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1rıeiliz ve Fransız 
lttiişterek n o k ta i 
t nazarı nedir? 

~n ondra, 16 (Hususi Muhabirimiz-
4\tJ.e---:- l\fakineye verirken) - Tali 
dı {;11 Müdahale Komitesi, toplan
tıı~kt enuz ~üzakereye devam edil - • 

iDAREHANE , lıtubul 
Nuroımanlye Şeref aok. En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Hicaz Hükümdarı 
Filistinin kurtulu
şuna müzaheret 

edecek 

fELEf'O~ No. 209?7 

BAYRAKLARINl2 

ALiNiZ 

lıası edır. Ilk sözü, İngiliz murah -
hası ".? 0 nu takiben Fransız rnurah
l'a d soyJedi ve .. her ikisi de İspan -
ll:ıegi a~asını ve gönüllülerin çekil -
~h akkındaki noktai nazarlarını 

Yukarıda ı Filistin milliyet·' 
perveri bir Arap, yanda kat· 
ııam korkusu geçiren ve ce· 
maeıtlnl düşünen bir Haham L 

tereıtettUer. İngiltere ve Fransa müş· --~ ---··-
tıı it noktaı nazara sahiptir. Kararın Dost ve müttefik Yunan devleti-
! ıe~S<ı.kbir zaman içinde verilmesini Eden bir kongreden çıkıyor nin Başvekili General Metaksas, pa-

.\ı e tedirler. EDENİN MÜHİM BİR zartesi günü saat 16 da Averofla li-
hu s~n delegesi Von Ribbentrop da NUTKU manımıza gelecek, resmi merasimle 
\'l'. d ah tayyare ile buraya geldi Londra, 16 (A.A.) - B. Eden, dün karşılanacaktır. 
tııı ı:ıerhaı tali ademi Müdahale Ko- akşam Llanduno'da bir nutuk söy • TI~AZTEPE VE ZAFER 
,q,,

1
,,,?unun toplantısına gitti. (Devamı İkinci sahifede) MARMARADA 

""""'"'"' Kıymetli misafirimizi Marmara u "'""""'"""'ı;"'•vttlll11111111111Elllll111111111111Rlllllll IUlllllSlllllllllllllllll:·"'r'lllllllllllllEllllllltlllllllllmlHD adası açıklarından karşılamıya me - ı 
mur edilen Tınaz ve 'Tafer torpido • 
larımız hazırlanmaktadır. Torpido -
!arımız pazartesi şafakla beraber yo
la çıkacaklardır. 

~~~~~··--------~ 

lf ukukia niçin 7 numarada 
israr ediliyor ? 

tedir. Bu cümleden olarak Filistinin 
şimal hudutları kapatılmış. çolle 
mu\•asala kesilmiş, bütün Filıstin şe
hirlerinde örfi idare Han olunmuş, 

geniş mikyasta tevkifat yapılmıştır. 
On iki glin önce Yüks k Aı·ap Ko,. 
mitesinin azalarından çoğunun tev
kif edilmesine rağmen, yeni bır ha-

disenin patlak vermiş olması Filis -
tin milliyetpervcrlerinin genış bir 

, faaliyet çerçevesi içinde çalıştık la -
Firar ettiği blldlrlıen müftGlrını, hariçten para, silah yardımı 

El h8ç Hüseyin gördüklerini göstermektedir. 

!erinin davasına sadıktır ve Fıl 

nin taksimine şiddetle muhali 
Suudi Hı.ikumeti, Filistin Yu 

Miıftüsu Elhac Hüseyine bu ~ 

muaıheret \ adetmiştir. Hatta E 
ht.tduduna ~ ıgılan Suudi kıt.ı 

dnha zıyade bu maksadı ıstihda 
tıgı temın edilmektedir. Maah 

her ne pahasına olursa olsun İn 

tere Fılıstındeki hakimiyetini s~ 

dürmek kararı kat'isini vermı 
riınmektedir. 

(Dcnamı 2 inci sahi{ 

Son söz Maarif Vekaletinin 
Üniversite, tale.;-;, profesörler son 

'laziyet için neler söylüyorlar ? 

Dost ve müttefik Devletin başve • 
kili şehrimizde merasimle karşıla • 
nacak, şehir, Türk - Yunan bayrak
larile donanacaktır. General, pazar
tesi akşamı hususi bir trenle Anka • 
raya hareket edecektir. 
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Bir çift 
Mareşal Çakmak Balık 
Ankaraya Beş kuruş! 

BOyUkdere önOnde 2 
vap~r ~e_fdiyor 

Hareket etti Vapur temin edilebil· 
ae gUnde 200, Ci o O 
çift palamut ihraç 

Dün geceki şiddetli gağmi 
Şehirde tahribat yaptı 

Mareşal bu akşam 
Ankarada beklen· 

mektedir 
Çok mu\'affok bir moncvra yapa-

eduebnecek Hararet derecesi 9 a düştü, İsta 
bul 17 senedir böyle yağmuli Boğaz dışında her gün 

100,000 çift balık 
rak memleketi mlidafaaya her za - çıkarıyorlar Dün geceden -
mandan daha kadir olduğunu bir da- beri yağmur yine 

ha ispat eden kahraman ordumuz, 1 ltalya n ı;; b Üt Ün bütün şiddetile 
h durmadan yağ -

.. dün Germencik'te muazzam ve mu - bahkla m &hCI 
Unı·.. üniversitede bir talebe grubu tcşem bir geçit resmi yapmıştır. Res- rı ıza makta berdevam 

~ •er · k 1 olduğu gibi ba -
t~i~eli, ~~~~in.~~- seneki imtihan bir çoklarının dışarıda iş sahibi ol - migeçitte İngiliz, Fransız,. ~ovye~, ÇI ıyor ar rometre, her gün 
~U qeva a gunun meselesi ola - masmdan dolayı dersleri Iayıkile ta- Yugoslav ve Yunan ataşemılıterlerı- Piyasada muhtelif ihracat malla - biraz daha düş _ 
tltı1~sind: .~t~ektedir. Hukuk Fa - kip edemediğini ileri sürmektedir. le İzmirdeki bütün ecnebi konsolos- rımız üzerinde hararetli işlere baş - mekte, havalar bir 
ttıı cı Sıtııf uss~rnizandan dönen bi- Buna mukabil, talebe de, bilhassa lar, başta İzmir valisi olmak üzere lanmıştır. Bilhassa balık ihracatımız gün evvelisine na-
l dl!l\ Ve uç senelik reJ'im üze II k k t 1 be · · t'h t l' t geçen senelere nisbetle çok iyi bir zaran bı'raz daha •ıqf ta.hs·ı - 1 u u a e sı, ım ı an a ıma na- civar vilayetlerin büyükleri ve on 
t. i1Gı8 1 e devam haklarını""' mu e · · k - b l kt h F vazİ) ettedir. Palamut balıg~ının, ge - sog~umaktadır. ~rı ını i r · . . " - ı m sını ço agır u ma a ve er a- binlerce halk hazır bulunmuştur. 
lq ,~ sınıftas •Yen ıkınci sınıf ve iki kiiltede üssü mizan 6 numara olduğu ı R . .d t t 

14 
d b 

1 
(Devamı ikinci sahifede) Bundan başka, 

ıq kald kl . . esmıgeçı e saa am e aş a- I . 
f ~ iltnarn . ı arı ıçın kayıtları halde Hukukta 7 olmasını doğru bul- 1 . • ----- arasıra şiddetli bir 
lt.ıb 11t<:sinct:nıcabı silinmiş olan Fen mamakta ve bunu miivaffakiyet - nılmış, evvela çelık . k~rtal~arımız il Hat ay , da fırtına esmekte, 
~ ~1lltıu. rica 2?~ talebe dileklerinın sizlik sebeplerinden biri olarak gös- (Deva::.ı_:_ ırıcı _sahıfede) şehirde ve lirnan-
tr., k df.\}~ ~~ın Ankaraya ikişer tcrınektedir. Ferahlık da epeyce tahri -

b:~:::ı.g. gondermiyc k•r•r ••r· j ........ :..::.'.~?.~: .. ~.:.~~-~--'.~-?.~~~~.:~?.~ .. - 48 saatlik hafta B l ~a:~t;~~r~b~:e~r:~r 
t. d lQg ~ Bukuk birinci ve ıkinci f l aş lgOr dn dün gece ol -

tıı ne. erı sc ilııııştir. Vekalete 6 6 -• · - Gelen haberlere göre, artık vazi • dukça ehemmiyet-
'lt r. hır 1 tıdalara müsbet vcva 1İ O ' ' R ' ' ' :fesi nihayet bulan Suriyenin Hatay 1i bir fırtına es-

t 1r 
11 tık c<'v~p g<:>lmedıği takdirde iŞ aıresı eısının muhafızı Hüsnü, başka. bir vazife is- • b b l ı tnk1 t · 

1 
mış ve unun i -

ı : (.' kle.rd·,;n <:> Ankaraya ha- Mühim beyanatı t:medk üzere Şama gitmektedir. Su- hassa Topkapı, 
1 ta Ultl' ; d. Numaralı rıye e bulunan Sancaklı zabitler, şehremini, Üskü. 
". ~ 1 .n eki heyet de bu - - -- - yurtlarına dönmiye ve Sancaktaki dar, Kasımpaşa, 
l ·lk r ~l (~~k \'C ddegeler der- c A s u s Günde sekiz saat Suriyeliler de Suriye topraklarına Beşiktaş, Ortaköy 

n <'da r.ıd rck alakadar ına- 1 k • J • çekilmiye başlamışlardır. S<'mtlerinde tesi • 
ll t nd di1ekl . . ça ışaca ış yer erı 

t'bb • erının kabu- Yeni Fransız delegesinin aldığı ri görülmüştür. Bu 
u tta bulun<ıcaklar - Pazartesi günü hangileri? /tedbirler sayesinde Hatayda işler gibi bir çok yer -

~ ıt ~ tının b b i yoluna girmiş, sükunet avdet etmiş, l lerde kiremitler 
~ ı- ~ rtıcvz u ~eneki 1 andmanı aş ıyoruz Diğer bir çok rnUessese- halk. oldukça mezalimden kurtul - jdüşmüş, camlar 
"ıq~ı rf ncı uu olm.ıktadır. Ala - ler için de yeni İf saat· muştur. Yalnız, iktısadi buhran ve ıkırılmış, radyo ve 
~ lcı ır '8utı rn 111 

gav<>t az 'bul - Murad Reis ve Kudüıı Kızları mü· J lerl tesblt ediliyor ıstırap devam etmektedir. Bunun da telefon telleri kop-
ar<:'ı:j t ... al 'it'bep olarak Ünı"\·er- ll'f · kl · · .. eben· ı e ı ının na· ellığı müheyyiç eser y 

2 
. . . yeni rejimin kurulmasına kadar sü- muş, tente ve lev-

ın çalışmndığını, 1 j ' .,zuı ıtıcı •u!J/amuıı"J receği anlaşılmaktadır. (D•r1amı 2 efe} 

•• • • 
gormemıştı 

Teşrınrevveı on altıda : KIS 
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MAKiNEYE 
VERİRKEN 

Çi u 
aşla 

Muharebe bütün dehşetile 
ediyor devam 

-
Büyükdere 
•• 

Onünde 20 
c Vapur bekliyor 

(Birinci sahifeden devam) 
halar devrilmiştir. Bebek, Ortaköy, 

l ıKuruçcşme \C civan bermutad yağ

murların getirdiği molozlarla dol -
muş, bu yüzden bu sabah seyrüse -

fer güçlükle yapılmış, Kasımpaşada 
bilhassa Baruthane cihetindeki bir 

kısım evleri su basmıştır. Alakadar 
dairelerin memurları, bu sabah er -

ILondra da müzakerelere filistinde ı 
~--- - =- ~ Vaziyet 

Bu sabah başlandı 
(1 inci sayfadan devvm) tesinde bu meselenin hallinde ileri 

nemiştir. Eden, İspanyaya müdaha- gidilmesi müşkül olacağını kaydet -
leyi yapanlar için bir hata teşkil et- miştir. 

1 tiği hakkındaki İngiliz kanaatinin de- Hatip, Fransız ''e İngiliz hükumet
ğışmemiş oldu&ttmu söylemiş, bazı !erinin usule temas ettiği iddia edi
milletlerin müdahalede bulundukla- lebilecek bir meseleden dolayı mu -
rını Ye yabancıların dahili harplere vaffakiyetsizliğe uğramasını arzu et
müdahalesi neticesinde elde edilen mediklerini tebarüz ettirmiş ve iki 

Vahimleşti 
. (Birinci sayfadan devam] vJ 

YAHUDİLER, KA'fLJCU 
EDİLMEKTEN KOE 

YORLAR ·e 

neticelerin devamlı olrnıyacağım hükumetin, bunun için bugün, cu -Tokio 16 (A " ) T bl ;:, kenden fırtınanın en ziyade tahribat 
• .n - e ıe: - kayd<'tmiştir. cartcsi, komiteye müracaat etmiye 

Kudüs, 16 (Hususi) - Yahu~ 
son telhiş hareketleri münase~1 
büyük bir korku geçirmektedi; 
İki gündür sokaklarda kimse go; 
milyar. Musevi cemaati katlifull 
mekten bilhassa korkmaktadır. tJi 

ÖRFİ İDARENİN TE5 
l4 ılkteşrin gecesı Çin ordusu Changhai'da butün cephede bir mukn- yaptığı veya yapması melhuz olan k · ld kl ·ı· t 

Hatip, İngiltere tarafından takip arar vermış o u arını ı ave e -bıl tanrruz geçmıstir Hnrekfit bı hassa Chapeı ve Litienchen istikamet- mıntakaları sokak sokak dolaşarak · · LERİ .. 
edılen ademi müdahale siyasetinin mıştır. lı:ırındc ınkışaf etmıştır. şehrin ve şehirli1erin uğradığı za - doğru olduğunu ve hiç bir İngiliz B. Eden, bu hükumetlerin teah -

Sekiz saat süren pek şıddeth bir çarpışmadan sonra Japon kıt'aları rar ,.e ziyanını tesbite başlnmışlar - tayyaresinin İspanyada faaliyette bu- hürleri mucip olacak manevraları 
Kudüs, 16 (A.A.) - Dünkii 5~ 

kastlar neticesinde hükumet, Jl'l11 b 
matı, örfi idareyi gayri muayyeJl • 
tarihe kadar uzatmıya karar ,ret 
mişlcrdfr. Dün akşam saat 18 de şt 
rin ı:okakları, kahveler ve uJl'lll. 

mahalleler boş idi. Yollarda ve~ 
kaklarda devriyeler dolaşmaktıı ı 

Çınlilcrı g ri püskiirtmiışlerdır. dır. hınmadığını memnuniyetle kaydet _ kabul etmiycccklerini, gelecek gün-
T1entsin, 16 (A.A) - Pekın - Hankeu şımendifer hattında ilerliyen Denize gelince, fırtına yüzünden ltiğini beyan etmiştir. Bununla be • lerin, milletlerin bu meseleyi bey -

Japon kıt'aları Pekin'in 400 kılometre cenubu garbisinde kain Çinlilerin yirmiye yakın vupur Büyükderede lrabcr Eden, ademi müdahale ile rn- nelmilcl bir teşriki mesai şeklinde 
Şuntchfu me\·zılerine knd:ır gclınışlerdır. Bu suretle Çin'in şimal cephe- d · 1 · b 1 k B w t b"t t k · t · · t d'kl · · 

emır emış u unma ta ve ogaz • kaydi arasındaki farkı tebarüz etti- es ı c me ıs ~~ıp ıs e_me_ ı erın_ ı 
"mdeki Japon hatlarının uzunluğu 200,000 kilometre murabbaı genişli· dan dışarıya çıkamamaktadırlar. Mu- rerck demiştir ki: meydana koyacağını ve Ingılterenın 
ğinde beş eynletı ıhtivn etmek uzere 15,000 kilometre kadardır. Bu cep- b ·ı h k t tt•W• • •• ı 

danya postaları güçlükle ancak sa- cİspanyanın mülki tamamiy"'tı' nı"n u_ a.rzu ı e are e e .ıgını soy e -hede 300,000 Japon askeri bulunduğu tahmin edilmektedir. '" 
- __ __...,,, 

Changaı ve Mançuko'daki Japon km-vetlerı de dahil olmak üzere bütun ntte 2,5 mil yapabilmekte Ye Mudan- idamesine lakayt değiliz. Her hangi mıştır. 
vadan buraya 12 V<''-'a 14 saatte ge- müstakbel bir hükumetin takip ede- Eden, komi_te bu _m_ eselenin,_ .hallin- Bir çift balık 

.Tapon kıt'alarının mevcudu yarım milyonu bulmaktadır. Bu miktar, şim- " " d ff k t st d - tak 
lebilmektedirlcr. cegwi harici siyasete laka,.·t degwı·ıı·z. e_ muva . a ı.)'e go erme ıgı -dıye kadar denızı aşan en buyuk Japon kuvvetidir. " d d t ah t k bed 5 kuruş! ~ Lı·m..,nda ''e cı·\·ar limanlarda b~ • İn"ilterenin Akdenizdeki ha'-'atl 1.r. c vazıye ın v ame . -e. s . ece-Changhai, 16 (A.A) - Centrnl New Ajansının bildirdiğine göre, Jü- ... ~· b " ğ kl d t k 

t 1 · d · Ch · 1 · d k. U tan "eya de•,,.ı'len k"yık ,.,., velken. menfaatlerine ltıkayt değiliz. Mu-n - mıKsa a_mam. ış ve efmfakış .ır ı.: ı·-· pon ayyare erı, un ansı eya etın e ·aın çeu ''e Koeilin'i bombardı- ~ H ... •'" " t - (Birinci sahifedcrn devanıJ er 
çcn seneye nazaran bir ay kad~ı.ı · 
ken çıkarılması ve İtalyanlarla. b 
nanlıların siparişler vermelcf1 

t l d . ı lilerin de sayıları gu'"n gertikre ro • hnsırnn İspanyayı alakadar eden bir k c omdı ehnın kmuvab 1

1~~~s~z _ıkgı rnan e mış er ır. :. :. :. ·se d . ..d h 
1 

İn 'lt . arşısın a nre et ser est ıgını ı •• 
Bombardıman netıcesınde bu şehirlerde mutekabilen sfril ahaliden ğalmnktadır. Deniz ticaret müdür _ ı~ a cmı mu a a e gı erenın men- . . . . . d 

faatlarmı alakadar eden ademi mü- tısap etmek mecbur. ıy.etını_ hıs.se e -100 ve 600 kişi ölmuşti.ır. liıg~ü, havaların bozulduguv gu"'nden - k ı h h b 11 t 
d } 1 d 'h b' ! k .. t ce o an er angı ır mı e ı mua--- be b a ıa e arasın a srı ır ar gozc • . canlılığa sebep olmuştur. dsJi 
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1 
mek lazımdır. . he~~e~~C:l\~::i~~:ad~ğ:!~mŞ>ark ih-

lini tesbit ettirmektedir. ı Eden, hükumetin Ak denizde Ingiliz tila!ına geçerek Rooseveltin beva-

1 menfaatları_n.ın tehdid:. m. a_r~z kal - natını hatırlatm;ştır. • 

Evvelce denizin 20 kulaçtan 
13 

· 
derin kısımlarındaki balıklar 8~ '(' 
namıyordu. Balıkçılarımızın Jcıl . 
vetli bir surette teşkiliitlandırı1_'11r, 
ları ve ellerindeki vesaitin asrı~ 
tirilmesi, 70 kulaç derinlikler 

Fırtına, Anadolu ve Trakyadaki d - 1-
ma. m.asına ltına e ecegını ı ave et - Eden, geçen sene İngiliz _ Fransız • d • • • • • f • demiryollarımızda bir hasara sebe- t l C' aıresı rezsının gaze emıze mış ır. münasebetlerinin veniden kuvvet y biyet vermemiş ise de, Bulgaristo.n- İ " 

w .. •• Nazır., Fransa ve ngiltere hüku - bulduğunu kaydederek şu sözleri i- fiil\ balıkların da tutulmasına i.mk m U•• h 1• m b e y Q n Q f l da yagan karlar yuzunden Avrupa metlerinin son zamanlarda sarf et • ı · t . t ' . 
k k . 11 . d A ave e mış ır. mcktedir. ı 

e spıres 
1
'·c ktonv1anshıhyon1e berın .e n- tıklerı gayretleri hatırlatarak son 1- cArnmızda yalnız ın.enfo3t bir - J.:O 

ı Ü rıza aroma a, ea ura ura~a ge- ,_1 b h kk d t ··n . . ı·w· d w•l .. .. b' 
1
.w. d Bu suretle balık tutulması 'f ş daıresi çuncü Bolge Amırı Ha- lı ve işletmesi işleri, karada nakli- 1 b.l k a· 1 1 w ynn ceva ı a ·m a eessu erını ıgı egı , goruş ır ıgı e mevcut - laşmış ve istihsalat artmıştır. _,ı 

e ı me te ır er. b "ld" . d . d h 1 k . erv lük bu sabnh saat on bir buçuktn bir yat işleri, göl ve nehirlerde insan ı ırmış ve a emı mu a a e onu· tur.> nınmış bazı balıkçılarımızın v r!. 
Rasathaneden aldıgwımız malfıma - d" ı~ muharrırımızle göruşmüş \'e 48 sa - veya eşya veya hayvanat naklı iş- ıtnıuıuıuıııııttnı111111ıın11111ıuı11uuıuı111111111ıııuıın11uuııııun11ın11nıı11uı11111111Hıurrın1111uıı1111ınııı1111111uııııııı11mıı11nnııı leri izahata göre, Boğaz dışın .. 

ltlık iş haftasının nerelere tatbik e- lcri, eşyanın istasyon, antrepo, iskc- yos ve civarında yeni vesaite l>~ ta gör~. havaların bozukluğu ve bil- u·· N 1. V E R ~ 1. T E D E ı ..;ili 
hassa ) ağmur, bugün ve yarın da _..,.~ ,,,111 dıhp edılmıycceği ve dığer mühım le ve limanlarda yükletilmesin iş- devam edecektir. ...., lük palamut istihsniatını 200,uvv 

rneesleler hakkında şu mühim be - ,lerile matbna işleri ve yukarıda zik- tc çıkarmak mümkündür. ffe 
~anatta bulunmi.l~tur: rettiğim sanayi işleri zümrelerinden Yalnız dün gece yağmurun mık • Fakat, elde, bunları ecnebi Jl'lebıı' 

c- İş kanununun iş ycrlerindckı J arı ''e tam mamul maddelerin, tarı 28,8 milimetredir. Dün en fazla (/ inci sayfadan devam) Tabii bütün eksıkler gün geçtikçe kellere göndermiye kafi vapu~ ,: 
mesai müddetlcrinı tanzim eden 35 pştenmcsi, temizknmesi, şeklinin de- hararet 12,9 ve en da 9,6 olmustur. Bır arkadaşımız, Ünhersite me - tamamlanmnktadır. Üniversite te • lunamaması yüzünden istihsal_at ~ 
ıncı maddt' ine nıti<:lC'nıden İktısat ğiştirilmesi, süsknmesi, salış için ha- Tazyik 759,6 göstermektedir. Bu s:ı- lhafılındc bı.itun bu iddıalar etrafın- kamül yolundadır. Biz randımanı hiç de 100,000 i geçirilmemektedır;ıı 
Vc.kalctınc€' ısdur olunan ve kanu - zırlanması işleri katagorisine giren bah saat sekizde hararet 12,9 santi- t-trdındo. temaslarda bulunmuştur. ide az bulmuyoruz. Mesela Paris Ü- t~kim bir kaç gün evvel fazla ııS • 
nun daıreı ümulune girrn iş yerle - ışlcr arnsındaki ekmek çıkaran !ı - grad idi. Salahıycttar b r zat muharririrr;ıze 1niversitesini ele alalım: Oradaki ta- lan 30,000 çift palamut, vapur~ ı 
rındcn hangılerine \•e ne esaslar da- rınları, ON YEDİ YILDIR GÖRÜLMEMİŞ bu meseleler hakkınd.ı ızahat ver - Jebe, daha müsait şartlar içinde oku- luk dolayısile buraad kaldığınd 
iresınde tatbık edılecegini bıldmm B) Ticaretten perakende ticar€t iş- BIR HADİSE.. mıştır. 

1 
duğu halde, imtihana 8639 talebe gir- nize dökülmüştür. . 

8 1 num r~ lı Genel emrın, 22 9-93i ta- !erini ve nihayet sanayiden Sa) ıl - Rasathaneden aldı wımız malUma- ÜSSÜ l\IİZAN MESELESİ rnıştir. Tahrlı-i imtihanlarda % 33 şi- Mevsim başından beri ıtalY~)fll · 
rıhmde Anadolu AJ"ansı vasıtasıle nı.yan her türlü vasıftaki ic:lerı sa.- · - Ankara Hukuk Fakültesinde ol- fahi imtihanlarda % 28 muvaffa - vapur dolusu palamut gönderıl·f 

'$ ta gore, vağmurun başladığı günden 
kblıg.ni muteakip bu huc:u a dair yubilirim. bugune kadar 130 mılımetre )a mur duğu gıbı İstanbul Üni\·ersitesi Hu- ıki)ct elde edilebilmiştir. Bizimkı ile tir. Bunların miktarı 700,000 çı 
h m n butun gazetckrde ıntı r c- Tr .. m\'ay ,.e Tünel şirketl<'ri atol- ı kuk Fukultesınde de üssümizan ye- kabıli kıyas dC'ğıldir. Bundan bn ka Yun:;nistana !i 

)a~111ışlır. Bu. on yedi \:ıldanberi İs- TA · 
d n )· zı ı:ııın hakıkatı hale uymadı- yclcıinde çalışanlar 48 saatlik hafta dıd r Bu, t~lımatname ile tesbıt e- LEBE NE DIYOR? çift, Bulg rıstarfa 10,000 ç"f. 

tanbulda göri.ılm mı bir tabiat ha- h 
ğını ' çok d<:>f aı·kadarlnrı sac:ır- m aisıne tabidirler. 1 aı m <.tir. TalimatnnmC'nin de değış- Mu arrhimiz talebelerle de ko - mut ihraç edılm".tir. 

ldısesıdır. Yağmurun daha ne kadar • 
t, cak mahiy tt<> ~anlı malfımatı ih- YEVMİYELER AZALTILAMAZ tirilmfsine imkfın yoktur. Bu husus- nuşmuştur. Vapur bulmak için t 
tl\ a ettif .ni bılhasc:a iı:; verrn Ye i~- Günda 8 saat çalıştırıyoruz diye ış- ta talebe tarafındrn yapılan müra - u u a u lesi birinci sınıf ta - girişilmistir. l!iikumetin ya " ' zaman böyle devam edeceği kesti - ıı k k F k l j 1 

rilememektedir. • r 
ç 1 rin bu n rıynta atf n dairemize çih:rın ücretlerini indiren mücsse - caatl< rdC'n bir nctıce çıkac;;ğını pek lobesi, 400 kişinin döndüğünü söyle- bu tec;ebbüslc>rd n ipi ,

1
cti" 'ı. 

1
, 

\.ki ınurac tlerındım anlıyoruz. sekr derhal burava haber ,·erilme - BİR l\:tOTÖR BATTI umrr. vorum. mckte, buna sebep olarak dn ü:ssü - nırsa balık ıhracatımu iki r ıs 
H ftnda 4S sa ... t ca.ı ılacak )erler lıdirlar. Kcndileti hemen ceze'andı- Antalya Nakliyat Ambarına ait - Tıb Fakultcsınde ü.ssü mızan 6 mızan'ın yedi olmasını gostermekte- ğalacak, memlekete rok ınübiıf. 

~ ın m dır: rılacaklardır. Saat başına para ve- esyayı Haydarpaşaya göturm kte 0 • dır Hukukta 7 olmasının scbebı ne- dir. Talebel<'rin ekserisi de yalnız servC't girmesine imk 11 veı cet 1 

}<;te rt ci ı i bu mubhrm"ytti iza- rılse bile eskiden ne kndar yevmiye lan Kalkavan O<{lu Ahmedin motc"- dır? bir kk dersten dönmüşlerdir. Bu sene balıklarımızın daha t. c • 
!e 'e \ anlıs malumatı t shıh mak - alınıyorsa, vint:' ayni parayı alactık - n.i. dün gc ~e Köp ü gözünden cık _ - 1Pml kdın m Jını, vanını, em- ı Gençler, Ankaraya heyet göndere- ıarak ihracı için balık tutulail ) , • 
• l u i ahatı vcrıyorum. tır. Ynni eskiden 11 saatte 4 lira alı- ınakta iken 0 sırada oradan geçm,,k- nı.) tını <'ik rıne teslım edeceğimiz ceklerini \e bu heyetin Ankarada hPr lere yarım saat mesafeye kadııf1' 
Yf'nid n bir y nlı lıga maha: v r- yorsa şimdi 8 saatte yine 4 lira ala- te olan Emniyet Nakliyat Ambarı- gm erden bir num!lra fazla bir me- halde lehlerine bir karar istihsal e- purlar sevkcdilivor. orada btth ' 

m( .rı u- re i verkrini: ~aktır. S~n, ~ski~en 11 sa~t calısı.: na ait c ya yüklü büyük bir kayığa "· ı ı temek hakkımızdır. decegini SÖ)lemişlerdir. İkinci sınıf hemen hemen c:Üri bir halde ,·BP 
l -- Sanay iden m dut o.an, 'ordun, ~ımd_ı 8 s .. at ça!ış~~ ~rsun, aı- bındirmiş Ye bu ka,·ık, derhal ar a- KİTAP MESELESİ 1 taic~~si esk_i r<?~_imc.. mi, ~o~s:ı dört fora konularak buzlu n1Uhaf~9 ııl : 
2 - Sanaviden madut 01mıyan, ye \evmıvcyı kesmek ıstıyenler o.ur- )anarak batını tır p ç _Hukuk Fak;jltesinde, hatta ba- ı scne.ık yrnı re1ıme mı tabı olacak- .na alınıyor. Bu tedbir, ecncb ·.1 

3 - T'carct işl<:>r·, dı: e u e ayır - sa, derhal onları cezalandıracaf,ız. 'i • zı dircl' fakültelerde talebenin dersi lJrını bilmedikleri 1çin henüz mual- ııar üzerinde çok iyi bir tesir) • ' 
mak mumku··ndu"r. Bunun ı'çı'n ı'şçı·ıerı·n bana rnu··raca."'tı· Denize dökülen kayık müretteba- Jnkt ... bulunmakt d l "OO t ı b ı ı artf11 

" takıp edecek kitap bulamadığı söy- • " · a :r ar. - a e c mıc;, balı darımıza talep er 
1 numaralı genel cmırde simdil:k kiıf idir.> tından olan üç ki~i, etraftan yetişi - bu yüzden derslere girme kt ~ 

, ı k k t ı t•· ·· k kni'-·or, hatta Hukuk Fakültesinde t' ·. b kl k . 
1 

me e ve tır. l<tı~tl' 'd YENİ İŞ SAATLARI c:re ur arı mış, mo orun aptanı J ne ıccyı t d M h • snn.lyı en: ) alnız bir tek, Rt'ktör, Ba • Cemil Bil- . c. eme e ır er. aa aza, P lamutların çifti beş ılı.l 
Her turlii madcınlcıri \'cva dıg~ er heı· Bu 1 numaralı genel emir harı·cı'n- tutularak tahkıkata başlanılmıştır. ) Rcktor açılış nutkunda bu nen 1 J •· ·• F' tı tıcıl 

.J sclın kitabı bulunduğu rivayet edılı- .· .. . . . " . ~ ç e - muame e r,oru vor. ıa n p:ı~l haııgi bir maddeyi t0praktan çıkar
ma ve taş ocakların ham. yarıma
mul YC tam mamu! madde~<.>rin işlen
m ·: tEmizlenmcsi <>kl nin değı ~ 
tırılmc i, su knmcsi, satış için ha -
zıı !anması i le i; r.er turlu kurma, 
mont. j t~m· • k 1i kın . sokup a~-

de kalan yerler iç-in de yeni iş saat- ) 01 ?. ı ~n uç senelık reJım uzerınden tah- r.la ihracatın canlanmasında 
ları trsbit edilecektir. Yun an gazetecileri 1 w ~. . sıle devam edeceklerini söylemişti. ;i, illerden sayıhvor. ~ 

FAZLA MESAİ DE KABİLDİR şehrimizde -· Havır, bu do ,ru degıldır. Hukuk KAYITLARI SİLİNENLER -c:· a·· · b n ki l t aJcı 
F<ıküıte~i yalnız ş:mdiyc kadar 53 S dh ..,ım .. un ° .. u nğ~a. amı~~-aıı1ar Çıkol:ıta, trikotaj, liıstık ve kauçul.;: Dün şehrim z g l<-n altı Yunanlı kıtap ne retmi tir. Hocaların kendı ınıfta ıki sene dönen ve kavıtlcrı a. a u~ ay surece ını a ~ 

im ı; thanekri haftada 48 saatten faz. razcteci, hükumetin mmıfiri olarak h , silmen Fen Fakultesi talebesi dı - mm cdıyorlar. 
l:'ır "calı mak istivorlar. Bunları t t- Puap la ta bu u. mal.t dırlar. Kcn- <' ap rı. a bastırdıktan da bu ye- yorbr ki: --- A, 

ıtma i 1 ri, bına ya!'lılma ı ve ta -
rn rı, tad ı \ e boz up ) apılma ı ic::
lcr le bun' ra y, rdırr:cı h r tı.i. li.i sı
n ı im ı · t i 1 ı, d k ik her t ıı :u 
muh ..rıık kun tkr : til ..:a'i, t hvi
lı. 11 kli t i t \"C tcvz tı işl i, su 
\e g z tc. · ıtı ve i l tme ı işloı, gc
rr.i ~e \, pur in ı, tan ıri, tad. ı \'e 

k k d" G'" d · 3 t f kunn dahıl değildir. Bununla her - iki sene kalmakla kayıt silini - 1 Ç k ak r ·ı c ıyoruz. un e azamı saa nz- dılE:r. General ~et. ksas ile birlıkte ders kıtabmın mevcut buJundugwunu araşa a m 
1

ot 
1- calıştırmak !aknt ~ 50 zam ,·er- yor. Bu kadar emek verdıkten sonra 1 0 

• • Ank.r.Ja gideceklerdir. sö) 1rn k istcmi)oruz b" d b' . .. karada bekle11 ı n k artilc' bun'aıa müsaade nri - · ır erstcn ır numara yuıunden bü- o.rfı 
urııı ıııııııııuııııııııııttıı ınııı11111111ı .. 1111111111111111ı11ıııuıııruııırııııııııııu••ıııııııııırıııııııır1ııuııhıııuıııııııuıuuıııuııuıııııt ıınıu t'" b' · t"kb l' k b t k (R' • · 1 "f de1ı. det) 

kccktir.> . un ır ıs ı a ı ay e mc çok fo- trmcı sa ıı e lJİf 

Dersimli asilerin 
Muhakemeleri 

bozup dağ tma i leri. Ders'm i }anı maznunlarının rru-
Tıcnrcttcn d bankacılık, sigorta- hakemt.:sine dün de Tunçeli Ağır Ce

cı 1.t ı rile tıcaretm ) ardımcı hiz _ 2a M .. bkemesinde de\·am edılmic:tir. 
rn tlcr ı d n olan komi } onculuk, a- Diınku celsede Seyit Rızad n gavri 
c ntdık \ e em li i cr d hı d ... hil ol- dı ~ ""r nşirrtlerin ı·dsleri birer bircr 
rnak uzcre hükrni ve) a hakıki şahıs- C'orguya çekılmi !('r, mudddumumi
lar t .. ı afınd.ın )Urutulmekte okn nin bunlar hakkındaki iddianamC>'i 
turlü vasıfl, rdaki toptan t care.t i 'eri dinlenmiştir. Suçlluc.rdnn bır kıc.~ı 
haftada cem'an 48 s. atlık iş müdde- Seyıt Rıza ile toplanarak Hüki'ır. c!. 
tını tatbik ed ceklerd.r. ale) hine h rcket etmiye yeminle ka-

Vc bunlar t tbık edecekleri usulü rar verdıkkrini itiraf etmislerdir. 

, is yErinin bağlı bulunduğunu iş da- Mahsule zarar veren 
fresi bölge amirliğıne, gt"nel emrin 

haşere 
meriyctinden itibaren 15 gün içinde Ege mıntakasındaki bir kısım por-
yani bu ayın 26 sma kadar bildirile- takal ve limon 0 ... k b h 1 

. • .. ç.ı " e a ~ c-
cek tir. rinde (kabuklu bit) ha talıgı · ' 
ESKİSİ GİBİ ÇALIŞACAK YERLER mü~tür. goru.-

B naenaleyh şirndılik 48 saatlık iş Ziraat Vekiılf'ti derhal bu (kabuk-
muddf'tini tatbikten istisna edılip es- lu bit) mahlUklarile umumi bir mu
kisi gibi işçilerini falıştıracak olan- cadeleye karar vermiştir. Mücaclcle 
lar arac:ında · 

: . meccanen yapıkcak, · yalnız bahç(' 
A) Sanayıden: Yol, dcmıryolu, sahipleri lazım o1an zcyin yai?ları ı1e 

tramvay, dalgakıran, tünel, köprü ve nebati yağları tedarik edeceklerdir. 
kuyuların yapıln:ası ~e tamiri ile b - Ziraat Vekaleti, mücadele için İz
taklık k~rutma ışlerı, telefon, tel • ı mire on bin kilo (Arap sabunu) sev
graf, tel'iı.z telgraf , .e telefon tesisa- ketmiştir. 

l 

ANKARAYI ÔZLEYiŞ .. 
Gn·~cmcdcn, yılmadan. dinlenme

yi düfiinmeden çalı mak tçm Anka
rada olmak lıL-ım .. 

İnsan irade mi boyuna kamçıla -
yan, insaııı yapmak ı·e yaratmak 
i(ı1 boyuna zorl yan Ankara atrı os
f e "ni d"iııyanm ba ka 11ere~inde bul
malı? 

akşam haı·ası sinmiş gibidir. Sık iğde 
yapraklan altında iğde çiçeklerinin 
kokusıle sarhoş, büyük riiyalarm 
ı·ecd;ni duyarak ruhunu=u altüst e-

den bütün giindelik kaygılardan u
::akta, iı-are ı·c iliilıi saatler geçire

bılir~ ini-.. As/altlarından akasyala -

rma kadar lıer şeyi bizim elimizden 
Ankaranm kendine ma1ısus guzel- çı1.mış olan, bizim eserimi::: olan An-

lık.Zeri 1•e giizel yerleri de ı·ardır ki; 
oraları 71 insancı ı·crdiği zevk 1.e Jııı- lwrada, tez biatin ilıscınına şükreden 
zuru, başka hir yerde. ba ka Jııç bır değıl: ıabiati yenmenin gururile do
şey veremez. lasan bir insan olmak ne azız ı•e ne 

Dıinyamn bildu i çiftlikten, baraj· temiz bfr zevktir! 
dan falan bah edecek değihm. Me - Asfaltın çimen gibi yayıldığı ı-e 
sela A nkaranm bir Et: edil çiftlıği bet o ıun fidan gibi boy attığı Anka

dcı ilen ~ oyii ı·ardır 1 i, Ankaraya rada, insan ruhunun kısır ı·e menfi 
yarım saatlık b r me afcdedir. Kü- olmasına, hasta ı·e iizgiin olmasma 

çul· e berral,: bir kaynağın etrafın- ihtimal yoktur. Sudan, güneşten hız 
da s 'k ı·e 1ı.:ım o uıle le girift ve alarak yeniden Ankaraya dönmek,· 

bod r igdclcr'n golgeleııdirdiği ça- yeni şeyler, güzel şeyler yapmak icin 

yırlarda e1ıgın ı·e garip bir huzıır Jzazırlı1clı, güvenli ve inanlı olm;k, 

si.zi bekler. Yassı tepelerin ar_as:nd~- ine giizel şey ... 
1:ı btt kı:::ıl topraklı yere daımı bır Behçet Kemal Çağlar 

ci olac&ktır. Bize tekrar devam hak- çok alçaktan uçarak çılgınc~JıilC 
kı verikceğıni kuvvetle ümit ediyo- kış !oplaınışlardır. Sonra bO f11 
ruz. Esasen Üniversitede iki sene lunda piyade kuvvetleri ve d:ı 

0 
kalmakla knyıt silınmesi kadar tu _ ra da sırasile süvari alaY1• J1l iJ 
haf bir hareket olamaz. Çünkü üni- kıt'alar, dağ lıvası, mızraklı ~r 

1 
,·ersite bir mektep değildir. ler gcçmisler \•e 17 30 da Jl'l 

NETİCE nihayet bulmuştur. . r.i• 
t Görülüyor ki, son söz, Kültür Ba- Geçit resmini müteakıp. tıı 
kanlığınındır. Bakanlık, bir an evvel Çakmak Ankaraya hareket deB ııe~ 
bir karar veı erek gençleri müşkül Mareşal bu aksam Ankara 
\'aziyetlerindcn ve hatta ortada do _ lenmektedir. 

l laşm.:ktan kurtnrmalıdır. ~ ..... - rl 
__ Diğer tar.aftan ~ldığı~ız mallımata Kabzımafler tUccst' ,tt 

gore, _Maarıf Vekaleti, Universite t1- misyonc ufukfard 
leebsı tarafından muhtelif şekil ve urer 
maksatlarla yapılan müteaddit mü- vazgeç J3Clcdıie, 
racaatların tetkik b~ 1 t V Kabızınalların adları 018 e aŞ amış ır. e- f d .. . ronctl ~ 
kMet, sınıfta kalan taleb . b" h k ra ın an tuccar komıs.) f~.,Jll dl' 

cnın ır a d W• • ·ı· k d"l . ne ..,.. JT 
iddiasında bulunmam 1 . cgıştırı ınce, ·en ı eı ı .. rirıt 

a arı prensı - . t h . . B n uıe f~ 
bıni <.>sas ittıhnz ederek t tk"kl . gı ar etmıştır. unu . i ıe 
devam etmekt;dir A cake ı fterıknel lediye kabızmalların işler~sif11ıet 

. n sını a · a - 1 1 . . . ski ı 
ma vazivetini dog~ ura ii .11 . b" meme er ıçın yme e ·c;til"· • n mı erın ır 

1 
.. d etilli 

taraflı olmıyan kısımlarından dolayı taşım<l arına musaa e 

dönmüs olan talebenin yeniden im- -- ,ır 
tihana tabi tutulmasına muvafakat itfaiyede diplo"1 
cdilcbileceğf ve diğerlerinin dilek • verirdi . deP 
leri reddolunacağı anlaşılmaktadır. İtfaive Mektebinin birincı t e. 
K t•· k " 'he a ı arar yakında verilecektir. Iı tamamlanmış olduğu ~:fsı~ * Trabzon limanının ıslahı için bu df'v ' m <'de~:,, ı1 ıc 
hazırlanan proje Deniz Müsteşarı r 

1 
Sadullah tarafından kabul edilmi . ı..mle d r 
tir. 
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r plan ı· 

istiklal ve meşrutiyet cad
elerinde bir çok binalar 

yıkılacak 

j stedig" ;,;. ~ .: gibi" 
'• -

Mat buat davaları 
1 Bir harita oyunu ı-Halk Filozofu 

diyor kl 

Belediye hududu haricin· Elımd•!:;k~~r"!~0!..u.ıu: 
deki kasaplarda ucuz et :::!:!:~~~E~!~~:ıı~~·~ 

Matbtıcıt aleminde bir dava fırtı
nası başladı. Heyecanlı ve meraklı 
bir polıs romanı gıb~ siirk1eyici bir 
tefrika. İtiraf edeyim ki, §ahsan, bu 
halden pek memnunum. Çunl"Ü, te
lif Jıak1cımn Jcabut edilmesine şiddet le 

taraf tanm ve bu davaları, arzumun 
ta1ıa.kku.1cıma bir vesile olarak gö -
rüyorum. Meşhur sozlerdır: Yıkma
d an yapılmaz, bulanmadan durul -

satışı nasıl önlenir ? :n{~~~v~c~~~ı~~a~:ı~d~ti~~ ~:~ 
de\•am eden bu kursa 1,189 muhtarın 

Bu suretle genişleyen Beyoğ lzmir belediyesi bunu güzel 
kurnazlıkla halletti ! 

b 
• iştir.ık ettiğini görüyorum. 
lT İmparator«uk zamanında mahal-

lunda geni bir tram 'lJQY hattı m;:~ oıarak. davayı. Cumhuriyet 

l k gazetesi açtı. Cumhuriyet, pe1c haklı 
yapl QCQ f 17 idı. Masraf etmiş. bır tayyare tut -

İ.:.tanbulun musıakbel imar pl.l - taraflnrındnn yapılacağı hususu he- muş, naııevra sahasına gôndermiş, 
nına esas olacak olan avan projenin nuz tetkık olunmaktadır. Aynı za - resimler alarak getirmiş, a.r1.:adcışfa-

Şehrunizde ekser halk, ancak Bclcdıye hudutları haricınde olan 
Pendık ve Küçukçekmeceden ucuz et alabilmektedirler. Oralarda kesilen 
hayvanlardan mezbaha resmi pek az alındığı için etler de gayet ucuza 
sut.Jlmaktodır. 

hazırlanm:ısı bıtrnek üzeredır manda İstıkliıl caddesine bu cadde- ruıda1• evvel okuyuetıları.na vermifti. 
l\1:utehas.:.ıs Prost, Meşrutıyet '\ e ye muvazt olan Tarla başı caddest .de Ayni giın, hatta, kendisinden yarıım, 

!stiklül caddelE'rının de rren şletıl- genişletilecektir bir saat so ra çıkan bir baş1.a gazc
tll<:leri lüzumuna karar ·vermiştir. Taksımden Koprü.ye ve Tunelc i- ı te. bu ıresı.mlerden AtatiLrkf..ın res
Ancak ger \: Tünelden Taksıme ve nccek tı-amvaylor, şımdı otomobil - rnmi alıyor <;ayfalar na gc iriyor. 
'l' rek Ş h neden Tepe başı yo1ıle lerde tatbik edildigt gıbı, Tak ımdcn, Sonra. da Cumhuri.yet. dava acınca 

Son zamanlarda Izmır şehrinde de, Beledıye hududu harıcinde ka
lan kasap dükkıinlarında iazla et satışı yapıldığı nazarıdikkati celbetmış
tir. Buna sebep; Belediye l ududu haricınde kalan (Balçuva) kövünim 
(Çakalburnu) mevlaindeki koy mezbahasında ke.sılen etlerin bu kasap
lar tarafından sııhlması ve buradnkı. et fıatlarmın Iz.mır şehrine nazaran 
ga)ct ucuz olmasıdır 

ak ıme k d r uzanan bu c ddelerin Tarlabaşı yoluna sapacaklardır cAtaturküıı şahsı uıenııde nıullai-
Yalnız bırer t raflarından istimlfık Bu suretle Beyoğlundu ıkı osfalt yet iddia edilemez ya. dıyerek bir 
~ Pıl cak bu uretle; tahammul e· ve grnış ana cadde meydana galiri- muğalataycı 'lapıyor. Garıp bir ich1'a 

11
tnez hır masraf vapılmasınm önü- Icce'k \:e motorlu motorsuz bütün doğrusı. C1ıml urıyct~ i1l 1msuri 

e geçılecektır kara nakıi vasıtaları bır yoldan gide- tertibat alarak ve masraf ederek 

Halk daima buradan ucuz et alıp şehre getırd i •çin I mir Belcdı
yesı buna mani olmak uzere kurnazca bir karar vermiş 'e bütün bu ha
valıyi, Inciraltt, Çak:ılburnu gazino ve hamaml n da d hıl olduğu halde 
Beledıye hudutıarı ı.cine almı,ştır · 

İstiınlaklerın bu caddelerın hangi ccklcr, diger yoldan doneceklerdir. maneı:ra ahasma goııderdıgı fotQ.ğ

Adliye 
Vekaletinin 
Bir emri 

H ayvan 
Sevki yatı 

rafçısı, orada, elbet en 'buyuk Tiır
kun resnımi çeke.:-ekti ııe btt zahme
tinin mükafatım elbet kendisine in
hisar ettirecekti . 

b.mır Şehı.r Meclisınce de tasdik {.'dılen bu karard n sonra Belediye 
Reıshği, Çaka1burnu köy mev.bahasını knpatmıyn kalkmıs ve ucuz et sa
tan buradaki kas:ıplara da badema yalnız İzmı.r şclırindeki Beledıye mez
bahasında kesilmi olan etleri satabileceklerini teb1ıw etmiştir. Ve bu su
retle de ucuz et yıycn bir kısım halkın oradaki kasaplardan ucuz et al
mak imkanlarının cinüne gc~ilmştir. 

• • 
ıçın 

Bunda Reisicumhurun m•ıhter~m 
şahsına bir mülkiyet iddiası yoktur, 
sadeC'e, kendt 1•asıtaları ile aldırdığı 
bir resim üzerinde mulkiyet hakkıııı 
aramak ı·archr Eğer daı•a edılen ga
zetenin ıtıraz d'ye ileri sürduğü.ııü 
kabul etmrk icap ederse, evrakı ntı.k
diyeniı de üzerinde Cttmhurreisinitı 
resmi var d•ye. herkesin cebindeki 
paralar da almıya hak ka::aıulnııt 

olmaz mı? 

Asni çareyi Istnnbul Belediyesi de tntbik edebilir._ Yani Pendik ve 
Kuçukçekmec~yi Belediye hududu dahiline alabilır, fakat bu, şehirde et 
sarfiyatını urtAıra) ını rlcrn:cn kendi masraf hudutlarım buyültmek ola
cağından btttabi boyle bir şey burada tatbık edilemez. 

"evkuflu muhaberata Mecbur i o l arak hangi 
ntuhak kak işaret vesikalar aranacak? 

konacak B .. zı istasyonlarda dm hayvanlar 
Adlıye Vekô.letinden dun Müdde- ile hayvan mevad ve ankazmm ynl

l'Utnumilıge mevkuflu ve müstncel nız menşe şahadetn:ımeleri ile sev
ter hakkında bir emir gönderilmiş- kedıldiğı göriılrnil§tür. Bu munase-
ır. betle Devlet Demıryolları Umum 

lu Bu emirde, bazı ycrleden me\ kuf- Müdürlüğü ta:-afmdan alakadarl ra 
Ve müstacel islere aid dosyaiarın gondeı ılcn bır emırle, bademn dıri 

lnuhteVi bu1und~ğu hükümler ya- hay\'<ln ve hay\·nn mevad ve anka
~ılı emirle bozdurulmak üzere Veka- zımn menşe şahadetnamesı ıle bir
lete gönderilırken Cumhuriyet Müd- likte sağlık raporu olmadan sevke
deiurnuınilikleri ;arafından hiç bir dilmesıne müsaade olunmam sı bLl-
işaret k 1 d w b ··zcı d. dirılmıştır. 
ır. onu ma ıgı \'e u vu en ı-
6er ... - · · ..... -tı acele olmıyan işler meyanında 

4ras a tfıbi tutularak bu gıbı dosya
trırın letkıkının gecikmesi yüzünden 
tı. evkur vatandaşların haklarınm 
~aa Uğradığı bildırilmekte ve ba
~ tna bu gıbi dosyalara muhakkak 

et Verılmesi emredilmektedir. 

Dış t icaretimiz 
Bu yılın ilk ~ edı yı. ıçınde dı~ ti

cnretimmn yekunu Hl3 mılyon 4:-S'i' 
bin lirayı bulmuştur. Bu mıktarm. 

1932 denberı en yuksek bir hadde 
. vardığı gorulmuştur. 

Mu mele vergisi 
Maliye Vekaleti dün yeni 

Lat.ıfeyi b r tarafa b ,.aJ·almı ıoe 

1
sadede donchm 

Bu iU: davadan sonra. muhtelif 
ga::eteler birıb rlen aleyhine hava
dis, makale almaktan dolayı davalar 

actllar. biribirlerini te 1ıir ettiler. 
Doğrıısımtı söylemek lüzımgelirse, 

memlekette çıkan hemen her ga::et~, 

Mııtfrnnt Kanum.u u bir tarafa lbıra· 

1 kalım, en basit 'Tltl?'7ek 1 ayıılannı 
bile unutarak, biribirlcrınden hava

i dis ı•e resım alırlar. Neden? Sebebi 
basit. Bııde mabuat aleminde. kilg•
da. mıi.rekl·ebe, ma1d eye, kliseye 

ameleye. 1,amala muhasebeciye, ·a
pıcıya, odacıya. elektriğe. kah ve!J", 

su11a. kömüre, oduna para reri~ler. 

fakat ga::eteniıı temeli, mm ası. 'bel 
r emic(i oiar. gazeteciye. mu1 bıre ge-

Tramvay 
Bekleme 
Odaları 
Bir çok yerler d e; her 
tarafı kap a h durak m a· 

halleri yapı lacak 
'Karakoyde, K r koy palasın kö

şesrndl! u tu kapall vem bır tramvay 
durak yerı yapt nlma ı karar!aştı -
nlmıştır. 

Dığer taraft n tramvay bck1cme 
yerlermin ratnız ynzhk ve 'Ya?. nıev
&ımı ~uşiınulereh aç k y pıl'dığı ve 
ya.nız u uerinın k~patııLrnası ıle ik
t ı.a dddığı gorıilmuştür. 

Kış mev ınu yakl şt~t içırı Bele
dı; e. t.Iaım·av şırketıne teblıgatta 

bu uırnrak ustu kapa ı tramvay du
rak veı ie1 nı , SırkecidE' mecut o-

·:ır LıStu ve \'anlan knpalı Topkapı -
Sırkecı dur.ak mahıılli gıbı eda ha
tme rag rdılmelenni ıste~eonktır. 

lince J·e.ı elerin ağı~ları kaparıır, bu 

Ve .ddetı· b·ır t m·m temel msttrunpeyni-rcknıeğeçalı-sı 1 a J tırılması istenir. Hadise böyle otuıı -
1 

B vazıl, Sultanahınet \'e Taksım
dc do bô\ <! uslü \e • anları kapalı 

tramv.:t\' b k!eme yerleri v.ıpılacak
tır. 

d d 
eo matbuat aleminde gazeteci t n-

go .. n er ,· turu ya ya.sayanıaz yahut ta derin 
u 1 iraplar içinde, sırf meslek ru kı 

Yani bir memleket 
hastahanesi 

Bır muddettcnberi \•apılmakta o
n Manı :.\lemle>k t hastahanesi-k, ----- tle g c·nm·yc çalısarak 1.alır ı·eya-

Q h ••k •• l • • f bt• "" t • t d l k 1 · · b' · nın ın aatı nıhn\ct bulmu tur. En nun u um erını ve e ıga ı rıtı • ('?~ me '1l~es (! • • ~ncı ır ış 

Okumıgan memurlar mı Var ? 
arar. Jnrn ·ı.ı va::ıyette ısıu.e deram yeni \·asıtalarla tcchrz cdılen hastn-

hane bınasına 150 bin liı·., te~ \'e 
fenni nhitJara da 50 bin lira sarft"dıl-

lır Ga:eteci ve muharrire kıyme• t·e- ı 
~ - ~uam~1 h k h d ksa 1 mı:?ttr Ha tahancnın acıhş ınerası-~ler . ı:.ıe vergisi ta a kuk ve tar iyatın a no - n ve \an ış muame- rıldiijı gün. onlara refah değtl _ bu -
""' ıcra ~.J·ıd ,,,.. ı r k:.ı · · d kk · lb · · B nü 2'l Teşrinıen·elde Cumhuriyet "'llıı "'~ı ıği maiye '\ €. ·wetının na?.arı ı. at.nı ce etmışttr u b·r 1tayalı hamdır - 1ıiy k oldukları 
~ttı ... cıs:beue dun Malıye Vekiı.lctmden bulun Defterdar ıklar yeru bir bnvr mında Yapıfacal..'1.ır. 
' "' g d met•Jd ''Crildıği gün, gazetelerin bı- __ 
<ıtı l"•-on erilmiştir. Bu cmırdc:, Devlet vand&tı ar asında mühim bır mev-
L "-.ın ribirler'nde 1. sütun doldunna.k ı•e E · bi b k 11 "t! eti muamele vergisinın tarh ve tahakkuk, ıtıraz. ve temyız muame- srar ıcen r e ç 
ta Y" n~ layık olduğu derecede ehemmiyet otfeciılmıyerek. kanunda açtk- atlamamak !!aııesile yazı, resim apa.,·-

1 
Aoanad Rcşadbey mahallesinde 

~r. "Zıh hukümler hiliifma hareket edildiğmin görü.ldügü bıldmlmekt- malarnıa luztım kalmıyacıak. Adlı- Mahmud oğlu Alı ısminde bir bekçi 

•arı ~aliye Vekaleti, tahkikat neticesincie bu gıbi vazıyetlerin munhası
llnıurn~adar memur ve amirlerin dikkatsizlıkleri ve kanun hukiimlcrı ile 
\l!tıin ı. tebligatı okumamalarından ileri geldiğini tesbit etmi;ı ve hazi
'ttıirıe;~arına meydan vermemek için. muamele verğ'isinde memur ve 
h k~ın~ hangi noktalar üzer inde hassasiyet göstermelerı lazımgeleceği 

Bad G maddelik bir emirname göndermiştı.r. 
~lsı N .. rna memurlar bu em~·nameye gbre hareket edecekler ve la ~a~
l'ıl~~tin~nden vatanda~ların itirnz işlerile uğraşmasına \•c vakıt kaybet

{Iol'ii llleydan verecek yanlış tarh ve tahakkuk muameleleri yap -
'-.....,., 1 n alakadar memurlar şiddetle cezalandırılacaklardır. 

10 milyon 
Zeylin ağacı 
Aşılanıyor 

b ........... . 
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11e_!Jne/mi/el 
G ~.,. .kongraya 
~ ,,.ı Yor uz 
-~." 'l' dU hekimlerimizin 

~ lll-ıt c· ntcu içtimaı 
tlitı ilk ınek~ogi K urumu bu se

tıı llda 'l'ıb toplantısını, dün Beyoğ -
'· ltr. h Cemiyeti binasında yap
'ilill ~u t ı 
~ 1YQt t a op nntıda idare heyeti 
><ıt·tır. 13u:ru kabul ve tasvib edil
lta~ı 1lltUı b an sonra yeni idare he· 
~ltı ı_ a l>ro~na geçilerek birinci baş· 
a .. ~ı ha ,_ · R<:nan Tevfik Sezenel 

·•, ~ "'Unlıkı ' 
t11t" tor. 1ı 1 . t:. ara Dr. Orhan Tah

'-'t'J·- " 1 .c.sat B· ~ ttı· ıgQ b ırol ve genel sek-
~ tir. r. Ahıned Asım Onur se
~ ?ni~Qt 
~t11 · aıas u ılk d f ı, rnumi harpten 
~ ea .... 

ltltı dama onuınüzdeki Mayısta 
lıta:l kadıa toplanacak olan Ar-

e ltar n hekımleri kongresine 
ar Verrn· t' ış ır. 

Memleketle ki bUtUn 
yaba ni zeytinler 

a9ılanacak 
Zeytin istihsalıitımızda mühım bir 

genişleme temin etmek üzere mem
leketimizin muhtelü yerlerinde mev
cut bulunan milyonlarca yabani zey
tin ağacının aşılanmasına Ziraat Ve

kaletince karar verildiğini yazmış

tık. İşe bugünlerde Ege mıntakasın
da başlanacak ve ilk evvela Urla ka· 
zasmda aşı tetbik edilecektir. 

Yalnız İzmir civarında aşılanacak 
ağaçların miktarı on milyonu teca
vüz etmektedir. Bu arada Menemen 
civarında mevcut zeytin (delice) a-

l ğaçları da tatlı zeytin ağaçlarile aşı
lanacaktır. 

ı,emiz de. matbuat darası olmuyor esrar kullandığı için tevkif edilmiş
diye. bc11ci de Matbuat Kınmnunun tir. Yapılan aramada bekcinin üze-
luzmnsuzluğıma karar er;er.:!cc>ktir. rmde 85 santıgram kadar esrar mey-

Fikret A d il dana çıkarılmıştır. 
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lstanbul doktorları 
Bu ayın 23 ncü günü 

kongrede 
A 

umu mı 
Yapılacak olan 

mühim işler 
içtimada bazı 
görüşülecek 

İstanbul doktorları bu nym -23 ün- Hal siyet divanı asli a7.alığına da 
vü günü toplanarak doktorların bazı Fahrecldın Kerim, Ali Fıuat, eczacı 
mühim eşlerini konuşacaklardır. Ay- Hüseyin Hüsnü, diş tabibi Osman 
ni zamanda o gün (Etıbba Odası) nın IBurha.n; yedek azalı~larınn da dok-

. . tor Kazım Sakay, Lutfi Aksu, ecza-
senelık kongresı yapılacaktır. Etıb- M" d ı·h d' •ftb 'b ' ş 

cı ueyye san, ış ·~ ı ı em-
ba Odası yeni idare heyi?ti ile haysi- seddin Çamoğlu da namzet göste -
yet divanı için dün bir namzet liste- ribnişlerdir. 

si hazırlanmış ve Etıbba Odasına Profosör doktor Niyazi İsmet Göz
gönderilmiştir. Bu listeye göre asli cü ile bakteriyolog doktor İhsan Sa

azalıklara doktor Yahya Orhan, Rı- mi Garan evvelce iki defa intihap e-
za Rüstem, Nuri Ağıcı, Sani Yaver , 

diş t abibi Mehmed Muammer; yedek 

azalığa da Ethem Akif, Ali Eşref, 

Bahri İsmet, Ali Şükrü, diş tabibi 
Galip Abd i namzet gösterilmişlerdir. 

dildikleri için tekrar namzet göste
rilmemişlerdir. 

Bu kongrede görüşülmek üzere 
muhtelif doktorlar bazı fıkırler ileri 
süreceklerdir. 

I Çok 
Hazin 
Bir mahkeme 
zengin bir baba, lise ta· 
lebesi olen oğlunu dava 

ediyor 
Henüz 336 doğumlu olan ve tah

sılde bulunan Hüseyin ıismindc bir 
hse talebesi, babası tüccar Ali tara
f,ndan Sulh Ceza mahkemesine vc
rı!mıştır. 

Davacı baba, bir gec~ oğlunun eve 
gelerek kapıyı tekmeledikten sonra 
içeri girerek evde ikı cam kırmasın
dan şikayet etmektedir ,.e bunun 
için da\•a nçmıştır. 

Suçlu evlat Hüseyin; mahkeme 
karşısına çıkarıldığı vakit : 

- · cB n, okumak aşıkı bir genç ta-
1lrbe) im ... Babam, annemin ölümün-
den sonra bana hıç bakmadı ... Yaşlı 
l mnem beni bü~ üttü ve okuttu ... Ge
çen geoe babamdan 15 - 20 kuru~ ki
tap parası istemi)•e gıttim, beni kov
du; ''ermedi. .. Fakat kendisi 'Zengin
dır ... Evine radyo, gramofon. piyano 
almıstır ... Ne yazık ki bana 15 kuruş 
kitap pnrnsım çok fazla buluyor: .. 
Esirgiyor ... > demistir. 

Hakim, böyle bir davan, ha,atm
da ilk defa tesadüf ettiğini söylemiş
tir. Davanın ilk celsesi; gelmiyen ba
zı şahitlerin celbi icin talik edilmiş
tir 

Maarif 
Cemiyetinin 
Piyangosu 

Bu se·ne için de çok zen· 
gin ikramiyeli bir piyan· 

go hazsrlandı 
T-".irk ~aarif Ccmıyeti tarafından 

her sene yapılmakta olan eşyn pi -
yangosu içm bu sene de çok zengın 
bır program haz1rlanm1ştır. 

Bu ~eni cşva pivangosu, Birinci
kıinun salı günü Ankaradn Noter ve 
halkm huzurunda çclci.leccktir. 

8 Mart l938 tarihine kadar alın -
mıyan ikramiyeler Cemiyete kala
caktır. Ph angoya konan eşya kıy -
meti 15,400 lira olup 2,289 adet bilete 
ikrami\·e veri1eccktir. 

Bu eşya piyango biletini alanlar, 

1 

bilgi kaynaklarını bo1lastırmak ve 
bilgi yollarında yürüyen gençleri -
mizin rastlayacakları güçlükleri kal
dırmak amacile kurulan Türk Maa-
rif Cemiyetinin işini de kolaylaştır

' mış olacakları gibi talihlerini de de
. nemiş olacaklaı dır. Her biletin kıy
meti bir liradır. 

Bu gUn açılacak sergi 
Şehremini Ralkcrindcn: 
E vimizde 16/10/937 cumartesi giı

nfı saat 16 da bir resim sergisi açıla
caktır. Sergide E\'imiz üyesi ar kol,p 
üyesi ve Topkapı sarayı müzesi res
samı Abdullah Çizgen'in saraya aid 
tarihi resimleri teşhir edilecektir. 

Sergi 22/10/1937 günü akşamına 
kadar her gün 10 dan 16 ya kadar 
açıktır. Davetiye yoktur. Herkes ge
lebilir. 

lede mazbataların altına mühriınu 

basıp p:ıra almaktan ba ka iş gôr -
miyen ve hattfı çapraz yollard .. n yu
ruyerek sarsak jşler gören bu d r
bcder, şuursuz ve tufeyli birtakım 
insanların kaşıklarını batırdıkları 

bu ocak, demek art1k kültür ve fa
zil~te kapısını a mış bulunu:'\ or. 
Söyle bir düşündüm de bır ,. ki l r 
ö üyü diri \ e diriyi ölu gö tcrel'<'k 
miri mala el uzntnn, scvyıata avuç 
a an Ye ne p ha5ına olursa o un, 
kültür 'e fazilete du nlık cd n 
birtak1m yobazlarm salt m.t rdu
rü bu t htıgab artık yıkılmı ve ,_ 

rini suurlu Cumhur yet çocttltlarınn 
terketmiş bulunuyor. 

Bu dersler, yaı.ılı olarak "'cnlmiş 
!olduğundan her vilavette avrı ayrı 
b:ıstırılıp köylülerimize dn{,rıtılactk 

imiş. 

Bu müjdeyi okurken duyduğum 
sevinci içimde hapsetmeyi reva gö
remediğim için neşteme lisan \·crdım. 

Hal k Filozofu ........................................................ 

1 KOÇUK HABERLER 
* Akay idaresi 18 teşrinden ılı -

baren gece seferleri yapacakbr. * Fındıklıda denizden çıkarılan 
cesedin hüviyeti henüz nnlB.Bılama -
mamıştır. 

j * 48 saatlik haftaya ı•.akı itırazlar 

!
reddedilmiştir. Talimatnamenin tat
bılo icabeden müesseselerde bu sis
tem cari olacaktır. 

1 

* Bütün emniyet Jnüaür \ e mu
avinleri ile zabıta memurllan, Cu;y.
h uriyet Bayramında son kabul dılen 

resmi üniformalarını giyece!klerJıı. * Sanayi Birliğinde fııbrikatörler 
her gün toplanmakta, istihsal fazl -
sına mani olmak için .hazırlanan pro
ıie hakkında mütalcnlarmı tesbit et· 
lmC'ktedirler. * İstanbul Telefon !dar-0si Mü
dı.irü Niyazi, Ankaraya nakledılmış
tir. Yerine Nafıa Vekaleti Müra

sele :Müşaviri Emm göndenleccktir. 

* Mısır Kralı Faruk, ikincikfınun -

da evlenecektir. 

1 
* Eski bir İran diplomatı Bağdat

ta protokol Şefi Tevfik Sadunu vur-
1 muş, siyasi mahf eHerde b'tıyük :bır 
heyecan hasıl olmuştur. 

* Mısırda, Montrö mukavclesınm 
tatbikma başlanılmıştır. , * Romanya Kralı, Fransa ile Ro
manyanm dostluğu, güvenilecek ikı 

orduya müstenittir, demistir. * Yugoslav Başvekili Londrada 
resmen Kralın misafiri olarak bu -
lunm:ıkta ve Hariciye Nezaretile A k
deniz " e Macarıstnnın silahlanma ış· 
leı ini müzakere ctmd-tedir * Milletler Cernıycti Reısi Ağ -
han bazı tetkikl<>rde bulunmak uzc
re Berline gitmiştir. * Suriyede hıristi) an ahaliye kar
şı boykotaj yapı.lmıya başlanılmış

tır. 

Harice hurda demir 
satthnıyacak 

Hurda demir, pirinç, bakır, tuty , 
allıminyum ve emsalinin dışarı çı

karılması memleket müdafaası ba
kımından zararlı görüldtiğünd n bu 
gibi maddelerin dışarı çıkarılmasının 
yasak edilmesi hakkında HükUmeti
mizce yeni bir kanun projesi hazır -
lanmıştır. Resmi daireler de k.endı 
ihtiyaçlanından fazla me cut olan bu 
gibi maddeler, askeri :fabrikalara 
devredileceği gibi, hnlkın clındekılcr 
de bu fabrikalarca satın a1ınabile -
cektir. 

1356 Hicri 
Şaban 
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- ~FGAN 
nda karışıklık 
ağl rd n dağlara 

• i izler· üşkül ın 

lere sokuyor. açsız Kral 
İngilterede Cardif civarında Lou-

MAURICE CHFVALIER 
En son zaferi olan 

S VİMLİ SERSERi 
filmi ile SAKARYA sinem~sında 

S alonunu her seansta baştan b a,a doldur
maktad1r. lııveten: (Paramount Jurnal) ve 

(3 dakika) öğretici bir film. Y aran sa=a:t:1:t:d:e:dJJ:ım 
tenziUitll matine vard1r. + --

Göz kamaştıra :ı .•. Şıyanı hayret... Z1rnfet ve tııızlar per isi..-

20 ,000 kişilik bir kuvvet ipinin peşinden koşuyor! !:! %ü;i~::~:nt:~~~:~a:::;:~;~;a~~ 
. ların heykcllerile kaplıdır. Son za-

SONJA HEN i E 
ADOLPHE MENJOU ile beraber çevlrdl01 

Fransızca sö~IU 
Hindistandn Ve-

ziristnn havali • 
]isinde İpi denilen 
bir iakirin geçen 
senedenberi İngi -
lizlere ne kadar 

r-
? 
1 

müşküllıt çıkar -
<lığı unutulma -
mıştır. Hindista -
nın şimali garbi 
hududunda İngi -
liz.leri çok mcş - ~ 
gul eden İpi, ye - , 
niden faaliyete 
geçmiştir. Dün ge- ., 
Jcn İngiliz gaze -
telerinin verdiği , 
malUmcıtn göre, 
aylardanberi İpi -
~·ı yakalamak için 
Veziristanda bek-
lıyen İngiliz ve 
Hintlilerden mii
ı ekkep 20,000 ki-
ılik kuV\·et, ye -

n ıden harekete ge
çnek fakiri ara -
mıya koyulmuş -
tur. İpi ile uğraş
mak meselesi in -

,. ,. 
r .,. ,. 

• ,, f 

sını kolaylaştırmaktadırlar. Geçen manlarda buraya 5 inci Jorjun, 8 in
sene ilk aylarda İpi, İngilizler tara- ci Edvardın ve 6 ncı Jorj'un heykel
fından bazı hezimetlere uğramamış 
değildi. Fakat İpi'nin akıllara hay
ret veren bir hali vardır ki, o da ya
nındaki nisbeten pek az kimselerle 

leri ilave edilmiştir. Bugüııc kr1d,ır 

buraya heykelleri kCınan kralların 

başlarında İngiltere tacı vardır. Yal-

beraber son derece azim, sabır ve se- mz 8 inci Ldvardın başında taç yok
bat göstermesidir. Dağlardaki halk tur. 

DEVLET KUŞU 
Y e ni, h a re k e tli , eğlen ce l i g a yet güzel fil m i il e 

S A R A Y S 1 N E M A S 1 NIN 
da onun bu halini görerek, kentlisi- ı Resimde Ed,•ardın miızeye konan 
ne hayran kalmaktadır. İpi'nin mai- heykelini yapılırken görüyorsunuz. 
yetinde olarak Hindistandaki İngiliz 
Hükumetine karşı isyan edenler a
rasında bir çok da gençler vatd11· ki, 
bunlara kabilelerinin ihtiyarla-:ı 1n
gilizlerle barışmayı tavsiye ettikleri 
halde bunu iiddetle reddetmekte -

salonu nu a'kış tufanı ilt! çınla tı yor. 

1 hlveten : FOX JURNAL son d ünya havadisleri 

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll ı ııı ı ıı:ıı ıı ııııı ıııııııııııııı ı ı ıııııı ı ı ııııııııııııı ıııııııııııııııııııııı ı ıı ı ıııııı ıııııı ııııııııııı ıı ıilllllllllllll , .. 
T U R K Sinen1asında Bu gün iki büyük film birden 

di;h>r. lfor ne ~·tretle olıırsd olsun o- B z b k 
:aıard~ki İngiliz kıtaatının az~ldı - eya Z a m a 
gını, bır kısmının başka yere gonde-

Fransızça 

KAY FRANCiS • RiC AROO CORTEZ 
rildiğini derhal öğrenen İpinın adam-ı I 
]arı, bu fırsattan istifade ile hemen 
diğer mütebaki kalanların ilzerıne 

birdenbire baskın yapmaktadır ]ar. 1111m11e1c:z:::ıs:m112.:::::::::i:!l!:?aE:!m:::::ii:!'ll•m1•-•ım 
Hir genç kad ı nın nıt>raklı <ışk macP rası 

İngilız gazetelerinin yazdığına güre, 
Oradaki İngiliz kıtaatına veril.en e
mirde; dağ yollarının yapılmasına 

devamla yavaş yavaş ilerlemektir. 
Hindistan - Efganistan hududunda 

asayışin kat'i surette yerleşm0si için 
askerin geçebileceği yolların yapıl-

Çifte Kumrular 
Fransızca 

LiliAN HARVE Y - HENRi GARA 1 
So'l nıodıı sevişme asri yenilik fevkalade neş'eli fild 

Önümüzdeki Pazartesi akt-an11 

SA K A R Y A Sinemasının 
Göste rmeye başhyacatı 

gılizlere ağır mas
rafa, insanca za -
yiata mal olmuş -
tur. İpi, gündüz -

Hlndlstanda b ir nümayış esna sı i'lda 
lnQll lz poıısı ha lkı o a<;ıı tı yor 

mo.sı, ondan sonra harekat a devam 
cdılmesi İngilizlerce daha muvafık 
görülmüştür. Geçen sene ikindteş - VALS 

]eri saklanmakta, geceleri de o dağ
cian o dağa sanki sıçrar gibi kaçmı
~ a muvaffak olarak daima izini kay-
lx>debilmek tedir. · 

İpi, bu seferki yeni faaliyetine baş
ka bir renk daha vermiştir ki, o da 
Ingilizlcr aleyhine mukaddes harp 
rıçmaktır. İpi şimdi İngilizler aley -
hıne mukaddes harp açmıştır. Emri 
altında bulunanlar, İngilizlere, gece-

~ -
]eri hücum ediyorlar, onların lele -
fon ve telgraf tellerini kesiyorlar, 

lngııızıer ta m b ir bela. 
o ıon Fakir ip i 

Tefrika No: 37 

- Askerlere, mabeyinciler irade 
iebliğ etmezler. Maiyet iseniye er
kanıharbiycsi vardır. Komisyona an
ca ko vasıta ile irade tebliğ olunur ... 
Çık dışarı. 

Diye, haykırmıştı. 
Arap İzzet Paşa, büsbütün af alla

mıştı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Hat
tfi bu şaşkınlık dolayısile; 

- Ben buraya, efendimizin irade
sile geldim. Beni, ne hakla kovuyor
sunuz? 

Dlye söyfonmiye başlamıştı. 

Z&ten bu adamı her görüşte bir si
nir buhranına tutulan Serasker Rıza 
Paşa, artık onun daha fazla söylen
mesine dayanamamış: 

- Hınzır iellnh .. daha hala söyle
niyor musun? .. Defol şuradan ... 

Diye haykırarak oturduğu sandal-

ondan sonra Ramizakd mıntakasile rin ayından bu senenin eylü lüne ka
Efgan hududu arasında aşılamaz dağ- dar Veziristan seferi İngilizlere 221 
ları aşarak kendilerini saklıyabili - maktu l ve 601 mecruha mal olduğu 
yarlar. Dağlarda bulunan halk ise, gibi, sarfedilen paranın miktarı da 
fakir İpiye karşı muhabbet ve sada- l ,OU0,000 İngiliz l i rası olduğn söy -
kat göstererek kendisinin saklanma- lerırncktcdir. 

5 litre benzinle 100 kilometre 
Cuma günü Parjste büyük bir oto- Serginin kraliçesi bir Fransız mar· 

mobil sergisi açılmıştır. Sergiy i kası ol~n Peugot'nun 402 modelidir. 

Fransız Reisicumhuru Mösyö Albert B u pavyon, her gün dolup boşanı • 

l Lebrun açmıştır. yor, binlerce halk, bu modeli gör • 
Albcr t Lebrun Mesai nezareti ka- mek için Peugot pavyonuna hücum 

Ubi umumisi Ramadier, General La-
etmi~ tir. 

moy ile beraberdi. Sergi kuruldu -
Sergide teşhir edilen otomobiller 

ğundanberi Champs-Elyse'nin şekli 
tamamen değışmiştir. içinde en çok rağbet görenlerden bir 

O gün, binlerce otomobil marka - tanesi de küçük model otom0hiller -

sının 1938 modelleri resmen doğmuş- dir. Bunlar, gayet ucuz satılıyor -
tur. Bu modeller Aero - dinamik şek- lar ve .. 5 li t re benzinle 100 kilometre 
!indedirler. Geçen seneki gibi. yol yapıyorlar. 
HHUUUUUlllltlUUtfJlllllllfl l lltlllHNIUllUUHJlllU l tl llllll l lllll ltlttl tll l lll tl llllUllltılUUtlttllllllltılılUtlUlllUIUIUIUIUIMtlltlttllHtl• 

MANYA 
Zevcini öldürmüş mü ? DRAMIN YEGANE ŞAHiDi 
olarak mahkemeye cdbedilen OGLU ne diyecek ? ..• 

Bugün SÜMER sinemasmda 
göreceğiniz bu zengin ve mut t 3şem olduğu 

kadar alAkabaht filme IAyık yıldızlara: 
OLGA r. TCHEKOWA ve 

MARIA ANDERGAST dır. 
ilaveten : EKLER JURNAL so ı d• y havadisleri 

' 

DALGASI 
ritmi, FRED ASTAIRE, GINGER ROGERS'in bütün evvelki filmlerin gölgede bıra lCacaktır. 

Ze rı ginlik... Lük~ ve ihtişam.. . Yenilik... Hakiki bir neşe. .. 
Türkiye ..• Fransa .•• Almanya... Hiç bir vakit aslen lstanbullu, bir 
Fransızın zevcesi ve bir Alman casusu olan ve Selinikl8 

. vazife almış csrarenıiz casus, i'Üzcl 

M A T M A l E L o o K T o R'un 
ismini unutmıyacakard ı r. 

ÖnUmUzdekl Pazartesi aktamından itibaren 

SÜMER SiNEMASINDA 
Baş rollerde : 

DITA PARLO ve PİERRE BLANCHARD 
Bu, bir Fran•ız sUperfllmidlr. 

• SENENiN ~ HAKiKI BÜYÜK ŞAHESERi 1 
LA DAM O KAMELYA 

Görülmemiş muvaffakiyetlerle 

iPEK - MELEK ve lzmirde ELHAMRA 

----Emlll!mllll• talebe rnatl'1esl 

BugUn 
Sinemalaranda gösteriliyor. 
iPEK sinemasında saat 12930 da _, 

--·---··=-~ -- -==--- ' 1 9tt 
b<:sinin oldukça acı bır surclte ıntı- danmamışlardı ... İlk defa olarak ken- miş. bu müddet zarfında da çok iyi Pa~a da oraya gelmişti. TopÇıl ~oıı· 
kamrnı almıştı. dileri Osmanlı hudutlarına taarruz yapılmış siperler içine yerleştirilmiş lşile yapılan hazırlık ateşinden · {ıf' 

Sırası gelince arzecleceğiz. edip de, gördukleri mukavemet kar- olan di.işman bataryalarını birer bi-
1
ra, ilk defa olarak Memduh 1'~{;1ştl· * şısında ric'ate mecbur kalınca; Os - rer körletmişli. Ve, bu neticeyi al- ıkasından altı tabura emir verı bı.lrl' 

HARP, DEVAM EDİYORDU manlı taarruzu, hakıkaten (Milona) dıktan sonra da, toplarının ağzını, Evvela, Selanık ve Seniçe t~ ıJÇ' 
Yunanlılar, kuvvetlerinin miıhim da başlamıştı. düşman piyadelerinin siperlerine çe- 1 rı ileri atılmıştı. Martinlerİ11 1111 pi' 

kısımlarını, tamamile geçit yerlerı • Yunan piyadeleri, derhal o sarp virmişti. larındaki heybetli kasatura.ıa: 11 ;ıtl1' 
ne yerleştirmişlerdı ve bu geçıtle- geçidin kapalı siperlerine çekilmiş- Bir müddet de bu hazırlık ateşi de- !rıl parıl yanan bu taburlar; ıl~ ede~1 
rirı gerilerindeki araziyi de, asker - lerdi. Yunan topçuları, taarruza ge- vam ettikten sonra, artık sıra, Os - I lede, düşmanın birinci k:ıde~ sipet· 

yeyi kaldırmış, bir lastik top gıbi A- lik kaidelerine çok uygun bir suret- çen Osmanlı piyadeleri üzerine mü- manlı piyadelerinin taarruzuna gel- siperlerine dalmışlar; geridelt~eriı1 
rap İzzet Paşanın kafasına fırlat - te, siperler, tabyalar ve tabyalar a- essir bir ateş açmışlardı. mişti. Fakat arazinin vaziyeti, uzun !erde bulunan düşman asker 
mıştı. rasında gizlı yollarla tahkim etmiş- Bu ateşe karşı Osmanlı topçuları miiddet piyade ateşine mütehammil l m~nEviyatını kırmışlardı. tef , 

izzet Paşa, korkusundan ve bel- lıerdi. Bılhassa (Yenişehir) ovasında da mukabeleye geçerek, şimdi iki değildi. Burada yapılan bir şey var- j ilk olarak, (kasap Milon:ı) ıcııe 
kı de başının ıstırnbından· haykıra- çok kuvvetli müdafaa noktaları vü- topçu arasında müthiş bir di.iello sa, o da derhal tüfeklerin uçlarına zaptcdilmiş Osmanlı snncağ~, 
ral: dışarı fırlamıştı. cude getırmişler, buraya bir ihtiyat başlamıştı. süngü ve kasa turaları geçirerek; j deki bu istihkama dikilrnjştı. ı-eJ~' 

Vak'oyı derhal koşup Abdülhami· fırkası yerleştirmişlerdi. Osmanlı topçularına, ordu topçu - Allah .. Allah... I Yunanlılar, bu ilk hezirnet bcr'' 
de haber vermesi lazımgelircli, de - Yunanlıların çok ehemmiyetle tah- kumandanı liva Rıza Paşa nearct Diye, di.işman piyadesinin siperle- sında, fena halde s:ırsıımakl~tirı11'~·. 
ğil mi? .. Fakat, Arap İzzet Paşa, bôy- kım ettikleri mevkilerin başlıcası, ediyordu ... Milona boğazına ilerliyen rine hücum etmekten ibaretti. ber, derhal yeni kU\ vctler t•ife , 
le yapmamıştı. Belki, kafasına yedi-. (Mılona} geçidi idi. Burası, Osmanlı cadde üzerine, üç batarya top Ancak şu var ki; duşman siperleri, ler; gerideki istihkamları tnıe ,,e 1' t 
ği snndalye darbesini anlatarak sa- ordusunun umumi karargahına en yerleştirmiş; bunların kumandasını, tamamile geçide hakim mevkideler- mişlerdi. .. Harp, hazan ate~ be~ s , 
rayın içinde rezil ve kepaze olmayı, yakın bir yerde bulunduğu için Yu- Almanyada tahsilini ikmal etmiş o- di. Milona boğazının ehramlar gibi zan da süngü ile, tam yi~~~nıı bo 
gururuna sığdıramamıştı ... Ancak, şu nanlılar, ilk taarruzun buradan vu- lan (Kolağası Mehmet Ali Efendi) yükselen taşlıklı yamaçları, kat kat devam ettikten sonra; r.·ıı . 

..... k · b k' d t k ·· d B · ı · ·ırnistı· ~r. v • .u ·ı, u va n an sonra, ar ı • mu- kubulacağını tahmin etmişler.. ye- isminde cesur ve muktedir bir topçu siperlerle tahkim e ilmişti. u sıpcr- zı, tamamilc e e gcçırı s dire ;r ~· 
temadiyen sarayda toplanan askeri nişehir ovasına sarkacak olan Os _ zabitine vermişti. lere tırmanacak askerin, yukarı ta- Yunanlıların cidden tak iidıı!· 1 
komisyonların, bir daha semtine uğ- manlı kuvvetlerini durdurmak için, Mehmet Ali Efendi, düşman top- raflardan sel gibi boşanacak ateşler bir gayret ve fedakiırlıkln J11ostı1' 1 ıl 
ramnmıştı. Fakat.. aradan bir kaç bu geçidin tam bir müdafaa hattı çusunun mütemadiyen yağdırdığı altında eriyip gitmesi, çok muhte - da bulunmalarına rağrne~· ı;ıııı1 1' 
gün geçer geçmez, İzzet Paşanın e- olmasına çok ehemmiyet vermişler- batarya ateşleri altında, kendi üç ba- meldi. . askerlerinin kazanmış 01d.0 

line mühim bir fırsat geçmiş .. S<?ras- di. taryasını biiyük bir muvaffakiyetle Bu mühim taarruzda bulunmak ı parlak zafer, çok mühim ı. 
1 

var) 
ker Rıza Paşadan, bu sandalye dar- Yunanlılar, tahminlerinde hiç al- tam iki saat mükemmelen idare e t- için, ordu kumandanı Müşır Etem (Devaırı 

-
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Kadın kavgasına karı- JEcnebiler 
şan erkek bir kadını Hudut harı·cine, 

BEYOGLU AKŞAM 
-----~---------------------------------=:....--------

K 1 Z SAN' AT OKULU.: - öldürdü ikisini de ağır - • 
surette yaraladı Faşist - Komünist mücadelesinin 

önüne geçebilmek için lngiliz 
Manikürlü elleri yemek ten-. d • V' • ı • k 1 Par iste Conderet sokağında çok 

ceresın e veya ıgne ıp ı e ~~~~.ird~~~:yi~i;i1:~şd:i:ğı::ds~;~t~~ 
llleşgul görmek mu·· mku·· n mu··? ya;a:::::~~r~~~c:~;.~~~~~ apart-

• manın 6 ncı katında uç daıre var - hükumeti bu kararı verdi 
Eiı do ... tum oğluna kız arıyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ dı~ 57 ya~nda bir kadın olan Thi-

p asta dan rostoya fJe aömlek• edore Pluvinage de bu dairelerin bi- Son mücadelede yaralananların .. 1
. Bay nıahdumdn güzellik, zcngin
ık, tahsıl ve saire gibi bir takım me

:Yetler bulunduğu için olacak, İs.
nbulda aşağı yukarı bütün evle -

~ecek çağda kızları olan ailelerin 
apısını çalan dostum, hiç birini 

0 rinde oturuyordu. Bu kadın, çok kız-

tevkif edilenlerin 
yüzleri geçiyor 

ten taggu .. re kadar her ı·şı·n bı·r ğın tabiatile ve aksiliğile meşhur • 
dur. Vak'a şu şekilde geçmiştir: ve sayısı 

t l d "' b kf Bu kadının kamşularından Madam araya op an ıgı u me epte Fransua kapısının önüne çıkarak bir 

trıaluba muvafık bulmuyor. 
Geçen gün kendisine dedim ki : l l ? hah silkmiye başlamıştır. Bu hare- fngilterede bir 

R 6 6 r Y Q p 1 l g 0 r ket Madam Thcodore'un hoşuna git- çok yabancı var. 

lt - Yahu, iki gözüm .. sen ne H int 
t uınaşı arıyorsun ki, böyle, koca İs
banbulda senelerdir oğluna alacak 
ırkız bulamadın? .. 
~Oğlunu evlendirmek, mürüvvetini 

~orın0k, şimdiki halde dostumun bi
~~cı plfındaki işlerinden birini te~
b 

1 
<'lhgi içindır ki, başı ha dert olan 

1 ıneseleyi şöyle anlattı: 
, - Ben bvle ahım, şahım bir şey 
~~atrıı\'orum. Öyle fevkalade güzel 
t trıaşına lüzum yok. Kaşı gözü ye
~d<' olsun, veter ... Biraz tahsilli ol
lahlı.' hiliyor~un, oğlum Avrupada 
~ sıJ gördU. Kafaca anlaşmaları la..'. 
ıl)}, Sonra musikiden anlamalı, bir 

ta~ talıp söylemeli .. en mühim ola
ta Yemek pişirmesini, ev idare· 

nı lllukemmel<>n bilmeli... 
; Ynrıan ... Vnh vah ... 

tunı şasnladı: 
C .Nıçın \•ah vah <lı\·orsun? .. 

"'\ ap verdim : 
lıc; ~c>nın cocuğa acıyorum. Zaval
ltaı 0nırünun sonuna kadar bekar 

arak d ı 

Direktör Bayan Ayşe muharrırımızıe gon.lşüyor 

ve model çizen bayanlar. 

..... ~ed e~ne ... sında mektebin çalışkan dırektörü 
lı - ~eden "·

1 
k b b' d bu vaziyetten memnuniyetle bahse-

'l~lvu en o aca e ıra er .. sen. diyor : 
)or rn gazı gibi ideal bir nesne arı- B , t 'kt 1 · 1 ie"ituln .. aradığın kızı bulmak çivili k -t ~ sfa~da mtc _ep etrı mketmd·e-

~ erde · t' t 1 d e e ço 3) a emın e me e ır. 
~Jr ın ızam, ramvay ar a yer, B 1 · el' 'f ·h 1 ·· 

ırae hil . .. 
1
. .

1 
. ayan arımız, şım ı ı tı ar a soy • 

tı~ esız sut, spanya gaı esı - r· b" ·· ş· r · N" 
ırre bulmaktan daha güç... uyo~um, ı utund tış bı~ı~b·. ı ış~lntaşı-

.ı aydi tal .1. .k. b.
1
. nın ayan arı a e a ırı ır erı e re-

-ıiyel· 1sı ı var, musı ı ı ıyor k b t d . k d 1 ~ b"f" 
ı~i bı?1 .. hem tahsili olan, hem mu- . a el'kle ~r~~~ne . a ıln ıgıçn u un 

L_ ılen b· k d ınce ı ermı ogrenıyor ar. amaşır, 
'ltd ır ızın ayni zaman a ev 

• 1tıı olın b'lh k . bulaşık yıkamak~an tutunuz da, ye-
~ıı-..... asına, ı assa yeme pı- k d'k· · } · · "k 
··ııcsine .rnk. ~ rne , ı ış \"esaıre .. lepsını mu em-

t>~8afta bi~ at va~ ~1~·: Arad~g~n melen yap)yorlar. Taın manasile bir 
0IDı.ına ü" t ge ıkn 

1
u a ılm1 • en ıçın kadın olmak için neler bilmek ıa • 

bo )' ane ız aman azım!., d b t ·ı ··a 'k ı 
fı .. stunı a·· .. r d" .. r b zım ır, unu amamı e mu rı o a-

... 11 s:ı:naa~, usunce ı uşunce ı a - rak çalışıyorlar. 

' Gi.i · • Ben her zaman talebelerime söy-
1\'ıı \';ı ç l'lH:?sele.. başında evladın 

() r, derdin \•ar 
rıa d . .. 

edını kı' · 't . 
tuı:>aa acağızım, madem tahsilini Av-
ha,ıdc ~ ~~Ptığı ve bu yaşa geldiği 
l!<ıgıtı k •la senin beğeneceğin, ala
da buı ı~ı hekleye~k kadar bu asır
\rar. 0 ~nınıyacak neviden bir oölun 
Qll sen • alde hiç üzülmeden daha beş 
liakı~ bekleyebilirsin! .. 

lıı" deı!iJ .... · . . .. b -'ın .. t ": ... ıyım amma, sız soy-
t ltı~ı ahsıl görmüş, musiki bilen 

~~Up ;• en__tarisinin eteğini beline 
11 Darrrı:ı!fag.a girmesinin, manikür
!tıa ın111 hlarıJe mesela patates soy-
tıu r • aydı' h · · · d y 

j ar~ d ızrnctcının so\' ugu- 1 
ıı ı.. e elirn • • Şapka kursunda tılrders .. ~ 1 1JJrak • ayna iinünde makya-

1\'ılıtrılıtta 1
P. ~utfata hiç olmazsa bir 

1 ~ Pısırnı<:>sinin imkanı var 
~ 
~ ll'ldıyc k 

• kııt adar bana göre yoktu. 
"l h. &cı;;en .. 
t:d ·•ı(ktc·b· . gun ~yoğlu Kız San-
0 t:rıtrı k' ını gl"zdikten sonra itiraf 

t ,ı_ ı, bu fık . d y. • d' 
~ "<I Şı 1. . rımı egıştır ım. 
<ını ının N 

1ı r.I n Yn .. ·.. ı.şantaşmın, Maç-
cl lırdllkl a <.ınundc> günün yarısını 
a trı erıni . 

kı ı, ~ok ' Patatcsın zeytinyağ-
lr-t ı bt1rnt!d~~ sa~):ağda mı kızaraca
~ı; llnns ve 

1~ını, bütün işleri, güç
liı tl %nııııctr . 0~dra ınodalarını ta
~~t ,1ki~ dii/l;ıınız kibcır bayanları
t<lc~nc<' ne ~~ken, Yemek pişiririken 
h;ı\t 1lıtsinız dar Şaşırdığımı tahmin 
'na:q '-'C' t~kd~u ~aşkınlık kadar 

ll %mı d ~r hıslerimi saklaya-
4-b ~Yoglu ~k soyleyebilirim. 
b·r ·ıtı hilgn· Şanı Kız San'at mek

<:lin süsı;d~ğ. h~snütabiat sahibi 
1 ı dırcktörlük oda • 

]erim; başkasının karısma, kızına, 

kardeşine crkeklerimizj imrendir • 
memeliyiz.. kadınlığın butlin şart
larını tamamlamak.. iyi bir kadın 
olmak mümkündür ve gayet kolay
dır ... 

- Ne <lersınız, sayın bayan, de -
elim.. kadınlarımızın böyle birden
bire ev kadınhgına karşı alaka gös
termeleri bir fantezi, ne bileyim, ge
çici bır moda olmasın? .. 

Zeki muhatabım ne dediğimi ta
manıile nnlnmış vaziyette başını sal
lıyor, Bu sallyış (hayır) ı ifade edi
yor. Bu jestle verilen cevabı sözle de 
teyit ediyor : 

- Evvelce belki fantezi şeklinde 
başlamıştı. Fakat şimdi tamamile 
bayanlarımız, bu işe kendilerini ver
miş bulunuyorlar. Hattfı biraz e\·vel 
programlarm yeniden tanzimi do
layısile boş kalan bir sınıfın talbesi: 

.Efendim, hoca gelmedi, boş 

mu oturacağız., diye dert yanıyor
lardı. Emin olunuz, bu müesseselere 
vakit geçirmek için gelmiyorlar. 
Kadınlarımız bu taraftan olan boş
luklarını anlamışlardır. Hakiki bir 
yuva kadını olmak için neler bilmek, 
neler öğrenmek Iazımdır; bunu ta ... 
mamen şuur edinerek gelmişlerdir 
ve çalışıyorlar. Bu hareketleri hiç 
bir zaman modaya atfedilemez. 
Şimdi bizde garip bir telakki var. 

Hayat kadınını, ev kadınından ayı
rıyorlar. Bunu, bütün ömrünü bu 
işe vakfeden ve bütün vaktini genç 
kızla1·, genç kadınlar içinde, 'daha 
doğrusu bunlarla hayat arasındaki 
münasebetlere pek yakın olarak ge
çiren değerli direktöre sordum : 

- Dışarıda çalışan, hayat kadını
nın da bütün bunları öğrenmesi la
zım mıdır? .. 
. - Tabii değil mi? .. manasına gelen 
bir baş sa11ayışile cevap verdiler: 

- Dışarıda çalışsın, ne olursa ol
sun, evinin kapısından içeri girdiği 
an kadındır. Bi1hassa evlendiği za
man bu ihtiyaçla karşılaşacak değil 
midir? Bir kadın hakim olsun, avu
kat olsun, ne meslekte bulunursa 
bulunsun bir ev kadını olmıya mec
burdur. Bu, onun, kadınlıktan mü
tevellit bir borcudur. Bu borcu bir 
kadın ev\·eıa kendi kendine ödeme
lidir. 

Bu konuşmndan sonra, çok misa
firperver olan bayan direktör bize 
mektebi gezdirdi. Bir taraftan mek
tebi dolaşırken, diğer taraftan da 
mektebin tcşkiliıtı hakkında izahat 
alıyorduk. 

Öğreniyoruz ki, şimdi mektep(e 
tam 925 adet talebe vardır. Hiç te az 
değil.. kadınların bu mekteplere ala
kasını sevinçle karşılayan rehberi
mize: 

- Allah arttırsın, diyoruz .. çünkü 
nekadar odet artarsa ümit ediyorum 
ki, oğluna kız arayan dostum gıbi 
babalar artık çok yorulmıyacak ve 
üzülmiyecekler. 

Yine öğreniyoruz ki talebe en çok 
dikiş ve moda kısımlarına rağbet e
diyormuş. Bu sene alfıka · daha çok 
ev idaresi kısmına .. yemek dersine 
bilhassa ehemmiyet veriliyormuş ... 
Bu yüzden İdare, bu kısmı tevsi et
mek mecburiyetinde kalmış. 

memiş ve mani olmak istemiştir. Çok dır ki. bunları 
halim tnbiatlı bir kadın olan Madam memleketten çı .. 
Fransua kavgadan çekinmiş ve eve karmak tedbirleri 
'dönmek istemiştir. Bu harekete de alınacağını Lon • 
çok kızmış olan Madam Theodore d , . 

·· ·· 11.. k .. f • ra gaz teıt?rı ya-guru u ve u retmıye başlayınca ka- . 
pıcı kadına haber vermi tir. zı~or. B~ ıs~en • 

M · Th • ş mıyen mlsaf ırle -&aam eodore kapıcının yukarı 
çıkmasına mani olmuş ve kocasına re karşı bu k1Ş 
cBeni öldürüyorlar!> diye bağırmış- yapılacak muame
tır. Kocası, bunu duyunca Madam le kendilerini hu
Fransuaya doğru dönerek, cebinden duttan dışarı çı -
çıkardığı bir tabanca ile ateş etmiş- karmak olacaktır. 
tır. Kadının yere ölü olarak düşme- İki sene zarfında 
sile deli gibi bir hale gelen cani, bu İngiltereden bu 
hareketile de kalmamış, kapıcı ka- suretle 100,000 ya
dının ,.e Madam Fransuva'nın yeğe. bancı çıkarılmış 
ni Matmazel Kolet'in de Üzerlerine olacaktır. 

ateş etmiştir. İki kadın da yere ağır Son senelerde 
surette yaralı olarak yuYarlanmıştır. fngiltereye gelen 

Cani, hemen kaçmıştır. Vak'a saat yabancıların mik-
13,30 da cereyan etmiştir. Tabanca 
seslerini duyan ahali kapılara, pen-

Madam t=rensuva 

cerelere çıkmıştır. Vak'anın olduğu 
apartmandan imdat sesleri geliyor
du. 

Civardaki karakolun komiseri, a
partmana geldiği zaman, 6 ncı katda 
kapının önünde 2 yaralı ve bir ölü 
görmüştür. Nisbeten daha az yaralı 
olan Madam Leton şunları söylemiş
tir: 
•- Bizi vuran Mösyö Plumumage

dir. 6 ncı katta oturnn Madam Theo
dore Plumumage'ın kocası. Hepimiz 
Madam Fransua'nın kapısının önün
de konuşuyorduk. Bu adam, dışarı 
çıktı ve hepimizi tabanca ile vurdu.> 

Polis, hemen katili yakalamıya 

muvc:ffak olmuştur. Fakat bir kadını 
öldüren ve ikisini de yaralıyan cani, 
derin bir buhran geçirdiğinden te
davi altınn alınmıştır. 

KADIN 
Son bahar ye
nilikleri arasın
da Tayyörler 
ne şekilde? 

• • Kadınlar, daima jyi, temiz ve mo
daya uygun bir şekilde giyinmek ih
tiyacını duyarlar. Ancak bu ihtiya ... 
cm çok para sarfetmekle yapılabi -
leceği zannediliyor. Halbuki, bu ka
naat yerinde değildir. Her kadın, 
zevki seliminden istifnde ederek mo ... 

dayı tasarruf yollarile takip ederse 
şüphesiz ki, az külfetle şık ve deği
şik giyinmek imkanını bulur. 

Son Telgraf kadın sütunlarında 

bu fikri izaha çalışacaktır. Bu vesile 
He okuyuculaı ımıza müfit olabilece· 
ğimizi zannediyoruz. 

İlk yazımızı sonbahar yenilikle • 
rine tahsis ediyoruz. 

TAYYÖRLER 

tarı arttıkça art -
mıştır. Dünyanın 

her tarafından ge
len bir çok yaban

cılar İngilterede 
kendilerini ba -
rındıracak bir yer J 
bulmuşlardır. Fa
kat bir takım ya
bancılar da bu mi-

Faşistlere tas attı\lı iç in Liverpoıae 
tevkif ed ilenlerden b ir keaın .• 

safirperverliği suiistimal etmiş. 
İngiliz zabıtasının kanaatine 

göre geçen pazar günü öğleden son
ra faşistlerle komünistler arasında 
çıkan gürültüde en ziyade amil olan 
bir takım yabancılar olmuştur. Lon
draya gelmiş olan yabancıları tama
mile tarassut etmek işi ·zabıta için 

güçleşmiştir. Onun için iki seneye 

giliz tabiiyetine girebilmek için şart
lar çok ağırlaştırılmıştır. Ecnebiler
den bundan sonra İngiltercye gele
cek olanlara karşı da orada oturmak 
müsaadesi ağır bir takım şartlara 

bağlanacaktır. 

İngilterede, yeni gelen hır ecnebi 
iç:in üç ay zarf mda kendini hükume
te bildirmek mecburiyeti vardır. Hal· 

kadar 100,000 yabancının hudut ha - buki, bazı yabancıların gelerek otur
ricine çıkarılması karar altına alın- duktan sonra bu müddetin bitmesi
mıştır. ne bir kaç gün kala tekrar yerlerine 

Bununla beraber İngiltereye ilti- döndükleri anlaşılmıştır. Bu suret
ca etmiş olan yabancılar arasında le kendilerini kaydettirmiycn ya -
öyleleri vardır ki, memleketlerine hancılar ise polisin kontrolünden ha
gidcmezler. Çünkü siyasi birer su - riç kalmaktadır. 

retle mahkum edildikleri için bun - FAŞİSTLER TAŞA TUTULDU 
lar memleketlerine döner dönmez, Dünkü posta ile gelen İngiliz ga -
ya hapse atılacaklar, yahut idam e- zetelerinde okunduğuna göre, Liver
dileceklerdir. İngiltere hükumeti bu pol.da da yeni bir hadise olmuştur. 
kabil siyasi mahkumları memleket - İngiliz faşistlerinin başı olan Mos -
lerine yollıyacak değildir. Yalnız, ley Liverpolda kendi adamlarına hi
kendilerine, 1ngiltereden çıkarak baş- tap ederek onları tahrik etmek ister
ka bir memlekete iltica etmeleri lü- ken, yukarıda bir damdan kafasına 
zumu bildirilecektir. bir taş atılmış, bunu ikınci bir darbe 

Bunu gören ecnebilere gelince, se- takip etmiştir. Moslcy, aldığı yara -
nelerdenberi İngiltercde bulunduk - dan müteessir olarak yere yıkılmış, 
ları halde buna teşebbüs etmemiş sonra hastaneye kaldırılmıştır. Da
olan yabancılar, şimdi hükumete mü- ha otuz üç faşist taşa tutulmuştur: 
racaatlc İngiliz tabiiyetine girm~k j İki kadınla on iki erkek tevkif edil
için teşebbüs ediyorlarmış. Fakat In- miştir. 
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Masrafsız fakat 
zarif ve modaya 
uygun giyinmek 
için ne yapılmalı? 

• • 
kolay giyilen bir elbisedir. Bilhassa 
biçim ve kumaşlarında o kadar te
nevvü var ki, üniform vaziyetinden 
çıkmış oluyor. Kürk garnitürleri çok 

olan bu güzel ceketleri kışın iyi ha
valarında bile giyebileceğiz. Düz ).o

yu rentk etekler veya elbiseler ü :e
rinde bej, maron renkte ceketler ı öz

leri okşuyor. Bunları eski kalan as
tragan( lutr veya renarla süsliyebi

lirsiniz. Rövcr, plastron, ceb ve bil
hassa tayyörlerin Bask dl"nilen kı -

sımları için kullanılıyor. Bu bahsi, 

bugünlük bu kadarla kapatırken bi
raz da kullanılan kumaşlardan haber 
verelim: 

tııı eJ 
hararetrı b ir coıısma esnasınd~ 

Bence, bundan tabii bir şey ola -
maz. Çünkü bir ev kadının, ev ka .
'i:iınlığı tarafını tebarüz ettirecek, 
yemeklerde gösterdiği muvaffakıyet
tir. Kızımızın, kardeşimizin, karımı
zın pişirmiş olduğu yemek fena da 
olsa şüphe yok ki en nefis lokanta 
yemeklerine tercih edilir. Onda bas
ka bir tat, başka bir zevk buluru~. 
'.Aklıma gelmişken şunu da söyliye
yim ki, erkeği eve bağlayan sebep
lerin en mühimlerinden biri de, bo
ğazına düşkün olmasa bile, yine ye
mektir. 

Evvela birinci sınıfa girdik. Bura
aa bayanlar geniş masaların etra -

(Devamı 6 ncı •ay/ada) 

Her zaman seve seve giyilen tay ... 
yörlerin bu mevsimde de büyük bir 
yer tutmasına memnun olmadık, d~ 

ğil. Zira, bütün zarafctile sokak için 

Klasik tayyörler için şövyet ve 
dralar var. Sporlar için ekoseli, ka
reli, veya kumlu karışık yünlüler. 
Öğleden sonra için koyu renk kadi-

! Dcvamı 6 ncı $Ogfamıt.d1J) 
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" Sony ahar 
Yenilikleri 

Beyoğlu 
Kız Sa 'at Okulu 

( S incf sayfadan deoam) ( 5 inci 609/adan cleoam ) 
f'eler ktillanılıyor. Şunu da unutmı- fında toplanmışlardı. Dikiş dersin
yalım ki, el örgüsü tayyörler eskisi de imişler. Kimi ütü yapıyor, kimi 
gibi çok rağbettedir. model çiziyor, kimi de makinenin 
ESKİ KÜRKLERİNİZDEN İSTİ.. başına geçmiş çatır çatır dikiş diki- OGLU 

F ADE EDİNİZ yordu. O kadar hararetle çalışıyor .. 
Sandıklarınızı açıp eski kürk man- lardı ki, bir an bizim içeri girdiği • 

tolarınızı gözden geçirdiğiniz zaman mizin bile farkında olmadılar. 
onların pejmürde halini görüp sa- İkinci sınıfta şapka dersi vardı. 
kın meyus olmayınız. Zira, bu yılın Bayanlar, muallimlerinin nezaretin
modası onları kullanışlı ve cazip bir de, güzel ve zarif şapkalar yapıyor
hale koymıya çok müsaittir. Hem bil- lardı. 

Yazan : Bedi Gündüz 

Eroin oman kadınlar!. .. 

seniz ne kadar basit ve her keseye Havagazı başında yemek pişiren-
elverişli şeraitte. leri, pasta yapanları gördükten son .. 

Nasıl, diyeceksiniz? Size burada ra, oğluna kız arayan dostuma söy-

Bunlar sokaklarda yatarlar. b·r iğne 
ar "mal,, dilenme için"tekke,, 

ük be lerlerdi 
aşı 

Epısında boyunları bü 
bir kaç misalle göstereceğim: lediklerimi hatırlayarak, utandım. 

Kokainin fenalıklarını knyde~ti~ - ıle.rde ~~.lerin ustüna büzülerek pis A) Belki çoğunuzun bir jaketi var- Kadınlarımız yeni bir inkılap ya-
ten sonra, yine onun kadar muthış, pıs duşunurler, dalga geçerler, ya - d1r. Uzun bir şal yaka ve kalçalara pıyorlar. 
onun kadar kötü ve ö1durücü bir ze- tarlar, uyurlardı. Bunların yatacak inen biçimile bize şimdi ne kadar es- Bu onların fizik ve fizyolojik ya
hir olan (eroin) e geçebiliriz. yerleri yoktu. Eroin yüzünden mah- ki ve ağır görünüyor. Hele bilhassa radılışlarınm icap ettirdiği bir inkl .. 
İstanbulda (eroin) iptılası, piyasa- volmuş insanlardı. Ellerine bir kaç bir çok yerleri de yıpranmış olursa. 1ıaptı. Bu inkılap, kadınlarımızı şüp

da (kokain) bulunmarnıya başladık- para geçer geçmez tekkeye koşar - Fena yerlerini atmak ve hiç yeni par- he yok ki biraz daha yükseltti. Çün
tan sonra başlamıştır. Kokaine nis - lar, 24, 48 saattenbcri yemek yeme- ça ilave etmt'mek suretile yalnız bir kii kadın her şeyden evvel kadındır. 
betle çok s:ıtıldığı için, kokain müp- dıkleri halde, knnnlarının açlıkları- fason pnrasilc şık, zarif, sonbahar, Şimdi fellik fellik dostumu anyo.. 
telüları, (eroin) kullanmıya mec - ru düşünmezler, hemen bir eroin alıp kış ve ilkbaharda kullanabileceğiniz rum. Ona diyeceğim ki: 
bur olmuşlardır. çekerlerdi. klsa bolero şekline çevirebilirsiniz. - Ben yanılmışım.. belki çivili 
Kaçakçılık teşkılak.faaliyete geç- Hüsamettin SacH isminde zeki bir B) Uzun ve dar turvakarlan bi - geçitlerde intizam, tramvaylarda 

meden evvel, (eroin) de tıpkı kokain genç, -bir aralık (Edebiyat) adlı bir raz kısaltınız. Belkısmını darlaştırıp lyer, hilesiz süt bulunmıyacak. Fa
gibi caddelerde, p::ıstahanelerde, kö- de haftalık mecmua çıkarmış, iyi orijinal agraflarla tutturunuz. Bil - kat artık sen ogluna istediğin gibi 
şe başlarında, aleni bır şekilde satı- kötü eserler neşretmiş, yazılar yaz- hassa kalkık ve yuvarlak yak~ları bir bayan bulabilirsin, Çünkü ka - Galip, hasta karısının yastıktaki 
lırdı. cpiriz,. denilen küçük paketleri mıştır.- Bu iptilası yüzünden mah - ortadan kaldırınız. Küçük, yatık bir dınlığımız, istediğimiz, aradığımız solgun yüzüne ve ağlayan gözlerine 
5, 10 ve 15 kuruşa kadar alınabilirdi. voldu, caddelerde uyuya uyuya do- yaka daha genç işi olur. Şayet mev- şartları tamamlıyor. uzun uzun baktı. Sonra nemli göz-
Takibat şiddetlenince fıat yükseldi, laştı, süründü, nihayet Beyoğlunda cut turvakarınız eteklerden genişliği u• lerini onun ağlayan gözlerinden çek-
pirizlerin 25, 40, 60 ve 120 kuruşa ka- Yeniyol sokağında, bir esrar ve ero- varsa yani kloş ise sizin için daha Haminneme göre ideal kadın, ev ti. Pencereden dışarı uzaklara baka-
dar satıldığı oldu. Bugün, kilosu 700 in tekkesinde öldü. müsait şekiller yaratmak imkanı var. kadını idi. Anneme göre de ideal ka- rak kendi kendine, beni vatan vazi
ile 1200 lira arasındadır. Tekkelere devam edenlerin için • Çünkü, bu sene kürklerin yünlü ku- dm ev kadınıdır. Benim torunumun feye çağırıyor, dedi. Karısını son bir 

Eroin beyaz bir tozdur. Gizli satı- de kadınlar da vardı~ Giinahkar ka- maşlarla karıştırılması modadır. Beş torunu için de, şüphe etmiyorum ki, defa daha öptü; cFakat, dedi, seni 
!anların bir kısmı saf değildir, karı- dınlar. .. veya yedi santim genişliğinde kesil- böyle hasta bıraktığım için ne ka -

ideal kadın ev kadını olan kadın o.. 
~ıktır. Bunlar sarımtırak renklidir. Bunlar, bol para kazandıkları za- miş yünlüyü mantoya cnkrüste et-

1 
k dar üzüldüğümü tahmin edemezsin. 

K.ib · - d il 1 k k · k 1 ı kl - l d v · :ı. f ld aca tır. n •t d · h d t rıt çopu, gür an, çakı ucu e, man ar o aın çe miye a ışml§ ar - me e guze ve egışU\. osonu e e ıumı e erım, arp uzun evam e -
d K UlllllllfllUllrtHUllllllUUllllftlUUllllUUUUUUUIHUtnllllıtHtllllA .. kr d • bak 1 

tıpkı enfıye gıbi, kokain gibi buruna. ı. okain pahalılaşınca ve piyasada etmiş olursunuz. • • .. mıyecek. Te ar an senın ış arı-
çekilir. bulunmamıya başlayınca mecburen Kadınlarda tüy modası gittikçe art- General Mıller hala na kavuşacağım. Haydi yavrum, Al-

Eroin çekıldikten sonra, üstüne si- eroine baş vurdular. lmaktadır. Hatta eldiven uçları bile bul &İnam&dl Iaha t!;marladık!. Dudaklarını karı-
gara içilir. Bu, zevki körükler. Esrar- Eroin insanı atıl yapar, miskinleş- tavus tüyu·· ile süslenmiye başlanmış- G 1 d '"'- 1 M·ıı . ısının ateş gibi yanan alnına bıraktı. eçen er e \..n:nera ı erın es - . . . 
keşler lokma, tatlıya, bol şekerli ça- tirir. Yerlerde uyumaya başlatır. Bu tır. Rengarenk olan bu güzel ince . b. tt Fr d k Sonra bıraz ılerde kıtaplar. defterler 

rarengız ır sure e ansa a ay- .. .. d k ld b. b ya, incir ve uzüme nasıl· halleri, çalıştıkları umumi e\• sahip- tüylerin, zarif kadınlara yakıştığı gi- v ustun c ımı anan sarı ır aşa 

{ 

1miye istcmiye kım bilir, belkı, ı· 
yor ve bu belkiye inanmak istı) 
ıdu. 

••• 
Nihat büyüdükçe babasına. be11 ; 

yordu. Uzun boylu, geniş orntıZ . 
yüksek ve dik endamı, iri yeşil go 
leri, kumral dalgalı saç1arHe fıd 
bir Galip idi. Hamdi, ycğenınjn ' 
şil gözlerine zaman zaman dalıP )>1' 

lııyor, kardeşi Gnlıbi görmüş gıbı 
11uyordu. Amca için bu saadet ço]{ .. 
vam etmedi. Soğuk bir kanunt& 
gecesi, gözlerini kapadı. Nihat o 
cedcn sonra büsbütün yalnız kaıoıı·, 

1 . . .. l . d boldugunu yazmıştık. Fransız gaze- d v kl d vl d d. l 
- Cilalık! ermın goz enn en kaçmadı. Kazanç· bi şişman ve kısa kadınlara hiç git- ogru ya aş ı; og um. e ı; gc 
Derler, her nargilenin, her çiite larınn zarar geldiği için söylendiler, miyor. tclerinin yazdığına göre kaybolan öpeyim seni. Bu, ll-12 yaşlarında ka· 

' kilgv ıtlının ustune tatlı yerlerse, ero~ l çıkıştılar ve bunun için onları evle- general Mitler ile General Skoblin dar masum yu·· zlü sarı saçlı iri yeşil 

tı. Fakat o sene lisenin son sııufıb 
bıtirmek üzere olan Nihadı, meı-te ~ 
müdürü kendi himayesine nlıır 
yüksek tahsiline devam ettirdi-·· 

Şapkalar, bilhassa gece şapkaları, ı· · d mı t ı · 
m müptelfıları da, sigaraya bayılır - rinden çıkarmıya, kovmıya mecbur po ısın evn ı araş ırma arına rag- gözlü zayıf, nahif bir erkek çocuktu. 

yalnız tüyden yapılıyor. Büyük tüy- men bulunamamışlardır. Millerin k kl d 

.. ~ l Galip, esaretten kurtulınuşt~. ç • 
gın gibi idi Fakat içinde, aynı Z: ır 
manda isim veremediği, daha d0~. 
su vermek istemediği bir ıstıra~ bt 
dı. Acaba karısı yaşıyormuydU· 

hır, onlar da sigaraya: oldular. lü yelpazeler gece seve seve kulla- Galip küçük (Nihad) mı uca a ı, 
- Cilalık! 1 Kovulanlar, hariçte ev tutuyor _ nılmal"tndır. Hele elbiselerin etek _ meçhul eller tarafından Fransa ha- öptü. Okşadı. Bu ayrılık, bu veda, 
Derler. lar, çalışmıyorlar, mevcut paraları ricine çıkarıldığı zannediliyor. ona çok ailır gelmişti. Gözleri yaşa-

leri, tayyörlerin kolları maymun tü-
Tatlı. nasıl esrarın dalgasını art - bitinciye kadı:ır miskin miskin dola- e rırken kendini hemen dışarı attı. So-

yü ile çerçevelenmiştir. Pariste meş-
tırırsa, sigara da, eroinin boğaza dogv- şıyorlardı. Para bitince karyolaları- Garsonlar yarışı kak kapısı önünde kendini bekliyen 

hur bir terzinin modelleri arasında 
ru giden acımtırak lezzetini alır, key- nı, şiltelerini, yorganlarını, çarşafla- arkadaşları ve ağabeyisi Hamdi, onu 

calibi dikkat bir elbise vardır. Bu Paris, (Hususi) - Her sene oldu-
fı tamamlar. Bunun için, eroin müp· rını sattılar. Arkasından elbiseler, böyle görünce; cGalip, oğlum, ken-

nlb;.,,. beyaz tu··ıden olup b ld ğu 0 ibi, bu senede garsonlar arasın-telilları, gimde, 5-6 paket sigara içer- şapkalar takip etti Nihayet ayakla- "" """ 1 e en a- ~ dine gel. Bir erkek, askere ağlaya 
'ıfer. rındaki donları da pazarı boyladı. şağıki etek tekmil cmarabu> tüyün- da sür'at müsabakası yapılmıştır. ağlaya ğitmez. Bu savaşa senin gibi 

Tiryakıler, eroıne muhtelıf adlar Çırılçıplak kaldılar. dendir. Bu elbise ile oturulduğu za- Müsabakada garsonlar dolu bardak yüzler~ aile ba'bası iştirak ediyor. 
takmışlardır Bunların parası da çabuk bitti. E- m:ın çok zengin bir kıyafet arzet - ve şişe ıle dolu bir tepsinin içinde - jOnlan nuutuvor musun?,. dedil#'r. 

Eroin! sasen satılan ile hazıra ne dayanır mektedir. BiHi kaydüşart bütün ge- kileri dökmeden müşterilere dağıt- Galip, arkadaşlarına içli içlı baktı. 
Beyaz! ki! .. Bir gün geldi ki, ev kirasını ve- ce kapları tüyden yapılmaktadır. mnk esas idi. !Sonra büyük kardeşi Hamdiye; cBe-
C·uru! rcmcdıkleri için, ev sahipleri soka- Marlen Ditrich, bir elbisesinin ya- Birinciliği kazanan Costarede 500 ni düşündüren şeyin ne acı oldu -
Maden' ğa :ıttı onları!.. kasını tekmil tavus tüyü ile süsle - den fazla garson içinde yarışı kazan- jğunu ~ilirsin, ~ahut _tahmin ;d:rsi~. 
Preze! Sefalet, felaket baş gösterdi. Aç- imiştir. Esasen eksantrik olan Mar - mış ve büyük mükafatı almıştır. Bana oyle gelıyor kı. Muallayı bır 
Mal! lık göz kırptı. Hele eroinsizlik, on- len bu kıyafotilc Avrupa stüdyola- e: ze:::s daha!. sesi boğazında düğümlendi. 
Mek! ları büsbütün çileden çıkarıyordu. nnı gezerken, çok sükse yapmış ve nız sabırlı olmak ve çabuk vazgeç - Hamdi, kaşlarını çattı, yarı ciddi ya-
Eroin çekenlerın meslekleri tasnif Yersiz, yurtsuz kalınca sokaklara jbu modanın da Marlen'den çıktığına memek Hizımdır. Her akşam, gözle- rı şaka; 

edılirsc, muhtelıf san'atte insanlara duştiıler. Dar, çıkmaz sokaklardaki bir çok kadınların şüphesi kalma - ri yikadıktan sonra kirpik altlarını - Haydi, haydi, dedi, Her hasta 
ra~tıanır. Bunların içinde, şoför, şo- evlerın bas:ımaklarında kı"Tıldılar, mıştır. ve kirpikleri hintyağt ile iyice yağ- olan ölmez. Bugün çocuk gibisin. Bir 
ior muavını, muharrir, kaptan, san- uyumıya çalıştılar. Çöp tenekelerinin MEL. Sİ. lamalı, ertesi sabah bu göileri ılık asker, arkasını değil, daima önünü 
dalcı, ressam, fen memuru, berber, içinde bir lokma ekmek arıy:ınlar çok * Kirpiklerın uzamasını hangi ka- bir su ile temizlemelidir. Çok geç _ düşünmelidir. Haydi, yürü ... 
makineci, tesviveci, sıvacı, koltuk - oldu bunlann arasında... ıdın istemez? Halbuki uzatmak için medcn kirpiklerinizin uzadığını siz "0 

çu, elektrikçı, boyacı, aşçı çırağı, kü- Onlar için en müthiş şey açlık de- o kadar kolay bir çare vardır ki, yal- de göreceksiniz. Rıhtıma geldikleri zaman, vapu -
feci, ayak satıcısı, kundura boyacı- ğil, eroinsizlikti. Harmanlıklarını gi- run hareketine yarım saat vardı. İki 
sı, balıkçı, garson, sebzeci, serseri dermek maksadile ,tckkecilerden bir kardeş, bu yarım ~aatte biribirlerine 
çocuklar, hırsız, simitçi, hizmetçi kız, iğne başı kadar eroin dilenmek için en mühim şeyleri söylemek istiyor -
gunahkar kadınlar da var. saatlerce tekkenin kapısında boyun- R 

1
• • lar, fakat, sanki c.csaret edemiyor -

Bilhassa serseri çocuklar, fahişe· lan bükük, za\•allı zavallı beklerler- !ardı. Nihayet, galip, söze başladı: 
lerdeki iptila, ötekilerden çok aşkın di. ~- Ateş ve ölümle her gün karşı 
\re taşkındır Nıhayet, tekkeci bunların halleri _ karşıya olan bir ins:ın için yaşamak 
Sanşın sıkı ve polıs takibatının da- ne acır, bir tutam eroin \'erir, tekke- ümidi o kadar azdır ki, böyle za -

ha başlamadıt:rı zamanlar, İstanbulun inin bir köşesinde yatmalarına, biraz Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün a~- manlarda insan ölümü kendine ya-
muhterf scmtl · d t kk 1 k k t ı · ,., kın ve mukadder gibi görür.> Ses ı erın e, esrar e · e e- uy u es ırme erme müsaade eder- rılarınızı derhal keser. icabında ·· k tı, eroin tekkeleri de vardı. Buralar- terdi. gunde Üç a- titriyordu. Devam etti. Bu öyle bir 
da eroin satılır, çekilirdi. Müda·"m _ Bö. 1 d.. şe alınabı"lı·r. yol ki, geri dönmemek ümidi. dön-,• y c uşmüş kadınların sayısı o 
lerl arasınd.Ll serserilerden b:ışka, bı·r k d k mek ümidinden çok daha fazla. Beni a ar ço tur ki, rakamların belagati f . k 
tok gençlere rastlanırdı ikarşısında insanın hayrete düşme - sım ve mar aya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. düşündüren; Mualla!>, sonra cNihab 

Eroin tv>kenlerın bazıları tekke _ · k b d · l Onları sana emanet ediyorum. Ben 
r mcsı n il eğildlC (Devamı 1..ıar) 

ölürsem, Nihada babasızlığını ha -

fa. 
- Zannetmem. Çünku sokaktan 

değıl, damdan geldim. Onun için 
böyle sırılsıklam oldum. Yani kati
lin Gribbeyi öldürdükten sonra kaç
tığı yoldan geldım. 

Perlon sustu. Dışarıya kulak ka -
barttı : 

- Fırtına durdu galıba. 
- Evet. Sizi kurtaran da esasen fır-
tınadır. Artık nerede ise gelir. Sila
hınız var mı? 

- Hayır. 

- O halde kapının yanında ben 
duracağım. 

Müfettiş gitti, intihap ettiği yerde 
durdu. 

PeTlon şimdi muthış bir heyecan 

ı içinde id~. _Titr~k bir s:sle sordu : 
- Katılin kım oldugunu biliyor 

lmusunuz? .. 
- Evet. 
-Kim? .. 

- Söylemem. Esasen sölesem bile 
inanmn7.Sınız. 

- Peki nasıl öğrendiniz? 

- Akiten v:ıpurunun süv:ırisine 
çektiğim telgrafa aldığım cevaptan. 

Perlon şaşırdı. Akitcn vapuru, Na
motun kazaya uğrad~ğı vapurdu. 
Yoksa katil sakın Namot olmasın? 
Öyle ya !Kimse onun öldüğünü gör
medi. Cesedi de bulunmadı. Ya öl -
medi isct Hayır .. hayır .. buna imkan 
olamazdı. Saçmalıvordu. 

=~=~~=~~~~~~~~*"'~-~===~~~~~~~-- tırlatma. Yalvarırım sana, ona iyi 
Birdenbire titredi. Kapının öte ta

rafında hafif bir sürtünme olmuştu. 
Katil orada idi. Perlon ayaklarının 
titrediğini hissetti. Bir koltuğa çök-

1 

t~. Yarı k~ranlıkta, müfettişin eli -
nın tokmnga doğru kalktığını gördü 
ve bir nefes halinde onun ~u sözle-
rini duydu: 

~ 

- Yanınızda pardesüm var. Ce .. 

binde elektrik feneri var. Alınız. 
Kapıyı açar açmaz bakınız ve gözle
rine tutunuz. 

J Biraz bekledi. Sordu : 
- Hazır mısınız? .. 
-Evet. 

Müfettiş bir hamlede kapıyı açtı 
ve elektrik fenerinin ziyası, karan
lıklarda bir yüzü aydınlattı. 
Müfettiş haykırdı : 

- Eller yukarı ve kımıldanma. 
Ensel endin. 

Lakin bir kahkaha duyuldu \'e bir 
an aydınlanmış olan sima kayboldu, 

!
merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. 
Vens bir hamlede dışarı fırladı, c -
lektrik düğm<?sini çevirdi, aydınla-

j nan merdivenlerden eğildi ve tabarı
,casım n~s etti. Kurşun, koşa koşı 

inen adamın sırtından girdi, onu yü
zükoyun yere de\•irdi. 

Müfettiş, gözleri korku, haşyetten 
büyümüş Perlona dönerek : 

1 
bak Hamdi, kardeşinin bu sözlerini 
bir ölüm mahkümunun son sözleri 
imiş gibi başı önünde hüzün içinde 
dinledi. Kardeşinin bütün sözlerine 
yaşlı göilerle cevap verdi. 

- Artık, dccli, bu sefer tamamile *** 
öldü. 

SÖZ, MÜFETTİŞİN 
-ilk şüphelerim, yatağın üzerin

deki örtünün kaybolmasilc başlıyor. 

Yoksa gayet tabii bu işde Gerniko

nun kabahatli olduğunu aklıma bile 
getiremezdim. 

Vorobeyçik, önündeki viskiye bi
raz daha soda ilave etti, koltuğa gö
mülCiü: 

- Şimdi kendi kendime soruya -
rum. Nasıl olup ta daha ilk dakika· 
dan bu işin sırrına agah olamadım. 
Nasıl olup ta bulunan cesetteki döv
meleri tetkik etmedim. 

- Fakat kaptana telgraf çekmeni
ze bu dövmeler sebep olmadı mı? 

- Evet. Geminın son seferinde, 
göğsünde Gernikonunkine uygun 

dfü·meler bulunan bir tayfanın bu
lunup bulunmadığını sormuştum. 

(Devamı var) 

Mualla öleli 4 sene olmuştu. Son 
zamanlarda Galipten de hiç bir ha
ber alamıyorlardı. Nihat, leyli bir 
mektebe gidiyor ve haf ta nihayet -
!erinde eve koşuyor. Amcasının kol
larına kendini atıyor. İhtiyar ad::ım

' la saatlerce annesine, babasına ait 
jşeyler sorarak konuşuyor. Sonra 
1 cZavallı annem, diyordu. Babamı da 
öyle göreceğim geldi ki, amca!> diye 
havflanıyor, harbin bitmesini bütün 
gönlile istiyor, istiyordu ... 

Galip, esir düştüğü zaman, çok ağ
ladı, çok ıstırap çekti. Ne zaman göz
lerini kapasa beyaz örtüler arasında 
esmer, solgun yüzü ağlıyan gözlerile 

'g<'nç karısının hayali gözünün () .. 
nüne gelir ve bu hayal gözlerinde 
durur. Onun son bakışını daha ya -
kından göremediği için üzülüyordu. 
Dudaklarında karısının ismi, kulak-

1 ıarında karısının giiliişii \'f" hıçkırık-

1 

ları \'.:miı. Son gülüş. son selam ve 
hı~kırık~ar ~inde yaş·.d~l'n. iste -

le ya, kurtulmuş olamaz mıydı? pi! 
Ona, evinin kapısını yabancı , 

kadın açtı ve sordu; c:Kimi istiY0~ 
sunuz? Galip şaşırdı. Yanlış bir~ 
re mi gelmişti, ac:ıba? Hayır, btl d 

1 

iyi hatırlıyordu, tabii kendi e\'l ~ıP· 
Maamafıh, kadın haklı idi. G; , 
bir an düşündü ve sonra sordu: ' !<" 
Hamdi, burada oturmuyor mu?• \·ııP 
pıyı açan genç kadın lakayt cc el' 
\"erdi: c:Onlnr bu evi bize satalı. ı11ı· 
oldu. Şimdi nerede olduğunu bıl sU 

yorum!> Adamcag'iız, Nihadı oısıı11 c .. ıtı 
racaktı. Fakat, kapı sür'atle yıı 
kapatılmıştı. 

••• f 
~ 111 

Galip, bu vak"adan sonra gu 
ce .rerscriler gibi dolaştı. Ağladıb · 
du, aradı. Fakat kimse bir ş~Y bt'~· 
miyordu ... Bir gün, mahallenın. ~ 
çisine 'tesadüf etti. Bekçi, Gallb1 

1 
rünce, taziyede bulundu. O ııı.:1 1.e 
her şey anlaşıldı. Karısı Muall9 

ağabeyisi Hamdi, gözlerini eucd1~.r· 
yummu_şlardı. Acaba Nihat nere Ne' 
de idi. O, muhakkak yaşıyord~; r,C 
rede ve nasıl yaşıyordu, kiın bıl fi c-
kadar büyümüştü. Zaman z8J118 

nu hayalinde büyütüyor .. sonrıı ~ 
h:ıyal gözlerinden siliniyor, on~· et' 

bukleli başile kitapları üsftı~t 
ğilmiş çalışırken, son defa bırB 
gibi görüyordu .. .... . 

. ge" Çok soğuk bir kfınunusanı 110 
Galip, göilerini açtığı zaman ~e f(O' 
bir hastahane odasında bul~ll·1'11t! O 

nuşamıyordu. Baş ucund~ bır , ır 
gözlerine bakarak sordu: cBir ~ıı r' 

. . . ., ıcr t ver ter mısınız ... > -ıas a ce,·ap vı 

di. Tekrar göz kapakları 1'8~ c ' 
,çekil, ben bir şey istemiyortl 11ıf 

il 1 vl ' d. kh\'or-um ... og um... ıye sayı · rı•' 

alla, sana geliyorum. Gel al bC bııl' • 
ı nına, sana geleceğim•. Hasta r (. 
kız saşırmıştı. Hemen koştu .. b~ıc 
tor ~.ağırdı. Doktor, odaya gır 

1 
l 

man hasta sayıklamakta de\·tır: 
yordu. Bu esnada oda va t: ... rı; 
doktor daha girdi, karyolaY9 I! ~ 
laştı ve sordu: Ne istiyor bıl ı:ı.: 
Hasta bakıcı kız: sayıklnyor: dC lı 
Kimsesiz dün gece k::ırlnr jçı;:9...t ' 

l 
lunan hasta. İki doktor da 
hüzün içinde balayorlardı. rf.· 

1· ,.o 
Bir aralık, hastanın c ı · .,.< ~ 

altından çıktı. Sağ avucund9 cJıl~ 
sim vardı. Onu, son bir def_:ı•ı.ııfl. '1 
larına götürdü ve oğlum! 0~~{ıt 5 1 

ye inledi. Odaya derin ?~ 5.~rf"! ' 
mişti. Doktorlardan bırı .k dtı!O ~ 
Yakln~tı İhtivarın avucların rıcl' :;- . • • ~c 

simi aldı. Titredi. Bu resi~'· rcsıl'I ' 
cukluk resimlerine ait bır rı:ı11 • .. ıı.ı .. 
Her şeyi anladı. Başını 0 t11'; ı ,.t 

1 

ğuk elkrine koydu, hıçkıra! bıt· o 
lun geldi, fakat sen gitlin, bD 
inl"di. Hıçkırdı, ağladı.·· 
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145 genç Faşist-Komünist 
:ııııııııııııııııı::ııııı::ı:ı Kadından 20 si m ü c a de 1 e s i 

iHastalıklıçıktı ! 1 Londra.dak· m .. d 
LI 64 Gizli zevk satıcı genç kadınlara 1 uca e-
rı amidi yenin Akdenize açılışında ~~ş~i~~~~~~:ı~e~~~ğ~ı:~~~:~~.bü- lede .bir· çok insan 
amiral Ramı"zı·n de muvafakat·ı vardı m:~:~!~~d~lr~n~~~~al:~~ı~~~.:~~~ •• ıd .. 1 d ' ne evvelkı gece Taksım caddckrın· o u ve y a r a a n 1 • 

Saraydan dorlanma kumandanlığına za/er 
ide yakalanan ve muayeneye sevke-
dilcn şüpheli ve gizli zevk satan ka- İngilterede Sir Osvald Mosley is- 1 DJter taraftan yollara, barikat de· 

tebrikleri geliyor 

Amiral Ramiz 
hele 

Rauf kaptandan hiç haz etmezdi, 
nezaretin emri gelince çıldırdı 

dından 20 sinin zührevi hastalıklar minde asılzadelerden orta yaŞlı bir nilen manialar da konmuş, polisin 
ile maliıl olduğu anlaşılarak bunlar 1 adam vardır. Ken~isi, a.şırı derecede geçmesine mani olan bu engeller za
emrazı zührevive hastahanesine se\·· zeng.ndır ve eskı Harıcıye Nazırı \bıta tarnfı~dan yıkılmıştır. Diğer ta
kedılmişlerdi. · meşhur Lord G'.irzonun damadıdır. raftan ıtfaıye de gelerek, su sıkmış

! Bu suretle, gizlı fahiselcrin sahte Sir Os,·ald :'lfosley, çok zamandan • tır. Polis.. mukavemet edenler yaka-

lsüs ,.e tebessümüne aldanarak kor- bcr~ İ~gilte~ede _bir faşist~.k tecrü - !andıkları zaman. yakında bulunan 
kunç hastalığa yakalanması çok b.esı ) apmı~ a ugraşagelmış, kendı - demir parmaklıklı bir bahçeye so -

ttı~~ınnıodor katibi Binbaşı İhsa- !saydı, ya elimize düşecek, yahut da 
~or. ~ııanc.ı ı:e izahatı devam edi - denizin dibini boy!ıyacaktı. .. Bugün
l~ıı t: ıııba§ı Ihsan donanmanın bü- kü varlığını Averof, birinci pliında 
b~t esaık ı·e muhaberatını elinde eski Barbaros süvarisi meşhur Ça
leıı~ttdurabilen ue memuriyeti t:esi- kıcı R mzi kaptana medyun olmalı

açılsa, düşman sefine ve limanla • 
rını topa tutsa, Averof bunun taki • 
bine memur edilir mi? 

!
muhtemel olan 2a,•allı tecrübesiz sıne taraftarlar da bulmuştur. Vakit kulmuşlar, muvakkaten orada tev• 
gençler, büyük bir felaketten kur • vakit topl_anırlar, nümayişler yapar- kif edilmişlerdir. 
tarılmı<lardır. lar ve dagılırlar. Bazan da ufak le - Sir Osvalda gelince, bu gürültüler 

llQy ei her türlü esrara nüfuz eden dır. 
lııı,0 hsan, bugünkü izahatı ile de SARAYDAN GELEN TEL-

II - A verofsuz kalan düşman do
nanması, donanmayı hümayun ile 
karşılaşırsa muhtemel netice ne o
lur? .. 

' fek hadiseler olmaz değildir. olurken, 0 asılzade de radyo ile ken-
H lkbll 1 1 h b 1 Fakat geçen günkü \·ak'a bövle eli taraftarlarına şöyle hitap ediyor-

& 9 8 8 er era gürültülerin az olduğu İngiltere -gi- du: 
Eminönü Halkevi tarafından ayda bi b' d ! k ı·d d k k ır yer e ev a a e enece a • K ·· 1 kl" k d 1 · B · 

bir çıkarılan Halk bilgisi haberleri d h - tl" 1 • ara gom e ı ar eş erım, rı • ar e emmıye ı o muştur. . 
adlı folklor mecmuasının 72 nci sa- S 1 ! il" 1 . . tanyalı arkadaşlarım ... Bır kere da-on ge en ng ız gazete erının ver- h tik' 
yısı çıkmıştır. Bu sayıda: Vahit Lut- diği malümata göre vak'a pazar gü- a geç ... • 

11.a~/k muharebesinden dönÜ§İİ ve GRAFLAR 
te J\k apt~nın Hamidiye süvariliğini Boğaza dönüldükten sonra saray-
tıııor.] denı:e çıkış lıa:ırlığını anla- dan, Bahriye Nezaretinden, Baş ku-

l;·h ımandanlık vekaletinden gelen teb-
lta~ a ·et, Rauf Bey geldi, evvela 1rik telgrafları, bütün donanmada ke
tik e~~.Beyi zaferinden dolayı teb • ıYifli bir hava ı..yandırdı, Rauf Beyin 
&ıııa . ı, sonra Vasıf Beyin kamara • hücum etmemesi, Remzi Beyin sofra 
ıı . l!ldi; onunla görüştüler, Vasıf Jettirmesi, Vasıf Beyin küskünlüğü, 
t(•Y.ırı gönJunü aldı, crkanıharbiye hulasa her şey unutuldu ... ve, do • 

Amiral Ramiz, bu sorguya, süva
i ri!eri toplayıp müzakere vaptıktan 
sonra cevap verdi. 
Cevabı şu idj: 
- Muvafık olur! 
Cevabın gönderilmesinden 2 gün 

geçer geçmez ikinci bir mahrem e
mir alındı. Emir, aynen şu idi: 

fi Salcının, Aşık Hayranı, M. Naci nü öğleden sonra olmuştur. İngiliz Mosley kara gömleklilerin başına 
Ayralın, İstanbul Halk ilaçları, Na- faşistlerini teşkil eden 4,000 kişi bir geçmiş, hadisenin cereyan ettiği sah· 

jki Tezelin, İstartbul masalları, Ziya yürüyüş tertip etmişlerdir. Gide • ncdeki gürültü büyüdükçe büyü • 
Günalın Koşmaları, Osman Baha- cekleri yer, Londra şehrinin cenubu müştür. Bunun üzerine polis kuv • 
dırlıoğlunun, Kadirli lehçesi adlı şarki istikametindeki bir monosey vetleri her taraftan gelerek o ka -

1 halk hikayeleri vardır. semtidir. dar çoğalmıştır ki, adeta İngiltere 

~ni .güverteye çıkardı... nanma, yeni bi: çıkış için hazır:ık.~a-

İsta11bu Bahriye NezaTeti 
Narada Donanmayı hümayun 

Kumandan t:ekaletine 

Bu yegane folklor mecmuasını Lakin bunların yürüyüşü, çok geç- Kralının tac giyme merasimi esna-
I bilhassa içtimaiyatçılara, terihçile- meden haber alınmış, bunun üze • sında görüldüğü kadar polis göze Çal' 

re, dilcilere ve edebiyatçılara tavsi- rine faşistlere muhalif olanlar da pıyormuş. 

1 
ye ederiz. toplanarak bunlara karşı çıkmışlar- Mosley'in siyah gömleklilerine 

hıı rnız Bey, işaret verdiği halde 1 ra başladı; sabıt hedeflere demır us-
cııııı et t" nd 1 t ı A · l R · 1 - Hamidiye krut:azörü hüma • l\a ınediği icin yol müddetince \ u e yapı an a ış ar, mıra amı-

ba llf Beye atıp tutarken Niırada Bar- zin Çanakkalede biribiri üzerine ter- yunu donanmadan ayrılarak süı:a • 
tosa idi ' f ttT · 1 · k risi Rauf Beyin emir ~·e kumanda • le k ge ·ğ; zaman onu güler yüz- / ıp e ı.,ı merasını er, resmı abu! • 

~Ştlaın•ş, ve hiç kabahatli bul • !er, ziyafetler, biribirini takip etti. sında Akde11i;e bir hıırııç hareketi 
" Ş.tı. Bu nokta şayanı hayretti. Ve, 3 kanunuevve:den ~ ~a~unu.- 'yapacaktır. 
''altık t sanı'"e kadar , a b k N 11 - B uhımıs için icabeden neı:a-~· a ta A f ·· k .. 1 b' • , • nı ır ay ı ı gun a-

'"'""ı"'ı"uı11111111H11111111u11ııı111111111111111nnı11un111•11111ııuı11 dır. karşı çıkan komünistleriıı miktarı 

Ertuğrul 

sadi Tek 

aşağı yukarı 15,000 kişi tahmin edili
yordu. 

'Yc•t ' vero muş u ır va- d · tt k · · kısın sür'atle iJ.-mali t:e sefınci meı-
,._ ' en, fena b" . k'b tt k t 1 ra a ya ı . ·"~hı· ır a ı e en ur u - . kurun hemen tahriki ile inhası. Tiyatrosu (AKSARAYDA) 21 • 
llıo,,,_;.bunda, Rauf Beyı'n hu"cum et- AMİRALİ ÇILED. EN ÇIKARAN 10 93 d .. b h '"""'• Bahriye Nazın ııamma - 7 en ılı aren er gece ve pa-

l Bunun üzerine polis işe müdahale 
etmi~tir. işte, arbede \"e karışıklık, 
bu sırada başlamıştır. Polis, faşist -
lerle biribirine giren muhalif;erini 
ayırmak için uğraşırken, ayrıca bun
ların mukavemetine de maruz kal -
mıştır. Bunun neticesi olarak 28 kişi 
yaralı olarak hastaneye kaldırılmak 
mecburiyeti görülmüştür. 

Neticede polisin 111 kişi tevkif et
tiği anlaşılmıştır. Bunlardan 28 kişi 
hastaneye kaldırılmıştır. Bunlar a
rasında kadınlar da vardır. 2 de polis 

memuru hafifçe yaralanmıştır. Vak'ı 
\mahalline gelen polisin miktarı 3,000 
kişidir. 4t as~ de sebep teşkil ediyordu. Fa- • H~DISE Müsteşar zarları (UMUMA) cumartesi 

lın1 • sebep muharebenin tafsila- Kanunuen·elın sonlarına doğıu Riistem (TALEBEYE) 
•ııı•u'•~diğ.im yukarıki satırlarda gö- 1Hamidiye tamir edilmiş ve donan ~ ~ .ı b Amiral Ramiz, Rauf Beyden hiç e e 
htı gı i Rc>mzi Beyin manevi • maya iltihak etmişti... Bu iltihakı, nııı b R . B . .

1 
d k b" . mi hiç hazzetmiyordu ... Bu son emir, 

~aııı •di!~zul'."ıasıdır. Top ateşine de- d.am~z k.ey\;.' e en çı aran ır ha- onu çıldırtmak için kafi geldi. Emri 
lhııı Ydı Averof kendini topar- ıse a ıp e ı. okuyunca bağırdı, çağırdı, attı, tut
r at~Yacaktı. Muhakkak ki, mües- 1 Hamidiye, Naraya geldikten son- tu, huJasa Rauf Beye, nezarete, baş 

l!ııraı ş altında boclılıyan düşman a- ra, amirale, nezaretten gelen bir e- kumandanlığa ağzına geleni söyle • 
tj~n ıııu~errıısi lehimizde inkişaf e- ımirde şunlar soruluyordu: eli ... ve, emrin icrası için altına şerh 
' Ydı v ar: beye devam edilmiş ol - I - Donanmayı hümayundan ay- vermeyi de unutmadı ... 

e nıhayet kaçarken l}ovala- rılacak bir kıt'a kruvazör, Akdenize (Deı:amı t:aT) t R. AD Y O 1' -=====~=~ 
- il 

A ll"UcfrNKü PROGRAM J 
"faııı n . . eşnyatı: 

19 ı 18 30 l' . . . ·Qo İn . · P akla dans musıkısı, 
~\ııo cı tarafından Türkçe şan pi
~0ktor rİebfakatne, 19,30 konferans : 
fi rah· '!'; "cd ı v ım Zatı tarafından, 20 

ırı, nı e arkadaşları tarafınd.:ın 
(J l<Jt. 
ı,. llıer :El" •Sı ve halk şarkıları, 20,30 

v, 20 4~za tarafından Arapea söy
taratına. Seınahat ve arkadaşları 
•tk11 •"1 Türk musikisi ve halk 

22 arı (sa 
. 15 ı\J~ns ~t ayarı), 21,15 orkestra, 
~ gu \e Borsa haberleri ve er-

~1oıilr, n~~rProgramı, 22,30 plakla 
so~. ~ Ye operet parçaları, 

Temizlik amelcsine yaptırılacak 9'0 tane muşamba açık eksiltmeye 
kunulmuştur. Bir tane muşrmbaya 4 lira bedel tahmin olunmuştur. 
Bezin nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. l•tek· 
liler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 285 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubi!e beraber 18-10·937 Pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6706) 

• •• Fatih Tapu Sicil Muhafızlığından: lstanbul Belediyesinin tescilini 
istediği evkaftan hususi idareye müdevver Topkapı Kürkçübaşı ma
hallesinde kemikli buruı sokağında eski bir N. lı tülbençi Mustafa 
efendi mektebinin tapu kayıt ve senedi olmadığından 25· 10-937 tari· 
hine müsadif Pazartesi kÜnÜ saat 15 de mahallen hukck! vaziyeti 
tahkik ve tosbit edıleceğinden mülkiyet ve ayn! bir hak iddiasında 

bulunanların evrakı müsbiteleriyle birlikte idare veyahut muayyen 
günde mahallinde bulunarak itirazlarını beyan etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (7092) 

Ôgte y ı\RJJ><R:t PROGRAM • • • 
Sa ne.,-,Yatı: H~psine 250 lira bedel tahmin olunan Üsküdarda Hacehesna hatun 

l< 
50

•t 12,30 plakla T .. k ik" . mahallesinde Paşatiıııanı caddesi sokağında yeni 125 N. it evin mut bak, 
g havadis ur · mus 1 1• odunluk ve tsş odaları ankazı satılmak üzere açık artırmaya konul-
!i t~ıit kol ' l3 Beyoğlu Halke\'i muş isede belli ihale gününde giren bulunmadığından plZarlığa çev· 
~· .. tarafından bir tems,1, rilmişlir, Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 18 

j ~-= lira 75 kuruşluk i.k teminat makbuz veya mektubile beraber 21.10.937 

lr'<s" ~ben\J~ Birinci Ticaret Mabke _ Perşembe günü saat 14de Daimi E;cümende bu'.unmalıdırlar.(B) (7093) 
l • • • 

~Utla,; ıc. Maı· . Senelik muhammen kirası 900 lira olan Kadıköyüııde C•fera~a ma-
tlıl 1 eti 1-ırar ı~e Muhakemat mü- hallesinde Muvakkithane sokağında 1 No. dükkii:ı 9.'8 veya 939 ve 
!> .t,ın han ından Galatada Küçük 940 •eneleri Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırma· 
g ne ı\dli •da 2 ~o. da Salih alcy- ya konulmuş ise de bel:i ihale gününde isteklisi bulunmadığından artır· 

1
"- 1~areıy~ Ya- • oından en·el mül- ml 21 • 10..937 Perşenbe ı:ününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım 
:~ış olan ~~:iye mahkemesinde a- Mü dürlüiı'ünde ı:örülebilir. lstekliler 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
'lı hkıııct~kl ıl ı 15 kuruşun tahsili makbuz veya mektubile beraber yukarda yazdı günde saat 14de Daimf 
~ • kelrı<> . ava enakı yenilenerek Encümende bulunmalıdırlar. (7091) 

tn- rnıze g·· d • • • ' . -.,ı,, on er ilmi• ve mah- V . . l a d -e k ld • esaılı nak iye resminden otan borcundan dalayı haciz edilen 2235 
h :"anı ed~mığı noktadan dava - Osmobil markalı ıakse otomobili Tophanede lsmailin garajında saat 
ttı,~nderiJen de~ ıçın mliddeialey- 11 de 18-10-9:17 günü açık artırma ile satılacağı ilaıı olunur.(7088) (B.) 
h~~ ~n iade •~etıye tebliğ edıl - -----.. -.-.. -_-.----------------------
• 'llııığ kılınmıstır T hk'k t hakemat Mudurlugu avukatlarınılan 1 İstanbul Aslive Birinci Ticaret 
"-a• •ne " • . a ı a '! . . "desi e n. u M K " ıthatın 1stanbul Küçuk Mustafa P. !Mahkemesi: 
ı~ "'ıı · · . nun 141 ci 1 • na cı.:ı.nee ilan .• Tabak Yunus yokuşunda 26 numara- stanbul Maliye Muhakemat Mü-
~~" ı karar veri] en. teblıgut da oturan Ahmet Meti aleyhine ika- dürlüj;<iine izafetle vekili avukat Ce
~ llıı t 1:-abt<eme d~rek ılanı~ hır me eylediği 27 lira 75 kuruş alacak J !iıl tarafından mülga Seyrisefain a
•;. ~~ 'l'ııtihi il. ıvanhanesıne a- davası üzerine müddeialeyh Ahmet J centası iken vefat eden Hasan Hasip 
ltaıeın. ında tnüdd:~:an ıtıbaren bır !11eto namına gönderilen davetiyeye varisleri aleyhine mahkememizde 
' 1~1 t~:: l'llüracaatıa leyh mahkeme verilen meşruhattan halen ikamet- 937/219 numaralı dosyasile açılan a-
>ıı~d'ğ' elluğ ıle dava arzuha • gahının meçhul olduğu anlaşılması- lacak davasında: 

lldıı 1 V~ llıuJıa cevapnamesini \•er- na mebni talep veçhile bir ay müd- O!urduğu yer belli olmıvan müd-
1~ te ğıı 16/ıı kemenin muallak bu- detle ilanen tebliğat icrasına karar deialeyhlerden Cemale ıla~en teb'i
toı:<lit llıahltenı::37 salı günü saat verilmiş ve muhakemesi 13/11/937 ğata rağmen mahkemeye gelmedi • 
le l> de h kk e hazır buulnmadığı tarihine müsadif cumartesi günlü ğinden hakkında H. U. Muh2keme • 
~r~Pılaca~1 1

1n~a gıyaben muamc- saat 10 a talik kılınmış olduğundan '!eri kanununun 401 inci J""addesi mu-
" ı.l&ıı olu e~, ğ Yerme ge k mezkür glin ve saatta mahkemeye 'cibince gıyap kararı \"erilerek ka • 
"e . nur çme 1 ~'Ilı!· lkta~ B· • 935/898 gelmediği veya musaddak bir vekil rarn&menin mahkeme dh·anhanesi -
1 1iiını:ıetı· irinci Sulh H • göndermediği takdirde gıyabında ne asıldığı ve tayin edilen 9/11/937 
~bıı..ı · ukuk Ha- muhakemeye devam olunacağı teb- : salı günü saat 14 de mahkemeye gel-

nı..ıive..._'le . !iğ makamına kaim olmak üzere ilan mediği takdjrce tahkikata gıyabında 
ızafetle mu - olunur. 937/509 !devam olunacağı iJan olunur 93'7/219 

lsıanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

saat 20-30 da 

Kuru Gürültü 
3 perde 16 tablo 

Yazan: Türkçesi: 
Shakespeare M. Şükrü 

ll'
ı.'1"~1111STANBUL BELEDiYESi 

1 üu/1'1•1 ŞEHlR TiYATROSU 
r• llJl'I ı' J ıı 

1 
saat 20..30 da 

1, • ," 
:ııı.ıı Toka 

OPERET: 5 perde komedi 
Y aıan : Türkçesi : 

Edvar Burdet Fikret Adil 
Pazar günleri 15.30 da Matine ,,.. 

ÇOCUK: 

Yazan: 

Cumartesi,Çarş1mba 14te 

LA FONTEN BABA 

I Ekrem Reşit 
Müzik 

Cemal Reşit 

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk 
mahkemesinden : 
Gümrük namına Hazine Mu~emat 

l
'.vlüdürlüğü vekili avukat Nüzhet 
Erk tarafından Zeytinci DdviŞ za
de Nazmi vereseleri karısı Derviş 

kızı Sabiha ve oğlu Suphi ve nvel
ce Galatada Mumhane c~ddesinde 
İbrahim Rıfat hanında 14 No. da o

l turmuş Dimitri Karamanos alyhle

rine açılan iki yüz kırk dokuz bin 
yedi yüz doksan bir kuruş gümrük 
rcsmir..n tahsili hakkında da,·a~ın 

nakzen cereyan eden muhake>nes·ı1-

I de: hakkındakı tebliğatın ötedenbe-

l
ri ilanen yapıldığı anlaşık-. dava o
lunan kefi: Karamarosa il&..-ıen teb

liğat yapılmasına ve muhakcwen~ 
22/11/937 pazartesi günü saat 14 e 
bırakılmasına karar \·erilmiş oldu-

l
ğundan yazılı günde müddeialeyh 

Karamanos mahkemeye gelmediği 

Yeya bir vekil göndermedıği takdir
de muhakemenin gıyabında yapıla
cağı ilan olunur. (937 /1918) 

1 Beşiktaş Bifrıci Sulh Hukuk Ha
kimliğine: 

İstanbul Muhakemat :lfüc!iriveti 
avukatlarından Mithatın Beşiktaş 
\lfasanpa~a deresi çıkmazında iki sa
ı yılı evde oturan Hasan Basri aley
hine ikame eylediği alacak davası ü
zerine, müddeialeyh Hasan Basri na
mına gönderilen davetiyeye verilen 
meşrubattan ikametgahının meçhul 
olduğu anlaşılmış ıılduğundan talep 
veçhile 25 gün müddetle ilane>ıı teb
liğat icrasına karar verilmiş ve mu

hakemesi 13/11/937 tarihine ınüsa -
dif cumarte•i günü saat 10 a talik kı
lınmış olduğundan o gün mezkılı sa
atta mahkemeye gelmc·'iği ,-n, 
hut tasdikli bir vekil gö d· rr. c diği 
takdirde gıyabında muhake::ı ·" dc
,.a.,, olunacağı tebliğ mak~mına ka
im olr:ak üzere ilaıı olunur. 

931/515 

"-:l _in-::h~i_sa_r_la'"'.'"'r-.U __ . _M_iı_· d_ü_r_lü..;;ğ;_ü_n_d_en_:_I 
1 Şartname ve keşifnamesine tevfikan Cibali Fabrikası Tavhane 

eksiltmeye konul· ve dinlendirme salonlarının döşemeleri işi. açık 
muştur. 

. 2 - Muhammen bedeli 4763, 55 lira ve muvakkat teminat 357, 27 
lıradır. 

3 - Eksiltme, 27-10..937 tarihine rasılıyan Çarşamba günü saat 15 
de Kabataş!a Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun• 
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 24 kuruş mukabilinde her gün inhisarlar inşaat 
Şubesinden alınabilir. 

5 -: Eksiltmey.e iştirak edecek!erin; bu gibi işleri yapmış olduklkrı
na daır olan vesıkalarını inşaat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye iş
tirak vesikası almaları lazımdır. 

6 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte oı 7 5 gü
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ili~ oİu~ur. 

•B. •6933" 
• • • 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 70 X 100 eb'adında J400() 
kilo ince şişe ambalaj kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 1-11-937 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 15 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesind~ki alım komisyonunda 
yapılacaktır . 

ili - Şartnameler parasız olardk hergün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saatte % 7,S 
güvenme paralariytc birlikte adı ıreçen komisyona i'elmeleri ilan 
olunur. •6885,, 

• •• 200 adet 110-75 ampul 
100 n 110-200 n 
250 .. 110..150 

" 600 " 220-15 • 
150 n 220-25 n 
400 ., 220..60 

" 150 .. 220..75 • 200 .. 220-150 • 
2050 Yek ün 

1 - Müfredatı yukarda yazılı cem'an 2050 adet ~mpul pazarlıkla 
sahn alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26-10-937 tarihine ratlıyan Salı günü saat 16 da Ka
babşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gÜ· 
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"M. "6886" 
• • • 

1 - Tefrişi takarrür eden Ankara, Aydın, Eskişehir, Sivas, Tokat, 
Trabzon, Manisa, Kars ve Göneo idareleri için idaremizce kabul 
edilen tipler dahilinde 899 parça eşya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Eksiltme 18.X-937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15de 
Kabataşda lnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

ili - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat teminat 1824,57 
liradır. 

iV - Şartnameler para~ız olarak hergün yukarı·fa adı geçen Ko
misyondan abnabilir . .J\ncak şartname almak isleyenler şimdiye ka· 
dar en aşağı on bin liral·k işi muvaffakiyelle yapmış olduklarına dair 
\'esaiki lnhi~arlar Um•ım Müdürlüğü inşaat Şubesir.e ibraz ederek 
mukabilinde Lir ehliyet vesikası tedarik etmek mecburiyetindedirler. 

Bu ves'ka)'' iı)n il olmayanlara şartname verilmeyeceği gibi eksilt
me-ye de i~~·r.1K tltiC'i!mtzlcr. 

V - ~. • •. r ,ü· lt klıl nıek tutunu, kanuni vesaiki, eksıltmeye iştirak 
nsik?smı ~ 0 7,5 tüvcnme parasını ihli\·a edecek olan kapalı zarflar 

eksiltme güııü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz ınui<abilinde verilmiş olmalıdır. "B .• "668:~ .. 
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iki liraya temizlediğiniz elbise ve kadın roplarını yalnız 

• 5 Kuruşluk FEVA 
ile yeni bir hale koyarsınız. Bütün ipekli, keten ve yünlü mensucatı, çamaıırlar, fanileler, bilhlssa üniformaları, halı,çuha ve kumaşları, boyunba~ ve nazııc 

ipekli eşya, cam ve madeni eşyayı ve kirli ve pis eski mensucatı 

Bir DAKiKA iCiNDE TEMiZLER. 
Almanyanın yeni icadetıiği bu şayl nı hayret ihtiradln bütün kadınlar memn~ndur. Dünyanın her tarafında müthiş bir rağbet kazanmıştır. 

-~-~~~~~~~~~~~-"-A~S_A_N~_D_E_P~o_s_u~a_o~K_u_r_u_,_ı_u_r_._T_o_p_t_a_n_c_ı_ıa_r_a~t-e_n_z_ıı_a_t __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Harici Askeri Kıtaatı f \ 
İlanları 1 

Kor Merkez kıtaatı hayvanlan ih
tiyacı için 382000 kilo arpa 'alınacak
tır. Tahmin edilen bedeli 15280 lira

dır. Şartnamesi Kayseri Kor Satına!-
' ma Komisyonundan parasız alına -

bilir. Eksiltme 1/11/937 pazartesi gü

nü saat 15 de Kayseri Kor Satına! -
rna Komisyonunda olacaktır. Eksilt

me kapalı zarf usulile olacaktır. Mu
vakkat teminat 1146 liradır. Teklif 

mektupları 1/11/937 pazartesi günü 
saat 14 e kadar Kor Satınalma Komis
yonu Reisliğine verilmiş olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul e

dilmez. İsteklilerin icabeden kanuni 

vesikalarla birlikte komisyona mü -
racaatları. .50;;, c6776o 

1f 
Kırklareli Tümen birliklerinin ih-

tiyacı için kapalı zarfla 3000 ton odun 
satın alınacaktır. Muhammen fiatı 

1 kuruş 25 santim olup tutarı 37500 
liradır. İlk teminatı 2812 liradır. İha
lesi 26/10/937 salı giinü saat 16 da
dır. Şartnameoi her gün Tümen Sa

tınalma Komisyonunda görülebilir. 
Şartname ve evsaf isteyenlere 187 

kuruş mukabilinde verilir. İstekliler 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesika ile teminat mektuplarını ha
vi zarflarını belli gün ve saatten en 

'az bir saat evveline kadar Tümen 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

·508· ,5779, 

* Sivastaki Birlikler ihtiyacı için 
251500 kilo ekmeklik un kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Be
deli 33885 lira ve muvakkat teminatı 
2541 lira 38 kuruştur. 25/10/937 pa-
1.artesi günü saat 15 de Sivas Tuğ 

Komutanlık binasındaki Tüm Satın
alma Komisyonunda ihale edilecek
tir Şartnamesi her gün Komisyonda 
görülebilır. İstekliler kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaik ve 
muvakkat teminat makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını havi zarfı kanu

nun 32 ve 33 üncü maddelerindeki 
tarifat dairesinde hazırlıyarak ihale 
günü saat 14 de kadar komisyona 
vermiş bulunmalıdırlar. 

,509 •• 6780· 

* Tümen birlikleri ihtiyacı için 77800 
kilo pirinç kapalı zarf ile 21/10/937 
saat 15.30 dadır. Teklif mektupları 
bir saat evveline kadar kabul olunur 
Muhammen bedeli 17.894 lira. ilk te
minatı 1342,05 liradır. İsteklilerin 
şartr.amesini görmek üzere her gün 
ve eksiltmeye iştirak için belli gün 
\'e sı;atte teklif mektupları ve kanu
ni vesikalarile Lüleburgaz Tümeiı · 
satınalma komisyonunda bulunma-
ları. ,515, .6872· 

* Çanakkale Müstahkem mevki bir
likleri için 109000 kilo patates satın 
alınacaktır. Patates beher kilosu 7 
kuruştan 7630 lira biçilmiştir. İhalesi 
23/10/937 tarih cumartesi günü saat 
12 de Çanakkale Müstahkem Mevki 
Satınalma komisyonunda yapılacak

İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI 

M D E • 
1 

EKŞİLİK ve YANMALARINI 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eden: 

G RiPiN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

fş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda 
bir kaşe 

Bulundurmayı unutmay•nız. 
Kalbi boım•7, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İcabında gü!ilde 3 kaşe ahnabilir. 
İsim ve markaya dikkat.bıklidlerinden sakınınız. ----- - 

Nafia Vekaletinden: 
l - Eksiltmeye konu'an iş : Adanada Berdan regülatörü ve Ber• 

dan SRğ° ve sol sahil sulama kanalları keşif bedeli 53il000 liradır. 

2 - Eksiltme: 11· Sonteşrin .937 tarihine rastlıyan Perşembe günü 
saat 15 de Nafia Vekaleti Sular umum müdürlüğü Su eksiltme Ko· 
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler: Eksiltme şartnamesi, nıuhvele projesi, Bayındtrlılc 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 26 lira 50 kuruş 
bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteidilerin 24950 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve 100001) liralık Nafia işlerini taahhüt edip muvaf. 
fakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğuna 
dair Nafia Vekaldinden alınmış ıııüteahhi!lık ves"kası ibraz etmesi 
isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "3806. "6927. 

tır. İsteklilerin ihaleden bir saat ev- can Tüm satınalma komisyonunda 
ve! teminat akçeleri olan 552 lirayı yapılacaktır. Şartnamesini görmel< 
ve ihale kanununun 2-3 üncü madde- isteyenler her gün komisyonumuz
lerindeki vesaik ile bir saat evvel dan parasız olarak görebilirler. İs
komisyona müracaat etmeleri. !ekliler ıhale günü Tecım ve Endüs-

! liradır. Şartnamesı Kor satınalma 
komisyonundan alınabilir. Ve görü
lebilir. Eksiltme 3/11/937 çarşamba 
günü saat 15 te Kayseri Kor satınal
ma komisyonunda olacaktır Eksilt· 
mc kapalı zart usulile olacaktır. Mu
vakkat teminatı 489 liradır Teklif 

•6758• c50h trı Odasındu kayıtlı bulunduklarına * daır vesıka ıbraz edcceklcrdır. 
İzmir Müstahkem Mevki Kıtaatının .535, .7075• mektupları 3/11/937 çarşamba günu 

146572 kilo un ihtiyacı kapalı zarf * Jsaat 14 e kadar Kor satınalma komis-
usulile münakasaya konmuştur. İ - 5/J0/937 günü bpalı zarfla ihale yonu Reisliğıne \'erilmiş olacaktır. 
halesi 15/l teşrin/937 cuma günü sa- edılecck olan bır mılyon iki yüz bin Bu saatten sonra mektuplar kabul e
at 16,5 daki ihale 22/10/937 cuma gü- kilo oduna talip çıkmadığından pJ - dılemez. İsteklılerin kanuni vesika
nü saat 16,30 da İzmir Levazım amir- zarlıkla eksiltmeye konmuştur. Tah- !arla bırlikte komisyona müracaat-
liği Satınalma Komisyonunda ya - min edılen bedeli 27 bın liradır !arı. .538. •7077• 
pılacaktır. Tahmin edilen mecmuu İlk teminatı 2025 liradır. İlk j * 
tutarı 19054 lira 36 kuruştur. İik te- J pazarlığı 25/10/937 pazartesi gilnü Eskı~ehır garnızonundakı kı aat 
mınatı 1430 liradır. Şartnamesi Ko - saat 16 da Erzincan Tumen satına!- ,,.e müessesat ıç_.n 650 ton yerli antra
mlsyonda görülebilir. İsteklilerin tek- ma komisyoıounda yapılacaktır. Şart- sıt komüruniın 3/11/937 çarsamba 
lif mektuplarını ihale saatinden bir namesini görmek isteyenler bir ade- günü saat 15 le Eskişehirde levazım 
saat evveline kadar Komisyona ver- dini 135 kuruş mukabilinde komis- amirliği satınalma komisyonunda 
rneleri. .510• c678t. , yonumuzdan alabilirler. İstekliler 1 kapalı zarfla <'ksıltmesi yapılacak-* 'ihale günü Tecim ve Endüstri Oda- 1 ır. Tahmin bedeli 18200 liradır. Mu-

5/10/937 kapalı zarfla ihale edile- sında kayıtlı bulunduklarına dair ıvakkat teminatı 1365 liradır. Şart -
cck olan 740 bin kilo oduna talip çık- vesika ibraz edeceklerdir, namesi komisyonda görülebılir. İs-
madığından pazarlıkla eksiltmeye ,537, <7076> teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
kca>muştur. Tahmin edilen bedn! * vesikalarla birlikte teminat ve teklif 
16650 liradır. İlk teminat 1284 lira Kor merkez kıtaatı için 210 ton mektuplarını ihale saatinden bir saat 
75 kuruştur. İlk pazarlık 25/10/937 lzonguldak sömikok kömürü alına- evvel komisyona vermeleri. 
pazartesi günü saat 16,30 da Erzin- caktır. Tahmin edilen bedeli 6510 ,539, •7078• 

1 

MAZON MEYVA TOZU giderir 
Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. içilmesi 

latif, tesiri kolay ve mülayimdir. Yerini hiçbir 

mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HO· 

ROZ markasına dikkat 

\ ıtştanbul komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları., 

Deposu : Mazon ve Boton ecza deposu. 
arkasında No. 47 

lstanbul Yeni 

Umum sıhhiye deposu için aıın; 
cak olan 10,000 tane kinin kutusu 
ihale günü talibi çıkmadığından 'J.>~ 
halesi pazarlıkla 18/Birinciteşrın/ postane :ıl<' 
pazartesi günü saat 16 da yapılacd r 
tır. Muhammen tutarı 1600 lir• 

1
: 

"""' Şartnamesi her gün öğleden e iP 
komisyonda görülebilir. İstekliler 

·el"I 
120 liralık ilk teminat makbuz ' · .. o~ 
mektuplan ile beraber ihale ~O' 
vakti muayyeninde Fındıklıda 

ve mutanlık satınalma komisyon_un' 

NEOKALMiNA 
GRiP • NEZLE - NEVRAL_JI - BAŞ 

Diş AGRILARI - ARTRITIZM gelmeleri. ,6~ 

Türkiye 
İdare 

ı - Açık eksiltme ile Meclis ve Müştemilatı Kalörifeıleri için 
"ikiyüz,,ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 420 Dört yüz Yirmi liradır. "Temi• 

nat Banka Mektubu. olacaktır. 
4 - Açık Eksiltme 25.X-937 Pazartesi günü saat on beşte Büyük 

Millet Meclisi idare Hey'eti Odasında icra kılınacaktır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 1937 senesi Ticaret Odası tescil cüz

danını berab~r getireceklerdir "6696. 

inşaat ve tamiratınızda --• 
Size çok kolaylıklar gösterecek olan Müessesemize işinize başlama· 
dan evvel uğramanız menfaatiniz icabıdır. Galata Kürekçiler cad· 

desi Manhaym ban No. 21 --------·-----------· 

Beyoğlunda: Eski 

HA YDEN mağall'!alarırtd 
Nefis ve müntehap BA ı<~f< 
mobilyaları teşhir edilmektedir· 
YAT AK ve YEMEK odaları 
ile SALON takımlarının eP 

zengin çeşitlerini her yerdeP 

ucuz fiatlarla bulacaksınız. 

Bakırköy Sulh Hukuk Haknırıl'' 
ğinden : . c.ı• 

Luici Selvellinin Yüstiyanı ıle i, 
yian V.e müştereken mutasarrıf 0 al' 
dukları Yeşilköyünde köy içi ınalı·iJI 
lesinin Mirasyedi sokağında J;~Ji• 
78/80 No. lu ev ile ve arkasında kb'·ıi 

k8 J 
se çıkmaz sok:ğında arsanın. ·eor 
taksim olmadıgından bılmuza~ ~· 
satılmasına karar verilmiş oldUg~ı· 
dan mezkur ev haricen kargir ve f" 
hilen ahşap olup çinili bir ayakl<",·e 
!ık ve 8 oda 3 hela ve bir mut'.ak ur 
tulumbalı bir sarnıç ve bir k.0~11• 
lük ve üst katta bir aralık ,.e uç ı1' 

ıııı 
tan ibaret olup ve yıkılmış rı ... 

. "'" ve maabahçe hanenin kıyınetı 
0
, 

J;aS' hammenesi 2500 liradır ve ar ,.c 
daki arsanın kıymeti 28 liradır i· 
arsa 56 metre murabbaıdır. IIa°,e,

3
• 

le arsa 18/11/937 perşembe günU. ae
at 14 ten 16 ya kadar müzayed_es~,i 
vam edeceğinden yüzde yetrı:~ş. ıeri 
bulduğu takdirde ihalei kat ı)e 11e 
icra kılınacağı ve bulmadı,ğı sure ·el 
ikinci arttırmanın 3 Kii.n~nue~')o;ı 
937 cuma günü saat 14 te yınc 1 el' 
kadar müzayedeye devam 0Jun3 ~ 
j ğından ve evvelce son verile» fır
baki kalacağı ve son arttıranı_'.' '03rt 

rine kat'i satışı icra kılınacagırı rır 
talip olanların ve alitkadar1;3~t 

1 ycvm ve vakti mezkıirda 937 şl· 
1 - ıııat No. lu dosyaya ve fazla ma ıı sı" 

1 

mak isteyenlerin mahalli ınah5u ıe
İKTISAT VEKALETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: na talik edilen şartnameyi görrll:ı 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli. ecnebı Anonım ve sermayesi eshama mün· ri ilan olunur. ~ 

kasem şirketler kanununa tevfikan Türkiyede çalışmağa izinli bulunan D H f c ,..,ıJI 
([)ı Levant Ayron End Maşıneri Kompani Limite!) şirketinin Türki- 1 • a JZ eıa• 

J ye umumi vekili George Alfred Chisnell hail' olduğu salahiyete bina- (wKMAN HEKİM) 
en bu kerre müracaatla şirketin Türkiyedeki faaliyetine nihayet verme-

1
91 

ge karar verildığini ve tasfiye işini yapmak üzere de İstanbulda Galata- D a h il iye mütehsS~·ğl' 
da Karaköy palasta 3 üncü katta 13 numarada mukim avukat Daniş S. Pazardan başka günlerde 0 

0,t ııa 
Somersan'ı vekil tayin eylediğini bildirmiştir. dP.n sonra saat (2.5 tan 6 ya p~' 

Bu şirketle alakası olanların mezkur mahalde mukim avukat Da- tstanbulda Divanyolunda (104) 
1
, • 

niş S. Somersan•a ve icabında İktısat Vekaletine müracaat etmeleri ilan maralı hususi kabinesinde has ıeJI 
ınar olunur. !arını kabul eder. Salı, cu . bl' 

günle~i sabah .9.5 - 12. saatıer'en" 
kiki fıkaraya mahsustur. Mu~ı.JJ~ 
hane ve ev telefon: 22398. ' 

Depozitosu /.. 
Nev'i T. L. telefon: 21044. -----·r}ıl· 
- Beyoğlu 3 üncü Sulh HukU 

Nişantaşı, ~ski Teşvi· 135 Eski ekmek 36 
kimliğinden : dOr 

kiye yeni Harbiye fabrikasının Mahkemenin g37/1355 sayılı caır 
sokağında 1 nci btı yasile (Galata perşembepazarı h'~e 

Yııbrıth adresi yazılı gayri:nenkulün birinci katı açık arttırma desinde 87/89 No. Iu) Mh''e 
8
,·r' 

usuld~ 1 - ~ sene müddetle kıraya verilecektir. müsteciri Hüseyin taraf'.nda0 ııWr 
ihale 26· 10-937 Sa'ı günü •aat ondadır. l,ıek;ilerın depozito akçe· kahvehanede müstecir ıketl k ııır 

sile bildiri!en gün ve slatte şubemize geimeleri. mezkur kahvehaneyi terkedere
11 

0ı· 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI • semti meçhule gittiği anlaş'.~cri 1 

ı ....... Kımyager ••H••• g'er Hüseyin ve Hazine ale) s~~' , Mensucatta kullanılan lıfli mnd- • 
ı H •• dd" ı istihkak davası açılmış olu~. d,~c-

deyi \'erme usulü, hakkındaki ıhı rn ı USa me ın ı müstecir Hüseyin hakkınrlak 1 1 •1,rer 

f 
ıçin alınmış olan 3 Sonteşrın 1934 ·ıc ,.. 
taııh \'C' 1888 numaralı ihtıra bera- ı Tam idrar lnhlili 100 kuruştur. ıltıyenin (l5) gün fasıla 1 ınuh·'~ıi 

ıt Eı··u·m m t ht·ıa·ı E · - .. E l'k ı tcblire karar verilmiş ve dı 11
1 

tının ihtıva ettığı hukuk bu kene • u a ı . mınonu m a . alik c ı• 
1 başkasına dcvır veyahut mevkii fiile ıı ve Eytam lıankası knrşısında ıımesı 6/ll/937 saat 9 3 t ·r f!il'cı.e 
konmak için icara verilmesi teklif ı lz;,.et Hey Hanı. ıı ol_duğun_dan sabık mttüste~;ahkel11'~r 
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