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J~pon 
• Japon ittifakı genişletiliyor 

kabinesi dün yaptığı fevkalade bir top
lantı da buna karar verdi 

ittifakın genişlemesi Sovget Rusga aleghind'! askeri gayeleri istihdaf etmektedir; gtikın 
bir istikbalde Rus -Japon ve Alman harbine mi- şahid olacağız .. 

k 
1
• Lon~ra, 14 (Hususi Muhabirimizden) - Japon Kabinesi dün fev- 1 aleyhinde bir Japon - Alman harbinin açılması ihtimali de varit telak· 

li~ ade bır toplantı yapmıştır. Bu toplantıda kabine dışındaki bazı sala- ki edilmektedir. 
J Yettar zevat ve eski nazırlar da bulunmuştur. Toplantıda Alman • ••• 

\ masının inkişafı imkanlarını tetkik etmişlerdir. Bu anlaşmanın yıldö
pümünü kutlamıya ve Alman - Japon münasebetlerini kuvvetlendir
miye karar verilmiştir . 

••• apon ittifakını~ gen~letilmesi tetkik edilmiş ve bu esas kabul olun· 

~~tur. İttüakın genişletilmesi Sovyet Rusya aleyhinde askeri gayeleri Tokyo, 14 (A.A.) - İmparatorun riyasetinde toplanan meclis, ka-· 
tır ~af etmektedir. Siyasi mehafil bu toplantıyı heyecanla karşılamış· Amiral Kiyotranabo ve eski Adliye nazırı Oraranın da iştirakile bir bineye merbut askeri bir istişare komisyonunun teşkilini tasvip et • 

Tokyo, 14 (A.A.) - Resmi şahsiyetler, eski Hariciye Nazırı Arita, 

· akın bir istikbalde; cKomünizm i tenkih iddiasile Sovyet Rusya toplantı yapmışlar ve komünistlik a ley hindeki Japon - Alman anlaş- miştir. 

--------------~------.......................... ... 
--,------..,,...~---·--ı---~,- ita/ya da 

Karara iştirak 
Ediyor 

Belçlkanın 
Tamamiyeti 

Londra, 14 (Hususi) - Almanya 
Hükümetinin Belçikanın bitaraflı -

l
ğını ve masuniyetini tekeffül etme
si kararına İtalya Hükumetinin de 
aynen iştirak edeceği anlaşılmakta
iır. Almanya ve İtalyanın böyle mu· 
vakkat bir teahhüde girişmelerini 

"KDEN l·z VAZı.VE.Tı· ~~;~:~~e~o~=~:;ıe~:~~;: ~~;i;dti~~ 
Yalnız. bu muvakkat teminata kat'i 
bir mahiyet verilecektir. 

F Belçika Hariciye Nazırı, Belçika 

ransız kabı·nesı· bu sabah Cumhur ~~~~s~~m~~~.~~~nH~:i~;ıe !~c~:~ 

r----------------------------------"' 
Ceıaı ·Bayar 

Kabinesi 
~~-------------------------------ATATÜRK nutkunda 

umumi siyasi vaziyeti 
izah buyuracak 

I smet lnönü 31 Teşrin 
günü istifa edecektir izahat vermiştir. Nazır bu izahatın-

Rel• sı· n ı• n başkanlıg"' ında toplandı ~ı'nAatlımnanteyka ttararaafflınıdoalnaryakapıklaalnacte= Hususi surette öğrendiğimize göre, Başvekil İsmet inönii, hastalı-
..... ğtnın ve umumi yorgunluğunun devamile 31 birinciteşrin günü 
ğıru ve Bt:~knın da bilmukabelr. istifa edecektir. lnönü'nün istifası ile bütün kabine uzuvları da. 

r • • A iktısadi, siyasi, asker bakımlardan siyasi müste§arlar da dahil olmak üzere istifa etmiş bulunacaklardır. 

ansız ve ingiliz hukumet-~=~~~~~~~~~~~~~-·~~~~-(~De-va-~-~-·m-is~~~~~drj~ 
leri dün hususi surette ver- Bir talebe daha K ı Ş g e 1 d i m i ? . 

--·-·----
Hocasını vurdu f diğimiz haberi teyid eden Sınıfta kald•kları için mektepleri- Sovuk ve yağmur devam edecek 

k d • ı mizdeki anormal bazı talebelerin 

ara rl a rl n 1 Ve i l 1 er muallimini veya müdürünü vurarak 
~ intikam almıya kalkışması hadisesi 
'lQ h b . maattessüf üçleşti. Dün de Diyarı -

..,;' ,,. deneme olarak Cumartesi sabahı lon- b~kir San'at okulunda iki yıl üs~üs.t: 
t(, dunen talebeden Mehmet, fen bılgısı 

llarıs,.ıQdQ ademi müdahele komitesi toplanıyor muallimi Abdülva~id! .ağır surette 
...... , 4 (J yaralamıştır. Abdulvahıt hastaha -
~:rarısız ka~~susi Muhabirimizden) neye kaldırılmış. talebe hakkında 
4nar;ıksi lebru~esi b~ sab~h Cum • ~ ~ tahkikata başlanılmıştır. Bu çirkin 
~t a İtaı un rJyasctındc top· hadiseyi esefle kaydediyoruz. 
farını itt ~an notası kar,Şısında son 
~ nı:ıu~ a 1 ~z etmiştir. 

Frank yükseliyor 
Bir hafta evvelisine kadar müte- • 

madiyen düşmekte olan Fransız fran
gı, iki gündenberi bütün Avrupa 
borsalarında '\'e Borsamızda yüksel· 
miye başlamıştır. Bu yükseliş Türk 
borcu tahvillerine de tesir etmekte

receıi lıu gı1n '. 

• 16 dan 12 g• t 
düıtü. l 
Yalmı: '1cö. 

mür c ü l er 1 

uvinçt•I •. 
bı.ıtı:n F'rarıarıciye Nazırı Eden, dün 
l~ah ederek sa~ın _Londra elçisini ka· 
~b ~Illiş v abınenin kararlarını 
itlt ahki topı e Fransız kabinesi bu 
~~ aqıı: kab antısında bu kararları 
cıa:et de l uı etrniştir. Her iki hil· 
., ale ~ ondradaki Ad . M'" 
"Raı· "'Oltlis emı u -
~ııı 1tıde btıl Yonundan İtalyanların 

Cey unan İ 
\>() •• ~ 111ınt spanyanın sev • 
~LQ «0nuııuı ~kalarının tahliyesini 
bit Ilı.iye karerın geriye çekilmesini 

ırı.. ar 
~'~ liddet Vetrnişlerdir. Kısa 
1ı- 'ttlci ı_ zarfında k · 
'\Ot... '\atar ornıte ba hu· 

·<11~ ını ·ı 'h 

dir. . ........................................ ····· ......... . Universiteden 
Dönenler ne olacak 

~ql • CUın .1 tı az edecektir . 
.\tıt0J>lanac:~tesı günü ağlebi ihti· 

ı,.~ caıc ]( tı r. 
t teltıe oın it• .. 
(!l'g.. l ve b· ' rnusbet bir karar 

" o ınneti b. 
"akit :r ce ır çıkmaza gi-

< netırıı.nsa ve İngilterenin 
anu 2 inci sahifede 

.Japon piyadeleri bir mevzide ateş edlyorlar 

Çinlilere ingiltere, 
Amerika, Rusya 
Yardım e~iyor! 

Japonlar bu iddiayı ileriye 
.·~ .. · sürmeye başladılar ·-. ~ 

.. . Çin -, Japo.n ·ı;~rbi, bütün hızile de- taarruz muvaffak olmuş ve Çin cep· 
r ~·a.metmektedir. Japonların son gay- hesi yarılmıştır. 

; .... ""' ,,. 

r~tle Şa;ıghay c~phesinde yaptıkları 

. J·"büyük 'taai-'ruz akamete uğramıştır. 
ld~ün- ..,. ·Buna m~kabil, Şimal cephesindeki 

. . . .. . . .. -· 
•" 

Japonya, Çinin şayanı hayret de
recedeki müdafaası karşısında bir 

(Devamı ikinci sahifede) 

Dost ve müttefik Yunan Devleti 
Başvekilinin memleketimize ya -
pacağı ziyaretin iki memlekette 
yapılan askeri manevraların aka· 
binde ve Balkan erkanıharbiye re
isleı·inin Ankaradaki içtimaları a
rif esinde vuku bulması, bazı ecnebi 
gazeteleri tarafından türlü türlü 
tefsirlere yol açmıştır. Halbuki bu, 
sırf bir tesadüf eseri olup, bu ziya
retten hususi bir mana ·aramak a
bestir. 

Yuno.nistanm Ankara Elçisi Ra· 
faelin de söylediği gibi bu ziyaret, 
müı !rnsıran General Mctaksasın 

Büyük Türk yaratıcısı ve yapıcı -

1 
sını yakından tanımak istemesin· 
den ileri gelmiştir. 

200 talebenin kagdi siliniyor. 
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• • 
1 

ve tabiye • • 
Türk~ 

kumanda heg'eti yeni bir 
tabiye planı gösterdi 

lzmir manevralarında 

---
üyük Geçid Res • 

ı ya ı 

Ege mane\ ı ahırı dun Kırryızıların ımanevıyatı bir kat daha yükselen 
bckk'len zafcıılc neticelcnmı~tır. Kırınızıl, r, bundan sonra her taraf-

Dun sabaha kad r vazı~ ete, arnzi- ta fo ... liyetc geçmişler ve az zaman 
:ve hakım olan .1 Hler, şıddeUı hır !sonra kat'i neticeyi istihsal etmiş -
ağmur yagınası, derelerin ta ması lerdır... . . 

üzcrıne daha ziyade .) enilmez bir va- Bugun, manevralara ıştırak c~:n 
z yete gelmi ]erdi. Her şeyden baş- !kıtaat dinlenecek, komutanlar krıtik 
ka tabiatın butim ~iddet ve deh- yapacak, yarın Germencik ovasında 
şctilc Mavi tnrafn yardım eyleme - büyük bir geç~t resmi yapılacak~_ır. 
sine rağmen du manı Abdurrahman ~-u merasime, Izmir.~~- bulunan ~~ -
tepeden ileriye gecirmiyen ve dört tun konsoloslarla ~ut~n at~şemilı : 
gü nhem Mavileri mükcmeml suret- terı:r ~e _davet edilmışler~ır. Resmı 
re oyalıyan, hem de en asri vesaitle geç1de ıştıra~ .edecek ~n bınlerce hal
mücf hhez kuvve) i külliyesini top _ kı taşımak ıçın hususı trenler tah -
lamıya muvaffak olan Kırmızılar, rik ol~.nac~ktır. .. 
dun sabah tmırruza geçmişler ve Buyuk Önder ~t~t~r~, _o r_dumuzu 
meydan muharebesine başlamışlar- ~-e k.?~uta beyetı~ı~ı dı_sıplın, e~~~
dır. Yıllardanberi mevcut usullere Jı, goruş ve karar ıtıbarıle çok yu -

göre Maviler yan taraflardan sarı -
lacağını hesap ederek cenah1arını 

ta
0

kviye etmiş bulunuyorlardı. Fakat 
kırmızı tara{ komutanı ilk defa yeni 
bir tabiye pJanı tatbik eylemiş ve 

butün kuvvctile düşmana merkezden 
hücum etmiştir. Bu suretle ga!il av
lanan Ma\·iler, düne kadarki galibi

yetlerinC' rağmen harbi kaybetmiş -

sek bulmuş ve asri silahların kulla-
nış tarzlramı beğenmişler ve gerek 
komuta heyetine, gerek orduya tak
dir ve selfımlarım göndermişlerdir. 
Mareşal Çakmak, bunu bir tamimle 
bütün orduya bildirmiştir. 
Mareşal Çakmak da bu manevra

ları daha muvaffakiyetli bulmuş ve 
ordumuzda her sahada günden gü. 
ne mahsüs derecede bir ilerleme ol· 

lerdır. Bu zaferin Yerdiği neş'c ile duğunu söylemiştir. 
MHtltUUllUHllUlttllllllt111111tlllllllltUl1UtlUUUU111tlH HlllllUUUllUllllHHffl HllllltllllllllllllUUUUUUlllllllllllll1tlll11111Utllllllltt 

Bu ) ıl, Üniversitene ve bilhassa 
Hukuk Fakültesinde dönen talebe 
hakkınd nl kadar makamlarca kat'i 
bir karar 'erılmeıni tir. Hukukta 
k. lnn talebe derslere girmeden va
zıyet<" intızar etmekte berdevamdır. 
Bu vazivett bulunan talebeler, dün 

d n 
ola ? • 

ı nunda dn imtihanlarda muvaffak o-
1 lamazlaı·sa o zaman kayıtlarının si
linmesi için Hükumete müracaata 
karar verecekleri anlaşılmaktadır. 

DERSLER BAŞLADI 
Diğer taraf tan Üniversitenin muh

telli fakültelerinde hemen hemen 
bütün derslere başlanılmış gibidir. 
Bu arada dün akşam da inkıiap ders

Çin ordusunda 
lngiliz ve 
Ruslar mı? 

(Birinci BO.JıiJedcn devam) 
hayli müşkül vaziyete düşmüş ve 
yeniden ana vatandan takviye kıt'a
ları getirtmiye başlamıştır. Geçen 
dcfald Mançuri harbi ile bu defaki 
muharebe arasında Çin lehine bü -
yük farklar vardır. Japonlar; İngiliz, 
Amerikan, Sovyet tayyarecilerinin 
ve tayyarelerinin Çin ordusunda ça
lıştıklanm ve yine Çin ordusuna bil
hassa Sovyet Rusyamn büyük yar
dımlarda bulunduğunu iddia etmek
tedir. Bugün Ajansın verdiği haber
leri aşağıya dercediyoruz: 

Changhai, 14 (A.A.) - Central 
News Ajansına göre Çin kıtaatı Cha
har ve Chansi hudutlarında kain La-
iyuan'ı istirdat etmisler ve Japon -
ları Toyo ile Houaijen arasındo Ta -
toung'dan Taiyuan'a giden yol üze
rinde şimal istikametine tardetmiş
lerdir. 

Nankin, 14 (A.A.) - Kuang mın -
takası kumandanı General Payşun -
gi ve beşinci ordu kumandanı Gene
ral Lintsungyen buraya gelmişler ve 
Nankinin idaresi altında Japonlara 
karşı bilakayt ve şart harbcdecekle -
rini söylemişlerdir. 

Pekin, 14 (A.A.) - Bir Japon mem
baından bildirildiğine göre, Japon 
Mogol kıtaatı Souiyan'ın merkezi o
lan Kocihoateheng'i işgal etmişler -
dir. 

Nankin, 14 (A.A.) - Dün neşredil
miş bir istatistiğe nazaran ağustos \'e 
eylul aylarında hava bombardıman
ları neticesinde 40 kişi ölmüş ve 312 
kişi ağır yaral.:ınmıştır. 687 kişi de 
hafüçe yaralıdır. 

Bi 
(Birinci say/adan devam) 

Cumhurreisi lnönü'nü.n istifanamcsh1i aldıktan sonra Riyaseticıtmhur 
Umumi Katipliğinın 28 eylUl tarihli 'l'esmi tebliğinde yazılı olduğu veç
Jıile 1ktısat Vekili Celal Bayar'ııı yeni kabineyi teş1dli mukarrer oldu-
ğundan kendisini yeni kabineyi te§ki1c memur edecektir. . 

Yeni kabinenin 25 teşrinievvelde te~ekküı edeceği hakkında verı
lcn haber de, 28 inde teşekkiil etmiş bıılunacağı hakkındaki kayıt da 
tahmin ve rivayetten ibarettir. 

Birinciteşrhıin otuz birinci gfüıü tcşekkiil edecek ve Cıımhurrcisinc 
arzedilecek olan yeni kabine Cumhurre"sinin tezkeresıle birlikte ikinci 
teşrinin birinci gilnıi açılacak olan Tii.rkiyc Buyiık Jl,1ıllct .Meclisine bil

dirilecektir. 
Celal Bayar'm, vekaleten baş1.anhğı>ıı yapt cı İnbntL kabinesi uzuv-

?arı arasında değişiklik yapması çok zayıf bır ihtimald r. Belki, bazı 
değisiklik1er ileride varit olabilecektir. Sadece km:ı•etli bir ihtimale 
göre~ Celal Bayar lktısat V ckilliği ı:ekciletini de uhdesinde bulundur
~ıak istemediği takdirde, fktısat Vekilliğine Ziraat Vekili Şakir Kesc
bir 9cıece1c, Ziraat V ckaletine de Siyasi M ıistcşar Ta 1ısin geçecektir. 

On dört yıllık ağır ı:e yorucu bir mesainin get.irdigi istirahat i1ıti
yacile bir müddet dinlenmek vaziyetini tercih eden sayın ism~t lnö~ü 
nün Ulıı Şefin mesai arkadaşı olarak t·e fakat daha az yorucu bır ı•azıfe 
kabul etmesi de galip ihtimaUer dahilinde olduğu gibi mutlak istiTahat 
ihtiyacım temdit etmeleri de yine bu galip ihtimaller arasırıdadı~: ~u 
itibarla henüz bu noktalar iyice aydınlanmamıştır ve ancak Buyuk. 
MiUet Meclisinin toplantısından ve Ulu Önderin o giin irad bıtyııracak
ları nutuktan sonra anlaşılacaktır. 

Ulu Önder, bu nutuklarında umumi siyasi vaziyeti de faah buyııra.-

caklardtr. 

Şimali Afrikada erille 
Avrupalllar . rı 

cMagribi Aksa') diye eskıde 
di~miz Fas ülkesi, hep bilir~t 
Fransız himayesi altındadır. ço 
beri oranın hali iyi değildir. şu · 
günlerde baş gösteren vukuat,_ ) 
ğil yalnız Fransızların, ~ 
hancıların da gözlerim o tara 8 

virdi. t 
· erı Vnkıt vakit, Fransız p rl •. rn 

sunda Cezayirin, Tunusun. F s~rı 
li konusulur, oraların derdırı f 
bahsedilir Ye bu bahis kapanırl 
kat, iktısaden yerli halkın orıı Ç 

ine halde bulundu u gızl neır.cı. 
ki.i, ister istemez, mevdana k 

d be · ar I rakamlar var ır, se p erı .. ıc 
vukuat mf:'ydandadır. Son ru~d 
Mcrnkişde, Mekens'dc olan 114 

j1er ise az kanlı olmamıstır. 
Bu rahatsız vazivetin ba tarı a· , 

yeni değildir. Bilhassa iktısa 1 
• 

bcpler gele gele bugunc kadar ~ 
rüklenmiştir. Avrupalıların ~~J<e 
imparatorluğu . eledikleri bu u a 
nin olsun, \'e Şimali Afrikanıl'I. 

1 zayiri, Tunusu gibi memleketler~ 
olsun, Fransız hima';, esine v~ya cd 
rudan doğruya idaresine gı~~ b' 
evvel, ahalisi kendi kendiJerını 
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Akde n ·ız az·ıyet• ~~!r~;l~~;r~~çji:ı!~y:ı~~:aa~~. f~ 
kat sonra memleketlerine geJeJl1~ 

- - - ---- - ni efendilerin getirdikleri ... p~ 8 

t 
hayata para yetiştirebilmek ıçın e Op-
1
,·ergilere göğüs germek mecbutıY 
tinde kalan yerli halk, çok çalı 
istihsalatını satmıya başlaınıŞttt· 
kin, bu sefer de, bi1hassa şu so1l 

..,...,---. (Birinci sahifeden devam ) zakerat hakkında malümat vermiş - senedenberi oranın başlıca ıh~. ı 
müştereken cezri ve fiiU tedbirlere Ur. olan buğdayın, zeytinyavının 1 

kabinesi bu sabah 
ve kararını verdi 

Fransız 
landı 

geçmesi ihtimali mevcuttur. Bu sabahki Fransız gazetelerinin l::ırı düştükçe düşmüştür. Bun~~ 
Fransa ve İngiltere, sulh yolları - mütalea ve haberleri ticesi pek çok çiftçi ne yapac m 

Sabah trene blnilecek, nın ve vasıtalarının hepsini dene • Paris, 14 (A.A.) Petit Journ:ll ya- lcmez bir hale gelmiştir. öıle 
k am Ankarade ini ecek dikten sonra ve mecburiyet halinde zıyor: buhran ki, bir tarafta~ da fıs 

k 
.1 İ b 1 d . fiili harekete geçmek esasını kabul Halihazırda doğrudan doğruya arttınlarak yerli halkın satın•~ 

An ara ı e stan u arasın a yem d b"' "k d 1 tl . a kudreti kalmaz olmuştur. faltil' 
b. k h ttı .hd d"l · etmişler ır. alakadar olan uyu e" e erm Y -
ır e spres tren a ı as e ı mış- . 1 İt 1 er 

tir. Bu ayın 2l inde işlemiye başlı _ AJANSIN TEBLİGI ni İngiltere, Fransa, A manya, a - baka bu halde iken, zengin ) • 
yacak olan bu yeni hatda trenler An- Londra, 14 (A.A.) - Ademi Mü - ya ve Sovyet Rusya'nın hususi bir rin Avrupada tahsil görmüş fcr 
karadan 8,20 da kalkacak, 20 de Hay- dahale Komitesini gönüllülerin geri konferans akdetmeleri~ Londra Ko- lan da memleketlerinde kendı bl.I' 

· • ı t mitesinin içinde bulunduğu müşkii- tatmin edecek faali\ et sahac;ı darpaşaya gelecek ve Haydarpoşadan çağrılması m0selesini sur at e in aç • 
Iattan kurtulması için başlıca çare maz olmuşlardır. İşte, gayri ınc 9 da kalkacak, Ankaraya 21 de va- etmek üzere cumartesi günü içtimaa . 

racaktır. davet edilmesini iyi malumat almak- addeclılmektedir. bir sınıf daha. ·Jl 
l ta Olan I'ngı·ıı·z· mahafı·ıı· Fransız - İn- Matin gazetesi uivor ki: Bu ise, o memleketlerde nıı rJ Ancak bu trenler, ya nız pazar, sa- J ·nıılle '' 

Iı, çarşamba ve cuma günleri yapı- giliz görüşmelerinin ilk safhası ola- cİyi maliımat almakta olan meha- cereyanına kmn:et \'eren a 
labüccektir. • rak göstermektedir. fılde dun aksam Londra Komitesin- sayılmaktadır. . ]la kşam geç \'akit bir içtima yapmış

lar \e ricalarım Vekıiletc bildirmek 
uzerc Ankaraya bir heyet gönci<?r -
meyi kar::ırlastırmışlardır. Ancak bu 
heyetin scçılmcsi ve hareket günü -
nun tesbiti için bir iki gün daha in
tızar edilmesi muvafık görülmüş -
tur. Önümüzdeki hafta başına kadar 
Maarif Vekfıletindcn götürdükleri 
l tıdalara bir C€\'ap gclmedigi lak -
dırd€ talebe pazartesi günü Ankara
yn bir heyet yo!hyacaktır. 

lerine başlanmış ve ilk dersi eski Ma- valar çok soğuduğundan bütün dük
arif Vekili Hikmet Bayur vermiştir. kan ve evlerde yazdanberi açık du-

Lord Plymouth'un Ademi Müda- de iki hafta içinde bir hal sureti bu- Fasın bir kısmı da Isoan'-'01,yı ' 
lunmadlg~ ı t.-'·dı'rde Fransa ve İngil- nüfuzu altında bulunduğu rrın • hale Komitesinin celsesini açarken <u.. h r' 

müzakerata taallul mahiyeti ver • terenin italyaya tam müsavat dai- •dur. İspanyadaki dahili mu 
11 c d' 

menin mahzurlarından bahsedeği resinde üç filonun Akdcnizde ser- nin Afrikada dikkatle taki~ ;,,,, ,!:' Hukuk Fakültesinin ikinci smı - ran pencereler, kapılar kapanmış, 
iında bu tedris yılından it ibar en ye- herkes palto ve pardesülerine bü -
ni rejime göre üç yeni kürsü ihdas rünmüştür. 

muhteeml görülmektewr. bestçe hareket etmesi şartile Bale- ~ini söylemi ye ise. lüzun' ' 
. . . kl"f d pahasına olursa olsun, A\ 

Bu suretle ittihaz edilmiş olan ka- ares adalarının ışgalını te ı e e - b 1 d d t k ic;i ı 
. · " 1 kt 'd" u cereyan an uı ur ara , . edilmiştir. Bunlar toprak ve iş huku- Bu suretle iki giindenberi şehrin 

kile fikri haklar kürsüleridir. Bu kür- manzarası değişmiştir. Sokaklarda 
sülcrc me\'cut profesörler tayin e- herkes şemsiyeli ve pardesülü, pal-

rar usul meselesinde Romayı tatmın ceklerı soy enme e ı ı.> d k k 1 ket ı r1 
' . . . İ .1 .1 F an c;ı ·ma ve o mem e . ti' 

etmektedir 1 Petıt Parısıe, .. ngı tere ı e ran - k 11 . d b 1 d ınak ıs · . . . sı ı e erın e u un ur 
Bu sayede Roma'nın ve hatta Mos- sa, Italya'nın hiç de cesarc~ verıc~ ıbir kısım Avrupa matbuatı ar•f 

dilmiştir. toludur. Daha evvelki güne kadar kovanın teşriki mesaide bulunacağı olmıyan. ~c,·abına rağ~en spanyo konuşan memleketlerin bugü~ 
KİTAP BUHRANI BİTİYOR yn kostümlerile, beyaz elbiselerle ümit edilmektedir. meselesını de dostane bır surette hal- listin de dahil oMuğu halde'"~: • 

200 TALEBENİN KAYITLARI 
SİLİNİYOR 

Bundan ba ka F. K. B. sınıfında 
bu J ıl ) almz fizik dersinden 200 ta
l~be dönmüştü. Bunların iki yıl üst 
iı t{' gnıfta kaldıkları nnlaŞllmış ve 
mf'vcut tnlimatname ahkamına göre 
iini\ersiteden kavıtları silinmiye 
başlamı tır. 

Orta okullarla liselerde ve ilk mek- ve çorapsız dolaşan genç kadın \'e 
tep1erdekı kitapsızlığın bir an evvel kızlarımız da kışlık elbise ve tuva -
önüne geçilmek üzere çalışmalara Jetler ini kullanmıya başlamışlardır. 
hız verilmiştir. Dün orta okul birin- KÖMÜRCÜLERE GÜN DAGDU! 

· . . letmek için son bir gayret sarfetme- . . . t ettı!:1 
Fransa ve Ingıltere tarafından ıt- d mıllıyet hararetıle hareke 

tihaz edilebilecek olan tedbirler, bu yi doğru bulmuş!ar ır. . dias.ındadır. snr 
son uzlaşma arasında dıplomasi yo- Fnnsa ve İngıltere bu gnyretın Fransada sabık başvekil M· ı1l ' 
tile cereyan edecek müzakerelere kat'i surette akamete uğraması tak- rnüstemlekat işlerinde ,•ukuftı 0 

t ' 

Bunlar da bu akşam aralarında bir 
toplantı yapacaklar ve vaziyetlerini 
gorüşeceklerdir. Bu 200 talebenin de 
bu yıl hiç olmazsa kendilerinin Tıb 
Fakültesinin ikinci sınıfına devamı
na ızin \erilmesini, bu tedris yılı so-

ci sınıflarda okunacak olan hendese 
ile üçüncü sınıf cebir kitaplarının 
b:ıskıları bitmiş ve piyasaya çıkanJ
mışlır Tarih kitaplarının da yarın 
veya öbür gün ikmali mukarrerdir. 

ECNEBİ PROFESÖRLER 
Bazı ecnebi Üniversite profesörle

rinin de tal benin okumasile yakın
dan alakadar olmadıkları görülmüş, 

I bunlar hakkınd::ı da bazı kararlar it
tihazı lı.izumlu nddedilmiştir. 

? • 
Üç dört gun CV\ elıne kadar güzel ı yardımla her hangi kazanın önüne 

bıı ) az hava ı altında ılık bir bahar geçilmiştır. 

mevf.imi geçiren şehrimizde havalar 1 BİR MOTOR PARÇALANDI, 
b rd nbire değı mi5, mütemadiyen A';, rıca. Fındıklı onlc>rinde bağlı o-
yagmurlar, fırtına, riııgar ve soğuk lan Vasıliği isimli Yunan vapuru da 
lstanbula tam bir kı~ manzarası var- demirini taramış ve Kızkulesi ön -
mı lir. Yağmurla beraber sıcoklık lerine kadar sürüklenmiştir. 
df'reccsi de çok düşmüş ve daha dört Açık denizlerdekıkı vapurlar, en 
gun evvel (22) den aşağı inmiyen yakın lımanlara sığınmışlardır. Bir 
hnraret 12 ye sukut etmiştir. kazrı olup olmadığı hakkında haber 

Şimdiye kadar daima lodostan e- beklenmektedir. 
srn rüzgar, poyraza çevirmiş ve dün BATTI 
rıhrım büsbüttin şiddetlenerek ani Rizeli Ni •azi Kaptanın idaresin-
bır bora seklinde şehri ve limanı alt- deki bir motör iki ton balık yüklü o1-
itst etmiştir. Bu fırtına bilhassa gece duğu halde Karadenizden 1stanbula 
saat 22 de azami şiddetini bularak gelirken tam Rumelihisarı önünde 
snnıycde 21 metre sürat gibi büyük boraya yakalanmış ve mezarlık ta
bir hız almıştır. Bu şiddetli fırtına - rafında kayalara çarparak parçalan
dan bir çok yerlerde damlardan ki- ınıştır. 

remitler, bacalar, saçaklar, borular, BEBEKTEKİ TAHRİBAT 
dukkanlardan levhalar, camlar uç- Bebekte trmvay istasyonu mey -
mus, bazı harap ve küçük kulübele- danındrıki meşhur büyük çınar ağaç-
rin çatıları yıkılmıştır. larının dalları kırılmış, meydanı kap-

LİMA?-,"DAKİ KAZA lamıştır. 
Fırtına ayni zamanda limanda da Bu tarihi ağaçların dalları, ancak 

tahıibat yapmıştır. Bu arada Bar • gece sabaha kadar çalışılmak sureti
tına kalkan Mersin vapuru, demir le tramvay yolundan kaldırılmış ve 
alırken sulann ccreyımına kapılarak yol açılmıştır. 
rıhtımdaki Dumlupınar vnpurunun KAR HAVASI 
üzerıne düşmüş; baş tarafına hafifçe Şehrimizde yağmur, dünkü ve ge-
bindrrmiştir. ceki gibi bugün de mütemadiyen dc-

Bunw1 üzerine iki vapur da düdük vam etmiştir. 
talcırnk imdat istemişler ve yapılan Hararet derecesinin düşme:;ile ha-

Fırtına, yağmur ve ansızın bastı -
ran soğuklar, herkesi düşündürür -
ken. kömiircüler ve oduncular ara -
sında umumi bir sevinç başlamıştır. 

Kömür satışları yağmurlar bera
ber derhal artmış ve kışlık odun, kö
mürünü tedarikte şimdiye kadar is
tical göstermiyenler bile harekete 
başhımışlardır. 

Bazı semtlerde kömürcüler, bu fır
sattan istıfade ederek fiatlan hemen 
kırk para kadar yükseltmişlerdir. 

Belediye Reislıği, şehirde her han
gi bir odun ve komtir ıhtıkarına mey
dan \•ermemek için tedbir almıya)rn
rar vermiştir. 

RASATHANE NE DYOR? 

zemin teşkil edecektir. dirinde ittihaz edilebilecek tedbir - sından dolayı Şimali Afrikadıı 
· d v·ıd· ı D- ' etııı lerden feragat etmış egı ır e: .. un kip edilecek siyaseti tanzirn f! ' Ademi müdahal sisteminin iflas et

mesi halinde bu keyfiyetin akitleri 
teahhi.itlerinden ibra etmesinin meş-

Paris ve Lonın:~ tarafındaı~ ıttıhaz kabinenin kararile eline :ıld1 • ceı1 
edilmiş olan muşterek te.dbırler, h_~r sanın Şimali Afrikada, Tun~s, rt 
iki payıtahtta sabır Ye ~ıyasete mus- yir ve Fas ülkelerind ki s~yııslP ' 

ru ve muhik olacağı mütaleasmda tenid her hattı h~rekehn re\'aÇ ha- birleştireceği söylenmektcdır. . ' 
ısrar edilmektedir. 1 d b 1 d ğ .. t kt d. ılldil in e u un u unu gos erm~ · e ır. nun nasıl olacağı ise zaman f ; 

B. Eden, dün akşam, Fransa sefi- Bundan dolayı memnuniyet izhar et- ri.ilecektir. Ahmet ~.~~·~" 
rini kabul ederek kendisine nazırlar mcktcn başka yapacak bir şey vok- .......... ~: ...... ................ ,. •• _. .Tğifld 

r ~skudar Huku~ Hakım 1 J'iO , 
meclisined cereyan etmiş olan mü=- tur.> Üsküdarda Selamsızda 4 :ı;iJı ıı 

hanede Haçik kızı Mariça v~ 11 f v . s l· l ki 1 Antakya vukat İstepan Barin tarafın 1.1 1 
1 en l lFQ l arı riköyündc Avranos zade 50J; .,e 

Yarın tedavüle Halk e vi ne 19 No. lu apartımanda nıukiJll g. t, 
yevm ikametgahı meçhul AfoP ı 

Çıkıyor Tecav üz !hine açılan boşanma da,·a 
1111

c i 
kılınan tahkikat \'e muhaketl 131 

Bugün saat on ikide Rasathaneden Yeni bastırılan zarif şekildeki beş Son gelen haberelere gört! hiivi - nunda Medeni Kanunun 1' 
aldığımız malUmata göre poyrazdan liralık kağıt paralar yarın sabahtan yelleri henuz anlaşılamıyan bazı kim- 134 ve 138 inci maddeleri muc~' 
esen rüzgar, bu sabah kıbleye çevir- itibaren teda..vül mevkiine konula - seler tarafından Antakyadaki halke- sabit olan davadan dolavı tarn il 

"t · .., tıır 1 

miş ve şiddetlenmiştir. caktır. ''i binası taşlanmış ve mu ecavız - boşan:rruılarına 1G/2/93ı 11 
Bu sabah, barometre 759 u gös - Eski paralar, beş sene daha kulla- lerin aranmasına başlanılmıştır. karar verilmiş ve müddeiale~ 

termiş ve yağan yağmurun miktarı nılabilecek ve yavaş yavaş piyasa - Sancak delegesi Roje Faro, umu- kametgahının meçhuliyeti !l Jı1' 
• f 1 k t'A 0 t - J119 

30 milimetreye baliğ olmuştur. dan kaldırılacaktır. Bu kaldırış, hal- mı ~en aat _er n":ını~a ·a ı. ı:~~-a ~ ilan sureti ~c ililn varaka:.ı nt:lıı ~ 
Rasathaneye göre yağmurun da- kın elindeki parayı muayyen bir geçmış ve Üsbecılerın tcşekkulunu divanhancsıne asılmış olJll. 0ı 

ha bir müddet devam etmesi çok resmen ortadan kaldırmıştır. fiyet teblig~ makamına kal~ t."' müddet zarfında bir yere yatırmasi- d ılıı•· 
muhtemeldir. _Sancak!aki zabıta kuvı:etleri ye- üzere ayrıca gaz~te ile e (a~) le olmıyacak, her hangi bir vasıta ile _ u ;..:.; 

. - nıdcn çogaltılmaktadır. nur. :..ıııV 
BULGARISTANA KAR YAGIYOR! Merkez Bankasının eline geçen eski b .r> 

Mümessil Garo. Sancakta üç ay Sultanahmet Üçüncü Sul 
Diğer taraftan Trakya ve Balkan- paraların yerlerine yenileri piyasa- zarfında her şeyin yoluna gireceğini mahkemesinden : . cJ: 

larda da soğuklar hüküm sürmekte- ya çıkartılacaktır. . t kt d' pır 
temı ne me c ır. Davacı İstaı bul Telefon . fıtl dir. Bulgaristana kar ya.ğmıya baş- - · - _ _ ·r ıaııı 

lamıştır. Trakyada çok şiddetli bir alkan devletler·ı . h t• l lüğü avukatı Emin Raı •0~tl<tJ fırtına hüküm sürmektedir. Mu a lh ler arap ar ın tstanbulda Fincancılar ~ dıı ıP 
EKSPRES GECİKTİ ez bankaları kullanmıyacakl r Babilhauz arkasında 20 :No·,12oO 

Bu yüzden bu sabah saat 7,25 de 
gelmesi icabeden Avrupa ekspresi, 
ancak bir saat teahhurla 8 25 de is-
tasyona gelebilmiştir. 

İZMİRDEKİ MÜTHİŞ SAGNAK 
Dün, İzmir ve civarına da çok şid

detJi yağmurlar yağmıştır. İki saat 
tramvaylar sellerden bir müddet iş
liyememiş, yıldırımlar düşmüş ve 
Karataş ve Eşı efpaşa mevkilerinde 
üç evi su basmıştır. Küçük l\tcnde -
res ve Gediz nehirleri çok kabardı
ğından geçen sı>ncki gibi bir s ylap 
feliıkNırıdcn koı kt 'nı ktadır. 

Muallimlerin ya11larında, mektep- 1 Oh . 1 hı'ne 937 116 ~ 

t •• 1 · . ~ c anısyan a ey 1 rıJ ,. o r e rı n .. Jerdek idolap1annda mevcut ka~ıt maralı dosya ile açılan 41 J ı;t 
ve yazılar arasında Arap harflerıle 1 k d as nın yapı1J1l 1 ,r, ra a toplanıyor ar ruş a aca av ı de·:ı poı yazılmış yazılar bulunmıyacaktır. Ak- 1 h k ın· de Jllüd 

d h 1 d l l w an mu a emes ıJ 
Balkan Antantına a i ey et e - si harekette bulunanlar agır ceza "k t ahı merbul oıdıı_,1111 rin meı kez bankaları umum müdür- ·· kl d" ı a.me g mn -s n}n?"' ' 

gorece er ır. ce yapılan tahkikattan a 11:ı "' 

leri gdecek ayın ilk haftasında An- Yugosl v iiniv rsitealle binaen ilanen tebligat i~ıı~:ırılı ö 
karaya gelecekler ve Türk Merkez t aleb mücadelesi muhakemenin 27/10/93 t ı4 ~ 

d - il ~n Banka ı Umu mMüdürünün e işti- Yugoslav Üniversitesile bundan müsadif çarşamba gun r ,.er~ 
rakıle muhim bir kaç toplantı yapa- sonra her yıl talebe mübadelesi ya- talikine mahkemece kat:ti J1l ti 

caklardır. Bu toplantılarda bir Bal- pılınasma karar verilmiştir. Bu yıl, olduğundan yevm ve ,.a 11'19111'c 1 
kan Bankası te,.kıl mesel ile mÜ!j- yalnız Tıbdan üç talebe Belgrad Tıb da bizzat veya bilvekfılc yııbctı l1 
terek mali meseleler görüc:ülccek ve fakiiltesine gönderilecek, oradaki ye gelmediği takdirde .~150e11 8t:) ·1 c"ğı ı (7 ı hu gön-ı ,meler müı;bet knrarl r.ı ly ~- ı 11 ·vc>dcn üç talc>he de buraya ge- küm ve karar verı e t: 

1 1. mır- ktır. • t ,. olıı nur. 
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-----------------------------------, 
~eni ir nizamname 

Ahmet Refiğin 
Son kadehi 
Dün Çallı. lbrahimi gördüm. Yan 

canı ve Çallıname nazımı Ahmet Re
fi{jin ölümünden dolayı ona geçmiş 
olsun dedim. EyvallaJı dedi, ve son
ra anlattı. 

Yangın tehlike • 
1 

Her bina sahibi; evine 
(Y angm ihbar zili) koy
mağa mecbur tutulacak 

'ı~Halk Fllozofu-ı 
d fyo r ki = 

______________________ ........... 
Hah silkenler ve 
Terkos muslukları iş sahiplerine fena mua· 

mele yapan polis olursa 
10 günlük maaşı kesilecek 

----·- --
l'o/, mahal ve şahıs soranlara 
cevap vermiyenler de tevbih 

Merhu:muı~ cenazesi defnedileceği 
akşam, Çallıyı, Ahmet Reriği çok 
seven bir eczacı dostu alıkoymuş, ve 
Ahmet Rasimin torunu Osman ile 
beraber, mezarın civarında olan eve 

giderek, kcııdi kederlerini döknıiye 

Apartımanın kaçıncı katında otu
ruyorsunuz? En üst katta iseniz me· 
sele yok. Allah rahatlık versin Gıi

lc güle oturunuz. Eğer birinci, ikinci 
katlaı·da iseniz dertlerimiz mıiştc • 
Tektir. Az giineş görmcsınden, yağ-

d • d murlu. havalarda elektnk yakmıya 
Hazırlanan pro ienin bu evre e mecbur olacak kadar karanlık o_dar 

J d • larmdan sarfınazar, bu alt kat kıra-t a t b i k i i Ç i n b e [ e l g e cılarmın başka dertleri vardır. On-
• lar da bizım gibi üst kattaki 1.:iracı-

l başlamışlar. Yani, sizin anlayacağı
nız, bir çilıngir sofrası etrafına saç-

C e Z a S l 'V a r ayağı olmuşlar, ıakin, sofraya dort 

f eşe b b Ü Se geçfı. Zarın silktikl~ 1ıa1ı tozlarını y ıtu
yorlar denıel;tır. 

Belediye, şehrımizde yangın ıhbar zillerı projesini bu yıl, tatb~k Günün hangi saatinde yatak car-

lloııs· h" 1 . 1 kadeh konmucı ve bu dördüncü ka-ınemu ı ı·c: sa ıp "'"'ne ne, halka ve meslek arkadac:larına y 
·eh r arının ,. ~.u 1' •deh bir gün evvel ı•efat eden .4.hmet 
il! alka daima iyi ve hüsnüsuretle fena muamele yapnn polis ve Emni- • ' 
g1Uab tııele etmesi, her polisin her han- yet teşkilatı mensuplarının maaşla- l Reriğin kadehi! 

etmiye karar vermiştir. Bu maksatla hazırlanıp hükümete \'erilen bır şafı, yorgan, halı, seccade silkilcce· 
projeye göre, her bina sahibinden alınacak uçer lıra mukabilinde, şe- ğini bilsek 0 saatte balkonun kapı -
birde ynngın ihbar zilleri tesisatı ynpılacaktır. sını, pencereleri kapayıp bu ze1urli 

Avrupadaki emsalinin ayni olacak olıın bu tesisat sayesınde, bir yerde qaz tecriibeshıc benzeyen toz dtı -
yangın çıkar çıkmaz derhal oradaki cnm kırılarak zile basılacak, ve bu ~a.ndan kendimizi Qdalanmızın sığı
zil, 0 semtin itfaiye merkezindeki haritn i.ızerinde kırmızı ampulü ya- nağına hapsedip bekleyeceğiz. Fa • 
kacaktır. Bu suretle itfaiye, yangının hangi mahalle ve sokaktan çık- kat öyle sıcak ve bunaltıcı günler 
tığını hemen görecek ve derhal doğruca yangın yerme yetişecektir· geldi ve bu temizlik o kadar gayri-

~;:ıı. ır Vatandaş tarafından vaki ola- rından on günlüğe kadar para kesil- Ve doldurup, smıki sevgili arka-
ejf. suaı ve sorgulara en büyük bir mek suretile cezalandırılmaları ka- da§ları da orada hazırmış gibi, ne di-
\'e~ket~c cevap vermesi, Dahiliye yıtl::ırı konmuştur. yorum, onun lıuzurile, çakıştırmıya 
~11 ~~etı tarafmdan bütün Emniyet Ayrıca nokta, nöbet ve devriyede ba§lanıışlı.ır. 
~Urlüklerine tebliğ edilmiştir. uyumak, her hangi bir suç kaqısın- Sonra, 1tep beraber kalkmışlar, 

Daı/ığıınız malumata göre gerek da vazife görmekten çekinmek gibi merhumun dolu kadehi ellerinde, 
·rn ılıye Vekaleti ,.e gerek Emniyet hallerde terfilerin bir derece gecik- havanın fenalığına aldırmadan, ta
?.aın';~. Müdürlüğü bu hususlara a- mesini ve borç alıp ödememeyi iti- ze mezarının ba~ına gitmişler, top
acıııu <bkkat gösterdikleri için, hazır- yad etmek, yalan zabıt varakası tan- rağm ü:erine boşaltıp, onun kade

Ancak bu tesisatın, şehre milyonlarca liraya mal olacağı ve Belediye muayyen saatlerde yapıldı li üstü· 
bütçesi de bu parayı ödemiye müsait olmadığından masrafın bina sahip- müzdeki 1ıer katın sabah 1iayatma 
lerinden alınması muvafık görülmuştur göre biz balkon kapısile pencereleri 

Belediye, bu projenin bu de\Tede kanunıyet kesbetmesi için teşeb· lkapoyıp açmaktan yorulduk. Bunla.. 

arı (Em · t t k"la· tı mensup- zim etmek, cürüm uydurmak, haki-
~ııı nıyc eş 1 

hini de gônımiişler, ve evliyaların ::=b=ü=~=e=~=e=b~u=~=n=m~ry=~=k=a=ra=r=v=e=rm=~=·=.============~=~~p~p~~bMn~~~~ 
vazlarının ve sulanan saksıların su
larını da ilave ederseniz bu alt ko.t 

"1> a Verilecek inzıbati cezaları i- kate uygun olmıyan rapor vermek A Çl k 
" (!lt 1 mezarlar na olduğıı gibi, bir bcqma, ~ ıren fiıl ve hareketlere dair gibi haller de polis mesleğinden i 1-

rrıdtrınarne) projesine, bu cihet hak- racı mucip olacaktır. bir de ayak ucuna birer mum dik -
l:) a da kayıtlar koymuşlardır. İzinsiz olarak v::ızifcsinin bulun - misler. yakmışlar. Bardaktan boşa

~t-'1et Şürası tarafından da tetkik duğu Belediye hududu dışına çıkan nırcasma yağan yağmura rağmen, 
alt erek evvelki gün kabul edilen ve Emniyet mensuplarının kıdem ten- 1cendine mahsus hazin, uhrevi ışığı 
Q\a~~da ~uksek tasdıke arzedilecek ziline sebebiyet \•erecektir. ile yanan ve sönmiyen mumlar bi -
harı,, u nızamnamede, kendisine her Bütün bu cezıılnr, memurin kanu- tene kadar orada 1ıuşü ı•e ı-ccd için-

-Rı b' d a.tı ır Yol, mahal ve şahsı soran- nunun umumi hükümleri airesin- de, clurmuı:lar Ahmet Rasimin toru-
ih cevap ız bırakan polislere tev- de, inzıbat komisyonları ile polis di- nunıın mer1ıummı sarkılarını yanık. 

C('ı.ısı \·cı ilmesi ve iş sahipler i- vanları tarafından verilecektir. bir sesle okuyuşunu dinlemisler. 
1 

Sokaktan, lJ .. 1 Akrııet Refiğe o gün, bir çok kim-n c u seler ve resmi zevat cenaze merasi-/( l k • minde bulunmak suretile son hür -
ll r tar l a ca ış metlerini ve sevgilerini göstermiş -

Ç kl D • • lerdi. Onu da.Jıa candan ve kendtle-
OCU ar aıre Sl rine. kendi mizaçlarma, omm miza-

ı:~.- ... 
'9 ı,,, Beşikta,, UakU· Merkezi Trabzondo olmak cma göre ~eı•enler de. ayni günün 

ç1
'da tetkikat yapıhyor üzere yeni bir teşkiU\t gecesi. muhabbetlerini. <tlcikalannı, 

llaınll{!ukıarın sokaklarda gezip oy- kuruldu ru1ıunrr ra1ımetlerini işte böylece 
rıın <ılcı.rının menedilmesi için şeb- Memleketimizin mühim sanayi göstermişler. 

•2 1 merkezleri arasına giren bir kısım tarıno Çocuk bahçeleri açılması ka- Fikret Adli 

• 
ış ve 
Memurigefler 
Fen memuru ve amele 

aranıyor 

Uşak Beledıyesi fen memurluğu 
açıktır. Aylık ücret 165 lira olan bu 
memuriyete Nnfın Fen mektebı me
zunları hemen kabul edileceklerdır. 

Emlük ve Eytam bankasının yeni 
alacağı memurlar hakkındaki habe
rimiz ayrı sütunumuzdadır. 

Liman ~irketi ameleliğinde ç::ılı,i
mak için de bazı işçiler de alınacak-

tır. 

Gerek Anadolu ve gerek İstan -
bulda münhal ve açık memuriyet ve 
işçilikler için muntazamen karileri
mize bu siıtunlarda mnlumat veri -
lecektir. 

t t :'lırıinııstı. Bu iyi \'e güzel ka- uzak Karadeniz ve b::ızı Şark vila - 1 
·• tatb"k yetlcrinde İş Kanununun tatbik şek- 1 S tı. ı ıne gecilmiştir. r,r a on 

•I'\ ç li ile meşgul olmak üzere ( ~3 üncii f\.. on gag 
tkt o~uk bahçeleri Beyoğlu, Be- bölge amirliği) ismi ile Trabzonda 

::· Üskudar ve Fatih gibi nüfu- yeni bir iş dairesi kurulmuştur. Tayyare Bahtiyarlar 
~~ ernUcrde açılacaktır. Bu daire, Çoruh, Rize, Gumüşha-

t lkıka ı~e fen heyeti bu maksatla ne, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı Seferleri Listesi 
~Ya t )aparak çocuk bahçesi ol - vilayetlerindeki birçok fındık, yağ Devıet Hava yollare Umum Ankara, Adana ve lzmir· 
tıı kt ~l\'erışli mahalleri tesbit et - vesaire fabrika ve imalathanelerin- MUdUrUnUn beyanatı deki bahtiyarlar 
t'Jlıta(! dır. Çocuk bahçeleri bundan deki işçilerin hukukunu koruyacak- Memleketimizle dıger bazı yerler Tavyare piyangosunun en büyük 

erhal acılacaktır. tır .; 
· arasında kurulacak olan ha\'a posta- ikramiyesini kazanan diğer üç talih-

Banka 
Memuru 
Alınacak 
Bu ayın 25 nde bir imti

han yapıhyor r 
Emlak ve Eytam bankası müsaba

ka ıle altı stajyer memur alacaktır. 
30 yaşını geçmemiş yıiksek mektep 
ve ·ııse mezunlan arasından asker -
lığinı yapmış olmak şartile mür::ıca
a t edecek gençler arasında bu ayın 
25 incı pazartesi günü İstanbulda ve 
Ankarnda birer müsabaka imtihanı 

ı açılacaktır. Musabakada muvaffak olacak o
Innl::ıra altı aylık stajları esnasında 

80 - 100 lıra ücret verilecek ve staj 
müddeti olan altı aylık devrenin hi
tamında da buna t!(ı 20 lira zam 
!yapılacaktır. Yeni memurlar, ayni 
1 zamand.:ı bankanın, sigortaya tabi 

l daımi memurları kndrosu içine ithal 
ed ıleceklerdir. --a-•..__. __ 

8 ayhk kömür 
istihsalltımız 

l 937 vılının son sekiz a;·ı içinde 
Zonguldak havzai fahmiycsinden 
şimdıye k::ıdar 1 milyon 583 bin 463 
ton maden kömürü istihsal edilmiş
tir. Bu mıkt::ırdan 180 bin tonu hariç 
memleketlere ihraç edilmiştir. li fıarı için tetkikat yapan Devlet Ha- li de dün belli olmuştur. Bunlardan !!astahaneler bu•• yu-yor1 vayoııarı umum Müd?r~ Bay sabri biri Ankarııda su işleri tahsilat şefi Si livridekı Arnavut 

_ ~ ıTamer Konyaya gıtmıştır. Yaşarın eşi Bayan Rahime ve oğlt kaldarımı 

~7-o---b-.---,-.-r-a-y--a---y-a--p...-t--ı-r __ ı._l_a_n __ ki ~mum Müdür bu hususta demiştir Er;~~~u:~o lira alan ikinci talihli de ıır~:~:~~l~ı~:~:~a~~~e~~~~~~~~ 
1 n 1 - Ynkmda Adanaya her gün tay- Adana istasyon müdürü kızı Bayan Sihvri Belediye bütçesinin asfalta 

lJ•• varc postaları yapılacaktır. B undan k d" 1 d ğ ·· ··1 

k .J Rezan'clır. Üçüncü en büyük ikra - çevırmiye mu ·te ır o ma ı ı goru -Ç P sonra bu hat, Diyarıbekir ve Tcbri- · E b"l · v· b avyon en ısa Zaman• ze kadar uzatılacaktır. Seyahat üc- mive talihlisi de Vize pıyade alayı muştur. ene ı erın geçecegı u yo-
l efr-adından İzmirli isak Levi'dir. lun Nafıa Vekaleti tarafından yap-

retleri asgari bir hadde indirilmiştir. it 1 k ·ı k k ·r 

d b 1 k En büyük ik ramiyeyi Eminönün- m ma ma ·arar \·erı ere -eşı na-• t • • Bu seneki programımızda K onya · h ı 1 t a 1 iri ece t de (Nimet) ve (Zengin) gic:elerinden mesı azır anı mış ır. 
yoktur. Fakat gelecek sene stanbul- .. ;: """"""""'""""'"'""'"'"""--"'""""'"""'""m .. 

ı_,. rlan ve sair bazı yeı·leden Konyaya dun tamamen almışlardır. Adllar Sulh mahkemesinden: 
f7 Q f h • • h l b ••ı da her gün tayyare ile gitmek kabil Diğer 200,000 lira kazanan olup Y.:ınyada Ayakozun sokağında 41 l S Q Qneler lÇln er gı U Ce- olacaktır. olmadığı bugün belli olacaktır. numaralı e\·de sakin Panayot Diya-

e,. e d ah .r ı t h 1• at konma Sl lllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m~:~~:ru~~~~yamanai ile şayinn ve a J azıa a s s • • 
1 t kararlaştırıldı ıyı ve ucuz su • muştereken mutasarrıf bulunduğu-

lS nuz Buı i.ıkııdada Nizam caddesinde 
1 t lanbu} h h . k" f" l d·v · Nızam \'C Bakkal sokaklarında kitin ,, vaı-· asta anelerindeki ya tak adedinin ihtıyaca a ı gc me ıgı B k h 

1 
d 1 b 

v ı. 11:ıt go l · · • M • ı •• • t ı parsel 3 harita 117 'Ye kapı 23-25 nu-"illet ru rnektedir. Bu maksatla gerek Sıhhat ve lçtımaı ua,·enet uyu şe 1 r er e• S an l'~t ı, g<'r k U maralı altında dükkanı olan kargir ak "" e Belediye ve gerek Evkaf, İstanbul hastahanelerine yeni I 
t.ıt ı. "' Pa"' l h · ıki hanenin gayrikabili taksim oldu-ı . ~~aılyı h~~:ı:şi:ı~:~;ı~:r~er yıl bütçelerine muntaz::ımcn tası- menba suları ı·çı·n depo ğundan acık arttırma ile satılarak 
'<ti' .. " ıçın d • şliyuun izalesi hakkında sözü geçen ıı ·• inŞa . e yeni pavyonlar inşasına başlanılmış olup bu pavyon-
t "'11 ilr·a~tlı dun Rektör tarafından tetkik edi lmiş ve inşaatın mümkün 

1 
I k Lcfter Di ·amandinm aleyhinize aç-

b~11C!dır: a e. ıkmali kararlaştırılmıştır. inşasına başlanan pavyonlar üç ar yap I a c a tığı da,·::ının cari duruşması netice-
tıa. rı. hrava ı~ı Haseki hastahanesinde 60 kişilik tedavi pavyonu ol up 93 1 sınde : mezkür gayrimenkulün kabi-
~1 \~orıu 01lapılrna~tadır. Diğeri Gureba hastahanesinde kadın ve doğum liyıeti taksımiyesi olmadığından n-

~~t1Pılan ~p 94 hın liraya ihale edilmiştir. Üçüncüsü de y ine Guraba- ~ d "'00 l b b J k çık artttrma ile satılmnsına karar ve-
t~. Ulak ve boğaz ve burun pavyonudur k i 82 bin liraya mal ola- vim İ / 1 para 0 an ir arua rilmiştir. İşbu ilünın neşri tarihin -
'l den ertesi gününden muteber olmak ~ \r ~~~a: Guraba hastahanesinde yeni yaptırılmasına başlanılan bu lstanbul suyunu Ankarada 20 ~zere on be:.g~n z::ırf.ında te~1~_izi 

...., ltiiUıtın ~rn hnstalarının kabul ve tedavisi i\in karşılanan bütün ' aava etmedıgınız takdırde huku:n 

O
,,,,,.,,.,, Onune ~Çecektir. paraya içebilecegwiz ! kesbi k~t'ıy('t ede:eği t~b.liğ maka-

111111"""'" mına kaım olmak uzere ılan olunur. ,ı

06 
• 11
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(, :ı l '7' k İstanbul ,.e uzak Anadolu şehir- sipariş edilmesi kararlaştırılmıştır. İstanbul Aslıye Birinci Hukuk 
r. l (.(S erde 1. .. er osla }erinde oturan halka, İstanbuldaki Bu maksatla Alman mütehassıs mü- mahkt.:mesinden: 
\-Q l memba suların ı en sıhhi bir hale ge- hendislerinden bir zat şehrin1ize gel- Çek Kari Bolu \'ekili rıvukat Hi-/1 'l Şan Su/anan t irip ayni zamanda ucuza ve bol su- miş ve mahallinde tctkik::ıt yapmıya ristaki tarafından doktor Reşat Şük-

l et •ı re tte içirtmek için Vakıflar idaresi başlamış, Vakıflar idaresinde teşek- rü, Muammer ''e Karnik Hindan a-
tıı.•1.. cı er Bostanlar kül eden su komisyonu ile temasa 1.-.yhlerine açılan men'i mt'idah"l"' q• • kendi suların ı derhal ıslah e tmiye "' .... "' 

Cllre karar \'ermiştir. İlk hareket olarak geçmiştir. davasında tC'blıği muktazi istida su-"'•'9' 1 tenıız ve yek· Bostan sahlpl9rl Beledl• işe (Taşdelen) suyunun lslah ile baş- Öğrendiğimize göre satın alınacak retinin müddeialevhlerden Muam-
blr kıuafet yeye müracaat ettiler m::ıkinelerin 36 bin lira kıymetinde merin gösterilen ikametgahına gön-~h ~a t ' l ::ınmıştır. Ve bu suyun membaında-

"t tin h. P trıuor Belediyenin son kararı mucibince olacağı tahmin edilmektedir. derılmiş ise de kendisinin ikamet -" Ob ·•ıUh ' ki asri tesisat devam e tmektedir. hı~ llsletdnı .. tel_if hatlarına ı" c:le'-·en bir müddettcnbcri şehirdeki bütün Yalnız (Taşdelen) suyunun ıslah gfıhını terkettiği ve hülen de nerede 
• ı. "'"'ı b :.- .; b t b h ı b l Diğer t araftan bu tesisatta kulla- d"l b"l 

o,.,., "•~afntı· 1• ıletçilerin yeknesak os an ve a çe er mec uren yanız e ı e ı mesi için (120) bin lira tah- olduğu bilınmediği mübaşirin meş-
'tlv " T k ·1 ı kt d ı nılmak üzere b irçok yeni ve b izde · d"l . Ulın abıs 1 er os suyu ı e su anma a ır ar. sıs e ı mıştir. Bu tesisat, 6 ay içinde ruhııtından anlaşıldığından muam -1~ıtı b·ll§tUr. l3ele~·malarına lüzum Yalnız bostan ve bahçe sahipleri, bulunmıyan aletler in Almanyaya ikmal edilecek ve bilahara muhtelıf mer hakkında Hukuk usulü muha-
~u ır llürn ıye, bu kıyafet Terkos suyunun pahalı verilmesin- Anadolu şehirlerinde (Taşdclen) su- kemeleri kanununun 141 inci mad
bıt lluınunc b~ne hazırlamaktadır. den müştekidirler. Bu mecburiyet, lerine tenzilatlı tar ifeye t abi bir sa- yu depoları yapılacaktır. Bu sayede desi hükmünce istida suretinin Ha-

t ltıud ıter bı"t k d'l · · d 1 · d lukl at konulmasını talep etmic:lerdir. . d k 
Qtt ö d~t z rnez, muayyen en ı crını ala zıya e zor ar ,. şım i An ·arada (100) paraya içile- nen tebliğine karar verilmiş ,.e isti-

tneıt ein:.1f
1nda biletçiler hep karşısında bırakmıştır. Bu teklifin tetkikine başlanılmış ise bilen bir bardak Taşdelen suyunu, da sureti mahkeme divanhanesine 

1
§ olacaklardır. Bostan ve bahçe sahipleri tekrar de bu taleb in kabul edilmiyeceği an- Ankarada (20) paraya içmek kabil talık edıldi~i tebliğ yerine geçmek 

Belediyeye müracaat ederek, kendi- laşılm:ıkt:ı.dır. olacaktır. uzere ilan ol•ınur. (799) 

1dracılığımızm ne ce1ıennemas4 bir 
rahatsızlık olduğunu anlamış olur-
sunıız. 

Belki btt dert hepimizin başında. 
dır. Belki de yalnız bizim apartınıa.
nın 1.iracılarma mahsus bir nezaket
sizlik eseridir. Bilmem. Biz ne ya • 
pacağımızı şaşırdık. Kendilerine ay
rı ayrı rica ettik. Ka•larmda temizlik 
olacağı saatlerde bize lUtfen haber 
vermelerini niyaz e>ttik. Olmadı. So
kağa silkilen. 1ıalılardan Belediyenin 
ceza alacağım söyledik. Olmadı. Siıı 

bir çare biliyorsanız söyleyiniz. 
Mü.roadenizle bir sual daha sora

cağım size : Evinizde veya apartımQ,. 

nımzda Terkos suyu vardır değil mi? 
Aza .. güle giilc kullanınız. Bu Terkos 
suyu musluklan açtığınız zaman • 
terler mi? .. Başına gelmemiş olanla.r 
bu tabirimc güleceklerdir. Evet cTer
kos borusu öter mi hiç?. demeyiniz. 
Pek merak edenler olursa matbaa
mıza müracaat etsinler. Bıı sütunun 
ha1dr muharriri kendilerini acizane 
evine davet ederek bu öten borulan 
kendilerine göstermeyi vadeder. Bu 
boruların sesi mübalağasız söylüyo
rum. öğle saatini 1 aber veren hıle 
düdüğünden farksızdır. Konu k~m
ştı ra1ıatsız oldular. Geliap bize rica 
ettiler. Üst kat kiracıları sabahın er-
1cen saatinde bu (kalk) borusundan 
şikayet~i olduklarını söylediler. Pa
ra etmedi. Çünkü elimizde olmıyan 
bir sebepten dolayı hava tazyikile 
bu borular ötmekte ve t'.'apur düdü
ğü gibi sabahleyin evimizde triizünii 
yıkayanlan, değil apartıman 1ıalkına, 

bütün bir ma1talle?iye 1ıaber uer -
mcktedir. 

B iz de etrafımızdakileri rahatsız 

etmek istemeyiz. Fakat bıı musluk
lardan yüziimüzü yı1camak ta hakkı
mızdır sanıyoruz. 

Simdi bir çare buldum. Üst kat ki
racıları pencereden sokağa 1ı.alı sil
kerlerken 'biz de, alt kattan btitiin 
T crkos nms1uklannı açıyoruz. Ne 
yapalım müdafaainefs muba1rtır. 

Kısasa kısas. 

Halk F••ozofu 
n1tuuuıatııttı ı 11tııtaııı1111uıııııınııııutııı111111ıınııu11111111111111H1 

3,5 milyon llra hasılat 
Denizyolları idaresinin geçen •ıl, 

yani 936 senesi içinde (3,5) mılyon 
lira hasılat yapmıya mU\·affak oldu
ğu anlaşılmıştır. İdarenin bugiın e
linde bulunan gemilerin fazla adedi 
ise (28) olup yeni vııpurların Al -
manyadan gelmesile hasılatın daha 
çok artacağı muhakkak görülmek • 
tedir 

Sinema Objektifi 
En son sinema haberlerini ve haf

tanın film kritıklcrini yukliı olan bu 
güzel salon mecmuasının birmci :;:ı
yısı çıkmıştır. 

Sultanahmet Üçimcü Sulh Hukuk 
mahkemesinden : 
Davacı İstanbul telefon direktör -

lüğü avukatı Emin Raif tarafından 
Kadıköyünde Rızapaşa Karakol so
kak 28 No. da Muhsin ve Munir a -
leyhlerine 937/942 No. lu dosya ile 
a~ılan 38 lira 45 kuruş alacak dava
sının yapılmakta olan muhak('me -
sinde müddeialeyh1erin ikametgah
larının meçhul olduğu polisce yapı
lan tahkikattan anlaşılmış olmasın 
binaen tebligat icrasına ve---muhnke-

1 menin 27/10/937 tarihine müsadif 
çarsamba günü saat 14 e tahkıtte 

mahkemece karar verilmiş olduğun
dan yevrn ve vakti mezkürda bızzat 
veya bilvekiıle mahkemeye gelme
diği takdirde gıyaben muhakemeye 
devam ve karar vcril~eği ilanen teh· 
l Iiğ olunur (788) 
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SAN'AT TAHLiLLERi 
San'atta ve hayatta güzel 
kadın ve güzel erkek 

Düdül bisiklet hırdavatı satan ü 
vey babası Baba Önezimin yanında Estetik ulemasına 

daha mı 
göre erkek kadından 
güzeldir? .. !

oturuyordu. Çünkü lokantadaki işi

ne her gün öğle üzeri giderdi. Sa -
hahları gözlerini uğuşturarak esk i 
bisikletçi dükkanının arkasındaki 
küçük odasından çıkar Baba Onezi

Y A ZAN: BUrhan Cevat ------
Derler ki, .kadın güzel değil, er - r 

kek güzeldir.> ve hakıkaten bütün 
mahlükatın dişisi çirkin, erkeği gü

zel imiş. Dişi bülbül ötmez, erkek 

bülbül öter. Tavusun dişisi berbat 
bir §ey, erkeği uzun ve rengarenk 

kuyrukludur. Dişi arslanın yelesi 
yoktur. Horoz kırmızı ibikli, uzun 

kuyruğu ve hatta sabahı haber veren r 
scsile elbetteki, budala tavuktan da- ; 
ha süslü, daha azametli ve caziptir. r 
Koç, dişi koyundan daha güzel, da- f 
ha heybetli ve lezzetlidir. 

min yanına gelirdi ... 
Baba Onezim mahallede namuslu 

ve dürüst bir hırdavatçı olarak ta
nınmıştı. Onun için herkes: 

navutlukta çenesinin altında gerda- _Yabancıları atlatır, derlerdi, fa-
nına doğru sarkmış şişkinlik güzel- kat mahalleliye daima ucuz satar. 
lik için adeta lüzumlu bir şarttır. İşte rnethü sena diploması Düdülü, 
Bosna havalisinde havanın ve su - üvey oğlunu da yükseltiyordu. 

1 kendilerini öldürüyorlar. Devirlerde 

böyle olduğu gibi, ırklar arasında da 

güzellik telakkisi ayrıdır. Mesela Ar-

yun tesirile bir çok kadınların bo - Doğrusunu isterseniz, küçüğü çok 
yunlarında guşaları vardJr. Bunlar, fazla severdi ve onun seçtiği lokanta 

kapıcılığı mesleğine içerliyordu. 
bizim operatörlerin ameliyat masa- Bu, onun tabiri idi. .Bu afacan Dü-
sında kesip biçtikleri •ur• dur. Ora- düle benim mesleğimi seçmediği için 
da bu guşaya sahip olmıyan kadın fena halde içerliyorum> derdi. Dük- abayı yakmıştı. 

Yazan : Tarık Z. Tunaya 
kafasında ne fırtınalar eserdi bir b 

Hayvan böyle olduğu gibi eşrefi 

mahlıikat olan insan da böyledir ve 

erkeği kadına faiktir. Geniş omuzlu 

çekik adaleli erkek, pürsük kadın
dan elbette güzeldir. Yunan esati -
rinde erkek ilahlar, dişi ilahlardan 
daha becerikli, daha kadir ve daha 
caziptir. 

Erkek, dalına kadının üstündedir, 
Ona hilkat ve tabiat bu üstünlüğü 
verdikten başka, cemiyet de kanun
larında hep erkeğe bol bol haklar 
Yermiş, paylar ayırmış, kadını da
ıma ıkinci safda bırakmıştır. 

Belki de bu kanunları erkekler 
yaptıkları için, kendilerine çok pay 

a)ırmışlar, kim bilir? .. Fakat şurası 
da muhakkak ki, ne olursa olsun, her 
devirde erkek kadının önünde diz 
çökmüştür. Kahramanlar, şairler, sa
natkar, hanlar, hakanlar, büyük hü
kümdarlar velhasıl bütün insani 
kudretler kadının önünde eğilmiştir. 

Aşkta, erkeğin başı, kadının to -
pukları hizasındadır. 

Şimdi, Robert Taylor mu, yoksa 
Daniel Darieu mu? hangisi güzeldir, 
diye tuhaf bir sual sorulsa, şüphesiz 
kadınlar Roberti, erkekler de Dan -
yeli tercih edecekler. Bana sorarsa
nız, ben kadını, eşrefi mahlükat ola
rak sayanlardan değilim. 

Güzellik her devirde başka bir ı 

Kadına göre e rke k 
• Heraklls ln b ir h e y k eli 

adeta bedbahttır. Avrupada piliç de- kanını hep bu afacan için boyatmış Müşterilerinin çokluğundan dai
dikleri taze kadına mukabil Fas Ya- ve yine onun iyiliği için mahallenin ma erken kalkan genç Armand, yan 
hudileri şişman ve geçkin kadınlara )bütün dükkancılarile iyi geçiniyor- gözile karşıdaki ,zavallı çocuk> lev-

du. hasını taşıyan hırdavatçı dükkanını 
.güzeJ. demektedirler. Fastaki gü-

l İyi geçinmesi lazımdı, çünkü Dü- se.yr~d.erdi. Zavallı çocuk belki .de 

. ' senız ... 
İşin garib~ bu sabah Düdül giiZ 

ce taranmış, giyinmişti. Armand 0
. 

biraz hayret, biraz da şüphe ile \ 
dü, tabii kaymak kasesi elinde 0 

zelliğin miyarı siklettir. Evlenecek dülün hepsinde veresiye hesabı var- !Dudu! du. Mahmurluğu geçıncıye 
' delikanlılar, kızları kantara vurma- ldı, istediği gibi yiyip içıyordu. ık~dar, dükkanın kepenk vazifesini 

dan zevceliğe kabul etmezler. Her ay Baba Onezim, oğlunun otuz. goren tahta perdelen açılır, came -

d )< rak .. . Hayret ya: Çapkın öyle ı~ 
katli dikkatli tuvalet yapıyordu 
Armandı gören Düdül: h 

• 

S ir d e şu ba kış v ar: E rke
(le göre kad ı n 

celliye mazhar olmuş. Gönül kimi 

severse güzel odur derler ya, ha -

kikaten güzellik telakkiye ve asra 

göre değişir. 

Rönesans ressamının durgun si-

malı güzelleri, Flaman ressamlarının 

1 pembe, tombul melikeleri, hep ay-
ı bir zevkin, ayrı bir düşüncenin, 

vrı bir temayülün mahsulleridir. 
Guzel telakkisi modaya tabi bir şey

dir. Çekik burunlu Afroditlerle, bö

lünmüş kaşlı Marlen Ditrih büsbü -

tün başka zevklerin yarattığı şöh

retlerdir, Bizim divan edebiyatımız

daki selvi boylu, ince belli, gümüş 

tenli, hilal kaşlı, badem gözlü, hok-

Güneş, güzele gelir, derler. Şimdi !günlük ve hiç mi hiç tenzıliitsız borç- kanbr görünürdü. Camekanlarda ve 
güzeller güneşe gidiyorlar. Lübnan- !arını tediye ederdi. kenarlarda daima eski püskü bisik -
Iılar, istedikleri kadar beyaz kadın föbahları yediği kaymaklı çuku • Jetler bulunurdu ve Baba Onezim de 

]atasını Jozcfine, içtıi'i sigaraların bunları bir kere daha parçalıyarak için çıldırsınlar, beyaz ırk bugün 
parasını Baba Puloya, sabah kahval - parça parça kapıya, oraya buraya a-

pıaı· da kendisini çatır çatır yakmak- d s b ı d 1 tılarını ettiği sütcü Madam Ar _ sar ı. onra, u parça ara a yazı ı 

ta ve •Jozefin Beyker. gibi çukula- manda'ya da peynir ve yağ masraf- levhalar iliştirmeyi unutmazdı: Ter
talaşmak için kızgın kumlarda etle- !arım verirdi. ki tıearet dolayısile müthiş tenzi -
rini pi~irmektedirler. Sutçü Madam Armandanın, daha liit .... 5000 kilometre koşmuş bir bi-

Demek, yirminci asırda siyah el • henüz 16 sına girmiş bir kızı vardı. sikletin parçaları ucuza satılıyor ... 
mas modası hüküm sürüyor. Son de- Balık eti. az çok fettan, yani anlı- Terki ticaret dnlayısile ... diye başlı-

yacag"ınız hnş. çireg·i burnunda bir ,yan levhalara rağmen Baba Onezi -virlerde san'at bir de kübik modeli ' 
kız .. Adı da Armand'dı. işte her sa- min dükkanı bir türlü kapanmazdı. 

çıkardı. bah Düdüle kahvaltısını hurda bi- Tahtaların açıldığını gören Ar -
Bunlar, hep liıfü güzaf .. , .ki • t d T mand, Baba Onuzime dog"ru yürür sı et magazasına aşıyan o i i. a- ~ 

- Armandaiıın kızı, dedi, nıer 
ba! .. Aletlerini sofranın üstüne şöY 
bir diz, motosikletin yanına ... ı\!11 
Baba Onezimin zavalazingo'Jafl 
koyduğu kutuyu sakın devireyi·~od 

i
me. Hem dinle bak -Hani dedı~ 
yapasın diye söylüyorum- sekiz git 

'

dür, küçücükken Meni!miş'te ııer 
her oturduğumuz N'eneti bu!d", 
Daha o zaman sevişirdik, ve bir . 
onu kaçırmak bile istemiştim. şı 
di onu 19 yaşında, güzellik krali<:C 
olarak tanımıyayım mı? 

hO' Anlarsın ya! .. bu iş epeyce ' 
ma gitti. 

.Gönül, kimi severse, güzel odur!. bii hepiniz yine anlarsınız, sütçü ma
damın kızı Armand Düdüle çoktan 

h )<esı ve: O, hem sarışın, hem de er 
- Gün aydın. Baba Onezim, der- söykdiği gibi fotojenikmiş!. J{~fl~ 

di, nasıl, bu gece rahat uyudunuz boynuma atıldı. Ah bir bilsen kU 
mu? Armand, bir bilsen, ne güzel J<ıt. 

BURHAN CEVAT 

Meşhur alimin 
Kızı güzellik 
Kraliçesi oldu 

Rusyada kadın 
Hakimler 

Baba Onezimin rahat uyuyup uyu- güzel kız•.. ~ 

madığı ona vız gelirdi, fakat isin i- Küçük Armand, elinde kaymak i 
çinde sevgilisi Düdül vardı. Maksadı sesi, sallandı. Bununla beraber, e;a, 
onun uyanıp uyanmadığını öğren - ne, boyuna kuvvetli bir kız~ı .. · te' 

mekti. kat ne yaparsın ki, ask en k~hrı~ii~· 
Baba Onezım nihayet: melleri bile sarsar! .. Evet, Dudu & 
- Kahvaltısını getirebilirsin, dıye kendinl:len başka bir kızı sevrıı , 

bağırırdı. onu olduğu yerde şöyle bir saııaae 
Armand, o saat kasar. kaymak do- ml"tı. Bir adım gerilemiş, ve yer~ 

Rusyada adliye dairelerinde bin - Ju bir kasenin ağzını ince bir kağıt- sürünen bir bisiklet parçasına 8'~r 
!erce kadın çalışmaktadır. la örter, dikkatle caddenin karsı ta- takılınca. ta~ın üstüne yığılıver~,, 

iş başında 

ka ağızlı, kiraz dudaklı, elma yanaklı ı 
yosmalar, bugün tarif üzerine kar

şımıza çıksalar korkarız, gece rüya -
mıza girer. Bu tarif, bugün ummacı

nın tarifidir. 

913 kadın, Halk mahkemelerınde, rafına geçerdi. Bir elinde de kağıda ti. A)\:ı.ına kadar kavınak dolu ır 

66 kadın da Cumhuriyetler Yüksek sarılmış bir çörek tutardı. de. bu müthiş sade~eyc dayana~" 
mahkemelerinde hakimdir. Mınta _ Ve Armand bövlecc hurda bisıklet mış olacak ki, Armand'ın e!indefl ı~ 
ka mahkemelerindeki kadın azanın dükkanına gırdiği zaman Düdülli tulunca bir yığın İngiliz anahtarın 
adedl-, 124 tür. Memlekette 196 tane kalkmış bulurdu. Babasının dlıkka- üstüne yayıldı. .. 
de kadın müddeiumumi vardır. İs _ nında Düdül kırmızı ve sarı işlemeli Baba Onezim: J<U~' 

lokanta kapıcısı üniformasını giy - - Eyvah. hırdavatiarım, di\'C 
tintak hakimleri arasında da mühfın mezdi. redi. 
miktarda kadın vardır. Orada sıvildi. Saçları rüzgarın es- Armand hıçkırıklarla ağ!ıyordıı · 
u ıı ı11ıı ııı ıı ııııu1111111111111 1 1111111nı11 11 1111111uı1111 1 1 1 1 1 111111111111m11 tıği ıstikamette, ~ab:ıhlık kıy:ıfettle Diidül ,gülümsedi: aed 
sayfiyeye gitmişlerdir. Kendilerine bir, ere çökerdı. Hem rliıkkanın icin- - Hırdavatları merak etme· 

Hele son senelerde güzellik reçe

te ile alınıp satılmıya başlandı. Krem, 

pudra, rastık, kozmatik, cımbız, ma

saj, ruj, tırnak boyası, parfüm, ri

mel, bin türlü boya ve sular bugün 

gulyabani'yi Venüs yapabilecek bir 

kudrettedir. 

Sarı yüzlü, çekik gözlü, tostopar

lak bir Çin güzelini, kalın dudaklı, 

kıvırcık saçlı, kapkara tenli, bir Af-

rika zencisini düşününüz. Bunların 
peşinde alay alay aşıklar; ahu vah 

ediyorlra. Ağlıyorlar, uğurlarında 

gelen bir misafir kızla beraber Can- de ;üzgar olmadığı h•lde Düdü!Un git de ban:ı başka bir k:ise getit/ 
,,,111•1 

ttı ı ııııtıııııuııuıuıın1u111•••••"1111tııı """'''tlllllllll llll l1Ul l llllllllUlllllllll l llUIUlllll l lllllll llll UUUUHll1lllllll l lotOlllllll •• nes'deki Cote D'azur güzellik krali
çesi seçilen yere gitm4lerdir. iste 
bu müsabakada genç kız Côıe D'azur 
güzellik kraliçesi seçilmi§tir. Fran -
sada seçilen bütün güzellik kralıçe-

Zerinin içinden Mis Côte D'azur Mis 

France seçilmiştir . Güzel kız 17 ya
Meşhur antomolojistlerden Mös • şındadır. Ve Victor Duroy lisesinde 

yo Charles Janet'in küçük kızı mat- talebedir ve imtihanlarına hazırlan-
maıel Jacqueline Janet Fransa gü - maktadır. Yeni vazifeye seçilen bu 
zellik krtıliçesi seçilmiştir. 

Matmazel Jacqueline büyük baba

sile beraber bu yaz Cannes şehrine 

genç kız imtihanlarını bırakıp yeni 
vazifesini ifa etmek için Şimali A f
rikaya gitmiştir. 

Amerika reisicumhur., 
balık avında .. 

• 

T ~~ 8'.-"lJ ~·~ 1 _ J:?rdır. Kım arzu edersf', kendılı -
ı • aJ 0 ç· gınden gıdcr, askere yazılır. Askere 

m u h o...re b e ..s {, yazılanlar da. derhal nizamiye ta-
v e . · ~ burlarına verilir. Bugünkü askerlık, 
ullanjjamıc:Jın 1- gönüllü alayı, gönüllü taburu diy-,, 

9ız { ( ..5 1YC1-5<?l l bir şey tanımıyor. Efendımize böy -

raftan da bütün ordulara: 
[Zinhar, gönüllü asker yazılma -

sına teşebbüs edilmesin. Kendilık -
!erinden müracaat eden gönüllüler, 
olbJptaki kanun mucibince askere 
kabul olunarak derhal Tsalya Ordu
sunun nizamiye kıt'alarına sevke -
dılsin.] 

Amerika Reisi
cumhuru balık a
vına çok meraklı

dır ve resimde gö
ruldüğü veçhile 
tuttuğu balı klar 

daima büyü k cins
lerdend ir . Bu 
genç adamın e -
!indeki balık da 
77 k ilo ağırlığın -
dadır. Roosevelt, 
yorgunluğunu ba
lık tutmakla ge -
çirebildiğine ka -
nidir ve Reisi -
cumhurun bu me
rakı o kadar ta -
nınmıştır ki, ge
çenlerde b ir genç 
adamın yaptığı; 

.Tuttuğum balık 

jU k adarcıktı, o ·· 

1 

Tefrika No: 35 
Diğer taraftan da, ordu kumanda

nı Etem Paşadan gelen telgrafları, 

bir tek ha,rf bile kaçırmadan gözden 
geçiriyor, müsademe yerlerini hari
ta üzerinde tetkik ediyordu. 

Abdülhamit, her ihtimale karşı or
d uyu fazla kuvvetlerle takviye et
mek istiyordu. Nizamiye ve redifle

ri kiıfi görmiyerek, gönüllü müfre
zeleri teşkilini düşünüyordu. 

Bu meseleyi müzakere etmek için, 
(maiyeti seniye erkanıharbiye mü

şiri Şakir .Paşa) ile şahsına ve as
keri malümatına pek fazla emniyet 
ettiği (Tophane müşiri Zeki Paşa) 

yı saraya getirtmişti. Onların gel -
mesini müteakip, sera~ker Ali Rıza 

Paşayı da mabeyine celbetmişti. 
Bu üç paşa, Çit köşkünün küçük 

b ir odasında birle~mişlerdi. Kapı a-

Yaz an : ZIYA ŞAKIR 
çılmış; içeri Arap İzzet Paşa girmiş: 

- Efendimiz, seliım buyuruyorlar. 
•Vakıa, orduya itimadım var. Fa -
kat, kuvvet ne kadar fazla olursa , 
muvaffakiyet ümitleri de o kadar 
çoğalır. Acaba halktan da gönüllü -
ler toplasak... 93 har binde olduğu 

gibi, bunlardan da alaylar yapsak. 
nasıl olur.• diyorlar. B u meseleyi 
müzakere buyuracaksınız. Neticeyi 
kendilerine arzedcceğim. 

Demişti. 

Arap İzzet Paşayı her görüşünde 
sinirlenen Serasker Ali Rıza Paşa , 

derhal sert bir tavır alarak: 
- Eefendimiz, orduya emniyet ve 

itimat buyurmakta, çok haklıdırlar 
ve inşaallah, bu hususta aldanmı -
yacaklar ... Davul ile, zurna ile gö
nüllü toplamak zamanı artık geç -
m istir. Asker olmanın bir kanunu 

lece arzediniz. 
Diye cevap vermişti. 
Arap İzzet Paşa, çıkıp gittikten 

biraz sonra avdet ederek, Abdülha -
midin fikrinde ısrar ettiğini bildir
mişti. 

Serasker Rıza Paşa, yine sinirlen
mişti. Hiç şüphesiz ki, Arap İzzet 
Paşa, biraz evvelki cevabı götürdü
ğü zaman, Abdülhamidi Seraskerle 
çarpıştıracak bir vaziyet ihdas et -
mişti. 

Serasker de kat'i bir lisanla: 

- Gönüllü asker celbi için yapıla
cak teşebbüs, derhal ecnebi müda -
halesini mucip olabilir. Benim elim
de, askeri kanun var. Ben, bu ka -
nundan zerre kadar harice çıkamam. 

Diye, sözünde ısrar etmişti. 

Bu münakaşa, tam ertesi gün ak -
şamına kadar devam eylem i şti. Seri asker Rıza Paşa, bir taraftan bu mü
nakaşaya devam ederken, diğer t a-

Diye şifreli telgraflar yazıp gön
dermişti. 

Akşam da geçmişti. Saat (alatur
ka) üç, üç buçuğa gelmişti. Seras
ker Rıza Paşa, bir kaç kere evine 
gitmek için izin istemişse de, her 
defasında Abdü lhamit tarafından 

- Biraz daha beklesin. 
Diye cevap gönderilmişt i. .. Ni -

hayet üç buçuğa doğru, odanın ka
pısı açılmış; içeriye sırasile (Gazi 

Osman Paşa). hassa müşiri Rauf P a-
şa, Hü~y i n Fevzi Paşa, Erkanıhar -
biyei Umumiye Reis Vekili Ferik E
tem Paşa, Merkez Kumandanı Sa -
dettin Paşa, Abdülhamidin Başka -
libi Tahsin Paşa girmişlerdi. 

Bunlar meydana çıkar çıkmaz, A
rap İzzet Paşa tekrar ortadan sili -
nivermişti. 

(Devamı var) 

nun i çın ben de tekrar suya attım!> 

lejan tlı bir karikatür, Cumh urreisi -
ninpek hoşuna gitmiştir. Genç res • 

...ı....__ ı 

13e)5 
sam yaptığı karikatürü bizza:rrı i~ ,., 
evde Roosevelt'e takd im e 
takdir görmüş!~ 

İstanbul Levazım 
,. , 
A . ı·.., . defl , 
~lr JgıD oiY't 

Topçu Atış Okulunda kullanılmakta olan Amirlik Levazım AY 
0
;1•' 

makbuz cildinden aşağıda num~raları yazılı 6 adet Levazım ~y 8dıf 
makbuzunun her üç kısmı da ziyaa uğramıştır. Hükmü 0 rıı 
llln olunur. (1 89) (6973) 

Numaralar : 
979118 
979119 
979120 
979121 
979122 
979123 
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AL VA Sekiz sene hapse 
116 •• l k . . , Mahküm olan 
ır1ustem e e ıstıyo;· · Prenses beraat etti 

Af •k d •• t 1 k ı Al Sicilyalı bir İtalyan prensesi. Adı, ! l"'\ rı a a mus em e e a ırsa man• Prenses Vladimir .Binferatsi. Bir.~a-
man evvel, Meksıkoda kocasını ol - I 

b • k k dürmekle maznun olarak muhakeme 

Ya ser est tıcarete avuşaca mış ed_ilmişti: Vil.~di~ir Bi?f.eratsi is· 
rnınde Bır Gurcu prensmın karısı o- r 

1
. • • lan genç prenses mevkufen muha - r 

NGILIZLER Almanyanın Afrikada müstemle- ken:ıe ediliyordu. Ma~kemc ~adını t 
• • ~ • sekız sene hapse mahkum etmış, fa-
• ke sahibi olmalarına razı degıller kat temyiz mahkemesi, bunu nak -

r--------------------- zedcrek on aydanberi mevkuf bulu-

Af • k h 1 k • - • t 1 nan kadının şimdiye kadar yattığını 
rı a a ına ın~sanıye ve me- ~~~~i;ö~~~:sı1~~%~si;;e:s~~~rö~de~= 

deni.yet ancak 1 ngı·ıı·zıer tara ren prenses artık neş'e ve şetaretle 
• hapisaneden çıkmıştır. Amerika ga-

f 1 n d a n g O •• s t e r ,. 1 e b ı· ı ı· r m ı· ş ! zeteleri için en yeni bir mevzu da bu 
prensesin macerası olmuştur. _______________ ...;;;,... _________________________________________ , 

rn /\lrnan gazeteleri bugünlerde gene 
~ UsteınJeke bahsini tazelemişlerdir. 
'iıllld" 
?tıt.ı ~Ye kadar Alman gazeteleri U-
lırı lllı harpten sonra Almanlardan a
ı~cırnış olan müstemlekclerin tekrar 
" es· · ?rıtı ı ıçin bir çok neşriyatta bulun-
Verra~, hır çok deliller getirerek bu 
ın ~rın mutlaka Almanyaya \'eril
kı<!~~ni söyliyedurmuşlardır. Şimdi -
lıl! "tarctJi neşriyata bakınca bu de
Vct~~e Yeniden başka ne gibi kuv -
t" . 11erı ilfıve edildiğini görmek is
clı;ınce buna tesadüf edilmemekte -
l"ar. 13~nunla beraber Almanl<lr tek
r ~ ll'lustemleke elde etmek için neş
~r <ıat devam suretile dünyanın na
lı c~ dıkkatini bu mesele üzerine cel
tıı.ırıı:derek alakadar devletleri bu -
~l .. meşgul etmek istiyorlar. ·~. ~~~~~:~;::~~:i~.2;::; 

€az <:s ~:ı Doyçe Algemayne Çaytung 
,(.1 ~te:ı bunu açıktan açığa söylüyor Müstemlekeleri isteyen ve bekleyen Alman orausu 

Ulasatan diyor ki: Hitler tarafından teftiş ealllrken 

t kl\lrnan hükumetinin maksadı, ge- cü bir delil daha vardır: Afrikadaki 
gere:l~an efkarı umumiyesini ve Avrupalılar, biribirlerile son derece 
lı~tır dunya efkarını bu meseleye a- tesanüt halinde komşuluk ediyorlar, 
i~,..tnarak Almanların müstemleke Eğer şimdi Almanyaya istediği müs
lc- k 

1
ek hususundaki ısrarı artık öy- temlekat \'erilmezsc Afrikada da 

<l r. 
0 

ay kolay geri alınır gibi değil- bolşcviklik çıkacak ve oradaki Av -
8erı · rupr.lılarm hali fena olacaktır. Bolşe-

ll'I ı; ıner Tageblat gazetesi de bu vikliğin önüne geçebilmek üzere 
ZUda b 

Sipahi ocağında ki 
konkurupiklere bu 

haftada devam 
ettilecektir 

Geçen hafta başlıyan konkurlara 
bu hafta da Spahi ocağında de -
vam edilecektir. Yalnız geçen 
haf ta ki Sipahi Ocağında yapılan 

konkurupikler her cihetçe mun -
tazam ve kusursuz olmuştur. Bun· 
dan dolayı, Sipahi Ocağının bir • 
çok yoksuzluklarına rağmen feda· 
karlıklar yaparak bu sporun inkişaf 
ve rağbetini arttırmak için çalışma
sını tebrik ederiz. 

Geçen pazarki müsabakada hal -
kın arzu edip göremediği bazı eksik
leri dikkat nazara koymayı bir vazi
fe bildik: 

Pariste yeni bir 
mektep açılmıştır. 
Mektepte on ders· 
te "kendini sevdir· 
mek ve beğendir· 
mek,, usulleri öğ· 
retilmektedir. 

Resimde bu mektebin 
tolebelerinden biri gö· 
· rülmektedir 

-
~ete . n ahsederken Fransız ga- yalnız bir çare vardır ki, o da Al-
lftrerıne cevap \'ererek diyor ki: manyaya eski müstemlekelerini iade 
a İn ş~Ydcn ev\'el doğrudan doğru- rnektir. 

O da Avrupa müsabakalarında i
simlerini gördüğümüz at ve binici
lerin o günkü müsabakalara iştirak 
etmedikleridir. Halbuki halk bu se
ne A\'TUpnda milli atcılığımızı yük
selten Eyüb'ü at üzerinde değil, sa
hada yaya gezerken gördü. Bize Lon
dra müsabakalarında yüksek atla -
mada iyi bir derece aldıran (Okal) ı 
da, daha bunun gibi o müsabakalara 
iştirak eden birkaç atı da sahada 
görmedik. Sipahi Ocağı, bu mü -
sabakaları daha birkaç ay evvelden 
tertip etmiş olduğundan, atların her 
halde hazır olmaları Jazımge1irdi. 
Parkorların beynelmilel müsabaka· 
larda oldu(,1\.ı gibi biraz daha güç ya
pılmasını rica eder, bilhassa bu spo-
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<'<! gıltereyi alakadar eden bir me- İşte Alman matbuatının bugün -
:aç r,·~ 1"ransızlar niçin bu kadar te- ]erde hep bir ağızdan nesrettikleri 
~ .Yaros~eriyorJar? Sinyor Musolininin fikirlerle bunları ispat i;in ortaya 
tı~ ~~~~.e~ilesilc ~a?~lan teza~üra- koy?u.kları dc1iller ... 
'çın :F 1Jet verdığı ıntıbaı sılmek Lakın, Bcrliner Çaytung gazetesi 
ıhtıya tansanın bir bahane bulmıya fazla cılarak bir delil daha ileri sür -
13un~ Yok mudur?. rncktedir ki, bn askeri mahiyette -

gQet .an sonra Berliner Çaytung dir. Bu Alman gazetesi diyor ki: 
esı de ortaya iki delil atarak Al- Almanyaya müstemlekfıtının ia -

desile Fransa ve İngiltere için bir 
' tehlike çıkacağını zannetmek doğru 

l~~ııı~, . 
tGre erın medeniyet gö· 
l);ıerc:e~ı Vahşiler. mede-

9ıbı kuzu çevirmesi 
rtı Vapıyorıar 
boa.n~anın .. 

Yle ik· ~ustemleke davasında 
stitrrıekt 1 ~ehle istinad ettiğini ileri 

ı _ A edır. Bunlar göre: 
ta(\t lrnam .. a .. 
ı. l ır· .. J mustemlekeye muh-
"' ' ÇUnk"' es tasa·k u bunu dünyada her -

2 - t~ eder, diyor. 
~n ger Al . • 
ı sonra b manya Harbı Umumı-
l"~~t!lerini ırakmış olduğu müstem-
lıp;ı lki tekrar elde etmezse Av-
İşte A..Ye ayrılacaktır. 

.\vr lrnanya d 
l"(!k l1Pan1n b" a, bu ikiye ayrılan 
C!ak Yeni bi .. 

1~ t~arf ının başına geçe
i lır. 13 • akıbete doğru yol ala-

k unun n t" • 
§ı.ıcı 1llıse b'l e ıcesı ne olacağını 

lır 1.. 
1 nıezı Bu ·· ·· lık "'l, A ·· sozun manası 

<lıl" Csıle k Vrupa Yeni bir harp teh. ~> arşı ka 
1elQl ~er Al rşıya durmakta • 
la.k ekat k nıanyanın istediği müs-

a h· endisine . 
Şi ır tnuh verılmezse, mut-

tı'tdi buntrebe çıkacaktır! .. 
lr.- nra ilave olarak üçün-

'-

• 

değildir. Umumi Harpten ev\•el Al
rnanyanın müstcmlckatında pek az 
asker bulunuyordu. Umumi Harp es
nasında ise Alman müstemlekatının 
kapıları hiç bir zaman tahtelbahir
lere üssübahri olmamıştır. 
FAKAT İNGİLİZLER NE DİYOR? 

Almanyadaki bu neşri •at, tabii -
dir ki. İngiltercde nazarı dikkati ccl
bederck müstcnılf'kfıt meselelerinde 
şimdiye kadar saH'ıhiyettar tanınmış 

I bazı mühim i ngılizlcr de faaliyete 
gccmişler, nc~rıyata koyulmuşlar -
dır. 

İngili7. matbuatında görülen bu 
neşriyatın hulasası şudur: 

Nürenbergde geçen ay Her Hit -
ler miistcmlckat mes~lesini tekrar 
tazelemiştir. Onun için şimdiden 
sonra bu bahsin kapanmış olacağt 

zanendilemezdi. Almanyada bu neş
riyata devam edilecektir. Buna kar
şı İngiliz noktai nazarı şudur: Av -
rupalı devlelleı· kendi aralarında iyi 
geçinecekler, kavga cıkarmıyacak -
lar diye Afrikadaki yerli ahaliyi şu 
devletin idaresinden alarak bu dev
letin idaresine vermek •İnsaniyet> 
noktai nazarından caiz görüleme -
mektedir. Olsa olsa Almanyaya eski 
miistemlekelcrinden bir .parça> ve
rılebilmesi düşünülmektedir. Fakat 
bu cparça> yı da Almanya ancak 
cmandat terzında idare edebilecek -
tir. Manda demek Mılletler Cemiye
tinin \'ekfıieti demektir. Almacya ise 
böyle bir vekaleti alabilmek için mil
letler cemiyetine yeniden girmiş ol
malı ... 
Diğer taraftan Almanyanın böy • 

le müstemlekelerde manda alması 

kabil olduğu takdirde ise ona şim • 
diye kadar müstemleke namı altın
da idare edilmekte olan yerlerde bi
rer parça verilerek buraların idaresi 
mandaya tahvil edilecektir. Ta ki, bu 
suretle Almanya miistemlekeye ma
lik olduğu halde mandaya malik ol
madığı için şikayet etmesin! .. 

Bununla beraber, ister müstemle
ke, ister manda namı altında olsun, 
Alrnanyaya Afrikada yeniden yer 

Bir ilimin keşfi 

1 
Eski Alman müstemlekesf run Avrupadan daha evvel kendi 
Kameronda ka~ılle reisi iki mılletimize tamamen tanıtılmasını 

gözaesı ile bır arada 1 ·· ·· ·· 

verildiği takdirde bu yerlerin tica
reti diğer memleketlere karşı tama
mile açık olacaktır!.. 

ve bu zevkin tattın masını onumuz· 
deki hafta yapılacak müsabakalarda 
bunlara biraz itina edilmesini Sipa
hi Ocağından bekleriz. 

Leningrad Radium Enstitüsün -
den Profesör Nikitin, niton ve neon 
gibi asil gazleri karın tesirine arzet
mek suretile bunların hidratlarını 

elde etm!;•e muvaffak olmuştur. 
l\fondoleev'in elemanlar sistemin-

de csıfırt grubunu teşkil eden ve 
asıl gazlar unvanı verilmiş olan gaz
lerin kimyevi reaksiyonlar veremi -

Fakat Almanların istedıği bu mu
dur?. Onlar ne Milletler Cemiyetine 
yeniden girmek, ne de elde edebile
cekleri yerlerde serbest ticaret ta- CASUS MU ? • 

l yeceklcri zannedilivordu. MalCım o-
lan bunlardan bazılarının su ile 

•karışa bilerek hidrat terkip edebil -

melcriydi. Maamafih, neon ve niton 

bunlardan hariç addolunuyordu. 

Profesör Nikitin'in bu keşfi, kim

ya kitaplarında bazı deği~iklikler vü 

cude getirilmesini mucip olacaktır. 

raftarı görünüyorlar!. . . . . . 

1 D 
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unyaca muhım casuslukciirmiletevkifedilerck mev- ıngra -
kuf kaldıktan sonra geçen gün ser- d h d h 

Bir kütüphane bcs~ bıra.kıı~_ış .~·e doğruca meml~ . an u ut ar,· c ı· ed ı· tdı· 
kctıne donmuştur. Robert tam dort 

~ningrad'da Saltikov-Çedrin is - hafta Lcningradda Uğııo hapisane -
mıni taşıyan umumi kütüphanede, sined kalmıştır. Nihayet curmü sa· 
halen 9 milyon nüsha kitap mevcut bit olmamış ki, dört haftalık mev • 
bulunmaktadır. kufiyetten sonra Rusv:ı hududu ha· 

Bunlardan 104 bini rusça kilap ve ricine çıkarılmış, 0 da İngiltere)"'? 
rwŞriyat, 19 bini Sovyetler Bırliği avdet edebilmiştir. 
milletlerinin dillerinde kitap ve neş- d:r Babası Leningradda he • 
r!yat, 14 bini yabancı diJlerde kitap kimlik ediyormuş. Robertlin anası, 
,.e neşriyat, nihayet 13 bini de kıy- kardeşi, kız kardeşi de vardır. Bunlar 
metli gazete kolleksiyonlarıdır. hala Rusyadadırlar. Robcrt'in dost • 

Bu umumi kütüphanenin kollek· !arı, onun İngiltereye dönmesini giz· 
siyonları arasında, eski devirlere ait li tutmak istemişler, gazetelere du • 
paha biçilmez kıymette tek nüshalı 
1 1 d B l 

yurmamıya çalışmı!;Jarsa da bu ka-
e yazısı eser er var ır. un arın ;> bil olamamıştır. Robcrtc isnad edilen 
arasında Mısır papirüsleri, eski Slav- casusluk cürmü şudur: 
ca el yazısı eserler ve nihayet bir çok 
kl5sik büyük muharrirlerin ilmi ve Kızılordunun harpte kullanacağı 
edebi kitaplarının el yazısı asılları telgıaf ve telefon gibi vesaitin mah
ve bu büyük adamların mektupları rem tutulan planlarını elde ederek 
vardır. ecnebi bir devlete bunlardan her bi· 
Ayrıca kütüphanenin Garbi Avru- rini 300 İngiliz lirasına satmaktır. 

pa kısmında, eski devirlere ait te bir Fakat Robert, bunların aslı olma -
çok kıymetli ve çok niıdir nüshalar dığını söylemiştir. Diyor ki: 
vardır. - Ben, 1930 scnesindenberi Le -

Bütün bu kıymet biçilmez eserler, ningraddaki telgraf ve telefon ida -
kiltüphanenin 143 senelik hayatı zar- resinde calışıyorum. O müessesenin 
fında toplanmış ve bilhassa 20 sene- baş mühendisiyim. Geçen temmuz
lik Sovyet rejimi esnasında bu kü- da idi. Bana bir gün birdenbire ar • 
tüphanenin mevcudu iki misline çık- tık hizmetime nihayet verildiğini 
mıştır. söylediler. Bundan sonra çok geçme

den oradaki memurlardan on kişi 

tevkif edildi. Divanı harbe verildi • • 
Jan dark dünya 

seyahatine çıkıyor 
5 gün evvel Fransız mektep gemi

si Jeanne d'Arc devri alem seyaha • 
tine çıkmıştır. Hareket eden mek -

teplilere aileleri gelerek veda et -
mişlerdir. Bu seyahat önümüzdeki 
sen~nin 2 temmuzuna kadar süre -
cektiı·. 

ler ve kurşuna dizildiler. 

Ağustosun 31 nci güni.i ben de ev
de oturuyordum. Anamla kardeşle
rim beraberdi. Üç kişi geldi, beni 
tevkif ettiler. Evi aradılar. Bana ait 
olan ne \'arsa hepsini aldılar. Beni 
yalnız· başıma bir hücreye hapsetti
ler. Yatağım vardı. Yıkanacak y<'rim 
vardı. Bir de iskemle bu
lunuyordu. Kendi elbisemi giymek-

-:asuzluk suçu ııe yaKa· 
ıanan Ve.. sonra hudut 

haricine çıkarılan 
Robert 

liğime izin vermişlerdi. Fakat ha • 
riçte bir defa bile kimseye bir ha
ber gönderrniye müsaade etmediler. 
İngiliz gazetelerınin yazdığına göre 
İngiliz Sefareti gerçi Roberti kur -
tarmak için uğraşmışsa da cevap o
larak Sovyet müddeiumumisi Vi -
şinski'nin Roberti bir an evvel mah
kemeye sevketmek istediği cevabı a
lınmıştı. Lakin Sovyet Hariciye ko
miserliği Roberti mahkemeye sev -
kettirrneden hudut haricine çıkart -
mak istiyordu. Rus Hariciye Komi-

serliği İngiltere - Rusya münasebatı 
noktasından bu meseleyi bu suretle 
çabuk halledivermeyi muvafık bu _ 
luyordu. 

Robert sözüne devamla demiştir 
ki: 

- Mevkuf bulunduğum yerde ve
rilen yemekler iyi idi. Bana büyük 
bir nezaketle muamele edildi. Lakin 
mevkuf olduğum zaman pek can sı
kıntısile geçiyordu. 

Bir cürmüm olmadığı için başıma 
ne geleceğinden hakikatte korkmu • 
yordum. Ancak bnşıma ne gelece -
ğini de düşünerek bir müddet endi
§e de ettim. Gazete vermiyorlardı. 
Onun için hariçte ne olduğunu hiç 
bilmiyordum. Her gün, veya her gün 
gibi sık sık Sovyet gizli polisi gele -
rek bana bir çok şeyler sorabilir, bu 
isticvap iki saat sürerdi. 

Bu sıralarda bana ne sorulmuş ol
rluğunu söylemiye mezun değilim. 
On beş gün geçmişti. Beni isticvap 
edenler benim komünistliğe karşı 

propaganda yaptığıma kanaat gc -
tirdiklerini söylediler. Ben, Rusya • 
nın dahili siyasetine hiç karışmadı -
ğım gibi kendi fikirlerimden de kim· 
seye bahsetmiş değilim. Tevkifim -
den tam dört hafta sonra bana hu -
dut haricine çıkarılacağımı söyledi
ler. İngiliz konsolosu beni gördü. Ser 
best bırakılmamdan iki saat kadar 
evveldi. Fakat ben isticvabım esna
sında neler söylediğimi ona dahi 
söylemiş değilim . Şimdi burada ne 
iş yapacağıma gelince; her halde bu
rada bir iş bulacağımı ümit ediya -
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Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
rılarınızı derhal keser. icabında 
şe ah na bilir. 

ve bütün a 
günde üç k imroz muharebesinde ri'cat 

emrini veren çakıcı Remzi 
kaptan mı oldu? 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına üç ye.a 
minli ehli vukuf tarafından 2500 lira 
kıymet takdir olunan Beyoğlunda 

Feriköyünde Kostantin sokağında 

bir tarafı keresteci Yordan arabalığı 
ve bir tarafı İtalyalı Jozefin hanesi 
ve bir tarafı Ruhen karısı satcnik 
arsası ve tarafı rabii Kostantin so • 
kağile mahdut ve eski 14 mükerrer 
yeni 46 numaralı bir bap hanenin 
yarısı satılığa çıkarılmıştır. 

}sim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakın1nı 

Bay ihsana göre: 

Remzi kaptan önce, 
kabul edilme gince 

dönelim •• Demiş, 
sofra indirmiş, 

dümeni de 18 kerte sancağa kırmış I 
Canakkaleye döndükten sonra hailenin 

sahnesi başlıyo·r 
ikinci 

{Bugün de donanma: Kommodot 
ı Katibi Binbaşı İhsanın izaJıat ve be· 
yanıtını neF"c devam ediyoruz. Bin.. 
başı İhsan bugünkü izahatında ı,rine 
birinci 7ıarb ve filotiUaya verilen llü. 
cıım işareti bahsini tetkik etmekte·_ 
dir.] • • • 

c - Amiral tarafından f ılotilliiya 
hücum işareti verildiği muhakkak· 
tır. İşaretler prova direğine toka e
dilmişti. Fakat ne Rauf kaptanda, 
ne de filotillasında değil hücum içinı 
işaretin alındığını bildiren mukabe
le hareketi bıle görülemedi. 

Amiral Ramiz, h"llm.anda köprü • 
sündc sıçraıruya, telaşlı hareketler
le çırpınm1ya başladı. 

İşaret tekrar edildi; telsizler ç:ılış
tmldı ... Fayda yok ... 

Bütün gayretler boşuna oldu; Ra
uf Bey bulunduğu yerde duruyor, 
harbi seyretmekle iktifa ediyordu. 

İşaretlerin üçüncü defa toka edi
lişi Bozcaada önünde duran ana fi
lotillayı harekete geçirdi; başta Hak· 
kı Beyin gemisi olmnk üzere hare
kete geçen filotilla, Boğaz önlerine 
kadar geldi; orada tekrar edılen işa
retlerle hücumun ana filotillayo. de
ğil, müstakil torpido filotillasınn ol
duğu anlatılarak Hakkı Bey geriye, 
yerine gönderildi. 

Bu işler görülünceve kadar geçen 
fa51lada Averof, hafı(leyen nteş al
tında kendini toparlarnıstı; endahta 
kabiliyetini muhafaza eden sancak 
kıç omuzluğundaki biricik ufak to
pu ile bir mermi daha savurdu. Ve 
.sür'atle bir manevra yaparak bizden 
uzaklaşmıya, İmroz önlerinde Mes· 
udiye ve .Asarı Tevfikle muhnrebe 
eden arkadaşları Hidra, Spcdya ve 
İpsaraya doğru kaçmıyo. bnşladı. A
''erofun savurduğu mermi bıze. Bar
barosa isabet etmişti. Pasakül dai -
resindeki vince vurnn mermi, fıleti 
parnlamı~, vincin yanı;ıdaki bir ne
feri de şehit etmişti. Aletin yanıba
şında bulunan kalorifer boruları da 
patlamış, gemiyi istim sarmıya baş
lamıştı. 

Gü,·crteye istim sardığım gören 
Barbaros süvarisi Remzi Beyi bir 
telaş aldı. Gemisini batıyor sandı, 
telasla etrafındakilere sordu : 

....:_İkinci nerede? Yangın mı çıktı, 
iledir bu beyaz dumanlar? .. 

Tabii bu suali cevapsız knldı ... 
Kumanda köprüsünde, Rauf Beyi 

hücumn kaldıramadığı için çırpınan, 
dövünen Amiralla, filotillaya asık 

çehresile bakan Vasıf Bey bulunu-

lmroz harbine çıKmadan önce Osmanlı bahriyesi 
erkanı Barbaros·un güvertesinde Amiralle beraber 

yor, ikinci Ce\•at kaptan, parçalanan ltetkık il~ meşgul oluyordu. 
pasakül vincinin yanında, tahribatı (Devamı var) 
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Ertuğrul 

sadi Tek 

İstanbul Asliye altıncı Hukuk 
mahkemesinden : 
Cerrnhpaşa Hobyar mahallesi Tu

lumba sokak 27 numarada iken ika
metgahı belli olmıyan kocası Abdul
lah Fevzi aleyhine açılan boşanma 

Cuma akşamı PANGALTI - TAN davasında müddeialeyhin ikametga
sinemasında (Erkekler 40 ından son- hının meçhuliyeti hasebile dava .ar
ra azarlar), Cumartesi (Aksarayda) zuhalinin on gün içinde cevap ver-

i 
lstanbul Belediyesi mek üzere on beş gün müddetle ilii-
Şehir Tiyatroları nen tebliğine karar verilmiş ve ar-

saat 20-30 da • zuhalin bir nüshası da mahkeme di-
Kuru GUrUltU vanhanesine talik kılınmış olduğun-

DRA M: 3 perde 16 tablo dan 937/2639 dosyasına ilan tarihi-
Yazan : Tiirkçesi: nin ferdasından itibaren on gün zar-
Shakespeare M Şükrü fında ce\·ap verilmesi lüzumu tebliğ 

~~~ 
lSTANBUL BELEDlYESl yerine olmak üzere ilan olunur. 

J; ŞEHiR TIY A T~OSU İstanbul lkşinci İcra Mcmurlu-
1~111 ~I saat 20·30 da ğundan : 

~ U Toka Bcyoğlunda Papasköprüsü Tevfik 
OPERET: 5 perde komedi sokak 40 numarada Dimitri Stavri -
Yazan: Türkçesi! clis'c: 

Edvar Burdet Fikret Adil Hım tasfiyede bulunan La NBşa-
Pıızar s:-ünleri 15.30 da Matine teluaz sigorta şirketine olan 210 li-

İstanbul Asliye İkinci Ticaret mah- ralık emre muharrer senetle borcu-
kemesinden: nuzdan dolayı tarafınıza gönderilen 

İstanbul Sultanhamamında 44. No. 4/6/37 tarihli ödeme emri arkasına 
dcı. S. Suraski mahdumları vekili a· verilen meşrubatta ikametgahınızın 
vukat İsmail Ratıp tarafından Ga?.i· balen meçhul bu1unduğu şerhi mü
ayıntapta tüccar Hasan Fuat bira - haşir tarafından verilmiş olmasına 
derler ve Gaziayıntapta Şakir oğlu binaen İcra Hakimliğince işbu öde
tüccsr İbrahim aleyhlerine ikame me emrinin ilanen tebliğine karar 
olunan davada : ,·crilmiştir. İşbu ilanın tebligi tari-

Müddeialeyhlerden Şakir oğlu İb- hinden itibaren 30 gün zarfında bor
rahimin ikametgahının meçhuliyeti- cu ödemckliğiniz, ve bir itirazınız 
ne binaen hakkında tebligatın ilfınen varsa yine otuz gün zarfında istida 
ifasına ve tahkikatın da 30/11/937 ile İcra dairesine bildirmekliğiniz 
tarihine müsadif salı günü saat 14 de ve borcu ödemez \'eya müddeti için
icrasına korar \"erilmiş olmakla key- de itirazda bulunmaz iseniz icra ve 
fiyet tebliğ makamına kaim olmak iflas kanununun 74 üncü maddesine 
üzere ilan olunur. (791) tevfikan bu otuz gün içinde mal be-

rinin Üzerleri çizilmişti, kendi ismi 
en son yazılı idi, yanında bir zarp i
şareti vardı. 

EVSAFI: Zemin katı: Demir bir 
kapıdan girildikte zemini mermer 
döşeli bir antre sabit bir dolap ve bir 
oda camekanlı kapı ile ayrılmış te
madi eden mezkur antre iızerınde bir 
hela ve bir merdiven altı ve arkada 
zemini kırmızı çini döşeli ve ala -
franga maltız ocaklı ve çamaşır te
nekesi ve mermer yalaklı musluk 
taşı ve sarnıcı havi bir mutfak ve 
ayrıca bahçeye geçilir demir kapı 
mevcuttur. Bahçede iki eril<: ve iki 
iki incir ağacı da vardır. 

Birinci kat: Ahşap döşemeli kori
dor üzerinde iki oda bir kiler. İkinci 
kat: Ahşap dö-remeli koridor üze -
rinde iki oda, bir helıi. Bu kat -
ta kapı ve tavanlar ale18de yağlı bo
yalıdır. 

tl'çüncü kat: Ta,·an arası olup ta
vanı boyasızdır. Merdiven ,.e tavan
lar ahşap zemin kat pencereleri de
mir parmaklıklı ve sokağa nazır o
lan odalardan birinci ı.·e ikinci kat 
odalar şahnişlidir. Sokak r.ephesi 
penc:Ereleri panjurludur. Hane de
rununda elektrik ve tcrkos tesisatı 
vardır. 

Arttırma 15/11/937 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairede yapılacak ve art
tırma bedeli muhammen kıymetten 
işbu hisseye isabet edecek miktarın 
yüzde 75 ini bulmadığı takdirde son 
arttıranın teahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma 15 gün müddetle uza
tılarak 1/12/937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 ten 16 ya ka
dar temdiden müzayedeye devam o
lunarak verileock bedel muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bul -
madığı takdirde arttırma 2280 nu -
maralı kanun hükümlerine göre ge
ri bırakılacaktır. Arttırmn peşin pa
ra iledir. Arttırmaya iştirak etmek 
isteyenler takdir olunan ktymctin 
yüzde 7,5 nisbette pey akçası veya 
ulusal bir bankanın teminat mektu-
bunu vermeleri lazımdır. 
Vergi, tenviriye ve çöp parası, va
kıf icarı \'C resmi dellıiliye borçluya 
aittir. Yalnız 20 senelik vakıf taviz 
bedeli ile tapu borçlan müşteriye 

aittir. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
al5kadarlaı ın ve irtifak hakkı sahip
lerinin işbu haklarını ve hususile 
faiz ı.·e masrnfa dair olan iddialarını 
ilan to.rihindcn itibaren 20 gün icin
de evrakı müsbiteleri ile birlikte 
dairemizin 934/1366 numarasına mü
r caatla bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hııkları tapu sicillerilc sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaş -
masından hariç kalırlar. Arttırma 

şartnamesi herkes tarafından görü
lebilmek üzere 25/10/937 tarihinden 
itib:ıren dairede asılı bulunacaktır. 
Daha fazla malumat almak isteyen
lerin 934/1366 numaralı dosyasına 
müracaatları lazımdır. Müzayedeye 
müracaat edecek mli~tedlerin işbu 

gayrimenkule ait bütün mallımatı 
öğrenmiş addolun=ıcakları ilan olu-
nur. 
ıc::: 

yamda bulunmakhğınız, bulunmadı
ğınız takdirde lıakkınızda 76 ncı 
maddenin tatbik edileceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (813) 

ıws __ ... 
- Sonra yayan yürüdüler. Doğ -

rusunu isterseniz mernk ettim, u -
zaktan takip ettım. 

Not 

Birdenbire pencereler şiddetle ka
pandı. Dışarıda ani bir fırtına kop
muştu. Perlon sıçradı. Ko~tu. Evin 
bütün pencerelerini sıkı sıkı kapadı. 

- Nereye gittiler? 
- Kat'iyctle söylevemcm nmma, 

tahminen gösterebifüim. 

Şoför otomobili harekete getirdi. 
Delikanlı, bir gece evvel Senter 

nasıl kendinden emin bir tarzda ha
reket ediyorsa, öyle hareket ediyor
du. Ölmiye veya öldürmiye kat'i su
rette azmetmişti. Lakin, yanında si

heyecanlı idi. Nihayet kararını ver- ısından bir hışırtı duyar gibi oldu. lahı yoktu. 
di. Senterin apartımanına gidecek, Fırladı. Kapının altından bir zarfın KATIL 
hadiselere orada intizar edecekti. içeri sokulmak üzere olduğunu gör- v b "k E k oda oro eyçı , n arnasyonun 

Delil<:anlıyı takip eden memur, o- dü. Ani bir hareketle kapıyı açtı. hizmetçisi ile beraber apartımana 
nun Senterin evine girdiğini görün- Dışarıda, küçük bir çocuğun, yere dönmüş ve kar.şıdaki otomobil durak 
ce şaşırdı, derhal telefonla Vorobey· eğilmiş, zarfı sokmakla meşgul ol- yerinden yaptığı tahkikat neticesin-
çike haber verdi. duğunu gördü. Yakaladı: de, g<mç kadın ile meçhul adamı gö-

p ı k k d g . d·g~· c- .. n - Kim verdi bu zarfı? er on, ar a ·apı an ır ı ı üt: - türen şoförü bulmnkta gecikmemiş-
tcrin apartımanında, salonda otur- Çocuk ağlamıya başladı : ti. Müfettiş derhnl ayni şoförün oto-
muş düşünüyordu. Müfettişin elin- - Bilmiyorum, sokakta bir mösyö mobiline binmiş, bir gece evvel mü~-
öen kaçtığına pişman olmuştu. Fa- bir frank verdi, git şu zarfı kapının terilerini nereye götürdiyse oraya 
kat şimdi artık yapacak şey yoktu. altından bırak, dedi, ben de.... götürmesini emretmişti. 
Bütün ümidi, katilin gelip kendisile Perlon işi anladı, çocuğu bıraktı. Şoför Amerkör isimli bir sokağın 
karşılaşabilmesinde idi. Zarfı açtı. Zarfta, bir gece evvel Sen- başına geldi, durdu : 

Perlo~, bir sigara yakmak için elini ter'e gönderilmiş olduğu halde altı t - İşte, dedi. burada indıler. 
uza.Ut. Tam bu esnada, sokak kapı- arkadaşın ismi vardı, beşinin isimle- - Sonra? .• 

Bir çıkmaz sokağın önünde durdu, 
soldan üçüncü evi gösterdi. 

Müfettiş, yanında iki sivil ile be
raber kapıyı çaldı. Kapıyı ihtiyar bir 
kadın açtı, polisleri görür görmez 
kaçmıya teşebbüs etti ise de Voro -
bevçik yakasına yapışmıştı: 

- Çabuk söyle, herif nerede? 
- Hangi herif? Ben namuslu bir 

kadınım . Ne hakla! ... 

- Sus! Herif, dün buraya bir ka
dınla geldi nerede cabuk söyle. 

- Bilmiyorum. M<isyö Reymon ü
çüncü katta otµrur . Benim kiracım
dır. Dün akşam eve bir kadınla be
raber gelen ondan başka kimse yok. 
Eğer c.herif. dıye aradığınız o ise. 

- Evet. O. Evde mi'! 
- H!lyır. Öğleden sonra sokağa 

çıktt. 

(Devamı 1·arJ 

Senelik muhammen kirası 96 lira olan Beşiktnşta Haıinevekıli 
Hasanağa mektebi teslim tarihinden itibaren 938 veya 939 ve 9 

seneleri Mayası sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma> 
konulmuş isede belli ihale gününde isteklisi bulunrnadı~ından a~tt~r 
ma 15· ıo.937 Cuma gününe uıntılmıştır. Şartnamesi Levazım Muılur 
lüğünde görülebilir. istekliler 7 lira 20 kuruşluk Hk teminat makbtı 
veya mektubile beraber yukarda yazılı güude saat 14 de Daimi f. 
cümende bulunmalıdırlar. (7020) 

Fenerbahçe. Kalamış arası, Fenerbahçe mesiresi vo civan, Mectdl 

yeköyü Florya Park şehri, Kasımpaşa Kağıthane yolu ve Beşiktaşda 
Barbaros Hayreddin türbesi etrafının Nafia Vekaletince tasdik edile 
kısmı ileri plAnlarının birer sureti lstanbul Belediyesi kapısına blre 

sureti de nid olduğu Belediye Şubeleri kapılarına asılmıştır. l'apı "0 

- - - dd · 'b' ı- l k -·ere ilA11 Yollar kanununun uçuncu ma esı mucı ınce ma um o mi\ u .. 
olunur. "B.,, "7019,. 

"' . ., 
Senelik muhammen kirast 5 lira olan İstinvede Emirgfın caddesınd 

sokağında 74/88 No. 7760 m~tre mur~bbaı t~.rla .938 veya 939 ve 940.SC~ 
!eri Mayıs sonuna kadar kıraya vcrılmek uzere açık arttırmaya kon 
muştur. Şartnamesi Levo.zım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanla~ 
kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ılc 25/10/937 pazartesi gun 
saat 14 de Daimi Encumende bulunmalıdırlar. (B) (6878). 

LASTİKÇi HÜSEYiN GÜZEL 
lstanbul, Yenipostaııe kaaşısı, Türbe sokak No. 7 Tel. 23090 

Dünyanın en satlnm TRAPEZ marka lislik ve şosonları, TRE
TORN marka lastik cizmeler, CIZLA VEO marka yerli lastikler, 

gayet sağlam ve zarif potin ve iskarpinler, meşhur alem HABIG 

ve BORSALINO marka şapkalar. Mağazamızda mcvcud olup bet 

yerden ucuz ve maktu olmak üzere toptan ve perakende suretilc 

satllır. _____________________________________________________ ,__.,.,_ 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu tlanları 1 
-------------------------------------------------s Marmara OssUbahrT K. Satınalma Komlsyonunds" 
Cinsi Kilosu Tahmini F. Tutarı ilk teminatı Münakıt~• 

-~ ~ ...!!!:. __!!t~ 
Zey~ 10.000 40 Krş. 4000 300 ıo 
Nohut 25.000 12 .. 3000 225 l l 
Kuru Ozüml0.000 20 " 2000 150 14 
Mercimek 15.üOO 12,50 " 1875 140 63 15 
Komutanlık teşekkülündeki kara komisyon binasında yapılacaktır. 8 

eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda na ait şartnameler bedelsiz oııırall: 
yazılı dört kalem yiyecek maddeleri komisyonumuzdan alınabilir. iste1'· 
açık eksiltme ile satın nlmacaktır. 1 1 . .. tl"rdc ıll< 

. . . . ı erm muayyen gun ve saa " 
Ek~ıltmclcrı 27 /TeŞt"ııuevvel/937 çar- t11ıl' 
şamba .günli hizal::ırında yazılı saat: temınatlarile birlikte komisyor:~ı1• 
lerde Izmitte Tersane kapısındakı racaatları. ~ 

Sıdıka Evcim· Noeml Asadoryan 

BiÇKi-DiKiŞ YURDU 
Pek kolay metodla az bir zamanda en acemilere bile mükenınıel 

biçki dikiş öğreten yegane yurddur. Yeni kur için kayid başlaırıW 
tır. Müslid şeraitle talebe alınmaktadır. Kültür Direk törlüğiiodetı 
tasdikli diploma verilir. Kayid günleri Pa7.llrtesi, Çarşamba, Curn3 

saat 10 dM 17 ye kadar müracaat olunması. Adres: Beyoğlu Ağı:• 
1 camii köşesinde No. 1, kat 2. 



Neden 
Aspirin ? 

Ç ünkü A SPİRİN-seneler-· 
denberi her türlü soğuka l 

"" gınlıklarına ve ağrılara karşı 
• 

tesiri şaşmaz bir i laç old uğ u n u 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in 1esirinden 

emin olmak için lütfen 

sın a d ikka t ediniz. 

ma rka-

Ye n i nesrıvat 

ÇOCUK DUYGUSU 
Çocuklar için çok faydaiı yazılar 

ve zengin hediyeli müsabakalarla 
dolu olan bu güzel mecmuanın 3 ün
cü sayısı bugün dört renkli bir kapak 
içinde intişar etmiştir. Fiatı her yer· 
de 5 kuruştur. 

Bütün çocuklara ve aıle reislerine 
tavsiye ederiz. 

Jstanbul Levazım Amirl iği ı 
Satınalma Komisyonu İlanları 

Fenerbahçc Harbiye aktarma am-

1 
barındaki yangın söndürme aletleri
nin tamir ve cezalarının doldurulma
sı 22/10/937 cuma günü saat 15 te 
Tophanede İstanbul levazım amir -
liği satınalma komisyonunda pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktl,l'. Tahmin 
bedeli 285 lira 50 kuruştur. İlk temi
natı 21 lira 42 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

«194• c7012t 

1 e limiye Askeri 
atınalme Komisyonu 

IUinlar1 
1 - Evvelce 11/10/937 pazartesi 

için ilan edilen Selimiye Askeri ha
mamı külhanmın kömür yakacak 
hale getirilmesi pazarlık suretiyle 
ihalesi Tümen ordugah tatbikatı do
layısile bir hafta sonraya tehir edil
miştir. • 

II - Pazarlık 18/10/937 pazartesi 
saat 15 de Selimiye Askerlik Dairesi 
binasındaki Tümen Satınalma Ko -
misyonunda yapılacaktır. 

JII - Tamiratın kesif bedeli 242 
lira 88 kuruş olup, ihalesin~e takar
rür edecek bedel üzerinden C: 15 
kat'i teminatı alınacaktır. 

IV - Şartname ve keşif raporları 
her gün komisyonda görülebilir. 

V - İşbu pazarlığa iştirak ede -
cekl<:rin stanbul Komutanlığı in -
şaat şubesinden bu işlere vukufları
nı mübeyyin birer vesika getirmele
ri meşruttur. c6909> 

0

Dikimevleri için 2900 adet mahru- j 

nmeıE 
DAHA 
GENÇ! 

* ı Harici Askeri Kıtaat. ı 
ti çadır direği 22/10/937 cuma günü ::..., _ _, ___ ıa.A •• n_J_a_r_ı ____ ..,. 
saat 15,30 da Tophanede İstanbul le- Beher metre mik'abına biçilen e- ı T k"b" d v· 
vazım amirliği satınalma komisyo- deri 395 lira 25 kur olan (40) met- BU AKŞAM• er 1 ın e ı-

f ıı; ~~~~~~~~~~zi~ ka • 
nunda pazarlıkla eksiltemsi yapıla- re mik'abı ceviz kalas müteahhit ı • yana Üniversite· 
caktır. Tahmin bedeli 4060 liradır. nam ve hesabına açık eksiltmeye kon si profesörü doktor Stejskal'in cazip 
İlk teminatı 304 buçuk liradır. Şart- muştur. İlk teminat parası 1185 lira 1 keşfi cBioceh cevheri bulunan ve 
name ve nümunesi komisyonda gö- 75 kuruştur. ihalesi 2/2. teşrin/1937 yegane cild unsuru olan pembe ren-

~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r ülebilir. İsteklilerin kanuni vesika- salı günü saat 11 dedir. gindeki Tokalon kremini kullanınıL 

dar t azeleşip yumuşadığını göre -

ceksiniz. Birkaç gün sonra. buru • 

şukluklar kaybolmıya başlar ve 
bir hafta nihayetinde senelerce Nafı·a Veka" Jetı•nden •. larile belli saatte komisyona gelme- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa- Hüceyreleri canlandıran bu cevher, 

]eri. cl95~ •7013. yılı kanunun 2,3 üncU maddelerinde kemali itina ile seçilmiş genç hay-
k l - Eks.iltemeye konulan iş: Adanada Seyhan sağ ve sol sahil ana ıl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l istenilen belgelerle ihale gün ve sa- vanlardan istihsal edilmiştir. Hali-
<ınaıı keşif bedeli 927.447 lira 52 kuruştur. Askeri fabrikalar atinde Ankarada M. M. V. Satınalma hazır fenni sayesinde, buruşukluk -

15 2 - Eksiltme: 12/Sonteşrin/937 tarihine rastlayan cuma günü saat llAnlart Komisyonunda hazır bulunmaları. Jarın, cildin tabii unsuru olan bu 
' 'd de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğii Su eksiltme Komisyonu ---------·----- (393) (6079) cevherin kaybolmasından ileri gel-

gençleşmiş görüneceksiniz. Sabah -

ları da (yağsız) beyaz Tokalon 

kremini kullanınız. Siyah noktaları 

eritir. Ve cildi beyazlatıp yumuşa -
tır. v asında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 1489 lira 30 * diği anlaşılmıştır. Binaenaleyh To-

3 ı· kl E 1 · k ı · · B d 1 k kuruş olan 8 kalem galvanizli lama Zaı·adal'ı· bı"rl ı"kln•· ı"çı"ıı kapalı zarf kalon kremi, terkibindeki Biocel ı şı . - ste iler; ksi tme şartnamesı, mu a\·e e proJesı, ayın ır ı , "• _ 
rtı erı genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 46 lira 38 kuruş bedel l ve galvaniz boru Salı pazarında As- usulilc eksiltmeye konulan 145000 cevheri siz uyurken, cildinizi besler 
tıkabılınde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. keri fabrikalar yollamasındaki sa- kilo ekmeklik un 26/10/937 sal ı günü ve onu gençleş_tirip yumuşatır . 

._ k 4 - Ek~iltmeye girmek için iste~lilerin 40.84~ lir~ ?O kuruş.~uk m~- tınalma komısyonunca 19/Birkiteş- saat 15 de Sivas Tuğ Komutanlık bi

50 yaşındaki kadınlar, genç kız • 
!arın bile gıpta edeceği sehhar bir 
tene malik olurlar. 

trı kat teınınat vermesi ve 250,000 lıralık Nafıa ışlermı taahhut edıp rin/937 salı günii saat 14 te :ı.çık ek- nasındaki komisyonda ihale edile - ,..ıııııı ... ••ia•• 
bl\ıUVaffakiyctle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti oldu- siltme ile satın alınacaktır. İstekli- lcektir. Bedeli 20300 lira ve muvak -
ıstn~ dair Nafıa Vektıletindcn alınmış müteahhitlik vesıkası ibraz etmesi, lerın 111 lira 70 kuru~luk ilk tcmi- ıkat teminatı 1522 lira 50 kuruştur. 
\'~~· !ilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev- natlarını Beyoğlu Malmüdürlü&rüne Şartnamesi her gün komisv•onda gö-

SONBAHAR GELDİ! 

la ınc kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde \·ermeleri rülebilir. İstekliler kanunun 2 ve 
~1tndır. yatırarak 2490 No. 1ı kanunun ıste- 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ve 

~nda olan gecikmeler kabul edilemez. ~3807, ~6926• diğı vesaikle 0 gün ve saatte komis- ilk teminat makbuzlarile teklif mek-
ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ii~~~~~~~~ yondn bulunmaları. c6699, tuplarını ha~ zarh kanunun 32 ve 

PATI 

4ntivirüsle tedavi 

1 * 33 üncü maddelerindeki sarahat da-
l Muhammen bedeli 52,5 lira olan iresinde hazırlıyarak 26/10/937 salı 

1 Zeytinburnu silah tamirhanesi ara- günü saat 14 de kadar Tüm Satınal
zisi dahılındc yetişen otların bir se- ma Komisyonun<\ vermiş bulunmalı-
neliği Salıpazarında Askeri Fahri - dırlar. c5J5, c6871, 
kalar yollamasındaki Satınalma ko- * 
mısyonunda şartnamesi veçhıle açık İzmir Müstahkem Mevki kıtaatının l 
arttırmaya konulacaktır. İsteklilerin 216000 kılo un ıhtiyacı kapalı zarf u-
400 kuruş muvakkat teminat para - suliyle eksiltmeye konmuştur. İha - ı 
lsını her hangi mal müdüılüğüne ya- lesi 26/10/937 salı günü saat 16,30 
tırarak alacakları makbuzla 26/10/937 da tzmirde kışlada tzmir Levazım a-

K tarihine rastlıyan salı günü saat 14 mirliği Satınalma K omisyonunda ya. 
an çıbanları, el ve ayak parmakl~rının araıındaki kaşıntıla r, 1 

de 2490 No. l ı kanunun maddei mah- pılacaktır. Tahmin edilen mecmu tu-
dolaına, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş susasındaki \'esaiki hamilen komis - tarı 27000 liradır. Teminatı muvak -

"I yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanl arı. yonda bulunmaları. Şartna:rr. ~ ko - kate akçesi 2025 lirndır. Şartname 

ecıavıs in i en e rken ve e n emin bi r s u rette te m in ede misyondan her gün :ılınabilir. •69lO) her gün komisyonda görülebilir. İs-

i >f. tekliler ticaret odasında kayıtlı ol- 1 Şark ispençiyari L6boratuvar1, ISTMBUL Muhammen bedeli 110 lıra olan duklarına dair vesika göstermek 1 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bakırköy Barut Fabrikafilaraz~i da- mecburiyetinded~le~ Eksiltmeye i~ ı• 

Nafı·a Veka"' letı·ııden •• h ıl ınde y~tişen otl arın bir seneliği ti rak e~ec:kler, 2490 ~ayılı kanunun 1 
Sa1ıpazarında Askeri Fabrikaları.ı yol- 2 ve 3 u ncu maddelermde ve şartna- 1 

'1tıd! - Eksiltmeye konulan iş: Kü~ük Menderes ıslah ameliyatı saha- laır.asındak i Satınalma Komisyo _ mesinde ~·azılı vesikalariyle teminat ı 
2 Yapılacak regülcitör ke~if bedeli 380933 lira 6 kuruştur. nunda şartnamesi vcçhıle açık art - ve teklif mektuplarını ihale saatin • 

~afıa -V E~siltme; 3/11/937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de tırmaya konulacaktır. İsteklilerin den e n az b ir saat evvel k omisyonn 
da '-a ekaleti Sular Umum Müdürlügiü Su eksiltme Komis'-·onu odasın- vermiş bulunacaklardır . • 517• ·6873> 

~ p 1 " 825 kuruş m uvakkat teminat para - * 
3 a 1 Zarf usuliyle ve götürü olarak yapılacaktır. 

l 1erı - İstekliler; Eksiltme şartnamesi, muk:l\·ele projesı, bayındırlık sını her hangi mal müdürlüğüne ya- İki garaj Japısının ihale günü mü-
geenı tırarak alacakları makbuzla 22İ10/ t e:ıhhitler tara fından teklif edilen l'tlukabu· Şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 19 lira 5 kuruş bedel 

4 ınde Sular Umum Müdüılüğtlnden alabıhrler. 937 tarihine rastlayan cuma günü sa- 31700 lira 45 kuruş fiat Vekaletçe 
lbuvak-::- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18987 lira 32 kuruşluk at 14 de 2490 No. lu kanunun maddei pahalı görüldüğünden bu inşaat pa
"' t•nt t" · k h • .1 k zarlıkla yaptırılacnktır. Pazarlığı ·•ıu\'aff k' .. mınnt vermesi ve 50,000 liralık nafıa işlerini teahhüt edip mahsusasındaki vesai ·i amı en o-
Clduğu a ıyetıe bitirdığine ve bu kabil işleri başarmakta fenni kabiliyeti misyonda bulunmaları. Şartname ?l /l0/937 p<'rşembe günü saat 11 de 
ql'tln 

1
· n.n dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhıtlik vesıkası ibraz · M. M. V. Satınalma Koınisyonundı:ı 

., " • ıstckı ı Komisyondan her gün nlınabilır. yı pılacaktır. İlk teminat 2377 lira 53 
at e\'v 

1
. ı erin kklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir c6807• 

tıı leri 
1
? ıne kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver- lf-. kuruştur. Şartname keşif ve proje • 
uıımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c3770~ c6922> 3,000 ton Lavamarin kömürü l<::r, parasiyk M. IvT. V. Satınalma 

komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
lıı ... MENFAATiNi SEVENLER • Tahmin edilen bedeli 39,000 lira ,girecekler kanuni teminat ve 2490 
şaat Ye t I olan yukandn miktarı ve cinsi ya- sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-~ar amiratta çok kolaylık göste rili r. şioize başlamadan bir 

Ve kış yaklaşıyor 
Elbiseye dair lhUyaçlarınızı 

Galata'da meşhur 
şimdiden 

KSEL 
BÜYÜK ELBiSE MAGAZASI DA 

Her yerden UCUZ ve TEMINA TLI 
al :ıbilirsiniz. 

Şn cetvelden bir fikir edinebilirsiniz : 

ERKEKLERE: 

PARDE S Ü L E R 

PARDESÜLER 
Jar angle 13 Liradan itibaren 
E mpermeabl 18 1/ 2 ,, ,, 
gabardin 

MUŞAMBALAR B r renkte 11 1 2 ,. 
TRE N Ç K OTLAR Üç katlı 15 1 2 , , 

KADINLARA: 

1) 112 
15 1/2 

MUŞAMBALAR Her reJ1kte 10 1 2 

MANTOLAR 

PARDESÜLER 
Yünlü 
G a bardin 

l l pekli 
MUŞAMBALAB her r e nkte 23 

ÇOCUKLAR 

" 
" 
" 
" 

A: 
PARDESÜ LER Gabardin 7 ,, 
MUŞAMBALAR H er r en kte 6 1/ 2 ,, 

" 
" 
.. 
" 
" 
" 

• .. 
Erkeklere en iyi kumaşlardan iki prova ile 

ISMARLAMA KOSTÜMLER 28 
TAKSiTLE 

dahi muamele vardır. 

1/ '2 

Galata Karaköy EKSELSYOR mağazasında 
• satılmaktad1r. • 

Nafia V t,kaletinden : 

1 
1 

1 
" ede rn- zıh kömür askeri fabrikalar umum ilerinde yazılı belgelerle birlikte ikn-

uessesemizc uğrayınız. Galata Seyrüsefer sırası Manhaym ban Miıdürlüğü satınalma komisyonun· le gün ve saatinde Ankarada M. M . 

'S:::::::: No. 21 ca 1/11/937 pazartesi günü saat 15 V. Satınalma Komisyonunda bulun-
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma kanalı keşif 

İstanbu) Beşı·ncı· ı-cra --- te kapalı zarf ile ihale edilecektir. nıaBları. ~ı t . · ı c50h2,f c16:49> 
Şartname 1 lira 9~ kuruş rnukabi - eyog u apu sıcı mu a ız ıgın -

dan: 

h llaYdar a . Memurluğundan : 
b 11edc mu:ı şa~a lbrahimağa mahallesinde koşu yolunda bila numaralı 
u11deye: m ıkcn elyevm nerede oldukları bilınmiyen Hasan ve Fer-

~ ı _ v 
lt~~ıs~on 7~~ıf Paral~r idaresi.nden 20900 ikraz numara .. ile % 9 faiz ve 
\C! %nız l{ ~33~ tarıhinde borç aldığınız 100 liraya mukabil ipotek gös
tı lı ~c:nı 19 : ıkoyde Hasanpaşa mahallesinde Rasimpaşa sokağında eski 
t tııd~n alaca~~ara]ı arsayı borcunuzu müddetinde ödememiş olduğu -
~l§lir, 1 Vakıf Paralar İdaresi tarafından paraya ÇC\Tilmesi is-

k -13 ll.tu orcun 
cııı.ıp o)ul> bu ~zun 30~5/934 tarihinde baliğ olduğu mikdar 334 lira 3 
il'! le 116/934 t .a~ 15 lıra teslimatın ız çıktıktan sonra 319 lira 3 kuruş 
b IQ"' '-'ergisi knrihınden itibnren de her gün için faiz, komisyon ve mua-

"l\ıh. . arşılıg~ l . t aı ·•1 ıcrn ı 0 nrak borcunuza 6 kuruş zammedılecek ve ayrıca 

3 Caktır. masraflarilc takdir olunacak ücreti vekalet de tarafınıza 
t l'tla - lıu ila 

l:ıiriı?a ve;;.n ne.şri tarihinden itibaren 20 gün zarfında bu borcun 
'-' ~ıth hrazınız bır kısmına veyn yapılan bu takibe kar
tıd~lllC!\l~ Şifahenv~~~a. dairemizin 934/6699 numaralı dosyasına yazı ile, 
tıı.ııu11 nız.lazımd 1 dır~eniz veyahut 30 gün zarfında borcu tamamen 
ttıına lt d~ıterniz ır. ~ksı takdirde yukarıda adresi yazılı gayri menkulü-

aılll olmaı:n~rıfetile satılacağı ödeme emri ve senet sureti maka-
• uzerc 30 gün miiddetlc ilan olunur . (7000) 

linde komisyondan verilir. 
Galatacla Sultanbeyazıt mahallesi 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
? 

nr . . . • Kafesçi sokağında 22 kapı No. lu ar-
-9- J lırayı havı teklıf mektuplarını sanın sahibi Sıdıkanm 1315 t ar ih inde 
mezklır günde ~aat 14 de ~ad~r.komis vefatile yegane varisi Azize tarafın. 
yona vermelerı Ye kendılerınm de dan intikali talep edilmiş ise de bu 
24!H~ numaralı kanunun 2 ve 3 mad- arsanın vergi şubesile yapılan mu
delerindeki vesaikle mezkur gün ve haberede 80 ve 90 tarihinde senet 
saatte komisyona müracaatları muayene edilmeden Azize namına 

(6718) kayıtlt olup bugüne kadar vcrgisi-
}f- nin alınmadığı bildirilmesi üzerine 

148 KALEM MUHTELİF ÇELİK keyfiyet yeniden tapu kaydı ile ta
Tahmin edilen bedeli c37,5QO,. li- rafeyn kayıtları delaletile yapılan tet 

ra obn yukarıda miktarı ve cinsi ya- kikte kaydına rastlanmamıştır. Ta
zılı malzeme Askeri Fabrikalar U- sarrufunun tevsik ve tesbiti için ma
rnum Müdürlüğü satınalma komis-- h allen tahkikat yapılacağından bu 
yonunca 21/10/937 perşembe günü arsaya tasarruf iddiasında bulunan
sant 15 tc pazarlık ile ihale edilecek- lar varsa ilan tarihinden itibaren bir 
tir. Şartname eh lira .88> kuruş mu- ay zarfında ellerinde bulunan vesa
kabilinde komisyondan verilir. Ta- iki tasarrufiye ile Beyoğlu tapu si
liplerin muvakkat teminat olan cil muhafızlığına veyahut tahkikat 
c2812, lira c88:t kuruş ve 2490 numa- günü olan 15/11/937 tarihine müsa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki dif pazartesi günü 10 ile 11 arasında 
vesaikle mezk ur gün ve saatte ko • mahallinde bulunacak Tapu mcmu
misyona müracaatları. .6818> n~na müracaatları ilan olunur (798) 

bedeli 48.974 lira 40 kuruştur. • 
2 - Eksiltme: 3/Sonteşrin/937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 

15 de Nnfıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işieri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 2 lira 45 kuruş bedel 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3673 lira 10 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve 20,000 liralık nafıa işlerini teahhüt edip 
muvaffakiyetle bitirdiğine ve bukabil işleri başarmakta kabiliyeti oldu
~runn dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, 
isteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde Yermeleri 
lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c3808• c6925• 

A 

Istanbul Levazım Amirliğinden : 
Topçu Atış Okulunda kullanılmakta olan .Amirlik Le\·azım Ayniyat 

makbuz cildinden aşağıda numaraları yazılı altı adet levazım ayniyat 
makbuzunun her üç kısmı da ziyaa uğramıştır. Hükmü olmadıgı ilan olu-
nur. d89. . 5973, 
Numaraları 

H79118 
979119 
979120 
979121 
979122 
979123 
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M 
• d • Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla ba· 

1 en ize haratlı ve bi~rli ~i!enler, bilhassa içki içen• 
Jer mıdelerını tahriş ederler vo 

Ekşilik, Hazımsızhk 
a~ırlık baş dönmeleri hissederler. 

Dikkat ye İYİ HAZIU ediniz. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

. • < • • ·• • ' ,· • 

HAZtMSİZLIÔI MiDE EKŞIUK ve YANMALARI giderir. 
INKIBAZI DEFEDER. Bugüodeıı bir şişe MAZON alınız. 
Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

isim horoz markasına dikkat. 
• Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu. lstanbul 

Yenipostahane arkasında 

B 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. 

Bu tertibin 3 üncü keşidesinde 

4 5. o o o . LİRAYI 
Akbıyık Hamam sokağında 23 No. da l:3ay Ali'ye 

Dördüncü keşidesinde Marpuççularda 53 No. da Bay Nasih'e 

Beşinci keşidesinde 4 ncü Vakıf Hanında Bahçe Mimarı Mevlud Baysal'a 

VERD • 
1 

• 

Hiç bir keşide yoktur ki büyük ikramiyelerden birisini vermiş olmasın. 

Borçluları halas eden, ve fakirleri zenginliğe kavuş! uran 
... • • 

Peral<ende ve toptan satış yapar.. Sipariş kabul eder va müşterilerine kolayhk göstererek memnun eder. 

Biletlerinizi TUNÇA Y GİŞESİNDEN mutlaka temin edin ız. 
Bahçekapı, Hamidiye caddesi, 4 ncü Vakıf Hanı karşısında 61 No. ADRESE DİKKAT: 

1 Serbayi: M. HAM D t 

yere eziyet Başı ağrıdan 
çathyacak gibi 

111 Kendine beyhude 

1 

ediyor ~-.-..---~,,...,......._,-·----~ ... 

GRiPiN 

En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını 

dindirir. 
• 
1 

Bütün ağrı, sızı ve .. 
sancıları keser. 

varken ıstırap 
çekilir mi? 
BAŞ,DiŞ 

ağrılan 
ve üşütmekten mUtevellit bütün 
a,ğrı, ve sızı, sancılarla neıley~ 

romatizmaya karşı ........... .--.-

Kaşelerini tecrübe t"diniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir • 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

EV • Ziraat Mektebi Mezunları Aranıyor. 
. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: '---~----------

Nezle, grıp ve ro- Orta Ziraat Mektebi mez.unlarından Askerli~'ini yapmış 35 yaşını . k geçmemiş olanların taşra teşkilatımızdaki Ziraat Tahrir Kontrol Me· 
matızmaya arşı murluklarıoa 50 lira ücretle ve namzet sıfatiyle tayinleri mukarrer 

bulunduğundan talip olanların 10 ıün zarfında 8f&ğıda yazılı evrakı 

Çok İı1 Üessirdir müsbitelerini hamilen bir dilekçe ile müracaatları lüzumu bildirilir. •6671" 
• 1 - Orta Ziraat Me"tebi mezunu oldu~una dair şahadetnı:me veya 

icabında günde 3 kefe tasdikname 
alanablllr. 'l. - Niifus Hüviyet Varakası 

isim ve markaya dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız.r 

~....... imyager ...... ~/ 
i Hüsameddin f 

3 - Askerlik ves:kası 
4 - Hüsnühal kağıdı 
5 - Sıhhat Raporu 
6 - Uü adet f otograf 

A 
ı Tnm idrar tahlili 100 k uruştur. ı i Bilü~um tahlila t. Eminönü Emlak ı GRiP • NEZLE - NEVRAL...JI - BAŞ ve 
ı ve Eytam . 8aniı>ası karşısırıda ı Oİ AGRILARI _ ARTR.ITIZM 
ı hzet ~ey !ıanı. ~ Ş .......................... : ---------------------

Zevkimi 
okşıyan 

yalnız 

saati olmuttll''s 
ZARiF • SAGLAM • HASS~ıf· 

158 birinci mükafat kazaıı~•br 
Bütün saatçilerde bulabili rsiıııı. ı 
posu: Sultan hamam Havuzl~ 

Ticarethınt:miz eskisi gibi ~jj~ 
mantolarını 10 sene garantı 

t1" 
ay vade ile kefaletsiz oıarsk 111ar 
Q'laktndır. Anndoluda bulu~~ıı k•t,J 
terilerimiz için ayni ,şeraıtı 

ediyoruz. ·çe"' 
Mahmudpaşa, Kürkçü Hail 

1 
f 11 

BEYK~ 
ez: ecleıı 

Salıip ve neşriyatı idare 

Daş muharrırı 

, ET EM İZZET BEN_!_~ 
j Basıldığı yer: Ebüzzi~ 


