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ALiNiZ • En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi TELEFON No. 201?7 

HABEŞiSTANDA· iTAL YAYA isyan! 
Mısır - T;·ablus hududundaki vaziyet de vehamet 
kesbediyor; Erdün üzerine de üç hicaz kolordusu 
yürüyor, Filistinde suikastlar ve arbedeler oldu! 

8u sabah Mısır'ın müdafaası için Portsaidde mühim bir 
toplantı yapıldı, italyan ve ingiliz kuvvetleri karşı karşıya .. 
lnomz Ve.ltalyan 1 Müstahsili Komisyon yarın 
casusıan en şid- Korumak Sabah toplanıyor 
defli ŞOklile reka- için yeni lnkiliz ve Fransızlar t~ bir anlaşm.a ile 
bete giriştiler Tedbirler almıyor garın komiteye çıkıuorıa,. 
it Bu sabahki İngiliz tebliği ve Lon~ra, Paris h~Ya i.ngiltere a ley- Hükümet mühim l · · h 1 · 
\t e bır ayaklanma Kararlar ittihaz etti gazete erının eyecan ı neşrıyatı 
Cj <:ıprna k İÇİn elin-... P aris, 15 (A.A.) - İyi bir memba- -~~ 
~ e f'l Q e 1 e n her Memleketinin aklbetlaoen dan alınan haberlere göre, Londra . · "" .. 
~ E: Y j ya p J y Q r hak ik i b ir end işe duyan Komitesindeki beyanatlarında Fran-

[S' . Erdü n hükümdarı Abdul lah sız ve İngiliz mümessilleri alakadar 
ılcırp hon Yırmi dört saat içinde Ha~eşistanda lta!yaya isyan, Trablus- devletlerden komiteye samimi bağ-
tecıbirz u~utlarında Mısıra karşı tah§ıdat, Mı.sırda Italyaya kar§ı emniyet lılıklarının bir nişanesi olmak üze-
{libi ~.rt alınması, Hicaz ordusunun Maverayı Erdün üzerine yürümesi re İspanya'da çarpışan tebaalarından 
kapcı~~hi~. Md~seler birdenbire 1ıızlandı. Akdeniz ve Afrikada açık ve bir kısmını geri çekmek suretile gö-
k~cı111 ngılız - Italyan çarpışması bu hadiselerle büyük bir ehemmiyet nüllülerin geri çağrılmasını prensip 
~k 7rı~kta ve yeni, 1caranlı1e safhalar ortaya çıkmaktdır. Vziyet o kdr itibarile kabul ettiklerini teyid et • 
~dec t .e .muallaktır ki, hadiselerin bir 'kül 1ıalinde nasıl bir inkişaf ar- mclerini istiyecek1erdir. 
tıııHcızegını tayin ve tesbit etmiye imkan yoktur. Bu vaziyet de hiç bir İki devlet filhakika daima ihlal e-
t--e te ea. zikretmeden beklemek icabediyor. Biz sadece aldığımız 1ıus~tsi dilen vaitlerlc artık iktifa etmiyerek 
~1 

Ajans haberlerini bugünlük olduğu gibi nakille iktifa ediyoruz.] · bet tlcliller istemektedirler. 

U b • f d Ispanyada çarpışan iki taraftan a-na eşıs an a lmacak kuvvetlerin memleketk?rine \ 
- iadesi fiili bir hüsnüniyet nişanesi 

1 ta 1 Ya n 1 ar mahiyetinde olacağı için müsavi bir 
ehemmiyeti haiz olacaktır. 

A 1 h • d Ancak bundan sonradır ki, komi-ey 1 n e tede yapılacak müzakereler sayesin-
Manevralar münasebctile Ege ha· de geri çağrılmanın her fki taraftan 

l•sya n valısinde bulunduğu sıralarda Baş - ı Dt1oamı 2 lrıci •ogfamı%da) 
vekalet vekili Celal Bayar tarafın -

-

, , •. 
Ademi moaanaıe Komitesi ae müsbet bir netice 
vermezse i ş lnglliz topl arına dayanacaktır .. Dlyorıar 

dan bu havalinin yetiştirdiği ihraç 
ltalyan garnizonları ba .. mallarımız üzerinde mühim tetkik -

1 ler yapılmıştır. Bu orada, miktar iti-
sıldı, talyanlar ha- barile bu yıl üzüm rekoltesi az ise de 

l
liaııe Seıasıye diseyi küçültüyorlar satış ve fiat itibarile vaziyetin nor

(Devamı ikinci sahifede) ~ndra, 15 (Hususi Muhabirimizden) - Habeşistandaki İtalyan 

Yugoslav hariciye Oniversite talebesinin 
vekilinin Londra- hakh olduğu taraf -
da ki temasları 1 a r d a v a r d 1 r · · bıtaatı müşkül vaziyete düşmüştür. İmpa~at.o~ Haile Selilsi~:eye 

Sei:ıttil ağlı ve müsellnh kuvvetler yağmur mev.sımının başlaması muna- Ayıp şey 
\o e har k · ... · t ~tdit . e ete geçmişler ve her tarafta Italyan kıtaatına agır zayıa 
~ltşrn~Ye ha~lamış}ardır. İtalyanlar, düştükleri müşkül vaziyeti setre --- Kitapsızlık, talebe ile iyi meşgul 

ll ta.dırlar . Dog" rusu' tı!~a~~a, 15 (If ususi) - Habeşistandaki isyan ve kıyam hareketi bastı- • 
ttlü§ah~~ır. ~ütearrızların İngiliz ajanl~rının tahrik.ile har~k;t ettıkleri 
hr<lırn1 •. ed~~rnekte ve civar İngiliz mustemlekelerınden sılah ve para 

Eden _baıve~il olmamak bunların başnda geliyor 
şeref ı n e b ı r 

b ~<>nı gordukleri anlaşılmaktadır. 
efler, ,:;; ~5 (A.A.) - Habcşistanda yağmur mevsimleri dolayısile Ha,. 

~cılt kıta ÇUk italyan garnizonlarına taarruzlarda bulunmu§lardır. 1taı-
0ll tıe a."';~ asayişi iade etmiştir. Bu. taarruzlar esnasında 58 subay, assu

s,..et ölm" t·· U§ ur. 

• • • 
MISIRDA 

iki taraf da 
Cepheye 
Asker 
Yığıyor 
Bu s11bah Mısırda fev-

~raı F kalade bir toplantı 
a ru k ld ah· yapı ı 

ıre, 15 
İtal:va 1 (Hususi Muhabirimizden ) - Trablusgarp hududunda 

~ tıq dün h n arın lahşid ettikleri kuvvet 75 bini bulmuştur. Napoliden 
" ır;1 areket d . . 
"Ola l'lliş bir M e en 7 bın Italyan askeri de yoldadır. Buna karşılık 
\·~tı~ Çıknıışt1r 1~sır fırkası da bu sabah Trablu.s hududuna müteveccihen a'1e birlıkt kamyonluk ikınci bir fJrka da top, tayyare, tank kuv-
~ltılia ll sabah pe haı·ekcte hazırlanmaktaciır. 
trıı.ıhıtrıCerıera.ı 3°r~itte İngiliz Bahriye Nazırı Drof-Goopcr'in başkanlı· 
)~)a 1. bır topla orJ Noy ve Makban'la Amiral Deadlyiound'un iştirakile 
~ta ~llr§ı llelernt~ Yupılınıştır. Bu toplantıda Mısırın mü~afaası ve İtal-

(~I ~ devaın ~ apılrrıak lfızımgeldiği görüşülmüştür. Içtıma öğleden 
lıgt· caccd;: tır . 

tn "• H' ıçaza ait hidiaeler 2 nci sayfada) 

İstanbul gazeteleri ziyafet verdi., Ankaraya bir talebe heyeti gidecek 
E f k A • Londra, 15 (A. 

arı um umıye A.) - B. Eden, 

Karşısında ne hale Hariciye Nezare -

Geldiklerinio tinde dün akşam 
B. Stoyadinoviç'in 

Farkındalar mı ? şerefine bir ak -

şaf yemeği Yer -
niştir. 

Yugoslavya baş· • 
,·ekili yarın öğ -

le yemeğini Buc
kingham sarayın· 

da yiyecek ve öğ- Stoyaaınovıc 
leden sonra Chamberlain tarafından 

(Devamı 2 inci sahifede) F ................................................... . 

Yeni 1 Onıversıte ta le besi b ir konterans d lnlerlerKen 

Romanlarımız . Üniversitenin muhtelif fakültele- Tetkikler \Te tahlillere devam oluna-
Son üç dört gu" ndür İstanbul g""- 0 b b" . . . d b .. ·rinde sınıfta kalan talebe yekunu - cak ve gelecek yıl da, böyle bir va-

cı· n eş ırıncıteşrın e, ugun ~ 1 ·· · b h k' k d k l • · · . . . . . nun roga ması uzerıne u ususta ı ziyet ·arşısın a a ınmaması ıçın zetelerinden bazıları biribirine gir - e~ne bnı:lıyacağ 1nız• bıldırd•ğı :s 
.~· • ., 

1 
• • - mes'uliyetin tahlil ve tetkiki ile bu Rektörlük veya Maarif Vekaletince 

diler ve mahkemelere düştüler. Yal~ ız cAkşa_mcılar, 66 numaralı ca- işin kökünden halline karar veril _ ittihazı h'izımgclcn tedbırler alına -
nız bununla da kalmadılar, kendi us, Aşka ınaııdım> adlı romanla - . t' ş· dl k d 

1 
akt r 

harimlerinde örtmeleri icabeden ne m neşrini devam etmekte bulu - mış ır. ım ye a. ar ~apı an araş- c 1 • .. 

1 
be . 

l b" . ·z . tırmalarda talebenın kıtapsız olma- Diğer taraftun donen ta e nın va. 
varsa hepsini de ortaya döktüler ve nlan rom.~~. a~m1zı~· ıtırı e;ıem~ş sı, hayatlarını kazanmak :cin Üni - jziyetleri hılıa muallaktadır. Bu ta-
efkarı umumiye karşısında her hal- du~~sı yuzun en te ıre mec ur 0 - versiteyc tamamen bağlı olmaması. lebe tarnfın~on ~1ekalete ) apıla~. ~Ü· 
de pek de lehlerine olmıyan bir va- sınıflardaki talebe sayısının fazla bu- racaate Jıenuz bır ce\'ap gelmedıgın-
ziyete düştüler. Yeni romanlarımız, pek yakında 

ba~lıyacak ve okuyucularımız mev- lunması gibi bazı i1..ale.si kolaylıkla den, dün talebe Maarif Vekaletine 
Ertesi sabahki hususi \'e Ajanstan y k b"l h 1 b .. k '" f · 

·imı"n en u"'stün eserlerı'nı· cSon Tel- a 1 usus arın ugun u ena netı- telgrafla müracaat eylemiş. hakla -alınmış haberler ide veren Son Tel-
graf> ta bulacaklardır. celerin husulüne amil olan sebepler rında lıiı P nnce bır kırar ve '"ilme -graf, havadislerile kendisinden bir 

.... ..._ __________ arasında bulunduğu görülmüştür. 
1 

(Devamı 2 iıLci sahifede) 
( Deı•amı İkinci sahifede) 

! 
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H iCAZDA 

Uç Hicaz 
Kolordusu Erdün 
Üzerine yürüyor •. 

Hareket kime 
karşı Hicaz krelı lbn is suud 

A mman, 15 (Ilususi .Mtıhabirimı.:do ) - Maverayı Erdiin hudu -
d~ndaki tahsidat devam eımektedır. Hıcaz Hübimdarı ibnissudun 
oglu Fay al Suudi Erdıın h dud r.a yığılan ıki piyade ve bir sti-

varı kolordu. n n umumi kumandaS?nı c1eru1ıtc etmek üzere Mekkeden 
Jıareket etmı tir. iıalyanların lngıltere aleyhi de ve Süveyş yolları uzc-
1 inde umumi bir Arap kıyamı ı:e anar. ı ha cketi yaratmak istedikleri 
anlaşılmaktadır. italyanlar, bılhassa 1ı gıl ... lerin Fılıstinin taksimi esası 
i.zcmıde ortaya attıkları projeyi ele alarak Filistini, Hicazı, Erdünü karış
tırmıya çalışmaktadırlar. 

Erdünde vaziyetin inkişafı me>ak ı:e heyecanla beklenmektedir. 

Cumhuriyet 
Misafirlerini 
Karşılamak için .. 

Poliste 

Bir amele kömiir oldu! 
lngiliz siyasi pa 

Fındıklı sahilinde bulunan ce• teri arasında •.• 
Fransa ile İngiltere arasında 

Hariciye hususi ka- sedin hüviyeti an/aşılamadı gide sıklaşan münasebata bak 
lem direktörü bu diğer taraftan şu son günlerde 

polis - 1 Zavallı adamın bir kazaya kurban sa ve Amerika arasındaki dostlu 
sabah geldi Haydarpaşa askeri hastahanesinde gittiğı veya bir cinay<:te alet olduğu muhtelif vesilelerle tezahürüne 

Dost ve kardeş İran Hukumetinin 1 amclelık yapan Süleyman isminde hakkında tahkikat derinleştirilmek- kınız .. bunlar hep dünya sulhÜ 
Hariciye Nazırı İnayetullah Samyi bir genç, hastahanenin bahçesinde tedir. muhafazası ıçın değil mi? 
önümüzdeki sa1ı günu şehrimıze ge- işe ve dıger pJvyona giderken bir - Bİ RGENÇ DELİRDİ VE Fakat yıne şu son günlerde İ 
lecektir. Komşu devletin kı)metli dcnbire ıki tarafına sallanmış ve he- HERKESE SALDIRDI terenın - burada maksat İngılıZ 
misafiri a~ ni gun eksprese bağlana- men düşüp bağırmıya başlamıştır. Bu gece Cağaloglunda tuhaf bir klımetındcn ziyade İngilız mıl 
cak hususi bir ,·agonla Ankarava gi- Etraftan ) etişenler, hemen Su - hadise olmuş ve ansızın delıren mü- dır - aldığı vaziyet cok şayanıdık 
dc>cektir. leymanın ) anına ko muşlarsa da bir nevver bir genç etrafa saldırmıya tır. İngılterede hükumet k r r 

Guck 18 birincıteşrinde sehrimi- anda vticudi.inun k rardığını ve kö- başlamıştır. mış. r.ıde>ceğı yolu bilir bir :ıdnrn 
zc gelecek olan Yunan Başvekili Ge- miır oldµğunu görmüşlerdir. Saat 20,30 a dog u. Cağaıoglu ec- lı arzc-dı\ or. Şımdive kadar efk 
neral Metaksas, gerek 19 teşrınde ge- Yapılan tahkıkatta Süleymanın zanesine üstü başı terqiz ve 20 yaş- umumi\ ede ise bir dağınıklık 

l
lecek İran Hariciye Nazırını, Hari- kopmuş ve yere düşmüş olan kuv - larında tahmin edıkn bir genç gele- çarpmıyor değıldı. En mühim A 
ciye vckılımız Tevfik Rüştü namına vetlı bir elektrık teline bastığı ve bu rek clındeki bir ı·e~teyi yaptırmak pa meseleleri mevzubahs oıur 
kar ılamak ve cHoş gddıniz!. demek cereyan neticesinde hemen öldüğü istemiştir. İngılı zefkarıumumiyesi bazan · 
üzer_ Hariciye Kalemi Mahsus Mü- 1 anlaşılmıştır. Re~te yapılırken , bır taraftan da bir kayıtsızlık gösteriyordu ki 
düni Refik Amir bu sabah şehrimi- CESEDİN HÜVİYETl ANLAŞI- eczacı ile konuşmıya başlıyan ve nun karşısında hayrete düırnc 

Ftl• t • tf b • f b h d•l'_J•,ze g lmiştir. LAMADI Terkos Şirketinde Muhendis Fevzi- kabil değildi . Fakat hayrete de 
l lS ln e lF Ten er QVQ e l Ul Ankarada yapılacak askeri toplan- Fındıklıda Güzel San'atler Mek- nin oğlu Mehmet Muzaffer olduğunu hal yoktu; çünkü İngili1Jer baZI 

K~düs~ 15 (A.A.) - Dün akşam F ilistinde pek vah im neticeler doğu- tıya iştirak edecek olan Yunan erkü- tehi deniz kısmında dün bulunan bir söyliyen genç, birdenbire sözü bı _ lere Avrupa kıt'ası üzerinde otu 
r an bır suıkast )apılmıştır. Meçhul şahısla Lydda-Raseles şimendıfer mharbiye heyeti 22, Yugoslav erka- cesedin hüviyetıni tesbit için Adli- rakarak karşısındaki eczacının gır t- lar kadar kendilerini alfıkadar 

• • • 

hattında bir t reni berhava etmişlerdir. Facıa kurbanlarının adedi yük _ nıharbiyc heyeti 24 ve Rumen he· ye \'e polis, bütün gayretlerile ça - lağına sarılmıştır . müyorlardı. Avrupa işlerini bir t 
sek tir. Tafsilat alınamamıştır. yeti 26 birinciteşrinde şehrimize ge- lışmaktadırlar. Neye ut:'I'adığını bılmiyen eczacı hn·akarak yalnız İngiliz İmparat 

Kudüste ör fi idar e ilan edilmiştir. lecekler ve cümlesi 27 teşrinde bura- Tahminen on beş gün kadar de- mukavemete ve imdat çağırmıya baş- luğunu doğrudan doğruya alaka 
Kudüs, 15 (A.A.) - İki İngilız polısi. bu sabah Beytüllaham civarın- dan Ank araya hareket edeceklerdir. nizde kaldığı zannedilen bu erkek lamış, etraftan yetişenler kendisini eden meselelerle meşgul olmayı 

da bir Arap çetesi ile vukun gelen bir müsademede telef olmuşlardır. ·--- cesedinin sırtında muşamma bir ce- kurtarmıya çalışmışlarsa da ani su- şünen ne kadar çok İngıliz var~ 
I t b l ket mevcut olup, ayağında üst üste rette bir akıl buhranı geçirerek de- Bunların gazeteleri de vardır. F 

Müstahsilleri 
Korumak için 
Yeni tedbirler 

Yugoslav 
Başvekili 
Londrada 

(Birinci sayfadan devam) ' (Birinci sahijeden devam) :r 
mal o~du~, ~akat incir fıatlar~nın ba- 1 kabul edilecektir. 
zı. ~acı.rlerımı~ tarafından bılhassa 1 Stoyadinovıç, akşam L ondra'dan 
bırıncı sınıf ıncir alıcımız olan fn- ayrılacaktır. 
gılterede düşürüldüğü teesc:ürle go- Londra, 15 (A.A.) - Reu ter Ajan-
rülmtiştür. 1 sının bıldirdığine göre, Londra'daki 

Bu vaziyet karşısında hükumet. Yugoslav mehafıli B. Eden'in dün 
müstahsilin hukukunu korumak içfa Yugoslavya Başvekili B. Stoyadıno

iıcil tedbirler almıya geçmiş ve İn - viç ile yapmış olduğu görüşmeler ne
hisarlar idaresinin müb:ıyaa mikta- t!cesınden bılhassa memnundurlar. 
rını çoğaltması, ihraç piyasalarında B Stoyadinoviç, İngiliz siyasi zi
fiatın normal hadde tutulması içın mamdarlarıle tanışmak fırsatını el
de icabeden çarelere baş vurulması de etmiş olduğundan dolayı fevkaia.
kararlaştırılmıştır. de memnun olduğunu beyan etmiş -

Bu yıl, çok yüksek olan Ege tütün- tir. Kendisinin ~mnuniyeti tngil
Jerinin iyi şartlar altında satılması tere ile Yugoslavya tarafından sulhü 
için de şimdiden tedbirler alınmış - muhafaza için takip olunrın siynsetin 
t ır. gayelerinin neticelerinin ayni 
Dığcr taraftan Almanyanın ahdi ve olması dolayısıle daha ziyade art -

r smi hükümler dışına çıkarak mem- mıştır. 
leketimizden daha fazla mübayaat- Ayni ajans, B. Stoyadinnviç'in hu
ta bulunacağı hakkında gelen haber- susi bir itilaf akdetmek ve hususi 
le~ J~tısadi mehafilımizi memnu.n et· jme elPler muzakeresıne girişm<:k ni-
nmtır. fltindl' olmadığını ilave etmiştir. ........................................................ 

s an u un giyilmiş iki pantalon vardır. lirdiği anlaşılan genç, önü ne gelene lerini neşredcrler, bu fikirlerine 
C" f • l • Üzerinde hüviyetini tesbit edecek vurmıya ve ımldırmıya koyulmuş _ vaç verdireb ilirler . 
ıJQY ıye yer erı bir vesika bulunamamış, yalnız cep- tur. Fakat son günlerde göze çar 
1\ T / •? lcrinden 17 liraya yakın para ile l Nihayet etraftan ~ etişen polisler, bir hal var ki o do İngiliz ef.kRr 

l Ye re e Tl • 11 lik sigara paketi çıkmıştır. güç halle Mehmet Muzaffer i yaka - mumiyesinin Avrupa kıt'asırıd 
Yüzü Ye vücudü şişmiş ve soyul - l amışlar ve ancak elini ve ayaklarını olan biten şeylere karşı daha ziY 

Prost'un pilanına 

göre tasnif edilen 
yerler ilan edildi 

Fenerbahçe - Kalamış, Mecidiye 
köyü sayfiyelerile Fcnerbahçe mesi
resi, Florya park ve p15j şe.hri ve Be
şıkta!;taki Barbaros türbesi meydanı 
için şehircilik mütehassısı Prost ta
rafından yapılan ayan projeler ala
kadar makamlarca tasdik edilmiş, 

halkın malum uolmak üzere planla
rın birer sureti, Kadıköy ye Bey -
oğlu Belediye dairelerine asılmış -
tır. Bu projelere göre, bu sayfiyeler
le mesire yerleri İstanbulun birinci 
sınıf yazlık ye eğlence yeri addedil
miş ve Avrupanın bu kabil en ileri 
şehirlerindeki tesisat, yol \·e binala
rın beş yıl zarfında buralarda da tat
bikı kararlaştırılmıştır. Florya da 
hem plfıj, hem park şehri olarak ka
bul edıldiğinden Floryada bu iki ba
kımdan jmar yapılacaktır. 

muş olup, teşhisi imkiı.nsız görül - bağlamak suretilc tevkif edebilmiş- Hikayıt kalamıyacağını göst.errtı 

l
müştür. !erdir. Yolda da mukavemetten vaz- dir. 

Ceset'. 'fıb?ı adli d~iresinde Morg- geçmiyen delikanlı, zorla Tıbbı Adli Son günlerde gerek m~~afazıı1' 
da teşhır edılmektedır. hastahanesine t€slim edılebılmiştir. ların, gerek amele partisının t0P

1 

\ l ltt ll!Ullllfllll llll l l llf1111ttlllllltl l1Hlt l llU l l U HntHllHlllH IUll lblllOHllllllllllHlflMl lllllll H l lH11111JH H ll lll ltllllfl1111Ul111tfll&Ul1nttth tılarından anlnşılıyor ki ingil te 

onferans yarın 
abah toplanıyor 

nin silahlanmakta devam etnıe 
İngilterede bugün herkes doğru . 
maktadır. İngiliz efkfırıumurttı) 
için sil5.hlanmak, sulhü müdafıııı 
gidilmesi zaruri t>lan bir yol sa) 
yor. Hele şu son iki senelik ,,a1' 

(1 inci sayfadan devam) sürmektedir. eğer İngiltere istendiği kadar 1' 
sevkcdilen kuvYet yekunlarile mü- Paris, 14 (A.A.) - Bu sabahki ,ga- vıetli bulunsaydı zuhura gel l'l'le 
tenasip bır şekilde ''e müfrezelerlc zeteler, Londradaki Ademi Müdn • fikri İngilizler arasında yayıldı 
birib!rinı takip ederek geri alınması hale Komitesinin içtımaına uzun ya- bu silahlanma yolundan şaşılJ11

1 

için bi rkontrol ve icra mekanizması zılar tahsis etmektedir. cak demektir. 
tesbit etmek imkanı hasıl olacaktır. Matin gazetesi, yakında icra edi- 1ngilterenin yalnız kendi iJl'lP 

Maksat, yabancı kuvvetleri her lecek olan miizakerelerden bahset- torluğu dahilinde kalarak yanıb!l 
ıki muharip taraftan da ayni zaman- tiği sıralarda, Fransız Nazırlar Mec- daki Avrupa kıt'ası üzerinde 

0 

da geri çekılmiş olmasıdır. lisi tarafından ne redilmiş olan teb- hiidisata Jakayıt kalması bugüıı 
1 Geri çekılmıe ameliyeleri büyük liğın Paris ıle Londra arasında tam bıl olamamaktadır. Esasen ınill 
bir ihtimalle bitaraflardan müteşek- bir itilaf mevcut olduğunu göster - arasında biribirine tabi ve br w 
kil beynelmilel bir komisyonun ne- mekte bulunduğunu yazmaktadır. 

1
mak keyfiyeti zamammızd 01 

zarcti altında yapılacaktır. Bu cihet, Londra hükumetinin bir kadar hiç bir zaman böv ' ~' 
Bu maksatla şimdi işleri olmıyan lçok giınlerdenberi General Franko tebarüz etmemişti. Bu t<ı 

Ayıp şey 
Doğrusu 

~ KOÇUK HAB_ER_L_ER_..I Vanda mazot ve 
b€) nelmilel kontrol memurlarının lile yarı resmi bir surette müzakerat- gıltercnin kendi istikbalini uz<ı' 
muavenetine mi.iracaat edilmesi de ta bulunduğu Parısçe malUm olma- arayarak yanıbaşındaki A, rtlP 
muhteemldir. sına binaen, daha zi ade dıkkate şa- mukadderatına seyirci kalın sı 

Londrn, 15 (A.A.) - Gazeteler, yandır. rini müdafaa eden b ir kısıın l~ 
(Birinci sahifeden devam) 

ı,1'.ın sonra çıkan sabah ve yine sa -
bahleyin çıkan k ~ıın gazetelerini en 
zi\. d b lıyen gazete oldu~u halde 
acık ve :ı ıkar hakkına rar,men m s-
1 kd lar aı asında bır kırgınlıga se
bebiv t verm m k için bu çeşıt la-

* Denız Tıcaret Mektebinde yeni 
ve asri tesisat yapılmış ve bu arada petrol bulunuyor 
bir de yat:ıkh ne ve hır yemekhane 
bına ı in~a cdilmi<ştir. 

* Trabzon lımanında çok esaslı te
sı at luzum gôriılmtiştür. Yalnız a
c vapı ma!;ı lazım işler avrılarak 

hır program yapılmaktadır. * Kuduz hastahanesi yapılm. kta 
iıbalılıkleri ho. göı üp r,eçiyordu. Üç olan İngıliz hastahanesinde bekçi 65 
dort gtindur bakıyoruz, hıç de mes· lik Halil, üst katta asansör duruyor 
lek adına uy~un diı~ınıyecek bir tarı- zannile ayağını bo.şluğa atmış. en 
da (Cumhurıyet, Akşam, Son Posta, asa 'iıya du !'rck beyni patlamıs \·e 
Haber). arasında bir kıyamettir ko - lölmüc;tür. • 
puyor. Içle.~·ind.:n ba~ıları mahkeme- * Hükumet he abına Avrupava 
lere oıle du~muşlerdır .. Dava tek de tah 'le göndrrilecck talebeler ıçın 
<:unun başında kopuyor;: Bınbirlerın- açılan müs baka imtihanına dün 
den haber. aşırmak. Filhakika, bazı ba lanılmıştır. 
h~berler hır gazeteden öbürüne ge- * Bo anan kadınlar, diledikleri 
<;ı!~r, h.er gazete. inti~ar saatinde o takdirde soyadlarını değiştircbile -
hadıseyı mevzubahs etmek ısura - ccklerdir. 
ı ındn kalıyor. Hoş ortadan aşırılan * Sümer B, nk Umum Müdürü 
cahım şahım> dedikleri neviden bir N ı h uru la Esat, dun Ankaraya git -
gazeteden öbürüne geçen bir hava- miştir. 

dis de yok. Bir bardak suda fırtına. * Türkiyeden bir Türk kadınını 
Sonra, bazı havadisler var ki, onu film yıldJZ.ı seçmek üzere Almanya
hPr hangi bir gazete haber vermiş dan şehrimize bir rejisör gelmiştir. 
olsa dahi, bir memleket meselesine, * f ngilterenin içki kralı Birgin 
yahut da umumi b ir harici meseleye karısı ve kızile beraber tayyare ile 
taallük ediyorsa, bütün matbuatta schrimize g<>lmiştir. 
akisleriıti. görmek pek tabiidir. Bir * Kabızmallar, dün bir toplantı 
gazete bir haberi yazdı diye, diğer - yapmışlar. kendilerinin komisyoncu 
lc>rinin onu yazmaması, hem gülünç olmadıkları icin verginin ona göre 
olur, hem de anonim mahiyet ifade alınma ını istemiye karar vermi ler
eden bu çeşit havadislerden b!lhset- a· -..: ır. 

memeyi icabettirir. Aksi hal mev - * İzmir ve Eskişchirde birer mu
zub3hs olsa. Son Telgraf'tan ba ka allim mektebi daha kurulmaktadır. 
gazetenin İstanbulda '-·eri olmamak 

J 'Bu mektepler, teşrinisanide açıla -
icabeder. Çünkü Son Telgra f' ta ak- k ca tır. 
~amın geç vaktine kadar topladığı- * Büyükclerede modern bir gemi 
mız, zahmetini çektiğimiz, resimle- k urtarma istasyonu kurulmuştur. 
rini elde ettiğimiz havadisler i ertesi * Cumhuriyet bayramında Trak-
gün ekseriya sabah ve akşam gaze- yada ycnidf'n tesis edilen 64 mekte _ 
telerinin birinci sahifesinde yer al - bin acılma törenleri yapılacaktır. 
mış görüyoruz. Bunu da gayet tabii * Yugoslav Başvekili Paristen 
buluyor ve hattil ertesi günkü ga - Londraya hareket etmiştir. 
zetelere havadis vermekte takaddüm * Fransada Halk partisi grupları 
ettiğimiz için haz, gurur ve iftihar vilavet meclisleri intihabında ihtilafa 
duyuyor, okuyucularımıza bu mu - düşmüşler, bazı halk namzetlerine 
kayese fırsatını verdiğimiz için ga- rey vermemişlerdir. 
7.etemize karşı artnn rağbet muvace-
hesind ancak okuyucularımıza min- çama ırlarını ortaya koymadan mes
n~t dtıvu\'oruz-, Refiklerimiz de ken-ı lek kabiliyetlerini hususi toplantıla
dı aralarında bıraz daha m ütevazi rında halletmeyi tercıh etsek her 
ve geniş olmayı, icabettiriyorsa jç halde daha iyi ederler. 

Cumhuriyet rejiminin Türkiı e.de
ki se.mercli faali) etlerinden biri ve 
belki d(' en mühimmi, memleketi -
mı in dört köse inde muhte.lif ma -
den taharriyatında bulunması Ye bu 
taharriyatın ekseri ind n ha~ka, ha
zıne) e faydalı neticeler Elde etmek
te olmasıdır. Bu defa V::ın ve cio,; a -
rında petrol ara~tırmaları yapılırken 
Van gölü kenarında Ernis civarın -
da bir mazot madeni bulunmuştur. 
Mahallinde bu işle uğraşan he~ et, 
tetkik ve taharriyatını df rinll'. lir -
miye karar vermi~tir. Diğer taraftan 
) ine Van gölii etrafındaki petrol a
raştıı mal arından da bugiinlerdc da
ha ümitli nPticC'lcr C'lde cdilmive baş
lanılmı , sondaj ameliyesi deYam et
mekte olan ikinci kuyuda gaz bu -
lunduğuna dair müsbct emmareler 
görülmüştür. 

- 4·-
Eminönü tramvay 
Durağı kaldırıhyor 
Günün kalabalık saatlerinde scy -

rüscfer müşkülfıtını ortadan kaldır -
mak için, Eminönü meydanındaki 

tramvay durak yerlerinin kaldırıl -
ması kararlaştırılmıştır. 

Karaköy istasyonunun kaldırılması 
iizerinC' Köprünün Galata tarafında 
yeni ihdas edilen istasyonun Emin
önü değil, Karaköy sayılması ve 
halktan iki adım yer için fazla para 
alınmaması Belediye tarafından 

Tramvay Şirketine yazılmıştır. 

Fazla istihsale mani 
olmak için 

Sanayi birliğinde, muhtelif sanayi 
müe~seseleri snhipleri sıra ile top -
lanmakta, fazla istihsale mani ted
birler almak maksadiyle hazırlanan 
niznmname projesi etrafında müta
lcalarını tesbit etmcktedırler. Bu top
lantılarda bılhassa fiıli inhisara, gay-

ri meşru rekabete mani olmak icin 
kontrol yapılması ve en iyi evsafta 
en ucuz mal istıhsalmin temini ça
releri araştırılmaktndır. 

Ademı Müdahale Komitesinin pek Salamanca, 15 (AA) - Karargahı lerin noktainazarı son zanıa 
yakmdn aktedeceği içtima hakkında umumi kblığ ediyor: zamanın tecrübesile taraftar• ' 
uzun uz .. dıya tefsırlerde bulunmak- Astues'nin şark mıntakasında kı- !kaybetmekte devam ediyor. 
tadırlar. taatımız ileri hareketlerine devam Bu bir tekfımüldür. .,f 

Tim .:. g z tesi. B. Eden'ın Kont etmişlerdir. B·rinci yurüyüş kolu iki Ahmet R.~ ... 
grandi ile görüştüğü esnada sür'at- sırt \e 8 kasaba ikinci kol da 2 sırt "'""""""j""'a"""p1111110

111""n"''111'-"""'ç""""ı;J1, 
le müı=.bet kararlara vasıl olmak za- ve Arriondas da dahil olmak üzere 

rureundcn bah etmis olduğunu ) az- 14 kasabayı işga1 etmiştir. Muharebeler• 
m ktadır. B. Grandı'nin talyanın Cc:nup rnıntak, sında kıt'alarımız 
vaziyeti tenvir etmek huı=.usunda teş- Canto de la Majod. 'yı işgal etmişler- Changhai, 15 (A.A.) - ccıı 
riki mesaide bulunmaktan başka bir ldir. News Ajansının bildirdiğiflC 
nızuc;u olmadıgı suretinde cevap ver- Düşman, mukavemet etmek iste - Japon tayyareleri dün akşıı~r 
miş oldugu söylenmektedir. mişse de bozgunn u[,'I'nmı~ ve sahada 17,30 dn Nankin üzerine yeni bl 
Diğer taraftan B. Grandi'nin hali-1200 den fazla ceset bırakmışt r. yapmışlardır. , 

ham da mevcut me eklerin mes'uli- Merkez cephesi: Madrit mm taka - Tayyarelerden beş tanesi h8
'" ı 

yetini deruhte eden devletin yalnız sında kıt'alarımız Cu('sta de la Rei- dini aşmıya muvaffak olaral' 
İtalva olmadı mı ilave etmiş oldu- na'da düşmanın bır taarruzunu tar- yare meydanını bombardıJ1'13Jl 
gu da beyan edilmektedir. detmişlerdir. Mılısler sahada 66 ölü 'mişlerdir. Ct 

Times gazetesi, bundan başka İs - bırakmışlardır. 3 tank tarafımızdan 1 Changhai, 15 (A.A.) - ort 
panvol harbinden komünistlerin tahrip edilmi~tir. News Ajansının bildirdiğine g "-' 

~~~·~~iko~d~~~~~:ıt ~~~~~t;:1::~:;;; Onı·versı·te talebe 1 ~~~d::::ı:;:!~~;i ~:~f!~~~~~ 
yapılmış olan isyanın büyük bir kıs- - vil ahaliden 30 kişi kadar 01~ıı 
mı İspanyada tahripkar faalivettc bu- 1 Ch h · 15 (A A) Jay-

1 

ang aı, .. - e 
l~ınmu~ o:a~ b~ adamlar~ ka:şı tev- • • d h k 1 1 va müdafan toplarının at~~ııı 
cıh, cdılmışt.ır. Ispan~:a ışlerı~e . bu s 1n1 n e a 1 o • neticesinde beynelmilel inıtı~ i, 
suıe~le va~ı olan mudahale gızlı ve 1 takasında 17 kişi ölmüş, 53 J<:Ş çı 
gayrı resmı surette yapılmış olmasın- d ,_ t f 1 lanmıştır. Bunların hepsi d 
dan dolayı tehlikesini azaltmamış- ugu ara ar var dir. )., 
tır. Hintli bir polis memuru d

9 

Daily Telegraph gazetesi, yarınkL ı (Birinci :.ahijedcn devam) lanmıştır. jC 

celsede Fransız sefirinin, Fransız sini rica etmişlerdir Talebe bir iki t t b 1 A 1' b'rinci 'J' 
f .. t ıı · k · 'b · · • s an u s ıye ı 

menn ııne aa u u ltı arıle Akde - ı gün daha bu telgrafa cevap bekliye- hk · d . . 
nizdeki vaziyetten vukuu muhtemel cekler aksi halde dün de haber ver- mal\ll'll:~:~~dn fen 'v k·letine '!: 
· k · fl d k b h d v • • 1 • ' • cı ı ı ın u a aa e a t ,.. 
ın ışa ar an açı ça a se ecegını digwimiz gibi aralarından bir heyet t t b l M 1' M hakenı9 
farzetmekt d' M f'h k 't . , s an u a ıye u dl e ır. aama ı • ~m~ en~n seçerek Ankaraya göndereceklerdir. lüğü tarafından Nişantaşıfl ,ti 
Baleares adalarının hususı '\:azıyetı- jAncak Hukukta dönen talebeden üs- 'k., K k 1 k ğ nda ııı ı · t · · · .. k . k vı ı) e ara o so a ı ııt11 
nın ne ayıcını muza ·ere etmesı pe sü mizandan dönen 1le digver husus- · F 'k k ğ d 144 rı . ht 1 .. ·· kt d' cı aı ona ın a ı.ııı1 
az mu cem gorunme e ır. lardan dönenler a .... rı avrı hevet gön- ·· ll't d (h ) tbrnı• 1 D ·ı , FT ld . k ' J J " ınuce ı za ~ acı 19s 

1 

31 ) er:ı gazetesı, gere Lon- dereceklerdir ki yıl iistüste sınıfta h · 936/45r: alı aos · e' 
dra 'da ve gerek Par iste maattessi.i r kaldıkları içi~ Üni\·crsiteden ihraç ılne ' 1 :>bndumı·a rdcn ıı1il~.ıı 
h

. b' . 
1 

. . . çı an ÇU\ a e e ın dtı' 
ıç ır r:ey )apı mamasını ıstıyen bır edilmekte olan Fen Fakültesinin iki 498 1', 74 k , lac~ il 

t k l't'k 1 b 1 d v . ıı a uı uş a J1 ı1I ...ı 
a ım po 1 ı acı ar u un ugunu yaz- yüz talebesi de biri kız, diğeri erkek oturduğu yer belli oırnıY~ ctl ,,. 
maktadır. 1 1 k'· 'k' · ·ı · ı t ra~ o 

B 
o ma uzere ı ı mumessı scçmış er- aleyh ilanen tebliga n ,,,, ıtl 

ununla be b . . h n }l rı-l' 
1 

ra er, aynı me a ı ' dır. Bunlar, bugün veya yarın An - k 1 divindcn 
11

• J11 
resmen kapalı kalacak olan hudut- kara'l•a giderek istikba.llerini mahvet- ue~~yek ge me g 401 iııcı t 
la dan g'zl' '10.h t• f l J • • anununun ve 

r ı ı ~ı • ıcare ı yapı ması- mekte ofan bu kararın tadili için a- mucibince gıyap kararı .,,ştt 
nı kabul ctmıye amade bulunmakta- lfıkadar makamlar nezdinde ricalar- k . hkernc dı 9 J dırlar. ararname!1ın ma . cdıletJ ~ 

da bulunacaklardır. sine asıldıgı ve tayın ıııt 
New Srooniclc gazetesinde B. Bart

lett, İngiltere hükumetinin Ademi 
Miid&hale komitesine bir ültimatom 
vl'rmekten stıreti kat'iyede sarfına -
zı;r etmiş olduğu mütaleasını ileri 

Diğer taraftan Üniversitede asker- salı günü saat 14 te ııı:ıb~: t 1 
Jik dersleri de dünden itibaren başla- rnedigıv · takdirde tahkik

9 0ııt11 
·r rı ! mıstır. Bu dersler bütün t alebe için da devam ol unacağı ı a (936 

istisnasız mecburıdır. .,,,,_ 
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Esnafın kıyafeti 

Her esnafm temiz ve yek
rıesak bir kıyafeti olacak 
Bütün şoförler de aynı renkte, 
uzun iş gömleği giyecekler 

fe~kser ~~nafın laalettayin bir kıya
ıtıes\, ın~şterilerle alışveriş ettiği, 
lUk e ~ ~ıminin ceket, kiminin ön -
g0rij1kırnuıin gömlekle iş gördükleri 

b_ tnektedir 
Q(!} • 
nar edıye, halkla daimi temas eden 
~ın, iş zamanında yeknesak \'e 
lı.ın ınuntazam bir kıyafette bu -
ııı.a:alarını arzu etmektedir. Bu 
duı; satıa her esnafın, berberlerin ol-

6U g'b' bir .. 1 ı temiz, beyaz veya renkli 

dir. Bundan başka şoförlerin de yine 
eskisi gibi hususi bir kasket taşıma
ları ve yeknesak bir önlük giymeleri 
de t~tkik edilmektedir. Bu takdirde 

bütün taksi şoförleri koyu renkte ve 
yakaları ve kol kapakları diğer bir 

1 

renkle süslenmiş iş gömlekleri giye

cekler, başlarında da hususi kasket
ler bulunacaktır. 

Bu sny~de bir kazn vukuunda şo-

Edebiyatla uğra· 
şanlar parakaza· 

nırlar mı ? 
Vaktile yedi genç şiir ve cdebiı,ıcı

tıı merak etmi§ler, Yedi Meg'ale isim
li bir eser ?teşrederek sa1ıai matbucı
tıı atılmt§lardı. Yedi gençten biri, 
Vasfi Mahir, şimdi Malatya lisesinin. 
müdürü olmuş. Bımu dün ~son Pos
ta• da okudum. 

Vasfi Mahir, bundan bir müddet 
'evvel, edebiyat ve matbuat hayatı
mn karın doyıınncıdığına dair. yine 
Son Postada çıkan yazılara cevap ve
rerek, işin aksini iddia ediyor ve e
debiyatın para kazandırdı(imı söy-
lüyor. ıc; 

Edebiyat insa1ıa para 'kazandırır 
mı? Böyle bir sual sormak doğrusu 

!

abes olur. Fakat işimiz 1ıep abesle 
uğraşmak olduğuna yöre bıı sual ü
zerinde durabiliriz. 

l 
0nliik V"' "ml k g· · förlerin derhal yakalanmaları imka-

tııecb . '" uzun go e ıyrnesı Edebig<tl insana para kazandtrım 

f Doktor 
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raporları l
~Hafk Fllozofu-ı 

diyor ki: ____________ .... 
Bir mahkemede, aynı 
hıs hakkında birbirine 

Şa- Aksırık ve nezle 
' .flavalar bozdu. Islak, nemli, ycı{jış· 

t 
ve rutubetli günler geldi. Bıı lıava. 

Z 1 Zarda kendini korumak hayli mf4 -
küldür ve bıi1ıusus bu kadar müte· 
havvil bir iklime sahip olan İstcu~ 

rastlandı! •• uç rapora 

Hasta olmadığına rapor veri
len bir adamda kalp hastalığı 

bulunabilir mi? 

bulda. 
Bir küçük 1curander, tramvayda 

açık bir kapı veya pencere hemen 
burnumuza bir nezle ni§anı takıııe
rir de haberimiz bile olmaz. 

Her mevsimin kendine göre seb
zesi, meyvası olduğu gibi bu mevsi
min de mahsulleri arasında cnezle~ 
ön safta gelir. Nezleliyi ayıplaya -
mayız. Çünkü elinde olmıyan bir se-

Bundan bir müddet evvel bir doktor, İzmirde bir suçlu hı:ıkkında bir 
bepten dolayı burnu stılamnış. göz

aylık istirahat raporu ''ermiş ve mahkeme heyeti bu raporun tekidine Zeri yaşarmış ve aksırmıya baslıı • 
lüzum görerek suçlunun evine gitmişse de evinde olmadığını ve vazifesi , 
b d b 1 d ğ h 

mışhr. Fakat... , 
aşın a u un u unu ayretle müşahede etmıştir. 

Evet bunun bir fakt!ti vardır. Nez
Suçlu, hemen ikinci bir doktora muayene ettırılmiş, bu doktor da 

le. bulaşıcı ve mikrobik bir hastalık 
suçluda hiç bir hastalık bulunmadığını \'e istirahate ihtiyaç görülmediği 

olduğu için onun bizdeki bir hafta' yolunda birinciye zıt bir rapor \'ermiştir. 
lık misaf eretinde başkalarını düşü-1\Iahkcmc heyeti, ayni suçluyu bir hastahane heyetine muayene ettir-

, netek onlara a~ılarıamayı düşiinmek 
miş, bu sefer de suçlunun kalb hastalığından mustarip bulunduğuna dair u_r_1Y_e_tı_·n_in_v..;a..;z;..'ı_d,;..u..;· ş:.;ü_n..,ü .. 1,;..m..,e_k.;.te.;..-...:.ı .. ıı;...;.el_d..,e_e_d_il_m_..iş~-o-la_c_ak_tı_r ·------,mı? Adamına göre kazandırır. Hoş, 

in k, 'T'ahsı· 'aAt btı SUafi yalnız edebiyat için değil, I e ıere .1 • L~ 1ıer meslek için sorabilir ve ayni ce-
~ / 1:abı uerelıiliriz. Mesela doktorluk, 

nezlclinin vazifesi olması icap eder. hastahnne heyeti bambaşka bir rapor ita etmıştir! 
Çeşmeli Hasan isminde diğer bir yaralı hakkmda bir doktor, iki gün- Halbuki ne=leye tutulmuş öyle in-

sanlara rastlıyoruz ki burnunu sHlük rapor vermiş, ayni zatı muayene eden hükumet tabibi ise 20 güne 

er em Der ha bnkkallık. hamamcılık para kazlln-
A dırır mı? Adamına göre kazandırır. 

~Şısı Bildirilecek Edebiyat ta öyle. Edebiyat, içinden 
ft1 çıkmak ve işin tezgô.1ıtarlığma baş-

•tnlekette 3 milyon Maliye veklileti mUhim lamak şartile insana para kazandırır. 
İn 1"ek Bfll&nacaktar. bir lzahname hazırladı 1 Edip diye şöhret bulmuş nice cld-

fns~kler arasında hüküm süren ve Maliye Vekiıleti, Devlet varidatı- edip. ler tanırız ki, ftL veya bıı kim-
ha hıra da sirayet eden (verem) nın aylık umumi mizanlarının geç scye yaslanarak ŞU veya bu gelirli 
~(!ıı.~<llığına karşı Ziraat Vekaleti, tanzi medilmcsinin önüne geçmek işe yanpalaza etmişlerdir. Edip diye 
ltı.ı~tıvc esaslı bir mücadeleye ba_şla- ve bu hususta yapılan birçok fuzuli nice cnaedip• ler tanmz 1d mütema-
' " r b 1 muhaberelere mani olmak ,.,a,_•esile diyen iki büklüm olmaktan, kalem-
r.ısa b. qazır anan bir püına göre, b 

ır z De\•let tahsilatı ,.e cetvelleri hakkın- Zerini hokkaya değil, çamura batırıp 
el ki b~ ~rnan içinde memleketimiz- yazılar yazarlar ve nanünim"tlcrı·n: 
~ Utun · kl ( Tübe k'T ) da yeni bir izahname hazırlamıştır. " • 

diği ıslak mendilini cebine yerleş -
Jüzuın göstermiştir! 

tfrdikten sonra elini uzatır ve sizin izmirde bu vak'alardan sonra evvelki gün hadis olan son bir rnpor 
tezadı, Sulh Ceza hakimini büyük bir tereddüde düşürmüştür: İzmirin elinizi sıkm·. Tramvayda, uapurda 

yii.zünüze 1~arşı aksınr. Başkalarının 
sabıkalı hırsızlarından Davi isminde bir şahıs hapishaneden çıkar 

l
sı1ı1ıatiııi düsiinerek sigara bile iç -

çıkmaz, yine bir hırsızlık işlemiş, yakalandığı zaman usulen hükumet 
mediğimi:: yerlerde onları değil si

doktoruna muayene için götürülmüş ve hükumet doktoru, yaşı küçük 
gara gibi iiç, beş daki1calık bir sıkınolan hırsız Davinin daha fiı.rik ve mümeyyiz olmadığına dair bir rapor 
tıya sokmak, bir 1ıafta on güntiik 

vermiştir. Halbuki ayni hırsız, evvelce bir kaç defa hapishaneye girip 
mt1'?'iç bir ra1ıatsızlığa ma1ıküm et-' 

çıktığı gibi iki ay cv\•el işlediği bir hırsızlık dolayısile yine doktora gön-
mı>k ne fecidir. 

derilmiş ve o sefer yapılan muayenesinde, kendisinin farik Ye mümeyyiz 
Geçen gün tramvayda yanımda 

olduğuna dair repor \·erilmiştir! Sulh Ceza hakimi bu raporun da dosya-
biri aksırdı, öksürdü, mendilini çıda bulunduğunu görmüş v~ nyni hırsız hakkınd biribirine zıt olarak ve-
karıp götürdü ve aksınrken, öksü-

rilen ve elinde bulunan bu raporlardan hangısi mucıbince amel edeceğini _ k 
1
. . ls ~ k k 

· ld ğ k d k · · hk · t l 'k b k 1 ...+ rur en e ını o un agzına apatma aıt o u •u ma am an sorma ıçın ma emeyı a ı a mec ur a mıj.ır. . . d '·-lk A k d 
ıçın yanın an M.l tım. ya ta ur-~1 tatbik e~~~ec=~~ir. r u ın Bpgünlerde bütün Defterdarlık- nıcvaşilcr gibi temin ederler 

u su llara gönderilecek olan bu izahname Edetıiyat parayı biiyle 1:azandmr. 12 V 1 d 
dar tne reltle 938 yılı nihayetine ka- hükümlerine ria'-•et etmiycnler ve Yo1csa. ediplerle edebiyatla tt!'iraşan- SQQ tf e 1\,. OgUnt.QTQ a 
ııı"k .. ı;n ekette en az üç mil.von J 

.. ,,,,,,,,,.,,,,,.ı•••t•n••••••1t•••••••ı•ı•ııı•u••••••••••••uunuııı11 11 11•uuıuıı111•••••"''''''"''' .. '''"''"'m"''"'"'''"""'".''*ın•n•••u•ou 
mıya başladım. Yol arkadaşını bu 
hareketimden alınmış olacak ki ba-

" uze . tahsilat hesaplarını geç verenler ve Zarın değil para, şöhret bile kozan-

1 ı'\şı so~ındde aşı yapılmış olacaktır. fuzuli muhaberelere sebebiyet ve . mak i1ıtima1lcri yoktur. Tanınmadan Ankaraga Banyo d - l'ercm değilim, korfomayınız .. 
eo ter un n \'erem hastalığı arazı renler derhal cezalandırılacaklardır. söııüp gidiverirler. Hcnıır, hayır. bir edi. Stt cevabı aldı: 

na dönerek : 

~tte i~~ inekler derhal hususi su- İzahnameye göre hareket etmiyen şey kaza~ırla.r . .Lakin .l>u kazanç~- j Gidiliyor Yapfırı/ıyor - Evet! fakat 1ıezlesiniz. Nezle, 
af edileceklerdir. memurlar, geç terfi edeceklerdir. rının, rayıc lıır kıymetı yoktur. Zıra t•ercmden da1ıa çabuk geçer .. dedim. 

bıı kazanç. vicdan 1ıuzurudur. ı· Yeni (ydder1m ekspres) Bir ay içinde 63(;00 kO· Bana kızdı. 

Yeni. taıı·matname Fikret Adil ler bu ayın 21 inde ,unumuz banyoya Kızabilir. Fakat ben Ştı 1ıakikati 
ı,ıetilecek sokuldu! şu sütunlara geçirmekte ileri gide-

Mıu .. h 
1
·m İ M 1 k · . d M . k bilirim. Zira kendimizi düsünmiye e stanbul - Ankara hattma yeni ve eme etımız e erınos oyurı- . .. .. 

1 
1 b·ıı d · h t 1 kl d olduğu kadar başkalarını da dtLS1m-

d b t t 1 
rok seri bir ekspres postası ilave e- arını ı ıassa en as a 1 arın an · b B'l' · .. l e e . . t B. ~ k k . . z· . v k.1 t' . mıye mec uruz. ı ınmış ve SOll en-

ı ye za 1 a a 1 ma na• l7 dilmi~tır. Bu suretle sabahleyin An- t:;:i~:r ~~:akt~;~r~ B: :~~l::e~ mi!: o k~dar basit şeyler vardırki on-

s 1 
kara ve İstanbuldan hareket edenler 1 k B .. k" _ d b' .. ılam1 mılyon defa tekrarında ma1ı-• f • · o nr::ı ursanın uç oyun e, ırısı . 

~esı•ne ne'ıer konacak? UlS lmQ 12 saat sonra lstanbul \'e Ankaraya günde 5,000, diğer ikisi de günde Ztır yok. Fak.at fayda daıma mevcut-
' 1 1 

1 
varmış olac::ıklnrdır. 9 000 M . k b 1 k tur. Ne?lemızden başkalannı korıı-

Fahri isminde bir mah- ~. erınos oyunu anyo ayaca • . .. 

Y 
::!1 Birinciteşrınden itibaren isle- b" "kl" kl .. b" "k h . t mak mecburıyetını tekrarlam.ak ta 

k k A ·b· t klf .ııı 1 · uvu u c uc uyu· nvuz ınşa e - . • .. • . eme at• ı ev ef.! d yecek olan bu (Yıldırım ekspres) r .1 . t" H .. M k ışte bu kabıl luzumlardan bırı ol · Q lı l •• .. • d • 1 

1 

ırı mış ır. er gun ermos oyun-

l 
~.Q Qrln YUTUmeSl Ve gz a lŞ• Mahkeme tarafından taşraya ya- postaları Ankaradan pazar, salı, çar- larmın, evve1;1 ayakları temizlendik- muştur. Halk f:llozofu 

e zılan tezkere ve talimatname harç- şambrı ve cuma giinlcri sabahleyin ten sonra her gün banyo yaptırıl - .................................................... . 
llu~·l . için mühim kayıtlar var ıların ı cebine atmak ve ayrıca pul saat 8,20 de kalkacak ve Haydarpa- 'maktadır. Banyodan sonra koyunlar Bugün 

ı gun sahtekarlığı yapmak iddiasilc İzmir şayu saat 20 de \•arncaklardır. Hay- ı istirahat mahallıne götürülerek iki 
a lıtıla un ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeni baştan tanzimi karar- S saat ıstirahat ettirilmektedırler. V l 
!!"l"'-~kn (Beledive zabıta taliatnamesi) proJ·esinin Şehir Meclı'sı'nı·n ulh Hukuk mahkemesi katiplcrın- darpaşadan da hareket pazar, salı, .1 apl an 
·~ J d F h 1 Memleketimizde ilk defa tatbik tıakıt •. aay yapacag~ı toplantıya vetiı:tirilmesi cmredilmiştı'r. Btı proJ'eyc,· en 'a ri isminde bir genç tevkife- perşembe \'e cumartesi günleri sa- l h 

y s t J :ı- edilen bu arsenik ve kükürtlü ban- f • 
f!~l'tı<>Ltlı aları \•e Sıhhi ihti\.·açlar, \.'8'-'alnrın '-'UrÜme Ve karc:ıdan kars.ıva dilmiş Ve bu Suretle mühim bir SUi- balı saat 9 da yapılacak Ve Saat 21 de m l an 
n "<\! h J J :I' " • t' 1 d k ı yolarda şimdiye kadar bir ay içinde 
~1da t..add nk.kında venidcn bazı ahkam konulmaktadır. Bundan bas.ka 15 una mey ana çı arı mıştır. Ankaraya varılacaktır. Maarif Vekaleti tarafından mali-
Q .,, ı J ı 63 bin 823 Merinos koyunu banyo 
aş \"·ra e erıne hile karıştırılmaması, karıştıranların bir daha bu hileye zmir Sulh Hukuk mahkemesine Lokanta vagonu dahi bulunacak '-'e ve ik:tısad tahsili için muhtelı[ ""- \( rn - yapmıştır. J 

··"'ddeier· ıyacak bir hale getirilmesi, yıkanmadan, pişmeden yenilen te\•di edilen yeni daYalarııı beş. altı olan bu (Yıldırım ekspres) için yol- Avrupa memleketlerine gönderıle-
1.stifad<!le ın temiz bir şekilde yapılması gibi son tecrübelerden edinilen ı ay geçtiği halde duruşmalarının ya- culardan ekspres farkı alınmıyacak- 'T' k cek talebenin imtihanları, bugi.in 

\'eni re g~re yeniden çok mühim maddeler katılmı§tır. pılmaması \'C taşra m~hkemelerine tır. .f Op apı Ankara Hukuk fakültesi ile Ankara 
llıııhteııt :ro~~· her gün içtimaa başlıyan ve Şehir Meclisince seçil~n bir yazılan tezkerelerin tekit edildiği _ · - C'Y J k Siyasal Bilgiler okulunda ve şehri-
'-.. ...., ncumen tarafından tetkik olunmaktadır. halde hiç cevaplarının gelmemesi ,_,aragınuQ i miz Üniversitesinde yapılmaktadır. 

............. Yeni mUtterllerimiz l::t "11ıu11ııııumııııımuııuııuıuııuımııuııııııuu11mıııııınuuıuuııı1tı ... _ıum111114mnunmıt11_ ......... yüzünden davaların talik edilmesi, LJ fi Şehrimizde imtihana pek çok genç 
<:.11 z'y • • ~ l• halkın ve avukatların şikayetini mu- Memleketimizln başlıca \'e mü - cıQ rigat girmişse de bunlardan yalnız (11) i 

l Clns a l him ihracat maddelerinden biri olan h d ı I • cip olmuş \'e bu cihet nazarıdikkati inti ap e i ecektir. 
(.,fJh M k celbetmiştir fındık mahsulümüz için yeni müş- Yeni bir klUse ve bazı Ayrıca lise olgunluk mezunları a-

v••ıon e fUpÇU Ve . teriler bulunmuş \'e birçok ecnebi mUhlm asar bulundu rasındnn fkttsad Vekaleti hesabına Bunun üzerine yapılan tahkikatta 

e P F h · . b" - memleketlerle yeni anlaşmalar ya- Topkapı sarayında yapılmakta o- 4, Maarif Vekaleti hesabına 11 tale-
".::lııılr ortakal''ar vaymakam 'ar a rının utun bu tezkere ve yeni ~ Lj n 1 (j pılmıştır. Bunların başında A\'US - lan hafriyatın birinci kısmı bitmiş- be de, bu ayın 27 sinde liselerde ya-
L '•t ıdava kba~ıtların~ ait harçları ve pul- tralya, Cenubi Amerika ve Cnubi tir. Burada 30 metre uzunlug"unda, pllacak bir imtihanda seçilerek Al-
'l't1-ı 'V~klletl memle· BUyUk bir terfi Hste&i arı cc ıne attıgı ve evrakı gönder- manyaya san'at tahsiline gönderile-

• ·•• ~de A mcdiği anlaşılmıştır. !Afrika memleketleri bulunmakta - 2 metre genişliğinde bir kilise bu • -
9'1'1erık • vrupa ve hazarlanlyor 1 d A ceklerdir. 

ad t A h · iht' t" d ı ır. yncn Fransa ve Çekoslovak- lunınuştur. ----..----·------). '-a l 8 etki kat Dahiliye Vekaleti, terfi edecek Va- k yrıcda k~czı? 1Y11

1
'. osya arının . . . . Hendek İcra Memurluğundan: 

ı. t"llı.l k ı p ırıyor 1. "'' 1. l\I .. 11,ır"lk' 111 .. f . . ar ·asın a ı 1, -·ve 3 ıralık pullann yada da fındıklarımıza karşı çk bü- Burada hafrıvala nıhayet venlmış T. k T t B k b 1 
\. •.ıl \'n 1. 

1nıizde yetic:tirilecek por- 11ırektunru, Knvmakan1 "e Nu.'fus 11ıru" _ da Fahrı tarafından sokuldugu go - yu · ir rağbet gösterilmektedir. ne muzenın mut a nırcsı onun e y:r kk . k 11 .. 
-.k e et ı, .. a ı uavını, .ıu ıye .u u ettışı, . .. .. .. ~.. .. .. k b 1 . . · f k d . . .... d ur ıcare an asına orç u 

t " ınıon 'b· :I' .ın n "'.; • ~n 1 yeni bir hafrivata başlanılmıştır. Bu- J.a ın~I ga~·rımken u erı.nl m. palra-
~ı il a 'açı gı ı bu cinsten mey\·a dürlerinin tesbitine başlamıştır. Da- ırülmüş ve evinde yapılan araştır - Hfılen fındık fiatları düşüktür ve . · ya çcvrı mesıne arar verı mış o up 
tııı ttı" i \•e nrın <?n iyi cinslerinin se- hiliye Vekaleti, her sene yeniden ha- mada da kffk kadQr pul talimatııa- bu ha(ta 35 - 38 kuruş arasında bor- rada Bızans İmparatorlarından Kons- Mnhmutbey mahallesi derununda 
ll" a~ Olun en iyi tipte fı'danların ı·n- 1 k b l · b 1 d ğ d k d' ı tant'n d"\'r· e nı't baz ~sa· ra rastlan 35 N l t ·k· 1 · 't'b ·ı '•Ce rnnsı . . zır anara • ası an kıdem tablosuna mesı u un u •un an en ısi ıemen sada satış muameleleri icra edilmiş- ı " ın • ı « - ve o. u apu ı ı ııssc ı ı arı c 
~l . l\vru ıçın Ziraat Vekale- göre terfi edeceklerin sicillerini tet- tevkif edilmiştir. tir. mıştır. Durndaki hafriyat daha ziya- bir hissesi yüz elli lira kıymetindt! 

aır Pa ve A 'k 
~~~,~~.~~de ı:'ı';;;~:ı";. ;::~~: ki~ =~~~~ıt;i~~. Cumhuriyet hayra- UIJllllllllllllllllllllJlllllllJllllllllillllfllllfllJllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111 de derini ~t iri!ecektir. ! ;~ :.i;:n~~g:~ı~;,: :ı'ı~i~i~~d~.~~:; 
ltao· tslar d ı zamanda birçok mü- mında ilan ve ııeşrolunacaktır. Şeh ı• r agv aç lan ıyor'. İstanbulda Yemişd':. Ç.obanç~şme 'yüz lira kıymetinde 30 dönüm tarla 
~ 11 ltıeyv a, memleketimizin bu sokak ~ numnr,alı dukkanda ıken Jve yine Tepecik mevkiinde vaki 34 
~~tırllı.a ya Yetiştiren şehirlerinde İstanbul kadstro mahkemesınden: elyevm ıkametgahı mcchul bulunan No. lu böcekhane 63 arşın ve yüz li-

lltı~er al~P~akta \'e fidanlar, nü- Ahiçelebi mahallesinde Yoğurtçu B 1 d b k Mehmet Uysal ra kıymetinde ve yine Tepecikte 39 
~ l haraba tadırlar. sokağında 23 - 25 numaralı dükkan e e ı·ye yeni ve u"· yu.. İstanbul Bırinci İcra Memurlu - 'No. \'e iki dönüm ikiyi.iz altmış altı 
llı:llıi hır ar: nümune ve fidanların hissedarlarından Yuvan veledi Ar- ğundan: arşın üç yüz lira kıymetindeki gi'.lyri-
ıı.;lalelcetırni./~ .toplanarak içinden giro karısı Yağna aleyhine Hazinei b h 1 d Mustafa Akışın zimmetinizde no- menkuller birinci açık arttırma ile 
t~~ lı1tsıı 01 ıcın en tnuvafık ve 11\fali·e tarafından açılan davanın •ır program azır a 1 ter sencdile alacağı olan bin küsur 2/11/937sahgünüsaat15teHcndek 
tııırrıli(ıvkedn~~~ak piyasaya mahzur- gıyabi cereyan eden muhakemesi liranın temini istifası zımnında dük- İcra dairesinde paraya çe\•rileccği 
~ı ı~ lllUsait e~ek ve ambalnj ya- esnnsında Yağnanın öldüğü tahkikat kanınızda mevcut emvaliniz haczi ve haddi lfıyıkını bulmadığı takdirde 

bul e<tn·
0 

an tiplerden bir· ile tebeyyün etmiş ve ,.ercselerinin Beş gı/ /sfanbu/ • tama- i~tiyat~ ile tahtı. ~ac~e .alınmış ve ikinci :o.çık arttırma ile 17/ıt/937 
"1u _:,p çoğaltılacaktır. de ikametgnhları meçhul bulunmast SOnra , gondenlen hnczı ıhtıyatı kararı su- çar~mba günü ayni saatte Hend<.'k 

ıınerek b;nka mU hasebile bunlar hakkında da gıyabi mı•yle ag.;;açlanmlŞ olacaktı T rctine mübaşidn ,.e 7.abıtanm verdi- İcra Dairesinde paraya çe\•rilec(>ğin-
~ ~ak • de:ı ayni haklara irtifaklanna vesair 

d~."ij.(;!tııJ.,,,_.,,t· • ereıerl cereyan eden muhakeme neticesin- ği şerhde ikametgahınızın meçhul 
~ "~" haklarn malik olanlar yirmi gün uır-
l' ,_ h.. 

1nıızle B Ik de Hazı'ne ale\·hı'ne saa'ı'r olan 16/7/ Şehrin muhtelif verlerinin ağaç- lacaktır. olduğu gösterilmis olmakla haczi ih-
~r. b~•ıenııeketı a ·an ittifakına • J iında evrakı müsbitelerini ibraz et-
~ t i . Caalknn er arasında müşte- 937 tarih \'e 84 numaralı ilama Ha- Ianması hakkında bir proje yapılmış ProJenin tatbiki beş yıl sürecek ve ti~·at~ karan suretinin ilan<.'n tebli - meleri aksi takdirde paylaşmadan 
al'oltı ÇIJı geçen Bankası) tesis edil- zine tarafından ademi kanaatle tem- ve bu projenin şehircilik mütehassı- beşinci sene sonunda İstanbul tama- lğine karar verilmiştir. Tarihi ilim- hariç bırokılacaklan satış şartname
~1tQit1:1.l§terek &e~~ Belgradda baş- yizen tetkiki talep ve bu talebi havi sı Prost tarafından tetkikine başla- mile en medeni şehfrlerde olduğu dan itib:ıren bir ay wdında bu bap- si bugiinden itibnren herkesin göre
~lt.t-r 1ll ilk h ~Uzakerelere İkin- Iayıhanın bir sureti Sultanahmctte nılmıştır. i:.tanbulun iklimi, coğrafi gibi, ağaçlanmış bulunacaktır. tn bir itirazı varsa dairemizin 9'.>.7/ jbileceği talip olnnlnr banka mektubu 

iti llıt d~vıun a. tasında Ankarada Tapu ve Kadastro dairesinde Kadas- ''aziyeti, havadan kapalı kalınası ik- 1 Daha ziyade yapraklarını daimi 3:lB7 No. dosyasrna bildirmediğiniz 1 ve yüzde yedi buçuk depo akçası 
~ ltcır::~erlti t::1~e~ektir. tro mahkemesi salonuna talik edil- tiza eden cihetleri gözönünde tutu- ,surette dökmiyen ve bundan dolayı takdirde icrava de\•am olunacağı lvermeleri daha fazla malfımat al -

lttı~ ll.tırı ink· n ıda geçen sene- miş olduğundan teblig makamına tarak hazırlanan bu proje. alakadar mühim bir fsydası bulunon ağaçlar mezkür hnt'2ı ihtiyati karar suretmin nıak i .. tcyenler Hendek İcra Daire-
tadır. ışaf ~ttiıilecct:i an- kaim olmak üzere ilan olunur. makamfor tarafından dn tasdik edıl- !tercih cdılecek ve bunlar sık diki - tebliği maknmına kaim olnuk üzere sinin 937 /6:\4 No. lu dosyasına mü-

(937/84) dikten sonr tatbik mevkiıne konu- l('Cf>kt;r lilan olunur. trac at etmeleri ilan olunur. 
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h boğuşma Genç kızlara 

1 spany a A l;, an- ~!ı~,~~~~! k~~I şuraya, 
r Avusturya tahtıns1 
çıkmak istiyen biri var· 

buraya giderken bir takım adamla -

l k rm gayri meşru menfaatlerine alet 

ar l n mı Y O S alol.mamala~ıiçinson~~rec~dikkate-' d ılmektedır. Geçen gun bır kaç genç 
kızın dans etmek ve bu suretle para - l l kazanarak memleketlerine dönmek 

ıta Yan arın mı üzere pasaport alırken görülmeleri 
üzerine bunlar yoldan geri çevrilmiş
tir. Pasaportları yapılmamış, onlar 

Yarım asır evvel A vusturya 
bir veliahdinin gizlice seviştiği 

kadından dünyaya gelen çocuk 
kendini Avusturya imparatoru 

•• •• goruyor. 
l k ? d? Amerikaya hareket edememişJer-

c a dır. Bu kızlar, Brezilyaya giderek, o a . orada bir tiyatro sahibile mukavele 
yapacaklardı ve oyun oynıyacaklar-

• • r 

Almanyada gönül- . 
dı. O tiyatronun sahibi namına hare
ket ettiğini söyliyen ve bu kızları o
raya götürecek olan adam isticvap 
altına alınmış, buna salahiyeti ol -
matlığı anlaşılmıştır. 

lü toplamak k8rlr 
bir iş halini almış f 

Arşidük Ottodan sonrB 
meydana çıkan adal11 
neler yapmak istiyor· 

Gelecek bir harp
te Fransanında İs .. 
panyadan almak üf,...ı.&~~~ 

istiyeceği arazi 
var mı? 

~ Şu Avusturya tahtı meselesi de 
r TQnSQ Annobella biter tükenir bahislerden değildir. 

l 
• • Umumi Harpten sonra koca Avus -

svıçre gı Normandi 'nin turya İmparatorluğu taksim edil -

2 1 d 
di, dağıldı . İmparatoru da kalmadı. 

• gen i Altın kitabı Fakat Habsburgların son imparatoru 
Pariste, Pare de Princeste 40,000 Şarl'ın oğlu tahta geçeceğini düşü -

seyirci önünde yapılan Fransa _ İs- Normarıdi transatlantiğin in altın ncrck kendi kendini teselli etmekte-
viçre Milli iutbol maçını 2-1 Fransa 1 kitabı tıpkı bir imza müzesi 1ıaline dir. Ottonun gah Avusturya tahtımı, 
kazanmıştır. Maç oldukça heyecan1ı gelmiştir. Oradan başka hiç bir yer- gah Mocaristan tahtına geçeceği sık 
ve sür'atli olmuştur. Birinci devrede de bu kadar nıeslıur adamların imza- sık söylenen, fakat sonu gelmiyen 
1-0 Fransızların galibiyeti görülmüş, ı · masallara benziyor. 

sı yanyana gelmemiştir. Şimdiye o · k '" t ·ı ı A 
ikinci devre başlangıcında İsviçreli- un u pos a 1 e ge en vrupa ga-

kadar. bir çok me-:hur <:ahsiyetleri zetelerinde okundug~una go··re A\•us Jer beraberliği temin etmişlerdir. )' )' -
Fnkat maçın son dakikasında Fran- ta§ı!Jmı bu gemi, son Nevyorktan turya veya Macaristan tahtına sahip 
sızlar galibiyeti temin etmişlerdir. Havra gelişinde Germaine Aussey, olmak iddiasında bulunan yalnız Ar-

Fransa takımı: Di Lorta; Cazenase, Clıarles Boyer, Pat Paterson'u getir- şidük Otto değildir. Şimdi başka biri 
İster faşist olsun, ister komünist... 1 1

1 
daha türemiştir. Paçman isminde o-Matt!er; Bourbotte, Derouscaux, mi§ti. Havrdan son ayn ışında şun- . .. 

dahili muharebenin bir gün sonu ne- "'~lfaur· Curt Keller Bcck Courtois ı lar binmişlcrdir: Valii umumi Ge - ı labu adam, tam ellı dort yaşlarında-
reye varırsa varsın. İspanyadaki da- v· ' L . ' . ' ' . . ! dır. Viyanada musiki gibi nefis san-

italga. A lmanua ~u tıe bu aeofet ıcuante, angıller şeklınde oyna -
1
neral Ollıvıcr. Bu zat, transatlantik . . 

vanın Fransız Erkfmıharbiyesi için arasında iht/, ;., 
01 

menfaat pa• mıştır. _ .. .. _ atlerle meşgul bır adamdır. Kendı -
her §eyden evvel düşünülecek tarafı zarlılına kurban giden saoallı İt• __ kumpanyasının mııdurudur. Bu zatın sini dinliyen gazetecilere Paçman 
askerlik tarafıdır. Erkanıharbiye is- panganın ~ehirleri ve insanları tayyarelere karşı müdafaa topları yanında bir çok mimar ve mütehassıs şöyle diyor: 
tikbalde Fransa - İspanya hududun- hep bu hale geliyor/. kullanmak üzere çalışacaklardır. Ge- vardır. Kendisi 1939 Nevyork sergi- - Ben, Habsburg hanedanının ba-
daki vaziyeti nasıl hesaba katacağını ya hududunda da ayni suretle kuv _ çen cylıil ayında bunların subayları sinin Avrupa 11mrah11as1dır. şıyım. Bunun herkes tarafından tas-
ve ona göre ne hesap yürüteceğini vetli bulunacaktır. kendilerine demişlerdir ki: Yolcttlarm arasında Archiduc ve dik edilmesini istiyorum. Tam altı 
düşünmektedir. Umumi Harpte İs- İspanyada, ister Alman, ister İtal- - Siz İspanyaya gideceksiniz!. Arc1ıiduc1ıesse Avustııryalı Frarıstt _ sene uğraşarak buna dair olan vesa-
panya bitaraflığını muhafaza edebil- yan nüfuzu bir gün kendini göster _ Buna bir diyeceğiniz varmıdır?. ı·a _ Jozef vardır. iki aradım, buld~m. Ben Avustury" 
~iştir. Harp sonuna kada; İspan~a sin, Fransa Pirene dağlarının öte _ Askerler o zaman hiç bir şey söy- Meşhur artist Anna Bella da bu 
bıta.raf kaldı .. F.ransa E.rkanıharbı - sinde neler olacag"ını dikkatle takı"p lememişlcrdir. Onların old.uğu gö -

İ ı·apurla Amerikaya gidiyor. Kendisi 
yesı bundan ıstıfade cttı. Jofer span- etmek mecburiyetindedir. ren subaylar da bunların Ispanyaya . . . . . . . . 
ya hududunda asker bulundurmıya G"" ··ıı ·· d" k .. d k gitmekte cgönüllfü olduklarını söy- 16 ay ıçın mıga3e edılmı§ olup ıkı fılm c onu U> ıye as er gon erme - . . . . .. -
mecbur olmadığı için oraya yollıya- te İtalyanlar devam ederken Al _ liyerek bundan sonra bu tayyare top- çevırecekttr. Bır tanesı Wıllıam Po-

cağı kuvvetle ~m~~~~r?. karşı koy- manlarınevam ederken Almanların ç~l~rı~a .sivil birer. kat elbise giy - ı welle Jean filmi. diğeri ise daha ismi 
du. Fakat bu~n duşunulen şu olu- da az çok bazı yardımlardan bugün- dırılmıştır. Sonra bır kısmı tayyare- belli olmayıp Tyrone Power'le ola
yor ki, eğer Ispanyada faşistler ga- Ierdc geri kalmadıklarını gösteren lere bindirilerek, çoğu da şimendi - caktır. Giden diğer artistlerin ara-
1 be ederek memlekete hakim olur- malUmat vardır. Almanların yardımı l ferl~ İtalyaya Y0_llanmışl~r. o:ad~n sında Vicı-a Boı;y Colette d'Arville, 
sa Fransanın \•aziyeti nazik olacak- daha gizli kapaklı de\·am etmekte da ispanyaya dogru gcmıye bındı - ıır· 1 l" CI . ı y z T d d 

ı , - . . . . Jt ıc ıe ıne ıeıre , o m o or a 
tır. Çünkil spanya hududunda kuv- dir. l rılmışlerdır. Tspanyada. bir Alman er- d 

tl. b. d b 1 k" h b" . d var ır. ve ı ır or u u undurmıya mec • cMançcster Guardiyan, isminde _ anı ar ıycsı var ır. Bunun vazife- . . . 
bur kalacaktır. Nasıl ki, bugün Alp ki İngili "Zgazetesinin verdiği maliı _ 1raa tertibatının tanzimidir. Tayyar" Meş1ıtı~ bıyografyrıyı Emı!. L?ıdvı~ 
dag~larında, Fransa - İtalya hududun- ·· .t topçuları da işte o erkanıharbiy"n"ın 1\1 etropolıtaıı operası ~cf dorkesterı mata gore geçen ay 20u-300 arasında " 
da böyle kuvvetli bulunuyorsa, Pi- bir çok Alman topçuları İtalya tari· emrine verilmek üzere evvela İtal - Artin Rodanski, Rolf der Mare mcş-
rene dağlarında da, Fransa _ İspan- kile İspanyaya gitmişlerdir. Bunlar ynya, sonra İspanyaya yollanmıştır. 7ııır ,·ejisör Rovben 1\Tamolian, Pa -

Onlar gittikten sonra Almanyada- ramımt direktörii Adolf Zttkor Ame
kiki akrabalanna, ailelerine mck - ı·ikaya Danielle Dariett.:ı:'rıün çeııi -
tup gelmemiş değildir. Bcrlindeki receği Katia jilmi içiıı giden Algozi
hava Nezareti vasıtasile gelen mek- ldo ela varclır . . .. 
tuplardan bunlarm hayntlarından a- Bı11ılarla beraber meşhttr Viyana-

Arşidük O ttonun son 
resmi 

(P irene da~larındB Fransa. ispanya geçidi. Bütü n 
seyyah lar buradan geçti~! için y olda b u kadar a ra · 

bayr b lr lkm lp görüyorsunuz .. ) 

ileleri haberdar o1muşlardır. Bun -
lara İspanyada Franko tarafından 
bir de ücret \'Crilmektcdir. Cünkü 
Franko Hükumeti ile bu kabiİ cgö
nüllü> ler arasında bir chizmet mu
kaveleisi> aktedilmiş sayılıyor. Bu 
ücret giinde 24 marka kadar çıkmak
tadır. Ancak şu var ki, bu kabil Al
man cgönüllü> ]eri yatacakları yeri, 
oturacakları yeri kendileri tedarik 
etmek mecburiyetindedirler. 

Geçen sene spanyaya gitmiş olan 
Alman cgönüllü:. leri Frankonun em
ri altında bulunduktan sonra sene 
nihayetinde tekrar Almanyava dön
müşlerdir. Bunlardan her birine is
panyadan ayrılırken 3,000 mark ik
ramiye veilmiştir. Onun için bazı Al
man cgönüllü> leri için İspanyaya 
gitmek karlı olmuştur. 

l lı tııizii sa1ıne M ax Rein1ıart da var

dıl'. Rein1wrd'ın Holivutta ilk filmi 

Dostevyeski'nin (Kumarbaz) eseri 

mparatoru Fransuva Jozef'in oğlu 

Rudolf'un oğluyum. O halde Fran -
suva Jozef'in torunuyum. Bu impa -
rator öldükten sonra sıra benimdi. 
Çünkü babam olan Prens Rudolf da
ha evvel vefat etmişti. Halbuki, Şarl 
imparator oldu ... Şimdi de onun oğlu 

1 
Habı:;burgların mirasını iddia edi -

SARAY sinemasında yor. 
2i.l Birincitcşriu Çarşamba Paçrnan'ın anlattığı hikaye şudur: 

saat 21 de Bundan yarım ası evvel imparator 

olacaktır. Rejisör bu filmin artisti 

olacnk olan Charle.~ Boyer ile Paris

ı" bfr gün kalarak konuşmuşıur. 

1
Fransuva Jozef sağdı ve Avusturya 

Münir Nureddin imparatorıuğunun en parlak acvrini 
tarafından • yaşatıyordu. 1880 senesi başında so-

Mevslmln ilk bUyUk ğuk ve kapalı bir günde o zamanki 

1 K O N S E A I Veliahd Frens Rudolf, gizlice nika -
MÜTENEVVi . ' hını kıydırarak Prenses Mari Toska-

vc ıcngın program ı ra ile evlenmişti. Fakat bu prenses 
• • vereme tutulmuştu. Onun için Fran-

I fl 1) I{-'f IJ ~ .. ~I _ 1 .- !şte va~iyet b.un~an ibaret... Demişlerdi. - ·-- --c::;:ınlar .. evlerine gitsinler. 

h b o a. Şımdı, zatı şahanenın ıradelerini mi Serasker Rıza Paşa, ordulara gön- Diye söylenmişti. 

Ve -
rn u a ı_-e . e ..s {, \ aynen tatbik edel.im .. yoksa, .tarafım- dcrdif'ıi emir.name müsved.desinin a.1-

b Abdülhamidin endişeye kapılması, 
ul (an fi Ol m I a I n . . dan or:uıara veril~n .bu emrımi mer'i tı~ı, ~radakı .paşalara da ımza ettı~- sebepsiz değildi. Çünkü şimdiye ka-

'W!J!i!!!!!!!!!!!!!!!!!! <]İZ { i --5 l YOJ<:l l kal~ın ... Eğer_ verdığım bu emir yan- mış: .. adeta hır za~ıt varak.as~ ~ahı- dar ısrar ettiği meselelerin hiç bi _ 
C:!: lış ıse, zatı şahaneye arzcdiniz, geri yctını alan bu musveddeyı, ıhtıya • rinde, kendisine karşı bu kadar bariz 

aldırınız. ten cebine indirmişti. Ondan sonra, bir muhalefet gösterilmemişti. Bahu-
Tefrika No: 36 

serasker Rıza paşa ile Zeki ve Şakir 
Paşalar, biribirlerinin yüzlerine bak
mışlar; ehemmiyetli bir müzakereye 
hazırlanmak lfızımgeldiğini anlamış
lardı. 

Y a z a n : 
Demişti. baş katip Tahsin Paşayı davet ede- sus başta Serasker Ali Rıza Paşa ol-

Gazi Osman Paşa, hakikaten tak- rek: duğu halde, ordunun en yüksek rüt-

ZIYA ŞAKIA 
Baş katip Tahsin Paşa da bir kana

napeye yerleşmişti. O zaman seras
ker Rıza paşa ona dönerek: 

dire şayan bir celadet göstermişti. - Şevkctmeab efendimize arzedi- beli sekiz paşasının ayni mesele et-
Derhal yerinden kalkarak: niz. Paşa arkadaşlar da benim reyi- rafında ittifak etmeleri, Abdülhami

- Affedersiniz, paşa, siz, irade} - Efendim, bu meseleyi bu ka -
scniyeyi tebliğ ettiniz. Vazifeniz 

Başkatip Tahsin Paşa, Seraskerle hitom buldu. Şimdi burada, askerce dar u1.atmakta ne mana var? .. As -
arkadaşlarına tekrar padi§ahın sela- müzakere cereyan edecektir. Sivil kerlik, kanun i1e kaimdir. Verdiği -
rnını tebliğ etmiş: bil' zatın bulunması, caiz değildir. niz emrin isabeti, derkardır. Bende-

- Efendimiz, ferman buyuruyor - Demişti. nizce ve paşa arkadaşlarca yapıla -
lar; cDün akşamdanberi cereyan e- Baş katip Tahsin Paşa, derhal çıkıp cak bir şey varsa; o da, verdiğiniz 
den müzakere, daha hala neticelen- gitmişti. emrin tekidini talep etmektir. Zan
rnedi. Bir kere de paşaların huzurile Paşalar arasmd~ müzakere b:şla: netlerim ki, paşa arkadaşla;-da be
müznkereye devam olunsun.> diyor- mıştı. Serasker Alı Rıza Paşa, yırmı nim fikrimdedir. 
Jar. dört saattenberi Abdülhamit tarafın-

Dedi. dan gönderilen iradeleri, kendisinin 
Serasker Rıza Paşa: de bunlara verdiği cevapları anlat-
-Baş üstüne .. ferman buyururlar . mıştı ve sonra, ordulara gönderdiği 
Diye cevap verdi. Paşalara, yer emrin müsveddesini çıkarıp göster-

gösterdi. miş; 

Diye cevap vermişti. 

Paşalar, bila tereddüt Osma~ pa
şanın fikrine iştirak etmişler; 

- Madamki askerlik kanunu mev
zubahstır, biz de ayni mütaleaya iş
tirak ederiz. 

me iştirak ediyorlar... Eğer bizim din hiç hoşuna gitmemişti. Zira, o
reylerimiz ve mütalealanmız, zatı nu korkutan ve evhamına dokunan 
şahanelerine kanaat vermezse, diğer şeylerin en büyüğü, yüksek rütbeli 
müşir paşaları da toplasınlar. Onla- askerlerin her hangi mesele etrafın
rın da reylerini alsınlar ... Bizim rey- da olursa olsun, ittifak ve ittihad et
lerimizin hilafında söz söyliyenler, meleri idi ... Amcası Sultan Aziz, ve 
ya sıfatlarını bilmiyenler, yahut da büyük biraderi Sultan Murat, ancak 
hatır için hakikati söylemek istemi- büyük rütbeli askerlerin ittifak ve 
yenlerdir. ittihatlarile hal' edilmişlerdi. 
Demişti. Onun için Abdülhamit artık sözü 
Başkatip Tahsin Paşa, koşa koşa uzatmak istememiş .. fikrinden ricat 

gitmiş; Serasker Rıza Paşanın sözle- etmeyi kabul ederek, paşaların içti
rini aynen Abdülhamide arzetmi~ti. mama nihayet vermişti. 

Abdülhamit, kısa bir hayret da - * 
kikası geçirmişti. Sonra, endişeli bir ARAP İZZET PAŞANIN KAFASY-
sesle: . NA İNEN BİR SANDAL YE 

- Yaaa ..• öyle mi? .. pekarn .. da - Aradan, iki gün geçmişti. Abdül -

Arşidük Otto nu n 
re s mi 

: .. ı~ ı 
sanın cenubuna giderek ılık b» . 
limde yaşamak mecburiyetinde 

1 
• 

O da öyle yapmıştı. Bu izdivaçta; 
sene sonra Fransanın cenubtl~ C'~ 
Kan şehrinde iken prensesin blr 
lu dünyaya gelmiştir. . tf 

Prens Rudolf ile Prenses Marl d 
karanın gizli izdivaçları Viyana V' 
Fransuva Jozef tarafından asla • 
nınmıyordu. Bu izdivaç gizli oldıl 
gibi bunun neticesinde doğan çoC\ 
da gizli tutulmuştur. Fakat çocııl< 
ya naya getirilmiş, civarda paçfllr. 
ailesi denilen bir aile nezdinc ;·e ~ 
Ieştirilerek orada büyütülmüştlır~ı. 
aile Prenses Mari Toskaranın es t 
den tanıdığı ve itimad ettiği bir 

11se· 
idi. Fakat bir müddet sonra prc~ 1 • 

Rudolf siyasi bir izdivaç ile J3c ~' 
kalı Prenses Stefani ile evJerırıt 
mecbur tutulmuştur. ~ 

Lakin 1889 da Avusturya ,,cli3 ıı • 
bir gün odasında ölü olarak b~lll b 
muştur. Bu ölüm çok esrarengiı 
kalde kaldı. f'Iİ 

Şimdi, son senelere geleliI11: ~ 
man ailesinin son kadını olan ''.~,ıil · 
disine getirilmiş olan çocuğu b~ ~ 
ten kadın 1931 de ölmüştür. 11 ~· 
ölmeden ev\·el bir takım vesai~~i~I' 
rakarak keyfiyeti anlatmış ve r;t 
di bu hikavenin kahramanı oJafl • " . o 
mana da hakiki annesi kendi51 • .,.J( 
mayıp bir prenses olduğuntl sor" 
miştir. şte o zamandanbcri de .~ 

ıev-
man hep bu mesele etrafında Lld 
kat yaparak kendisinin Prens ~LI c 
ile Prenses Mari Toskaranın oğ Ol' 
duğunu cispah edecek pek ço!C tı1 
liller keşfetmiştir. Şimdi, paÇ fi 
resmi makamata müracantle ~e b 
disinin hüviyetini anlatarak 
burgların hakiki reisi olduğtıflı.l 
dia eylemektedir. ~ 

- - d-
l
hamit, Tsalya ordusu kuI119rı ,,· 
Müşir Etem Paşadan gelen ıı:rP 
parlarım tetkik ederek askerı r11~ 
lealarını bildirmek üzere, çıt t p' 
künde bir askeri komisyonl111 

!anmasını irade etmişti. {j,: 
Başta, Serasker Rıza PaŞ8•. 1J. 

Osman Paşa, Tophane Müşifı ıııı ıf 
Paşa olmak üzere, İstanbuJdB ııııı' 

... 1 ç· k'" k.. de toP .. Q" nan muşır er, ıt oş un 'J<C ı....-

mışlar; harp raporlarını tetJc1 

lamışlardı. ıçerı<' 
Birdenbire kapı açılmış, 

Arap İzzet Paşa girmişti. .. go'ft(! 
Gazi Osman Paşayı görur . 

ayağa kalkmış; sert bfr sesle· 
- Ne istiyorsun?.. 
Diye bağırmıştı. .21ğı ~, . ]{alv 1 Arap Izzet Paşa, maruz ı;all) 

haşin muamele karşısında şa. i• 
rak: ,,ıfl· 

l' ·o'f" 
- Tarafı şahaneden ge~ ~Y 

radei seniye tebliğ edeceglill· 
Diye mırıldanmıştı. 111 tf. 

h . ta\'rı ~ 
Gazi Osman Paşa, ıç sert 

mamıştı. Eskisinden daha } 
sesle: 1JI' 

(Deva11ı• 



...... l.) ta . 
' aha d" 
~ıt lial'ır 00tnedi mi? 

) ~fetr •·· 
'tı1l\a ış, sivn1 
~h bıraktı .. e~~en birini kadının 
lııs bi buldu. k.auçuncü kata çıkarak 
tı!Q~ t ses el pıya vurdu. İçeriden 
~'ttııtıı darbe~ıl llliyordu. Müfettiş bir 
~% ~lttı. au~~ kapıyı açtı. İçerisi 
t ~i lektri~· un perdeler kapan _ 
ı.ı· tıd "ı Yakt ·1 · ~t' lı e, <:li k ı, ı erıde, yatağın 
€~r(}l.İ <ılde ~nk olu bağlı, ağzı tıkalı 
~~ ~ ~thaı ~nasyonun yattığını 
~tıdirıakat Ren oştu, bağlarını çöz
t~llıt .. e €ele-· ç kadın bayılmıştı. 
--ıı -.r '> ... ı:rord B' 
~ % tı · qPılan ih ~· ır doktor ça-
\\ iha~et E tırnamlar netice-

nkarnasyon g··zı . . o ermı 

- Jan .. onu kurtarınız ... Öldür -
miye gitti. 
Müfettiş sordu : 
- Size söyledi mi? 
- Evet. Mani olmak istedim, o -

nun için bağladı. Saat kaç? 
-Altı. 

- Saat ikide gitti. Yarabbi, koşu-
nuz bu son cinayeti yapmasına mani 
olunuz. 

Ve birdenbire doğrularak: 
- Mösyö Vens, dedi, katillerin kim 

olduğunu biliyor musunuz? .. Bilmi
yorsunuz, bilemezsiniz ... Katil.. 

Vorobeyçik sakin bir tavırla sözü
nü kesti: 

- Lüzumu yok, dedi, kim olduğu-

Atatürk l .... 
Abidesi 
Müsabakası 
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Averof kur ul nu r ı·os 
• i medyun? 

Amiral Ramizi çıldırtan hadise: 
Hamidiye Akdenize çıkıyor 

Bahriye Nazın donanmadan soruyor .. 

nu biliyorum. Yalnız sizi buraya na
sıl getirebildi, onu anlatınız. 

- Dün akşam, gidip Mösyö Sen
tcre bir ce\·ap verecektim. Bunu yap· 
mıya mecburdum. Gittim. Fakat ko
ridorda bir adamla karşılaştım. Bu 
adamı tanıyordum. Göriince bagır
mak istedim. Lakin ağzımı kapadı 

ve sesimi çıkarırsam Janı da, yani 
Mösyö Perlonu da öldüreceğini söy
ledi. Sustum. Beni eve sürükledi. O· 
nu kovmak, size haber vermek iste
dim. Yapamadım. Benden kuvvetli 
idi. Derhal kendisini takip etmez -
sem, Janın da nerede oldnğunu bil
diğini, hemen öldüreceğini söyledi. 
Onun elinde bir oyuncak gibi olmuş
tum. Beni buraya getirdi... Alt tara
fıııı biliyorsunuz .. 

Genç kadın sustu. Sonra haykırdı: 
- Allah aşkına, onu kurtarınız .. 

bırakmayınız öldüresün! .. Jan ! .. 
Ve tekrar bayıldı. Vorobeyçik onu 

otomobille evine gönderdi, bir kah
veye girerek müdürüne telefon etti. 
Oradan kendisine, Perlonun şu da
kikada Senterin evinde olduğunu 
söylediler. Müfettiş: 

- Eyvah, dedi, eğer yetişemezsem, 

o da öldü demektir. 
Bir otomobile atladı. Scnterin e

vinin bulunduğu sokağa geldiği \'a
kit fırtrna bütün şiddetile devam e
diyordu. 

Perlon elindeki kadehi masanın ü
j zcrine koyarken, dışarıda, merdiven 
başında bir gürültü işitir gibi oldu. 
Kalktı. Yavaş yavaş ilerledi. Fakat 

1
1 kapı birdenbire açıldı ve içeri bir a
dam girerken : 

- Bir şey yok, dedi, benim. Vcns! 
Bu gelen hakikaten müfettişti. 

Ü~tü başı sırsıklam olmuştu. Deli -
kanlı ona hayret ve hiddetle baktı. 
Her halde katil onun içeri girdiğini 
görmüştü ve muhakkak ki şimdi gel
miyecekti. Müfettiş delikanlıya eli· 
ni uzattı: 

- Affedersiniz, dedi, sizi haksız 
yere itham etmişim. Şimdi artık her 
şeyi biliyorum. Beraber bekleyece
ğiz. 

- Artık gelmez ki... ı 

D<'likanlı bu sözleri 
söylem işti. 

- Niçin gelmez? 

ne\•midane 

- Sizi gir~rken görmüştür. 

(Devamı 't:ar) 

1 
Sağdan ayaktakiler: 
Barbaros'un ikinci bölük kumandanı Etem, çarkçı mülazım Hüseyin, 

yaveı Abdullah, Barbaros dördüncü böliik kumandanı Zıya, komodör kci• 
ıibi ihsan, topçu kaptanı Şeref, topçu erkanıharp Rıza. 

Yatan: Yüzba§ı Zıya; oturanlar: 
Yüzbaşı Şükrü, müliizim Avni, miilcizım İsmail, yiizba§t Etem. 

be temin ettiği düşmandan uzaklaş
mıya, Boğaza baş çe\'irerek yol al -

1 mıya başladı ... 
1 Donanma, prova hattında düşman
dan uzaklaşırken gemilere zafer ala-

meti olarak toplarını dikmeleri, di
reklerin bayraklarla donatılmaları, 

muzikanın güverteye çıkarak zafer 
marşı çalması emrolundu! .. 

Adeta bir manken gibi kumanda 
köprüsünde boy gösteren Amiral, bu 
yalan zafere, yarı bırakılan parlak 

Jneticeli muharebeye teessüf bile et
meden sürura iştirak etti ... Rauf Bey, 
filotillasile donanmanın etrafında 

dolaştıktan sonra ana filotillaya <ı'1ğ
ru yol aldı, Bozcaadanın önünde do
laştı Boğaza girdi, doğru N:irnya gi
derek funda etti .. bizi bekledi. 

Boğaza dönüliince yeni iskandallar 
başgöstcrdi. Nnrada fundn edildiği 

zaman Vasıf Bey kamarasınn kaç -
mış, kapanmış, kimse ile görüşmü -
yordu. Mukadder bir zaferi mağllıbi
yete çevirdikleri iddiasile herkese da· 
rılan erknnıharbiye reisi, kabahnti 
Ramiz Beye buluyor, arkadaşlarının 
ibram ve ısrarlarmn aldırış etmiyor, 
küskünlüğünü muhafaza ediyordu. 

(Devamı t:ar) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
rılarınızı ·derhal keser. icabında 

ve biitün aR"
günde üç ka-

şe alına bilir. 

fsim ve murkaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız . 

• 

QANKAYA 
YATJ.RILAN PARA ~Yi 

EKiLM i~ TOWUM GiQi V~QiMLi D i Q. 

U OlANTS( OANr ONi ~: 
k'ARAK0Y PALA5 

Ertuğrul 

sadi Tek 

Bu gece (PANGALTI - TAN) 

sinemasında (Erkekler 40 ından son-
ra azarlar) yeni vodvil Ye revü, ya

rın gece (Aksarayda) yeni tiyatro

nun açılışı. 

ALALtMCi ~AN 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATJ 

cTablet, hap, toz \'esaire mutıafa
zasına mahsus cam tüb. hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 20 sontcşrin 
1935 tarih ve 2070 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir veyahut mevkii 
fiile konmak için icara verilmesi tek
lif edilmekte olmakla bu hususta 
fazla ma!Umat edinmek isteyenlerin 
Galatada, Aslan han 5 inci kat 1 - 4 
numaralara müracaat eylemeleri i · 
lan olunur. 
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ISTANBUL DEFTERDARLIÖINDAN: 
Senesi 

Mük!llefin 
ismi 

936 Serkis 
Havartun 

• 

• 

.. 

Vasil Demirci oğlu 

Mehmed 
Kenan 
Salih 
Seriş 
Remzi 
Hayri 

Nuri 
Esad 

• Hasan 
937 Abdurrahim oğlu 

Enver 
• Ömer, Hasan 

936 Kirkor 
937 Hasan 
936 Yusuf O. Osman 
937. Hasan 

936 İsmail 
9'37. Malatyalı Mehmed 

• :Abbas Derviş 
• Cemil O. Tevfik 

936 Haruton 
• Nayim, Nişan, Ce -

mal 
• Saddedin 
» Haruton 
• Hüseyin Talat 
• Münir 
• Mises O Begros 
» İsmail 
• Mustafa 
» Tevfik O. Hüsnü 
• Hasan 
1t Ahmed, şerikl Feh

mi 
» Şükrü 

• Sabri \ 
< • 

» Osman Pekdemir 
• İsmail O. Emin 

936 Hüseyin İbra • 

. 
lıim O. Osman Nu
reddin 

> • 
> Mustafa O. Sefer 
• Mesud " 

937 Hayreddin O. Ah -
med 

936 İsmail kızı Fatma 
1t Apostol, O. Torna 
• Mehmed O Mus • 

taf a 
1t Ali .., 
1t Trifon 
• Nafiz 
• Himet ve Ömeı 

Setrak 

Lütfü Şağlayan 

• Halil 
• Osman 
• Emrullah 

937 Necati 
• Ahmed Varyok 

936 Burhan 
it Şükrü Görür 

937 Ali 
933 Sarı Ahmed 
934 Seyfi 

1t Osman O. Kahra • 
man 

• Memid O Mehmed 
• Vasıf ve şeriki Zeki 

9i8 Simon Bartunyan 
937 Ahmed Yalvaç 

• Mustafa Lütfü 
» Emri 
937 Mehmed Ceylani 

936 Hasan 
• Antiranik 
• Antiranik 
,, İsak 

• Ahmed O Mehmed 
935 Hüseyin 
934 Ahmed 

• Tahsin 
• Ali 
• Şevket 

• Aziz 
1t Aziz 
• Hamdi Zeki 
• Mehmed 
• Sava 
• Haçik 
• Arta ki 
• Katinadan Cicvrcn 

Apostol 
• Si'leyman 
• Vasi! 
• Lürafer 
• ilyazaı: 

1 ş t 

Kunduracı 
Kundw-acı 

ADRESi 
Mahallesi Soka~ 

Beyazıd Sarnıçlı han 
Beyazıd Sarnıçlı han 

No. 

10 
12 

Terzi ve tıbbi 
tamircisi 
Kahvehane 

alat > Çadırcılar 22 

Hurdacı 
Hurdacı 

Kömürcü 
Köfteci 

· Kağıd perde ve ba -
har at 
Terlikçi 
Kitapçı 

Köfteci 
Kunduac.: 

Sebzeci 
Terzi 
Sebzeci 
Sebzeci 
Kunduracı 

~ 
Kunduracı 

Kundura tamire~ 

Kundura firizicma 
Terlikçi 
Kundura ardiyest 
Kunduracı 

Terlikçi 
Kundura ardiyesi 
Terlikçi 
Kunduracı 

Kunduracı 
Kunduracı 
Şapka tamircis[ 
Sobacı 
Sebzeci 
Tütüncü 

Aşçı 
Kunduracı 

Bilardo salonu 
Patikçi 
Kahvehane 

Kahvehane 
Camcı 
Şekerci 

Tütün, müskiraf 

Foto 
Şapka tamircisi 
Berber 

Çaycı 

Sebzeci 
Marangoz 
Marangoz 

Sobacı 

Tütün ve müskiraf 

Sebzeci 
Sebzeci 
Kalaycı 
Terzi 
Terzi 
Berber 
Kundura tamircl&ı 
Aşçı 

Terlikçi 
Kahvehane 
Hallaç 

Kahveci 
Müteahhid 
Cevahirci 
Kahvehane • 
Döşeme tamircisi 
Kanape Ya. 
Kasket satıcı 
Kasket satıcı 
Ponponcı.t 
Yüncü 
Yüncü 
Yaldızcı 
Hazır çorap satıc•1 
Hırdavatçı 
l\1arangoz 
Çömlekçi 
Manifaturacı 
Kahveci 
Kunduracı 

Kunduracı 

Terzi 
Halıcı 
Elmasçı 

Kuyumcu 
E!ttllS~l 

~lanifaturacı-

Ya~lıkçı 
Köseleci 
Yazmacı 
r:ur.duracı 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
> 

• 
• 
it 

• 
• 
Jt 

• 

• 

Sarnıçlı han 
Çadırcılar 
Çadırcılar 

Çadırcılar 
Yorgancılar 
Hak kaklar 

Hakkaklar 
İmaret 
İmaret 
Okçular 

Makascılar 
Okçular 
Makascılar 
Makascılar 

Çatalhan 

20 
36 

80, 82 
74. 76 

70 
61 

28 
15 
29 
83 

15 
25 
15 
35 

8 
B/ 24 

20 İrad han 
Yolgeçen H. K 23 

2 
Yolgeçen Kostaki D. G 

• 3,3 
Küçük yol G. H. 4 
Küçük yol G. H. 12 

Çatalhan 17 
Yolgeçen H 4 
Çatalhan 17 
Çatalhan 27 
Çatalhan 28 
Çatalhan 36 
Camcı Ali. ord C. 60 
Camcı Ali ord C 84 
Camcı Ali. ord. C. 138 
Camcı Ali mey 1 

Camcı Ali mey 
Camcı Ali mey 

3,5 
20 
19 

• • dış buğdaycılar 19/t 
» Ordu Cad. 40 

Beyazıd Dış Buğdaycılar 17 

• 
• 
• , 

• 

Dış Buğdaycılar 
K. Dervişpaşa 
Darülfunun Cad. 
Darülfünun Cad 

Darülf unun Cad. 
Vezneciler 
Vezneciler 

17 
40 
13 
27 

27 
35 
39 

• Balabanağa Direkler 
arası 29 

» 

• 
Ordu Cad. 238 
Fethibey 6 
Kemalpaşa Fevziye 19 

21 

• Kalcnderhane Vez-
ne V cı.ncciler \04 
Kalenderhane Direk-
ler arası 26 

• 
> 

Deruni Mehmed Ef. 7 
Deruni Mehmed Ef. 7 

> 

• 
Direkler arası 48 
Direkler arası 50 

• Direkler arası 54 
• Kovacılar 94 
1t Kovacılar 94 
> Mollahüsrev Vefa 89 
• Yolgeçen H. K/2 9 

Eminnureddin Şehzade 102 
Ferhadağa Zeyrek 114 

Mimar Kemal Laleli 
Beyazıd Buğdaycılar 

Çarşı Güllaç 
• Hacihüsnü 
• Keseciler 
> Yorgancılar 

Carşı Yağlıkçılar 
• Yağlıkçılar 

> Kazazlar Kollu& 
• Kalpakçılar 

» Kalpakçılar 

• Reisoğlu 
• Kalpakçılar 

'• Doldaada 
• Lutfullah 
• Örücüler 
• Kalpakçılar 
• Emirşah 

» Kürkçüler ada, 
• Dolda 1 ci ada 
• Hacıhasan 
• Takkeciler 
• Kayseri oğlu 
• Uncuoğlu 
• Çuhacı han K/2 
• Yağlıkçılar 

• Y;ğlıkçılar 
• Terlikçiler 
• Saraflar 

> Bodrum haQ 

68 
17 
17 
13 
98 
15 

116 
116 
20 
30 
30 
30 

135 
1,32,33 

32 
42 

182 
10 
5 
5 

25 
70,72 

20,22 
39 

44 
7 

145 
20,22 

104 
3 

Vergisi 
Lira Ku. 

18 72 K 
4 80 • 
8 64 • 

19 00 • 
8 28 • 
6 11 > 

6 67 • 
2 69 • 
5 45 » 

1 82 • 
15 12 > 

28 71 • 
37 50 > 

20 24 > 

45 36 > 

71 it 

67 52 > 

9 40 • 

13 97 > 

6 20 > 

5 99 > 

3 31 > 

10 87 • 
10 83 > 

7 10 .. 
9 93 > 

8 17 • 
19 44 > 

16 20 • 
9 94 • 

21 54 • 
4 43 • 

28 81 • 
6 47 • 

·41 19 > 
16 30 > 

124 55 • 
18 84 .. 

21 00 K. 

21 00 > 
26 24 • 
83 83 • 
6 74 > 

27 35 » 
46 87 » 

50 20 > 

20 53 • 
6 44 > 

43 97 • 
6 20 • 

22 68 > 

8 10. 
1 55 • 
1 55 .. 
8 62 • 

32 40 it 

21 78 > 
27 07 • 
7 76 • 
4 50 • 

19 67 • 
23 66 • 
19 3 • 

66 53 • 
176 69 • 
192 00 :t 

5 62 • 

1 58 • 
6 48 • 

38 88 K. 
1 74 • 
3 74 » 

24 30 • 
10 6 • 
13 42 • 
16 82 • 
00 17 • 
6 48 • 

26 63 • 
o 50 • 
7 35 • 

19 44 • 
19 44 • 
13 19 > 

54.90 • 
62 40 • 

23 92 it 

35 18 • 
25 70 • 

21 1 01 • 
20 80 • 
8 30 • 

44 52 .. 

lıto burada 

VALi DOL imdadımız.:ı yetiıirl 
Onu b'r lort ııcrlibe ed nir.. ZCU"Ofl<l ve 
sınııferi lel~ın ed.ei olon bu ıld~ vv\<ırnııtu~o 

~oriı um~lmot bir de.,~d.r . 

VALIOOLı damlo, ıablet ve hop 
holindo her ecıonede bJlunur. 

Sultanahmet Üçlincü Sulh Hu 
kuk Mahkemesinden: 

Davacı: İstanbul Maliye Muhake--mat Müdürlüğü Avukatı Yusuf Nuri 

tarafından Büyükçarşıda Hasırcılar -sokak 3 numaralı dükkanda koltuk-
çu Alaeddin ve Mehmet Salih aley -
hine 936/1468 numaralı dosya ile a

çılan ciheti kefaletten 54 lira 18 ku· 

ruş alacak davasının yapılan muha

kemesinde müddei aleyhlcrin meç .. 
hul olmasına mebni füınen davetiye 

çıkarılmış ve yemin ve istiktap da • 
vetiyesi gönderilmiş ve alelusul mu-

ameleli gıyap kararı tebliğ edilmiş 

olduğu halde mahkemeye gelme -
dikleri gibi itiraz etmemişler ve ve-

kil dahi gönderm(;>C'IİŞ olduklarından 
son celsei muhakeme olan 19/4/937 
tarihinde mcbliığı müddeabih elli 

dört lira on sekiz kuruşun maafaiz 
ve masarifi muhakeme ve yüzd~ on 
ücreti vekaletle birlikte müddei a· 

leyhten tahsiline gıyaben karar ve
rilmiş olduğundan tarihi ilandan iti· 

baren sekiz gün zarfında temyizi da
v:ı cdi1ınediği takdirde hükmün kat
iyet kesbedeceği ilanen tebliğ olu .. 
nur. (!J36/1468). 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Davacı: İstanbul Maliye Muhake
mat Avukatı Yusuf Nuri tarafından 

Erenköyünde Kokarpınarda (29) nu
maralı köşkte Mustafa Zekiden 
937/1548 sayılı dosya ile açılan 58 li
ra 54 kuruş mazuliyet maaşından 

fazla mehuz davasının yapılan mu

hakemesinde müddeaale~·hin ika -

metgiihının meçhul olmasına bina

en ilanen davetiye ve muameleli gı

yap kararı tebliğ edildiği halde iti
raz edilmediği gibi mahkemeye de 

gelmemiş ve \"ekil dahi gönderilme
miş olduğundan son celsci muhake

me olan 21/4/937 tarihinde meblağı 

müddeabih 58 lira 54 kuruşun maa

faiz ve masarifi muhakeme ve yüzde 

on ücreti Yekaletlc birlikte müddei -

aleyhten tahsiline gıyaben karar ve
rilmiş olduğundan tarihi ilandan iti
baren sekiz gün zarfında temyizi da
\'a edilmediği takdirde hükmün kat-

iyet kesbedeceği i15.nen tebliğ olu-
nur. (937/1548) . 

, 

Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Ha-

Keşif bedeli ilk teınioııll 
Maltepe birinci mektebin tamiri W98,41 ıs1.S8 

l'kı"nc'ı t '54,35 ıoQ,08 
" " " "t Kadıköy 12 inci mektebe yapılacak hell 595,52 44,66 

Tozkoparan caddesine iskara inşası j798, ıs 284,86 
Kadıköy 10 uncu mektebin tamiri 1446,50 ıoa,49 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayrı a;ık eksiltmeye kO' 

nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlü~ünde görü~ 
bilir. istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı •esikadan başka Na 
müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesika sile hizalarında göstcr~e~ 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22. 10.937 Cuma guo 
saat 14 de Daimf Encümerıde bulunmalıdırlM. (1) (6855} 

Süleymaniye Kitapsarayı 
Direktörlüğünden : 

Kitapsarayımız llbaylıkd:ın verilen müsaade üzerine 14· 10.937 sııbS' 
hından itibaren bir hafta süre ile kapalı bulunacaktır. "7046.:__......-' 

NAFİA VEKALETİNDEN: 
1 - Eksiltmeye konulao iş : Bursada Kirmasti Çayı ve ApolY

001 

gölü seddelerile tefcir kanalları ve teferüatı, ke~if bedeli "562139' 
lira •99,. kuruştur. t 

2 - Eksiltme: 9 •. Son teşrin ·937 tarihine rasthyan .Salı günü sa• 
15 de Nafıa yeka.leti Sular Umum müdürlüğü Su eksiltme komisy000 

odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. ~ 
3 - t~tekliler : Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlı 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi ·2s,. lira ,, 11,, ~ıl' 
ruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içirı isteklilerin "~6235,, lira .. 60,. kurııf 
Juk muvakkat teminat vermesi ve "150000" liralık Nafia işlerini taslı' 
hüt edip mu vaffakiyetle bitirdiğide ve bu kabil işleri başarınııtcl• 
kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ..;e' 

sikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede 
yazılı sal\Uen bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne ı:ııakj 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır, Postada olan gecikmeler kabil 
edilmez. "3085,, _ "6928,, ,_.d 

f Deniz Le~azım Satmalma Komisyonu 
Marmara Ossübahri Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : . 

Cinsi Kilosu Tahmini Fi. ilk teminatı Münakasa gün ve saat~ 
Krş. Sa. Lira _.A 

- - ·11 
Ekmek 400.000 9 61 2883 ı.2. Teşrin·937 Pa2arte5' 

Deniz eratmın yıllık ihtiyacı için mukabilinde alınabilir. İstekliler' 
f' yukarıda miktarı yazılı ekmek kapalı yukarıda yazılı ilk teminatlarilc b ı 

zarf usulile satın alınacaktır. Eksilt- likte kanuni vesikalarını ha\•i tc~ 
ınesi 1/II. teşrin/937 pazartesi günü mektuplarını muayyen gün ,,e d • 

saat 11 de İzmittc Tersane kapısın- atten bir saat evveline kadar koıf.' 
daki kamisyon binasında yapılacak- yona vermelerL cBu ekmege aıt t1

111 

tır. Bu işe ait şartname İstanbul De- nakasanın 22/10/937 gününde raPıı 
niz satınalma komisyonundan ve lacağını bildiren evvelki iH'ıfll8~g • 
komisyonumuzdan 193 kuruş ~del hükmü olmadığı.• ,69 

• * * 
Marmara Üssübahri Komutanlığı Satınalma Komisyonl!ndııo: ı 

Cinsi Kilosu Tahmin Fi. ilk Teminah Münakasa2'ün ve saııt 
Krş. Sa. Ura Krş. ..../ 

10 36 2797 28 Merkez için ı 14 
1·2. Teşrin-937 

Fkmek 360.000 

Ekmek 170.000 9 61 

Komutanlık teşekkülündeki kara 
eratının ihtiyacı için yukarıda mik
tarı yazılı ekmek ayrı ayn kapalı 

zarf suretile satın alınacaktır. Ek -
siltmcleri 1/Teşriııisani/937 pazarte
si günü hizalarında yazılı saatlerde 
İzmitte Tersane kapısındaki komis
yon binasında yapılacaktır. Merkeze 
ait .şartname 187 kuruş bedel ile ve 
diğeri bedelsiz olarak İstanbul Ka
sımpaşada Dz. Lv. Satınalma komis-

ı:ns 28 Danca ıo. Top ı 16 
alayı için 

J.2. Teşrin.<>37 
yonundan ve komisvonumuzdafl 

9 

nabilir. İsteklilerin~ vukarıda ~.:ı 
J • \ 

ilk teminatlarile birlikte kanurıı 
sikalarını havi teklif mektupları 

• sS 
muayyen gün \'e saatlerden bır re 
cn·eline kadar komisyona verıtıe .,· 

cBu ekmeğe ait m:lnakasanıJ1; , 
10/937 gününde yapıl.ıcıığını bil r 

.. o ti 
ren evvelki ilanların hükmU 1 dığı.. ,698 1 

* • * 
kimliğinden: Marmara Üıısübahri Komutanlı~ Satınalma Komisyonundıın: ,P 
Yeşilköyde Bostan sokağında 36 Cinsi Kilosu Tahmini Fi. ilk teminatı Münakasa gün ve s•/ 

sayılı evde oturmakta iken halen ika- ---- Krş Lira Ku. ,____., . 

metgahı meçhul İsmail oğlu Sadet - Kuzu eti 20.000 30 11' ~· 
tine: Koyun eti 25.000 40 176~ 5:) 3. T. Sani .937 çar.ş:tP 

Mahkemenin 937/220 savılı dosy·a- Sı~ır eti 30.000 25 
J • • jstt 

ile İstanbul Maliye Muhakemat Mü- Komutanlık Deniz eratının y1llık dan bedelsiz olarak alın:ıbıJır. 1191' 

düriyeti tarafından aleyhinizde açı _ i!ıtiyacı için yukarıda cinsi ve mik- lilerin yukarıda yazılı ilk ~~~~!ı 
lan eşyayı miriyedcn borcunuz bu- tarı yazılı üç kalem et kapalı zarf u- larile birlikte kanuni ,,esı1' 11 ..,ot~ 
Iunan 15 lira 80 kuruşun maa faiz \'e sulile satın alınacağı ve eksiltmesi havi teklif mektuplarır.ı n;~:; ~r 
ücreti \'ekUlct tahsili talep da\•ası- 3/11 /937 gün ve saat 15 tc İzmitte gün ve saatten bir saat C\'\'e 

1 e e 
nın icra kılınan muhakemesi netice- Tersane kapısındaki komisyon bina- dar komisyona vermeleri. '.~~ııô' 
sinde mübrez sened zirindeki imza- sında yapılacaktır. Bu işe ait şartna- ait münakasanın 23/10/937 ~~..,ır 

me İstanbul Deniz levazı satınalma .vapılacag~ını bildiren evvelk1 1 ~Jlı 
nın size yazı yazdırılmak suretile \'e pv-
ehli vukuf marifetile istiktabınıza ve komisyonundan ve komisyonumuz- rın hükmü olmadığı.> ' 

• • 
15 gün müddetle ilanen tebligat ic- • • 81ııı' 
rasına karar verilmiş olduğundan 1 - Tahmin edilen bedeli c6077> ıyondım her gün parasız oJarnlc 
tayin kılınan 5/11/937 tarihine mü- lira c94> kuruş olan cl301 h adet e- bilir. , 11ıııt' 
sadif cuma günü saat 10 da Kadı - lektrik ampulü, 16/Birincitcşrin/937 3 _ İsteklilerin, 2490 ssyılt ı: 0t' 
köy Sulh Birinci Hukuk mahkeme- tarihine rastlıyan cumartesi günü nun tarifatı dahilinde tanziı11 1:, 
sinde bizzat hazır bulunmadığınız saat 11.5 da kapalı zarf usulile alın- cekleri kapalı teklif rnekttı~r 5~ 1 

takdirde istiktaptan imtina ve senet nıak üzere münakasaya konulmuş- en geç belli gün ve saatten bl 1ıı.11 
ve borcu kabul ve ikrar etmiş nddo- tur. e\•veline kadar Kasımpaş3dn ıcbıJ~ 
lunacağı tebliğ makamına kaim ol- ·ı 2 - Muvakkat teminatı c455· lira nan komisyon Başkanlı~nn ııı:66'ıl' 
mak üzere ilan olunur. (937 /220). c85· kuruş olup şartnamesi komis- mukabilinde vermeleri 

» 

» 

• 
• 

Ahmed 
Nazmiye 
Mehmed, Şckip 
Ziya 

Terzi 
Terzi 
Elbiseci 
Çorap imal ve· satı-

• Hacı Hasan 
,. Kavukçular 
> Feraceciler 
• Hakkaklar 

3 
17 
22 
3 

24 94 , 
3 52 , 

31 57 , 
4:; 20 

cısı 
8 

76 
Andan Terzi • Bodrum ttan 16/ 1 4 o7 
Emin Tamirci • Çhdırc~lar 49 

17 
68 

Bedros Hurdacı ,. Çadırcılar 24 
5 

08 , 
Fahri Marangoz • Alipaşa han 10 35 f~ il 
Moiz Terzi » 'larbu!çulc.tr 6 J'tıt'o'" 11 

Yukarıda adı, işi ve eski adreııi yazılı Beyazld Maliye şubesi mükellellcri ye· J adr<. .Jer.oi bl le 
1 bJb':" 

ve yapılan arıştırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gfs~"h!en yıla aicı kazanç 'fi ~şflıJ 
vergileri ihbarnamelerinin kendilerine tebliği mümkün olamllmışbr. Hukuk ustı.la snubakenıele:' f/050) 
hükümlerine göre,.teblik yerine geçmek üzere keyfiyet ila.n olunur. 



Ö_k•-Uren-ler_e ve-~~!~~~-H-~K_K_l _~_REM 1 llöğUs nezlelerine 

9'~ ~ryı'sincle 
POKER 

a1ahi' 

PLAY 
fr.1.r blfilJından 

<lqhd eyisin/ve · ddhd ucuıunu 
Dfl!l4ıl!dt (L z 

Du lamdJ'5'ın ı J 
1111& 

lstanbul Komutanhğı 
• A 

ilanları 

Harici Ask eri Kıtaatı 
ilanları 

Kırklareli Tümen birlikleri ihti
yacı için kapalı zarfla 1327 ton un 
satın alınacaktır. Muhammen fiatı 

Zarafetin düşmanıdır 

SÜDORONO PERTEV 
sizi gülünç olmaktan 

kurtarır. 

14 kuruş olup tutarı 185,780 liradır. Askeri f ab;tt;;lar 1 
İlk teminatı 10539 liradır. Şartname-

hlnlara si her gün Tumcn satınalma komis-
yonunda görülebilır. İhalesi 22/10/ 3000 TON LAVEMARİN KÖMÜRÜ 
937 cuma günü saat 16 dadır. Şart- Tnhmin edılcn bedeli ~39.000> lira 
name ve evsaf 95G kuruş mukabilin- olan yukarıda miktarı ve cinsi ya -
de isteklilere verilir. İstekliler ka- zılı kömür Askeri Fabrikalar Umum 
nunun 2 ve 3 üncü maddeler.indeki Müdürlüğü S::ıtınalma Kom1syonun
vesika ve teminat mektuplnrını havi ca 4/11/937 perşembe günü saat 15 
zarflarını belli gün ve saatten en de kapalı zarf de 1hale cdıleccktir. 
az bir saat evveline kadar Tümen Şartname .. ı. hra .. 95, kuruş mu -
Satımılma komisyonuna vermeleri kabilinde komisyondan verilir. Ta -

<477> c6649> ]iplerin muvakkat teminat· olan * c2925> lirayı havi teklif mektupla -
İzmir Gaziemirde yaptırılacak bir rını mezkur günde saat 14 de kadar 

1 
cF.> tipi hangar ile bir erat pavyo- komisyona yermeleri \'e kendileri -
nu ve bir helfı inşaatı kapalı zarfla nin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 

;:"-------·-------------------- eksi1t0l€ye konulmuştur. Hepsinin 3. maddelerindeki vesaikle mezkı'.ir 
tıa Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alı- tutarları ilk teminatları \'e ihale gün- keşif bedeli 167755 lira 67 kuruştur. gün ve saatte komisyona müracaat _ 
c· Cak sıhhi fılfıt ve malzemesinin leri ile ihale saatleri Ye münakasa İhalesi 25/10/937 pazartesi günü saat lan. • 6798> 
ltlsj ve miktarları ile muhammen şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 15 dedir. İlk teminat 9637 lira 79 ku- * 
Cinsi Miktarı Muhan.men ilk Tc- İhale ihale Münakasa ruştur. Şartname keşif ve projeler 95 adet elektrik motürü 

tutarı ıninatı günü saati şekli 839 k l\ır "llır V S • l K 'A--- uruşa ı . .ı.n. · a.ına ma o - Tahıbin edilen bedeli 17,000 lira 
ıneliyat misyonundan alınır. Eksiltmeye gi- olan yukanda miktar ve cinsi yazılı 

~asası 2 Tane 2375 178 15-11-937 15. Açık Eksiltme rccekler kanuni teminat ve 2490 sa- motör, Askeri fabrikalar Umum Mü-
t eşrihi ma. yılı kanunun 2 \'e 3 üncü maddesinde ldürlüğü satınalma komiı:yonunca 
R~~y~~ıa:~ 11 Çeşit 500 38 15-11-937 15,30 ,. ,. ya~ılı .:esikalarl.a .idari şartnamesinin 

1
8/12/937 çarşamba günii saat 15 te 

al~tı. 4 8754 657 l.S.11-937 16. Kapalı zarf 4 uncu maddesının cf> fıkrasında kapalı .zarf ile ihale edilecektir. Şart-
Şartnamekri her ·~ün öğleden ev- ları ile beraber ihale saatinden en az yazılı \'esikalarla birlikte teklif lname parasız olarak komisyondan 

'-'eı korn· d .. "l bT 1 t kr bir saat evveline kadar teklif mek- mektupl~rını ihale saatinden behe - verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
l{'rın '.1k ısyon a goru e ı ır. s e ı- mehal bır saat evvel Ankarada M. olan 1275 lirayı havi teklif mektup
t ı teminat makbuz veya mek- tuplarını Fındıklıda Komutanlık sa- M. v. Satınalma Komisyonuna ver- !arını mezkür günde saat 14 e kadar 

3u~~r.~ ile 2490 sayılı kanunun 2 ve tınalma komisyonuna vermeleri. meleri. c484> c6680> komisyona \•ermeleri ,.e Jkendıleri • 
.........._ cu maddelerinde yazılı vesika- c6643, * nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve .... ~ 
.. .._ Bir tanesine tahmin edilen fiah 35 3 üncü maddelerindeki V€saıkle 

P 
.I~ 1 kuruş olan 50000 kilim kapalı :zarfla mezkur giin \'C saatte komisyona 

R O K 5 • N alınacaktır. İhalesi 23/10/937 cu - mürncaatları. c69lfü 

1 martesi günü saat 11 eledir. İlk te-

l 
minatı 10000 liradır. Şartname bc

b deli 875 kuruştur. M. M. Vekaleti 

oelsog" uklug" u ve Frengi den korur Ss.tı.nalma K.omisyon~ndan alınır. 
____ • Eksıltmeye gıreceklerın 2490 sayılı 

~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kanunun 2 ve 3 üncil maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte teminat ve 
teklif mcktuplarile ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna 
\•ermeleri. c476> ~6648, 

* 300 bin ile 350 bin metre portatif 
çadır bezine istekliler tarafından 
beher metresine teklif edilen 75 ku
TUŞ fiat Vekaletçe gali görükrck pa
zarlığa konulmuştur. Pazarlığı 25/ 
10/937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
İlk teminat, 14250 liradır. Şartname 
~deli 131:3 kuruş mukabilinde M. 
M.Vekfıleti Satınalma Komisyonun
dan alınır. Pazarlığa gireceklerin 
bc>lli gün ve saatinde 2490 sa -
yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad -
delerinde yazılı vesikalarile ve ilk 
teminatlarile birlikte Ankarada M. 
M. Vekaleti Satınalma Komisyonu -
na vermeleri. c:479> c.665], 

içirir. Demir, yumurıa akı 
ve arsenıkten yapılm141 
bu şurup ıştahı açar, 
vucudu gürbüzleştırır 
ve 1<an yapar. 

Arsenof erratose 

lstanbul Asliye 3 cu Hukuk Mah
kcme&inden: * Kaı::ımpaşada Bi.iyük Sinanpasa 

Beher kilosuna tahmin edilen fi- caddesinde 5 No. da mukim F, tma 
at 245 kuruş olan 15,000 ıle 20.000yün1 tarafından Tap'hancdn Bogazkc.en
çorap ipli~i ka~alı_ zarf usulilc alı- 'ı de Bostan içi sokağında 2 ı:o. da otu
nacaktır. Ihalesı 2.:ı/10/937 pazarte- ran kocası Ahm<'t oğlu Izzet aley
si günü saat 15 tedir. İlk teminat hine mahke-memitln 937/1130 No. lu 
2,675 liradır. Şartname bedeli 245 dosyasile açılan boşanma davasından 

'7-S ON T E L G R A F - 15 Birlncite9rln937 

• 
1 K 1 A z B 

HAZJMSIZLIK 

(de ekşili a~arı giderir 
Son derece teksif edilmiş bir tozdur. Mümasil müstahtarlardan 

daha çabuk, daha koh:y, daha kat'ı tesir eder. Mide ve barsak!an 
alıştırmaz. Ağızdaki fena kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZON 
isim ve HOROZ markasına dikkat. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
l - Şartnamesi mucibince saltn alınacak kurulu dekovil ray ve 

vagonları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
il - Eksiltm.e 26-10.937 tarihine rastlayan Salı günü saat 1~ de 

Kabataşda lnhısarlar Levazım ve mübayat Şubesindeki Alım komis• 
) onunda yapılacaktır. 

ili -Muhammen b~deli 7250 lira ve muvakkat teminatı 544 liradır. 
. ~V -Şartnameler parasız olarak her gün sözü ieç.en Şubeden ahoa

bılır. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar eksiltme tarihinden 
10 gün evvel fiyatsız ve mufassal tekliflerini Türkçe ve Fransıu:a 
tercemelerile İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar şubesine 
vermeleri ve teklifleri muvafık gürüldügü takdirde münakasaya işti• 
rak edebilmek için mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. 
. Vl - Mühürlü teklif mektubu. kanuni vesaik, eksiltmeye iştirak vc

S!kası ve% 1,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek· 
.siltme günü en geç .saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır:. "B'' 5976" 

... 
• * 

l - idaremizin Çamaltı tuzlnsında şartname ve tablo şemasına uy• 
gun olmak üzere yeni bir elektirik santralı tesisi işi kapalı zarf usu-
Jile eksiltmeye konmuştur. 

il - Bu tesisatın montajı ela dahil olduğu halde muhammen bedeli 
sif lzmir 95000 lira ve muvakkat teminatı 6000 liradır. 

Ill - Eksiltme 9·Xll-937 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 15 
de Kabattsşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 475 kuruş mukabilinde inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesile Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - isteklilerin. fenni şartnamede yazılı takatte bir gazojen lesi .. 
satı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun 
olmak üzere ıibzıır olunmnş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üze
re eksiltme gününden en az 15 gün evveline kadar, İnhisarlar Tın: 
fen şubesi Müdürlüğüne vermeleri münakasaya girebilmek için dahi 
eksiltmeden azami 2 gün eHeline kbdar, tekliflerini muvafık bulun. 
duğuna dair mczkür şubeden vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci mad. 
dede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat temicat akçesi makbuz veya 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı nrflar ihale günü en geç 
nat 14 de ikadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Reisliğine mak· 
b~z mukabilinde verilmiş o1malıdır. "B." •6960,, 

PATI 

Basur memelerinin ANTIVIROS ile tedavisi 
kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti dolayı müddeialeyhe gonderılcn da- iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihap-

satmalma komisyonundan alımr. va arzuha1 sureti, mumnileyhin mez- larında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kur 8<lresi iki ay €Vvel terk ile ccrnti 

tedav~sinde daima mu\ affakiyetle şifarı lemin eder. 

1 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde meçhule g"ttiği serh le bila tebliğ 1 f • 
ı;österilen vcsikalarile birlikte te- iade edilmiş \e H. u. M. K. nun 141 Şark spençiyari Laboratuvarı, lstanbul 
m~at~t~Jifmc~~~ri~ ilialeıwı~ncim~dcl~mucihln~bh !-~~~~~~~~~~·~=~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~!~~~~~~~!~~~~ 
saatinden en az bir saat evvel An- ay müddetle ilanen tebliğat if sına I İKTISAT VEKALETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
karada M. M. V. Satmalına komis - karar verilmiş ve dava arzuhali malı· 

30 İkincitcşrin 1330 tarihli ecnc bi Anonim ve sermayesi eshama mün• yonuna vermeleri. c492, c6724• keme dfranhanesine talik kılmmış * olduğundan mumailc>yh 1.zzetin bu kaS€m şirketler kanununa tevfikan Türkiycde çalışmağa izinli bulunan 
Eskişehir garnizonu ihtiyacı için müddet zarfında mahkemeye müra- (Di Levant Ayron End Maşineri Kompani Limitet) şirkeUnin Türki-

390000 kilo un kapalı zarfla eksilt _ caatla dava arzuhalini tebelluğ ''<' on yede umumi vekili George Alfred Chisncll haiz oldugu salahiyete bina
meye konulmuştur. Eksiltmesi 22/10/ gün içinde cevap lftyınası vermesi en bu kerre müracaatla şirketin Türkiyedcki faali)etine nıhayet venne-
937 cuma günü saat 16 da Eskişehir tebliğ makamına kaim olmak üzere ğe ka.tar 1.·a-ildiğini ve tasfiye işini yapmak üzere de istanbulda Galata .. 
Levazım amirliği Satınalma Ko _ ilan olunur. (S30). da Karaköy palasta 3 üncü katta 13 numarada mukım nvukat Daniş S. 
nıisyonunda yapılacaktır. Şartna _ ee:z=~~~~!!'!"""-"!"-~~~---Z!!t- Somcrsan'ı vekil tayin eylediğini bildirmiştir. 
mesi komisyonda görülebilir. Unun yacı için satın alrnacak 65,000 kilo Bu şirketle alakı:ısı olanlann mezkur mahalde mukim avukat Da
tutarı 47775 liradır. Muvakkat temi- nohuda talip çıkmadığından ~eniden niş S. Somersan'a ve icabında İktisat Vekaletine müracaat etmeleri ilan 
natı 3583 lira 12 kuruştur. Eksilt • kapclı zarfla 65,000 kilo nohut nlına- olunur. 
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu - caktır. Muhammen fiatı 11 kuruş o
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika- Jup tutarı 71SO liradır. İlk teminatı 
farı ilk teminatlariyle birlikte tek- 536 li~~ :S l·uruştw·. İhalesi 2/11/93? 
1if mektuplarını ihale saatinden en sah gunu saat 16 dadır. Şartnamesı 
az bir saat evvel Eskişehir Levazım her gün Kırklareli Tümen satınalma 
amirliğı Satınalma Komisvonuna komisyonunda görülebilir. İstekliler 
''<'rmelcri. c.498, • c6748» kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde-* ki vesika ve teminat mektuplarını 

havi zarflarını be11i gün ve saı:ıtten 
en az bir saat evveline kadar Tümen 
Satmalma komisyonuna vermeleri. 

Kırklareli Tüm ihtiyacı için ka -
palı zarfla 20,000 kilo benzin satın 
alınacaktır. Muhammen fiatı 25 ku
ruş olup tutarı 5,000 liradır. İlk temi
natı 375 liradır. İhalesi 4/11/937 

perşembe günü saat 16 dadır. Şart -
namesi her giin Kırklareli Tümen 
Satınalma komisyonunda görülebi

lir. İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü 

c534> c7053> 

* 1 - Pınarhisar garnizonunun 745 
ton yulafı. 

2 - İhalesi kapa1ı -zarf usulile Vi
zede yapılacaktır. 

maddelerindeki vesika ve teminat 3 - Yulafın tutarı 52,150 liradır. 
İlk teminatı 3912 liradır. 

mektuplarını havi .zarflarını belli 
gün ve saatten en az bir saat evveli- 4 - İhalesi l İkinciteşrin 937 pa-
ne kadnr Tümen Satınalma komis- zartesi günü saat 16 dadır. 
yonuna vermeleri. c525> c7054> 5 - Şartnamesini gör~k istc:yen-* ler her gün Vize satmalma komisyo-

Kırklareli Tümen birlikleri ihti - nunda gösterilmektedir •• 527> ·697911 

Üsküdar Tahsil Müdürlüğünden : 
lstanbul Meb'usu Ali Rıza eşi Melibı>nın hulül eden Millt Emlak 

satış taksitlerinin ademi tesviyesinden dolayı Kadıköy Kazası İdare 
Heyetince satılığa çıkarılan Kadıköy Şifa soktk 13 sayıh lbinarun b ı· 
rinci ve ikinci müzayedeleri sonunda 5000 liraya kadar talip zuhur 
etmiş ise de mesai müddeti hitam bumasından dolayı muameleye de· 
vam edilmemiş ve kat'r jbalesinin Cf'lesei atiye olan 21-10-937 tarihi
ne müsadif Perşembe günü ısaat 14 de yapılacak içtimaa kadar taaf. 
lukuna karar verilmiştir. Başka talip olduğu takdirde 0 1

0 7,5 pey ak
çelerile birlikte Kadıköy Kazası Kaymaknmlı~ına müracaatları. "7030" 

Beyoğlu Tahsilat Müelürlüğünden : 
Zeki Ali Kaptanın Galata Maliye Şubesine 933.934 ydJım Kazanç 

vergisinden olan 846 lira 30 kuruş borcundan dolayı 1892 tarihinde 
lrgiiterede yapılan ve 1ntanbul Deniz Ticaret Kütüğ~~ün 289 
sayısında mukayyet 831 gayri safi ve 468 safi rusom tonılatosunda 
ve 22000 lira kıymetinde Sami vapurundaki yüz pay itibı:ıriyle 65 payı 
tahsiti emvrıl kanununun hükümlerine te,·fikan aleni müzayede suretile 

satılacaktır. 

Tal·p obnlarm J 5. 11·937 tarihine rastlayan Cuma günü saat On 
dörtten sonra o,0 7,5 pey akçesiyle Beyoğlu kazasında müteşekkil 
idare hey'etine başvurmaları ilan olunur. "7047,, 
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ç TUN AY ş G ES • 
1 

• 
1 

Bu son keşidede dahi 24411 '1Umaraya isabet eden 

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

E 
Bu tertibin 3 üncü keşidesinde 

4 5. o o o LİRAYI 
Akbıyık Hamam sokağında 23 No. da Bay Ali'ye 

Dördüncü keşidesinde Marpuççularda 53 No. da Bay Nasih'e 

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

VERD • 

TUNÇA y G ŞES • 
l 

• 
l 

Hiç bir keşide yoktur ki büyük ikramiyelerden birisini vermiş olmasın. 

Borçluları halas eden, ve fakirleri zenginliğe kavuşturan 
• 

çıktı. 

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

ADRt:.St: 
B iletlerin izi TUNÇA Y GİŞESİNDEN mutlaka temin ediniz. 

DİKKAT: Bahçekapı, Hamidiye 

Serbayi: M. 

j lstanbul Levazım Amirliğ i ı 
Satınalma Komisyonu İlanlar:._ 

Harp Akademisinin tamiratı 21/ 
10/937 perşembe günü saat 14,30 da 

1 İstanbulda Topanede levazım amır
iiğı satınalma komisyonunda açık 

<>ksiltme ile eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 999 lira 75 kuruş -

tur. Teminatı 75 liradır. Keşif ve 
projeleri komısyonda görülebiiir. İs
teklilerin kanuni belgeleriyle bir -
likte belli saatte komisyona gt>lme-
leri. cl?2, c675J. 

* Dikimcvleri için 192 bin adet er -
k<'k büyük kapsül, 142 bin adet dişi 

büyük kapsül 1,278,920 adet erkek 
küçük kapsül, 068,250 adet di~i kü-

çiik kapsül 20110/937 çarşamba gü
nii saat 15,30 da Topanedc. İstanbul 

levazım amirliği satınalm<! komis -
yonunda kapal'ı zarna.eksiltme~i ya-

pıhıcaktır. Tahmin bedeli 12,738 lıra 

63 kuruştur. İlk teminatı 955 lira 40 

caddesi, 4 ncü Vakıf Hanı karşı~ında 61 No. 

HAM D i 
• . •• • ı;'.Jo 

r-;~ıtıu.a.. 
\...::fSMOIJj 

•• ... kuruştur. Şartname ve nümuneleri 
Sabah,ogle ve akşam her yemekten sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. kanuni belgeleriyle teklif mektup
iarını belli saatinden bir saat evvel 

SONBAHAR GELDİ 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARIN~ 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

komisyona \'(!rmeleri. 
cl73t c6752> 

D ikimevleri için 169,000 adet mat
ra perçin çivisi ve 172,000 adet pulu 
21/10/937 perşembe günü saat 15 te 
Topancde İstanbul levazım amirliği 
satınalma komisyonunda pazarlıkla 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be

deli 4432 lira 90 kuruştur. İlk temi
natı 332 lira 47 kuruştur. Şartname 
ve nümuneleri komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle 

belli saatte komisyona gelmeleri. 
cl74> c6753ıo 

* 

B.U • • 1 S MI 
UNUTMA 

pADEMi iKTiDAR 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı 

sur dahili müessesat için 49 bin kilo 
,yoğurdun 26/10/937 salı günü saat 

ı:.~:~~:n:ı::·;:!~sı~:::~: k:::~; v ... K , .... ı· • ... c 1 L 1 y o R / 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI zarfla eksıltmesı yapılacaktır. Tah- W #Jt. ~ .,. 116 e ~ 1 

iHORMOBi 
min bedeli 8330 liradır. İlk teminatı • ---~-~--------~ de" 

N 
624 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko-

1 
İstanbul Birinci İcra Memurluğun- karar verilerek 19/10/937 salı saat Sahip ve neşriyatı idare e 

misyonda görülebilir. İsteklilerin dan : 11 den 12 ye kadar Çarşıkapıda Ta- Baş muharriri e 

1 
kanuni belgelerile teklif mektupla- Bir borçtan dolayı haciz altına a- vukpazarı caddesinde 55 No. lu ke- ETEM İZZET BENlC ~sı 
nnı ihale saatinden bir saat evveli- lınıp paraya çevrilmesine karar ve- rc:ıte_ mağ.aza.sı önu.· nde satılac __ ağın- 1 .. . ftfcıtb 

L Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1'255 Hormobin ) Galata, lıtanbuL 

Basıldığı yer: Ebu.zzıya 
_. ne kadar komisyona vermeleri. irilen elektrik ile müteharrik deste- ı dan ısteklılerın tayın olu~an gun ve 1 
.. .6897, re makinesinin paraya çevrilmesine saatte hazır bulunmaları •lan oiunu:-


