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i tal ya. ingiliz harbi yaklaşıyor 
Alman -Italya-Franko-Hicaz- Yemen"".Habeş 
ordula;·ı Şimali Afrikayı taksim mi edecekler? 

Londra müzakere
sinden de hayır 

kalmadı 
konferansın bugünkü toplantı
sının da akamete uğrıgacağı 

zannediliyor 

. 
ıu!:°ndra, 20 (Hu
tıı· ı Muhabiri • 
lıden) T'J ' A.ct - a ı 

le ernı 11üdaha -
kii l<orrıısyonu dün 

80~0Plantısmdan 
•· a, bugün de 
""•t 
~kt on beş bu -
l'leıa" . Hariciye 
~de ;etınde Bay 
aıı,~ın reisliği 
C<Jtı a toplana -

ır, 

Roma • Berlin mihveri 
ne yapm~k istiyor ? 

Çin -Japon 
harbi şiddetle 

sürüyor 
Japonlar Sovyet ler
le Çinin muvasala
sını k esmek istiyor 

Londra, 20 (Hususi Muhabirimiz
den) - Şimali Çinde muharebe 
bütün şiddetile devam etmektedir. 
Japonlar, yeni kıtaat ilıraç ediyor
lar. Japon Erkdnıharbiyesinin Şi

mali Çindeki hareketlerle Sovyet 
Rusya - Çin muvasalesini katetmek 
istediği anlaşılmaktadır. 

Bir Çin ordusµnun imlıa edildiği 
hakkındaki haber, teeyyüd etme -
miştlr. 

DOKUZLAR KONFERANSI 
Hydepark -Newyork- 20 ( A.A.) 

- B. Roosevelt, Amerika'nın Do
kuz Devlet Konferansına, bu ' dev
letlere karşı lıiç bir teahhüde gi
rişmiş olmaksızın işti rak edeceğini 

M u h akkak b ir ö lü mden ve fe ıaketten kurtu larak dün gece s a bah a 1<arş1 
llman ımıza g eleblle n •Mu affer ıyet. motörO n On k u rtu lan tayfa l arı, 

kaptan ı Hasan ve makin isti Fi k ri 

MOTÖRÜN BiRi GELDi 
Ölümle pençeleşen denizciler 

dehşet veren maceralarını anlatıyor 
lıd~iin~ü toplan -
~etı <rıusbet bir 
tı ce alınamadı
. gıbi b .. k" % • ugun u 

beyan etmiştir. 

ıı--..;.;<D;.;.ev-am_ı_2 _incı_· •-ah .... ite_d•.;,,,,:> Henüz ölümün pençesinden kurtulamıyanların 
imdadına da bu sabah tahlisiye gemisi yetişti ~ trıaın da .. "<'t b· mus-

lıı~ · ır netice ' 'er
lıır ı ihtimali yok-

lı. 
l'nn an delegesi 
llı.r. lıibentrop, lnqlllz Başvekili Rozveld l t a k iben onu 
~:1nden gelme- teyld eden nutkunu s ö ylüyor 

l•ge~ .ve gelrniyecektir. İtalyan de- ı -İki taraf gönüllüleri ayni za • 
tılld.,ı ~e hükumetinin noktai naza- manda çekilmelidir. Sıkı kontrol, an· 
-..,. <rıu s ırdır. Sovyeıler de: (Devamı ikinci sahifede ) 

' 11tıııııı 111 
~ .. M .. O .. N .. i.sT ............ ,., ............................................................ .. 

Yeni kabine 
Aldığımız hususi maluma.ta göre 

Celd! Bayar, yeni kabinesinin hazır· 
lıklarile meşguldur. Celal Bayar ka. 
binesi ay bG§ından önce iş bıı§\11Q 

geçmiş bulunacaktır. 

Amerikan 
Borsasındaki 
Panik durdu 

New-York, 20 (A.A) - Dün üç 

FAŞl•sT saat süren bir panikten sonra bor -
sada nıhayet muvazene hasıl olmuş 

- • ve kapanışta başlıca kıymetler açı-' K EM AL 1 s T Jıştaki ziy:n.lannı. ta~amen veya 

IJ _ _ kısmen telafı etmışlerdır. 

tti gazetenin düştükleri ne~;:;~~i~~~~l::~~tib~;3;e~~ :: 
yeye yukselmıştır. 

• • 
Herşeyden ümi-
dimizi keşmiş ve •• 
Birbirimizle he
lallaşmıştık. İşte 
bu anda •.• 
Kaptan neler 
Söylüyor? 

~yanı teessiif vaziyet ltalya-n-ta-hşidatı , r - 1 M ~ Cumhuriye t v e .. T an arasında J Karşısında ısır- ' . , ,, 
~ _ lılar ne düşünüyor · 
l'lts~0 an Propaganda Nazırı Göbels'in 
1~dı~i nal Sosyalist Kongresinde söy· / 

nutultta· l .... ~ . 

Londra, Paris, Peşte ziyaretinden 
sonra şehrimize gelen kardeş Mısırın 
tanınmış gazetecilerinden Al Mokat
tam başmuharriri Talil Tabit Bey 
dün gazetecilere demiştir ki: 

1•k oluaşizın, Türkiyede de muvaf -
'l' Yor ... 

~ •rıınct 
u cijtrıl a geçen bir cümle varmış. 

tııu, Ve e, hakikaten var mı, yok 
~ trıi lııes'ul bir nazır böyle llıf e
.l:aı, d ' etınez mi?. bilmiyoruz. Fa
:er• Q:rne_k varmış ki, bizim gazete
~ halin~Uphem ve muğlak bir cüm
~ Is·;ıı he de olsa geçti. Mesele Gö
•. ık oıct ~nu söylemiş olması ve la-
·ııa Uou 

Ydı d' cevabı almasile kalmış 
' 'Yecek yoktu. 

,.""S'~evamı ikinci sahifede! 

il 

Söz - Amiral 

B ay Yunus Nadi 

Vası/'ın 
Balkan Deniz Harbini 

-'\ .... N i ç i n K a y b e t t i k ? 
" ' 1 t cıı 'veırıa Vasıf, Amiral Ramız·e ve an ket imizde be· 

tıarı Cıkan zevata ceva p vererel< B alka n 
Jı. harbini anlatıyor 

,,. iki güne kadar başlıyor 

- İtalyadan çekinmemize hiç bir 
sebep yoktur. İtalya Mısırın dostu • 
dur. Fakat bu böyle olmasa bile, her 
halde Mısır, o kadar kolaylıkla yu -
tulur bir lokma değildir. Vakıa mü
him bir milli müdafaa kuvvetimiz 
yoktur. Lakin hürriyet ve istikliilin! 
müdafaaya karar vermiş ve azmet
miş bir milletimiz vardır. İtalyanın 
Trablusa yaptığı sevkiyat, biz İta] • 
ya ile dost olduğumuzu zannettiği • 

(Devamı 2 inci sahifede} 

,r,-------ı 
Aşka 

inandım 
Son Telgraf'ın 
Yeni Romanı 

Pek yakında bu en· 
fes romanın neş
rine başlıyoruz .. 

işle bir kırı Jaha K6raJıniıdı 
m uıaffır olan Mua/f,.igel molörü 

Htidi,.gl ilk """el hnber alan <e 

rumi makamal nezdirıcle canlı bir 
/aali9ıl gösteren kı9melli dava 

fJekil/erinı izden AfJuka/ Bog 
Mah mu l Everı 

, Yw zı.sı 2 İnı;i $U~/ulfu4ıttJJ 

. . - -1 

Olümle pence ı eşe penceıese şaşkı n ve b itkin b ir 
hale ge len tay fa la r m o tö rün hali n i gösteriyorlar. 

METAKSAS 
Dost ve müttefik Başvekil bugün 

Ankarayı geziyor 

Yarın ve Cuma günü halk 
Averof'u gezebilecek 

--- ---- ----;--

A verof kumandanı bu s a bah müz e d e 
tetl<.lkat yaparken .. 

yaret etmışler ve 
da refakatlerindeki 

saat 
zevat 

13,30 
ile 

Dost ve müttefik devletin Başve -
kili bugün Ankarada ikinci gününü 
geçirmektedir. General Metaksas ve 
refikası bu sabah şehirde bir gezinti 
yapmışlar, bazı müesseseleri, zi-

birlikte Hariciye köşkünde Harici -
ye Vekili Rüştü Aras tarafından ve

( LJ~ uu 11i.l 2 ine! '"'~ıu 11.! tuı 
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"" 

1 a 'Metaks'iıS 1ın 
Ankarada bu 

a r erden Günkü ziyareti 

1 d (Birinci sahifeden de-ı:am) 

b. rı· ge ı· rilen ziyafet1e hazır bulunmuşlardır. l Ziyafeti müteakip Ankarapalasta kı-

g 

----·--- sa bir müddet istirahat edecek olan •• l l d • • t General Mctaksas, sonra yine şehir-Ü /Ü m e pençe eşen enızcı er deki gezintilerine ~evam edecek, ~u-
/ d • l f /ar buk barajma ve saır Ankaranın go -baş arın an geçenı an a ıyor rülmiyc değer yerlerine gidecek.tir. 

· . 1 İLK DEFA GÖRÜLEN BİR Bu akşam saat 20,30 da Yunanıs -
Karade~ızdekı f~rtı~a uzun yı!l~r~- FIRTINA tanın Tı.irkiye Sefiri Rafael tara -

danberı gorulmcmış hır dereced I Donüşte çok ~rbad bir fırtma ile fından Ankara palasta bir ziyafet vc-
la deva mctmekle ve hemen hemen 1 ı k B d" d . . rılecck ve bu Zi'-·afeti parlnk bir su-.. - . bcb" t karşı aşlı . unca sene tr enızcı - .J 

her gun y~nı ~ır facıaya se. ıyc. iz bu kador müthiş ve berbat bir vare takip eyli_ ecektir. Ziyafet ve 
\"ermcktedır. Hıç şuphe yok kı, bun- ~a~aya nadir tesadüf etmtşizdir. Der- SU\'are)e teşrifata dahil bütun Turk 
lar arnsındn en heyeconlı ve en ıstl- · ı· d t d'l · l d" 

' . d hal Scrfoz limanına iltica ettik. Fa- rıca ı ave e ı mış er ır .. 
raplı olanı .da, ~ı?yc -~~hılkrın ~ kat fırtınanın duracağı, dinleneceği ATATÜRKÜN NEZDINDE 
beş yelkenlı ve ıkı motordc bulu . . · Muhterem misafirimiz dün saat · ı b" ndan gl'('ınektc o- yoktu. Altı parça gemı ellı metrehk 
nnn ınsan arın uŞl -~ . ·· d 1 17 de Cumhurreisimiz Atatürk ta -

h d . d" bır saha içinde fırtına ı!e muca e e 
lnn a ıse ır. 1 . rafından Çankayada kabul buyurul-. . . ka alıklara t!dıyorduk. kı yclkenlı dalgaların 

Midye sahıllerındckı Y . siddetine dayanamıyarak çapalan muş ve Büyük Önderimizle General 
sıgiınan bu gruptakı yelkenlılerdcn :. d d k 1 arasında tam 2,5 saatlik bir görüşme 

tarayıp karayn, ora an a aya ara 
ikisi dalgalara muka\·emet edemıye- k ld 1 b" yapılmıştır. Hariciye Vekili Rüşdü .. . . vurara parça parça o u ar ve ız 
rek parçalanmış, murettebatı hın bır . . k 1 bğl k d 1 ımı Aras da bu mülakatta hazır bulun -. . elımız, o umuz ı ar ·a aş ar -
müskülatla kayalıkların uzerıne çı· b b .b. tl b ko- muştur. Saraydan çıkarken çok he-. . .. . _ zın om a gı ı pa ıyan eyaz -
kabılmışlerdır. Gerek kayalıklar - _kl .. d .. 1.. 1 d b leşmele yecanlı ve beşuş olan geenral Me -. - .. pu er ıçm e o um e e e -
daki, gerek gerı kalan motorlu ve . . t 1 tm k m"cbur"tve taksas, Türk ve Yunan gazetecilerine . . . rını ıs ırap a seyre e .. .J -

l elKenlıler?.e.~ı 25 vatandaşımızın aç- tinde kaldık. Çünkü elimizden ne ge- demiştir ki: 
lıktan ve olumden kurtarılmasına 1. d" 0 1 klacmak değil kıpır- <- Dost ve müttefik Türk mille-

• • 1 l k d M ·· l d b" ır ı. n ara ya Y ' k b l 
hala ça ışı ma ·ta ır. otor er en ı- damak bile mümkün değildi. Sahile tinin Büyük Şefi tarafından a u 
ri de gece sabaha karşı limanımıza b' k h Ikın yardımile bu arka _ edilmiş olmak ve kendilerine gerek 
geletilmiştir. Bunlarla görüştük. Al- d ır;a~nn ~tanldıklannı sevinçle şahsımın ve gerek Elen milletinin 
dığımız tafs~l:ltı ayrıca ka~dediyo - g:~dü~. Fakat bizim halimiz cidden Türk milletine duyduğu saygı ve sı
ruz. Başvekalet Vekili Celal Baya - feci idi. Sahile yaklaşamazdık. Ha _ cak dostluk hislerini ifade etmek fır
rın b~ hadisey~ rnn:uz kalanın bir reket etmiye imkan yoktu. Dalgalar satını bulduğumdan dolayı cidden 
tek T~r~ de ?Isa tnlie bır~kılmıya - bir canavar ağzı giib önümüzde ho- derin bir bahtiyarlık duydum.~ 
rak hukumetın kara, denız ve hava muröanıp vuruyordu. Tam beş gün, CELAL BAYARlN MÜHİM BİR 
dan her vasıtaya baş vurmasını ve beş gece gözümüzü kırpmadan çok NUTKU 
bu vatandaşlan, .b.~hcı:ıcha~ ~urtar- şiddetli esen rüzgar ve bomba gibi Elen Başvekili şerefine dün akşam 
masını emretmesı uzerıne vılayct ge- her vuruşta sefinelerirnizin bir ye _ Ankarada Başvekalet Vekili tara -
celi gündüzlü çalışmakta, bir taraf- rinde gedik açan dalgalar arasında fından v€rilen büyük resmi ziyafet -
tan bu zavallılar ~~in yeni yeni te~- çırpındık, durduk. Gemiler. su ah _ te Celal Bayar, mühim bir nutuk i
bırler almnkta, dıger taraftan vazı- vordu. Hiç durmadan mütemadiyen rad elmiş ve ezcümle demiştir ki: 
yetten sık sık Ankarayı haberdar et- tulumbaları işletiyor, do1nn suyu dı- - Ziyaretinizi.. Türk milleti ve 
rnektedir. şarı atıyorduk. Fakat hiç durmama- Hükümcti; yalnız tam bir hissiyat 

Dün ilk giden tayyar den atılan er- casına çalışmamıza rağmen suyu at- ve kallı beraberliği üzerine değil. fa
zaklaı ın bir kısmının denize düş - mak mümkün olmuyordu. Bir şidde- kat ayni zamanda fıkir beraberliği 
mesi üzerine, dün akşam, saat 16 da li dalga, tekrar g~miyi suya hatırı- ve karşı1ıkll menfaatlerin iyi idraki 
vc bu sabah da yeni bir tayyare da- vordu. Ekmeğimiz kalmamıştı. Bi _ ü:erine müesses ~ulunan sa_rsı.lmaz 
ha gönderilll"iştir. Bu ikin cive üçün- ~im gemide yedi kişi son kalan bir Turk - Elen dosllugunun yenı hır te-
cil tayyarelerle torbalar içinde ek - okka ekmeği bir gün idare ettik Bun- zahürü ~lara~ ka.rşılar. . . 
mck, peynir, zeytin, tereyağ, çay, d ba ka yiyecek hiç bir şeyimiz İnsanıyet uzcrıne vahım endtşe -

an ş 1 · .. k - 'd - d h · · b" konyak, rom ve battaniye atılmış • oktu. Deniz suyile bir kenarda bul- .e~ın ço -~uş o. ugu ve a a !yı .ır 
tır Y _ 1 b t k U k ıstıkbal ıçın yapılan teşebbuslerın 

• dug
1
umk u~. u

1
n ~ ç?rd a yakp 

1

0
r· duy Duu- neticesiz gayretler halinde dağıldığı Bu suretle 25 vatandaşımızın aç- suz u g'lz erunız en a ıy . - . . . . d 

Jıktan ,.c soguktan ölmelerinin önü- h . kt H . . b" bır zamanda mılletlerımız arasın a 
nıcak nlımız yo u. cpımı7. trer . _ .. 

ne geçici t dbirler almıştır. . . . sarsılmaz bır dostlugun vucut bul -
canlı cenaze ıdık sankı .. Karşıda, sa-

1 
d d 

1 
h kk"l "ft" 

Dığer taraftan karadan gönderi - hild(> bizi ümitsi7. seyreden halkı mu~ o m~~ı~ an o ayı a ı e .. ı _ ı-
lcn tahlisi"c müfrezesi de bunları ol- r.I d k N 1 h' d har edebılırı?.. Hemen hemen butlm 

,J seyre ıvor u c on ar ıze yar ım . . 
dukları yerden kurtarmıya çalışa - h·ı· d b' 1 kl Balkanları kaplıynn hır nrazı ye GO 

ede ı ıyor, ne e ız on ara ya a - ·ı l k b" .. f k"tl . b .. 

Ayrıca G€mi Kurtarma Şirketinin ş:.ıhiliyordıık. De~ı: tıa~u~~mı~ın bır bütün dun yaya mütecanis ve ahenk-
crklJr. . . . . !mı yon u ır nu us ı csı, •ıgun 

llora vapuru da hadise yerine gön - ~~~ı~ası~~ış~l:~~r::~:~rB~ld~;~~ L:ır hir birlık manzarası arzetmek • 
derilmek ıstenilmisse de vapur, fır- tPdir.• 

B Evvı>lkı ~n .nkşam fizeri hav:ı biraz GENERAL METAKSASIN tınndan dolayı oğazdan dış:mya çı- y1Jmuşar (!ıbl oldu Uç geminin tay -
kamamıştır. CEVABI 

fası. ı?"mılerini terkf'derek karayD 
Diğer taraftan 29 tonluk Huda - çıkmıyn kalktılar Ru. çok miişkül 

'<'1 di motörü de dün Kefkcn açıkl:ı-
bır ışdi F;ıkat çok şiıkür ı-ağ snlim 

rında batmış ve yedi kişiden ibarPt krıraya çıknlıildilcr Bu ,::cmilPrdcn 
mürettebatının beşi boğulmuş, diğrr birinin zinciri koptu Tek çapa üze
iki<;i kurtarılm slır. 

•- Y"ni Ti.ırkiyeyi her ziyaret e
drn. kurucu bir işde bütün verimıle 
çalışan kuvvetli V<' kıymPtlı bir mil
letin arzettiği cazip manzara karşı -
sında mcbhut kalır. Dürüst ve sa

nnde kald'ı Artık yaşamaktan ümi- dık bir müttr>fık olan Yunanistanın 
MOTÖRLERDEN BİR! GELDJ. · k t"k u · • k b" 

rlimızı esmış ı · ol2.l anra ır mu- Tnrkıy<?nin bu çok güzel mkiş:ıfın-
Midye ve Scrfe2 civarında beş gun- cıze kurtarnbılird Öyle bir vaz.i • dan mesNrct duymakta olduğ1Jnu 

dcnberi şiddetli fırtına ile mücadele yelle idık ki. mucızeyi bile ümit e- söylemiye bilmem lüzum var mı? 
etmekte olan altı gcmıden ikısi ka- demezdik. Biribirimizle hela il aştık.? Kalblerinden mazinin kinlerini si
yalara vurarak parçalanmış ve tay- vedalaştık Göılerimizde çocukları - lerek onun ynine bir sulh ve kardeş· 
folnrı halk tarafmdon güçlükle kur- mızın, ailclerımizin hayali. ölümü lik ideali kurulan antant kordiyal 
tarılmıştır. beklemiye başladık Fakat insan kem- günden güne resanet bulmaktadır ve 
Diğer dört gemi denizin ortasında dini pek öyle hirdenbire ölüme hı - bu ittifakımız Balkan Antantının da 

çalkanmaktadırlar. Bunlardan (Mu- rakamıyor. yaşamak istiyor. Bizim müjdecisidir. Bu birlik ise beynel -
:zaffcriyet) motörü zinciri koptuğu i- ta:, falar başbaşa verdik. nasıl olsa mılel -sahada mütekabil münascbet
çin, yoluna dc,,am etmek mecburi - burada öleceğiz. bari ne olursa ol - lerine hakim olnn itimaddan dl)ğan 
yetinde kalmış ve düu gece s1ba • sun dcmirimızi alıp aç1lalım. belki tek bir azimle müteharrik bir kitle 
ha karşı müthiş fırtıan ile çarpışa ireada limonını buluruz. belki de, halindc> gözüküyor • 
çarpışa Boğazdan içeri ginniye mu- Allah yardım eder. Boğazdan içeri MİSAFİR BAHRİYELİLER 
\'affak olmustur. Bıtkin bir halde gırenz, dedık ve zaten kopuk olan Lımanımızda bulunan misafır bah-
Kabataş önlerine gelen fedakar ve zıncirımizı çckıp, k"ndimizi büsbu - riyeliler, bu sabah Denizyolları rıh
cesur gemicikr, çapalan kopuk ol - tun dalr,alara bırnktı Eh. vaşamnk tımına çıkmışlar, oıadan kendileri -
duğu için burayn yanac;amamışfar, mukadderınış mracr. Verilmiş sada- ne tahsıs edılen otomobillerle mü -
Halice, Yağ iskelesinin önüne kadar ı kamız varmış. Güç halle kendimizi zeleri gezmişlerdir. Müzelerden 11,45 
gclmişlerdir. Boğazdan içeri atabildık Fakat. ~i:i - de aynlmışlar ve bir kısmı gemile -

Bir motörün Bog.:ızdan içeri iltica ı rüyorsunuz halıınizi... Ayrılmaclıın rine dönmüşler. diğer bir kısmı park 
ettiğini hab<>r alan bir muharririmiz ı bir motör gürültüsü işittik. Akhmı- lltele gid<>rek fstanbul Kumandanı • 
bu motörün, S rfczdeki kazazede 7.<l bize tayyare ile vardım "dilece - nın vcrdtği ziyafette hazır bulun • 
motörlerden biri olması ihtimalini 1 ğıni grliremczdık. Havada bir tay - muşlardır. Ziyafetten sonra misafir 
düsüncrek geç vakit Yağ iskelesine 1 yare görünce şaşırdık. 100 metr ye bahriyelıler, Akayın bir \'apurile Bo
uğramış ve burada meşhur bir deniz- kadar inen kahraman tnyyarecimi'7., ğazda bir gezinti yapacaklardır. 
cı kahvesi olan Kara Cemalin kah - biz" Öl(•bcri atıyordu. Şimdi orada • • 
ve<;inde bu müthiş facianın kahra - vedi arkadaşımız var. İnşaalJah on
manlarile görüşmiye muvaffak ol - lar da kurtulurlar. 

muştur. M kiney verirken : 
Kaznzed lerin etrafını faciayı ilk T h 1• ~ • • d 

haber veren Muzafferiyet motörü sa- a ISl ye gemısı e mo. 
hibi Mahmut ve batan Feyzi gayret tör Jerin yanına yetişti 

Son dakıkada haber aldığımıza gö
re, dün gece fırtınanın biraz hafif
lemEsinden bılistifade Hora tahlisi
ye gemisı Boğazdan dışarıya çıkmış 
ve bugün saat on birde Midyedeki 
hadise yerine varmıştır. 

A verof yarın ve cuma gi.ınü sabah 
saat sekizden akşam gruba kadar ge
miyi gezmek istiyenlere serbesttir. 
İstiyenler, bu saatlar zarfında gemi
ye girecek ve gezeceklerdir. 

* Do1mabahçedeki Tarih Sergisi, 
pazar, salı ve perşembe günleri hal
ka, diğer günler ise mekteplilere tah
sis edilmiştir. 
* Amerikn bütçesindeki 418 mil

yon dolarlık açık, bu sene 695 mil

-
ya 

ng 
aş y ? • V gosla • a, 

lngiltere ve Fran58.'' 
ıı· 

Londra içtımaından da haber k' Bugünlerde siyasi seyahatler,. iıı YO • yaretler azaldı. Belki de onu~ ıçve 
Yugoslavya Başvekilinin Par.ıs 

1 
• 

(Birinci sayfadan devam) !muhabirinin zannettiğine göre dün Londraya gidişi nazarı dikkatı c~la"' 
cak Madrit hükumetini tazyik edi- öğleden sonra Tali Ademi ~1-üdaha· bcdiyordu. Şu yaz mevsim"l. yugo~ de 
yor.. le Komitesinde Fransız, İngıl.ız, İt~l- ya Başvekıli için her halde pe~0 • 

İddiasını ileriye surmektedırler. yan, Alman ve Sovyet teı.lerı yenı - rahat geçmedi. Doktor Stoyadı . ·:ı· 
Bu vaziyet dahilinde hır anlaşma vu- den biribirlerile taaruz etmişler ve viç, Alman Hariciye Ntzırını~ zı~o1' 
kuu 1mkansızdır. Diger taraftan İs- bu husustaki müzakereler nctıcesi~- retıni kabul etti . Buradan bı.r u· . 
panyadaki muharebe bütün şiddeti- de mütalealar bir çok n~ktalar?a bı- Iakırdılnr çıktı. Sonra Küçük Jt .. 

1
., 

le devam etmektedir. İtalyanlar kat'i ribirlerine yaklaşamadıgı gtbı, bu fın diğer erkanile Yugoslav)~~ e 
netiC€yi almak için bütün yardımı tezler arasında bir anlaşma husulü- münr.sebatı baskalaştı, dedıJcr. d \ıe 
yapmakta, Franko'nun emrine her ne de imkfın kalmamıştır. bır çok dedıkodu oldu. Bdgra .. ı.· 
gün içın yeni kıtaat ve harp malze - İtalyanlnrla Almanlar, 15 ten:muz Roma anlaştığı zaman ıse sbz bU) 

mesi göndermcktedır. tarihlı İngiliz plfınile vazedılm~ş 0 - di.ıkçe büyümü"'tü. a}ıil· 
Ayni zamonda, Trablusgaıbe de lan üç meselenin biribırıne baglan- Hariçte böyle olduğu halde •. d. 

11 
her gu·· n külliyetli miktarda İtalyan masında ısrar etmişlerdır. Bu mese- de de Stoyadinoviç kabinesı ıÇ , 

1 d d l{ato askeri gönderilmesi devam edıyor. meseleler şun .. a~. ı:.= vaziyet hayli sarsıntıl.ı .o~ u. eJ11' 
Son hafta içinde askeri nakliyat, da- 1 Kontrol, gonulluler ve muharıp l lik kilisesile yapılan ıhlnftan J1l di· 
ha çoğalmıştır. • hakkı. nun olmıy:ın Sırp kilisesi, StoY3 tı 

Askeri nakliyatın devamt ve istıh- j İki de\'let, e"" ela g?millulerın ge- lnoviç Hükumetine karşı bayrak ııb 
da( ettıği maksat, muhtelif tefsirlere ri alınması ve muharıp hakkı mese- Belgradda az vukuat olmamıştı~· 

0
• 

yol açmaktadır. İngiliz resmi meha- lesinın ondan sonra halledilmesi şek- son olarak öğrenildi ki, Stoyndıfl rı 
· f ·· ·· kt a· l r · h r azırl:ı fili soğuk kanlılığını muhafaza ey- ime tara tar gorunmeme e ır e · viç kabinesinden bır ny ı n 

1 
, 

!emekle bcrnber, endişe gös~ermek - Portekizliler, F:ansız - İspany~l ve !değiştirmek mecburiyeti hasıl 0 

ten de uzak kalmamaktadır. Italyan- 1 İspa~yol - ~ortekız. ~u~udu~da ko.n- muştur. . 
0

,:ç 
Iarın Mısır üzerinde ve ayni zaman- ı trol un yemden tesı~ını ~=klil e:mış: Mam:ıafih, ~ok tor .stoyadın sdS' 
da Hicaz ve Yemen ordularına da lerse de bu meselcmn dıger de\:Jet sinirlen pek saglam hır devlet . 
istinad ederek Şimalt Afrikada u - le:in m~,·~:aknt~ ol.madan hallcdile- mı, diye maruftur. Hatta riva?'etc g~ 
mumi bir hareket yapmaları ihtimali mıyeceğı şuphesızdır. re blr kere Skopeçinada kürsıye çı '1 

de hesaba katılmaktadır. Fransızlarla İngilizlerine umumi k k .. Ö'-'lerken muhaliflerirıdE 
ı .. - . . . . l k r ere ara soz s .J sıo . Diğer taraftan, Fransızlar da bu- 1usnunıyetın nışane.~ı ~ 0 ~a . ız . biri, kendisine tabanca sıkmış, . e-

radaki kıtaatın Tunus hudutlarını her §eyden evvel gonullulerın gen , d' ,. d "tidaliııi bozmıyara1' 
"' l · t d'kl · ı · d r J a 1110' ıç e ı ı tı ' tazyik etmesinden endişe etmekte • çagırı masım. ıs e 1 erı ma um. u · ğilmiş, kürsünün arkasına sak a et' 

dirler italyar. tezı 15 temmuz tarihlı İn- k 1 geçtikten sonra d 
· . . • .. k 1 1 mış, urşun ar r , 

Mevsukiycti lemin edilen bir ha- gılız planını m.uz~ ere ere. esas 0 a- hal başını çıkararak bıraktığı ye 
bere göre, Roma - Berlın mihveri şu rak kabul etmışlı~. G~andı. bu se • den nutkuna devam etmiştir. . , 
hattı hareketi takip etmektedir; heple Fransız teklıflerıne açıkça ce- Onun için bu seferki gürüıtlıl€:, 

General Franko'yu muzaffer kıl- vap vermekten kaçınm_ışt.ır. Alma!1 de de kolay kolay ~erini bırakfl1 il, 
mak ve İspanya, Hicaz, Yemen, Ha- murahh_a~ı da b~ teze ıştırak etmış 'mamıştır. Şimdi de her halde V> • 
beşistan Trablus ordularının ittifak ve her ıkı devlctın murahhasları da d "d" . b değildi dıye terrı 
ve vahd

1

etile Şimali Afrikaya sahip temmuz tarihli İngiliz planına hüku- ~~{~·f·1 ışı oş ' 
metlerine" verilen cevapları hatır - e tı e . 1ı_ır. t ht nda Yugcı!';lıı'').ş olmak. Bu takdirde Fransız Fası ve 

1 
d . ngı ız payı a ı · iJJ11 

Tu Al ·· t 1 k · 1 k !atmışlardır. Bu cevap arın a emı kT . .. d ........ zet ,·e ikr 
1 nus man mus eme esı o aca . Müdaahle Komitesini bir çıkmaza Bakşve ·ı ınınd.gkokr tuı·guBızu deg~erlı dıP' 
Habe~istan Mısıra ilhak edilecek. d d pe şayanı ı a ır. der. 
Maverayı Erdün Hıcaze ver' cck. soktu~t hatırlar a ır. l t · af'rin gelic:inden bahse •• •• 1 ••.. 11• 1 oma mıs ı '$ rrı~ 

:Filistin rnüstakıl bir Arap kraliyeti Muzakere er, 0 zaman gonu u er b 1 ·1· gazeteleri daha bazı ,, 
.1 . k"l d"k h azı ngı ız , trrıfP 1 

olacak. Süveyş, Almanya ve İtalya • t?mamı e gen çe .1 ı_ne ı ç.e m~ ~ - ıom olmıyan şc>ylere nüfuz e :a:ır 
nın mu"sterek idaresine geçecek. rıp hakkı mcselesının me\:zuu a - k"l olacak ki Yugoslavya "' 

• d' . -· ... r s t mera ıe ' J<içı•· 
Ancak bu tasavvurun İngiliz si • se ıl~~ıyecegını .. ~0~ ırc~ _ ov~e vekilinin Londraya para bulma 'J;B • 

!ahlanma programının ikmalinden ~-u~~ ... asıknın :;~. ah al esı 
1 
u~er~~ geldiğini de yazmışlardır. HaJ<dı f'"' 

bus utun arışı ır ~ e ge mı1ş ı ı. ten bu seyahatin altında bir e :ı~ 
önce tatbikı muvafüıkiyeti teshil e- Çekoslovııkya, Belçıka ve sveç "lt . da para 3rıı111 _,.,1' 

debileccktir. En başta da Franko murahhasları evvelce İngilizlerin ta- gı kered pıyasasın k '-'du., O, r" 
ma ·sa ı var mı, yo mu.J · ·· 'r1' kuvveUerinın muzaffer olması ~art- mamıle kabul etmiş oldukları Fran- d 

1 
la aktır Fakat şı t 

tır. 51z. teklıflerine müzaheret etmişler- dg~dçmc enl :ın aşlı c b"r kevfiyet ,. 
L dr 20 (A A ) H A · ı en ma um o an ı ,J rrı • 

on a, . . - avas Jansı dir. ki, 
0 

da Bclgrad _ Berlin _ RoJll .. , !'• 

1 

nasebah, ne kadar iyi olur " c. i , o D n · s t, f bu münasebat. her şeydf' .,·c~" 
tısadidir. Halbuki Yug stt'• kemalist mu•• arı ıısıl siyasi bağ}arkın'ıkntUCUn~i:.O;',e. 
Londrada aramrı ı ıza c .1 tı e 
şimdi sayın başvekil memleke 

(Birinci sahifeden devam) 1 karşılıklı lddıaların bir an için doğ- dönmüş bulunuyor. .. 
Fukat, Cumhurıyet gazetesi ilen ruluğunu kabul edecek o!ursa, her AhmGİ Ra~ .. ··" 

Tan gazetesi arasında hadisenin ya. şeyden tiksmir ve yüreğinde ıtimad.. .. ........................................... .. 
rattığt karşılıklı hır tarız ve taarruz 'denilen nesnenın zerresi kalmaz. 1 Ü Ü ERLER 
hamlesi eğer soylemişse Göbels'in Bakın, Cumhuriyet bugün Tan için K Ç K HAB . 
sarfottığı o cümleden daha çirkin bır yazdığı makalede neler söylüyor: * Kuduz hastahanesi l{uled1~., 
vaziyet ihdas etti.. c- Yabancı propagandalara karşı de veni alınan binaya taşınmırıı 
Tüı k mılletinın tarıhın hiç bir dev-' hassas oldukların ıiddia eden bu bay- .J 

rınde kendisine has ırki kemalinin lar ve bayanlar, niçin komünist pro- lamıştır. k urol 1 * Tıb ı-~akültesinin çocu • . 'f."tl ve yüksekliğinın dışında hır ceri? - pagandasını hesaba katmıyorlar' Ni- d" ki" "kl . · Şişlı .P • 

yana kapıldığt ve ecnebi tesirler al- çin mi, çünkü bizzat kendileri btı ve örtopc ı ını erının rııe); 
hastaham~sinden Çapaya nak 1 

tında yaşadığı vaki değildir. Yine propagmıdaya ellet olmaktadırlıır. .
1 

. t' !' 
b ·ıı t k ·· ı · ı "i F · t·ı · k . b" rar vcrı mış ır. . p~ ıı mı e , en :ıra gun.erı o an mt - aşızme ı un çatma ., acemıce ır Üsküdar ıtfaiyc grupu içıı1 ııif 
tareke yıllarında bile heyeti umu - taktikten başka bır şey deiğldir: k * k d . e modef!l 

bl ·1:.h ın arınsın a yem v miye<;ılc hiç bir ecne mu d azo - llalkı, yabancı bir rejimden kor - b" ,. 
1 

kt 
t b. ı d ·11· h ' . ına yapı aca ır. t nın a u o mamış ve sa ece mı ı ru t•utmak .mr(>tıle ona. davasını gut- * Ak k . alinde sC 

d . . fnrbe ı·g· 'çınde Bu·· . kl . b k b' b .. . 1 çe ocanın şım ve ıra esının se " r ı ı ı - tu · erı aş ·a ır ya ancı re3ımı sun- b' .... 
1 

.. t·· 
.. k f · t ı k h k t t ır mayın goru muş ur. ıe yu şe ının mu ıı o ara are e e - mıya çalışmak .. > * 111 •. t h Prost martta \ 

mıştir O gunJerde öyle olan Ti.irk n u c assıs • -d r 
Makalesinde, bilhassa Sabihc.ı Ze- !rar .,ehrimize gt:!ccek ve üskU ,,

1
• mılletının bugt.in ise ne faşist olma- k · M '7-k · · k t ~ ı:ıcB" 

erıyya ve . ut: en~ ya yı as ve Bog· azi"ının projclerıni yap d"ıı . sına, ne komünıst olmasına, ne de h' d c h · h · -ı J1l " • 
t~ş ır e <'n um urıyet mu arrm- * Vercmlılcrin ruhi bakı rıe 

kendi milli varlığının ve içtimai bün- nin bu acık ve sarih iddiası hakika- · · t Iıır<l :;. 
Yesınin dışında her hangi bir rejime tedavisi ıçın sana oryom 

1111
1 

wn dikkati C<>lbcden bir keyfivet o- malar konulması kararlaştırı .,ııf taraftar bulunmasma ve ecnebi tc- dd h d h ıı 
luyor. Bu ya isna ır, ya ut a o- * Dün akşam limanımı1.ı • 

0 
ı sirlere kapılmasına asla imkan yok- k k . IJllıŞ 

i attır. etmesi evvelce kararlaştırı ıı~ tur. Bu memlekette. yani Kemnlist .b. bll 
Hangisi varld ise her halde iVisi Egl adlı Fransız muhrı ı. Türkiye-nin hudutları içinde: ~ 

de bjribirindcın daha az çirkin değil. retten vnzgeçmiştir · ı - Haydi en geniş serbestliği ve- ' · · dığı 
.riyoruz, komünıstler çıkın meyda _ Eğer, hakikat bunların hiç biri de· * Sahte şahadetname v.er JlliİdLı , 

ğil de sırf mesleki bir rekabet ve O· Edirnekapı Rum Mektebı. eti na ... hkUJll 
Desek, esasen 'Jürk emniyeti u- kuyucu dikkati celbetmeksı>, o daha Yasaf üç sene hapse ma · 

mumıyesinin malUmu ve müsecceli çok çirkin. Bu çeşit iddia ve isnadla · miştir. ·detı ) , 

* Altın piyasasmın yenı tt~ olan on beş yirmi komünistten baş- rın yeri Türk gazctderi olmamak ge- . iv
8

t, 
ka ortada kimseyi görmek mümkün rektir. scltildiği hakkındakı neşr • d 

zip olunmaktndır. l"" P-olmaz. Ayni şeyi faşistler için yap- ....... ,.,, ... ,, .. ,, .... , .. ,.,, ..... ,,,,111
"""'"'"

11
""'"'""

11
""'""'"' * Ankarada yeniden ynplıl";~' 

sak, yine beş on faşıst taslağından ı" t J t h • d t t l<• 
başka kimseye rastlanmaz. Ve.. a yan a ŞI a 1 lediyeler Bankası, paraşu Jllerıı' 

- Türkiyede faşizm muvaffak o- K d Matbuat Klübünün açıırna ıttır· , 
l r arşısın a lc>ri gelecek h.afta yapılaca dll ııı.( 
uyor ··· * Cumhurıyet Bayramın ,e11ı0 Diyen Göbcls de hicabından dili- M J de ) 

ısır ılar Ieketin muhtelif yerlerin , 
ni yutar. Hakikat bu iken Cumhuri- bir çok halkevi açılacaktır .. diİıı ft, 
riyet gnzetesinin Tana: * liatay ı"ntı"hap ko""ı·tesı, ıır1' (Birinci sahifeden devam} ,.. > - Sen, komünist propagandasına · ..... ıe 

miz müddetçe biz, Mısırlıları al:ika- danadan geçmiş merası11• alet oluyorsun!.. • I' 
Demesi, Tan'ın da: dar etmez. lanmıştır. ı ıtııP <ı1 

Mısırda, 50, 60 bin kadar İtalyan * Habeşistan masrafların e f. - SE:'n faşist propagandasına alet- . gilcr 
• 1 mevcuttur. Arap birliği hareketine mak üzere ıtalyada ver ~ y 

romorkörü sahibi Cemal ve bütün 
denizcile" sarmış bulunuyorlardı. Ge
çirdikleri büyük korkunun hala he -
yecanı içinde bulunan kaptan, Ha -
san ve makinist Fikri, tayfa Süley -
man, Ömer, Ahmet, diğer Ahmet 
rnuhar-r:irimize başlarından geçen bu 
cidden feci ve acıklı faciayı şöyle 
hikaye etmişlerdir: 

Hora gemisi kazaya uğrayan de -
nizcilerle Mıdyeye iltica eden yel -
kenli ve motörleri yedeğine alarak 
havanın müsait olduğu ilk fırsatta 
hareket edecek, doğru buraya geti
recektir. Hora gemisile yeniden yi
yecek, içecek, yakacak ile battaniye 
gönderilmiş, bu suretle her ihtimale 
karşı denizcilerimizin yaşamaları te-

yon dolara çıkmaktadır. 
e:::= 
min edılmiştir. 

Bu \•aziyet kar~ısmda yeniden tay
yare göndcırilmcı) e lüzum kalmamış
tır. 

sı~~mesi kadar müessif ve Türk hükumctimin büyük bir sempatisi yapılacaktır. asırı Ol- t r 
l!E2J vardır. * Yunan Kralı, Metaks dr",.,~ matbuat haysiyetini rencide edecek L n .. .; 

Mısırlılar, Knı.lhırı Faruk Hazret- sünden sonra Paris \'C 0 bir hadise tasavvur edilemez. ~ • ' - Bundan on gün evve mahrukat 
yüklemek üzere Karad'enize açıldık. 
Ve Midye, Uzunkum civarından o

dun, kömür yükledik. İkisi yelken
li, dördü romorkör, olmak üzere yü
zer tonluk altı parça gemi idik. -

Diğer taraftan karadan gönderilen 
ve Çerkesköyündc çamurn saplanan 
tahlisiye kamyonu kurtarılmış, yo
l un~ d<?vama başkmıştır. 

Bay Yunus Nadinin her şeysine lerinden çok mühim şeyler bekle - ziyaret yapacaktır. . b" sis ı-~Pb 
rağmen faşist fileti olabileceği nasıl mektedirler. Muhtelif fırkalar ara - * İngiltereyi kesıf . 1~ "lJllüŞı 
akla gelmezse, Tan'ın da komünist- sında başlıca meseleler arasında ih- mış, bu yüzden dört kışı 0 r,ı 

· 1 mıstır· sııl lerin mürevvici efkarı olabileceği ve- tilaf yok gibidir. Yalnız, dahili işler- çok kımseler yara an ) stıB 
ya olduğu iddiası hakikaten insan de bazı tefeı ı üntta ayrılıklar \'ardır * İki ay süren tifo 1aşı:~1~. dimağını ürpertiyor. Eğer insan, bu ki, bu da pek tabiidir.> 320407 kişiye aşı yapı mı 
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ra a la · ı 
~~g=------------=----------------~ıı 
Hal tan fazla p 
lara 100 lira 

Ordumuza 
Hediye edilen 

eni tayyareler f 1 is e yeni hapisha- s~~~'!~ Y•~~~-cı. :!~ 
1 1 k t 1 romancı Reşat Nuri'nin cÇocuk int~ 

ceza ' var ••• Y eni 2 3 t ay yar ey e me· 
r asimle ad k onacak 

ne er m em e e re han, serilerinden cKüçii.k Ihsan• ~ 

ihtikara mani olaca/, şiddetli 
hazırlandı ! 

Memleketini seven halkın, tüccar, 
esnaf ve işçilerin bu yıl yaptıkları 
teberrulerle, yeniden ordumuza ye
ni tayyareler almak imkanı hasıl ol
muştur. 

nı okumuş ta çocuk terbiyesindeki 
v it ı esaslar üzerinde daha o zaman 1ı.zu.n 

Çoga 1 ıyor uzun diişünmüş idim. Süt çoğını at-
latır atlatmaz insan yavrusunun ta.-

bir talimatname 
t Beledıye, eğlence yerlerinde halk
han; Belediyece musaddak tarifeler 

b • kip edeceği karanlık bir hayatı ay-M a /ık um/arın ıslah ve ter ıye- dınlatmak içiıı eline, bastığı yeri 

t aricı para alınmasının önüne bir-
1.ltl'" 

listeleri Belediyece sık sık tetkik 
ve tasdik olunacak, ve dükkanın gö-

Cumhuriyet bayramından sonra 
bu yeni tayyarelre merasimle adla· 
rı tesmiye edilecektir. Bu yıl, İzmir· 
de de yeniden beş tayyare alınını~ 
ve bu suretle şimdiye kadar yalnız 
İzmırlilerin orduya hediye ettikle.ri 
tayyarelerın sayısı 23 e baliğ olmuş· 
tur. 

• .1 k'adamakıllı görecek bol ışıklı bir fe-
Slne büyük ehemmiyet verı ece ne · vermek lazımgeldığine bugı.in 

u geçememiş ve bu sene bilhas-
~a Yaz mevsıminde mesire ve çalğılı 
f ahçelerde halktan, lüzumundan 
azıa Paralar alınmıştır. 
Belediye, bu işi kökünden hallet

lllek lizerc çok mühim ahkamı ihti;a eden bir talimatname hazırlamış
ır. Şehir Meclisinin önümüzdeki a'"' 
ıçr J 

ze görünmez bir yerine değil, müte

addıt \'e en göze çarpar cihetlere a
sılacaktır. 

'farifede yazılı paralardan başka, 
türlü türlü uydurma sebeplerle me-

Memleketimizdeki hapishanelerin ıslahı için verilen karar cümle -
sinden olarak Edırnedeki son sistem hapishaneden sonra, biri Bergama
da, diğeri Nazillide olmak üzere yeni iki tip fevkalade modern hapishane 
inşa edilmiştir. Yalnız Nazillideki bu hııpishane için (44) bin lira sarfe
dılmiş ve ınşaat tamamen bitmiştir. 

kani olmU§ bulunuyorum. Dadılı, 
tayalı büyüyeıı zaı,allı yavrucuk, 
her arzusunun yerine g('tırilmesine 
alışmış bir şehzade terbıyesi göre • 
rek, en e1ıemmiyetsi:: dıleklerindc 
kuş sütü bile bulmıya kadar hala -

d tnaında muhakkak müzakere c-
b~ e.cek olan bu talimatnameye göre, 
~ dükkfınlar ve gazinolarda fiat 

Mezat da 
Altın satışı 
Çok arttı! 
Geçen ay içinde satllan 
,. eşyalar •• 

aı lltlediyenin Mezat idaresindeki 
t ın, gümüş, halı ve diğer m ütefer

rik e 
Şya satışı 937 yılında diğer ~e-

llelere nazaran birdenbire yüksel

~~ Ve bilhassa Eyllıl aymda,bele 
d 

1 <ıssa altın ve gümüş üzerinde 
:!ha Çok satış olmuştur. 
~ V~Pılan bir istatistiğe göre, geçen 

1 Yltıl ayında Mezat idaresinde 10,620 ta kıymetinde, 297 parça altın ve 
5 umuş avani, 5,664 lira değerinde 
ttı.23 tane halı ve 5,734 lirnlık 944 tane 
..... l.lteferrik ve muhtelif eşya satıl· 
··cı tıı. 

1 sela hasır parası ve iskemle parası 
1 gıbi başka başka uam ve sebeplerle 

'kat'iyen halktan hiç bir fazla para 

almamıyacak, buna teşebbüs eden-
i • k lerdcn (100) !ıraya kadar C(!Zayı na · 
di alınncaktır. 

Sıtma ve 
Trahom 
Mücadelesi 
3 mllyon s ıtmah tedavi 

edildi ! 
1935 senesinden 1!l36 senesi sonu

na kadar sıtma mücadele nuntakala
rının çalışmaları neticesinde 2 sene 
zarfında 15,187,528 kişi muayene e
dilmiş ve 3,744,253 kişi tedavi edil
miştir. Ayrıca 51,466 kilo kinin sar-
efdilmiş ve 298,188.145 metre mik· 

abı da bataklık kurutulmuştur. Ve 
halen 3,545 köy ile 54 şehir, 19 kasa
bada sıtm aile mücadele edılmekte
dir. 

Trnhom mücadelesine gelince, 
420,662 kişi trahomlu görülmüş, 

1
89,340 da ihtilatlı hasta görü.lmüş, 
bunlardan 12,532,751 i ilaçlanmıstır. 

Diğer birçok şehirlerimizde de bu 
yıl ycnı tayyareler rılmışlardır. Bu 
meyanda Ödemiş halkı tarafından 
verilen paralarla yeni 2 tayyare alın
mış ve Ödemişlilerin ordumuza te
min ettikleri tayyarelerin yekunu 
da 6 ya baliğ olmuştur. 

İstanbulluların verdikleri para • 
Iarla da satın alma imkfını hasıl o
lan tayyarelere de yeni isimler, me
rasimle verilecektir. 

Y eni Belediy e 
Zabıta 
Talimatnamesi 
B i r çok sıkı ve mühim 
ahkamı i h tiva ediyor 
Yeni zabıtai belediye talımatna

mesinin İktır.ad, Sthhat Müdürlük
lerine taallük eden kısımları bitmiş, 
Fen Müdürlüğü ile seyrüseferi ala· 
kadar eden maddelerinin tetkikine 
geçilmıştır Yeni talimatnameye, 
bılhassa evlerde ve sinemn, mağaza, 

gazino gibi umumi yerlerde çalışan 
müstahdemlerin sıhhi muayene ve 

~::::...::~~~::.<:::><:::><:::>..::::::~~><:::ı~~"'>.c;;::::,.~~~:::::..-::::::.<:::ı.<~:><:==><:::><:~ murakabeleri için çok sıkı ve mü -

D • t 111 • him ahkam konulmuştur. en z ıca re 1 Yt;ni t:lim~tname, Şehir ~Ieclisi-
nın Ikıncıleşrın toplantısının ılk haf-ça na k kale ve Karadeniz tasında mü~:-~dilecektir. 
i lk m ekteplerin hesap, 

b 1 d t •t hende e kitaplara kaldı 
oğaz ann a ransı ü;1,~~:::·c~.:a~u,::1h:~~~~~'":~ 

8;,. 
f I • t• t tapları hazırlanılmakta ıdi. Fakat bu aa ıye 1 ar ıyor kitaplarda bazı noksan görülmüş, 

bunların tamamlanması için yeni 
kit:ıplar gelecek yıla bırakılarak bu 
sene eskilerinin hemen bastırılması· 
na karar verilmiştir, 

Pek yakında (Aydın) da bu tipte (300) kişilik bir hapishane yapı
lacak ve bu tip hapishaneler peyderpey birçok yerlerde inşa edilecektir. 
Nazillideki hapishane (100) kişilıktir. Ve (12) mahkum koğuşu, (10) 
atölyesi, büyük yemekhanesi, muazzam kütüpanesi vesaire odaları var· 
dır. Bütün hapishanelere merasim günleri için birer radyo konacaktır. 

Ziyaretçilerle mahpuslar, tel örgülü ve çok nazarı dıkkati celbeden 
hususi bir yerde görüşeceklerdir. 

Müdür ve kalem idarelerile te"Jkifhane ve gardıyan daıreleri bılhas
sa bütün hapishaneyi gözönünde tutabilecek şekilde yapılmıştır. 

Pek yakında İstanbuldaki hapishane yıktırılacak ve yerine Adlıye 
sarayı yapılacağı için bilahara burada yeni bir hapishane inşa edilirken 
yukarıkı tipte ve daha büyük mikyasta inşa edilecektir. . _ _ 

Bu hapishanelerde bilhassa mahkumların ıslah ve terbıyesıne buyuk 
bir ehemmiyet verilecektir. 

Açık 
işve 
Memuriyetler 
Bir erkek dakt11o ile bir 

muhabi r aranıyor 
MüdaCaai Milliye Vekaleti Hava 

Müsteşarlığı satınalma komisyonun

da çalıştırılmak üzere ortamektep 

tahsili görmüş ve makinede sür'at

le yazı yazabilen ve askerlikle ala
kası olmıyan bir erkek daktilo alı
nacaktır. 

Ehliyetine göre 50 Ura ile 60 lira 

arasında ücret verilecek olan bu me-

muriyete talip olanlar, bu ayın 23 ün

cü gününe kadar Ankarada Müda~ 
faai Mıllıye Vekaleti Hava Müste· 
şarlığı satınalma komistonuna mü-

racaat edebilecekler ve bu maksatla 

ayın 25 inci cumartesi günü saat 
11 de bir ımtihan y.ıpılacaktır. 

Adanada Turk Sözü gazetesi de 

:;;ehir dahilipde çalıştırılmak üzere 

!asgari ortamektep mezunu bir genç 
muhabir alacaktır. 

Yangın 
Tehlikesine 
Karşı .. 
Kı' mUnasibetile mahal
leler kontrol ediliyor 
Ekseriya kış mevsiminde İstan -

bulda yangınlar daha çok olduğu i
çin alakadar Belediye memurları ve 
itfaiye çavuşları buna karşı evvel
den müteyakkız bulunmak için tek
mil mahalleleri kontrola çıkmışlar· 
dır. 

En hücra semtlere k:ıdar teşmil e
dilecek olan bu kontrollarda, soba 
borularının evlerin saçaklarına olan 
yakınlığı ve ocakların, bacaların u
zunluğu \•e bitişik dükkan veya a
partıman veya evlere olan uzak ve
ya y:ıkınlığı tetkik edilecek ve görü
len noksanların tashih ve ikmaline 
halk teşvik edilecektir. 

- - ----- - ~--

ayda geçen 767 gemiden 
19 u lspanyol ve 60 ı 

Sovget bandıralıdır 
um ı 11111u11111rril111111ı111111r111 1 1111111 rı ı r ı ı ı ı ı ı rr 1111111111 11 111 ııııı1 1 11ıı11111 11 1 11 1 111111fi r111 111 1 ır ı ı ı r u 

Randevu 
Evi erile 
Mücadele! 
Yeniden 1 gizli randevu 
evi meydana çıkarlldı 

Polis, gizli zevk satıcı kadınlar ve ~ k Geçen aylarda, Akdenizdeki denizaltı gemileri dolayısifc Akdenizc 
~ cın ve Boğazlardan geçeıı gemilerin azalacak yerde çoğaldığı görül
}\~ lur. Agustos ayı içınde Çanakkale Boğazından transit olarak 394 ve 
ıı~tadenz Boğazından da 373 ecnebi bandralı g<'mi g<•çmişlir. Bunların 

Bir küstahlık 
İzmirde bir adam; 

genç kızlara karşı açtığı şiddetli 

a u 'Yunan, 109 u İngıliz ve 99 u da Türk bandralıdır Bcığazlarımıı
ı11 ltansıt olarak geçen diğer muhtelif millet gemilninin ar:ısında da 
e Panyol ve 60 Sovyct bandralı ticar<'t ~emisi bulunmaktadır En az 
aien gemi de (Panama) millE>tine mensup olup, Ağust os ayı zarfında 

k •• ımücadelesine bütün hızile devam 
Q y etmektedir. 

Geçen gün yapılan uni bir tarama 

11 • • • d •• k ld tt net icesinde Taksim caddesinde ya-

m u a ımm~ ~ver~ çı ır ı ~:~~:·;1~!~~ ~~~:.:·:i::::~~~"d:: 
• t.l'lız 1 Panama hükumeti bayrağını tnşıytın gemi t ı ansit olarak geçmiş- B k k •• l kabil genç kadın ve genç kızlara .Pek 

Zavallı genç, a ır oy emraz az tesadüf edilmektedir._ 

lyıkların elinde nlizü naim içinde bü.
yiitülür de, ona en zıyade bu çetin 
ve çetrefil yolda destek olabilecek 
bir ekzersi;;den mahrum edilir. Pen
cere aralıklarından girecek gecenın 
rutubetinden masun olsun diye pa
mukltı hırkalar giydirilir de kendi
sine kuranderin ne olduğu anlatıl
maz. Hastalığına butun memleket 
doktorları seferber edilır de 1ıasta
lığın ııe hastalanmamanın çareleri 
anlatılmaz. Bugfüı artık bu bedbaht 
yavruların bir sa.kallı bel>ek olduk· 
ları detıirde yenilerinin yetişmediği,.. 
ne ve bugünkü cıılôtlannıızın gerek 
ailede. gerekse mekteplerde iyi ter
biye edildiğine kani ııe salıitiz Fa· 
kat.. bir iki isfünasındaıı da bahset
meden geçcmiyeccğiz. 

Evim bir ilk mektebin karşısında.-;, 
dır. Burada akşam Üzerleri yavrula.. 
rmı alnııya gelen babalarla analarla 

1 kapısında ııöbet bekledikleri mek -
1 tepte gürn:lü .,Zeri arkadaşlarının hi· 
mayesiııe ve dostltığu.1uı tıerkettik--

leri yavrularının bir araba veya. da
ha baska türlii kazalardan korttnma-

1 

smı temin için akşam Üzerleri bu 
ihtiyatlarına dıl u.,atacak değılrnı 

1 amma. bir çingene J.·ızını 1ıizmetçi 
olarak almıs bir ailenin sımarık ço 
cuğunu gô.,iinü-.iiıı öniiııe atacağım 

maalesef. 
Bu çocuk, temiz üstııne başına 

l rağmen bir apartımanm yapısının 
1drec kuyusunda bımtıo eder. Ve .. 
yine, geceyi hizmetçi kı.,mın oda • 
suıda sefil bir ııyku ·ze geç"ren bu. 
zava1lı yavrunun biit "iı 'bu varlık 

içindeki yoksulluii n.un, öh "zlt ijfi
nün acılarını dt ydum Ve geçen gün 
Aka Gündüzün çöplüğe atılan ço -
cuklar için ya,.dığı 1ıarikuliide bir 
yazıyı bir defa dal ta. lezzetle oku. -
dmn. 

Sahte 
Kağıt 

Halk Filozofu 

Liralar var mı ? 
lzmir zabıtasına bu hu

susta bir müracaat 
yapıldı 

fı Vaı~ız Ağustos ayı içinde Bojtnzlarımıulan tnınsıt geçen gemilerin Bunlardan maada, alakadar po -
akliye hastahanesinde tedavide lisler, ayni zamanda randevu evle-

İzmir zabıtasına müracaat eden 
bir adam, kendısıne sahte bir kağıt 
liralık verildiğinin sonradan farkına 
vardığını bildirerek şikavette bu -

1 • 

l
lunmuştur. Her ne kadar gumuş li-

-. tonılfıtosu 2 milyon 3 bin 2i safi tona baliğ olmuş bulunmaktadır. 
"''*ı1ıı1111 rine karşı da sıkı bir surette müca. ~ 11illlhttL11111ıuuuuu111111111uu11111111uı11uııııuoııuıun•ıu•u11ı• ..... ı 1 1 1 111 ıı 111us•11•11111 11111ı ıuuııu11u ıurıttuuu111ıta 

~ay/iye/erden 1 Fırtınanın 
Genç \'e çalışkan bir köy mualli- 'Danyal de Ağırccza mahkemesine deleye devam etmektedir. Evvelki 

~ehi re Piyasaya 
~kın! Tesiri! 

minın dayaktan delırmesıne ve Ba- verilmış ve evvelki gün mahkemede gün Beyoğlunda ı gizli randevu evi 
kırkôy emrazı aklıye hastahanesınde ıdınlenen şahıtlcr vak'ayı, yukarıda mevdana cıkarılmıştır. 
yatmasına sebebıyet \'eren bir müte- olduğu gibi anlatmışlardır. • 
cavızın muhakemesıne, İzmırde A - Suçlu muteca\•ızın vekıli, Hüsevin Busabahkl yangın 

~:t~nç gündür kışın ansızın bastır
blllu ıle, sayfiye ve yazlık yerlerde 
~lır 110

n son parli ha1k ta kamilen 
1 Soe dönmüşlerdir. Bu münasebet
tıı~ n.günler içinde gerek Akay, ge
~ıq Şı:,keti Hayriye idareleri mun
dıt. c~k ~ostaları tahrik etmişler
da,ilı ci oClerın bitmesi ile beraber A-
1~1 da Ve Boğazda ev ve oda kira
lıta i erhal ucuzlamıştır. Yazın 60 
t llıd·stenen bir odayı, Büyükadada 

lO liraya tutmak kabildir. 

~ ~skere davet 
l ......_ F"tl l rı öno As. $.de n 

>etrııı. l<ısa hizmetli ve yüksek ehli
~tıbil;eliıer 1 İkinciteşrinde Yedek 
~k~dıı0kulunda bulun mak üzere 

2 eceklerdir 

~~ı~'b ~<ışrada ol~p ta, ayni şeraiti 
{!d.e~ u unanların mezkür tarihte 

~!eri .8~bay okulunda bulunabil
ıı tliJc ıçın, ~imdiden en yakın As

fltı oı Şubesıne müracaat etmeleri 
Un ur. 

lst&tıb~krnek fiatı 
,, l'lltin~l Belediyesinden : 
iilitı;: 1evvı · . . . 
~ "tiden .. ın yırmıncı çarşamba 
~ lıt~ . ltıbaren birinci ekmek on 
·~ l'ırzn· 
~~~lttu 1 Para, ikinci ekmek d o-

' ~tur ş otuz para, francala on beş - . 

1 

Denizlerdeki müthiş fırtınanın te· 
siri olarak son günlerde yakın \ 'e ci
\·ar sahillerle yapılan motör: ve ma
vunalarla mal getir rr.c nakliyatı in -

ğır Ceza mahkemesınde başlanmış- Cahıt'te, ırsi dehlik olduğunu~ da 1 Bu sabah, saat 8,10 da Çarşıkapıda 
tır. iddıa etmiş ve bu cihetın, Bakırköy Erbay fotoğrafhancsinin üstündeki 

izmirde Bulgurca köyü muallım- emrazı akliye hastahanesinden te- 3 numaralı ahşap evden yangın çık
lığini ifa eden Hüseyin Cahit ismin· kalen sorulması ve zavallı mualli - mı.ş, etrafa sirayetine meydan veril
de münevver ve çok çalışkan bir mm annesi Bayan Şerıfcnin irae et- meden söndürtilmüstür. Yangın, O· 

genç, köy gençleri arasında bir spor tiği bazı şahitlerin gelmc~i için malı- rada bırakılım bir mangaldan sıçrı· 
klübü (Gençlc>r birliği mahfeli) kur- kemp başka güne talık edilmiştir. yan kıvılcımların seccadeyi tutuş -
mıya teşebbüs etmişti r. Karilerimizı muhakeme neticesinden turmasile başlamıstır. Zabıta tahki -

tizamını kaybetmiş ve birçok mey
va yüklü motörler hare ket edeme
diklerinden İstanbula gelememişler
dir. 

Bu takdıre lflyık hareket, bütün haberdar edeceğiz. 1kat yapmaktadır. 
kö~ü ~rafından çok beğenilmişt~ ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bunu büyük bir vesile bilen baZl 
açıkgözler, yaş üzüm fiatlarını yüz 
para ve diğer yaş meyvaları da kırk 
para kadar yükseltmişlerdir. 

---·,---
• Çifte 

Paraşütle 
Atlamalar 
İstanbullu Türkkuşu talebeleri, 

Yalnız Bulgurca çiftliği kiracıların
dan Danyal isminde bir adam, kıra
ladığı arazi, spor sahası olur vehmi
le buna razı olmamış ve genç mual
lim fikrinde ısrar edince, eline bir 
sopa kaptığı gibi znvallı m uallimi 
dö\•miye, tokatl~mıya başlamıştır . 

Etrnftan y<?tişenler Hüseyin Ca
hidi bitkin bir halde kurtarmışlar 
ve bu eli sopalı adamı da tutmuş • 
!ardır. 

Genç muallim kendine geldikten 
biraz sonra kahvede otururken : 

Cumhuriyet bayramında Ankarada -Arnavutlar geliyor!.. Beni kur-
yapılacak olan (Havadan yere çifte tarın .•. 

paraşütle atlama) numaralarına iş. Diye birdenbire yerinden fırlamış 
tirak etmek için yarrn, İstanbuldan \'e yah•armıya, saçma sapan söylene
Ankaraya hareket edeceklerdir. rek kahkahalar atmıya başlamıştır. 

Zavallı gencin dayağın 1esirile 
Türkkuşunun diğer uçucuları da delirdiği anlaşıl mış ve Istanbula ge-

Bu ayın 27 sinde Ankaraya hareket tirilerek halen Bakırköy emrazı ak
edeeek ve Cumhuriyet bayramında liye ve asabiye hastahanesinde te
yapılacak olan diğer hava numarala. davi altına alınmıştır. 
rına ve u uşlara i~tirak edecekler- Me mleket in münevver bir çocu -
dir. j.ğuna azılı bir tecavüzde bulurıı:ın 

Yüksek Deniz 
Mektebi 

Ticareti 
Mü_dürlüğünden : 

C I N S f 
M ktarı Muha mmen Fi atı Çoğu tutarı Muvakkat 

Çoğu Aıı tem in atı 
Adcd Aded Lira K. Lirn K. Lira K. - -Harici elbise 80 76 19 50 156 00 ) 

Kasket iki be- 59 56 2 5:> 1-17 50 ) 209 66 
yazile 

Kaput 34 30 ıs 00 544 00 ) 
Gemici e lbisesi 34 30 16 00 544 00 ) 

2795 50 

Eksiltme şekli : Açık. 

Mektebim iı ta lebele rine lüzumu olan cin,, miktar ve fiatları ve mu• 
vak ka t temin atı yukarıda yazılı dör t kalem eşyanın 25-10-937 Pazar
tesi günü saat 14 te ihaleleri yapılacak tır. Taliplerin, şartnameyi gör· 
mek üzere ır.ek teb muhase besine ve 2490 sayılı kanunun 2 \ 'C 3 üncü 
madd elerindeki şart l:: rı haiz olmaları lazım gelen eksiltmiye iştirak 
edeceklerin de muvakkat temin a tl a rın& fı;tan bul Yüksek Mekteblc:r 
Muha!'lebecı lıği Vt"Znesi:ıe ;atı ~d ıkıarını gösteren m.ıkLu d:ı rile ve va 
Banka ııı ekt u ol.ırı:c ıııckte bd e nıu t eşekkil Komisyonu mah susuna belli 
gün ve saatte muracaatle-ri. (6876) , 

ralıkların taklidine kşcbbus edıl
diği ma!Umsa da k<lğıt bir lırnlıkla
rın sahtesi yapıldığına şımdıye kadar 
tesadüf edilmedığinden bu husust 
ehemmiyetli surette tahkikata baş
lanmıştır. 

Tahk~krıt netic-e>sınde meselenin 
mahiyeti nıevdana çıkarılacaktır. 

r 
Birirnizin derdi 

Hepimizin derji 
Sarı çiviler ve 

şoförler .... 
Beşiktaşta Valde çeşmesinde 

Spor caddesinde otttran Bayan 
Neriman Faruktan aldığımız bir 
mektupta deniliyor ki : 

- "Belediye, J<öprii üstüne ve 
1<.araköye sarı çiviler çaktı. Ve 
buradan halk, toplu bir holde ge
çecektir. Ve yalı ut ta yalnız ge
çebı/ecektir. Fakat geçen giin 
Köprüde ve sarı çivilerden, k tt -
cağında bir çocuk ile geçen bir 
kadın ve erkek, az daha çiğnene
cek idi. Bir otomobil gayet sür'at
le geçti. Eğer kadın, davranıp t.a 
açıkgözlük yapmamış olsaydı. bü. 
yük bir kaza olması ihtimali çok 
kuvvetli idi. Bunun için şof örlcre 
bir ihtar lcizımdır10 

Bu t'C btıntm gibi bazı t'ak'a -
lardan, 1ıeniiz şoförlerin bu gibi 
yerlerde durmıya dikkat etme -
dikleri görüldüğü11den Belediye
nin nazarıdikkatini celbederiz. 

~-----------





- - - - -- -- ------------------
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Um ............ mi harbe ait 
siyasi bir vesika .. 

Umumi harbe henüz girmeden evvel, 
Sadrazam Sait Halim paşaya muhare- Yunan milli 
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Akdeniz de 
Korsanlık 

Nyon'dan sonra 
Akdeniz korsanhğı 
Azaldı mı? benin varacağı netice söylenmişti t Konservatuvan 

1(91 Teşrin i evvel ortalarında Profesörünün t:r rdo) dan Paris sefiri Rlfat_p~şaı Konseri 
atından sadrazam ve haı ıcıyeı Yunan milli Konservatuvarı pro

"Eğer İngiliz ve Fransız donan
ması Akdenizi konturol altına 
almasaydı bu gün deniz Üzerinde 

nazırı Sait Halim paşaya jfesörlerınden Matmazel Sofiya Za -
firopulo perşembe günü akşamı şeh- 1 

gemi bulunmıyacaktı !,, 

'\,; ..... 
"•Urni harbe 

~ &ıbi ınecburi-
C'tler " • • k. 
f.t~ • '°.mrı va ı-

gırdigımizi 
ttııven .. 

t:r • munev-
Vt: gayri müncv- , 
~· hıç kimse kal- ı 
S ıtlıştır. (Pirin-
~ fl) in bedbaht ı 
llt§lı ·ı 

bah ~1 e bcd -
tuga d y • 

tı.eıı ogru ı-

•htıy Ve kakılan 
•~ıb ar kürre, bu 
lab 

1
etten kurtu -

bı !!" llliydi? 
Q(I ••• 

·~~: na tereddüt-

gönderilen telgraf •. 
rımızde bir konser verecektir. Yu- Bır kaç aydan-
nan güzel san'at aleminde müziğin beri bütün Avru-
çok biıyük rolü olduğunu biliyoruz. 1 panın gözü Akde-

YAZAN : Münür Süleyman Çapan Dost ve müttefik Elen milletinin ,denize çevrildi. 
müzik kıymetini bu münasebetle da- 1 3 milyon kilo -

nanmayı Osmani Kumandanlığına ha y&kından görmüş olacağız. metre murabba -
tayini bitarajlıkla telif olunamaz. Bu san'at hadısesinin diğer bir lık büyük deniz -
Almanların, nıa1ı:za selametimiz ve kıymetı de dost Yunanistan başba - !erle Süveyş ve 

mümkün olduğu takdirde ndııların kanının vurdumuzda bulunmasıdır. Cebelüttarıkla mü 
istirdadı gibi meşrtL <imalimiz uğ - Muhiddin Üstündağ, İstanbulun nasc>bette bulu -
r:ı.mda bu kadar fedakarlık. etmeleri fikir ve san'at füemınde tanınmış bir nan bu deniz, Av
müstelıil olduğundan, Almanlar ile çok miinevverlcr. matbuat mcnsubi- rup~nın kalbi t~ -
teşriki mukadderat cylem.ckliğimize ni \'t> bugi.in Başbakan l\Ictaksası şeh- lakki ediliyor. 
ve mevkebi sergiizeşıcuyanelcrine . rımıze getiren Averof krU\·azörü su- Medeniyetin be-
takılarak bilinemez ne gibı bir fır - baylarile Yunan general konsolosu şiği olan bu dcni
sat beklediğımize inanmak zaruri gö- J ve kordiplomatik konsere ayrı bir zin sularında 30 
rüniiyor. llattö. hükümctimize Kaf- kıymet vcr~cektir. dcviet ticaret ya-
kasta ve (Odesa) ciheımc asker sev- Kı •metli Yunan müzik profesörü- oıyor. 
kine hazırlanmak gibi mecnunane nün zıyaretini müteakip san'atkar- Bılhassa 3 dev
niyetler bile atfohınuyor. larımız Celile Enis, Atinaya gidecek- Jet alfıkadar gözü-

; llayır! Sırf muharipler iizerine icrayi taz- tir. küyor. Bunlardan 
b ~Vabını vere - yik :tıe bazı siyasi mekasıdın temini ikisi yakinen ala-

~:1~· için ihtiyar olunmuş bile olsa. bıı mes- Üt b•J kadardır: Fransa, 
() a biz?.. leki meşkıiküıı memleketimizm is - ı' Om O ) ftalya. Diğer bir 

lb Strıan]ı ff"kA tiklıil ve bekaiınt telılikei azimeye y f tanesi ise uzak -'lı? u u- avrusu ll ... ilka eyledığiııc kr.niım. Almanyayı • tan aHikadar ol -

~~ıı~i . badireden Hatiatı siı1asiye~le dii.ştiiğü .. nı_ev - Son günlerde ortalığı bir çok kü- makla beraber 
, t rıı·nı sakınabi- kii hevilnakt2n cıhanın en mut1ıış km; çlik otomobiller sardı. Bu otomobil- !hepsinden ateşli 

~ 

-~af~ 1Ydi? .. Bita _ ı:ei askeriyesi olan, ordusunun talı - !eri ins&nın eline alarak cebine ko _ gözüküyor: 1ngil-
~~ almasının im- Hs eyliyemiyeceği 1ıe~ gün teeyy~d yacıığı gelıyor, 0 kadar küçiık. tere: Asiler tara1ından kaçırılmaK istenen 
a~ Var rnıydı?. etmektedir. Bu 1ılll, ~ıze m:darı ıb- 1 Pariste yenı açılnn 1937 otomobil Fransa için Ak- C. 2 denlzaltısı 

~ vilb sorguların ret olmalıdır. H.albu~ı, a~~ı~ımı: va- sergisinde bu nevi otomobılkrin çok denız Şimali Afrika ile Iraktan ge- haren batın1an veya tecavüze uğra-
tııllı. 1 

Çoktan ve- ziyeti siyasiye ılcaatıle ıtılaf ~m - ra$bet gördüğünii yazan Fransız ga- ı len petrollar için en mühim yoldur. yan gemılerin ndetlerini bildirelim. 
l.~unış, Nrafında resi en biaman hasmımız kesılıyor. zeteleri şu küçük hıkayeyi ilnve e- İtalya için Akdeniz, açlığa karşı si- Şimdiye kadar hücum edilen ve 
ııa~il Uzadıya rnü- Harp esnasında aleyhimizde fiilen divorlar: gortadır, ticaretinin yüzde 99 u bu- batırılan (9) gemi vardır. 4 İspan _ 
tı>,%~lar yapıl _ bir şey yapmıya esbabı adi~ei malU.- ~leşhur bir otomobıl fabrikası yap- radan geçen, büyük bir damardır. yol, ı danimarka, 2 Rus, ı Fransız, 
Çııı b l3unun i - meden dolayı pek ç~k cebrı nef~ ey· tığt bu otomobillerden bir tanesini İngilteer için Akdeniz Şarktaki a- ı İngiltere. 
~l!tE:}e u:ada, bu ~iyorl.~r~a da ke_r~alı azm ve sukun bir kamyonun üzerine yükliyerek razısıne giden yoldur. Hucum edilip de yaralanan da 9 
'Yiır:.il/ı kurca - ıle 1rnkumnaıı~e.ı tnkı;azınım hazır- serginin bulunduğu binaya gönde - DENİZ SERBEST1Si tanedir. 
t%l'l : harbe gi- lıyoı- Bu zahırı. suk~ıtr~ alda~a.ra.k rir. Kamyona koymasından maksat, Akdenizde iki yüz senedenberi hü- Bir taraftan Akdenizde bu işler o-
l~tiı1:~tn sebep - Sadrazam Said H a lim Paşa 1ıa.tiat~mız~ ı,ay~ı k.aoılı . ~a.~nır b~r sugide görülmeden, o modelin hiç küm süren bir kanun var: Deniz ser- lurken, diğer taraftan da Nyon'da Ak· 
"'·: at-aştıracak s~ıde ıfrag eı1mıyelın~. Bızı oyle b.ır bir yNde görülmemesi içinmiş.) bestisi. Bu serbestiyet sayesindedir denizin (•mniyetini temin etmek için, 
' c· tahlilden terkıbe \'C terkipten tah - igıriveden muzaff:r hır Almakny_a bılc Sergi binasında kendi otomobilini ki. her milletin gemileri burada iş bir konferans tertip edildi ve bazı 
~Orgıtrncmezlik ed11bı11·r miydı·k?. lile gererek mütemadıyen kafa '-'Or- kurtcıramaz. Hatta kurtarma ıste - · b f b k k d görebilir ve gezebilir. Yani deniz, k ı ı d B k f 

" 3 J goremıyen u a ri a. mera e e - arar ar a ın ı. u on eransa aşa-Usunu b · k ı · d B · · d l mez. Onun maksadı. bizim, ve müm· kı"ms 'ye a·t d ğ ıd· r:.ak Y. n ceva mı Vt>rınıye ça- ma azım ır. unun ıçın e, ıcr rek telefonla polise haber verir. Ya- ~ 1 e 1 ır. ğıda isimleri yazılan devlt>tler işti-
~Ialt degılim. 1 şeyden evvel h5diselcri, vakıaları kün olduğu ıakdırd", Bulgaristan ve pılan tahkikat neticesinde; otomo • Faknt, bu yalnı7. açık denizlerde - rak €tmişlerdır: 

• ~lıll'ı:<ıdb~.ın, büsbütün başka... doğuran scbcplerı ve amilleri sezen. Romanya vasıtasile itılafı miıc;cllPs bılı kamyon üstünde gören polis _ dir. Ve sahillere yakın yerlerde, o Yugoslavya, Türkiye, Mısır, Bul _ 
• ıı ır ve k ı· B 1914 t b b 1 d n kaçınman n çare aleyhine Avrupada ve belkı memali- h ·ı ı · d 1 t• h'"k·· d · l!v . sı a geç ı. u eş- ve u se cp er e ' ı - ı - krin, zavalh şoförü deli zannederek sa ı e sa ııp eve ın u um ve i ıı.re- garistan, Arnavutluk, Ingiltcre, Fran-ı. dtıa;elı ortalarında (Bordo) dan lerını gören ve gdstcren insanların ki islamiycde müskülkr ıka etmek- tımarhaneye göndc>rdikleri meyda- si altındadır. sa, Rusya ve bilahare İtalya. 
'1 ırı-ı ~rn Ve Hariciye Nazırı Saitt 1 bıraktıkları vesıkaları rncelcmek la- 1 tir. İstık!al ve ist~kba~~m~z um~~~n- 1 na çıkmıştır. İspanya harbi yüzünden bu deniz, Neticede bu konferans Akdenizde 
b-ıırııarn aşaya gönderilmiş bir tel - zımdır. Bunlar ıncelendıkten sonra. <fa değildir. Mağlup 0 ugu ta ır - şüpheli bir deniz haline geldi. Yüz _ ticaret gemilerinin gideceği yollar bu 

() ,, edir. !hi.ıkümlcrimızi koskoca bir Türk lrıe düşmanlıırınıı:ı pi~i ıştihasına ev- H k•k• f d k 
iıllarda Tü" k' h ·· 1 j \,ela· b'ız·ı arzedec"kt"ır. Faı·zı n1uhal a 1 1 rans1z ne eme ~lr"' r ıye, enuz sava - millc.>tını felakete siirüklıyen adam- " , 1 

' ·••e-· 1 1 k ı b d"rse malım·ı \•az·ı 1937 de kurulan beynelmilel Paris "· Uy0 "'1Ş, bitnraf bir vziyettc bu- lar hakkıııdakı hiiki.ım ve kanaatle- o ara ga c e c " -
~aıııarrladu, .l<.'akat, el altından Al _ rımizı tcreddi.ıtsuz verebılıriz . yettP kalmaklığımıı muhakkaktır. sergisinin tam ortasında son günler-
·•ı h "" · ı ·ı ·· ıı k ~l A ol de bir toplantı yapılmıştır. Bu top-" <ıkk ·••UZakerelerde bulunduğu Ttirk milletının başına iclfıke;tlcr /tı a ı muse es ·ısmeıı, mag up -
·•ııı akt b 1 dd. • t ·· ha lantıya Fransamn her vilayeti bir tı k 1

• ou yolda devmfl etme- getırmış bir fırkanın, o fırkaya daya- sa bi e, ma ı ve -mancvı mena tt -

;~ ~l'I üdar kötü akibetl<'r doğu - ınan bir hiık4metm ıktidar mevkıin- yatiyemizc daima darbeler indire - murnhhas gönderecekti. Bu murah-
}).'.l. ; d~~a-o zamandan gören Ri- de bulunduğu vılJarda yaşamış. yüz- 1 bilecek bir halde kalat'uktır. haslnrın da mahalli elbiseleri giymiş 

~~. :ı.-ı:ııd' hukumetı, takip ettiği müh- , bın1erce vatandaşın kanına, canına Vakıa mezkfö· zilmrei şiyasiyeden olması şarttı ... İşte tiirlü türlü elbi
~~ tf:l arı Çevirmek için böyle bir mal olan bu devrı ıdrak etmiş olan son senelerde hayli zarar gördükse 5 elcrin gezdiği bu toplantıyı idare 

(ı Vakt~afı Yazmıya mecbur olmuş bızlcr. eğer biıtün vukuatın ınce hır de, ittifakı milsellesten bir hayır gel- edenler. Normandiyalı bir gömlek, 
tıı llcış

1

n sadrıazamı olan Sait Ha- tahlılini ve bu tahlıl üzerine kuı ul- medı. itikadımca Şarkta İngHız ve Bretonvari bir şapka, 4 guardians• 
~.\t•tYa göndermişti. muş umumi ve sağlam bır terk1bini Rus menafii mutadesi hüsnü idare tarın giydiği bir pantalon, giymiş, ağ-

~a~lı ~ısllALtM PAŞA KİMDİ? yapmazsak gittiğımiz ve giôcceğı . edilirse itilafa istinad mümkündür. ı;ına da Alsaslıların kullandığı bir pi-
tr. l'ııdı, '.l' ltlı Prens, iyi kalbli bir a- miz yolu tamamen :ınlıyamıyacağı - Halbuki, siyaseti lıazıramızla onıı da po almış bir adam görmüşler, çok 
.\~~tattı arn nıanasile çelebi bir de- mı1 gibı, nereden geldiğımizı de bi- mukasememize icbar ediyoruz. Nasıl hayrette kalmışlardır. 
bııt g0; Az çok zayıf bir unsurdu. lemeyiz. ki. esasları doğru olmakla berber Kendisine nereli olduğu sorulun -
~e ~llard ecek, siyasi ufukta dolaşan Bunları hıze anlatacak şeylerın bi· tatbikatında tecriihcsizlik ve ifrat - ca: 
t ~lii, b.?

0 
.• ncm kapacak bir devlet rincisı, hiç şüphesiz vesikalard ır Bu kfzrlık gösterdiğim!z bir siyasetle - Babam tarafından Breton, ana 

~ On~Yuk .bir siyaset adamı de- itibarla, Rifat Paşanın telgrfnamc- Balkan mttciıesini vıicude getirmiş- tarafından Normandiyalıyım. Ka -
~bil ÇıJta 'l'alat Paşa keşfetmiş, or- sini aynen aşağıya naklediyor, vazi- tik! marg'da doğdum \'e Alsaslı bir aile 

'l'~ ~il id~~\'ermişti. Bunun da se - yetin tahlil ve terkibini genç nesle Mebadii buhrandanberi hariciye tarafından büyütüldüm, demiştir. 
~ ıılat hı, \'e münakaşasını tarı he bırakıyorum. nezaretine gönderdiğim ve hiç biri-

l"ıa 
1 

enüz İtt"h T kk Rl.FAT PAŞANIN TELGRAFI kırazdan kurtardığınız ıı·atanın istik-~ ~anıı 1 at ve era inin sine, hatta vuSttllerini olsun i<.-'ar ka-~ t?tı ığına k 1· b ld d 1 h 'lt bali ve şevketini sa.mimi esaslı ve pa-uı. aJt ist . geçme·, o koltuğa • stan u an pey erpey a uıan a- idesine riayeten bile, cevap alama-
~ "~"' ernıy d B b l · z · ~ z b yidar· ıslahatı idariye ve siyaseti iti-·~ı~ ··ıet i . or u. unun için ve er erın ve gazete erın, ezcum e e- dtğım onu miitecaviz telgrafnamele-
b '\'il ı . Çınde i t d. w • • - (T · ) · l k l. dalkôrane ile temine çalışalım. Par· 

Bir ta h telbah ir teleskobundan tara s sut 
"~~ "flltfn d s e ıgı siyaseti ra- mm resm1 anın m mes e ve ı- rimle arzettiğim ve bizim için eslem lerce sene evvel sulara gamülen şey 

ltı "'k " e ebilmck f t J a Ha b. U • · t•d d b ı lak ve fakat bisıid mtıvaffakiyatı ltı l> " rı k . ırsa ını ~ e s ıu r ı mumı ıp ı a..~ın. an er tarik, ciddi bitaraflık dairesinde, yeniden hortladı: Korsanlık. Fakat 
' ilıı 0 taı nazar d S it H t k" d·ı ··ı l"k ld d avampesendane cazibei muğf•?l! ile •, lı. -.a iyj b' ın an a a- 11 ıp e ı en mu 1 ı yo a evam e- memleketi tehlikeye ilka etmeksi - bugünkü korsanlığın eskisinden bir 
~~ aı\iltQll\(n· ır rnonkendi. Talat Pa- dildiğini gösteriyor. Zira teminatı zin menafii mümkine temin etmek - inkıraza gitmiyelim. farkı varsa, o da: 
~it)· flıa1t ist 

1 ~~~rudan doğruya eli- miikerreremiae rağmen bitaraffağı- Son defa olarak rica ederim, pa • 
~lılJ~ }:)aşa edıgı zamana kadar Sait mızın ciddiyetine kimse itimad et - tir. yitahtımızda vaz'ı mütehakkimane Bugün korsanlık kimin hesabına 
I • tı..ı 1 Yı son sad 1 k d ' -· d . Y• • "k. d Fütuhatı mevhume takibine, mem- alan •·e her veçlıı'le basımı::-ı bela"y" yapıldığı belli olmıyan ve ayni za • 'it,, ı.ı. ~·nk·· rıazam o ara me ıgı ve e emıyecegı aşı ar ır ., ~ _ .... 
t Jh,.,_ vu u t leketin tahammülü yoktur. Üç sene- manda bellı' bır· ga d b' 
11, ~ t'-·•ak i . o, Yalnız sadrıazam- Zırhlılarımızm ngiltere tarafın - uğratmıya çalıştıkları fatidUil olu - yeye ayanan ır 
ı: Q ~ın 0 k denberi pek vahim buhranlar geçi- Al 1 b şevdı·r İspanya harbı' devam ed tr~1-~a~ife . mev ie getirilmiş- dan zaptı, Alman sefainirıin iştirası nan man arın, müdahalatını er - " · er • 
lııaL. •ıtı d Yı Yapark n İtt'h t . . t' k •t· l d l ren memleketin fakrı küllisi ve dev- taraf ediniz. Da1ıa iki sene eı·vel, ken, bir çok cfevletler, Frankoyu ta-

"'11 e hük e ' ı a ve ıçın mazere ı a ıye 0 sa a on arın letin harabii malisi nazarı itibara a- İ 
l ~ti:rı l)lC!ilM fımet ve siyaset yap- Boğaza girmelerini takip eden ha- Trablusgarbi bahşettikleri ltalyan _ nıdılar. Diğerleri ise tanımadılar. ş-

11' ~lt ~ bir . oluyordu. disatı ve el'an itilaf gemilerine ika lınmıyarak hayalperverane bir siya- lardan fazla fedakarlık edenıiyece - te bu yüzden korsanlık doğdu ve o 
r~llı ~la va;?sa~ın, ipile oynatılan etmekte olduğumuz milşkülatı mu- set takibi bayi1ıal iflas ve izmihlale ğimizi sureti hasencdc iflıam ede - vakittenberi bu hiç dinmedi. Korsan
-(.~ ;n. llira?'etındc kalan bir sad- Jıik gösteremez. Keza seferberliğimiz müncer olıır. 11ıyayı emvata Alman- rek ve itilafı müsellesin zırhlı ve u- ılığı yapan tahtelbahirleri bazı kim
t ~<'lgrafil Paşanın gönderdiği bir tedbiri ihtiyati olarak mucibi iti- ya devletinin bile kudreti taalluk e- 1mdu atika meselelerinde ibraz etti- seler Almanyanın ve İtalyanın zan-;t olac:~.nc derecelere kndar raz değilse dP. ;ı:;_'ı.,nbultm Alman he- demez. ği mütelijane etı:arı vesile ittihaz lnettiler. Diğerleri ise Rusya tahtel-
t :iı~1h~~i1dir. gını takdir etmek güç yeti askeriyesimıı kumandasına te1'- Memleketin selametini 1tti1ıat ı·e edip mezkur zümre ile miinascbat bahirleri, dediler. 

11lı 1~ 1 llıtlnnı k . . dii ve harp esnasında daha yüzlerce Terakkinin azmi fedakar'isinden bek- tesisine gayret ediniz. Henüz fırsat KORSANLIGIN PLANI 
islerin a ' ıyı veya fena yap- Alman zabiti ve bin kadar efrad cel- leyenlerden olduğumu bilirsiniz. Ka-

1 

da feı't olmadmı fa lamı bir ikinci Gır- Korsanlığa karşı alınan tedbirleri 
nıanasını bilmek için, bi ve nihayet Amiral ( So§on) 1m do- naat im el'an bakidir. Dalıa geçen in- nata telakctin<len kurtarınız.> 1 söylemeden evvel. 1 a~ustostan iti-

gemileri müdafaa etmek hakkında 
bazı kararlar vermiş ve hemen ka
rarını tatbika başlamıştır. 

Fransa, İngiltere donanmaları Ak
denize açılmış ve karakol vazifesi gör· 
miye başlamışlardır. 

· Bu gemilerin Akdcnize açılmasın
dan itibaren ilk anlarda tecavüze uğ
ramış gemiler görülmemekle bera
ber, son ztunanlardn tek tük gemile
re tesadüf ediliyor. 

MUHAFAZA EDİLEN YOLLAR 
Nyon konferansı, Akdenizde 13 ta

ne yol kabul etmiştir. Bütün gemi -
ler şimdi bu muhafaza altına alın .. 
mış yollardan geçiyor. 

Bu yolların hepsi, Fransa, İngiJte .. 

l
re, İtalya ve Rusya donanmaları ta

!DttJamı 6 ncı sag/a.mızda) 
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Arap arda 
Aldı yürüdü 
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Yazan : M. Siileymen Ca an ıı: 

AFi D 
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d 
• 2 T • gibi makamatı mukadedsenin e m ı Ş, - 1 r e lunduğu mühim yerleri de do 

doğruya kendi idarelerinde tut -
Bı·r karış .tcprag"'ı boş ka/mıyan düşünmuşıerdir. Bu proje, o çıktıktanberi ıse kargaşalık ye. 

gemgeşilÔdemiş neler geliştirir? :::':..ı;~::·;:ı~z0l~~ııı:.:k~~.J~ 1erc(imo ~o lktlbu hakkı mabfllldıır 

'' Kö •• une kibrit suyu!,, 
sız aldı ları 

1 a ·çin a a 
b·ie satarlar. 

a· 

Ödemiş, Egenin 
incisi olan İzmi -
rin bir kasabası
dır. Kaza Küçük 

\Menderes ovası -

r 
l 
1 

Havalar kışın yumuşak, yazın ise ya Yahudileri alôkadar eden bı 
bazan sıcak, hazan serin geçer. sele değildır. Akdenizin mühifl 

kısım sahılı demek olan Fılistil1· 
Her evde elektrik ve çeşme var- diye kadar Akdenizde hakımıye 

dır. Ayrıca zeytin fabrikaları, tütiln dia etmiş olan dıgeılerını de ııl 
mağazaları ve 33 cami, ve buna ya- tlar ediyor. Fılistınde İngilızler 
kın mescit vardır. Birçok mesire yer- rıyacağı miıskiııfıttan mPmnun 
leri vardır. Buralara hariçten bin - lıır vardır. . ... 

~~;:ri;~z~!r:~i1!:· ~~~~~~ı~er~;;~~;, ···B·~~~ğ·;~··a:;;~·~i-·s~İh
0

Ii~i:u1< 
bahçelerdir. Meşhurları marul bnh- kimlığinden 1 Satiri, Eva ve sairenın müşter 
çeleri, Havuzlu bahçe, Kaptan de - o · Al b d d mutasarrıf oldukları hensi 21r. 

,. resı. ı ey er esi ir. 

1 

· d 

İ muh.am. men kı7metli Hasköy e 
Tire zmire demiryolu ile bağlan- remttçı Ahmet Çelebi mahnncs 

Yasak başladıktan ve takibat çok ıkollarını sallaya sallaya çıktı, gitti. 
sıkı bir şekil aldıktan sonra, sokak - Hristo bugün, yine Beyoğlu cad
larımızda böylelerine rastlamaz ol- delerinde dolaşıyor, harman olduğu 
duk. Fakat( yine eroin çekenler çok- lgunler, tenha sokaklarda, -eski bir 
tu. Yine piyasada eroin bulunuyor- tabirl" - sütçü beygiri gibi ayakta 
du. Çok pahalı, çok yüksek fiatlarla uyuyarak geziyor, karnının açlığını 
da olsa, yine tedarik olunabiliyordu. düşünmüyor, yalnız şe yalnız ero
Bunu nsebebi de kaçakçılardı. insizlığin verdiği işkence ve azap i-

Para kazanmak hırsile evlerinde çinde, rastgeldiği eski ahpaplarına 
fabrikalar kuran bu insanlar ara - avuç açıyor ve aldığı birkaç parayı, 
sında kimler yoktu? .. İsimlerini har- ekmeğe değil, eroine veriyor. 

, nın şimalin deki 
Bozdağa yaslanır. 

Kazanın nüfusu 
18,000 dir. Arazi 
bereketli bir top
rak olduğu için iş
lenmiyen bir karış 
yer yoktur. Bu 
kaza, kazalar için
de birinci sınıf bir 
kazadır. 

Tirenin umumi görünüşü 
mıştır. Bu yol, gezginlerin çok işine eski. Kalnycıbahçe, yeni Knlayc 
yarar. Her gün binlerce kişi, mesire içesi ve Kırkmerdiven sokağıncl3 

file andığımız tüccarlar, komisyon- Açlık ona vı zgeliyor ! 
cular, kafalı adamlar, şunlo.r ve bun-
lar, bunlar ve şunlar... Onun gözünü döndüren açlık de-

ğil, croinsizlik oluyor. 
Kaçakçılık, fabrikatörlük sayesin-

de zengin olmuş insanlar, hala ara- Eroin bulmak, almak için, Edirne-
mızda geziyorlar, ve biz onlara in- k~pılnra kadar giden, ya.ngın yerle
san, diye hala ellerimizi uzatıyoruz. rınde, İstanbul harabelerınde kaçak-

Eroin müptelaları yemezler, içmez- çıların arkasında dolaşan, onlarm 
ler, üstlerine bakmnzlar çırılçıplak kovuklarda sakladıkları, kavanozlar
gezerlcr, patlak ayakkabı giyerler la toprağa gömdükleri cmah dan bir 
sokaklarda yatarlar dilenirler ada~ parça alabilmek için saatlarca yağ
dolandırırlar, elle;ine geçirdikleri mur altında bckliyen ne zavallılar 
parayı yalnız beyaz zehire verirler. vardır. 

Hristo adında, iyi bir aileye men· Bu zavallıların içinde öylelerini 
sup bir Rum genci, kokain iptilası bilirim ki, çalıştığı müessesenin ka
yüzünden, evindeki eşyaları çalmıya, sasından eroin almak için para ça
sokakta bekleyen arkadaşlarına, ge- lıp kovulmuştur. Memuriyetinden 
cclcri pencerelerden halı, yorgan ve eroin iptilası yüzünden tardedilmiş
c;aire atarak pazarda satm~a baŞıa- tir. Eroin iç.in sahtekarlık yapmıştır. 
mış, ve bu yüzden ailesi tarafından Eroin yüzünden karısından ayrıl • 
evden kovulmuştur. mıştır. Eroin için ayağındaki yeni 

Hristo bundan sonra, ahlakan büs- pabucu çıkarıp satmış. yırtık Iastik
bütün sukut etti. Kaldırım taşlarını lerle gezmiştir. 
yastık, dm·arlardan kopardığı afiş- Yangın yerlerinde, toprak üstün -
leri şilte ve yorgan yaparak sokak- de yatanların hesabı ne kadar ve ne 
lnrda yattı. kadar çoktu ve çoktur. 

(Devamı var) Eroin bulamadığı geceler, gün -
l('r aptal aptal, sersem sersem cad-
delerde dolaşıyor, başını duvardan e imiye Askeri 

Ödemişin hemen 5-10 Km. kadar 
etrafı, tarihi eserler ve yerlerle süs
lüdür. Bu arada Birgi harabe, eser 
ve camileri Etiler ve Selçukilerin: 
Datbey köyü ise, mahzen, kale, ma
ğaraları ile Cenevizlilerindir. Ahali 
tütün, üzüm, incir, zeytin mahsul -
!erile çok uğraşır. 

Bu 4 mahsul İzmir yolu ile dış ül
kelere sevkolunur. Her bir zeytin, 
üzüm tanesi parmalt boyundan aşağı 
düşmez. Havalar kışın bir bahar ha
vası gibidir, hiç kar yağmaz. Son ve 
ilkbaharda şiddetli yağmurlar ya • 

cczbeder bir yerdir. Buraya ta Ame
rika ve Japonyadan seyyahlar gelir 
gezer. Bazı seyyah, Bakanlar ve B. 
Bakat ailesi ile gelir, gezer, kalırlar. 
Adliye Bakanı tatili buradaki çüt
liğinde geçirir. Kiralık otel ve evler 
doludur. Pazar günleri burası bir 
spor alanı halini alır. Yüzme yarış
ları, sporlar ve fut bol maçları olur. 

!yerlerini g~rmiye koşar. İk~nci bir ki beş defa 22 mükerrer ve 24 ,e 
şey, ufak bır yerde 33 camı ve 28 ni 26, 28, 30, 32, 34 No. lu maa dtJ 
mescidin bulunmasıdır. Bu camilerin 1 uç bap hane ve clyevm bir fır1" 
ekserisi Selçuk, Osmanlı eserleridır. l sasının tamamı şüyuunun izıııesı 
Burası da, civarı gibi bir efe yata- açık arttırmıya konulduğundnfl 

ğıdır. Ayni zamanda burada tarihi 11/937 perşembe giinü saat 15 
kitapsaray vardır. Şimdi de yeşil 16 ya kadar Beyoğlu Sulh M

8 

Ödemiş efe yatağıdır. Sokakta hep 
efelere rastlarsınız. Bu efelerin en 
namdarları Gökçen, Çakıcı, İsmail 
efelerdir. Gökçen efe savaşta bir düş
man mermisi, Çakıcı ise y4te kendi 

· b kAt• ı·~· t lmat<tıı 
Tirenin camileri, mesire yerleri, de- mesı aş a ıp ıgınce sa ı 
releri sizi bekliyor· sıra size gelmiş- Arttırma bedeli muhammen ~ı~ 
tir koşunuz. ' tinin % 75 ini bulursa o gı.in ılı . 

• dılecektir. Bulmadığı takdirde 
•HUUlltU•ıuunuıntUUUUllllUtHHIUUtltlltUU•UttlltRUlllllRUIU • • • •• •• g 

Akd 
cı arttırması 15 ıncı, gunune 

enizde 15-12-937 çarşamba günü saat ı5 
16 ya kadar ıcra 'kılınacak ve erı 

Korsanlık arttırana ihale edilecektir. G 
menkullerin evsafı mahkeme b 

( 5 inci •ay/adan tleaam) katibi nezdindeki 936/30 No. ltJ 

" rafından muhafaza altına 9.lınmış - yada yazılı olduğundan anlafll
3 

tır. tiyenler orada okuyabilirler. 

Nyon Konferansının aktedılmesi 2 - İhaleye kadar birikmiş ~ 
gününden bir gün sonra, Barhavn İn- ye, belediye vakıf icaresi \'e de 
giliz torpidosu Orana amiral Pound'u ye ile yirmi senelık evkaf tnvıt 
götürdü. Bu amiral kontrole veril - ideli müşteriye aıttır. 
rniş İngiliz deniz kuvvetlerinin şefi- 3 - Arttırmıya girmek istı~·eıı 
dir. Bu zat Oran'da Fransız amirali muhammen kıymetin 'ö 75 nist>e 
Esteva ile konuştu ,.e hemen vazife- de teminat akçesi veya uıus:ıl 
lerine başladılar. bankanın teminat ınektubunı..t ~e 

meleri şarttır. 
4 - Arttırma bedeli ihnled ·~.ı 

haren üç gün içinde mahke!ll . d. 
sına yatırılacaktır. Al&i takdır 
hale bozularak farkı fıat ve zar~r 
yan ve faiz bila hükiım kendi

5111 
dm·nra vuruyordu. 

11 tınaEma Kom· 
B h .. al k . . l ısyonu eyaz ze m ma ıçm, parası ol- ilanlar1 

mndığı zaman ceketini, gömleğini 
Odemlş gölcOQOnde g uru b 

Son günlerde Cezayir cİ\'arında 

kontrol vazifelerini yapan üç Fran
sız torpidosu Siroko, Siklo, Mistraf 
vazife yaparlarken, bir gemiden es

rarengiz bir tahtelbahirin hücumuna 
uğradığına dair telsiz alıyorlar ve 
olanca hızlariyle vak'a mahalline ko
şuyorlar. Eyelon torpidosu tahtel -
bahirin nerede olduğunu kesfedı • 
yor, olanca hızıyla atılıyor. T~rpil a
tıyorsa da hedefini bulamıyor ve bu 
şekilde çok mühim bir fırsatı k:ı • 
çırmış oluyor. 

alınacaktır. • l 
5 - 5004 No. lu icra ve ifln5 

sattı. Kışın en soğuk günlerinde ce- ı. - Sclimiye kışlasındaki birlik -
ketsiz, bir tek fanile ile dolaşh. za- lerm yemek ocaklarının kömür ya- ğar. Yazın ise havalar çok sıcaktır. 
man oldu ki, ayağındaki pantalonu kar hale ifrağı işi pazarlıkla ihale 0 _ Hararet gölgede 40 - 45 ten aşağıya 
da sattı, yırtık bir donla kaldı. Para- lunacaktır. düşmez. 
&ile eroin aldı. I1 - Pazarlık 22/10/937 cuma gü- Ödemişte her evde bir çeşme ve 

Nihayet, günahkar kadınlnr gibi, nü _saa.t 1~ de Selimiyede Askerlik elektrik vardır. Ayrıca 5 zeytin yağ 
vücudünü ki~alamak derecelerine D~ıresı bınasındaki Satınalma Ko • fabrikası, 30 a yakın tütün mağaza. 
kadar sukut etti. Kazandığı paralar- mısyonunda yapılacaktır. sı, 5 ilk okul ve 1 orta okul, 6 cami 

l Ilr 
\'e mescit vardır. 

a açlığını, çıplaklığını düşünmedi, - Ocakların tamirat keşif be-
yine eroin aldı, çekti. deli 495 lira olup, pazarlık sonunda Halk, yaz gelince su, dere başları 
Buluştuğu, beraber kaldığı adam- takarrür edecek bedel üzerinden % ve bahçelerine akın eder ve yazı bu-

l 15 k 
,. t / rada çalışarak geçirir. 

arın ceplerinden para çalmı'-'a da at ı eminatı alınacaktır. İ " JV ki büyük mesire yeri vardır. 
basladı. Polise yakalandı. Karakol- . - Şartname ve keşif raporları 
larda süründü, mahkemelere gitti, konusyo~da her gün görülebilir. Bozdağ \'e Gölcük. Bozdağ 2513 M. 
mahkum oldu, hapishanelere girdi, V - Işbu pazarlığa iştirak ede • irtifaında çam ağaçları ve pınarlar 

k k 
. ile süslü bir dağdaır. Gölcük ise, bu-

çı tı. ce lerin Istanbul Komutanlıg"ı in • 
t b 

nun silsilesi üzerinde (S) harCi c::ek-
Bu sırada, hırsızlarla, yankesici- şaa şu esinden bu işlere vukufları· :.-.. be linde bir göldür. Her iki mesire, yal· 

Ierle ahpap, arkadaş oldu. Onlarla nı mu yyin birer vesika getirme _ ı . nız civarın halkını değil, acunun, 
düştü kalktı. Bu sefer, '-·alnız vücu- erı meşruttur. 17149· " ~ • Kamutayın şahsiyetlerini kendine 

'

oyunu neticesinde karşı taraf mer
?lisi tarafından can vermiştir. Yalnız 
Ismail efe sağdır. 

İkinci bir şey, buranın yüksek i
dare ve iş adamları yetiştirmesidir. 
Bu meyanda, Adliye Bakanı Şükrü 
Saracoğlu, Dr. Saylav M. Bingu -
su ve doktor Mustafadır. Ödemişe 
geliniz, geziniz, Bu efeler yatağını 
ve eski efeleri görünüz. 

TİRE 

Kaza, İzmirin bir kazasıdır. Kiiçük 
Mendres üzerine düşer. Burası mi -
nareleri ve ufak mesire yerleri bel
desidir. Ayni zamanda şehir, yeşil
liklere bürünmüş olduğu için bura
ya Yeşil Tire ismi de Yerilir. Burası 
da kalabalık nüfuslu birinci sınıf bir 
kazadır. 

Son günlerde de, korsanların cok 
cesur bir harekete giriştiklerini ga
zatelerde okuduk. Basilik İngiliz tor
pidosuna hücum <?tliler. Sabaha ka-

dar Basilik imdada gelen d ığer tor
pidoların yardımile denizi taradıysa 
da hiç bir şey bulamadı. Sonr bu 
haber tekzip edildi. 

t!' 
ınci maddesıne tevfıknn gayrı 
kul üzerindeki ipotek hakl3rırı' 1 

hususile faiz ve masrafa dair 0
1
;

11

11 
dialnrını ispat icin ilan güntın 
tibaren 20 gün içinde evral::ı 111ıı 
telerıle bırlıkte satış memururııı fı 
racaat etmlcidir. Aksi takdirde ıı 
ları tapu kütüğiyle sabit 0Jı11ı} 

ası" 
lar satış parasının paylaşfll 
hariç kalırlar. 11 

6 - Şartname mahkeme d1~ 8 \ 
1 nesinde herke .. in görebileccf!ı !C 

asılmıştır. Fazla malUmat al~ıı pi 

1 
tiyenler 036/ 30 sayısile başk11~1 30 
müracaatları illin olunur. 93 

dünü kiraladıg" ı adamların cebinden mUUUlhmm1m1n1111u1t11UtttUUttUıttm1t11mlmNmllllutl 

EmıaA k ve Eytamıunu•ıutınıuBat1u1taıHUnlltlHkllltUaUlil1smttılltnnuuıdunua11uınııııunı:u1u11 
değil, arkadaşlarına erketecilik yap-
mıyada başladı. Onlar çaldı, buna 

Tarihçe zengin bir mazisı vardır. 
Zaman zaman Etilerin, Lidyalıların 
eline düşmüştür. Burada, bunlardan 
kalma eserler ve Selçuki camileri 
doludur. Eserlerin bir kısmı da İz -
mir müzesindednr. Bugün İstanbul 
Vefasını kuran onlardır. 

zula ettiler, o kaçırdı. 
Zaman oldu ki, o da iskarpelfı kul- Esas No. Yeri No. su Nev'i 

Depozitosu 

T. L. " 
landı, maymuncukla sokak kapıları- ı---C. --
nı, apartıman kilitlerini açtı, gar- 17/1 Galatada, Kılıç Ali paşa Mah. 6 

dropları kırdı, saat, yüzük, bilezik Çöplük iskelesi soka~. 
Depo 38.-

Saş, diş, nezle, grip, romatizma 
r•larını zı derhal keser. icabında 

b··ıüo 9~ 
ve u .. ~!l 
2ünde uÇ 

arakladı. Halı smkladı. Kürk man- . Yu.karda ad.resi yazılı depo l - 3 sene müddetle açık arttı rma 
to kaldırdı. İpekli perdeleri, kombi- , ıe kıra ya verılecektir. ihale 29. 10·937 Cumu günü saat ondadır. 

Tıre, İstiklal savaşında Yunanlı -
lar tarafından işgal olunmuş, fakat 
bu çok sürmemiştir. Ahali, zeytin, 
tütün, üzüm, incir ve sebze ile uğra
şır. Bu mahsuller harice sevkolunur. 

şe alına bilir. 
ırııt 

Taklitlerinden sakıJ1 rıezonlan, pijamaları beline sararak isteklilerin depozito akçcler ile birlikte bildirilen -girdiği evlerden, apartımanlardan gun ve saelte şube· 
isim ve mıtrkaya dikkat. 

, miıe gt"lmeleri. 

66 Numaralı 
llhfllft t ttltlıttt•"tt U tltJtUttt HftlUIHff 

Tefrika No. : 3 

- Bu mühim işi, bana tevdi etti -
ğinizden dolayı gerek Başvekil haz
retlerine, gerekse zatıalinize çok te
§ekkür ederim. Şahsım için hiç teh
like görmediğim bu iki memlekette 
de muvaffak olacağımı ümit ediyo -
rum. 

- Ailenizin bir şeye ihtiyacı var 
mı? 

- Dün akşamdanbcri, bana tevdi 
edilen mes'ele etrafında meşgul ol
mkatan, bu ihtiyqcı düşünmiye va
kit bulamadun. 

- Merak etmeyiniz! Memurları

mızın ailefcrile meşgul olan şubenin 

N akleden : Celll Cengiz 

b~ ihtiyacınızı temin edeceğinden e· 
mın olunur! 

- . Bu hususta hiç bır endise et 
meyı manasız bulurum. Major! 

- Yalnı~, bana söyleyiniz: Aileniz 
ayda kaç ısterlınle ihtiyacını temin 
eder? 

- Yiız elli ... 
.Major K. bu rakamı ufak cep def

terine kaydetti. 

Britanyıı son düdüğünü çalı~r • 
du. Ayrıldık... .,.. 

Londraya ve rıhtımdaki deıstları 
selamlarken -bilmem nedeP?- içım. 

de, het· h ngi bir seyahate ~iderken 

1 hissettiğim heyecan vardı: 
- Acaba, bu seyahatten, ölmeden 

ve muvaffakiyetle avdet edebilecek 
miyim? 

k" ı e ıtap ve mecmuaları karıştırmıya _ Gök yiızü aydınlık.. 1 etli başladık. Buyük haritalar ,.e kıyın 
- Aydınlık!.. il ·· d"r 

Ben, dog"'rusunu sö~·Jcmek ıa·zım er vucudc getirmişler ı · - Müzik durdu.. o rl 
gelirse biraz hodbin, biraz da az mü- - labilir... ··r-Oı1t 
tevazi bir adamım. Bilhassa resmi - Durdu!.. l(aptan Kuk endişeli go i$ 

lb
. . d'~ - Yolcular yatmıya başladılar... sordu: beı1ıı 

_ 3 _ e ıse~nın. ver ıgi gururla başımı önü- _ Basladılar!.. · }19 - • - Imam (Yahya) dıın 
DENİZ ORTASINDA... me cgmış oturuyardu:U. Kaptan Kuk, önünde okuduğu bir var mı? 

* 
Gece yarısı.. Kapt~n Kuk b~n.a nısbe~l~ -bir yol- resiır.li kitabın sahifelerini asabi par- . dıJÔe 
Deniz dalgasız.. cu de~ıl- ev sahıbı addedılır. maklarile çevirmiye başladı. = ~:~~·~lur?! Madem1'

1 Pjı111ıı' 
Sema yıldız1ı.. h Gallıba 0 da ev ~ahibi olduğunu Genç kaptan, anlaşıhyardu ki be- deye gidi'-·orsunuz o }lı:ılde dC ~,· 
(
B • atır amış olmalı kı ma ·· ·· · 1 ' J • e .11e rıtanya) nın kütüphanesinde ge- d ' ~anın onun- nım e uzun boylu görüşmek, daha I Yahva hakkında ktifi dcrec ~uV'· 

minin üçüncü kaptanı ile benden k e karşıya otu~t~r~en, bırdcn ayağa !doğrusu gevez('lik etmek istiyordu. llüm;t sahibi olduğunuıd
9 

başka kimse yok. alkarak, .kendısını bana tanıttıktan Aradan on dakika kadar bir zaman yoktur' ıı t'
11 

Yemek salonundak1· mu-zı"k, d:::"ıma sonra benım de kim ol-;luğumu anla- geçmişti ı· . y h İ ·uzlete flJ ti' - ak · ·t d · k . A • marn a yanı ngı .J,.ceı1 
işUyen ve sükunet arıyan be'-•nimi d~· ıs e ı ve as erce bır selam ver- \ Kaptan, tekrar isticvaba başladı: lerde fazlaca dn ... •attığ1nı. b""~ , 

" ı. ıra d " t o derece sersemletti ki, nihayet sa- K 
1 1 

h 
1 

. . . . 1 - u ey ede çok kalacak mısı - fer Adende işitıniştİ.Dl· ·ııı1el1
1

,,-
londan kütüphaneye kaçmıya mec- - ~ 0.ne azrct erı, dedı, ıkı dost 1 nız? B t hl"k r emlckete gı :{c'~ 1 
bur oldum. yolcu gıbı tanL~ıp konuşabilir miyiz? - Bılmiyorum... d u el ı e ı mı.... Yemende d· 

Kaptan Kuk 
1

A h"" . en anıyorum ., .. 1ıc 
Maamafih, kütüphane~·e geldıg·~ı·me . . un se ~n·ı~a urmetle - Şeyh Idris ile temas edecek mi- 1 :ıade bir vazivet vardır, 

0 

" mukabele cttım ve ısmımi (bittabi siniz? · • 
çok isabet etmişim. Üçüncü kaptan- . . . ") d"k mı, kolonel? ~' 
la carçabuk ahbap olduk. yenı ısmımı ver ı ten sonra konuş- - Fazla sormayınız? ı - Belki ,9ıııf1· 

Kaptan Kuk da, benim gib; sükıl- mıya başladık : . Elindeki kitabı uzath: Genç kaptan dahn fazl• l tıl' 
net arayan, terbiyeli, miitcvazı otuz - Nerey~ ?ıdıy~rsunuz, Kotoncl? - Yemen hakkında mühim bire- oturamadı .. saate baktı: t oıl ı 

Ad<:'n tarıkılc Hude~•deve,. ser r Sn' beş yaşlrında bir genç. , , . " " . ··· - Beş dakıkam va ··· -1 

V d 
- \emene ılk defa mı gidıyorsu- - Kim yaz.mı-..? d .. b "d ğinı 1. ·frS1

1 

apur a ahbaplık çabuk tesis edi- nuz? t ,. e no ete gı cc: · it sııı·' 
lir. ı:r ı . •• • - Bir talyan mühendisi... Ve okuduğu kıta~ııı bıı l''tı : 

ı - ıayır .. uu uçüncü se .. vnhatim.. ı'tal ··ı d" · · - k ~ kimiz de bir masanın başına otur- - yan mu ıen ısı mı'! işaret koyarak uyasa () 
- Hava c;ok güzel.. 

1 

E t N" · • •tl 
duk .. ve ikimiz de (Hındistan) a ait ç k .. 

1 
- \'e ·· 1 ıcın şastını7.? Italvan- - Gut naytL aırı• ı 

- •0 guze !.. lar d'.1 Hüdeydeyi çok iyi tanı;lar.. (1Jeı· 
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Harici Askeri Kıtaab ı 
İlanları 

lstanbul Levazım Amirliği ıı 
Sahnnlma Komisyonu finoları 

ATIŞ ILA 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

Eskiş hir garnizonu ihtiyacı için Fenerbahçe Harbiye aktarma nm-
390000 kilo un kapalı zarfla eksilt - barındaki yangın söndürme fıletleri
meye konulmuştur. Eksiltmesi 22/10/ nin tamir ve eczalarmın doldurulma-
937 cuma günü saat 16 da Eskişehir sı 22/10/937 cuma günü saat 15 te 
Lc\·azım amirliği Satınalma Ko - Tophanede İstanbul levazım amir -

Güneş takımımız Almanga
daki serbest güreş birinci-

liğine iştirak edecek 
'h ~nümüzdeki Teşrinisani veyahut 1ğeri ise ya Fener veyahut ta Fener -
~trm ~· • d. cı anun aylarında , Münıhte, Güneş karışık takımlarile olacaktır. 
~-urıyn serbest güreş müsabakaları Bundan sonra 31 veyahut ta 5 Teş-
apıJacaktır. A. rinısanide Ankaradn .' yeni stadda, 

re lnıan~ a güreş federasyonu, gü- ayni kliiplerlc bir maç daha yapıla
ret fe~erasyonumuza müracaat ede- caklır. İkı klüp arasında müzakere 
nıişt~unya şampiyonnsına davet et- cereyan etmektedir. 

~. t 

misyonunda yapılacaktır. Şartna -
m~si komisyonda görülebilir. Unun 
tutarı 47775 liradır. Muvakkat temi
natı 3583 lira 12 kuruştur. Eksilt -
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu -
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika
ları ilk teminatlariyle birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden en 
az bır saat evvel Eskişehir Levazım 
5.mirliği Satınalma Komisyonuna 
\'<'rmeleri. ·498. c6748. 

* :Fakat .. L K MAÇLARI 
bir k gurcş federasyonu henüz Gelecek hafta başlaması lfızım olan Bir tanesine tahmin edilen fiatı 35 

arar vermemekle beraber bu kuruc: olan 50000 kilim kapalı zarfla 
Şarrı lik maçları önümüzdeki haftaya :.-
tadı~.iYonaya girmek için çalışılmak- Cumhuriyet bayramının girmesi ve <ılınacaktır. İhalesi 23/10/937 cu • 

martesi günü saat l 1 dedir. İlk te-
ÇEl"L tzt o tarıhte Peşte karışık takımile ya- minah 10000 liradır. Şartname be-

... ER DE B PRAGA pılacak olan temaslar yüzünden lik 
DA l deli 875 kuruştur. M. M. Vekiileti 

VET ETT LER maçları ancak 12 Teşrinisanıve kal-
Ç k J Satınalma Komisyonundan alınır. 

dan e ~-slovakya güreş federasyonun- mıştır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
l'l1 k gtireş federasyonuna gelen bir Daha evvel Teşrinisaninin beşine kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
ı: ~U~ta ınılli güreş takımımızı 24 bırakılan lik maçl:ırı bu sebeplerden yazılı vesikalarla birlıkte teminat ve 
İci Şrınısanide Praga iki maç yapmak biraz daha geriye atılmıştır. Eğer o teklif mektuplarile ihale saatinden 
l~r~ davet etmişlerdir, fakat o tarih- zaman da bazı anlaşamamazlıklar en az bir saat evvel Ankarada M . M.. 
d. e Almnnyada yapılacak olan çıkmazsa lik maçları (12) Teşr.inisa- Vekiilcti Satınalrna Komisyonuna 
l'll~~~·a Şampiyonasına gidecek olan nide başlayabilecektir. vermeleri. c476. •6648> 

lar 
1 .takımımız için bu karşılaşma- BİRİNCİ KÜME 14 KLÜP OLDU * 

ı;iİrecı~di bir imtihan olacağından, Lik maçlarında çıkan bazı klüp ih- 300 bin Ue 350 bin metre portatif 
&as.~ ederasyonumuz bu teması e- tilafı hallcdılmiş gibidir. Birinci kü- çadır bezine istekliler tarafından 
fj~J ıtıbarile kabul etmiştir. Çekler de mede sonuncu olduğundan, ikinci tıcher metresine teklif edılen 75 ku-

bu Ccek 1938 senesinin 24 Nisanında kiime~·e indirilen HUfü klühü de bira ruş fıat Vekaletçe gali görülerek pa-

liği satınalmn komisyonunda pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 285 lira 50 kuruştur. İlk temi-
j natı 21 lira 42 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görüJebiJir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

d94> c7012, 

* Dikime\•leri için 2900 adet mahru
ti çadır direği 22/10/937 cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltemsi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 4060 liradır. 
İlk teminatı 304 buçuk liradır. Şart
name ve numunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
larile belli saatte komisyona gt?lme-
leri. .195. c7013t .. 

fstanbul Levazım amirliğine bağlı 
sur dahili müessesat için 49 bin kilo 
yoğurdun 26/10/937 salı günü saat 
15,30 da Tophanede Levazım amir-

liği Satmalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli '3331) llradır. İlk teminatı 

624 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda gi5rfilebilir. İsteklilerin 
kanuni belgelerile teklif mektupla- · C<?Jtl~aa· gelerek iadei ziyaret ede - rinci kümeye alınarak birinci küme zarlığa konulmuştur. Pazarlığı 251 ""' ır tak 1 (14) k 1 H rını ihale saatinden bir saat evveli-. ım arı e çı arı mıştır. i - 10/937 pazartesi günü saat 15 dedir. 

~!tt.ı TAKIM İÇİN ANTRENÖR lalden başka birinci kümej'e geçen İlk teminat, 14250 liradır. Şartname ne kadar komisyona vermeleri. 
•v.ııllj f tb diğer iki klüp te Anadoluhisarı ve b<!deli 1313 kuruş mukabilınde M. c6897, 

içı.n u ol takımımızı çnhştırmak Altınordudur. * 
.ı\l/t futbol fed'erosyonumuz merkezi M. Vekaleti Satınalma Komisyonun-
teıı·UPadan bir antrenör getirtmek- ANKARADAKİ MAÇLAR dan alınır. Pazarlığa gireceklerin 
}'o ır. Evveıa Çekoslovakya frderas- 29 Tcşrinievvelde. ikisi Ankarada, belli gün ve saatinde 2490 sa • 
tn 

11~a müracaat etmiştir. Çeklerin biri de İstanbulda olmak üzere üç yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad _ 
l1arrı e hur oyuncusu Kanonalti'yi maç yapacak olan Peşte takımı. tam delc>rinde yazılı vrsıkalarile ve ilk 
onı zet göstermiştir. Fakat bu Çek Peşte takımı değildir. Çünkü ayni ıcmin:ıtlarilc birlıktc Ankarada M. 
larrı ncusu ile mali taraftan uyuşu _ tarihlerde Macar B milli takımı Ro- M. Vekfılcti Satınalma Komisyonu • 
~ıı anııştır. Bizim federasyon bu 0 _ manya milli takımile iki maç yapa- na vermeleri. c479, ·6651> 

Harp Akademisi erntı için dört ton 
sadeyağına iki defa açık eksiltmesi
ne istekli çıkmadığından 2/11 /937 
salı günü saat 14 de Tophanede İs -
tanbul lf'vazım amirliği satınalma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır Tahmin bedeli 3480 li· 
radır. İlk teminatı 262 liradır. istek-bı.ı..~Uya. (30) isterlin vermekte, hal- caktır. A milli takımı da ayni tarıh- * 

.... ı ı d b k b" B h k h · lilerin kanuni vesikalariyle belli sa-
h o ıse (50) isterlin istemektedir. er e aş a ır milli takımla karşı- e er ılosunn ta mın edılen fı-
'JUn 1 v 2 5 00 ·ı atle komisyona gelmeleri. ?ı.:t:ıc un üzerine federasyonumuz, aştıgınn nazaran bu takımın Peşte at 45 kuruş olan ı. ,O ı e 20,000 yün c

26
• c

7152
• 

Ot.aır fc.derasyonuna başvurmuştur. takımı ofamıyac:ığını işaret ediyo - çorap ipliği kapalı zarf usulile alı- ----
~PIYAJ{QS İSTANBULA :Mr ruz. Çünkü Mncaristanm en büyük nacaktır. İhalesi 25/10/937 pazarte- 1 Askeri fabrikalar 1 

GE spor gazetesi ol<ın Menzeti Spor'dan si günü saat 15 tedir. fJk teminat llAnları 
~i LECEK? öğrendiğimize göre. buraya gelecek 2,675 liradır. Şartname bedeli 245 

Coree~s.~k bir yc>rdcn öğrendiğimize olan Peşte muhtelit takımı ikinci st· kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti Muhammen bedelı 52,5 lira olan 

dltu'-'vet~n~! l~~?ü,. Yunafnistanın en nıf klüplerden müteşekkildir. satınalma komisyonundan alınır. Zeytinburnu sihıh tamirhanesi ara· 
l1 o . ırıncı sını klüplerin- Binaenaleyh komşumuz olan Ro- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı zisi dahılinde yctışen otların bir se

<tt tde;ırn~iy~ko.~ tak~mına müraca- menler. ayni tarihle bizden daha kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde neliğı Salıpazarında Askeri Fabri -
\ı(!} c ek onumuzdekı 29 Tcşriniev- kuwctli bir takımla karşılaşırken, gösterilen vesikalarile birlikte te- kalar yollamasındaki Satınalma ko
}';ıl>n,~rnhuriyet bayramında iki maç bizim bumda isimleri işitilmemi'" minat ve teklif mektuplarile ihale misyonunda şartnamesi veçhile açık 
fı' "Yl tek} f t ·şı· Ev . . 'J 1Y<ıkos k b ı e mı ır. ger OJım. bır Peşte takımile karşılaşmamız saatinden en az bir saat evvel An- arttırmaya konulacaktır. İsteklilerin 
'"'"''" a ul ederse biri Güneş, di- biraı tuhaf olur zannederiz ' karada M. M. V. Satınalma komis • 400 kuruş muvakkat teminat para -

'H•tıuıuunu11111111uu11111ın11ıuuun111ıunı ttt • • ... •• • ..... 

~,fil/~ ISTANBUL BELEDJY~~l"'i'i'"''""'""'"'""'"'"'""''"""'"'"="''"'""'"'"'"''"b yonuna vermeler~ c492> c6724. ::;~r:~ra~~cna~ı:;~:~:~;:~~~~0~;;7 
1~~11 1 ŞEHiR TiYATROLAR! 'I R A D y Q 1 İzmir Müstahkem Mevki Kıtaatının tarihine rastlıyan salı günü saat 14 

ııııu~~ü' • sa~~ 2
0.3o d~ 11465:2 ki~? un ihtiyact kapalı zarf de 2490 No. lı kanunun maddei mah· 

DR Sıze oyle geliyor BUGÜNKÜ PROGRAM usulıle munakasaya konmuştur. t - susasındaki vesaiki hamilen komis • 
~ 3 perde halesi 15/l. tcşrin/937 cuma günü sa- yonda bulunmaları. Şartname ko • 
l• ~<:an : Türkçesi: Akşam neşriyatı a~. 16,5 daki ihale 22/10/937 cuma gü- misyondan her gün alınabilir. ·6910> 
Pırnndella Saat 18,30 Plfıkla dans musikisi, nu saat 16,30 da İzmir Levazım amir-

M. Fuat 
19 tamhuri Cemıl (plakla), 19.30 liği Satınalmn Komisyonunda ya - pazarlığı 25/10/937 pazartesi günü 

ISTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHiR Tf YA TR OSU 

Mustafa Seyver tarafından Vakıf Parnlar ldaresinden 23745 ikraz 
numarasile borç alınan paraya mnkabil birinci derecede ipotek gös
terilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verileo 
ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 685 lira kıymet takdir 
edilmiş olan Boğaziçindc! Anadolu hisarında lbrahim bey sokağında 
eski ve yeni 4 numaralı sağ tarafı Hasan hanesi ve bazen Mahir 
bahçesi, sol tarafı Ahmet vereseleri hane ve bahçesi arkası Mahir 
bahçesi, ön larah lbrahim bey sokağı ile mahdud Mehmet efendi 
vakfından olan bir bab hanenin evsaf ve mesalıası aşağada yazılıdır. 

Zemin kat : Zemini çimento bir mutb:ık, maltız ocak, hela, zemini 
toprak bir oda ve bir kömürlük ve bahçe : 

Birinci kat : Bir sofa üzerinde bir yüklü rlolablı iki oda bir hela. 

ikinci kat : Bir sofa bir oda ve zemini çinko bir tahtaboş vardır. 
Bahçede bir kuyu ile bir erik \'e dut ağacı mevcuddur. 

Sahası : 164 metre murabbaı olup bundan 43 metre murabbaı binadır 

Yukarda hudud,evsaf \'e me!!ahası yazılı gayrımenkulün tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup 30· 11-937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 
l4den 16 ya kadar Ü.sküdarda 1hsaniyedeki dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttır:na bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde gayrımenkul en çok arttıraaın üzerine ihale edilecek, aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek 15-12-937 tnrihine rastlayan 
Çarşamba günü saat 14 den 16ya kadar yine dairemizde ikinci açık art· 
lırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muham .. 
men klymelin % 75 ini bulmazsa borç. 2280 numaralı kanun hüküm· 
!erine göre beş müsavi taksitde ödenm~k üzere tecil edilecektir. 

Salış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel rnuhnmmen 
kıymetin % 7 ,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ail tenviriye, tanzifiye ve dellaliyc 
resimleri ve Vakıf icaresl satı~ bedelinden tenzil edilir. 20 sendik ta
viz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralt icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üneü 
fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekti alacaklılar ile diğer ala· 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı rnüsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit olmadıkça :satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ve daha fazla mallımat Rlmak isteyenlerin 2-11-937 ta• 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 937/6682 numaralı dosyasına müracaatları ilaıı 
olunur. (7165) 

Keşif bedeli 70:10 lira olan Çatalcada yapılacak aşım durağı inşası 
açık eksiltmeye konulmuş isede belli ihale gününde giren bulunma· 
dığından eksiltme ?.5-10-937 Pazartesi gününe uzııtılmıştır. Keşif ev• 
rakile şartnamesi Levazım .Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 
N. lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafia Müdürlüğünden alacak
ları feo ehliyet vesikasile 525 lirahk ilk teminat makbuz veya mek .. 
tubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 Daimi Encümende bu
lunmal.dırlar. (1) (7174) 

• • • 
Üsküdarda Dürbali sokağında 29 sayılı hane arkasındaki arsada 

üzeri açık ve muhataralı bulunan kuyunun Rıza paşalara aid olduğu 

anlnşılmışsada halihazır adreslerine dair malumat elde edilemediki 
ve adresinin meçhul olduğu zabıta tahkikatından anla~ılmış olmasına 
mebni tarihi ilandan itibaren nihayet bir hafta zarfında seddile izalei 
mahıur edilmesi aksi takdirde ahkamı cezaiye kanununun 4 cü mad· 
desine tevfikan muamele lfa'1na mecbur kalınacağı teb!iğat makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (B.) (7176) 

Üsküdar Tahsil Müdürlüğünden : 
lstanbul Meb'usu Ali Rıza eşi MelihPnın hulül eden Millr Emlak 

satış taksitlerinin ademi tesviyesinden dolayı Kadıköy Kazo.sı idare 
Heyetince satılığa çıkarılan Kadıköy ş·r a sokak 13 sayılı binanın bi .. 
rinci ve ikinci müza~·edeleri sonunda 5000 liraya kadar talip zuhur 
etmiş isede mesai müddeti hitam bulmasından dolayı muameleye de· 
vam edilmemiş v~ kat'i iha' !sinin c<-lesei atiye olan 21-10-937 tarihi~ 

ne müsadif Pc-rşembe günü saat 14 de yapılacak içtimaa kadar taaJ .. 
lukuna karar verilmiştir. Başka tal'p olduğu takdirde 0 1

0 7,5 pey ak
çelerile birlikte Kadıköy Kazası Ka; makamlığ'ına müracaatları. "7030" 

~ERJ::T. 
'(~ 

saat 20·30 da 

intikam maçı 
5 perde 

radvn foııik komc:>dı (Ml's'ut yuva), pıhıcaktır. Tahmin edilen mecmuu saat 16 da Erzincan Tümen satınal-
20 Bimen Şrn ve nrkadaşları tara- tutarı 19054 lira 36 kuruştur. İlk te- ma komısyonunda yapılacaktır. Şart
fınri:'ın Tiirk musikisi ve halk sar - minatı 1430 liradır. Şartnamesi Ko - namesini görmek isteyenler bir ade
kıları, 20.30 Ömer Rı7.a tarafı~dan misyonda görülebilir. İsteklilerin tek- dini 135 kuruş mukabilinde komis
A n.ıpc-n söylev, 20,45 Nezihe ve ar _ lif mektuplarını ihale saatinden bir yonumuzdan alabilirler. İstekliler 
kadnşları tarafından Türk musikisi saat evveline kadar Komisyona ver- ihnle günü Tecim ve Endüstri Oda-
ve halk şarkıları (s:ıat ayarı), 21,15 meleri. c510. c678h sında kayıtlı bulunduklarına dair 

İstanbul Üçüncü İcra Memur - ı Yeni nesrıvat 
ğu_ndan : (YARIM AY) 65 SA YILI '<. 

Ipotck cihetinden paraya ÇC\•ril - ÇIKMIŞTIR .. _ 
tı,, <ııan : 

Veb Türkçesi: 
er ve A'huze p 

aıar günleri 15.30 da Matine 

~ 
~ClJk. 
~ Cumarles~Çarş:ımba 14te 

LA FONTEN BABA 

orkestra. 22.15 Ajans \'1'! Borsa ha _ * vesika ibraz edeceklerdir. 
herleri ve ertec;f gOnün programı, İzmir Gaziemirde yaptırılacak bir c537> •7076> 
22,30 plakla sololar, opera ve operet cF.~ tipi hangar ile bir erat pavyo- • 
parçaları. 23 son. nu ve bir hclfı inşaatı kapalı zarfla 1 - Pınarhisar garnizonunun 745 
~==::::::::::==:=========== eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin ton yulafı. 

Jsta nbul komutanlığı fhalesi 25/10/937 pazartesi günü saat zede yapılacaktır. 

1
-:" 1 keşif bedeli 167755 lira 67 kuruştur. 2 - İhalesi kapalı zarf usulile Vi-

S 15 dedir. İlk teminat 9637 lira 79 ku- 3 - Yulafın tutarı 52150 liradır. atınalma Komisyonu ilanları 
Müzik ...., ruştur. Şartname keşif ve projeler İlk teminatı 3912 liradır. 

Cemal Reşit Bırinci Topçu nlayı -le•v•a•z•ım-ınca 83~ kuruşa M. M. V. Satınalma Ko - 4 - İhalesi 1 ikincitcşrin 93i pa-

ş .. 
~Zade başı il'·~· .....u 

'ftURAN 
e 'f ATRosu 
u.~ 

ı:;ece saat 
~ 20,30 d il ' ı 1 

'ıtıaı a u . .. • 

Sahir ve Naşit Ôzcan birleşiği 
1 

2 
oyun bir gecede 

Şoförün Cinayeti 
Piyes 3 perde 

Sevda pazara 
tuırı 8 2 Perde Komedi 

rteıı; -
gunü akşamı: RAMONAJ 

Ertuğrul 

sadi Tek 
lly l\'J' 

21 ~Osu (AKSAJ.A YDA)da 
rşernbe saat 20,30 da 

c ttAMLET 
"' Urnart • '"ılta esı ( Talebeye) 

~İri r nıatine ( Umuma ) 
ş 20.3 

O Talebe 15. 
Her tarafa tramvay 

güııünde alınacak taze sebze için mü- mısyonundan a.lınır .. Eksiltmeye gi- zartesi günü saat 16 dadır. 
I ~tl hidin \'erilmek üzere 2I lira 50 rcceklcr k:ınunı temınat \'e 2490 sa- 5 - Şartnamesini görmek isti • 
kuru~luk 500 kılo taze fasulyaya ait yılı kanu~un 2 ve~ ün.cü maddesi?d.e yenler, her gün Vize Satınalma ko -
4 cilt \'e 8/10508 sayılı ve 26171937 ya.~ılı .~esıkalarla ıdarı şartnamcsının misyonunda göstcı-ilmektedir. 
tarihli levazım ayniyat tesellüm 4 uncu maddesinin ._f • fıkrasında •527> .6979> 
makbuzu zayi olduğundan hükmü yazılı vesikalarla birlikte teklif * 
olmıyacağı ve hulanlnrın İstanbul mektuplarını ihale saatinden behe - 550 bin kilo fabrika unu kapalı 
Komutanlığı D4!irc Müdüriyetine tes- mehal bir saat evvel .Ankarada M. ıarfla eksiltmeye konmuştur. Tah • 
lim etmeleri ilan olunur. «7158~ M. V .. Satınnlma Komısyonuna ver- min bedeli 68750 lira, ilk teminatı, * melen. .484> c6680, 4687 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 

f stihkam taburunun kullanmakta * 8/11/937 pazartesi günü saat 15 de 
olduğu hnrbiye ayniyat tesellüm 5/10/937 kapalı zarfla ihale edile- Erzurumda Askeri Satınalma Ko • 
makbuzlarından 22150 sayılı makbu- cek olan 740 bin kilo oduna talip çık- misyonunda yapılacaktır. Şartna • 
zunun renkli renkli kısnıı boş olarak madığından pazarlıkla eksiltmeye mesi, her gün komisyonda görüle • 
zayi olmuştur. Zuhurunda hükmü konmuştur. Tahınin edilen bedel bilir. Teklif mektupları belli gün ve 
olmadığı ve bulanl~rın İstanbul Ko- 16650 liradır. İlk teminat 1284 lira saatten bir saat evvel komisyon baş
mutanlığı daire müdüriyetine teslim 75 kuruştur. İlk paznrlık 25/10/937 kanhğına verilmiş 'veya posta ile 
etmeleri il5.n olunur. c7156, pazartesi günii saat 16,30 da Erzin- gönderilmiş bulunacaktır. * can Tüm satınalma komisyonunda c55h ,7154, 

Ordu sıhhi ihtiyacı ıçın bir tane yapılacaktır. Şartnamesini görmek * 
ekistansiyon karyolası ve alat dolabı isteyenler her gün komisyonumuz- Tümen birlikleri için 290 ton arpa 
açık eksiltme ile ihalesi 9/Birınci _ dan parasız olarak görebilirler. İs- veya yulaf kapalı zarfla 3/11/937 sa· 
kanun/937 perşembe günü saat 15 tekliler ihale günü Tecim ve Endüs- at 15 de alınacaktır. Teklif mektup
de yapılacaktır. Şartnamesi her gün tri Odasında kayıtlı bulunduklarına ları, belli saatten bir saat evveline 
öğleden evvel komisyonda görüle _ dair vesika ibraz edeceklerdir. kadar kabul olunur. Muhammen be· 
bilir. !stek1ilerinin 1150 lira muham- •536> c7075> deli 14500 lira, ilk teminatı 1087 lira 
men bedeli üzerinden 87 liralık ilk * 50 kuruştur. İsteklilerin şartname -
teminat makbuz veya mektuplarile 5/10/937 günü kapalı zarfla ihale sini görmek üzere her giin v<> cksilt-
beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 edilecek olan bir milyon iki yüz bin meye iştiraki için belli gün ve saatte 
üncü maddelerinde yazılı vesikala • kilo oduna talip çıkmadığından pa - teklif mektuplarını ve kanuni vesi
rile birlikte Fındıklıda Komutan • zarlıkla eksiltmeye konmuştur. Tah- kalariyle Lüleburgaz Tümen Satın· 
lık Satınalma Komisyonuna gelme- min edilen bedeli 27 bin liradır. alma Komisyonunda bulunmaları. 
!eri . , c7l59• İlk teminatı 2025 liradır. İlk c550> c7153> 

mesinc karar verilen ve ta.mnmına j Renkli bir kapakla intişar eden bu · 
(450) lira kıymet takdir cdılen ve sayıda: 

Balatta Karabaş mahallesinde Kara- 1 Nazmi Ziyaya dair (Abdurrah 
b;ış Köprübaşı sokağında eski 3 yeni IAdil Eren) Manisa üzüm bayr:an 
23 numnralarla ~urakk_am b_ir tarafı (Giinel), ı-.İektubun sonu (Cahit ~~ 
Maryon~a hanesı ve ~ır tar~fı lep- çuk), Mısır sarayında büyük bir aşk 
derya, b.ı.r ta~afı. Yo~gı hanesı ve ta- romanı Uyku nedir, Zincirlerin psıko
rafı rabıı tarıkıam ıle mahdut bah- lojisi, Artist Melıke Cemale göre aşk 
çeli bir evin tamamı açık arttırmaya nedir? Yanlış nikah, makale, hikaye 
konmuş olup 24/11/937 tarihine mü- ve röportajları ile Mükerrem Kfunil 
sadif çarşnmba günü saat 14 ten l6 Su'nun (Istranca eteklerinde), Ca
ya kadar dairemizde açık arttırması hit Uçuğun (Kırmızı balıkları) ro -
icra ve arttırma bedeli mezklır gay- manları, sinema, spor yazıları var-
rimenkule takdir edilen kıymetin dır. ~ 
%75 ini bulduğu surette alıcısı uh- ::::::=_ _ t:SP 

desine ihale yapılacaktır. metre murabbaı bina ,.e bakiyesi ise 
Aksi halde son artbranın tcabhü- bahçedir. 

dü baki kalmak üzere arttırma 15 Hakları tapu sicıllerile sabit olmı
gün müddetle temdit olunarak 9/11/ yan ipotekli alacaklılarla diğer aıa-
937 tarihine tesadüf eden perşembe kadarlnrın ve irtifak hakkı sahiple
günü yine ayni saatte dniremizde rinin bu hakları ve hususile faiz ,.e 
yapılacak ikinci açık arttırmasında rnasarifc dair olan iddialarını ilan 
en çok arttıranın üstünde bırakıla- tarihinden itibaren 7 gün zarfında 
caktır. evrakı müsbitderile birlikte daire-
Arttırmaya girmek isteyenlerin rnize bildirmeleri lazımdır, aksi hal

mukadder kıymetin % yedi buçuğu de hakları tapu sicillerile sabit olmı
nisbetinde pey akçası veya ulusal ynnlar satış bedelinin paylaşmasın
bir bankanın teminat mektubu ver· dan hariç kalırlar. 
meleri muktazidir. Mezkur gayrimenkulün nefsinden 

Mezkur gayrimenkulün evsafı: doğan binn, vakıf icaresi, tanzifiye 
Zemin kat - 23 numarayı ihtiva \'e ~enviriyeden mütevellit bilcüm

eden sokak kapısından girildikte: le vergi mükellefiyeti ile resmi del
zcmini mnlta döşeli bir koridor, üze- lali) e borçlu\ a aid olmak üzere sa.
rinde bir oda bir helfi bir mutfaktan tıs l edelinden istifa olunur. 20 sene
ibarettfr. Mutfakta bir kuyu ile gö- ilik vakıf ve taviz bedc>lı ve tapu borç-
mülü bir küp vardır. ları alıcıya aiddir. Arttırmaya işti-

1 inci kat - Ufak bir sahanlık ü- rak f"deceklerin daha fazla malumat 
zerinde içinde viik dolnbı mevcut iki /almak üzeri' 27 /10/937 tarihinden i
od:ı mevcuttur. tibaren dairemizde açık ve asılı bu-

2 nci kat - Bir odadan ibarettir. lundurulacak arttırma şartnaınesile 
Mezkur ga) rimenkul ahşııp v ha - 936/3273 numaraya mukayyet dos
rap bir haldedir. yasına müracnatla 15.zım~len iznha

Umum mesahası : 66 metre mu • tı alarak ve bu suretle tamamen öğ· 
rabbaından ibaret olup bundan 38 renmiş olacakları ilan olunur. 
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ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak ve 
beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz 

Tüp 7,5, dört misli 121ı2, en büyük 20 kuruştur, _, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.--~~~ 

i 

SONBAHAR GELDİ 

PAROÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
VERLI MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

SATIŞ ILANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan : 

Vasıf tarafından Vakıf paralar idaresinden 21123 ikraz numarsile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olub 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama· 
mına yeminli üç eklivukuf tarafından 439 lira kıymet takdir edilmiş 
olan Haydarpa~ada Osmanağ'a mahallesinde Hasırcıbaşı sokağır.da 
eski 7 yeni 29/5 numaralı sağı Cemil beyin beş harit:ı numaralı 
müfrez arsası, solu borçlunun 3 harita numaralı müfrez arsası, arkası 
Şahestc Hanım bahçesi, önü Hasırcıbaşı sokağı ile mah:!ud 432 metre 
murabbaı l'nthında kayden 4 harita numaralı arsa mahallen bir bah· 

' çenia tamamı açık arttırmaya konmuş olub 30·11-937 tarihine rast• 
lıyan Salt günü saat 14 den 16 ya kadar Üskiidarda lhsaniyedeki 
dairede açık arttırma ile satılacakdır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrımenkul en çok arttıranın 
üzerine ihale edilecekdir, aksi takdirde en son artlıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arltırma on beş gün müddetle temdid edilerek 
15-12-937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar 
yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttır· 
mada da arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulmazsa 
borç, 2280 numaralı karıun hükümlerine göre beş müsavi taksitde 
ödenmek Ü7:ere tecil edilecekdir. 

Satış peşlndir. Talibleriıı arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 u nisbelinde pey aKçesi vermeleri veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle beledireye ait tenviriye ve tellAliye resimleri 
ve Vakıf lcaresi satıs bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz be· 
deli müşteriye aittir. 

• 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca. bu gayrıınenkul ÜZ\!rinde ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve murafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden iti. 
haren 20 gün içinde evrakı mllsbitelcrile bildirmeleri icabeder. Aksi 
halde tıakları tapu sicilile sabit olmadıkça sbtış bedelinin paylaşma· _ 
sından harıç kalacakları ve daha fazla malümat a!mak isteyenlerin 
2· 11·937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundu. 
rulacak olan arltırrr.a şartnamcsile 937/6678 numaralı dosyasına rnü-

racaatlu: ilan olunur. 

GRİP .;. NEZLE - NEVRAL.J! - BAŞ ve 
Diş AGRILARI - ARTRITiZM 

.. l!m3!'.ıl!!!!m:m:!l.'l:l!mi::ıl:lmB .. •wc1:J11+~YA .. n• ..... •a~-ı.111aii•mı1-gewma:ı911 ...... ,ı 

BARA 

Türk. Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
24 cü yeni tertip başlamıştır. 

1 nci keşide 11- lkinciteşrin -937 dedir. 
Büyük 30 000 liradır. ikramiye: • 

Bundan başku: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık büyük i}<rami
ye lerle ( 10.000 ve 20.000 ) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Uikkat: 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
L!'ak ediniz ... 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltemeye k onulan iş: Adanada Seyhan sağ ve sol sahil ana 

kanalı keşif bedeli 927.447 lira 52 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 12/Sonteşrin/937 tarihine rastlayan cuma gür.Ü saat 
15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler ; Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname "'e projeyi 46 lira 38 kuruş bedel 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilırlcr. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 40 847 lira 90 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermesi ve 250,000 liralık Nafıa işlerini taahhüt edip 
muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işlen başarmakta kabiliyeti oldu· 
ğuna dair Nafıa Vekfüetinden alınmış miıteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 
isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddC'de yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilınde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul cdılemcz. c3607• c6926. 

Dr. Hafız Cemal 1 
(wK.MAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
1st<ınbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle~·i sabah c9.5 • 12• saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene. 

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

I 

1 

Tek, fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden · sorunuz r 
~ 

Baş,diş,adale ağrı1arile üşütmekten mütevellid b~ 
tün ıstırablara k~rşı yegane miiessir tedbir bir kBşı 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, lcalbi ve böbrekleri yormaı 
icabında günde 3 kaşe ahnabilit• ı· 

isim ve markaya dikkat.t:ıklidJerinden sakınırı ı 

:;:.ıı 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

~ 

1 - Şartname ve keşıfnamesine tevfikan Cibali Fabrikası Tav1tıı0e 
ve dinlendirme salonlannın döşemeleri işi . açık eksiltmeye konı.ıl
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 4763, 55 lira ve muvakkat teminat 357,21 
liradır. 

3 - Eksiltme, 27- 10-937 tarihine ruılıyan Çarşamba günü saat ıS 
de Kabataş~a Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonı.ıtt' 
da yapılacaktır. 

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

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin; bu gibi işleri yapmış oldukl~~'.· 
na dair olan vesikalarını inşaat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye ı;• 
Urak vesikası almaları Jazımdır. 

6 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 g~· 
venme. paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan oııı:ıı.ıf• 

"B "6933.., 
" • 

1 - 22-X-937 tarihind~ eksiltm:y: konulaca~ı evvelce ilan edilflli: 
olan Paşabahçe Fabrika~nnda yeniden örtülecek ve tamir otıınııc• 
çatılır işinin eksiltmesi, ke~fi ve şartnamesi mucibince 4-XJ.937 tB' 
rihine rıutlıyan Perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ,e 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yap ılacaktır. 

2 - Keşif bedeli "7419.98,, lira ve muvakkat teminat "556 5 Jjrııd''' • ,, "'J' 
3 - Şartnameler "19,. kuruş mukabilinde hergün inhisarlar f\iıl 

kirat Fabrikabr Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. 
4- isteklilerin pazarlık için tayin olu•ıan aün ve tt oı0 1.'' 

"" saa e .' .1~11 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeler• 1 

olunur. "7161,. ./ 

-::=:::--------------~-----------__.,.,,. 

TARLADIR Parfömlerin istihzar edıld iği Fran
sanın Midi havalisini gezmişsenız, 

' .... 

----

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

1 ta~iat'.n çiçe.kleri merkezınde yarnt
tıgı bır nevı balmumunun cildi be
yazlatmak ve güzelleştirmek husu • 

sundn şayanı hayret hassalarını bi
lirs iniz. 

cSir Aseptik, ıabiı· edilen bu şaya-
ıu hayret cevherin tasfiye edilmiş 

hulasasının cild üzerinde sih irfımiz 
bir tesiri vardır. 

Bllnu; geceleri yatınazdan evvel ~ /. 

tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı ~ 

l dış tabakasını yumuşatarak p arça ı""•' Kimyager ...... ı ' 
parça döktürecek, sabahleyin inana- ı ı A K B A 

1 mıyacağmız taze ve bcycız bir cil<lin ı Hüsameddin ı IA)I~ 
yeni güzelliğile karşılaşacaksınız. ı T"m idrar tahlili 100 kuruştur. ı Ankarada Kitabevi l{fığıtçı rl 
Açık mesamcler, siyah noktalar, kır- ı Eilümum talılilat. Eıııinönü Emlak ı Bütün mektep kitaplarıııııl 
ı~:z.ı.lık lekel eri .v~ tenin gayri saf IJ v~ Eytam !3an :~ası brşısırıd:l ı karada satış yer idir. . t(' 

butun maddelerının tamame n zail 1' luet ~ey Hanı . t M kt k . şitJc!1 
olduğunu göreceksıniz. Ancak yü • ~••"..., o ... .oo~Hff ••o•••••ı .. e_- ep 1ırtal sıye ·çe edilil"· 

, ....... ••••••••"•••• •• musaıt şart ar a temın ~1 
7.Ünüzün gençlik güzelliğilc fazla tc- .. • . , • • 

2 

Te~l. frl 
zad teşkil "tme · · · b , d ı Zuhrevı ve cıld lıast1 ı 1 ,d m • ~ "" mesı ıçın O.) un a, o- : • •• 

l
muzlard.a, kol ve elleı:<lc dahi kullan- . ~ Dr. Hayrı Omer ı: 1 ede'' 

• Sahip ve rıcsriyatı idare manız lazımdır. Kolay. pratik ve ay- ~ Ô 1 d . ı · 
. • ğ e en sonra Beyoğlu Agacarm Baş mulıarriri ~ 

1 
nı zamanda az masraflı olan bu .. Sır ~ karşısında No. 313 Telefon: ı ı·ce 

ETEM fZZET BEN 
Aseptik. bütün eczanelerle ecza de· ; 43SSS : ------ _. ııtaıbtı 
polarında satılır. .: .a~•o• .. •••• .. ••ff•••••• Ba~ıldığı yer: Ebü.zz ıya 


