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VAZiYET GENE VAHiMLEŞiYOR! 
·Y rın bütün dünyada: 1MET A S 

·-s 
uda lllerakla bekleniyor ista 

it 81 ya yeni b i f m an e V r 8 m 1 yap 1 y O r?. Muhter-em-m-is-a-ii-ri-m-iz_Mı_a._r_m-ar-a · 
adaları açıklarında karşılandı 

Dost ve müttefik hükumetin Başvekili 
bu aktam Ankaraya gidiyor 

Dost ve mütte-
fik Yunan devie-

D o s t v e müttefik Y unan hükOm etinln 
sayın başvekil! misa firimiz G e neral 

Metaksas 

Bir otomobil parçalandı, bir 
k d d., 

a ını tren ez ı . 

Bulgarlar 
.Askeri ve 

·
1 · lktısadi bir 

Hatay heyeti 
Ankara ya 
Gitti 

1 
Hattı açtılar 

~~ 
Dun şehrimize geldiğini haber ver

dığimiz ve Hatayda yapılacak inti -
habata nezaret edecek olan bitaraf 
komite, dün akşamki ekspresle An
karaya hareket etmiştir. 

, F=" ı ı ı st ın hocaları camii Omerden Cuma 
clcı"fıııı:1r nemazı ndan çıkıyorlar 

~ ..... a~~l~ (Hususi muhabirimiz - "'s·············ı····1···································· ~ ltıi b· l IStindeki vahim vaziyet ını a 
h~.<tla. ~ır kıyam teşebbüsü olma - Bırakılan 
"{a,, raber .. k·· ıı ·· ğ · · .. ~ "<I et , muş u u unu mu -

~ lca~ h~ektedir. 
il( Uk" 'J" l b ~ • lı, r l U_rndarı !bnnissuud HÜ· .l a e e ve 

~ ... uıti~ ıstındcki rııgiliz komisc - 116uallı.mler 
t11 ~de ~torn kılıklı bir muhtıra ı Y.l j 

1 \>~ ı/ck Fılistincte tevkif cdi - - - • - -
ıı ıso

1

~ . 0kyanusu adalarına sü- Maarif Vekili 
~ r~st tlliyctperver Arabın der- •• 

li"ııtıd bırakılmasını, Filistinin Öğretmenlere mU• 
~ıııee; vazgeçilerek idarenin him bir tamim 

~ ~ nır. t Ar?plarn bırakılmasını 
~ 1 ve t ngılız müstemlekfıt Ne- gönderd İ 
'; t\ tıgıJiz vüksck memurları Maarif Vekaleti yeni ders yılına 

·ıa. ı. rap ~ 
"<!tı~e memleketlerinden de başlanılması dolayısilc bütün Maa -

~ r bazı talepler almışlar - rif teşkilatına bir tamim göndermiş-
) $<ı X'a • • tir .. Veka1et, bu tarnimiııde ınua_llim-

t"ıı:ı ~llv huciıler ve Ingilizler a- lerın sınıfta ders vermekle vazıfele-
~ ~ ~tıcı te~etı: bir. c~reyan vardır. ı rınin bitmiş olın~ya~a~ını . hatırlat. -
\ltj llttı avuz hadiseleri olmak- mış \'C her hangı bır ııntıhanda bır 
~/·~İn e~lllektedir. Sokaklarda sınıftaki talebeden mühim bir kıs -
,v~b ihlız devriveJeri 1:ezmek- ınının bir dersten dönecek vaziyete 
~ hllbt k düşmesinin, o dersi okut,111 ö ör • 

(~\>ll?l} et U\'Vctlerinirı tahaşşüdü men için muv~ffakıyct cicgıl, 
' l'l"ıektedir 1 vaffakiyetsizlik teskil t ~ • • - • 

•nci aahif ede) bildirmiştir. 

Bu mUnasebetle Kral 
Borla bir nutuk söyledl 

~ Yuı:uı 2 inci •ag/amuıt.ıJ 

Hava gene 
Azdı, soğuk arttı! 

motörün tayı/ ası ölüm ve Beş 
açlıkla mücadef e ediyor ! 

---. 

i 

Bu .sabah ooı mabahçe caddesi üzerinde parçalanan 
şoför Kamııı n idaresindeki o to m obilin 

hurdahaş o lmuş görünüşü Yaıısı ~ de 

66 Numaralı 

CASUS 

Birdenbire kışa geçen fstanbul halkı sıQınacaK şem- l~~~B-u~g~ü-· n~b·a~ş-ıa_d~ı._e~n-c_ı~s-a~h-1 -fe_m~i z_a~e-o_k_u~y~u-n_u_;~~ 
~ive, bürünecek palto arıyor.. Yazısı 2 de 
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Kafute içenler POLi:SrE 

Sayısı çoğaldı ! De~iz~~n bir 
Geçen seneden 20,000 çuval Oçuncu cesed 

fazla kahve işmişiz.. Çıkfl ! 
Buna mukabil bizim Berezilyaya olan 

ihracatımız da artıyor Muharebe yerine çev
rilen nişan evi ! 

Son bir sene içinde memleketi - 1 ce adı bile bilinmiyen mahsulleri -
mizdc sarfedilen kahve miktarı 90 mız, şimdi revaç bulmaktadır. Bu yıl Diın Vaniköyilnd,.e denizin sathın· 
bin ~uvalı bulmuştur. !Brezilyaya 100,000 ton maden kö _ da beyaz bir cismin yüzdüğünü gö

Bu, eskisine nisbetle 20,000 çuval mı.irü, 2000 ton zeytinyağı ihraç ede- renler, hemen onu çıkarnuya teşeb-
fazladır. cek vaziyetleyız. büs etmişlerdir. Biraz sonra, bunun 
Yapılan incelemelere göre, kahve Bundan başka, Brezilyalılar, Tür· şişmiş bir erkek cesedi olduğu anla-

sarfiyatının çoğalmasında başlıca a- kiye kuru meyvalarına da alışrnıya şılmıştır. 
mil, iktısadi vaziyetimizdeki inkişaf başlamışlardır. Meçhul cesedin üzerinde, yalnız 
ve bilhassa ihracat maddelerimizin ı Artık, bilhassa yortu günlerinde k~.sa bir don ile önünden ilikli bir 
çok para etmesi dolayısile köylü1e- Türk kuru yemişleri, bütün Brezil- gomlek va~.dır. . .. .. 
rimizin para seviyesinin yükselme - va piyasalarında çok kuvvetli bir yer Cescd, dun Vanıkoy camıınde hal-
sidir. Şimendifer inşaatı da kahveyi, tutmaktadır. ka teşhir edılmiş ve akşam .Morga 
m l k t . her tarafında ya, .. m k kaldırılmıştır. Vücudünde ve baı::ın-em e e ın ., a - Bu ihracat mevsiminde, Bdezilya- ,. 
ta müessir olmuştur, deniliyor. ya lOO,OOO liralık kuru meyvn gön- da muhtelif yaralar müşahede edilen 

Bir l.k kah\'e paras 2 ·1 cesedin her hangi bir cinayet veya sene ı ı, mı yon dcrilcccği temin ediliyor. 
· t t or fırtır.a kurbnnı olup olmadığı zabıta-~ıra u uy · Kahve ithalatından dolayı Brezil· 

ca tahkik edilmektedir. Bu suretle Fakat bu paranın bir santimi bile yanın memleketimizde bloke parası 
l k tte k k d ğ so nüç gün içinde denizden çıkarılan 

mem e c n çı .a.ca e ildir. bir buçuk milyon lirayı bulunuyor. 
K h k b 1 d cesetlerin adedi üç baliğ olmuştur. 

a ve m. u a ı ın e memleketimiz Bu para "erine, mal gönderilece>ılnc 
h 11 h d l " 5 Manmafih bu zavallıların üç gece 

ma su erı ı raç e ı erek bedeli kar- göre, ihracatımızın evvelce tahmin · 
şı]anacaktır. jve ümitlerden üstun olması ihtimali 1 cv\•clki müthiş fırtınada Ismail kap-

tanın batan motörünün tayfaları ol
Böylece Cenubi Amerikada evvel- vardır. 

malan muhtemeldir. 
llUiUtHUUHIUUttlt.;;UJUUUtlllHlllllllll l lUltlllltlUllUIHUUUUtlllUllJJlllUUllHJUHIUlllllUHllllllllHU tUUUUttHHHUUUUlliHUNlJ RAKI ZİYAFETİNİN SONU! 

Y o g U r t C U 1 a r n a k 11• ya t Sultana~.mctte İsmail isminde b~r 
vatman, dun gece arkadaşlarma hır 

1• ç ,. n ask 1 ·ı ı e taş 1 m a . rakı sofrası tertip etmiş ve eYe top-
lanan k~.f adarlar, gece yarısından •• d • • t • 

1 
sonraya R:adar kafaları çekmişlerdir. m usaa esı ıs ıyor ar ~oat ~-kiy~ doğıuı davetlilerde? ~a-

-~- lıl, liuseyın, Yaşar ve Yahya 1srnın-

Ticaret Odasına yapllan müracaat deki sarhoşlar arasında, bir kadın 
mtinakaşasından dolayı kavga çık -
mış ve neticede Yaşar, Yahyayı bı
çakla yaralamıştır. 

, Sırt hamaUığının kaldırılması yo
i;urt müstahsil ve tacirlerini yakın
dan alfıkalandırmaktadır. 

Bir heyet, Ticaret Odasınn müra -
caat ederek, yoğurdun şimdiki kap-

İşe müdahale etmek istiyen vat -
man İsmail de başından yaralanmış 

nı nyoğurtsuz kalması ihtimali var- ve ikisi <le hastahaneye kaldırılmış-
dlr. Yogu~ rt kaplarını el arabaların

' dun eskisi gibi omuzdan askı ile sa
tılmasına müsaade edilmediği tak • 

dirde, fstanbulun mühim bir kısmı-

Jar içinde arabalarla taşınmasına im-
kan olmadığını, bu suretle hem yo- da tnşımıya imkan verecek §ekilde 
ğ'Jrdun bozulaacğını, hem de şehrin yapmak ise, yoğurdun maliyetini ki
her tarafına gönderilememesi yüzün· lo bnşına iki kuruş kadar yükselte • 
den sarfiyatın yüzde 70 kadar aza- ceği söyleniyor. 
lacağını bildirmiştir. 1 Ticaret Odası, bu müracaati ince-
Alakalıların izahatına göre, yoğur- lcmclct dir. 

Hava yine azdı .. 

lardır. 

Yaşar, Halil ve Hüseyin de zabı
taca yakalanmışlar \'e tahkikata baş· 
lanmıştır. 

NİŞAN EVİNİ, MUHAREBE 
MEYDANINA ÇEVİRMİŞLER 
Kumkapıda yazmacılık eden Si -

makon'un kızmın nişan merasimin
de, dün gece kanlı bir kavga çıkmış 
ve eğlenti evi, bu yüzden muharebe 

General Metaksas Bulgaristan ask 
• i s ta n b u 1 d a ri ve iktisadi bı 

(Birinci sahifeden devam) tacaktır. - - -- - - tren hattJDJ 3Ç~ 
Topelis, Hariciye ateşelerinden Yunan Ba~vekiline rıhtımda bir Sofya, 18 (A.A.) - Bulgar A:i'! 
Papa Dovrilos Ye elçiliK rütbesini askeri kıt'a ıhtiram resmini ifa ede- bildiriyor: · 
haiz hariciye memurlarından Papa- cek, muzika Yunan milli marşını ça- ı Kraİ, dün, Dupnitza-Gornacıı~ 
dakis refakat etmektedir. Kıymetli lacak ve ayni zamanda İstanbulun ya yeni demiryolunun küşat resı 
misafirleximizi taşımakta olan Ave- askeri teşr.ifata dahil üyükleri mi - icra etmiştir. 
rof zırhlısını karşılamak üzere Za • safirlerimizi resmen karşılayacaklar- 1 80 milyon levaya çıkan 33 .kil°,11 
fer ve Tınaz torpidolarımız bu sabnh ldır. reJik bu yeni hat, Struma ,,adı 

1erkenden Marmaraya açılmışlarch. General Metaksas ve maiyctile Bulgnristanın merkezine bağlaJ11 
ı İçinde Türk filotilla kumandanının mihmandarlığına tayin edilen Ha - tadır. 
ıda bulunduğu muhriplerimi7., Mar- riciyc ve Genel Kurmay irtibat su- Küşat merasiminde, kraliçe, prC 
mara adası ilerisindeki açıklardnn baylnrı , hazırlanan otomobillerle Pe- ses Evdoksiya ve Nadicjola, ba 
Averofu karşılamışlardır. Bunlardan rapalasa gidecekler, orada istirnhat kil Köseivanof, hükumet azası, 
birisi Averofun sancak, diğeri iske- cyliyeccklerdir. Akşam 18,45 de Ge- ğer yüksek memurlar ve hattın 
le taraflarına geçerek birlikte limrt- neral ve maiyeti, yine Denizyolları pılmasına bilfiil yardım ed~Il 
nımıza gelmektedirler. rıhtımına inecek, İstanbul Komuta- mıntaka nhalisi iştirak etmiştır: 

Averof, saat on altıya doğru Mo- nı tarafından uğurlanacak, bir mo - Yeni yol üzerinde ilk seyahati 
da açıklarında görünecek, burada bir törle Haydarpaşaya geçecek, hususi 1 komotifi kral tarafından bizzat 
rnotörle vali ve İstanbul Komutanı bir trenle Ankaraya hareket edecek- anılan hususi bir tren ) apmıştır 
Averofa gidecekler \'e kıyrnetli mi- tir. Yunanistanın Türkiye Elçisi Ra- Kral Boris, Dupnitza'da GornB 
safirimize; cHoş geldiniz!> diyecek- 1 fael ve maiyeti de dün akşam An- mnya'da lokomotiften bir nutu~ 
]erdir. A vcrof, tam 16 da Sclirniye karadan şc}\rimize gelmiştir. Sefir, liyerck bu yeni yolun ekono~ 
önlerine varmış olacak, 21 atım toph 

1 rıhtımda Başvekili karşılayacak ve hcmmiyetini tebarüz ettirmiş ,,e 
la şehri selfım1ıyacak, buna Selimi- birlikte Ankaraya gidecekti!'. miştir ki: . ~ 

lyedcn mukabel~. cdil~cek .ve doğru- Ge<.,-cnlerde şehrimize gelen Yu - - Milli ekono~i~i~ bu yenı 
ca Dolmabahçe on1erıne gıderek de- nanlı gazeteciler de ayni trenle An- zancı, Struma vadısının çalışkan 
mirliyeccktir. Müteakiben Averofa karaya gidecekle,rdir. Misafirlerimiz, kının hayat şeraitinin yükselrneS"> 
yanaşacak, diğer bir motör General varın saat onda Ankaraya Yaracak- bu münbit arazi zenginliklerinin 
Metaksasln refakatindeki zevatı a- iar ve fevkalSde mersim ve tezahü- ha rasyonel bir tarzda istismar• 
!arak Denizyolları rıhtımına çıkar- ratla karşılanacaklardır. retiyle, mühim yardımda buluıll" 

Vaziyet gene vahimleşiyo/'~üyiik e1·ektri1< ,~ 
Santralları ne ~· 

(Bhinci sahij eden devam) 
bilhassn İngiltere ve Fransanın ko -

1 
mis)~onda kat'i neticeyi almak iste
dikleri yolunda bir işaret tel~kki e
dilmektedir. Komitedeki salahiyet· 
1i İngiliz diplomntlanndan biri ile 
hususi surette görüşmemden edin
diğim intıbaa nazaran, İtalyanın 
tarzı h<ırcketi, henüz ne İngilizleri, 
ne de Fransızları nikbinliğe sevke • 
decek mahiyet ifade etmemektedir. 
B u zat şunları söylemek tedir . 

c- Musolinin in yeni bir manevra 
çevirmesinden endişe edilebilir. Ro
ma - Berlin mihveri, bir taraftan dip
lomasi yolilc Fransız ve İngili:ı: cep
hesini oyalar, ihtilaftan ihtilafa sU
rüklerken diğer Y• ndan da Franko
yu yeni yeni askeri kuvvetlerle 
~beslemekte ve onun zaferini bekle
mektedir. İspanyadaki yeni taarruz-

lar ve zaptolunan meşru hükumet 
şehirleri bunun en bariz misali ol
duğu gibi son kırk sekiz saattenbcri, 
yani konferansın müzakereye açıl
dığı anlardan beri Madrit ve diğer şe
hirler üzerindeki şiddetli hava harbi 

de dikkatle nazara alınacak bir te
zahürdür. F akal, bu defa gerek İn
giltere, gerek Fransa mazideki oya-

!anmaların ve kaybedilen fırsatların 
ehemmiyetini mü<IDik birer unsur 
halinde konferansta vaziyetlerini al
mış bulunmaktadırlar.> 

Öğrendiğime göre, konferans ya

rınki toplantısında müsbet bir neti-

ce vermezse İngiltere ve Fransa fiili 

hareketlere tevessül edeceklerdir. 
Ve .. bu fiili hareketlerin en başında 

1
ambargonun hafifletilmesi, Pirene 
hudutlarının açılması gelecektir. 

Yepıhyor? 
Memleketin elektrikle nydıı1l 

ması için Zonguldak ve Kütah' 
yapılacak olan elektrik santrali 
nı nprojc]eri hazırlanmıştır. zo 
dak santralı 45 bin ve Ki.itah) 3 

bin kilovat kudretinde olnca1d ~ 
Bundan başka Fırat, Seyhan, S3 

ya, Kızılırmak nehirlerinden de 
tif adc edilmek üzere birer ele~ 
santralı daha ynpılrnası kararlB~ 
rılmış ve bu hususta tetkiklere 
lanılmıştır. _..., __ ,._. __ _ 
Bir sarhoıun 
Uğradığı kaza 

m ydanına dönmüştür: 
Nişan münasebetilc eve bir çok da- Biribirinden feci 

vetlilcr toplanmışlar ve xakı içip Soğuk arttı Suriyede 
Kıtlık 

" 

Şevket adlı birisi, diin gece f 
lal caddesinde Ça~layan gazin 
gitmiş, epeyce içmiş, bir aralı1' 
liiya çıkmış, bu sırada tabancası 
binden yere düşmüş ve derhal 
almıstır. Çıkan kurşunlardan b 
Şevkete isabet etmiş, tehlilc 1i . 

Beş motörün tayfası ölüm ve açlık 
tehlikesine maruz! 

dans etmiye başlamışlardır. iki kaz~ 
Cazbandın bir fokstrota başladığı \ 

ve nişan aleminin en tatlı bir zama- Bu sabah, Fındıklı ile Do1mababçc. - - -
nında dansa kalkan çiftler arasında arasında bir kaza olmuş, bfr şoför, Halk bu§day bulamıyor, 
edam> seçmek yi.ızündcn evvelô. ağız dıkkatsizlik ve sarhoşluk yüzünden yeni bir muhallt parti 

·~ı 

rette yaralanmış, etraftan ·· 
rek hastahaneye kaldırı .. 
hayatından ümıt kesilr.ıiştir. 

.............. , .... ,.,,, ... ,,, ..................... , •• uuu• ""'"' 

__ kavgası, sonra da bıçak muharebesi otomobililc birlikte 4 metre yüksek- kuruldu 
Dun, bir aralık iyileşir gibi olan tıkfıra s:ıpmamaları içın tedbırler al- başlamış ve herkes birıbirine gir - 1lkten

1 
soknğa yuf varlanmış, otomobil Suriyeden gelen haberlere göre, * Knraköy meydanının şehı; 

hava, gece yınc bird nbire fenalas· m:ıktadır. mic:til'. NE:tıcedP Artin, Kirkor, baş- parça anmış, şo ör sağ kolundan ya- S nından C\'\'el kısmen geni!:leti 
- " 1 b d uı iyede buğday füı tları pek ziya - ,, mıs, dıger gi.ınlere nazaran nısbeten ka Artin, Kevork, Agop Ye Nuri isim- ra anmış, u yüz en Ortaköy, Be- k 1 t ld ğ d · · ysr 

Şiddetli dolu de yükselmiş ve memleketin her ta- arar aş ırı ı ın an proJcsı hafif olmakla beraber yine fırtına Icrindc alt1 kişi ağır surette yaralan- şlktas ve Bebek tramvayları bir saat b 1 1 Kozan \'C Bergama ve havahsınc d . r ta.rrıfında kıtlık baş göstermiştir. Hü- mıya aş am mıştır. 1 t!~miye, yağmur yağını~ a, başlamış- idd tlı dolu yağmıştır. Gündüz sa- mış. 10 kişi de polisçe yakalanmıştır. ka ar ış ıyememiştir. lkumet, bu vaziyetin önüne geçmek * lialkevinin yanına ya~ı ) 
tır. Bugün de fırtına ve yağmur de- : at 13 de her t ! . d t 1 Yaralılar can kurtaran otomobilile 1871 numarnlı taksi arabasının üzere tedbirler almıyn başlamış ve pavyon için istimliik bitmiştit· 
vam etmekte ve hava, eski şiddetıni gıbi kararmıs a~a ~ e atgebc~ 0 ~udş hnstahnneye kaldırılmışlardır. şoförü Kamil, dün gece çalıştıktan k d b" 1 kt 1 ktır 
muluıfoza eylemek tedir. . ~· u arar 1' ır mu • sonra sabahleyin saat 6,30 da Geşik- ıilk olarak buğday gümrüğünü lağ- ın a ına ar yı ırı aca ·. 1· 

. . . det furmuş, sonra her biri bir yu- •• vctmiştir. * Dahiliye müsteşarı Sabrı, 
Evvelce de yazdığımız gıbı, bır murt b. kl .. ğ"" Unı·versı·te ve,' taşa inmek üzere Beyoğlundan ha- Suriycdeki bu kıtlık, Hataya da bul kaza ve nahi"elerinde tet) 

kaç gün dalın havalar böyle bozuk gi- a uyu u unde dolu yağmıya rekct etmi~tir. "' 
decektir. başlıımıştır. Bu yüzden bir çok hay- Fakat gecenin sabaha yakın kıs- sirayet etmiş bulunmaktadır. Fran- yapmaktadır. 

Hava dün birnz iyileşince Büyük- van telef olmuştur. Epeyce zarar da T ale he mını rakı içmekle geçiren K amil, a- sız frangının düşmesinden bilisli!ıı- * Baderna, resmi dairelerce~ 
d redeki gc ·1 d ·· ·· 'd varsn da henüz kat'i olarak tesbıt c- rabasını Dolmabah"e.ve indirmek ü- de bazı kimselerin spekülasyon ynp- nilmcdikçe hiç kimseye nüfıJ5 

mı er en uçu ı§Srıyn d"l l t" - uıus'un bu sabah n•tr•ti 11 1 b . . d çıkmış, fakat sonradan havanın tek- j ı mcm § ır. zere Ayaspaşadan aşağı inmiye baş- mn arı u vazıyctın mey ana gel • yıtları ''erilmiyccektir. 
rar bozulmıya başlad;ğ1 görühincc I S motör ölUmle mUca· ğl makale lamıştırr. Aldığı alkolün tesirile ağ- mesinde başlıca tiınil olmuştur. Bun- * Şehircilik mütehassısı ff' 
diğerleri, yine Büyükderede bekle - dele halinde . FaJih Rıfkı Atay, dünkü Ulusta 1ebi ihtimal yolunu şaşıran şoför, j lara zamiıneten halkın vergi için sı- ikmal ettiği avan proje hrudcı114 
meyi tercih etmişlerdir. Ç~nkü fır· Son dakıkada aldığımız mallımota Ünıversite meselesi hakkında mühim 

1
birdenbire kendisini Kabataşta, İ11- kışt~rıl~ası gerek .. I~atay?n· gerek liye izahat vermiştir. Bu IıaftJ 11 

tına, bilhas a Karadcnizde bütün şid· ta naz<mın Midye sahıllerindc .beş bir mak.ale ya.zmıştır. Muharrir bu hısar]ar Levazım Müdürlüğü kar - Surıycnın Şnm Hukumetıne bağlı lekctine gidecektir. 
detile dcvaın etmektedir. Hatta bu motor ohim ve açlıkla mücadele ha- makalesınde bılhassa şunları yaz - şısında 4 metre yük cklikteki sedin yerlerinde büyü~ bir hoşnutsuzl~k * Hükümetçc Avrupaya ~ 
)Üzden.evvelce Karadenize giden ,.c- linrf,..dır. Bunlar, snhılden yardım gö- mak~~dır:. .. .. .. . . önür1de bulmuş ve arabasını durdur- ~Y~?~ı.rmışt~· 1B~l~~9ta ~alepU: şıd- gönderilmiş olan Türk gcınçltf 
ya Karadeniz limanlarına iltica eden r mcmcktodirler. Midyeden g len . •:Ürkıj'ede kul~r mu:s~:sclerını mıya vakit bulamadan sedden aşağı ~tb~ ır ~ur; e e . as gostermıs, ye- Feyyaz Es, Bcrlinden burav~ 
gemilerden tahmil ve tahliye de telgraf uzcrıne kej fiyet derhnl İk- j enı baştan kuru) oruz. Bu tun mem- tı nmvay caddesi üzerine yuYarlan - j nı ır mu a ı partı daha kurulmuş- kem l..chistan hududunda bı~ 
yapılamnmaktadır. Maı marn ve Eı:je tıs t Vek:ıictınc bıldirılmiştir. leke~. me~~ep açıdır. Fa~at bug.~n li- mıştır. 1 tur. kazasına maruz kalmış ve pil 
d<'nizlerinde de fırtına mevcut ısc Karadcnıze bunları kurtarmak için se~eıın .mukcmmel old~~un~ s~ylc - Sukut, çok ani ve şiddetli olmuıı BI t Al" . . i mıştır. 
de buralarda Karadenize nisbctle da- va ıta gönd rilmcsi beklenmektedir. ,ı~ıyc. kım c~sar:!. e~ebılır? Ünıver - ve otomobil, tek<>rlckleri havaya gel- r ıp a ımt?'ız ~e&m * Romnnvnda Kral KaroW~ 
ha hofiftir. "''""""""""''"''"'"'''''"'""''"""""""'"'''''""'""'"" ısıte 1ıse s~~ıy~s~ ~s~u?de durur ve tu- mek suretile parçalanmıştır. Amerikan ,unıversıteslne iim:ü yıldiinUmü parlak Jllcre. 

İzmit - Derbend yolundnki fırıza Fi/isfİ k k tunur. İkısı bırıbı~·ı~ı tam~mlıy~rak Şoför Kamil, büyük bir tali eseri tören.e asıldı tc>s'it edilmektedir. 
düzeltilmiş olduğundan Anadolu n 07 U ve her sene daha ıyıyc dogru gıde - olarak yalnız sağ kolundan ve ba- Bi.iyi.ik tıb Rlimlcrimizden Razi - * Mtilkiye mektebinde btl ıı' 
trenleri muntaza~ surette işlemiyc ve heyecan rek, uzun kısa v: ~ihay:t ?ir müd- caklarından yaralanmış. ilk tedavisi nin bir reSnJİ, merasimle Amerika- den itibaren yeni tedris yı)ınll 
dcv3 metmektcdırler. Devlet De - det sonra Garp unıversıtcsı ayarını yapılmak üzere sıhhi imdat otomo- da Prinstcn üniversitesinin kilisesi- nılmıştır. t 
~iry~II?rı İdaresi, yi~~ ayni şckılde İçinde ıbu.labil~ceğiz. 'fanzimat bir çok iş- bilile Beyoğlu hastahanesine knldı _ ne asılmış ve bu münasebetle kilise * İsveç Hiikfımetile mc"c~öt 
bır ~adıse olmaması ıçın, mahallinde . . l~ı k~ı.rı:uştu~: Fak~t koskoca asır, rılmıştırr. Parçalanan otomobilin an- baş papası bir nutuk söyliyerek müs- ret onlnşmamız, l kununusıırı1 
ted~ırler almakta \'e müteyakkız / (Bı.-incı sayfadan devam) 'hıç hırını ~ugun dahı ıslaha ihtiyacı kazı nrasında boş rakı ş~cleri de bu- lüman bile olsa ilme mühim bir hiz- rfyetten kaldırılncaktır. 
da,rıanmaktadır. I Kudus, l8 (AA) - Bu sabah K u- olrnıyan bır dereceye çıkaramamış - lunmuştur. Zabıta, kaza hakkında mette bulunarak çiçek ve kızamık * Vindsor Dükü geçc>nıercl~ 
. ): alnız Avrupa ekspresi ve konvan- dus cıvarında Arap işçilerinden mü- tır. Bunun da sebebi, mütemadiyen tahkikata başlamıstır. hastalıkları arasındaki farkı ayıran lyore ile Cenubi İngiltereyc !1

0 sı.~·onc!. trenleri, B ulgaristanda hü- rekkep bir grupun üzerine ateş açıl- bozulup düzelmeler, istikrarsızlıklar, Bu sabah Yeşilköyden 8,15 de ha- ve diğer bir çok yenilikler yapan valideslle görüştükten 5011rıı 
ku~ sure~ ~urada~in~en daha fena mıştır. Bir Arap yaralanmıştır . . İş- emniyetsizlikler, keyfi tesirlerdir. rckct eden banliyö katarı Bakırköy Razi'yi hürmetle an!Uıştır. 1 müştür. 

1 ha\a1.ar y~zunden ıntızamını kay - çıler, Yahudi mahallesi civarındaki Biz muvaffakiyetle imtihan ver - civarında Yenimahalleye geldiği sı- 1'' 
betr?ışlerdır. Bu trenler, her gün en I evlerden nteş edildiğini söylemişler- miş elan lise ve üniver~ite mezunu rada bir kaza olmuş, 60 yaşlarınd:ı tekerleklerin arasında kalmıştır. * Yugoslav Başv~k~li 
az bır s?at teahhurla buraya gelebil- dir. istiyoruz. Diplomasına hakkı olmı - Emine Seher isminde ihtiyar bir ka- Kadının feryadı ve vagonlardan kn- Bclgrada hareket ctmıştır. ~ 
mektedırler B d d b" t l b . l za'-'l görenlerin istimdadı üzerine he- * .Fransız donanmnsı, a':I ·t'' · .. un an mna a, bu sabah, Kudü- ~ ır a c eyı rnyatta bek liyen dın, tekerleklerin arasına yuvarln - J Akd · d b" ··k b" 

3
ne" 

Şehrimize gelince, münhat yer - s~ın r.n~ ~addcsinde bir Arap üzerine bedbahtlıklardan onun zayıf kalbli narak bir çok yerlerinden yaralan- nüz yol almıya başlıyan tren durdu- enız e uyu ır m 
1erdeki su birikintileri devam et - hır el sılah atılarak öldürülmüştür. hocası mcs'uldür. Hükumet, layık o- mıştırr. rulmuş \·e kadıncağız baygın bir hal- paçaktır, ıı 
rnektcdir. Havaların iyi gitmesine 1 de tekerleklerin altından çıkarıl _ * Avrupada tctkıkat ya_ı>$..., 

1 ana vermiş olduğu \'azifenin görül- Ye ilköyde bamya tarlası civarın _ ow 
aldanarak, henüz kışlık odun ve kö- tfaiye memurları mcsinden doğan her türlü hareket . da oturan Emine Seher. bugün bir ~ıştır. Emine Seher, başından, yü- l~~ .~·e Eytam B~nkası Ufl'l ~ 
tnürlerini tedarik edemiyenlcr sür- ı k · zunden, kulağının arkasından veba- duru, bu sabahkı ekspresle 
atle mahrukat ihtiyaçlarını t~mın· e terfih ediliyor ere arşl onu korur.> i_ş için Yeııikapıya inmek üzere 8,15 I · . 

trenine binmiı::tir. Tren Yenı· malıal- caklnrından yaralanmıştır. ze ge mıştır. t 
bac:lamıc:lardır. Bn.Jedı"yn 938 •· - · - )' T • hh. k·1· * A ·ı A "ka B )' . )' . . . . "' ."• man yılı başından * Almanyaya ısmarlanan yeni ge- l'enın sı ı teş ı atında derhal ilk vrupa ı e mcrı i 
Şehır, baştan başa bır kış manza- ıtıbaren Istanbul itfaiye teşkilatın- milerimiz tamamen geldikten leye geldiği sırada, Yenikapıya gel- ted~visi ya. p.ılan. ihtiynr kadın Sir· hava yolilc muntazam ticaı"~ 

rası almış sobalar yanmıya herk"s /da 1 • . ' sonra diğini zanenden kadıncağız, istasyo- l:ecıyc rretırılmış \'e celbedı"len sıh - lere baı::lanılmıştır. ' . • " ça ışan anur, muavin, memur ve lO milyon liralık gemi daha yaptırıl- b ~ 
ancak paltolnrile sokaklara çıkmıya şoförleri terfih etmiye kar:ır yermi .. .. na inmek için acele merdivene gel- hi imdat otomobili ile Haseki kadın- * Evvelki gece Haydar rP 
~şl~~larddır. Bu ,k,aözi;~~t ~arş_ısı~da bu maksatla bir proje hazırlanılm~~ ı~:~z~~ ~~~~:~~~r~~t:s7 ~:a:::r!~~ diği sırada harekete geçen tre_rıin lar hastahanesine kaldırılmıştır. Za- Ankarayn hareket eden e}(Sl' ti 
~ ~·.re, o un ve murcülerın ih- /ya başlanılmıştlr. ... dir. sarsıntısından muvazenesin i kay - bıta kaza hakkında t ahkikata başla- mitten sonraki birinci d~rıı1';;" 

. _ bederek trenin altına yuvarlanmış, mıştır. . . -. bekçiyi çiğnemis ve öldutıil 

• 
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r-------M-iihim bir emir 11 Hayvan sergileri Mecburi öğle tatili 
- Çok rağbet gördü B k f f•k · 1

-Hafk Fllozofu-ı 
dryor kl : 

Başkalarına aid nüfus Altıncı sergi ir - ısım esna in 1 rme 
ka ti h lk ·ı açılıyo;alovada i muanzlar ne diyorlar 7 

---------------------------Kari mektupları 
Her gun 1ıer gazete idarchancsiM 

yığm yıgın kari mektubu gelir. Bun 
larm içinde fevkalade iltif atkar o· 
lanları olduğu gibi, uluorta ağız bo
zanları da t;ardır. Yalnız şu farkla 
ki birinin altında muvazzalı adres -
lerile isimleri yazılı ve ötekıler 

im:asızdır. Her gazete. 1ıer m1ı1ıarrir 
boyle ımza.çız ve 1nü11asebetsiz mek

yı arının a a verı me- ı Vilayet hususi 'ıdarc biıtçesinden 
Vilayet Baytar Müdiirlürrüne veri-

te bll•g"' edı. ldı. 1:11 len 2,500 liralık tah~isa.t ıle, sıra-
' sıle Beykoz, Kartal, Sılıvrı, Çatalca, 
Bakırköy kazalarında açılan ehli 

Bil gibi kayıtfurı, resmi daire
ler resmen çıkarfabilecekler 

• 
mesı Ankara dükkanları 2 Bazı 

saatli/, öğle lali/ine başladılar 

., Nuf us daırelerine müracaat c
. .ıen h k 
k er es ıstcrse kendinden baş-
kasına aıd kayıt örneklerini '~ çı-
arabilıyord u. 

la Dun Dahılıye Vekaletinden Vi
u:~te gonderilcn muhım bir emir 
dığ aderna bu usulün menedil -
aid ı ~? her ısteycne, başkasına 
Ver tufus kayıtlarının kat'iyen 

aı ernıyeceği bildirilmiştir. 
gı bu cınre göre; badema, her han
aıd ~r Şahıs tarafından başkasına 
sı ıst nüfus kaydının çıkarılma-
h cnıldıgı takdırde bu ka'l·ıt 
arı · , " , 

dil gı 111akam ve daircve ibraz e-
ccek · 

?tıe se o makam ve) a ınahke-
tıın r smen talebı uzerine ve-

rılecektir. Ve bu şekil, kanunı.tn 
ruhuna ve maslahata daha uygun 
görülmtlşti.ır. 

Kendinden başkasına aid nüfus 
kütük kayıtlarını - \•elev ki nü
fus sahibi taşrada bile olsa - iste
yenler, bu kayıtları, hangi daire
ye ibraz edeceklerse evvel5. ora
ya müracaot edecekler \'C bu ma
kamlar tarafından, istenilen ör
neklcrın gonderılmesine dair a
lfıkadar niıfus daırelerine resmen 
tezkere yazılacak ve kayıt suret
lerı yine resmen gonderilecektir. 

Bu emrin almdıgı günden itiba
ren bu şekıldc hareket edilmesi, 
daımı usul ıttıhaz edilecektir. 

·ikinci 
lstanhul 

r lı n c e / i 
lfa/klnın 

1 A.sker/iği 
Sta.,bulda bulur. an Tunc· Proje Nafia Vekaletine 
eıueri alfikadar eden bildlrlldl 

Hali 

l' "1Uhim bir tamim Kerestecilerdckı Halin yalnız 
\e ıı~ceı~ Vılayeti halkının nufus mcy,·aya hasrcdılerck ayrıca bir seb
\'elt~ı Ctlık ışlerı hakkında Dahiliye ze htıli de yapılması kararlaştırıl -
tanı1a etınden, Vıliiyete rniihım bir mış. keşfı yapılmış ve bır proje ha-

'Surtı gonderilmiştir. zırlanılmış idı. 
lık ~lta~ıme gore,_ nü~us \'C ~s.ker- Bu prOJC, tasdık edılmek üzere Na-
ttıur~ erın, kanunı rnuddet ıçındc fıa Vekaletine gönderılmiştir. Proje 
l "caatıe b ld · ı T 
ı "ila. ı ırmemış o an unce-

1 
~elır gelme butçcde tahsisat mevcut 

IMeı ~etı halkından alınması lazım- ~ . . . 
d ı Para c 1 13111936 ··h· oldugu ıçııı ınşa tı eksıltrneyc konu-
eıqt· eza arı, taı ı ın- l k 

.ı ıbaren k" .. dd tl ff , .aca tır. \lllnı· ı ·ı sene mu e e n e-
kilılu~tır. Buna dair işbu mevcut 1 
kalıtın hukmuni.ın bitmesine pek o.z 
l' ıştır. 

-·-
DarUssübyan tamir 

ediliyor 

hayvan sergısi çok ragbct .gbrmtlş
tür. Bu ehli hayvan scrgısinin aitın
cısı da 22 Birincitcşrin cuma günü 
Yalovada açılacaktır 

Bu kazalarda açılan ehli hc.n an 
scrgıleri, köyli.ılerı hay,·ancılığa teş

vık c-tmek maksadılt' yapıldığı 'için 
evvelce Vilayet tarafından Pilevne
den satın alınarak kovlulerimize 

Re mi daire ve muessı:selcrde ol- ' Dığer hır kısım diıkkan sahipleri tuplar aldıgı gibi telefoııla da bu şe-
duğu gıbi hususi dükkan ve mağa- ve kiıçük e<:naf, busbütün mutedıl 1cildc rahatsız edi1dıkleri nadır degil
z larla ticarethanelcırd d , mecburi bir fikirde bulunarak, yazın çok sı- dir. Dıin bir gaz"tede bir sayın arka
öğle \e yemek t tıli tatbik edılmesi cak ve ateşin günlerinde, - e~asen da.ş, btt karı mektupların n Uıgıt se
ıçm, esnaf · ra::.ında b, "'luyan cere - tam öğle sıcağında sokaklarda kım- petme at ldıklarındaıı sıkayet etti. 
yan muhtelif noktainazat'larn yol se bulunmadığı için - ynlnız yaz me\ - Pek 1 aklı ve yerinde yaptığı bu i
açınaıı:tadır. ısiminde bir saatlik mecburi bir öğle kci11et hiç şüphesiz ki meşru ve ma

:vıccburi tatıl taraftaı larJ, öğle va- tatilinin çok iyi olacağını beyan et- kul dıleğ ·nin altına imzasmı atıp 
k U. aat 12 de 11 ç olınazsa 13 e mektcdirler. ke•ıdı'smi sat1rlann arasında sakla-tevzi edilen boğaların vavrularifo, 1 erı ıs 11 1 • 

yerli tavl:ınmız teşhır dılmcıktedir. kadar bir saat dükkunlarının kapalı Diğer taraftan O\ ni tasan·ur, An- mıyan terbıycli mektuplar içindir. 
d 1 b k kalması mecgurı~·etitıın konmasını karadaki bir kısım di.iJ:kun sahipleri Bu kabil 1 ari mekttıplarmın lıer ga-Şimdıye ka ar açı an eş ·azada- " 

ki sergilerde bırinci, ikincı, üçündl- istemekte ve ancak bu miıddet zar- aras.ı:ıda da gbrü~iilmi.iş ve Lunlar 

1 

zetcde her gün lıir koşccik taJısis e-
h ı fında '-' mek ve ıstirahat t tmt: k im- 1 işi kendı aralarında hnlletmişlerdır. dilmesi lazım, 1ıatta elzemdir. Kanın lüğü kazanan vvan sa ııplcrine "' 

d d kanlarının hull dılebıleceüini sö.vle- 1 Ankaı ada kittın \'C kırtasive, gazete se.,zeneoilmesini temin etmek, ga::e-para ikrami\·esi ile ör üncü gelen ., " 
hayvan sahiplerine de muhtelif he- imektedirlcr. satan tekmil rn:ı.ğazal.lr, 11 dükkan temizi 1ıcr gmı alıp zeııkle okuym~ 
diyeler \'eı ılmi~tir Bu sergılere iş- Buna mukabil birçok dükkancıl:ır :$ahibikendi ara formda uyuşarak bu- kamnıize 1 arsı adeta bir t1a::ifemız, 
tirak eden ha:-.·vc.111 sahıpleı ine 416 sar ve esnaf ta, yem{'k tatılı ıçin böyle rrü•ıden itibaren hcı gün, ıki saatlik hatta borcıınmzdu.r da 

llira dağılmıştır. Ve bu altıncı elıli 1bir fasıla\a li.ızum gormemekte ve 1 bır uğlc ve yemek tatili yapmayı ka- Fakat küfılrl.ennin ardında kor -
ha~Tan sergisi içın de 416 lira müka- lza 'n alış,·eric:in kısa olduğu bu kısa ır· rlaşhrmışlar \•e dükkanlarının saat kak 1·e cesaretsız gızlenen o mektup 
fat verilecektir. kıs giınlerıııde busbi.ıtun isten kay- on ikidPn on dörde kadar daima ka- sa1 ıplcri de, bu, nc'1rine maalesef 

Bu sergilerde birıncı derecevı ka- bedeceklerını soy le,; erek mecburi ı pa!ı bulunacağını halka ilnn etmiş- imkan buhıınamıyaıı bu. istekler! ıi 
zanmış olan boğa yavruları alaka _ tatııe hiç taraftar bulunmamaktadır. lcrdiı. bizzat matbaalara kadar gelerek 

darlarından hususi ıdare tarufından """"""'"'""'"'"ıı""''"'"""""'"'""" 11111ııııuııııııııııı111111ıııııııın "'"""""'""'""'"""' '" ... '"'"'"""'"'""""'"'"ıu yapsalar. Hc1r. taleplenııi da1ıa iyi. 
satın nlıııacak ve Sılıvride açılacak Ofomobı•[ ı Pis gag... anlamış ve kendılerine lazım gelen 
olan aygır deposunda bir sen(' müd- cevabı da1ıa güzel vermiş oluruz. 

detle beslendikten sonra tekıar köy- Parçalarının K uf !anan Kari rııektupları yalııı~ bizde de-
püıcre dağılacaktır. ğil, diınyanm 7ter ta.rafında postacı-

Yalo\·ada 22 Birincite)'rinde açıla- Gümrüg"' Ü Lokantalar nın gazete idarehanelerine k1ıcak 
1 cak olan hayvan sergısı için Vılayet lcucak, tomar tomar taşıdığı nıek -
Baytar Müdiriyetınce hazırlıklara Bunlartn hangi tarifelere Belediye sıkı bir tuplardır. Bunların içinde bu bnh-
b:ışlanmıştır. tatbik edileceği bildirildi teftişe beşfedı settiğimiz çeşitlerinden başka bir de 

Otomobıl arabalarının üzerinde, 1 Şehrin bazı scmtlcrindekı aşçıla- 1ıiç bir arzu ue talebi olmadığı 1ıalde 
Y • G l f takıl: olarak gelen .:tampon ve port- 1rm, halkın sıhhatine hiç dikkat et- lsırf gazetedeki bir meselenin 1ıalli en l a a a bagajlarla sair otomobil alcitının ve miyerek yaptıkları yemeklerde ga- /için liizımgclen ı•esai1d gönderen , o 

l d k t k ı kl . . .. kt vet fena ye pis, mahlut yağlar kul- mesele Jıakkında bildiklerini, 1ıic bır O Cu ye c e ere erın gumru en çı- . . • d'l 
karılırken tarife tatbıkatında tered· lo.~dıkl:ırı Bel<>~ıyl eye bşıkluyet et ı - menfaat gözetmeksizin yazan, bıldi-

C" l mış \'e sıkı teftış ere aş anmış ır. ren me1·tup1ardır, ki kari mektupları 
1 ...,Q OnU düt hasıl olduğu ,.e muamelelerde Bekdiyeye, bazı aşçı dükkanların- için.de en masumları da bu.ıılardır. 
inşaat pazarhk f9kUle ittıradsızlık bulunduğu, alf:ıkadarltır- da ıe~tin yağı yerinC' mum yağı. pa- Halk f=lfozofu 

yaptırılacak! ca yapılan tetki.katt:n anl~şıl~ıştır. lınuk yağı bile kullanıldığı. ekser sa- ............................. .. ........................ . 
İ b l 1. 1 t "d . t 1 Bu husu.:.ta Gumruk ve Inhısarlnr deyağların da tı.ımamen·ıokantalarda A Çlk stan u ıman ı~.e me ı aresı a- ı _ .. 
f d d k "ld Vekaletınd •n Gumrük Bac:mudur - 1 rnahlCıt olduğu da bildirilmiştir. ra ın an muazzam Ye mo ern şe ·ı e . . . . .. . . . 

'd t 1 k 1 (G 1 t luklerınc bır tamım goncıenlmış Ye , Yağcı dükkanlarında mahlfıt yağ yenı en yap ırı aca • o an a a a . 
l l ) . t . . 1 .. hangı parçalaı ın otomobıl aksamın- satışı yasak olduğu için Belediye, yo cu sa onu ınşaa ı ıçın açı an mu- . 

• 
fsta~ceJı \•ıliıyeti halkından olup ta 
Ve iıtn uı Vılfıyetı dahılinde bulunan 
<laırc;ı dıye kadar nüfüs ve askerlık 

k b f d r ] d' ·ı dan sayılacağı \'e dığer p:ırçaların pis yağlarla yemek yapılmasına mü-Tarıhi kıymeh haız bulunan Sul - na asa, u sc er e ne ıce en ırı e- . ·r 1 b k d"l •. b 'l 
· . ç · k.. · G 1 t 1 hangı tan e ere tnt ı e l ecegı ı - saade etmiyecek ve lokantaların ye-tan'.lhmct Camu·muştemil:ıtından o- memıştır. un ·u yem a a a yo cu . . . 

ış ve 
Memuriyetler 

salonunu yapmak isteyen müteah- dmlmıştır. meklcri bu teftişlerde tetkık edile-
lan Darussi.ıbyan mektcbı bınası ha- cektir. Fen memuru aranıyor 

. hitler çok yüksek bir Ciat istedikle- }'; ı • • k Uşak Beledi_,.,.,..,
1 

Ien memurlugu~ rap bır halde oldugundan Müzeler I- • ~ S l l l '"' 
1 erırıe 
aı-ın muracaat etmemış olan-
~ , ~ezasız ışlerinı görebilmesi i-
ıı:ı sı b~racaatırırınin geciktırılıne -
ll-ı.lir. u tarnıınle Vıldycte bildiri! -

rinden bu inşaatın pazarlık suretile enı orman enı ıra ı ar için el'an bir fen memuru aranmak-daresınce tamır edılcrek burasının ·· ··ı k t hh'd 
en uygun goru ece mu ea 

1 
e ve- /(ı tadır. Verilecek i.ıcrct 165 lirndır. A-hır müze halıne konulması taharrür rılmesi kararlaştmlmıstır. Pazarlık, QnUn Un UR p • 

ıyasaga nadoluda ve Şl.'hrimizde işçi arıyan etm~tir. Teşrinisaninin 2 nci salı günü saat 'T' b •k 1 yerler ve münhal memuriyetler hak· 
14 te istanbulda Liman Şirketi bi- .l Q f l Q f l 1 Çık f z ! . . kında dun pazar olması münasebctı-

b ""' h k nasında icra edilecektir. \' . k t tb k' t 
1 

. . h t 
1 

d k 1 r m a em eı enı ormnn anununun a ; ı e - Yeni harflerle basılan yenı beş lı- e yc:nı ıza a a amn ı . 
Etibba odafarının yüzüncü rafında alınan tertibnla nezi.lret et- rahklar evvelki günden itıbı:.ren pi· Her gim muntazaman bu hususta 

1 h --- ı yıh kutlultındı mek mak:ıadıle memleket içınde bir yasaya çıkarılmıştır. Ellerindeki es· haber \'ermiye daıma devam edcce-
aıa r '" • ec Budape~te Etıbba Cemıvetinin da- tetkik sey ahatiıw çıkan Orman U- ki beş liralıkları yeni ve ~ık parala- ği7.. gun erı za ane vetı üzerıne bund::m 2.5 gun evvel mum 1\Iudtlr mu:ıvinı Bay Halil Er- ırımlZla değiştirmek isteyenler, her - ·· ··--

Budapeşte.\•e gıdcn Etıbba Odası i- 'rı..,ud, cr nup , .. :;.,etlerındckı tetkık· .,. · Etıbba Odalara kongreler k b 1 d gün Galatada Cumhurivet ;•forr;ez aç m • • n e e " e dare he.. ytınden bakteriyolog Dok - lerıni ikmal ederek Ege mıntakası- bankasına müracaat ettıkleri tak _ İstanbul doktorlaı·ı, birinci mın • a 1ç1 y tor İhsan Sami Garc.n ehrimize gel- na gel mı. tir. Bir müddet İzmırde de dırdc kendilerine eski beş liralıklar taka Etıbba Odasının kongresinde 
mıstir. me~gul olduktan sonra Ş€hriınize ge- mukabilinde yeni 5 liralıklardan ve- önümüzdeki hafta toplanacaklardır. . . . la" ZI m ?. İstas,; onra kt>ndisilC' gorüşen mu - lecektir. rilecektir. Dığer taraftan ikinci mıntaka E-

l z 1n1 harrırimize İhsc.ın Samı G..ıı an de - D.ğer tarc.flan. her Vil<'l\"etın ve Cumhuriyet Merkez bankası u - tıbba Odası kongresi ayni zamanda 

Yüzden mahkemeye 
li:cz eczacının 

3' <ıneıcrı n . . 
iddiası 

mistir ki: her kazanın kıslık odun ve kömür mum l\füdürlüği.i, birçok vılayet ,.e yapılacak , e bu kongre, 23 Birincı-•t - Budapeşte Ft.b!.ıa Odasının da- ıhth·acının te!o;bıti ıçın blitün vilayet l'kazalarımıza paketlerle yeni 5 lira- teşrin cumartesi gunü İzmir Memle-
V er l en veti üzerine Etıbb:t c m \" t•r.ir. 100 \(' kazolara gond"l ilen ıımumi emir lıklarımızdan miıhıın mtktarda gön- k.:'t hastahanesınde kü:ı:at edilecek· 

tiincti scne::. inin t s'ıdıı de hl:uı.dum :.ızeı ıııe her vı11vel ve kuza, köyle- dPrmistir. tir 

ı '· i' beynelmilel Kaplıcalar Kor..gre - r.:- • ar•ncaya }•d'ir ffif'Vt'tıt olon hal- Y"ni 5 lıralıklaı ımızın rengi vinc ------,-------
'jsinı> iştirak ettim. Vıvanada muhte- k n odun ve komi.ir ihtivacını tcsbit eskıleri gibi ayni mavi renktedır. r ~ e alrrıad n oeledıyedcn ruhsah- 1 Kı:.ndisi mahkemede : 

l'ılı\<ıcaır a~ Pazar gunü açılıp açıl- - Bız eczacı! l, ıkı aradcı bir dere-
clık'- 01 Yuz.. d · 

!\; t b· un en Izınirde şayanı- de kalanlara benz dık ... Cezaya çar-
Suıh ~ ır dava çıkmış ve Birinci 1 pılmamak icin pazar günleri eczane-
3'e başla la l!lahkt'meı:.inde görülmi- lerımızi kapatıyoruz Bu defa da 

tı.rn nrnıstır. Sıhhıye Miidırıyt'tının itabına uğ-
.lu1y.,~tde Mes'udı'l·c cadd"sı'nde B. 
~l' "•• (>ezan . " " ruyoruz ,.e Zorla eczanelerimızi açı· 
I' lfonu Be esıne geçen hafta pa- yoruz. Beledı,> eye ruhsatı ye harcı 
(il\ ttıh lediye memurları gele- h 
~ b S<ıtıyc 1 verdığım halde yıne ma kemeye 
t llldUkı a ınadan eczaneyi a- tevdi edildim. Halbuki eczaneler, u
.l\ıtnıait ist arı için bir zabıt varakası mumun hizmetini göı en bir yer ol-
ltl~·<=n· ernışlerse de eczacı Bay 

e~l'eıt • g<!rek s h • . . duğu için biıden ruhsatiye harcı a-
(;1" İı.1t1· ı hat Vekaletının, lınması dog;ru deiiildır .. dcmis. tir. "'1İtle . ıı· Sıhhat l\11' .. d·· ı·· · ·· ·· e> 
~ç rııe ıu ur ugunun Bu iddia üzerine mahkenıe heveti ~k bıııu~ Pazar günleri eczanelerin 
"<.>QJ<!di acağını söylemiştir. keyfiyeti tetkik ve tahkik ctmıye 
llraltasıYe ıneınurları; 0 hafta zabıt karar vermiş ve ayrı ayrı Sıhhiye 
~sı har tulnıadan gitınişler fakat Müdiriyetine ve Belediyeye iki tez
~ bıı Sef~ Pazar günü tekr;r gele- kere yazarak, eczacının bu iddiası· 

~hltetı'ley Zabıt tutmuşlar ve zaptı nın ne dereceye kadar doğru oldu
t'f:lt t'~ac1 :a e J~ermişlerdir. ğunun bildirılmesıni, yani pazar 
rtıaıı.:ır Pa.za uleyen de 10 lira vere· günleri eczane açmak için ruhsaUye 
~ll'ıeyc ~e ru.hsa_ti~esi almış ve alm&k Iazım olup olmadığının dere 

''"'"''""'" gıtınıştır. ve iş'arım talep etmıştır . h. 1tn ........... 
"Olıtt •uuınuıtt111tut111tlUllUlfhtlllUlllltlllUUIUUUIHltlltf1UllltlUU•UllHtlt fltlltnuuı ı uuıı aıınıu1111n 

s it orıar için bir · Umumi af illnı 
~iıl ~hat \•e ';'11 •çaldı Cumhuriyet bayramının 14 üncü 
teb~tıntn, /\ kÇtimai Muavenet Ve • yıldönümü münnscbetile mahkum 
~aıışne bağlınd a~ada hıfzıssıhha mek- ve mahpuslar arasında umumi bir af 
~~r an dokt ~ıre ve müesseselerde ilan edileceği hakkında bazı şayıa~ 
leı-t:tta ev..,eı~~ a? için açtığı ikinci lar deveran etnıişti. Ankaradan alı
~O il ba~ıa.%1 ı gün merasimle ders- nan son ha~rlerdc, umumi af ilan 
~~ç doıttoıştır. Bu ikinci kursa, edileceği haberi tekzip edilmiştir. 

'l't- ıt "Jtt9;~uz iştirak etmiştir. 184 bin balye pamuk 
tı114~ ~·acta J'enid rden açıhyorl Çukurova pamuk mıntakasının bu 
~ist~'lt>ılrrıış kcn.64 mektebin bi- seneye aid pamuk rekoltesi tahmin
~~lf ·~t. lıu s4' ın a~ol~rı tan.zim e- !eri şehı-imiz Ticaret Odasına bildi-
~l'i:tet erasirnı, 29\teb~n. hep birden rilıniştir. Bu seneki pamuk ı·ekolle-

teııe ,_ ba~'l"a.... eşrınıevvel Cum- si. gecen S<·neki rekolteye göre 
~ta ···ında P 1 k . • . 

ecıuecekt· ar a • bır su - 24,400 balya fa7.ladır. Ve hepsı 18t 
ır. bin balya tahmin edilmektedir. 

lıf tıbbi kongrelerde bulunarak tet- Etmıye ba~Jamı }ardır. Fakat resımlPri baka \'e boylan di- Birimizin derdi 
il llllllHlllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ğerlerine naz:ıran _çok küçüktür. H d d 

epimizin er i 
1 iptidai m ddeler yağmurun ~!~~:.b~::!~ıar .. 
Bazı mamulaftn daha mu· EPahaılılaştırdığı 

amele vergisi nisbetleri 
indirildi 

şya ar 
Şapka ve 

flatlara 
tem at ye 
a.-ttı 

Havaların yağmurlu gitmesinden 
ıstifade eden csnat arasında kömür-
culerdcn sonra şemsiyeciler ve şap-

f azla kk k • . • ka, 15stik, ayakkabı satan esnaf baş-
f aha u e ftırılmış para· ta gelmektedirler. 

1 
Bu sene İstanbulda • apkasız gez-

/ ar halka iade edilecek mek modası bütiın şiddetıle hüküm 
' siırüyordu. Fakat yağmurlarla be · 

~37 senesı içın ta~zım edılen 'ipli- ı ı ı içın ~ 1 de yirmi sekiz. • 
dr.ı maddeler tenzıl&t cetvelınc, ye- 3 - Elbıselik muşambalar için 
niden bazı maddeler ılave edılmiş ,.e yüzde otuz. 

bunları alakadar eden bir tamim. Tenzilat p:ıyı kabulü ,.c kalem için 
l\1aliye Vekaletinden, Vilayete gön- tayin edilc>n yüzde on nisbeti de yüz-
derilmiştir. 1 de otuza ib!ağ olunmuştur. 

Cetvele ilave edilen bu n'ıamula- 1 Bu ınaddelere, bundan sonra hi
tın, muamele vergisi nisbetleri indi- zalarında gösterilen ııisbette mua -
rilmiş olup bu tenzilat, 937 Hazira- mele vergilerinde tenzilat tatbik e· 
nmdan itibaren muteber ad ve kabul dilecek \•e Haziran, Temmuz ve A

edilecektir. ğustos 937 aylarına aid talıakkukat-
Muamele vergisi nisbetleri indiri

. len yeni maddeler şunlardır : tan da bu ceh•eldeki nisbetler dai
resinde tashih icra edilecektir. 

raber bütün açık başlar ve başlılar, 
şapka tedarikine koştuklarından şap
ka fialları çok artmış ve üç dört gün 
içinde fazla mıktardn şapka S3tıl -
mıştır. 

Yaz gününde kimsenin yanından 
geçmediği şemsiyeler de şimdi çok 
rağbettedir. Ve dört gün içinde şem
siye fiatları 25 - 30 kuruş kadar fır
latılmıştır. 

Polis EnstltUsUnde •• 
Ankarada yeni açılan polis ensti

tüsüne evvelki günden ıtibaren ya
zılan talebeler toplanmıya başlamış-

1 
1 - Tahta kutu, incir kasası, kun

dura kalıbı ve zikredilmiyen tahta

! dan mamulat yapan bilcümle sanayi 
1 için yüzde on. 

Fazla tahakkuk ettirilmiş olan bu 
miktarlar da alelusul terkin edile -

rek tahsıl <.'dilmiş ise, para, müesse
se sahibine red veya müteakıp ayla
~ a aıt \'t.!rg'lere nı:ı.hsup ._,dfü'l'<'ktk. 

' !ardır. Bunlar, Teşrinisaninin ilk gü-1 
ı nüne kadar mektepte iaşe olunacak-

J 2 - Döscmelik \ ' C yol rnuşambalıı- . i
l lardır. Polis enstitüsünde Te~rinisa
ninin birinci giınü derslere bil~la -
nacaktır. 

Ankarada Yenişehir ciuarmda 
Polıs Enstitüsü Dahiliye Komi
seri Bay Avni Hızırın hanesinde 
mukim ve lı&lcn İstanbulda bu -
lunan Bayan Saime imzalı karie
mızde1ı aldığımız mektupta: 

- •Artık 1.:ış geldi .. yağmurlar 
başladı... istanbul sokaklarında 
yaya yürüyenler içi11 bır derdin 
de yağmurla beraber geldiğini 

gorüyonım... Bu dert, 1stanbul 
sokaklamıda biriken yağmur su

ı Zarını 'l.'e çamurları, bütün 1ıızilc 
gelip geçerken yaya halkın üze
rine fırlatan otomobiller ve şo • 
f örlerdcıı doğmaktadır. 

Evet; giizel Ankaranın asf a.lt 
yollarmda 1ıiç bir çamur veya yağ
m1trdan 1;orkmadan ser1>estçe yü
rüyebilirken bmaya geldiğim ikı 
gündenberi sokağa 1ıer çıkışımda 
otomobillerin üzerime sıçrattığı 

çamurlardan bir leke meşheri ha
linde eve dönüyorum. 

1stanbul Belediyesinin, bufla 
mani olarak zifos sıçratan şoför
leri agır cezaya çarptırmasını dı
lerim ..... 

SON TELGRAF : c Fil1ıa1..-ika 

muhterem Anl;aralt okuyucumu
zmı söylt!diği doğru.dm-. Ve Bele
dı;ıemi::in bunun la meşgul olaca
cjına t>trmiyet:mi.: ııardır.> 
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iTAL YA· ORDUSU :İLE 
iNGiLTEREYi tehdit" ediyor .............................................................................................. 

Musolini . ordusunu, ispanya mese
lesinde lngiltereye söz geçirmek . 

için Mısır hududuna yığıyor! 
Mısırın tehdit al~ında ~falya hükUmeti Mısıra verdiği te~ 

J 
! 

abullaunrmaaz~ınal lngılterke minatla ilerideki hareketlerinin 
s 1 o mıyaca . b r .. k d ~·ld' 

tır. ye •• bu şeraitin İn- ser es ısım azanmış egı ır. . .... ::::: ... ~.:~::.~.~.=.~~:~?.~~~.~:.~~~~~.:::.~:= ... ~.'.~ .. :.~:~ .. 
giltere-İtalya harbine yol açması muhakkaktır H İ T LE R 

... Şimdiden harbe 

• 
. 

Halk harbde 
Şimdiden 
Hazırlanıyor! 
Bitler Almanyasında kaç senedir, 

fakir fıkara için yardım te~kilatı 

vardır. Doğrusu bu teşkilat çok iyi 
işlemekte, muhtaçlara yardım işini 

boynuna alanlar fedakarlıkla uğraş~ 

Musoırnının Mısır hud uduna yı~dı~ı ağır sııahlarla mü· 
cehhez ltalyan ordusundan bir batarya •• 

Mısır 
maktadır . 

riyasetinde Almanyada fakirlere yardım mev~ parleme ntosu Kral Faru~un 
yaptı~ı b ir toplantıda siminin geldiğini Her Hitler geçen 

tile, siyasetile hiç bir alakası yoktur. gün bir nutku ile füın ettiği zaman 
İtalya, Mısırı alakadar etmiyen se~ bu nutkun baş taraflarını okuyanlar 
J?epler dolayısile Libyadaki kıtaatını milli sosyalistliğin Almanya için ne 
takviye etmektedir ve belki oe ileri- büyük bir nimet olduğunu söylemek 
de daah ziyade takviye eyliyecektir.> isteyen hükümct reisinin fıkaraya 

Bundan beş altı ay evvel İtalya nazarla karşıla~mamıştır.: A .. tir. Şimdi de İtalyanlar bu noktaya 
Hükumeti karar vermişti: Libyada Bunu gören Italya Hukumetı de d!kkat ediyorlar. Mısırd~k.i k.a~it~
ycni bir kolordu tesis edilecekti. Bun- Mısırlıların endişesini izale ederek lasyonların kaldırılması ıçın ıkı uç 
dan başka Şimali Afrikadaki ital • Kahire hükumetini tatmin etmek üze ay evvel Montröde toplanan konfe -
yan kuvvetlerinin başında olarak bir 1re bir tebliğ neşretmiştir. Bunda te- ransta, İtalyan murahhasları Mısır 
kumandanlık tesis olunacaktı. o za- min edildiğine göre İtalya Hüku • Hükumetinin noktai nazarına işti • 
man bu kararlar verilip de her ta _ meti, Mısıra karşı hiç bir türlü fena rak hususunda hayli gayret v~ ha
rafta duyulunca, az dedikodu uyan- maksat beslememektedir. 'MısırR kar- raret göstermekten geri ,kalrnamıya 
dırmamıştı. Afrikada İtalyanlar bir şı İtalya daima dostluk göstermiştir. çalışmışlardı. 
taraftan yollar yaparak, diğer taraf- :Mısırda yerleşmiş bir çok İtalyan Hulasai kelam, şimdi de M~sır Hü
tan mitörlü kıtaat yerleştirerek Mı- vardır ki, bunların her ne suretle o- kumetine teminat verirken Italyan
sır hududunda pek şayanı dikkat bir lursa olsun orada işlerinin bozul - lar, dönüp dolaşarak yeni sev~iyata 
vaziyet alırken, yeniden bir kolord'tl ması İtalya Hükumetinin hoşuna şöyle bir sebep gösteriyorlar: Italya 
tesisi, bir kumandanlık vücude ge- gitmiyeceği için hakikaten Roll'a hü- sırf milletler a.rası siyaseti~in ica.bı 
tirilmesi, Şimali Afrikada çok ala- kumeti, eskidenberi Kahireye karşı olarak bu sevkıyata mecburıyet hıs
kadar olanların, bilhassa İngilizlerin hoş geçinmek siyasetini takip etmiş- setmiştir. Bunun ise Mısırın vaz'rye-

ve sonra Fransızların nazarı dikka -
tini celbettiğı kadar endişesini de u
yandırmaktan geri kalmamıştı. Lib
yadaki İtalyan kıtaatının bır kat da
ha kuvvetlendirilmesi Musolıni İtal
yasının kurduğunu söylediği Afri -
ka İmparatorluğunu ınüdafaa için a
lınmış muhim tedbirler sırasında idi. 

İı:;te geçen nisan ayında verilmiş O· 

lan bu kararların şimdi tatbikına ge
c,iJmiş bulunuyor. Hele şu son gün
lerde Akdenizde bir hayli münaka -
lfıt vardır. Geçen hafta Napolıden 

kalkan bir vapurda 41 subay ile 1590 
asker bulunuyordu. Tabiidir ki, bu 
sevkıyat ne İngilizlerin, ne Fransız
ların nazarı dikkatinden uzak kala
bilmiştir. 

Fakat bu sevkiyattan ku~kulan • 
dığını gösteren Mısır Hükumeti ol
mu~tur. İtalyanların böyle Libyaya 

1 
1 
1 

T 

YaKın oıması ihtimali olan bir lngillz-ltalyan Harbine 
hazır olan lngillz piyadesi 

I t)~ k - #lJ '-!~,~-4 ve m uh o .. rebes<, ;! 

ullan.flamiclin " 
gizi i .J i YCtJet·t 

Şu andan itibaren yapacağınız bir 
şey varsa, bu muhterem kumanda
nınızın intikamını almaktır. Siingü 
hık .. ileri .• Allah, Allah ... 

Diye bağırmıştı. Ve, ileri atılmıştı. 
- Allah .. Allah ... 

Tefrika No: 39 

te, asker evlatlarımı kcndimemi gül
dürccegim. Bu ukın. Eğer kısmetim
de varsa, askerliğin en büyük mü -
k.Uatına kavuşayım, Zaten, ar~k 
bundan sonra hayatta ne bekleyebi
lirim? .. 

Demışti. Bütün rica ve ısrarlara 
rağmen, bir adım bile geri çekilme
mişti. 

Bu esnada, Pırnartepcnin Yeni
şehir tarafındaki eteklerinde bulu
nan düşmanın ateşi, artık oraları ya
lamıya başlamıştı. Bu, çok korkunç 
bir andı. Siperlerde bulunanlar bile 
başlarım içeri almıya mecbur kal 
mışlardı ... Fakat gözlerini, bu perva
sız ihtiyar kumandandan ayıramı
yorlardı. 

Daha Mla siperin üzerinde bir 
heykel gibi dimdik duran onun t.ızun 

Bütı.in tabur cephesine sirayet e
Yaza n: zl YA şAKIR den bu ses, coşkun bir deniz dalgası 

gibi çağlamıştı. Yüzlerce vücut, si
ve narin vücudü, birdenbire sarsıl- perleden atlamış.. güneşin keskin 
mışlı. Kolları, sanki Allaha karşı ışıkları altında, yüzlerce martin ka
münacalta bulunuyormuş gibi, bir- saturası, parıl parıl parlamıştı. 
denbire semaya doğru uzanmıştı. Abdül'ezel Paşanın, öh.imiı bile işe 
Elindeki dürbün, birkaç adım yana yaramıştı. Bu hücum karşısında, bir
fırlamıştı ... Bu hali gören birkaç ne- denbirc ürken düşman, artık mcv
fe:r, onu tutmak için yerinden sıçra- kıinde tutunamıyarak ıkinci bir ric
mışlardı. Fakat o, yüzü al kanlar i- ate başalmış .. (Papa - Livadya) mcv
çinde, siperin içire yuvarlanmıştı. kiini de, Abdül'ezel Paşanın asker
Aşağıdan gelen hain bir gra kurşunu, !erine teslime mecbur kalmıştı. 
onun çenesini dağıtmış, damağına Abdül'ezel Paşa, bu harbin ilk şe
~ı:ı.planmıştı. Ak sakalım, al kanlar hit kumandanı idi. Mubarek naşi, 
ıçınde bırakmıştı. düştüğü siperden kaldırılmıs .. eller 

Siperlerdeki askerler, bu facia üzerinde (Alnsonya) ya getirilmiş .. 
karşısında bir nn şaşırmışlar .. hün- arkasındaki elbisesi ve boynunda 

lgür hüngür ağlamıya başlamışlardı. asılı durı:ın rovclverile, Çarşı camii
Oraya koşup gelen tabur kumandanı, nin avlusunda hazırlanan kabre def
askeri bu şaşkınlık içinde görür gör- nedilmişti. 

mez, yeni bir faciadan korkmuş ~ VAZİYET, İNKİŞAF EDİYORDU 
- Askerler!.. Şehide ağlanmaz... Resmi harp, nisanın 5 nci günü ak-

• İşte Roma Hükümetl tarafından !yardım hususunda resmi ve hususi _ 
bu sevkiyat vcsilesile Mısır Hükı.i - ~~e~ses.~tn~ muavenetlerı.?i .. ka~d:t- . rıadıO' 
metini tatmin içirı neşredilen tebli- tıgını gordukten sonra sozu donup Hıtler yarın içi n hOZI or 
ğin sonu ~öyl~ geliyor. Bundan an- , <D~ımmı 6 ın: ı &agfada) gençll~l n l sele~ 
ı~şılıyor kı, 1t~.ıyanla~ Afrikaya ye- -=~Şuh bir Viyanah kadın ile ~111 
nıden kıtaat gondermıye karar ver-
mişlerdir. Fakat bu kıtaatın müte
bakisi ne vakit yollanacak? Burası 
bundan sonra ahvalin alacağı renge 
bakıyor. 

İspanya işleri, İtalya lehine git • 
mezse, Roma Hükümeti Afrikaya, 
yani Mısır hududuna yeniden asker 
göndermek suretile İngiltereyi mi.ış
kül bir vaziyete sokmayı düşünecek, 

!D~vtımı 6 ncı sayfamızda) 

CUzel bir sUvarl zabitinin aşk ve lhtirasıarı 

EERNANO GRAVEY-ISA Mi RANDA 
tarafından calibi dikkat bir tarzda oynan•" 

PETROVNA'nın YALANI 

r--- . . •.·. :..... .. . .· ...... 

lşamı başlamı~tı. Nisanın 7 nci günü-

' 

ne kadar fasılasız c,l,ırak devam eden 
bu harbin bt:ınçosu şundan ibaretti: 

1 - Ordu merkezi olan (Alason-
ya) ya bir buçuk saat mesafede bu-

1lunan (Milona) geçidi, zaptedilmişti. 
1 2 - Fevkalade ehemmiyeti haiz o
lan bu müstahkem mevkıin anahtar
ları mesabesınde ohm (Menekşe) ve 
(Pernar) tepeleri de elde edilmişti. 

3 - Yine o cıvarda çok ehemmi -
yetli bir askeri m<:vki olan (İskom
ba) da da, harp muvaffakiyetle de
vam etmekte idi. 

Harp, iyi idare ediliyordu. :rvfü -
şirden nefere kadar, herkes vazife -
sine dört elle sarılıyordu. Kaz:ını -
lan muvaffakiyct, mühimdi. (Milo
na) geçidi gibi son derecede sarp ve 
çok kuvvetli tahkim edilmiş bir 
mevkiin, 28 saat devam eden bir mu
hareeb neticesinde ele geçirilmesi, 
harbi takip eden ecnebi ateşemiliter
lerine bile hayret vermişti. 
Yunanlılar hudutlarını çok iyi tah

kim etmişlerdi. Bütün muharebe 
hatlarıı~da, boydan boya, kademt ka
deme 76 santimetre irtifaında siper
ler vücude getirmişlerdi. Top kuv -

vctlcri de fena dcgildi. Bilhassa, cep
hane sarfına kut'iyyen ehemmiyet 
vermiyorlardı. Yalnız taarruz ve 
müdafaalaı·da değil, süki'ın ve tevak-
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iÇiNDE Y0Z0YOR! 

Uzak Şarkta ki bombalar, 
Akdenizde ki torpille;·, 
Panyadaki güllelerin sonu 

• 
ıs-

neye varacak? 
ingi e ·ıe Amerika 
Dünyayı sükun 
kavuşturma ga.yesinde 

muvaffak olabilecek mi? 

ve sulha 

t· .\kdenizdc korsanlık, Uzak Şark
~ -chırlcrin havadan bombardıman 
~ılrncsi ve daha hangi biri? .. görü -
·~ k t vr i, m,Jl,,tler arasında tatbik ve 
gıal'r·t edilmek istenen hukuk her 
"~ hit- suretle altüst edilmektedir. 

~ • 0n ge;cn İngiliz gazetelerinde o
~nduğuna göre İngiliz Başvekili 

in ~.t(r Çemberlayn Vaşingtondaki 
~ gıı;, Sefirine hemen Amerıka Cum· 
~rtCisi :0.1 ister Ruzvelti görerek bey-

taı "1ilel hukuk kaidelerine her ta -
~ la taınamile riayet edilmesi için 
, '1 bir tedbir alınmak lazım gele -
ı, ' hakkında ne düşündüğünü öğ-

llıesini bildirmistir. 

~:eıı: İngiliz ga~etelerinin yazdı
ta : gorc Baş\•ekilin noktai n.azarın
t, u meselede Amerika ile Ingilte
lıııı~rası.nda tt>~riki mesai Hızım gel -
ı~ ~edır. Bu teşriki mesai için de 
l~ 1 1 nokta üzerinde iki tarafın an-

1"'1ası iktıza etmektedir: _ 

Yeni konferanslar, ittifaklarla 
bu iş halledilme ye çalışılıyor 

Ruzvelt 

ı karşı liıkayt kalamıyacağını anlat -
maktadır. 

Fakat Amerika Cumhurreisinin va
ziyetınde şayanı dikkat bazı husu • 
siyetler vardır. Dünyanın diğer ta
raflarındaki işlere karışıp karışma

mak meselesi Amerikada çok müna
kaşa edilmi~ mevzulardandır. Ame -
rikalıların çoğu dünyanın kavgalı 

işlerinden uzak kalmak fikrindedir. 
Onun için Amerika Cumhurreisi söz 
söylerken, mühim bir teşebbüse gi
rişirken vatandaşlarının ne diyecek
lerini çok hesap etmek zaruretinde 
kalıyor. 

Fakat yine İngiliz gazetelerinden 
(Dıuamı 6 ncı ıagfada) ........................................................ 

Yeni yıldız .. lru - Çin - Japon muharebesine 
~:kün olduğu kadar kısa bir za - · 
~ zarfında nihayet vermek; evvelki kadar hiç bir zaman ehem-
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Garry Cooper .. 
lıı,,d-:-- fler memleketle anlaşarak, miyetle mevzubahs edilmedi, dense 
hıcı '.Ye kadar yapılmış olan mua _ lllübalag~ olmıyacaktır. İngiltere lle 
'(:l/ı~lere her tarafın riayet edeceğini Amerika arasındaki •ittifak> öyle 
~~~ın eylemek ve beynelmilel hu - kağıt üzerine yazılan ittifak muahe-

kaıdelerini herkesin sayması. delerinden olmıyacaktır. İki taraf da 
f'l\LMiNA Nasıl yıldız oldu 
\JEVRAL_J! -. BAŞ VEn ~ 1 l l 
Rı - ARTRıTızM LiOnubı Amerıka Aç bilaç .. Foks film şirketi 

• 
M .. d .. 1 .. .., .. d . l~ovboylarından önü'!d~dolaşan Garry TOdola-

u ur ugun en. v • ra fıguranlık yaptı. Ve .. Kısa 
Je planlarına tevfikan Muğla müstak il \ldıgı ılk ders ona b 0 ld ld 
ra barut deposu inşaatı ek.iltmeye zr zaman sonra gı ız o u . 

• 43,39 lira ve muvakkat teminat 220,80 Jugünkü mevki ini 
~ 'ihine rastlayan Salı günü saaat 15 de { a z a n d 1 r d 1 
;r faal Şubesindeki alım Komisyonunda 1 

k bT d h .. I . Roşoz dağlarının ıssız bir yerinde 
mu a - ı ıo ." ergun nhısarlar Umum lantana hava tisi bütün vahşiliği ile 

Jğla mustakıl miidürlü"'ünden a'ınabilir · 
6 • • zanır. Montana halkı Amcrıkanın 

'eceklerin, bu gibi işleri yapmış olduk. iğer eyaletlerinin halkına hiç ben-
in . Bir lnglllz torpidosu manevrada ıaat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye ,mez. Uzun müddet kanlarına kır-

~ llilter . d 
bi~ . c. ıle Amerika arasında sım- senetli, sepetli ittifaklara girmekten- ır. ıızı derili kanı karışmıştır. Bura -

U. .\~ ıttıfak vücude getirilerek bu çekindiklerini, her vesile ile tekrar çin tayin olunan gün ve saatte mü na- ın merkezi Misseouri nehrinin men
~ ı •o glO-Sakson memleketin bun- edegelmişlerdir. Ancak, bu ittifakı> 7,5 güvenme paraleriylc birlikte yuka- lında Helena'dır. İşte bu şehirde 
ı ı. ~~raki dünya işlerinde biribir- fiiliyat sahasında vücude getirilece~elmeleri ilan ol•ınur. "B.. "7061,, ir gün muhterem Charles M. Coo-
' ~da ele Vermek suretilc çalışma- tir ki, tesiri belki daha şümullü ola • *• ~r'in bir oğlu dünyaya geldi. İsmi-
~~!\ f;·Ç?k bahsedilmiştiı'. Fakat caktır. Mesela donanmaların teşrik;c 14 adet Elektrik motörü açık eksiltme i Franc koydular. Bu küçüğün ha

~' ıç- ılı bir surette bundan son- mesaisinden çok bahsedilmiştir. Bal ılı daima babasının büyük arazi -
ın teınini meselesi dört beş ay ri muhiti Atlasi tarafından İngilterı960 lira ve muvakkat teminat 147 liradır. nde at koşturmakla geçti. Franc 

ileride her hangi bir taarruza karştarihine rastla 8 p b .. .. 
1 

'Ş yaşından itibaren ata binmiye 

Nevıı 

. . .. . y n erşen e gunu saa · 
kendını mudafaa zaruretınde kalıriübAyaat Şube · d k' 1 k . d ışladı Onun ilk muallimleri kov-. sın e ı a ım omısyonun a · . 
sa, yardımcı olarak Amerıkan donaı ıylardı. Annesi Ingilizdi. Oğlu -
masını bulacaktır. O kadar ki, Bahri 1 k - .. . . ın bir centilmen gibi büyütülme -
M h. · A ı · t f d .. · O Ara sozu geçen şubeden alınabılır u ılı t ası ara ın a en muessır • ü istiyordu Onun için Frankı İn-

i .. A ·k d aloklar eksiltme gününden bir hafta ev . · .. ro u merı an onanması aynıya- . --ıtereye gcinderdi. Mustakbel Farry 
C k I. g·ı· d a d d'" d ar şubesıne verilmelidir İ . . . .. . a , n ı ız on nması a ıger e - . . . · ~oper ngılterenın bır sısıne, bır de 
nizde büyük işlere girişebilecektir. ıçın tayın olunan gün ve saatte % 7,5 ektebine alışamadı. Ve doktorların 

Fakat bu anlaşmalar kağıt üzerine yukarıda adı geçen Komisyona gelme- nri üzerine memleketine döndü. 

geçmiyecektir. İşte şimdi de mev - ! derslerine orada devam etti. Ge-
zubahs olan Anlaşma böyle olacak - ·diği kovboy hayatı onu değiştir-
tır. Kağıt üzerine yazılmış bir itti - Genel Komutanhğı Ji, uzun boylu, geniş omuzlu bir 
fak mahiyetinde olmıyarak şim'tlma K • d • likanlı haline getirmişti. Ve ka
Vaşington ile Londra arasında bö) OmlSYOnUn an• ılar, daha şimdiden onunla alaka-
l b. t 'k' . t f d k ıel Komutanlık kıt'aları ıhtiyacı için açık e ır eşrı ı mesaı e ra ın a onu, 1 k . . : olmıyan başlamıştı. İlk aşkı Dori~ 

1 kt d S ıh t . . . 
1 

.tre yazı eibıselık kumaşa eksiltme günü 
şu ma a ır. u u emın ıçıo e zer 1 k .. . . . nli bir mektepli kızdı. Bu kız, sa-

.. d"kl · ktal d İ ·ıı ·rayı ı anunun 43 cu maddesı mucıbınce 
!or u'k er~. noEf a;. a nlgı ere ı .siltmesi 23-1. Teşrin-937 Cumartesi günü m, uzun boylu, geniş omuzlu, er-

mb~lrı akl ırd~ en ıce an aşma. Y~ıchirde Komutanlık binasında. Satınalma < gibi bir kızdı. Çok zengın bir 
pa ı ece er ır. · ~nin bu şımarık kızı her yerden 

Bilhassa Amerika Cumhurreisi 182 5 lira 25 kuruş muvakkat teminatı 286 rmet görmiye alışmıştı. Yalnız 
nin son zamanlarda büyük bir faaH ırry ona ehemmiyet vermiyor ve 
yeti siyasiye göstermesi, çok mana: olarak he ,,.. k . d .... 

1 
b' . ns etmiyordu. Doris, bu uzun boy-

. . .. r 0 un omısyon a guru e ılır 
ve ehemmıyetlı nutuklar soylemes _ . · kendisine hiç iltifat etmiyen de-

. .. ılı kanunun 2, 3 cu maddelerındeki vesika 
Amerıkanın bundan sonra dunyanı1ıe "U.. 1. d k" k anlıya çok kızıyordu ve alakasını 

• " n ve saa ın e mez ur omisvona d diger kıt'alarında olup biten şeyleı betmek için elin en geleni yap-

. ' 

mıya başladı. Garry dahi onu gör - I tanınmamış bir yel'di. Bizım Francl 
müş ve hoşuna gi?miş:i. Fakat mah- Garry Cooper de bu ~ehirde ilk za
cupluğundan kızın yanına sokula - manları çok zor geçirdi. Garry bır 

mıyordu. Genç kız, dilediğine muvaf- çok geceler aç yattı. Size ilk defa bir 
fak oldu ve Garry'yi aşık etti. filmde nasıl rol aldığ111ı söyliyeyim:; 

ı 
Garry, Dorisle hemen evlenmek Bir gün zavallı Garry aç, biilaç Fox· 

istiyordu. Fakat, elinde servet ola- stüdyosunun önünden geçerken, bü
I rak hiç bir şey yoktu. Zengin olma- yük bir kalabalığın kapıda kaynaş-

\ 
\ 

Garry Kooper ve ilk sevgilisi Doras 

yı aklına koydu ve ilk iş olarak da 
bulunduğu şehri terke karar verdi. 
Nevyork onu korkutuyordu. Dorisin, 
Los Ancelse gitmesini tavsiye et -
mesi üzerine, oraya hareket etti. 

HOLLYWOOD SERABI 
Sinema payıtahtı o zamanlarda 

dahi para kazanmıya gelenler için 

tığını gördü. Fakat aldırmadan yo-· 
!una devam etti. Tam bu esnada bir 
rejisör ve bir bir vazii sahne stüd
yoya giriyorlardı. Garry'yi gördü -
!er. Birisi diğerine sordu: 

- Nasıl? 

- İyi. 
ı llt>•omı ılnclf sa.11/ada) 

. 
• 
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it lya ordusu i le Sakın hortlak bahçesi zannetmeyinJ Si NEM -
ingiltereyi tehdit ediyor 

( 4 üncü sogfadan devam l Yalnız, gazetelerin yazdığı bir ha· 
dıyorlar. Habeşistan meselesi başla- ber vardır ki, o da siyah gömlekli 
dığı zaman da böyle olmuştu. İtal - faşistlerden iki t..ıburun da Şarki Af. 
yanlar, Mısır hududuna kuvvet gön- rikaya yollandığıclır. 

Garry Cooper 
Nasıl ylldı:ı oldU dermek suretile Afrikada kendi leh· İtalyan mehafiline göre, Habeşis

lcrine bir vaziyet vücude getirmek tanda her şey yerli yerindedir. Fa
istemişlerdi. Şimdi de oradaki kıt'a- ıkat raslardan Çepcn'in evvelce İtal
larını ı:ırttırarak .İngiltereyi düşün- yanlarla anlaşmış olmasına rağmen 
dürmek suretile Ispanya meselesin- son zamanlarda onlardan ayrıldığı 

de kendi lehlerine bir vaziyet te - iddisile kurşuna dizildiği haber ve
mini emelıne düşmüşlerdir. Eğer İs- rilmektedir. 

(5 fncl $Og/adan deocm) 

Hemen Garry'yı aldılar, bir kov
ı boy elbisesi giydirdiler ve çok ay -

dınlık bir yere götiırüp koyd\ılar. 
Zavallı Garry. ağzı bir karış açık 

hayrette, etrafındaki konuşulanları 
anlamı) or. Olduğu yerde duruyor -
du. Neden sonra kendisine geldi ,.c 
etrafında Tom Mix'le Billie Do\•e'ı 
tanıdı. Akşam eline 10 dolar sıkıştır
dılar ve ertesi gün de gelmesini söy
lediler. işte Garry'nin sinema haya
tı böyle başladı. Bunu babasına ve 
nişanlısına yazdı. (15) gün sonra 2 

claresi altında çevrilmiştır. ,Seviş·I 
mek arzusu~ (Marlene Dictrih) frJn 
Borzage'ın idaresi ve Ernest Lubir;'ı!l 
yliksek direktörlüğü altında Mar • 
lene Dietrich ıle çevrılmıştir) ,pe
ter İbbelson , Ann l Iardıng ıle berıı· panya işlerinde vaziyet kendi lehle- Sinyor Musolini de İtalyan mille

rıne dönerse, İtalyanlar mütebaki tinin kendi kendine yardım ederek 
kıtaatı Afrikaya, Libyaya, Mısır hu- müşkülfıtı yenmesi lazım olduğunu 
duduna göndermeyi de tehir edecek- söyliyerek demiştir ki: 

'her Holivudun en şık gıyinen 'e e
11 

1 genç rejısöru Henry Halbavav'ııı ı· 
daresi altrnda) Bakir del:kanlı (reıı· 
sörii Frank Kapra) ,.e General ~.ı· 
fakta öldu (M.ıdeleine Carolle bera· 

lerdır. - Bütün millet, kendi kendine ka-
Netıce şudur ki, İtalya, bugün İs- fi gelmeyi zihnine koymalıdır. Za

panynda, Habeşistanda ve Mısır hu- ruri olmıyan şeylerden vazgeçmeli, 
dudunda bir çok asker bulundur - hariçten gelen şeyleri kullanmıya -
maktadır. Bu askerin uzun zaman rak yalmz İtalyan eşyasını almalı
bır yerde bulundurulması, beslen - dır. 

lngtltcrenin cehup kısmında, stıl arın getirdiği bu. garip hcyhller, 
yiizlerce sene cvtH~l batan kalyonların burunlarını süsleycrt bir takım 
acaip şe1dllerdir. Her 1ıalde gece buradan geçmek. pek hoş olmasa ge
rektir. mektup aldı. Babası, hemen bu re-

. D'~ her), c 01"nı7. ruhlarh bu son 
ise Gnrry Koopeı'in son filmidir. \";~ 
ne Haıtbaw~y tarafından idare l'd 
ıniştir. 

mesı çok, pek çok masraf istemekte- MISIR HÜKUMETİ DE MÜDA- zilane teşebbüslerden \'azgeçip gel-11•uuauıuuuuutuun•un11ınuıuu.ıu•ıourın•h•uauın•••muuuı• ••u•u•ı•n••n1111111111111 ı m••••n••n•u111110111uuuıuwıu•11111111•" 
ar· Gaı-ry Koper zaman zaman şu , 

dır. Ingilizler de ise telaş görülmü- FAAYA HAZIRLANrYOR U I · mesini söyliivordu. Nişanlısı ise baş-
n i iter insanlık ka birini sevdiğini söylüyordu. Ba- 1 

tistlcre aliıkn düşmüştür : Clara BO\ı 
rırJ Evelyn Brent, Lupe Velez, Veru yor!. Kahire, 17 (Hususi) - Mısır ka-

Son vazıyet 
Roma 17 (Hususi) - Yeniden bir 

çok Italyan kıtaatının Afrikaya yol
landığı anla,,ılınca, buradaki ecnebi 
mehafil bu hadiseye lakayt kalama
mıştır. Pazartesi günü tam 5,400 ki
şınin iki vapura bindirilerek Napo-
lıden Afriknya doğru yola çıkarıldı
ğı anlaşılmıştır. Bunların nereye 
gönderildiği hakikattn gizli tutul -
maktadır. Yalnız söylenen şey şu -
dur ki, bunlar, Trablus sahiline çı -
kırılacaklardır. Artık oradan nere
y gönderilecekleri gizli tutulmak 
bteniyor. Liforya ismindeki cesim İ
talyan \ apuru altmış ve altmış bi -
rıncı pıyade alaylarını almıştır. Bun
ları mecmuu 2,700 kişiden fazla ol
madığı söyleniyor. Piyemonte ,·apu
r le de altmış iki ve altmış üçüncü 
alaylar yola çıkmıştır. Bunların mec
muu da 2.700 kişidir. Şu son hafta -
lar zarfında Afrikaya gönderilmiş o-
lan kıtaat, bu yeni gönderilenlerle 
ber ber 24,000 kişiye çıkmış oluyor. 
Şımdıye kadar gönderilmiş olan kı
taatın çogunu piyade teşkıl e tmek
tedır. Bundan sonra topçu. makine
litufek, istihkam ve saire ile sıhhive 
te~kihi.tı gelmektedir. w 

Bu son sevk iyata dair İtalyan ga
z~telerindc- hiç bir şey yazılmamış -
tır. Bunun gibi kıtaatın gönderilece
ğı soylen<'n Lıbyaya \•nrdıklarına da
ir hiç hır haber neşretmemişlerdir. 
Kez..'l, cvvelfı nereye çıkarıldıkları 
ve çıkarıldıklan yerde ne kadar kal
dıkları da gazete sütunlarına geç -
memişhr. 

binesi, İtalyanların yeniden Libya
ya asker getirerek Mısır hududuna 
yerleştirdikleri haberleri üzerine, va
ziyet! tetkik için toplanmış ve yeni
den mühim miktarda tahsisat kabul 
ederek Mısır hudutlarının müdafa
ası esbabını hnzırlaınıya başlamış
tır. Kabinenin son knbul ettiği tah
sisat tam 1,014,000 İngiliz lirasıdır. 

~ • d J b bası, gelmediği takdirde ismini de-
y l m iuen har e Kan içinde ğıştirmesini de sıkı sıkı tembih edi-
u ı yordu. 
nazırıanıgor Yüzüyor Hemen karar verdi. Madem -

( 4 üncü sahif eden Jıvam ) ( 5 inci say/adan c!.ecam l ki hütiin sevdikleri onu terkediyor-
doJaştırarak müstakbel harbe getir- öğrenildiğine göre Reis Ruzvelti, da- lardı, meşhur olmayı aklına koydu 
diğini görünce uzaklaşmışlardır. hildeki efkarıumumiyeyc karşı ınüş- ve oldu. 

Her Hitler Almanyada fıkaraya kül mevkilerde bırakmamak ıçin Cooper, ismini değiştirmedi. Çün-

Balfa. Bu son kadın, Garrv'vı çıl • 
. . S d Sh. • ndılr 

gınca sevmıştır .• an ı·a aw 
film çevıren Veronica'va Garry ıne• 

lhur rejisör Howard H~ıghe<ı'in ·vırı· 
de tanıştı ve biribirlerini se,·dıler 
Şimdi Sandra 5 senedir Garr) ·o~~ 
karısıdır. 5 kanunuevvel 1933 v 

'İ Ne\'yorkta Sandra Shaw ,.e Gıırt 
evlendiler. ynrdım teşkilatının ehemmiy~tin - Mister Nevi! Çemberlayn, diğer dev- kü Amerikada çok vardı. Yallnız 

G 
• den u.zu~ uza~~ya bahsetmiştı~. O- letlerlc temasa girişmek işinin mü- Franc yerine Garry koydu. e 

a rl P Şey nun fıkrmcc dunyada bu kabıl en him bir kısmını kendi üzerine ala- Garry, o güzellığile, o istidadile fi- ingiltere sinema jlB 
vasi yard.ım ~eşkilatını Almanya vü- caktır. Londrn gazetelerinin yazdı- güranlnr arasında kalamazdı. Nite- kle• 
cudc getırmış oluyor. Almanların, ğına göre Amerika Cuınhurreisinin kim, bir kaç filmde ehemmiyetsiz minde değişikli .. ,. 
teşkilat ve intizam hususlarındaki şöyle bir cevap vermesi ihtimal da- roller oynadıktan sonra Henri King İngiliz film dünyasında bir }ıadıSC On sene sonra 

Kocasmı anyor ! 
vasıfları zaten mnlU.m olduğu için hilindedir: ona Barbara Worth filminde Ros - daha oldu. Mukı:ıvelesinden do111'

1 

bu sahada da çalışırken işe ne büyük _Milletler arasında bir konferans nald Colmanla, Vilma Banki'nin ya- çıkan ihtilaf yüzünden altı ay kad:ıı: 
bir ciddiyetle sarıldıkları kabul edi- nın bir ikinci derece rol verdi. İşte film sahnesinden ayrılmış olan 'f0111 

lebilir. toplayarak sulhü devamlı bir suret- bu film, büyük muvaffaki~·etinin hac:- Wals, Londra film mehafılinde te_t<· 
te kuvvetlendirmek meselesini ko- · " :ır re 

Her Hitler bu yardımlar için lazım langıcı oldu. Garry bundan sonra P:ı- rar sahneye döndügvünü birdenbı_. 
nuşmak için benim teşebbüsata gi- ~ t<~ 

İngiliz gazetelerinin yazdığına gö- olan parayı \•ergi suretile tedarik ramount'a girdi ve San Antonyoda söyleyivermiştir. Film patronu l\la 
etmek te kabil ise de bu yola gidil- rişmem çok müşküldür. Keza hüku- William WHlmaım'ın reJ·isörlüguv ·· al- Şah ile bu artist arasında çıkan par3 

re, Marya Kordoros isminde bir ka- d ğ i h . metler arasında siyasi muha~rat 'forıı 
dm, geçenlerde bir kaza neticesinde me ı ın e emmiyetle Have etmış- tında cKan:ıtlar. filmini çevirdi. O ihtiliifı artık halledilmiştir. 
bir bacağını kaybetmiş, bir müddet tlr. Çunkü, halkın doğrudan doğru- açarak bu nP-ticeye vasıl olmak için 1 vakitler, çok büyük bir şöhreti olan Wals, kendisine güzel bi; piye~ .. '·a~ 
hastahanede kaldıktan sonra çıkınca ya yardım ve tesanüt hislerine mü- çalışmak ta bana zor gelir. Colleen Moore ona arkadaş olmak is- zılarak \'erilmesini, bir de rotun 
senelerdenbeı·i ayrı yaşadığı koca _ racaatle p:ıra toplamak, eşya almak, Bu takdirde dünyanın diğer hü - tedi ve .Z'afer Seması• filmini bera- çok iyi yapacak bir yıldız ,·eril -
sını görmeyi merak etmiştir. Kadı- kömür bulmakta büyük bir •fazileti kumetlerile blt husu~ta müzakereye ber çevirdiler. Garry Cooper'e bun- m<'sini istemiştir. Para meselesi, s~fl" 
nın kocası, tam on senedenbC:'ri on- terbiyetkarisi. vardır. Çlinkü pek girişmek ve beynelmilel bir konfe- dan sonra ağır, ezici, fakat mes'ut bir ra piyes ve yıldız meseleleri hal e:. 
dan ayrıdır. Adamın mahpus çok Alman bugün bu işe sarılarak rans için zemin hazırlamak i~ini İn- hayat başladı. Bir filmi bitirmeden dildikten sonra .İkinci iyi yatak P~ 
bulundugunu işiten kadın, 0 za • muhtaçları aramakta, bulmakta. on- giltere Başvc>kili kendı üzerine ala- diğ~rine başladı ve sırasile şunları ycsini temsil edecektir. Jan Bakst~. 
mandanberi ilk defadır kocasını gor- !arın imdadına koşmaktadır. Böyle caktır. çevirdi: •Nevada., Arizona şeytanı, bunda rol almıştır. •İkinci iyi vı:ıt3 o· 
miye gittiğini söylemiştir. Lakin ha- i çt~mai tesantit i_çin yapıla:ak şeyler İngiltere ile Amerika arasında bu ı (Franc Loyd'in ilk muvaffakiyeti) Ben Travers tarafından yazılnl15 e· 
pisaneye gıttigi znman aldığı cevap daıma takdır edılse gerektır. maksatla teşrikimesai faaliyeti iler- talak çocukları. Bu filmden sonra, lup meşhur Şekspirin vasiyetna~ı.ıt 
şu olmuştur : O adam ölmüştür. Ka- Fakat söz dönüp dolaşarak müs- leyerek birçok müsbet neticelere o kadar sinirlenmişti ki, az daha si- sindeki bir sözden alınmıştır. MeŞ 
palı bulundurıu verde bu sabah ölü takbel hnrbe geliyor. Bugün büti.n fi sevk"~T veıt sn "'-ıt" ':""1"1. ,,_;;ı; ,.ı;ıı~ nemayı terkedecekti. İngiliz şairinin bir yatağı daha ''.:ırf·. 

o .ı lı . l A d k'l. . •.xa ., e c ~·u~u ı:ı.uKu 
1

, 0 olarak bulunmuştur. u ıç ımaı var ım teş ı atı, o teşkı met · · tatm' · · d'l bl. Bundan sonra çevirdi~i filmler, mış ki t"Ok ivi olduğu anlaşı ı 
1
_ • · . ını ın ıçın neşre ı en te ı- c-; " " 11 r -

Kadın, kocasından bahsederken latta canin, ınal ıle çalışanların eldt v. b '" ı ı · B d , vine sıra ile şunlardır: Bunu da vasi.yetnamesinde rn3 8 1ı: . . . gın sonu oy e ge ıyor. un an an- , .ı - k 1, 
Şunları söylemi<=tir: ettıklerı netıcelcr, hep düşüııülüvor, la ı k. İt ı ı Af "k 4Spahi, Hava!imizin gemish. Bu nı taksim ederken karısına bıra 11k. ır • • •• •• •• • • şı ıyor ı, a yan ar rı aya ye- " ı· 

- Pek serseri bir adamdı. üç oğlu hesap edılıyor, onumuzdekı muha- niden kıtaat göndermiye karar ver- !imleri ikisi de Fay Wray ile çev - tır. İşte şimdi oynanan ve mıne çe 11~ vardır. Biri on '-'edi, biri on bec:. d·ı· rebe Almnnyaya ne fayda verecek- m·ş1 d" F k t b k t t ·· rilmiştir .• De forme şarkısı:. filmini len yeni piyesin adı oradan alınıt'l 
J ~ • ? a· 1 er ır. a n u 1 aa ın mtıle-

ğeri de on üç ynşındadır. Kendı sinin tır · ıye: . bak isi ne vakit yollanacak? Burası Lupe Velcz ile çevirmiştir. işte bu es- tır. • _ 
bir gün ahlakını düzelterek tekrar 1 :ıer Hıtler Urnumı harpte ölen iki bundan sonra ahvalin alacağı renge nada sesli sinema çıktı. Garry'nin Fakat Anglosakson sinemn al,e 

1 benimle bernbeJ yaşıyacağını sene-
1 
mılyon Almanın hatırasını gözönü- bakıyor. ·ık ses tecrübesi muvaffakiyetle ne- minde diğer bir mesele de J<(~ t 

lerdenberi ümit ettim. Fakat olmadı 1 ne getirerek onların fedakarlığı, bu- İ · · · · . icelendi. İşte Garry'nin asıl şöhreti Fransis'in meselesidir. Meşhur artıSt· 
g .. istene f d k • 1 ğ .. k spanya ışlerı, Italya lehıne gıt _ p~ 

F ıkat İtalyanların başlıca askeri 
merkezleri Trablus, Bingazi ve Der
ncdır. Bu iıç mi.ıhim mıntakada Mı
sır hududundan Tunus hududuna 
kadar yapılmıs olan askeri vollarla 
bağlanmıştır. Afrikanın bu kısmın
daki askeri bir noktadan diğerine 
nakletmek, İtalyan!ar ıçin kolavlaş
mıştır. 

Bundan bir müddet evvel kendisi un n e 8 ·ar ı a gore pe R · A esli sinemanın icadından ve Jozef kendisile kontrat '-·apmıs olan . ·er ı b .. k ld ğ .. 1.. F k mezse, oma Hükumeti Afrikaya J • 
11 sokakta dolaşırken yakalanmış. yer- 1 uyu 0 u unu soyuyor. a at M h d d ' on Strenberg'in Marlene Dietrich ronlarla ihtilaf halindedir. Va1 •• -ıe· eğer icap ederse bugünkü Almanlar yani ısır u u una yeniden asker , .. 

siz, yurtsuz olduğu için hapishaneye ı . . . v göndermek suretile İngiltereyi mü-- le beraber yanık filmler çevirme - Brus ismindeki patronun rnuka\~ or· 
gönderilmiş. fakat orada da hasta - ~~li::::;nları ıçın ° fedakarlıgı yapa- kül bir vaziyete sokmayı düşünece~, ~ind~n ~onra başlar. İkinci mükel - ye riayet etmediğini iddıa ed~~ııP' 
lanarak bır hastahaneye yatınlmıştL / Dwamı 6 n / d ) ~f fılmı Roumeu Manoulian'ın ida- Onun istediği bir rolü başkası ı:· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nutukbö de~mett•g·· .b.Al . cı say amı z a . 1 . • . ftnı~ 
• ı ı gı ı - sı a tında Sılvıa Sıdney'le beraber mış ve 30,000 İngiliz lirası knıtı•· b· 

~ 

1 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
rılarınızı derhal keser. İcabında 
şe alınabilir. 

ve biitün aR"
günde üç ka-

f sim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 
. , . 

1, man milletine hitaben neşredilen r----virdiği •C.ity s. treets. dir. Bu film, tır. Bunu işitlnce"Kay Fransis·in sıı 
1 tebligne başkalarına dokunur sözler. d T ı ı k ı ıı 

ı. ~- t e. ı ~ ·e ı yo ar. ı:amı al~ın- rii tahammülü kalmamıştı:· ~,aur· 
yok değildir. Raşka milletlerin müs- gosh•rıldı. Bu kadar fılm çcvır - Bu rol, bir Rus Prensesı roll ıe 
teınlekcleri var, deni'-·or, halbuki fa- t J k1 1 k 1 ı· bt: ro 

.J • < ~n sonra m · ı o :ıra yoru muş- Kay Fransis'in çehresi, ha ı . ıt 
kir Almanyaınn böyle serveti olma- --.--..... ....___....,.1,7,,.,...l.......,,.:ı:--',_,~·....,1 lzin istedi ve Avrupaya geldi. en müsait ve muvaffakıyet içı~ i~e 
dığı h!ılde her ferdi biribirine yar- '*"arry, Amerika.va döndlikten son- emin görünlivordu. Fnkat kend ıS 

11
r 

dımı düşünüvor. f'i>ı - pek az artiste nasip olan bir pa- bu rol verll~emiştir. Oııun ycrı P' 
Neticeye gelelim : Almanya müs- ~ !i#; ~ ~-f ~ı· aldı. Bu da senaryoların ı kendisi yerine Klodet Kolber bu rolü ~·9,ı:· 

lnkbcl harbi diişünüvor. Bu gizli bir :;y "". ' ~'hap ctmiye başladı. İşte senaryo- mış ve 30,000 lngiliz lirası ka71l1111'1 • 

şey degildir. Müstakbel harbin mah- • nını kendi intihap etmiye başladı- tır. 
1 

r 
nımiyetlerıni düşünüyor, onun için ,,,_~· l\ dan beri mükemmel filmler yap- Kolber, Jiolivutta yalnız J{o 1~. şimdiden bulamadığı gıdaların ye- l ı·forJl 

gözdedir. Kolbcr şimdi Kn 1 os"ici rıne başkalarını koyuyor. Ortalığı Silahlara veda.. (Frank Bor - d d Sc . 1 . t lan ı 
kaplamış olan bu hava ise istikbalin a ır. vım i bir artıs o . ,l\ıJ 

. lt . '~,f' ... '°t~· l t'i.t... ... . ' 1 
'•"ın idaresi altında) .Bir kıza Niven de onun yanına gitmiştırl .. bit sulh ve emniyet ümitlerini canlan- ~\·eten : PARAMO UN T JIJRNAL ve ( . . . ' . ' . ·rrı ı 
,oca. bu fılm Mırıam Hopkıns ve vi sakallının sekiz karısıt ısı dıracak gibi değildir. 
crich 1\.larchla Ernest Lubiç i- piye5: oynayacaklardır 

7ıemen ı~oııdraya 'ıarekct ediniz.> l~aını başlamıştı. Nisanı:-7~~;gü=· ıvctıc::ı.~sini ~~~miadın~- . --- ı ~-Si:i Yeme~ ve B:rnb•y'd'. ~;; 
Kolonel Vtı ts · 1 pıırıs ne kadar fasılasız olarak devam eden hanerıstcn ıarcketimi telefonla dos- him bir vazife bekliyor. nıefİ 

Bu telgrafı okuduğum 7aman gül- bu harbin bliınçosu şundan ibaretti: lv~rn Vuts'a .bildirmiştim. jharcketinizi bildiren telgrafna ,iıi, 
ı ı~e>mek için kendimi gLiÇ zaptede - ı - Ordu merkezı olan <Alason- ımüdenç zab ı t, beni otomobiline aldı ıaldığımız dakikadnn itibaren: r ı.ı ı-
bıldım. Faknt, telgrafın müstacel i~ h d d dıı/O 

•a) ya bir buçuk saat mesafede bu- kuf a n an sür'a tle çekildik. ı bu vazifeye baslamıs ad e 
0 

ft,· 
şaretile gelmiş olması beni ikaz etti. ~ 'I: yarı 

lunan (Milona) geçidi, zaptedilmişti. ki kolda konuşuyorduk: Bugün derhal hazırlanınız. 0ııııt 
~;:ho~~!:~:!~i topladım. Bu bir la- 2 - FcvknlUde ehemmiyeti haiz o- mütr Nereye gidiyoruz, Lfönan? den Boğazma hareket ede~e~1,rc gi· 

~ 1 C A S U S 1 ı~ 
lan bu müstahkem mevkıin anahtar- zule· Entellicens Servis'e.. (Britanya) vapurile HüdeY e · ,. ıtıi· 

Kolonel Vuts, çok şakacı ve eski . K 1 ğ oız 
ı ı b · d t 1 kl be be t arı mesabesınde olan (Menekşe) ve )orl· oloncl hazretleri afiyetteler deccksiniz. Orada ynpaca 1 ·· oii oı/' 

ıı· os um o ma n ra r, büvük . . . . t roll.1 
h b . . . 1. b. - (Pernar) tepelen de elde edılmıştı. Ht fc, şimdilik, Kolonel Vu s 0ı1ıı· 

ar ın en cıvcıv ı ır zamanında, mü- 3 y · . d k h . b. ··ı 1 • e 111 
Tefrika No. : 1 Nakleden him işlerini bırakıp ta benimle alay . l~b. ıneko :ıvar ka_çol· e (eİmkmı - atcş ı:nç za ıt, gu ere' cevap verdi: 1namak olacaktır. Hüdeyde y s tll' 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C~e:l:l:l~C~e:n:!:lz~ ı d • . . t d. yetı ır as erı mev ı oan som- rugBu sabah Parise hareket ett~i s~abnıu mü~akip, ~ze ay~c e ecegını zanne mez ım. . ·k k 
1 B d S . 1 k ha) da da, harp muvaffakıyetle de- cudtı ·ayn adar sıhhati yerinde idi! ilim. at vereceğiz. ··ıeri· 

B RINCI kl&IM h k~n ;n urıye, ra .' ve Yemen vam etmekte idi. desi~nı,· zabitle fazla konuşamadık. Ma·or K 
1 
n~rdiğı jz.ahat Ll rcr 

P t S t L 'd 78 a ın a sık sık malumat alan bu 1f .. 'd d · ı · d 1\1·· t k' ·mob· ı· . (..,. t ıı · S • J . nıı d ı JJı.l arıs e en azar a numaralı nin: k. d . . arp, ı yı ı are e ı ıyor u. u - eş ·ıı: ı muz, rJn (' ı cens er - lne V'Zi'-·et· derhal kavra ı n · dll .. 
ze ·ı ostumun bana ı htıyacı old uğu- . · . · ·· .. d d c:ı J 1 b ıu rı 

pansıyonda oturuyordum. ( 1916). _Nasıl, fabrikadan iyi bir haber na hükmederek, derhal valizimi top- ş~rdl'n .nefere kadar, herkes vazıfe - mecn>ınnsı onun e urdu. 

1

Hi. Entellicens Serds'te : i l<İ ae--
Pansıyon sahibi ihtiyar bir öanka geldi mi? 1 d sınc <lort elle sarılıyordu. Kaznnı -

1
• sakal~ . ••• . . gvum _virmi beş sene zarfın 8 

d a ım. l ff k" ·· h · d" (M"l l d k k M K l k memuruy u. 

1 

Hitabına maruz kalmış olmasay _ Ev sahibine: an muva a ıyet, mu ını ı. ı o- çı ar a ·ı n sonra J aJor . ı e ar- I fa oynamıştım. id bl'fl 

Bu akşam, e\·de otururken, ken - dım, hayretimden dudaklarımı ısırp _ Beni Londradan y 

1 
na) geçidi g~bi son ?er<'C<'~e s~rp ~e y_azıcı~ıştı~. Evvela, şurasını anlatayırniti~srilC 

disinden çok hoşlandığım bu ihtiy:ır koparacaktım . J • çagırıyor ar. çok k.~vvctlı tahkım cdılmı~ bır 11ah kıor. K: ~nte~lic.ens Servis'te (is- ,şekil, mizaç, çehre ve ruh·..-.. 
dostum, telaşla odadan içeriye girdi: M ı · · Şımdı hareket etmiye mecburum. mevkıın, 28 saat devam eden hır mu- du. Şte ıhtılallen ıdare eden şube) IKolonel Vuts'a çok benzcrıı:· eıil-

ese eyı ızah e tmeden, evvela si- , Namıma gelecek mektup ve telgraf- b r rrı 
- Mister Harding! Size müstacel ze aldı~ t ı f k hareeb neticesinde ele geçirilmesi, mında.fi idi. Yirmi dört saatin virmi ı K 1 1 V ts her hangi 1 ıcttı' 

, 5ım e gra ı o uyayım. ları, benden haber alıncıya kadar b ' k" d b. ·ı · k d . .. . o one u , • '·arrrıa bir telgraf var... L d har ı ta ıp e en ecne ı ateşemı ıter- a arı burosunda ve vazife basında 1 k tt . ve ihtilal çıı- 0 ı.ır· 
0_11 ra 1 nezdinizdc hıfzediniz!. . b ·ı h . . . · e e e ısynn shur .. 

Liverpoldaki şel'ikimden, ~gün - Saba/ 17 1 icrıne 1 e ayret vermıştı. . . ydın n ve mütebaki dört saatini de kı· ınaharetı·ıe maruf ' 'C rrıc1 ·,~tıö .. yer ı : . camınusani W 16 1 Dedim ve ayni günde Paristen ı ı h ., "'' 
ferde uzerinde işlediğim ticari bir Mı. lfardıng hareket eden bir tayvare ile Lon- Yunan ı ar udutlarını çok ıyı tah- cak (5 oturduğu Yerde uyuyan bu Kendisinin gittiği ve ça ~ aınııııt• 
mesele hakkında havırlı bir haber S " kim etmişlerdi. Bütün muharebe zabit 'ostum ban; ancak beş dakı· 

1 
d ' ı :: zırrıgeldiğı ı bPş· 

" ent Lazar No. 78 ldra'ya geldim. • ' • - er e tanınması u 0 nu 
gelmiştir, ümidile derhal telgrafı aç- ı hatlarır.da, boydan boya, kademe ka- Bu ; hasredebilıni!-itİ. b d ·J 1 , lrneye çıknr ve 
tını. Bır kaç sani'-·e sonra e v sahibı·- Paris Arapçayı unutmamıstım deme 7;5 santimetre irtifaında siper- Bu mü:ıl"da kıs·,.. : u 1 ıkenb . eı ıadsa atırJnı. ,ar) 

~ Arapçayı 1ıeniiz unutmanıışsanı-:, N;ml unutabilirdı· ıı'. kı· , .bu ııs· ·ant 1 • - . .ı~.ı .; mu ıavere ce- a ıı· yer e va;ı' ııı ı 
• ler vücude getirmişlerdi. Top kuv - ve sıcaetti: 1 · (Oeva ı 
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.,_s o N T E L G R A p - 18 Blrlncite,rln 37 .. 
'ı y~ .--- Sandalya ve Mobilyanın KD~ 
1 R A D 1 Hem ucuzunu,bem güzelini almak için lstanbulda Rıznpaşa yoku-
._________ şunda 66 No. ASRİ MOBiL YA mağazasını ziyaret ediniz. 

BUGÜNKÜ PROGRAM I 
1 Akşam ne§riyatı: AHMED FEYZ Tel. 23407 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 

19,15 konferans: Eminönü Halkevi ı HARJCf ASKERiKiTAA Ti iL.ANLAR) 1 Aml·ral Ramı·z b·ır an Bahr·ıye ~;r~yça~~ıi~ram:~:~. ~u·sr·R~!atsa~~.~ - c· 
Mikdarı Tutarı Tahmin faitı Muvakkat Tarihi gün saat Münakasa ın5i arkadaşları tarafından Turk musı-

N • t d • 1t 1 "0 30 ö R Kilo Lira Ku. Kuruş San. Teminat şekli 

ezal•etı•nı• topa tutmak ıs e 1 ~!s\:~:r~~a~r~:~ı~; ~öyle;,e~o •. ~ı; Lira Ku. 
Belma ve arkadaşları tarafından Türk 224000 29120 <JO 13 00 2184 00 9· 11-937 Salı 16 Kapalı Un 

• musikisi Ye halk şarkıları (saat aya- 56000 11200 oo 20 00 840 00 9-11-937 ,. 17 ,, Sığıreti 

Mı d t k • Jı • fi • k •b t kumanda rı), 21,15 radyofonik opera orkestra 

1 

Ek .1 On ros a ı azın Ve ecl a ı e Kırkag~açtaki kıtaatı askeriyenin ik göstermeleri mecburidir. sı t-
refakatile (/ .. a Dam aux Camelias), •• 1 ' ihtivacı olan kapalı un ve sığır etinin meye iştirak edecekler 2490 No. lu h t • • k J.. J •• •• f 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve J 

1 
d eye ını şaş ına uon urmuş u • ertesi günün programı, 22,30 plakla şartnamelerinde yazıldığı gibi mü - kanunun 2 ve 3 üncü madde erin e 

nakasa'"·a konmuştur. İhale gün ta- ve şartnamelerindeki vesikalarile sololar, opera ve operet parçaları, J 

Balkan den .iZ harb·ını·n mes'ulı·yet·ın·ı aralarında 23 
son. ~~k~: ~.~~~~~:ı~~:a~~~:ar~:ı1~~1: ~ea':1~tiz:~!nu~~ü:~a!a~~~!~ra~a~~~~ 

_ YARINKİ PROGRAM mis •on binasında yapılacaktır. Şart- zarflarile teminat makbuzlarını ve-

1 k 1 1 k• ı ı 1 d " Öğle ne§riyatı: n:ımcleri 250 kuruş mukabilinde ya banka mektuplarını teklif rnek-pay aşaca O an ar ım er o ma 1 ır r 125.5~0~a~2~!~s,P~:k.~~a ~~;~te~~si;ıi:~ gönderilir. İsteklilerin Ticaret Oda- tupl rını mühürlü olarak komisyo -
sında kayıtlı olduklarına dair vesa- na vereceklerdir. .522> ·6947> 

- Köprü üstüne gelince telaşla be
tıı bekliyen amirale: 

neşriyatı, 14 son. • 
rih ve tarifini yaptığımız Balkan har- . • • 

<ı -:- Tarette bir şey yok, yalnız he -
<:!ın rüyet sahasına alınması için 

gemiyi biraz sancağa almanızı isti- ' 
~·or]ar ... 

binin iki muharebesi okununcames- ;~ın~ ISTANBUL BELEDlYESl İzmir Müstahkem Mevki kıtaatı - belli gün ve saatte Çorluda Kor sa -
k .. ·· · · · d ŞEHiR TiYATROSU nın 77400 kilo avaktan sıgwır eti ihti- tmalma komisyonuna müracaatları. uliyetin temer uzu ıçın ıcap e en ~ ı I J 

kanaat edinilir zannındayım ... Birin- 'li, saat 20·30 da vacı kapalı zarf usuliyle eksiltme - .53h c6983> 

ci muharebede Rauf Beye yiikletil- rr lll!ll. Toka . ~-e konmuŞtur. İhalesi 25/10/937 * 
1 lan mes"ulivet tamamen OPERET: 5 perde komedı pazartesi günji saat 16,30 da İzmir - Beher tanesine tahmin edilen fiatı 

Dedim. 

, :R.aıniz Bey, bu sözlerime kulak bi
~~. asmadı, Feci vaziyet karşısında 
•Oprü üstünde dua okumıya ve A \'e• 

tofa ·· fl • u emiye devam ediyordu. 
au esnada prova direği çanaklı -

sında paüıyan bir gülle topçu kap
tanı Şerdettin ile işaret memuru 
~hlu!ü yaraladı, Behl(ıl a\•azı çık· 

meye ça ışı f B h.. Yazan: Türkçecıi: de kışlada İzmir Levazım amirliği 11 kuruş olan 222,000 tane portatif 
ona mal edilem.ez. R:u h ? . ~c~.m 1Edvar Burdet Fikret Adil Satır.alma Komisyonunda yapılacak- çadır direği ile 245,000 tane portatıf 
etmemek suretıle ır a a ış e ı... Pazar günleri 15.30 da Matine tır. Tahmin edilen mecmu tutarı çadır kazığı kapalı zarf1a cksiltmc-
Fakat donanmanın takipten sarfına- Jf. l 19350 lira muvakkat teminat 1451 li- ye ko~muştur. İhalesi 20/11/937 cu-
zar etmesi, bunda an:il .ola~ Rer:ız~ Şehzadebaşı 1

rn 25 kuruştur. Şartnamesi her gün martesi günü saat 11 dedir. İlk temi-
Beyin telaşı. a:~l me.s ulıyetı .pekala TURAN komisyonda görülebilir. İstekliler 1natı 3818 lira 50 kuruştur. Şartna -
Amirala ve muscbbıp Remzı Beye Ticaret odasında kayıtlı olduklarına mesi 257 kuruş mukabilinde ko _ 
yükletcbilir !.. TIY A TR OSU dair \~sika göstermek mecburiye - misyondan alınır. Eksiltmeye gire-

Umumi olarak bu hususta hi.ıküm Bu gece saat tindedirkr. Eksiltmeye iştirak ede-
vermek ancak tarihin salahiyet c;;cr- 20,30 da c kler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
Ç{!\·esi içine girebi:ir. Yalnız şu nok- Cemal Sahir ve Naşit Ôzcan birleşiğ'i ÜPCÜ maddelerinde ve şartnamesin- 3 üncü maddelerinde gösterilen ve-

} 1• d AZAP dram 2 per.de d" vazılı \•esı·kaları"Ie temı·nat ve sikalarile teminat ve teklif mektup-tayı nazarıitibara a m::ımız azım ır l " J 

ki, eğer ikinci muharebede Yunan ESK ZANANLAR komedı 2 perde tc.klif mektuplarını ihale saatinden ıarilc birlikte ihale saatind"n en az 

ığı kadar bağırmıya, ortalığı telfışa 
~ enniye başlayınca, itidnlıni muha
;za. eden erkanıharbiye reisi Vasıf 
cyın mr ile aşağıya, hastahaneye 

Rundcrildi... 

13u sırada Ramiz Bey dualarına de- ı 
"tn '-J'lıyor, süvari Remzi Bey, sap
~ rı bir benizle susuyor, bir heykel 

manda heyeti de 1ngılızlerd€:n teşkil lstan~ul Levazım Amirliği J miş bulunacaklardır. .,211> «6839~ ~~;:~i.Satınalma ko7~~~~nu~:6~;:·-
donanmasındaki topçular gibi ku - ı- 1 en az bir saat evvel Komisyona ver- lbir saat evvel Ankarada M. M. Ve-

edılmiş olsaydı, harap ve perişan bir f 1 * 
halde N5raya dönebilen bir Osman- Satınalma Komisyonu lan ar:_ ')/10/937 kapalı zarfla ihale edile- lf-

k etanetıle kumanda köprüsünde sa
ıt duran Vasıf Bey vaziyeti idare 

e<ııyordu ... 
15 nci dakikada kendini toparlıyan 

'l...arnl iraı kekeliyerek şu emri verc
~ı eli: 

- 16 kerte sancağa! .• 
tn \re, bir anda bütün donanma, düş
d an topçusunun kahhar ateşi altın
:a a kendi etrafında bir dönüş yaptı. 
bu hesapta, Mes'udiye en önde, Bar
~ros ~ir harabe halinde ve en arka
lot a.ogaz istıknmetini tuttuk!.. Fi
d 11Iu, bizden çok ileride Boğaza 
1
°gtu Yollanmış, düşman ateş saha -

ğ nın dışına çıkmış, büti.in hızile Bo
V'l.a dogru kaçıyor, Mes'udiyede 
ası! Beyin: 

~ - Nereye gidiyor~n, yolunu kes! 
~a retıcrine aldırmıyor, çala kürek 
to çı~~r, Boğaza 'koşuyordu. Barba
]~ ıyıce harap olmuştu artık. Mü -

111 ırn Abdulah Vasıf Beye yaklaştı .. 
tek b. 

ır s sle: 
tu- Efendim, dedi, toplarımız sus -

•ne ''ap ~ ? :a J acagız . ... 
bir u llıuharebede bir ~ecaat timsali, 
l3e fevkalüdelik modeli olan Vasıf 

Y aZarlar gıbi çıkıştı: 
00-; Ab ve tanesi biten gider, yerine 
llıah·Abdullah Efendi. Ve, bu tarihi 
lata~Yett~ki sözünün müeyyidesi o-
n da elini tabancasına götürrlü! .. 

itıı arbarosun iler tutar yeri kalma
'- Ştı. Ve a·· d tak· . .oı;aırrı • uşman a ıpten gerı 

{!ırn1_1Yor; bizim, İrnrozdn ihmal etti
~ ağa' dersi imha! ediyor; üstümüze 
~Ot, ~~ı~ı güllelerle yıkıyor, kırı -
Ca]a<] okuyor, parçalıyor, içinde bo
taltı ıgıınıı :facianın son perdesini 

<ıtnlıyordu 
\1a"ıf B .. 

rıltıiz· Yın <'mrilc Turguda, yc-
·r 1 alnıasını işaretle bildirdik. 

l'er Urguı istcmiye istcmiye bu emri 
ı. ıne getird· b. . . b . 
"lırtuıd ı ve, ır au ıçın ızım 
Sef('r 

0 
Uğurnuz giılle yağmuruna bu 

C: tutuldu ... 
('henne • · 

'nanıı k ını takıp, ta Boğaza, Os -
Q.rı ate ara suların:ı, sahH toplarımı
\arn etrsahnsına girinceye kadar de
'!ı'et v ı. Burnda, artık takibe niha
b· eren d .. 
ır nc:r uşnıan donanması, haklı 
tıda 2~~e ~~ (horra) satlaları ara

ltalllı~1 b rını tcs'ide başlayarak ya
tı hır v ır~tı. Bitkin, harap, peri

~ k, l-•:- azıyette Bog~ aza girdik gel-
~"ar a ·· . • 

:Sıtrb onierıne demirledik. 
'!ı' aros v Tu e clönrn.. e rgut birer harabc-
tı'ıir at uştli ... Nara limanında ele-
~ ar at 
l'rtPtı.ıstınde ın.az .Yu.karı.d~ •• kumanda 

Uc!Jııke b J' cını bır hadısc, feci bir 
~tıh aşladı. 

tn ateh d · · . 
tttl luJı e sınırlerı bozulan A-

tlı t nr ve ga ·t b'" C'ti-u0 Yrı a ıı hareketler 
"' r ve· 

~a~ l3u J.caaa· 
ı_ n, bi.,· r rapora karşı Jakavıt 
"ar .. ı 2or l -
l'( an n<ıh . ayarak Boğazdan çı-
1 : n ! .. Şrıyc l\'ezaretini Allah kah
t. lııin d u l3n kumandanlık veka
'la~·~ e AU l b • 
tla ~ı, denıir a ı elasını v~rsin! .. 
:ıye ~ • lın, gıdip fstanbulu 

~<lcl Ye ho;:retini topa tutacağım.'. 
'-.at '1§laı 1 0 

ırıyor; Vasıf Beyle ar-
l'lluvaffn~ teskine uğraşıyor, fa

olanııyorlardJ. 

..___ ı Bergama garnizon kıtaatı ıçin kn· _ 1ı donanması yerine t~n 1 sayfaları lstanbul Levazım amırlıgıne bağlı c.ek olan 740 bin kilo oduna talip çık-
Barbarosda bir subay 

grubu 
··1 b palı zarf usulile eksiltmeye konulan bize, Bahriscfıde gömu en ir Os • Anadolu cıhetindeki müessesat iç n madıfündan pazarlıkla eksiltmeye 

~ 80,000 kilo sığır etinin beher kilosu manlı donanmasından bahsederdi... 17500 kılo yoğurt 26/10/937 salı gü- konmuştur. Tahmin edilen bedel 
için teklif olunan 22 kuruş 75 san -

Rauf Beye yükletilmek istenılen nü saat 14,30 da Tophanede Satmal- 16630 liradır. İlk teminat 1284 lira 
Niha)et donanma Başhekimi Vik- tim pahalı görüldüğünden yeniden ve 

mes'ulıyctın mancd hıssesinin Rem- ma Komisyonunda açık eksiltme ile 75 kuruştur. İlk pazarlık 25/10/937 
tor Bey tarafından muayene edilen k T h d 1. 3 50 1. kapalı zarf usuli1e eksiltmeye konul-zi ve Ramiz Beylerle arkadaşları a1ınaca tır. a min be e ı : 1 ıra- pazartesi günü saat 16,30 da Erzin-
Aml·ı·"lın buhran geçır· dı·gwı· anla.:ıl 1 d • d I'Ik t · "36 l. ?5 k ı d ı muştur .. Malın tahmin bedeli 20,000 

" :t - lkendi üzerlcrinde oma ıgını iddia ır. emınatı - ıra - urus • can Tüm satınalma komisyonun a 
dı; Bağırıp çağır.malan arasında ka- edebılirler. tur. Şartnamesi komisyonda göriilc - l yapılacaktır. Şartnamesini görmek liradır. ilk teminatı 1500 liradır İhal~ 
mnrasına götürülen Amiral burada 
da zaptedilemeyince, Vasıf Beyin 

b· ı · ı· tr.kı·ıer·n k u • s kaları·ıe 1 23/10/937 cumartesi günü saat 10 da' Tarih, hükmünü verecektir. 1 ır. 5 " ı 1 an nı va ı isteyenler her gün komisyonumuz- ı 
(Komodor katibi Binbaşı lhsmı'ın belli saatte komisyona gelmeleri. dan parasız olarak görebilirler. ts- Bergama askeri alım satım komisyon 

cl77> .6841> binasında yapılacaktır. Evsafı ile tes tensibi ile karyolasına bağlanarak izahatı bugün burada bitiyor. Bun· w tekliler ihale günü Tecim ve Endüs-
sükuna terkedildi. darı sonra Amiral Vasıf'm ~"Ok şa- -r trı Odasında kayıtlı bulunduklarına lim mahal \'e şartları şartnamesinde 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı uazılıdır. Şartnameler Beı·gamadaki yam dikkat iza1ıatım neşre ba§ltya- d ir vesika ibraz edeceklerdir. J 

sur haricinde müessesat içın 19500 075 alım satım komisyonundadır. Teklif 
••• 

İşte buraya kadar ufacık bir teş- cağız). lkilo voğurt 26/10/937 sah günü saat c536» •7 > '"'/10/93 .... 
UlllllltlllHllfHHtlltUttllHUlllHIUIUllllOllllllllUlllllUlllfl.tJltOUIHUlldUUllHfltlll•tUll111lUl•U.UUltlUUlllUIHUllUUUNNNNIUIUnt J .,. * mektupları 2t> 7 gunu saat 9 da 

14,45 de Tophanede Satınalma ko - 51101937 günü kapalı znrfla ihale satınalma komisyonuna verilmiş o-

ı NEOKALMiNA 
misyonunda açık ksıltme ile alına- edilecek olan bir milyon iki yüz bin lacaktır. Bu saatten sonra mektuplar 
caktır. Tahmin bedeli 3510 liradır. kabul edilmez. Şartnamesinin 4 cü 
İlk tr.minatı 263 lira 25 kuruştur. kılo oduna t.alip çıkmadığından pa • 

"" k t T h maddesinde istenilen vesikalar mu-şartnamesi komisvonda görülebilir. zarlıkla eksıltmeye onmuş ur. a -
"' vakkat teminatın konulduğu zarf i-t ::.teklı1erin kanuni vesikalarivle belli min edilen bedeli 27 bin liradır. 

GRİP • NEZLE - NEVRAL.JI - BAŞ 
Diş AGRILARI - ARTRİTİZM 

J d Ilk çerisine konulacaktır. .,soo. c6757> 
1saattc komisyona gelmeleri. İlk teminatı 2025 lira ~r. . ... vel d78> f6842· pazarlığı 25/10/937 pazartcsı gunu * 
-.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ saat 16 dn Ertlncan Tümen satınal- Bergama garnizonu kıtaatı için ka-. 

A skeri fabrikalar 1 Ş pah zarf usulile eksiltmeye konu -

1 

ma komisyonunda yapılacaktır. art- fan 430000 kilo kuru otun beher ki-
~~~~~~;;;;~~~;;;;;;;;~;;;;;;;;~~~~~~;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~- llAnları na~e~~igfumek~~y~~~b~a~~ lmui~n~an3kuruş~~ntimp~ 

11-.nhı·sarlar u. Mu·· du·· rıu··g" u·· od.an.· 1 Muhammen bedeli 52,5 lira olan dim 13" kuruş mukabılınd~ J·omıs- halı görüldüğünden •<miden ve ka-
·"' . ., • . . yonumuzdan alabilirler. istekliler 

Zcytınburnu sılah tamırhanesı ara- .h 
1 

.... T . E d .. t . Oda palı zarf usulile eksiltmeye konul -

l - Sartname, Ke~i!name ve planlarına le\•likan Muğla müstakil 
müdürlüğünde }aptırılacl\k kara barut deposu inşaatı eksiltmeye 
konmuştur. · 

il - Muhammen bedeli 2943,39 lira \'e muvakkat teminat 220,80 
liradır. 

ll1 - Ek!lillme, 2· Xl-937 tarihine rastlayan Salı günü saaat 15 de 
Kabataşda Le\•az.ını ve Mübayacıt .Şulıesindeki alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnamel~r 15 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar Umum 
Müdürliiğü ioşaat şubesiyle Mu~la mü.slakil müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak eeeceklerin, bu gibi i~leri yapmış olduk. 
larına aid olan \'esikalarını inşaat Şub1;sine ibraz ederek eksiltmeye 
iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VJ - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte müna· 
kasaya iştirak VC!ikası ve % 7,5 güvenme parnlariyle birlikte yuka· 
rıda ada geçen Komisyona gelmeleri ilan oJ.ınur ... B . ., "7061,, ,. .... 

1 - Şartnamesi mucibince 14 adet Elektrik molörü açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat teminat 147 liradır. 
111 - Eksiltme 2-Xll-937 tarihine rastlayan Peı-şenbe günü saat 

14de Kabataşda,Le vazım ve Müb;ıyaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacakılr. 

iV - Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Fitasız teklif ve kataloklar eksiltme gününden bir hafta ev·

veline kadar Tütün Fabrikalar şubesine verilmelidir. 
VI - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

gü\'enme paralari}'le birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelme
leri ilAn olunar. "B,, ~710911 

Orman Koruma Genel Komutanhğı 
Satına ima Komisyonundan: 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için açık 
eksiltmeye konulan 6955 metre yazlık elbiselik kumaşa eksiltme günü 
istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 cü maddesi mucibince 
on gün uzatılarak ikinci eksiltmesi 23-1. Teşrin-937 Cumartesi günü 
saat 11 de Ankarada Ye!'lişehirde Komutanlık binasında. Satınalma 
Komisyonunda yapılacakt~r. 

2 - Muhammen bedeli 382 5 Jira 25 kuruş muvakkat teminatı 286 
lira 87 kuruştur. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak hergün komisyonda gürülebilir. 

4 - fsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarile ihale gün ve saatinde mezkur komisvona 
müracaatları. (7115) 

• • 1 

zısi dahilınde yetişen otların bir se- ı ade guk nu 
1 
e~~ v~ k~ us n da·: muşttır. Malın tahmin bedeli 17200 

, ncliğı Salı pazarında Askeri Fabri - sın. a .abyıt 1 d u uknl ud. arına ı. liradır. İlk teminatı 1290 liradır. İ-
' . vesıka J raz e ece· er ır. 
kalar yollamasındakı Sntınalma ko- hale 23/10/937 cumartesi günü saat 

c537> c7076> mısyonunda şartnamesi \'cçhile açık 11 de Bergama Askeri Alım, Satım 
arttırmaya konulacaktır. İsteklilerin • Komisyonu binasında yapılacaktır 

İzmir Tayyare alayının 198 bin ki-
400 kuruş mu\·akkat teminat para - 1 k k 'ht· k 1 f Evsafilc teslım mahal ve şartları . .. .. .. .. o \:! me ı ıyacı ·npa ı zar usu-
sını her hangı mal mudurluğüne ya- lile münakasaya kanmuştur. İhalesi sartnamesinde yazılıdır. Şartname -
tırar~k alacakları makbu~l~.26/10/937 l/ll/937 pazartesi günü saat 16 bu- lcr Berg~madaki Alun Satım Ko -
tarıhıne rastlıyan salı gunu saat 14 ukta İzmirde kışlada İzmir Leva- misyonundadır. Teklif mektupları 
de 2490 No. lı kanunun maddei mah- ç 

1 
K . 23/10/937 günü saat 10 a kadar Sa-, · r w • Satına ma omısyo -susasındaki vesaiki hamilen komis - zım amır ıgı • . tmalma Komisyonuna verilmiş ola-

yonda bulunmaları. Şartname ko - nunda yapılacaktır. Unun ~ahının e- lcaktır. Bu saatten sonra mektuplar 
dilen mecmu tutarı 21780 lıradır. Te-

misyondan her giin alınabilir. ·6910> . . k~bul edilmez. Şartnamesinin 4 üncü 
w minatı muvakkate akçesı 1633 lıra d d . d · t ·ı 'k 1 
T .. ma e sın c ıs enı en vesı ·a ar mu-

50 kuruştur. Şartnamesi her gun ko- . w Muhammen bedeli 1400 lira olan 
10,000 kilo mükelles soda Salıpaza -
rında Askeri Fabrikalar yollama -
sındaki Satmalına Komisyonunda 
2/11İ937 salı giinü sııat 15,30 da açık 
eksiltmeye konulacaktır. İsteklil<'rin 
2490 No. lu kanunun maddei mahsu-

sası mucibince ı.azımgelen vesaiki 
hamilen mezkur gün ve saatte 105 

liralık ilk teminatlarını her hangi 
bir malmüdürlüğüne yatırarak ala
cakları makbuzlarla beraber komis

yonda bulunmaları. Şartname her 
gün komisyondan parasız olarak a
lınabilir. c 7103> 

* 

· d ·· ··ı~b·ı· t t kl.l tı· vakkat tcmmntın konuldugu zarf mısyon a goru~ ı ır. s e ı er - . . . . 
t d d k tl Old kla ]na ıçerısıne konulacaktır. Komısyon, care o asın n ayı ı u r 

dair vesika göstermek mecburiye _ haftanın pazartesi, çarşamba ve cu-

t. d a· ı Ek ·1t · t· k d martesi günleri acıktır. c499> c6756ı. 
m e ır er. · sı meye ıs ıra • e e- I========· ======= 

cekler 24~0 sayılı kanunun ~ \'e 3 cü ......................... . 

maddel~·ınde ve şartnamesınde yazılı ı Zührevi ve cild hac:talıkbn ı 
\'~sikala~le teminat ve teklif mek- ı •• ı 

tuplarını ihale saatinden en az bir ı Dr. Hayri Omer ı 
saat evvel komisyona vermiş bu - ı Öğleden sonra Beyo~fo Ağ-acami ı 
lunncaklardır. c528> ·6980> t karşısında No. 313 Telefon: l * ı a~s ı 

Kor birliklerinden Kırklareli, Vi- • • 
ze, Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ, 

Malkara ve Çorlu garnizonları un 

ihtiyacı için 3400 ton buğday kırdı-

........................ 
~ 13S6Hicri 
,, Şaban 8. teşrin ı 

Muhammen bedeli 900 lira olan rılacaktır. Her garnizon için müna- 13 l
~- 1353-Rumi ! 

5 
6000 kilo 19 No. lu maden yağı ile kasaya ayrı ayrı girileceği gibi heye- , 1 1yıı 1937,Ay 10, Gün ?.91, Hııır 166

1 

yine muhammen bedeli 500 lira olan ti umumiyesine de bir kişi girebi - 18 B. Tetrln: Pazartesi ' 
2500 kilo 28 No. lu maden yağı salı Ur. Şu kadar ki her garnizon için ay- ı. 

~ 

l Kırlangıç fırtınası 
pazarında Askeri Fabrikalar Yolla- rı ayrı fiat vermek şarttır. İlk pey 
masındaki Satınalma Komisyonunda parası Kırklareli için 1214, Vize için 
2/11/37 salı günü saat 14 de açık ek- 342, Pınarhisar için 581, Alpullu 285, 1 

___________________ --'."' ____ __ 
siltmeye konulacaktır. İsteklilerin Tekirdag 350, Malkarn 213, Çorln Vakitler 
2490 No. lu kanunun maddei mahsu- 262 liı.adır. İhalesi 1/11/937 pazartc- 1 I! ------

l
sası mucibince Iazımgelen vesaiki ha- si günü saat 16 dD talipler bir saat r ! 
mil~n mezk.ur gün ve saatte 105 lira- !evvel komisyona tc•klıf mC'ktuplan
lık ılk temınatlarını her hangi bir nı 'ermi~ lnılun i.'akl;ırdır. Şartna- 1

' 

mal müdürlüğyne yatırarak alacak- m :i Ankc r ı İstanbul Levazım a -
ları makbuzlarla beraber komisyon
da bulunmaları. Şartname her gün 
komisyondan parasız olarak alına -
bilir~ ' · • • 7104> 

mırlikll'ri " tmalma komisyonu \'<.? 

Çorlu Kor satınalmasında görülebilir 
Talipler kanunun 2 ci ve 3 üncü 
rnnddelerindeki belgelerile birlikte 

Güneş 

Öğle 
!kindi 

Ak~arıa 

Yatsı 

lmsak 
----

Vasati 

sa. d. 

6 15 
11 59 
15 02 

17 25 

18 58 

4 36 

Ezant ! 
sa. d. 

12 <'!9 

6 34 
9 36 : 

12 0) 

ı 31 . 
11 10. 1 

-
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Günde yalnız 
bir defa 

ile. dişlerinizi 

Ol>~ON M!1 

• 

DANTOS HASAN PiŞ MACUNU 
temizlerseniz, Öµı_rünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci 

beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz · 
gibi parlak ve 

... 
-

Tüp 7,5, dört misli 12 lı2, en büyük 20 kuruştur, , 
--~ . . , 

OD&ONN!'fO 

1 

ı . Kendine beyhude 
1 

..-•TiFO BİL-~ 
Dr. IHSAN SAMI 

N 

yere eziyet ediyor 

E z·N 
Varken ıstırap çekilir mi 

BAŞ, DiŞ 
_ ağrılar 

ve üşütmekten mütevelli:! bütün a~rı, 

sızı, sancılarla nezleye 

romatizmaya karşı : 

VROZi 

? 

icabında günde·3 kaşe ahnabilir· 
isim ve markaya dikkat.Taklitlerinden sakınınız. 

Tifo ve paratifo hastalıklarına ~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~ 
tutulmamak için ağızdan alı. y 
nan tifo haplarıdır. hiç rahatsız· 
!ık vermez. Herkes alabilir. Ku- I il•--• tusu 50 Kr. ---

Dr. Hafız Cemal 
(IAJK.MAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha
k iki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

tf'lefon: 21044. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cTablet, hap, toz vesaire muhafa. 

zasına mahsus cam tüb. hakkmdaki 
ıhtira için alınmış olan 20 sonteşnn 1 
1935 tarıh ve 2070 numaralı ihtıra 

beratının ihtiva ettiğı hukuk bu ke-
re başkasına devir veyahut mevkii 
fiile konmak icin icara verilmesi tek-

• 1 

lıf edilmekte olmakla bu hususta 
fazla malumat edınmek isteyenlerin 
Galatada, Aslan han 5 ınci kat 1 - 4 

ı numaralara müracaat eylemeleri i-

K A ·D 1 N 
Y AGMURLUKLARI 

Son moda ve 

zengin çeşitleri 

1 GELMİŞTIR 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

KARLMAN 
GEÇiDi 

(Pasaj Karlrnan) 

_wn olu~ur. l~s:a---------------•Ei:Sili:l" llZi.:Eli!-.....-

~~~~~~~--~-. ~~~~~-=~~ 1pADE~i iKTiDAR 
-~~ '- ~ . 1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 

iş Bankası asgari 25 l ira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kr.1ra ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
Bu senenin son keşidesi : 1 Birinci _Kanun 1937 

• 
Tal>lctleri. Her eczanede arayınız. ( Posta lllJ% 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanbul. __.,......~ 

PROFiLAKSiN 
IBelsoğukluğu ve Frengiden korur, 

: ~ 

PATI 

.

1 

An iv·rüsle teda\/i 
Kan c;ıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıotılııf, 

dolama, meme illilıııbı ve çallaklar, fie~n,onlar, yanıklar, ıırııŞ 
yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıb:ıııları. f 

Tedavısini en erken ve en emin bir surette temin ede 

Şark ispen çiyar i Löboratuvarı. ISTAMB~..,. 

ı .... , Kimyag er ....... ~ - ae•• 

ıı H Üsameddı·n iı ı Sa1ıip ve neşriyatt idare e 
Baş muharriri 

ı Tam idrar tahiili 100 kuru,tur. ı · e 
ı ı. ' ı ETEM İZZ~ET BENIC 
ı ı;ilü~um tabJilat. Eıııinöolı Emlak 
.., ve E}tam baıı ... ası karşısırı:.i.ı ı ı btJP' 
• •ı.tet Ley Hanı. ı Basıldığı yer: Ebüzziycı ftfot ./ 

J ı ......... _ ............... ,;, _ __,.,...__ _______ ____ 


