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KURUŞ 

22 e. t8_.t.!in 1937 
CUMA .._ ............................... ........ 

iDAREHANE 1 fatanbul 
NuroamanlF• Şeref aok, En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi TELEFON No, 201!7 

yürUyorl 
Kendi ~en~imle .. ha.~bi~11 ve .• "'ı Madrid üzerine 
z.o.nküş~ğ!,;t•k:..~.,,z~0 kuşu· Hücum başllyor! 

_ Uzun yıllardır her çeşit maddi ve manevi müzaheretle beslenen, 
11.<:erlerine zinhar toz kondurulmıyan ve hacimlerinin şişmanlığı,· şekil
lerınin parlaklığı ve dışlannın yaldızile adeta göbeği it.zerine göbek 
kondurulmuş bir insan gibi hep birinci planda ve ön şaf da tutulanla
:tın hakiki değerlerinin ve iç yüzlerinin ne olduğunu, hakiki mahiyet
letile birlikte bugünlerde kendi dillerile ortada göriiyonız. 

Kemalist rejime ve onun matbuatına hiç yakışmıyacak olan, sanki 
bir b<l§ka memlekette ve bir başka dava uğruna çıkıyormuş gibi he
tııencecik hüviyet ve mahiyetlerini burunlarına çarpan lıavaya göre 
~Yar ediverenler, çoktandır tecellisini beklediğimiz ve sırf bunun için 
ınsan iradesinin fevkinde bir gayretle dayandığımız hakikat yolunda 
kendilerini ve yaldız altında kalmış bulunan çıplak ruhlarını bize ve 
efkarı umumiyeye bir kere daha tanıttırmış oluyorlar. 

Tertemiz, pırlantadan daha temiz~ en küçük ve basit bir menfaat 
hesabile alakası olmıyan rejimin ve 1:atanın özbeöz çocuklarını bu
lundukları mevkiin, kazandıkları dostlukların nii.f uzu ile yakın bir 
71lazide bedbaht etmiye çalı§anların şimdi en ağır ithamlar karşısında 
kıvrım kıvrım kıvrandıklarını görüyoruz. Biri birlerini T E Ş H 1 R 
ediyorlar. Hem de en cılk ve bayağı §eklile. 

insan onların haline baktıkça: 
- Rejimin yegane müdafii ve neşir tJasıtası bunlar mı idi?. 
Dememek için kendisini zor tutabiliyor ve .. tutamadığı içindir ki 

J&Jılüyor. 
Bir zamanlar bir kabus gibi, bir lıaşim 1.•e hışım gibi, bir kara 

badire gibi bCl§tnııza çökmek ve yalnız ismet ifade eden ak aılnımızı 
damgalamak istiyenler, şimdi rejimin politikası dışına çıkmış, şu ve 
bu ectıebi propagandaya vasıtalık ve aletlik etmiş birer insan halinde 
~mgalanıyor ve .. kendilerini müdafaaya çırpınıyorlar. Şükür Allaha 
ki, biz, sırf kendi alın terimizle ve temiz vicdanımızla hıilıi ayaktayız. 
Iiaza rejimin siperleri içindeyiz .. onun daimi nöbetçisiyiz. Ve .. bu 
8~~trları, sırf içimiz boşalsın, madalyanın ters tarafına atılanlarla üst 
YILZiinde bırakılanlar arasındaki fark iyice anlaşılsın, menfaatin ayakta 
tuttuğu yaldızlı çehrelerin, Üzerlerine toz kondurttlmıyan simaların 
~nnıış iç yüzleri ve ne ölçüsiiz yazılar yazmıya müstaid oldukları 
1Yice görülsün diye yazıyoruz. 

Fransızlra L on d r a 
müzakerelerinden 
memnun d eğ i 1 1 er 

Londra, 22 (Hususi Muhabirimiz -
den) - Londradaki müzakeerler de
vam ediyor. Fakat, Fransız ve İngi
liz matbuatı bu müzakerelerin ~ 
beyhude oyalanmaktan ibaret oldu .. -
ğunu kaydediyor ve İspanyadaki as· 

Dost Yunan Başvekili General M etaksa9 s u sabah Hayderpaşada karşılanıyor 

Yunan Başvekili bu 
sabah Ankaradan 
şehrimize geldi 

General 

Sayın Başvekil bu sabah Kapalıçarşıyı, 
Sultanahmedi gezdi, öğleyin şerefine 
Parapalasta ziya/ et verildi •• 
MET AKSAS,ın bu sabahki beyanah· 

Muhakkak ki, menfaat dilrüstlii ğu ve samimiliği bir ana t:e bir 
~nuına kadar boğabiliyor. Londrada ltalyan m urah• 

Üç gündenberi Ankarad'a bulunan 
muhterem misafirimiz dost ve müt
tefik :Yunanistanın Başvekili Gene-Ete m izze t BENiCE 

1 ıksız 

hası v e sefiri Grand i 

kcri hareketlerin vahim ink~afına i · ral Metaksas ve refikaları bu sabah 
şarettc bulunuyorlar. saat dokuzu yedi geçe hususi tren • 

Frnnko kuvvetleri, Gijon şehrini le Ankaradan Haydarpaşaya muva-
salat etmiş ve merasimle karşılan • 

de düşürdükten sonra Madridc sal-

arşda a 
d k ·· h k t b 1 1 mıştır. 

' 

ırma uzere are ·c e aş amış ar - B .. b ti d-ı. k d 

l 
d u munase e e cuıa er en en 

• • ır. • Hnydarpaşa istasyonudda tertibat a-

Ahmed Emin ile Yunus Nadi bir 
birlerinin F aşistliğini ve Komü-

nistliğini ispata çalışıyorlar 

Büyüklük iddiasında bulunan 
gazetelerin şu manzarası karşı
sında küçülen acaba kim olugor? 
~ 

' ----..,....--

·Cu.mhuriyef D 
r --

TAN 

f Devamı 2 inci •agfamıu!a) 

Çin-Japon 
Harbi 

lınmış ve her taraf Yunan ve Türk 
bayraklarile donatılmış ve bir müf
reze asker, Polis garda ahzi mevki 
etmişti. 

Ekselans Metaksası, başda Valı ve 
Belediye reisi Muhiddin Üstündağ, 
donanma Kumandanı Amiral Şükrü 

ta• Okan ve refikası, İstanbul kumandan 
(Devamı 2nci sa yfamııJcı) 

Çinliler mukabil 
arruza geçtiler Genera l Meta ksas lstan b ul valisl OstündeQla bera ber 

••lllfllllllUUUllltllUU•IUHl ll l lllt llUnuuınıııuoıututtltllUHHHUllltltllltltlUUUU"UIUtlfflffllUllll""""1UllllltlllfllllllllUllllJllUl11tlUllllllllllllUllUllllU11UlltlllllfllUlllllUlllHNllllli11JtfUnUlllM 

Yeni Kabine 
Ne zaman 
Kuruluyor 

Filistinde 
Yeni hidiseler 

"u Recep Pekerin bir ner ne bahasına olursa olsun 
vekalete gelmesi 
ihtimali var 

Yeni 
hakkında 

kabine 
hala 

istiklal 
Arap çeteleri 

Londra, 22 (Hu
susi Muhabirimiz
den) - Filistin • 
de kargaşalıklar 

devam etmekte -
dir. Kudüste iki 
İngiliz karakolu 
basılmış, bir oto
büse ateş açılmış
tir. Hayfada Ad . 
liye Sarayına bom 
ba konmuştur. 
Kudüste İngiliz 
polisleri öldürül
müştür. Hudutta 
bir İngiliz piya • 
de bölüğü ile mü
sademeler olmuş
tur. Yafa ile Ku -
düs arasındaki tel· 
graf ve telefon 
telleri kesilmiştir. 

İngiilz Müstem
lekat Nezareti Fi
listin için yeni ted
birler almakta ve 
müşkülatın yeni -
leceğine kani bu
lunmak tadır. Mı-
sırdan Filistine 
Avustrnlynlı as -

l
kcr scvkcdiJmek
te, müslüman " c: 

~----------~~------~, ............... ~~----............... ~~ kerler geri çekiln1ektedi~ 

istiyoruz .• ,, 
Filistine gidiyorlar 

Arap MLıcaiı.t. er 

(IJev .m ı 2 ne' s.ıl.if. tf• ) 
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n r etaksa nko vve riMad
n ara

dan şehrimize geldi 

Balkan erkanı 
Harbiye 
Reisleri 
Şehrimizde 
Balka nAntantına dahil devletle-

Fr 
rid üz rine y··rom 

başı ıyorlar 
ye Japonya konferans' 

gelecek mi?. 
Uzak Şarkda olan şeylere karşı O' 

--·- d b. 1 ı~k bulunan 
(Birinci sayfadan devam) Dün saat 15 25 de frankistlerin piş· ra a ırer suret e a a ası . d r. 

(Birinci sahifeden devam) 
' 'ekili General Osman Tufan, Mer -
kez kumandam General İhsan Ilgaz, 
Genel Kurmay Başkanlığı İkinci şu
be Müdürü Albay Mümtaz ve refi
kası, Emniyet Müdürü Salih Kılıç, 
Kurmay yüzbaşısı İhsan, Yunan do
mmması Kumandanı Amiral Eko -
nomi, A verof süvnrisi, Yunan Ge -
neral Konsolosu ve refikası ve kon -
solosluk erkanı, Ajans ,.c matbuat 
mi.imcssilleri karşılı:unışlnrchr. 

Muhterem mis firimizi hamil olan 
tren istasyona girip tevakk""Uİ edine(! 
Gencr l Mctaksa bcsüc; bir sima ile 
trenden inmişler ve kendisini istik
bale gelen bu zevatın birer bir r el
lerini sıkmışlardır. 

Bu aralık h zır bulunan muzika, 
Yunan "e Türk mi U mnrşlannı çal
mış ve Bayan M tak nsa Hariciye 
VekA'cti Gen l Kurmay Başkanlığı 
ve vali tarafından hnzırlanan zarif 
üç buket takdım ed.lmistir. 

Bundan sonra, sevgili misafırımiz 
fikal~.t. ltc dilexiu.e ıhtiram v 

selam vaziyetinde bulunan askerin 
anısından geçerek, istasyonu ve ci
varıru dolduran kalaba hrukın h:ı
r r tli alkışları arasında t:ıhtım::ı: ç -
mışlar ve hazır bulunan Şirketi Hay
riyenin 71 numaralı vapuruna ken
disini kar ı ıy arla bel.'ab .r bine -
rek TQ h e r tımına çıkmıc:lar • 
dır. 

BU SABAHKİ ZlYARETLER 
Tophane rıhtımından otomab eı:

le Perapnlarn h 1 et edilmiş ve o
raya ,·arıncıya kadar yollan ve ev
lerin pencerelerini dolduran büyük 
bir halk kitrc>sı General M taksası 

şiddetle alkışlamıştır. 

Muhterem misafir.imi7 otcld.ı::o im 
müddet istirahat etmişler ve sonra 
saat onu çeyrek geçe yine atamobil
lerlc otelden hareket ederek şehrimi
zin şayanı tema a ye:lerini gezmiŞ:
lerdir. 

Bu meyanda saat 10,5 da Nuruos.
man ·ye camiine gclmiŞ.ler. ve Kapa
lı çarşıyı gezmiş'erdir. Bu ziy<ıret es
nasmda kü~.ük \"e ehemmıyefs":ı hır 
kaza da olmu tur. 

Tamam Metaksası ha·nil o an iik 
otomôbil, Nuruosmımiye camunc ..o
tomobiller.in- g"ırmenıesi için cami ka
pısmm ve yolun ort sına konan bü
yük demiri atlıyarak ~miş ancak 
:ırk~ :faki ikinci otomobil tam bura: -
sını: geçmek ister.ken. las i"'i patla -
mıstn·. Bu yüzden arkadaki dığer o
tomobıller cami avlu una kadar gi
remerr..işler ve büyük caddc:dc kal -
mışfardır. Bı ·hare oforr::0bn geri çı
karken serbest~e gc ebilinesi icin 

~ . 
evvelden zat~n kaTdırıfmış fakat az 
bir paı:çası ~lmış olan demirin son 
parpası. de :yerden sökifaniıştföı. 

Muhterem misafirinl'lz, Kapalıçar
şıda on beş dakika kadar kalmışlar 
ve bilahare yine otomobillerl<> Sul
tanahmcdc giderek Sultanahm~t ca
miini'. .Aynso.fya müzesini ge1~:~ -
Ierdır 

P:ltTRİKHAN.EYf ZfYARET 

' d l tl · l~k k ·1 · değil ı 
rof zırhlısile şehrimizden Yunanis • rin Genel kurmay başkanlarının An- Fransız gazeteleri, Musolininin va- tarları Gijon'a girmişlerdir. e~ e. e~_ın a a .. ~~ı .. esı m~ş Ja n)rB 
tana hareket edecektir. karada vaapcakları büvük askeri iç- kit kazanmak istedig-inden ve Lon- Saat 17 de birinci bir kol daha c:eh- Bilakıs oyle gorunuyor kı, Po a:-

J J "' • • k 1 k } . . d knınıyBC 
G&~ERAL ME~AKSASLA BE- timaın tarihi yaklaşmaktadır. Bu 'dra müzukercsindeki yumuşak ha - re girmiş ve halk tarafından hara - ıçın ° ay 0 ay ıçm en çı V • 

RABER GELENLER münasebetle Balkanlı erkanıharp vanın sırf Madridi düşürecek hare- retle karşılanmıştır. ğ.ı bir vaziyet hasıl olmaktadır. ijt~ 
Misafir Yunan Başvekilile beraber heyetleri bugünden itibaren şehri - ketin neticesine kadar siyasi bir ih- Hükfılll€t zimamdarları çarşamba şıngtonda 922 de Japonyanın da Çi· 

At • El · · R E f E mize gelmiye bas.lamışlardır. tilata sebebiyet vermemive rnatui günü kacmıc:lardır. 
1 

rakile aktedilmiş olan muahede, f • ına çımız uşen şre vinay - J • ::.- • t . t" .. lk. · · teke 
dın ve refikası, Hariciye Hususi Ka- Ezcümle, Yunan Genel Kurmay bulunduğunu kayıtta ısrar ediyor - Bir çok tcvkifat icra edilmiştir. nın amamıye 1 mu ıyesını ~ 
lem Müdürü Refik Amir Kocamaz, Başkanı General .Papagosun riyase- lar. Şehrin teslimi haberi Oviecfo cep- fşül ketdiy:.ı:d:.:t!,ial~uk~ b~?ü~a~yct 
sair mihmandarları ve refakatlerin- tindeki heyet, bu akşam saat 16 da Avam Kamarasında ise Amele fır- besinde malUm olunca, bir çok mili::; ar a us u un aş. a . ır 

1 
ika)ıı 

deki Yunan ricalile Yunanistanın Romanya vapurile Yunanistandan kası Londra müzakerelerinin tarzı taburlan, silahların ıteslim etmişler- hasıl olmuşt~r. İşte şı.mdı B~ çt vıır· 
A 1 El · · d şehrimize gelecektir. icra ve inkişafına aJevhtar oldugyunu dir. yaptmlmak ıstenen hır hare e ... 1 

n ;:ara çısı e şehrimize gelmiş • J dır k' o da bu muahedeue iınıasw 
Ierdir. Yugoslav askeri heyeti bu pazar resmen ifade etmiş bulunmaktadır. O\'icdo, 22 (A.A.) - Havas Ajan- ı, ·1 • b' arıı· 

iki amiral arasında günü, Romanya askeri heyeti de salı Amele Partisi, İngilterenin gevşek- sı muhabirinden: koym~ş o~n .do~u~ devle.~nn 1
:etlcil< 

ı günü İstanbula gelmic: bulunacak - liğinin Frankonun ve binnetice 1ta1- Ovicdo mıntakasında teslim olan ya gc ere \:azıyc yem e ıc· 
stc:ınbul, 22 (A.A.) - Perapalasta 'lı' t · · · b. k f toplafJ'13 

!ardır. yanın zuferine vardım ettig~ ini be - ve esir edilen veyahut saklanmış o- e mesı ıçın ır on erans \" 
Amıral Şiikrü Okc:ın tarafından ve- " t B 30 - ·· · ·n tasll Balkanlı ..>skeri heeytler bu çar - yan etmektedir. lan milislerin adedi 60 000 kişi talı- · ır. u ayın uncu gunu ıçı • 
rilen ziyafette mumaile'-'h ile Amiral ' ' d"l b k f 922 nııı:ı 

J şamba günü şehrimizden Ankaraya İSPANYA MESELESİ min edilmektedir. vur e ı en u on cransa .,. 
Ekonomu arasında kadeıJer kaldırıl- h d · · · l ol Aıner111oııı hareket edecekler ve Cumhuriyet GÖRÜŞÜLDÜ Oviedo şehri, şimalden sahile doğ- e esını ımza amış an 
d1ğı sırada tea c!tdilen so'"zl"'rı·n m""t- İngı"ltere Fransa n-ıcı·ka Japonf'l• 

" "' Bayramı şenliklerinde hazır bulun- Londra, 22 (A.A.) - Avam Ka - ru tahliye edilmiş bulunmaktadır. ' ' ' nt: • ' ~ 
niclir: Cin, İtalya, Portekiz, ve Feleınetı duktan sonra içtima teşrinisaninin marası gibi Lord1ar kamarası da dün Perpignan, 22 (A.A.) - Frankist-

Türk Amirali şöyle demi'l:tir: devletleri cagıy rı1ıyorlar "" 8 inci giinüne kadar devam edecek- açılmıştır. Lordlar, derhal beynel - lerin bir tayyaresi. dün akşam Por - • · . ~i, 
.. Dost ve müttefik Yunan filosu Hatıra gelmı·şken so"'-·lemelı tir. Ankaradaki bu büyük askeri top- milel vaziyeti müzakere etmişlerdir. Bou istasyon ve yollnrını bombardı- : J • ıı 

baskumandanı Amirali ve refakatin- İsveç, Norveç, Danimarka, BolıvY. 
lantıdn Balakanlarda askeri teşriki Lord PJymouth, Hariciye nazırının- man etmiş, 16 bomba atmıştır. 8 

deki zevatı m<'mleketimizde ve a- mesainin ve dünya askeri vaziyeti - kine benzer b'.r nutukla müzakerele- EDENİN NUTKU NASIL KAR- ile Meksika, bu muahedeyc sont 
ramızda görmekle büyük bir sevinç rı· açmıştır. ŞILANDI? dan iştirak etmişlerdi ... nin görüşülüp tetkik edilmesi çok tol"' 
duyuyarum. Kadehimi Majeste Yu- muhtf.'meldir. Lord Halifax, çarşamba günü Tali Paris, 22 (AA.) - n: Eden'in nut- MiJlctler Cemiyeti bu seferki a • 
nan Kralının sıhhatine, asil Yunan 1antısında Japonyayı bir cmüteC Komitede husule gelen psikolojik i- ku, Pariste iyi karşılanmıştır. B. E· 1)f 
milletinin refahına Başkumandan A- tilafı ve gönüllülerin sembolik bir den'in İspanya meselesinde İngilte- viz olarak zikretmekten znrfına 
uıiral Ekonomu'nun ve arkadaşları- Vakışzksız etti. Bu meseleyi doğrudan doğrtl ~ 

hb t~ k ld ı ~ surette geri alınması keyfiyetini kay- re siyasetine tayin etmiş olduğu ga- '"'a 922 muahedesı"nı· ı"lk ı'mzalıY'" 
mn s.ı a ıne a ırıyorum..> detmiştir. Asturies'nin tahliyesi hak- yeler, Fransanın takip etmekte ol- J -- tol" 

Amiral Ekonomu, şu suretle cevap Karşı/aşma kında hatip, İngiltere ile Fransa'nın duğu gayelerden başka bir şey de - dokuz devletin kendi aralarında tt~ 
vermiştir: müttehiden hareket edeceklerini ğildir: lanarak görü~me1erine havale e·tı· 

•Azı.z~ amır· alim (Biıinci sahifeden devam) B tl b k ı k çok nçı1' 
... .,,., ·· 1 · t" B l b b 'ki ·Ademı· Mu"'dahalede de\1am, an - u sure e ıra ·ı an ·apı rı r-.; t - ·· d T ı ı soy emış ır. unun a era er te.,c:rı ıs 

Kumandanı bulundugywn Yunan nın y•ne ec:avuzun e .,apon ar e- M"Iletl C · t" den c kmış 0 
mesai etmesi elzem addedilen Fran- cak bu prensibi ihlul eden harekata ı er emıye ın .ı '"ti' 

don nması, kumandanı bulundu~ - hine tanı.fgirlil,t gösteren bir lisan Japonya 922 muahedesinin hükfJ'lıl 
5" sanın bu husustaki cevabı beklen - nihayet verlimesi ve milli menfaat- ı ·1 • nuz Türk filosunun bir kısmına y..._ kullanmaktadır. . t l k b" k f nsa ça ...-- i mektedir. lerin muhafaza edilmesi edilmesi.. cc op anaca ır on era ~r 

niden müı-~1.: olmaktan hakı"kı· 'L._;,. Alm.an_ya ve talya ıle dostluk bes- . rıldıg-ı zaman, bu daveti de redde ı 
<1A..l v.... ı kl b b lh Lord Halüax İnailtere ile İtalya Ingiliz kabinesı· gı"bı·, Fransa hu·· - ·ı. ı· 

sevinç duym"ktad D !ar - emeyı ıste.m.e e era er, su me- ' ,,. m'? Amerika! lar c·n J-pon w 

t k 
_ ... d ır. onanma ımı selesinde onların gittiği yolun kat- araSlnda müzakerelerin beşlıyabil - kümeti de, İspanyadaki iki muhasım ı... 1 

' , ı - " ı,rs 
z~ e errur e en teliıkileri1 zabitle- iyyen taraftarı değiliz. Bu noktada mesi için müsait bir hava hasıl ola- taraf nezdine bcynelmile komisyon- lafının halli için atılacak ~~:reıı 
rm ta_nımzalar: ve yekdiğerine mü- Rusya ile uzun senelerin tecrübe _ cağını ümit ettiğini söylemiş ve ay- lar gönderilerek ecnebi muharipler iştirak edeceklerdir. Bunu fos da çO' 
tekabilen: takdır etmelecr sayesinde sinden geçmiş bir yoldaşlığımız var- ni suretle Japonyanın da Brükselde miktarının tayin ediJm<?si suretin - nutuklar, tebliğler son hafta ar ndaıı 

.. b tl . . . da .... t ·ı a· .. - 't ıt·-· . ıı· dı:>kı" r'talyan teklı'fı'nı' kabule aAmade- ğaldı. En son Mister Eden, o de munase e erımızı :!..ı ziyade sık- dır. Halbuki Cumhuriyet gazetesi emsı e ıamesını umı e ıgını a- d~ evvel Mister Nevil ÇemberHiYl'I. e 
la§.tırnn.ya ve mesai bİrlrğim.i.Zt da- Nazi ve Fasist tarafını tutmuş ve ve etmiştir. ır. İngilizlerin Uzak Şark meseleJer~rı. 
ha mükemmel bir hale getirmiye Rusya ile ~ünasebetlerimizi sarsa- Lord Halifax, bir memleketin tek Umumiyetle düşünüldüğüne göre, verdikleri ehemmiyeti anlatmak ls 
mednr olmaktadu:. Biz, çok. hususi cak yazılar yazmıştır. taraflı hareketi ile iktısadi bir taz- esaslı meselelerde sabitkadem kalın-
bir sev.inç duymaktayız, ziı:a iki do- Dahili siyasette de Türkiye inkı - yik yapılamıyacağını da kaydetmiş- makla beraber çarşamba günü kay- te~işl~r~ir.k 1 . M·ıı tler Ct' 
nanma -m L.!- d---1 w • ı· d k .. il · 1 b" tir. . dedilmia olan salahı arttırmak ve za ar mese esı 1 e u-..·a· 

, ı.a uıı; ~wuga ve mesaı: apçı, emo ra., erı şıar ı ır mem· :1 miyeti haricinde halledilmek ro ·rıı· 
b • l'Y GİJON NASIL EDİLDİ? . k t•• t . k . . p ır ıgine müncer olmuş silfıhlarını lekettir. serı ve a ı ne ayıce varma ıcın fık görülüyor. Fakat ayni sual 0aı 
tahdit sayesinde iki millet arasın _ Halbuki cCurnhuriyeh gazetesi, Oviedo, 22 (A.A.) - Havas Ajan- bir gayret sarfetmek lazımgell'l)ekte- varittir: Japonya, bu maksatla to~. 
d ki ·· L.- kıl '--1 ı-- da f si Muhabirinden: dir eı> a munaseU<.ıtın sı aşmasmm ut e ron yazıuuın tamaı"!lile aşist, · ıanacak bir konferansa nasıl geıec .u 
müjdeCJsi olmuilardır. muhafazakar ve geri bir yol tutmuş. ""'"-u"'""'"""'"' ... '"""""" .. ""-'"'-""'""""""""'"""'""' ... """"..,""'"""""""'"""'"""'•-ıııımnı tir?. Şimdiye kadar Japon1ar Çil'l"': 

Bu saatte donanmalarımızın prcıg- tur. Almanya ve İtalyada teknik bil- Filistinde yeni Çin-Japon hiç bir müdahaleyi ka)lul etrniY~p 
ramı sulh davasına hizmet etmek • gi seviyesi, okuma nisbet ve seviyesi ceklerini her vesile He tekrar e 
tir. Buna rağmen, inkıtasız çalışmak- bizden elbette çok ileridedir. Buna Hadiseler Muharebesi durmuşlardır. • 
tayız. Ve davet edi1dığımfz takdirde rağmen bu memleketler dahili da- (I inci sayfadafl dct1am) Ayın sonunda Brükseldf" top1 ıılltlrı 
donanmalarımız sulh zamanında.ki valarını hallederken fikir ve müna- (Birinci sahifeden devam) mak istenen konferans i" - kvo!1 ~~ 
tei~"'"O · ·~.z ld ~ k:tca hu··rrı·y0tı·n1· yok etm; .. 'er ve bal- Şam, 2 .. 2 .. <Hususi) - F .. ılistin d& • m t T · ' · ı· d d tııı" .ı11:ı erımı~e o ugu veçhile yek- ~:v ~ ~ h k amış ır. aıyuan ın şuna ın e e gözüne, aleyhine kurulnıu. 1~ d•tUırini mütekabilen itmam etmek kın temsil haklarını yıkmışlardrr vasına bu tun Araplar muza eret a- Çinliler mukabil taarruza geçmiş • "b " .. a·· y ·· ·· h d'l n"J'lle 

a.~ At t·· 1r .• , tli · . rarı vermişlerdir. Öğrenildiğine gö- gı i gorun ugune şup e e ı ı •. Jtı' 
suretile. bir tek donanma halinde va- a ur , en sura ve muazzam ıç- . H .. k .. d d .. h lerdir. Japonların vaziyeti mi.işkül- Fakat, bugün çalışılan iş '"tıdur .. ~· 

t . A . , .. 1:. 1 d T .. ki d fik" re Hıcaz u um aının a muza e- d- "J'll"p 
zifemizi ffaya amadeyiz. ımat ll'.lAJ.ktp ar a ur ye e ır . · · · ur. ponyayı bir kere böyle bir içı..ı " 

11·· • t• · k ff k 1 retılc bir çok Arap çetelerı Filıs.tın -ı 
A2.iz amiralim, işte bu hissiyat ve urnye .mı .. urmıya ~uva .a .o - hudutlarına doğru harekete geçmiş- Japonların iddiasına göre Çin or- getirmek. 7 ,_il ı' 

btı kanaatle kadehimi bÜ'-"Ük Şefiniz muş ve ılk gundcnberı mevsımsız tel< d' B t b ı F'l· t' M"f dusuna Sovvetler ve Am ·k 11 Ahm.,,t Ra·· 
J bir adım altına.,,,•<-+•... ı:r .. ır. e:u ta .~ una_:ı ı ıs ın . u • . • J erı a ı ar ....... --=---~ 

Atatür.k'ün sıhhatıne, necip Tiiik s· . Alma ~~tal d b ıusu Emın Elhusevru gazetecılere sıliih ve tayyare \ 'ermek suretile yaı:- ~ 
mıllet.ınm r~fahına, şahsi sifıhatinize hada öğrenecek bir şeyimiz yoktur. Y.~m b:y~natta bulunarak şunları ım. eme c ır er. enı en a ~ı . - KÜÇÜK HABERLER ızım nya ve ya an u sa- . v d t kt d" 1 y 'd ı A 1 
ve d'ost ve müttefık Ttirkiyelıin do· Me-mleketin mukadderatını halk ile soylemıştır: merıkan ve 12 Sovyet tayyaresı Çın ._ ______ _ 
nanmasının, ka,.l' ve hava orduları • bçırabeı: •·e halk . . "d t k c- Arap milleti, hiç bir zaman ordusunda vazife almıştır. d.. ccll' 

u. - • rçm ı are e me ve * Tahrana gitmek üzere un ~ .. 
ı=m=n==r=c:=fa=u=v==c=t==cr=a=k=·k=f=si=n=e=k=a=ld=ı=r=ır=ırn=.= münaka a hürriyetine kıymet \'er - Fılistinin taksımıni kabul etmiye - Şanghay, 22 {A.A.) - Takungpao rimizdEn üç motörlü bir Alınan t') 

Elektrik şirketi 
ile müzakereler 

mek bakımından onlar bi2den ders cek~ir. ~ılistinde ... A.r~p h~e !~hudi di- gazetesine göre Çinliler Şanghay cep- yaresi geçmiştir. • 
almnlıdrrlar.ıı ye ıkı evlet tesısını ıç ır zaman hesindeki Katchiapailou'yu istirdat * Motosiklet kazalanna mani o. 

Cumhuriyet gazetesinde ilk önce haş görmiyecektir. Bunu Filistine ge- etmişlerdır. Japonların Kouang - lunmak üzere Belediye, yeni bir ~ 
( 0 ) imzasile yazı yazan makale sa- len İngiliz heyeti teklif etmişti. E- fou mıntakasmın şarkına doğru ricat limantname hazırlamakta ve ~o et• 
hiib de ayrıca 2 siitunluk bir ma - ğer Avrupa için bir Yahudi meselesi etmiş oldukları söylenmektedir. siklet seyrüsefer usullerini tesbıt 

Elektrik Şı.rketınin satın alınması kale yazmıştır. Bu makalesinde Tan varsa. bunun yükünü nıçin Filistin- k d. 
etrafında Ankaradaki müzakereler· deki Araplar çeksin? .. On üç asır - H me te ır. e9' 

naz<:tcsinin milli gazetecilik iddiası· ava * IIer sene 29 tecrı·ru·evvelde r d Et~1"·tr k ş· k · e danberi Fılistine hakim olanlar A - ıı s· e \O".A 
1 

• ır et.ı murahhas!an, nı baltalamakta ve komünistlik id- samlarırnız tarafından An1·"radl ..,• 
G'eneraT Metdksas S'a!tanahrne - )l ır. V k·ı_.· · t · ~ 1 d O d k l k ·sıiyoruz AD ,.~ 

t h k tt M.. 1 • al'la ~ a .:-1.ınm, esısatm lSrahı, ıdıasr uzerınde durmaktadır Her hal· rap ar ır. ra a ama ı . Gu·· neşlıedı· mı·? çılan İnkılap Sergisi bu yıl baıif' 
en arc c en sonra uzc eri 'e ta.miri ve halktan alınan fazla para- d •. b Bunun haricinde her hangi bir şekil 
şehrimizin diğer sayanı temasa ma - . . 1 e re1ım mat uatının nezih siması bizi talınin edemez. İstediğimiz tam tehir edilmiştir. 9l 
h 11 .. d nın gerı. verılmesı fuı.kkındakı ta - dışına çıkan ve bir curcuna manza- Şehrimizde iki gu"ndenberi hava * Mühendisler Birligvi bugu··rı ~ ... , 

a eı. ını e g zmic;tı:t. B a!ı:ıre Tak:- ı 1 k f.ı ::ı 1 bir· istıklılldir !..> vı•· 
· 'b"d · ·a k • cp erme ma ·a rı cevapfarını bildir- rası arzc:dfn bu yazıların altından tekrar düzelmış ve bu sabahtan iti· on yedi buçukta Beyoi!lu naııce. 

sırn. a ı esme gı ere· abıde ·e çe- . . • . ' Müfti, bundan sonra İngilizlerin ~ ur 
lenk koymu Iarı:lrn. Ayrıea Fen 'l' Pat- mışlerdir. Nafıa vekaletınce t:u ce- bak.alım da~--n~lr>r, ne iddialar çı - Harbi Umumi esnasında Yahudile - baren parlak fakat henüz ısıtmıyan de senelik kongresini aktedecel< . c 
rikhancsi de zivaret ea·ı kt ~plar t<:tkık edilmekte oldugun - kac- k ve yurutulecek?.. bir güneş her tarafı kaplamıştır. De- * Şehrimizde mevcut 5000 itte sJ 

ı ece r. clıı imdilik' . .. k 1 b. f _ __ re etmiş olduğu vaadların Fılistin ~ı; 
Saat 13 30 da v~Ii M I1d -l'rs - n ş . . m~z:ı ere ere ır a- nizdeki müthiş fırtına da dün yaz- marttan itibaren tüb€rkülin 

v sıla •-=rıim c:- gib d A •• k k Araplarına hi" bir taalluku olmadı - 1 k 
t - d v f':.-.1 p ~-· ı:ı- ~ ı ır. t t •• •• •• " d - "b" - • yapı aca tır. teW un ag. tar .ıuuan erapa asta et t a ur oprusu ğmı, onu niçin sonuna kadar müca - ıgımız gı ı tamamen sukunet bul· d .. Jl 
llaş•eki1 Ye TEfikaları ere . e mü - muştur. * Londra borsasında frank, u ·~ \ .. 

B• b k At t. k K- _ _ .. . dele edileceğini tekrar etmiştir. rar yükselmiye teınav_ ül göster111ı 
ke!Ief b·r zivaföt \:erilmıs r. ır 8 1 r madeni- ur oprusunun ınşası etra - ·· · · · . iğn"adaya sığınmış olan (30) ka-

• fındaki istina.d kazıktan dikme f.:ı.a- Kudus, 22 (A-:-.) - Fılıstmdekı 146,34 de kapanmıştır. . <1~ 
GENE?..AL ME.TAKSASIN 

BEYANA'FI 

G<:n ral M taksas, bu sabah ken
cl · • istikbal eden gaz tecı.!erie gö
rü m··~ ve Ankaradaki irJ:ıba.ları ve 

iki dost memieket yakmlrğl. hak ~
da beyanatta bulo &rak eZl?'ÜrrJe de
m "ştir ki: 

c- Bu~ada g ).rm •• o du- m b:.r 
bır kaç gün, benim iç·n: a:ı unutul
ma~ b·r hat ,.a o acaktır. 

Burada, detin bir samimiyet ve 
çok kafi bir emniyet buldum. Mü
tekabil oLm bu emniyet, Tiirk - Yu-

nan münasebatının en karakteristik 
çizgisini te! kil etmektedir. 

Ankarada yaptığım görüşmeler, 

iki memleket arasındaki ba vlar.ı da
ha takviye etmek gayesine matuf
tur. 

:Ankara hakkındak f ihtisaslar.m, 
harikuladedir.. Ankaranın bir hari
ka olduğunu söyli~rebilirim.> 

MUHTEREM MİSAFİRİMİZ J3U 
AKŞAM GİDİYOR 

General Metaksas ve refikaiarile 
rEfakatindeki 2e\•at, bu akşam A~ 

mlz a 1 t dh . h ktl d t kt dar motör ve yelkenli birer birer ha- re P ÇI ıyor liyetr devam etmekted?r. Şımdiue ka- e ış aree erı evam e me e - * Şehirde ve bilhassa Şişlı ' ~ııl' 
J d H."k" t k · d reket etmiye başlamışlardır. ço8 

Cumh.uriıet hükümetımiziıı en bü- da.r Almanyadan getirilen yeni köp- ir. u ume mer ezın e süklınet ğıthane cihetlerinde sıtmanın ti• 
}Ük e:sedecinden biri olan Kuvars _ rünün dubalarının sayısı 10 u bul _ hüku::n sürmekte ise de bazı yerler- Midye açıklarında tamamen kur- dığı görülmü.şs0 de bunların cJ~se ııı 
han bakır madenleri fabrikaları mu:rtur. Bu dubaların Balattaki a- de ve bilhassa Filistin'in şimalinde tanlan kazazede gemicileri almıya sinin taşralı olduğu ve sıtma s111~1 , 
Cumhu ıyet Bayramında buyü.k şe~- tö yede montajı yapılmaktadır. Ya _ suikastler yapıldığı haber verilmek- giden fakat gemicilerin odun ve kö- için bir tchlik<? mevcut bulttnı:1~ıı~ 
lık \ e merasimle işlemiye acıJacak- kında. parmaklık ve demir aksamın- tedir. mür almak üzere yollarına gitmeyj dığı Sıhhiye .Müdürü Brıy A1ı 
trr. • da:ı bir çok parçalar da Almanyadan Kırk çeşme suları tercih etmeleri dolayısiie onları /ğ- tarafından teyit edilmiştir. . prerıf 

Bu münasebetle Kuvarshan bakır geieccktir. Tekrar yaptırılan son tetkiknt ne- ncadr.ya götüri.ip ihtiyaten orada ka- * Dost Romanya veliahdı tıt , 
madenleri fabrikasının bulunduğu --···- ticesinde. Kırkçeşme sularının, bu - lan tahlisiye idaresinin Hora) tahli- Mi~lin subaylığa terfii münnse 11 • 
Artvin şehrinde büyük bir tcire.n ya.- •h f • l • .J 1günkü vaziyet ve şartlar içinde içil- siye gemisi, bugün limanımıza dön- tile Bükreşte yapılacak büyüle ~ııtt' 
pı!ccaktır. l TQCQ lŞ erlnae mesi ve kullanılması Belediy~ce doğ- miiştür. liklerde bulunmak üzere d~rı .8 ~o' 

~ • • f • l • ? ru bulunmam1ş ve bu suların kim - BUGÜNKÜ HAVA NASIL saat 18 de bir askeri heyetunız 
Hamamcııar1n belediye 
aleyglne açtsklau dava 
Kırkçeşme sularının hamamlar -

dan da kesilmesi üzerine Terkos su
yu almıya iktidarlan olmadıklarını 
söyliyerek müc:kül vaz:iyc.te düştük
lerini idida eden hamamcılar Bele -
diye- aleyhine bir zarar ve ziyan da
vası açmışlardır. 

..,UllS ıma mı. . yev.i bir usulle dahi sıhhi hale kon- OLACAK? manyaya hareket etmiştir. ·rıdt'fl 
ihracat işlerile uğraşan bazı tüc - masmın mümkün olamıyııcağı aııh- Rasathaneden aldığımız malUma - * İstanbul hakim namzetle~ı JıJi' 

carlar ve müesseseler tarafından ya- şılmıştır. Bu münast>betle şimdiye ta göre, bugün hava, umumiy~tle Mcl~hat, Denizli htıkim rnu~::ettifl 
pılm1ş geniş bir suiistimal izine te- kadar kesilen bir çok yerlerden bar fazla bulutlu olacak, rüzgar ekse • ne, Istanbul icra memur.~. tııY.jtl 
Sad::..ç e..l'.=ı..ı~br; "e bu hustısta tahkı" _ ka, her nerede Kırkçeşme suyu varsa . 1 ş de İstanbul aza muavinlıgıne ı.u.. u:ı \.l.l ~ ~ rıyet e imal isti.kametinden esecek-
kata d~-a medilmektc olduğn Cum- muhakkak hemen kesilmesi Belediye tir. edilmişlerdir. 
huriyet gaz~tcsinde okunmuştur. Bu tara1ın<lan kararıa~tırılmısiır - • • ---- t•t'' 

Y • k b• Bitaraf heyet Ha tl8ıs1 ~aZ('etye göre, güya haklannda tah- bir memleketten de döviz nçığı çık- enı a ıne Miletler Cemiyeti namına .P )ll' 
kikat yapılan ticarethane ve mües - makta "e'-'a bu Eekı'lde başka mal1 _ d ek olııil • .; • intihabatını kontrol e ec :.-e ' 
seseler, müstemleke ve kolonilerle rcçler kaçırılm-,·tadır. Birinci sagfndan devam a· pav 

B d M UA yet, dün Antakya Bele ıyc . i 1''' 
u ava üzerine ı üddeiamumi.ıik, diğe· bazı. memleketler<:> ihrnç ettik- Maamafih bu gazete, bu hususta mel olduğu gibi, Riyascticumhur U- sinde esnaf cemiyetleri reislerill 

Kır.kçeşme sulaxının hangi sebebe leri malları, o memleketten ikinci kafi neticeler alınıp alınmadığı ve mumi Katipliğine tayini de muhte -
istinaden kesi diğini ve kesilmeden bir memlekete devretmek imkanını hangi firmaların bu işle alakadar meldir. Bu takdirde Cumhurriyaseti bu111:~:iş~~~ları, Hatayı b~eil~~ 
evvel hamamcılara bir mül'ılet Yeri- bulmaktadırlar. Baz ıah\•alde. ilk ih- bulundug~unun henüz rruılüm olma - Umumi Katibi Bay lla..,.,n Rıza, ye- k ılatıı» r ·r d•Y• . B 1 d" d . ...... lerini ve samimiyetle arş ıy;t9' 
ıp verı me ıgını e e ıye en sor - r::ıç ol'unan In€mleketten kleri.ng yo- dığıru da yazısının altına ilave et - ni kabinede bir vekalet vazifesi a- rını kaydetmi~Jer ve dün gece 
muştur. j li1e mukabil mal geldiği giib ikinci J mektedir. lacaktır. deruna hareket etmişlerdir. 
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Bir ayda mezbahada 465 
keçi kesi ip sahldı 

Sütçüler 
Hilesiz 
Süt satacaklar! 

f 
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VfU 8 8 • ı-Hafk Fllozofu-ı 
dlyor ki : 

stanbuldan Edirneye ka· Ç-ö-p-çu-·ıe-r-in-s-aı-ıa-n;ı, 
Sabahın en erkem saatinde uyku-

d • t ı •• 11 t• nuzun mahmurluğu ltenü:z: uzerinız-
Bu na biz de inşallah ar s asyon a guze eş 1 de gerinir1Gen ve yepyeni bir güne 

diyelim !... açılan pencerenizden ilk t§tk ve ilk 

Halbuki 
keçi 

hiç 
eli 

bir kasab 
Sütçülc-r Cemiyeti, İstnnbul hal - B k / k l k b l kl j 1ıcfcslc odanıza taptaze bir gündıizii. 

~kına artık temiz ve hilesiz sut içir- ir ço ev er gı i aca ' a l l davet ettiğiniz sırada acı acı kapınız 
resmen mek için lfızımgelen bütün tedbir- "" k ld l k çalınır. Sizden başka henüz evdeki 

!eri almayı kararlaştırmıştır. mezarlıgı da a . ırtı aca çocuklar uyanmamt§tır bile. 

Satmlyormuş Tr k Bu bir felaket, bir yangın, bir ha.s-
••• Sütçüler cemiyetinin Reisi Ahmet Memleketimize gelen '-·abancılarm gu-zcrgahında bulunan a ·ya-

~ talık veya bir kaza lıaberine benzer 
Cemal bu hususta demiştir ki: <.laki bütün şimendifer istasyonlarının tamirine, Nafıa Vekaletince karar bir kapı çalt§tır. Bu telci§lı adam f.: Son bir ay zarfmdn şehrimizde yme keçi eti ıstıhlakatı çoğıılmıştır. 

ınvvclki ay altı ,.e dalın evvelkı ay mezbahada sekiz keçı kesilmesine rağ-
en ge~n ay 465 keçi kesilmıştir. 

~ Keçi. etı satan kıısapların; cBurada keçı eti vardır~ diye bir levha 
~ası ve bütün kasapların da etlerın üzerıne; cKeçi eti, dağlıç eti ve 
~ıre. diye küçiık etiketler asması mecburi kılınmış iken, hemen bi.itün 
t•il&aplıırın, bu mecburiyetlerden hiç birme riayet etmedikleri ve bu ctle
t.:ıı koyun etleri meyanında satıldığı görülmüştür. Bunn mani olmak üze
be Belediye, dun, şubelere bir tamım gondermiş ,.e mıntakaları içinde 
k u:urıan kasaplardan keçi eti satanların bunu bildiren levhaları halkm 
i 0 aylıkla görebileceğı yerlere asmalarını ve dığer bütün etlere de bun· 
sarın cinslerini gösteren ki.ıçı.ik etiketler takmalarını, aksi takdirde ka· 
Pların şiddetle cezalandırılacakları ve bunu temin etmiyen memurla

rın da vazifelerini ıhmal suçile tecziye edilecekleri bildırilmiştir. 
sıı Diğer taraftan kcçı etım, kuzu etı veya koyun eti dıye satmak arzu
aı llda bulunan hilekar kasaplardan da, ılk defasında 50 lirn para cezası 
~aktır. 

Tuncelinde 

- Artık İstanbul halkını muhak- verilmiş ve bir çok istasyonlarda hep birden tamirata başlanmıştır. kimdir acaba? Ürkek fakat helecanlı 
kak süt derdınden kurtaracağız. Vak- Yapılan bu tamirat ııcticesinde bütün istasyon binaları ve istasyon ı adımlarla pencereye ko§arsmız. Ek
tıle bu yolda bir çok teşebbüsler yap- meydanları güzelleştirilecek, ağaçlandırılacak, yolcuların istirahat ve ih- §i bir l;oku ve törpülenmemiş bir ses 
mıştık, fakat bu sefer, işi çok ciddi tiyaçları için bir çok yeni ilaveler yapılacnktır. size: ·" 
tutuyoruz. Diğer taraftan, bu istasyonlardan, şehir ve kasabalara giden yollar - Çöpçüilii .. diye seslenir. 
Kaymağı alınmış ve su ıle kıırıştı- ve caddeler toprak halinden kurtarılmakta ve büyük, küçük yeni bir çok Giinlerdenberi ma1ıallcye uğraıııa-

rılmış sütleri kat'ıyyen sattırmıyaca- köprüler yapılmaktadır. İstanbul - Avrupa şimendifer hattının parçala- mış, her evin çöplüğünde yığm yığın 
ğız. Bu ay basından itibaren sütler, rmdan olan İstanbul - Küçükçekmecc arası da güzelleştirilecektir. Bu 1 birikmi§ çöplerin hepsini vererek 
İstanbul tarafında 16, Beyoğlu tara- mr.ksatla, Ahırkapıdan Ycniknpıya kadar uzanan hat boyu için istimlak yatak odanıza kadar giren bu mfüe
fında da 18 kuruşa satılacoktır.> plfını hazırlnnmıya başlanılmıştır. Yakındn buradaki barakalar~ teneke affin kokudan 1mrtulnıak istemek 

Son Telgraf - İstanbulun en uzak evler kamilen kaldırılarak giizel bir fidanlık tesis edilecektir. Önümüz- samrını ki en tabii hakkınızdır. Çôp
semti olan Bliyükadnda bile en iyi deki ilkbaharda burasının yeş:Hiği ve göze iyi gözükecek bir hale sokul- çii : 
sütün kılosu şımdıvc kadar 12,5 - 15 masına çalışılmaktadır. J - Hepsini alamam .. der. 
kuruşa satılıyordu. Şu vaziyete göre Şehir planının tatlııkıle beraber biisbütün kaldırılacak ?!nn Balık!ı - Canım nasıl olur? Bunları eı>de 
İstanbulda stit Cı::ılları yükseltiliyor, Rum mezarlığına da, 0 zamana kadar trenden gelip geçenlerın mezarlıgı nasıl saklayalım? diyecek olursanız 
demektir.!., göremiyeccği şekilde bır duvar çektirilecektir. alacağınız ceı•ap şudur: 

ltntlllHIHllllHttlllltltltttıı•nıı111111Kıı11111tııııı111111111111nııaıtı1ttUllHtllllU u111111111n•ınnınuauut1tUHIHlllllUUUlllHltmı11nıu-.. - Biriktirmcscydiniz. 

LJ l l s "" l G •• •• k Bazı çöpçıi.ler müna1ca..~aya müte-'f' uz islihsalô.tı
'nız mütemadi-

n Q ep e On yagmur QT UmrU · Tıanımil değildirler. Biraz da1ıa itiraz 
• ~ T. 116 l edecek olursamz, atının burnmıda.n 
ımar .1 icaret Mahsullere ıv1emur arına tuttuğugibiarabasmıçekipgidcrde 

Yen artıyor Hareketleri / ş/erimiz Çok yaradı ikramiy e! ::1·:~~~:::k ~!~;::.de çöp tenekeleri 
lu 1 I Sakm onu çöpçü onbaşısına §ika-

~ inhisarı heyeti fen- 1F1rat nehrinde muazzam Tüccarlarımızın bir Yahuz, pamuklar biraz ikramiyelerin tevzUne yet etmeyiniz. Çii.nkü size düşman 
"iye m üdürü nün teftiş bir köprU yaptldı ı mUracaatt sararmışttr. hemen başlanıyor olacak ve bir taraftan kapınızı çala--
'!' seyahati I Fırat nPhri ü~erinde~i, uz~n emek Halebc gönderilen ceviz içi, ba _ Son yağan ve bazı rnıntakalarda Gümrükler Umum Müdürlüğü, rak, bir taraftan da arabasını sürii.-

ı:~ UZ ıstthsalatımız senc:dcn seneye ve gayretlerle ınşa edılmesıne çalı- dem ve kcstnne gibi maddelerin geç lhala yağmakta olan yağmurlar, mem· _ .. 1 yerek öte mahalleye doğru yollana-
~Ya 1 b l K b k.. ·· ·· d k 1 . . h 11 . - gumruk cezalarından her yı, taşra 
.._,,, .. nııncmnunıyet bir derecede art- şı an <' on c an oprusu e uru - satıldığından bahsile bedellerinin geç leketimızın muhtelif ma su en u· caktır. ' 
"ı..,.t d bulu "kl d r . A gu· mrük memurlarına verilmekte O· k !ar a ır. IIarıç pıyasalardan tuz - muş .. ":O: a ı · ~ _ ve noksan geldiği yolunda İzmir zerinde çok iyi tesır yapmıştır. n- Ar asmdan seslendiğiniz zaman: 
trı.~l'llıza kar~ı yapılan siparişler de Bu koprunun tam uzunlugu _ıoo Kambivo Mudürlüğüne bazı şıka _ cak pamukların renklerine sarılık lan ikramiyelerden 936 yılına aid o- - Senin keyfini bckliyecek deği-
~· lcrnadıyen durmadan vükseldi· melredır. İnşaat esnasında çekı!en , tl •. 1 t r arız olduğu anlaşılmıştır. l ıan liste ve havaleyi hazırlamış ve liz ya .. cevabını alacaksınız. 
ı;ındc ~ .. h. 1 ki ~ k.. .. ;e er ~apı mış ı . 1 1 
lışıırn nktuzlalarda miıtemadiyer.. ça- m_ut ış zor ~ arat ria~m(e7n0, 000)opl~u- Kambivo Müdürlüğü, İzmir Tica- Zeytinler yağmurdan çok istifa~e evvelki gün gümrüklere se\·ketmiş- Evlerinizde çöpleriniz kokarken, 

a tadır. 1 rıun umum ınşaa ı çın . ıra • . k • görmüşlerdir. Bilhassa zcytinlerın lkarşını.:daki arsaya dökmek müna-
'l'u .b. k b. r d'l . . ret odasına bır me lup ~azarak Ha- I lir. 

tıı z nhısau fen heyeti müdiriyeti- gı ! ço ~z • ır ~a.ra s~r .? ı "_lıştır. silkme arnelıyesi, mahsullerın olgun- sebetsizliğine sizi mecbur ettigine 

11 
11 tatbık ettiğı son ve kı,•mctli e- Nafıa \ ekaletının bu~ uk bır mu- lep gibi sıcak bir memlekette on bir }aşmasından kolaylaşmıştır. Buğday, Gönderilen ikramiyeler muayyen imi? Yakalandığınız vakit uerec eği.-

b~ljı ile ''alnız Çamaltı t~zlasında \"affakıretle inşa ettirdiği Keban ay bekliyen bu maddelerin ne mik- arpa, '-'Ulaf ''C sııir hububat için tar- niz cezaya mı yanacaksınız. Sizin an-
.. ,J b ı ğ. · f ,J bir nisbct dairesinde ve hemen ala-

% ~~ne 180,000 ton tuz istihsal edıl- köprüsü, Tunceli hududunda kurul- tarda bozula i ece ını, evsa ının ta- !asını sürmiye başlayan çiftçiler Ye ılayacağmız, bir çöpçüler saltanatı 
l'tıüh~r. Japonlar Çnmaltı tuzlasından muş muazzam bir medeıliyet abide- mamen bozulup bozulmıyacağını köylüler bu yağmurun mahsule çok kadar gümrük memurlarına tevzi başlamt§tır. Galiba bu gidişle çöpçü-
()._.. 1 rıı rnıktarda tuz almaktadırlar. si demektir. sormuştur. Ticaret Odası tahkikat büyük bereket vereceğini söylemek- edLlecektir. nüzle iyi geçinmek istiyorsanız o-

·•Un1 . d -·- -ıo 
00 

uz ckı hafta bir Japon \·apuru yapm ktadır. tedirler. nun geleceği saati iyi 1ıesaplayara1C 
gıct O lon tuz yiıkıeycrek Japonyaya Sıhhat Veklleti Muhase· -·- - - -- --·- · sıcak kakaosunu çöplerle beraber 

E'Cektir be umum müdürU 'T' J 1T • Malıalle ve kapınıza kadar indireceksiniz ue iyi 
lta~i~1er ~ıaflan yapılan siparişleri Bir kaç güncienberi istanbulda bu- 1. QŞrQUQ V ereSf ye bir pastahaııeden yapılmış pastasım 
lın amak ıçin azami randıman a · lunan Sıhhat Vekaleti Muhasebe U- A k . E lb . C' oka k ka1ıvaltısilc birlikte arzedeceksiniz. 
&i ~asını tcminen tuz inhisarı son mum Müdürü Ba,· Ali Rıza, burada- Çl lŞ Ve şya Ve e lSe ,Jı Yoksa kavun, karpuz kabukları içi~ 
l'rı(!Jt~ ~·e fenni usulleri istimal et- ki sıhhi mües:.eselerde hesap işlerini nn • t' s t l isimleri ,de gebe~seniz ç~çü_nüz si~e ~ıer~.a-

edır tetkik ederek Ankaraya gitmiştir. i VJemurzye ıer Q lŞ arı 'met etmıyccektır. Zıra yem bır mus-
l'uz · · · 1 · d b • k he . ınhı~arının genç ve kıymetli 96000 çuval •ıcir l Bir çok milnhal işler var Mütekaitler ve halkın Istanbulda bun ın ır aç sene ev- ,tebit türemiştir. 

l'ııactclt fenniye müdürü Mümtaz, Yeni yıl ıncir. mahsulunden, İzmir- bir arzusu vel bir tı:ıhriri musakkafat yapılmış· Halk Filozofu 
en tn .. h Sataykbyü eczahanesi dıplomalı tı. Bu tahrır münasebetile bazı ev ve 

\•ııt 0 u endislcrimizden Bay Ce- li tüccarların elındc 96000 ÇU\'al ku- b el d · ı kt· ıı· Sümer Bank verlı mallar po.zarla-
kta . l • . k - l B . ır eczacıya evre ı ece ır. acın J mahalle ısLmlcri de değışmişti. Ve bu A 

tae .. t~ ~·._ıstı ı_sal,ıtı ye_niden arttı- nı ıncır ·aldıgı an aşılmıştır u ın- h t l ı-ı}O 1. d T 1. rı tarafından evvela Devlet memur- f 
".!\: t db . mu ammen u m·ı ::> ıra ır. a ıp · d k B l d ekse ma l'l~ _e. ırlcrı mahallınde tesbit cirlerın bır an evvel satılabilmesi içın . . . . 1 d b 1 yuz en gere e e ıye, ger · 

l g a 1 r t !arına yapı an ve sonra a anr:a, 
ı"ı k d 1 1 İk d \' k · ı b db l o an enç ecz cı a ' eşrınısanınrn l ,, ta}1sı·1 şubelerı· \'" dı·g-er bazı şu M / leftı· :. n Ya m a tuz a "·er erine ·tısa e a ctının azı te ır er h ·ı · · • 'Y" .... - • -

l' - J 5 k d S k.. B l d şirket, ticaret ane gı n nımrcsmı eS l n l 
""'"• 'l Ve nezarete gidecektir. alacağı ümıt edılmektedır. ıne ·a ar aray oy e e iye riya- beler bu numara değişmesi üzerine 

lttıııu,,,,, c;etıne miıracaat edebileceklerdir. mües~selcrde çalışan memurlara da k··1 · tt k 1 ı d Bu 
""'""''"""""'""""'""'""""'"' """""""'"'""'"''"""""'""""'""""'"'"'"'""'""""'""'"'"' ... "'" teşmil edılen veresıye satışlarının 1 muş u vazı ye e a mış ar ı. J S [Oh 

AfİŞ8J• işleı•i te~~:;ns~~ğ;~~a°~~:=t~~\~ö~~rr:~~~-- taksit zamanlarının uzatıldığım ve l ~~!~üı:!~~:~rı:!~:~:eal~~ ~~~:~ Yeniden d11mızhk cins 
yelık munhalclir. Bu ise muallim borcun vade tarıhinın 6 aya çıkarıl- , 1 b . • b 

B 
dığını yazmıştık. isimlerılc numara arın t:s ıtıne aş- ! atla~ geti r iliyo r 

1 d 1 1 
mektebi ,.e,•a lise mezunları alına- S)n zamanlarda harıçtcn yerli ılamıştır. Bu meyanda dun de Bele- 1 Memleketimizde at neslinin ısl:ı.-e e iye, i an iş eri için lcaktıı. Taltpler teşrinis&ninin 1 inci mallar pazarına bırçok müracaatler dıye memur1arından bazı lan Tahta- hına verilen bi.iyük ehemmiyet bır 
gününe kadar mektep müdürlüğüne yapılarak mütekııit, eytam ve era- kalede Telefon caddesindeki dükkan- kat daha arttırılmıştır. 

b 1 A h 1 d lmür..ıcaat edebileceklerdir. mile ve memur olmıyıın esnaf, san- !arın numaralarını tetkik etmiye 1 Ziraat Vekiıleti at neslini ıslah f-i r p 1 an a ZI r· a 1 Yınc a\'"lli mektebin 30 lira ücretli ıatkar, tüccar gıbı serbest meslek er- başlnmışlnrdır. çin yeniden birçok damızlık boğalar 
terzı ınum·ınlıği de münhaldir. Sım- babın'.!, Üniversite ve dığer mektep- - - - · jgctirtmiye karar V<'rmiştir. Bu cüm-

ş d k d t Tk .. d b ı ı ı ı Ik d k 'ti . Bı•r ı•htı•Ja"' f leden olnrak pek yakında Belçika -

l·~dı•ız•k bu••c•u••n şehre 15 afl•Ş ıye ·a ar erzı ı ışın e u unmuş ı ere ve la a ata sı eve veresıye dan (Ardal.'.I) cinsi atlar getirilecek-uc veva bıçki ve dıkis mektebi mezun- elbise yapılması ve csyn alınmasına 
Kültür Direktörlüğü ile Malıye a- tir 

ları ayni tarihe kadar müracaat eder- müsaade edilmesi istenmiştir. · 
b kulesi konuyor !erse kabul edilcc<>klerdir. Yerlı mallar pazarları Müdürlüğü rasında yeni bir ihtilaf çıkmıştır! 
Q Buna sebep şudur: Bütü n m emleke '" t e kaç 

ktok·ıehledıye Fen Müdürlüğü şehre konulacök afış kuleleri hakkında bir Ankrırcıda Hukuk İlmini yayma lbir karar verilmek üzere bu müra- Şehrimizdeki mahye şubelerinden hayvan var? 
l az 1 f Kurumu. fransızcadan türkceye ve •caatlerden umum miidürlüğü haber- İ M .. 
lltı u.... ı~ atmıştır. Bu kroki, şehrin bugi.inku vrızı)ctınc göre, stanbu- bazıları, lıselerle orta ve ilk okullar- Başvekfılct sttıtislik Umum u -

Ş ..• , Urnı ınan'7"'rasını bo .. mı,•acak <=ekılde tesbıt edılmıştır. türkcede n frmısızcaya tercümeye dar etmiştir. --- -- d .. ... w - ·1 · . . .. • b ıtndi .... ..... . ~ I da bulunan mektep kooperatiflerin- urıugu, vı ayetımıze ve aıgt"r u-
~orıuı lik İstanbula ancak on beş tane kule konulacak, arrıca ve kule pek zıyadesile muktedir ve laakal skeleler varidatı den ve mektep bakkıılivelerindcn tun vilayetlere dün bir tamim gön-
1 ti y rnıynn bazı yerlere de, Köprü üstünde olduğu gıbi, hususi afiş yer· lısc mezunu derecesınde tahsil gör- Dahiliye Vekaletinden dün bütün lknzanç vergisi almıya teşebbül etmiş-ı'Cler~rek, 937 yılı içinde viHiyet hu-

:a apılacaktır. müs gençlerden bir katıp aramakta- belediye reisliklerıne ve al5kadarla- ler ve Kültür Direktörlüğünden, bü- dudu dahilinde kaç hayvnn bulundu· 
t>l.(!İslj~· h"U1eler, üç tip üzerine ayrılmış olup, bunlardan bırisi Beledıye dır. Teşrinisaninin 20 nci günü bu ra gönderilen bir cmırle, iskeleler tün mekteplerde mevcut olan bu ko- ğunun bir liste halinde tesbit ve iş'a-

?vt •1 taarfındon tercih edilecektir. maksotln bir imtihan yapılacaktır. varıdatının 1937 m:ı.li yılına kadar operatif ve mektep bakkallarının sa- rını talep etmiştir. 
~()lıle ~~~kbel şehir planı tııtbik edildikten sonra şehrin o zamilnki vazi- K zanan gençlere her ay (175) !ıra köy ve belediyelerce tııhsiline d e • yısım talep etmişlerdir. r------------·"" 
~nnsip yeni kuleler yapılacaktır. &ylık ''erilecektir. vam edilmesini bildirmiştir. Halbuki bu kooperatif ve bakkal - Bı'rı"mı'zı'n derdı' e ları sermayesini talebe verdiği ve 

il Ucuz 1 ~ehremini Ko·· y ve ko·· yl ·· ıe yapılan karla da talebeye yardım e- Hep'ımı'zı·n derd1' .~ h yj u r dHdiği yani bir kazanç taksim edil-

Ye rimiz Halkevinde medıği için bunlardan kazanç ver- 1 H~vale kiç sindekj N, K 1 k "' gisi alınmıyacağı mütaleasile Maa- zorluk lar •• 
e~esi ? Sergı· a 1 n m a p r o g r a m 1 na rif İdaresi, istenen listeyi vermiş ve 

''- L. • ayrıca da Maliye Vekaletine müraca- Bir okuyucumuz yazıyor: 
L '''-SUst b" • t• tik G Yeni Posta1ı.anede uezne mcıhaZ-q•~ırı a 1r ısta ıs enç ressam Abdullah at etmiştir. n llnrn d ç· bi . b .. .. k b. h · ı d. lınin önü, ekseri günler çok luıla-
~t~:ll~ktanıık ~::~:ik ::u~·=ü-' •zsenuısr ~::.•m ser- uyu ır iZ verı 1 ~"""1"3"'5"6"'"~;:~·; .......... 

1 

............................ u ... "' .. - tıaıık oınıakıadır ve para abnak için 
•ı 6 st b de epey zaman beklemek lôzımgcl-
ltler1· ~. an ul ve dig·er bütün <=e- Şehremini Halkevi, Ar kolu faa- • Şaban 

L "'" Zd h ~ mektedir. Bizim bazan müstacel i-
~etıd" . e avayici zarurive pera· liyetinden olmak üzere E v salonunda Jl f /f •• l ( •• k k •• J 
\. " fıau • er ara a yuz erce orne oy 1 17 ~imiz çıktıgwı cihetle gi_c:e önünde sa-
Qdıt ~t.... . nrının son vaziyet ini t es- bir resim sergisi açılmıştır. _ , "Y 

· "'' 'Ye ı. _ / Y·' 1937 A ın o- 1\(\5 H 170 atlerce beklediğimiz günler var -
.ıu .. n 1- ·~rıb UiiŞlamı~tır. Bu m aksatla Küşat gi'mü, davetlilere sergide g a p ı l y o r u , y \.'t un c

7 
, ızı r "' _ ıs~ :s dır. Biz iş güç sahibiyiz. Para alı-

1 ~g~t 1'· uı Ticaret Odasından ve eserleri teşhir edilen Topkapı saray 22 B. Teşrin: Cuma d 8 "* ıc:ır nan mahalde iki kişi ııar ır. u me-
i~hat . e t Odalarından bu h usus- müzesi ressamı Abdullah Çizgen, e- Köylünün ,.e köylülerin kalkınması ve refaha ulaştırılması için alı- mtırlann da hakkı vardır. Sonra bu 

1
" lie .. .,,, ıstenmişlir. serleri hakkında izahnt vermiştir. nan tedbirlerin nksarS17. tatbik edilmesi ve bunu tcını·n m"ksadı·ıe sık sı"'· - -
11 

• .( 
1 

" K kalabalığın çabuk dağılması ve onu-
\' itıe lta~ııret Odası, Birinciteşrinin Sergide gösterilen resimlerin ek- her köyde teftiş ve tetkikler yapılma:.ı Dahilıye Vekfilcti tarafından bü- 1 nü almak için çalt§an btı iki memur 

<!l lıa}itıd ar olan fiat vaziyet in i cet- serisi Topkapı sarayına aiddir. Ve tiin vali ve kaymakamlc:ra bildirilmiştir. dan biri yanlışlıkla fazla bir para 
tl'ıullı ll'l .. e Başbakanlık istatistik u - bunların san'at kıymetlerine ilave- Köy .kalkınmn programına göre her köyün bir mektebi, okuma odası, verirse bu i§dcn Jdm mes'ul ola -
ftb~lt su~~~rlüğüne gönderecektir. ten b ir de t arihi değerleri vardır. bir tipde misafir odası ve muhtarlık dairesi bu1unması icabetmektedir. caktır . 
.rda \'e e erzak fiatlannın h angi Genç san'atkar, eserlerinde bil - Bunlar, şimdiden bir cok köylerde ikma1 edilerek kamilen vücude geti- Bu maksatla kıymetli Poste 1şle-

~ttq haıı ·nbeı-ede dah a ucuz satıldıg~ı yük bir itina ile çalışmış ve mu\•af- rilmiştir. Diğer köylerde de yapılması için aznmi gavretlc ralıs.ılmakta- 'ı U M-d- - B l\T ·ı· 
.. ,J :. 

1 
ri mum ıı unı ay l,azı nı na-

ı;)<la, vasl , lr ailenin geçinmesi için fak olmuştur. Bilhassa sarayın çini dır. Ayrıca bir çok yerlerde yeni (örnek köy) ler de vücudc getirilmek- 1 zan dikkatini bu işe celbeaerek pa.-
'll \le hr.aıeh kaç liraya iht iyaç oldu- yerlerini tersirndeki mu\·affakıyeti tedir. Yalnız Trakyada şimdivc J,adar l'.!SG köyden 83 ü, örnek köy halini j ra ı:eznesine bir kaç memur daha 
~·- .. n tebrike değer. :;lmı~tır. Örnek köyler her t r"fla co~:ıltılacak V<' Trakyada da adedi 200 e -~ "" • rnenılek"tı·mı·zı·n ·ıave edilirse, 1ıcm memurlar il"in, 
~ ""tiner . '" en u- Sergi, her gün saat 10 dan 16 yaka- çıkanlacaktır. ~· 

~<l11.. esı olduguv · t ı · t•kl d ve 1ıe mde bizim gibi is sahipleri 
"'la k ıs a ıs ı e e dar ve b u pazar akşamına k'.(dar a- Bıadema haımlonacak (ko · b 'ıt ·r' , .. nin, köylüye ·ük olmıyacak b ir ~ 

çı urılmış olacaktır. ·çin kolay uk olur , zannederim .> 
çıktır. şekilde meydana getirilıne:.i de alakü 1 ,:-ifü :ı hildirilmiştir. 
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Şehir Tiyatrosu dram kısmında : 

Size öyle geliyorsa .. 
Yazan : Nusret Safa Coşkun 

Bugün ~hir. rahatını. huzurunu 
ka) betmiş, he~·ecan içerisindedir. Ne 
var?. Müthiş bir tifo, insanları bir 
orak gibi biçen bir veha salgını, ya
hut azılı bir şeririn küstah har ·ket
lcrı mı?. 

Hayır, hiç biri değil.. Bunlardan 
daha çok tehlikeli \'e fakat ayni za -
manda ze,·kli bir dcdıkodu. 

Evet, sadece bir dedikodu. Şehrin 
""lisine kadar bütün halkının raha
tın: kaçrran sadece bır dedikodu ... 
İnsanın ekmek •u kadar muhtaç ol
cıuğu bir nesne.. Bir eve kapamış, 
damat kaynanasına kızını göstermi
yormuş. Bu, tam dört senedir de -
,·am ediyormuş. Kadin, kızını ancak 
pek nadir olarak evin üst katından 
kendisine bakarken görebiliyormuş .. 
Kadın. erkek herkes, bu dedikodu 
ile meşgul... Bilhassa kaynananın 
evine bitişik oturan bir aile kendini 
adeta bu meselenin halline vakfet -
miştir. 

Bu canavar adam. niçin kaynana
sına karısını göst , miyor? .. Kayna
naYı dinliyoruz: 

- Damadım kızımı benden bile 
kıskanacak kadar çok seviyor. Onu 
giizlinden bile kıskandığı içindir ki, 
sok~;\a bile çıkarmıyor. Bu büyük 
aska hürmet etmek lazım. Kızım 

mes'ut olsun da ben onu görmiyebi
lirim. 

Diyor: 
Dümat konu,uyor: 
- Bu kadının kızı dört sene evvel 

ölmüştür. Ona, bu ihtiyar, zavallı a
nayd kızının öldüğünü nasıl söyli
yebilirim? Duyduğu gün mahvola 

Cahlde 

diğeri gelince hüküm veriyorlar ki, 
haytr, bir evvelki, akıllı sanılan de
lidir. 

Çıldıracaklar ... Günlerce, haftalar
lca dedikodu yapmak, sonra hakika
ti öğrenememek ... Bu insanları çıl

dırtacak müthiş bir şeydir. 
Nıhayet akıl ediyorlar. Damadın 

ikinci karısını getirelim, ona soralım, 
lim ,diyelim ki; sen bu kadının kı
zı mısın, yoksa bu adamın ikinci ka
rısı mısın? .. Mükemmel bir fikir .. 
Valinin zorile damat karısını getiri
yor, soruyorlar. Aldıkları cevap şu
dur: 

- Ben bu kadının kızıyım! .. 
Rahat bir nefes alıyorlar. Hayır 

daha nefes almıya hazırlanırken ka
dın ilave ediyor: 

- Ve .. Ponza'nın, -yani damadın 
ikinci karısıyım!. 

Hayret, büsbütün artıyor. Ve bu 
hayretin şaşkınlığı içinde kalan in
sanların arasından çekilip gidiyor. 

Görülüyor ki, mesele anlaşılma -
mıştır. I\ıı, kadının kızı mıdır, yok· 
sa adamın ikinci karısı mıdır, size 
nasıl geliyor?. 

Karısı mı, 
..... .,q--~""~.-

Kızı mı? .. 
Size öyle geliyorsa öyledir. 
Luici Pirandello'nun Şehir Tiyat

rosu Dram kısmında salı akşamı baş· 
lıyan (Size öyle geliyorsa) nın mev
zuu işte bu ... 

Piyesi görmek arzusunda olanla -
rın heyecanlarını düşürmemek için 
eseri bir kaç ana çizgisile tebarüz et
tirmek istedim. Şimdi. piyes üzerin-

Samiye oeki intıbalarımı tesbit edebilirim. 

cak .. Şimdi, iki senedir evli oldu - Tiyatrodan çıkarken her seyircl-
gum ikinci karımı kendi kızı zanne- nın kafasında bir istifham çizıliyor. 
diyor. Kendisini, kızını görmekten Acaba hangisı' .. ve sonra ne oldu? 
menettim zannile ve kızının sağ ol- Bıı istifham, esasen oyun başlar baş-
dugu hulyasile yaşıyor. lamaz tivatronun ortasında çizili · 

Hangisine inanmak lazım?.. yor. dakikalar. hatta saatler geçtık-
lladisat, biribirini nakzediyor. çc kaybolmuyor. 

Bunlardan biri muhakkak delidir. Ka- Oyun. bittikten sonra da kapıdan 
dın damadı için, damat kaynanası i- eteğinize istifhamın ucu ilişik olarak 
çin ayni şeyi düşünüyorlar. çıkıyorsunuz. 

Onların hususiyetlerine giren de- ı Bana öyle geliyor ki, sayın Bay 
dikodu mech'.ıpları, tereddiit için · Pirandello. bir gün tiyatro yazmak 
dedirler. Hangisi doğru söylüyor? i için eline kalemi almış. başlamış yaz. 
Evet, bunlardan muhakkak biri de- mıya.. Fakat masasının önüne otu
li. . Amma hangisi... kaynana mı, rup eline kalemini aldığı zaman 
damat mı?.. mevzuu tasarlamış değildir. Eser 

Hangisini dinlerlerse diğerinin de- vüri"•or öyle bir yere gelıyor ki. Bay 
li olduğuna kani oluyorlar. Fakat, (Oet1am ı 6 ncr ıag/adal 
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- Efendimize arzcdın. Türk aske· 
rinin namusile oynuyorlar. Şnefli 
Türk ordusunu, bir daha temiılen
miyecek derecede kirletmek istiyor
lar ... Evet; bu harbe ben taraftar ol
dum. Çünkü, ordumuzun kıymet ve 
kudretini biliyorum ... Eğer vazifem
de serbest kalmazsam; vallahi, bil
lahi şu ceketi sırtıma giymem. 

Diye bağırmıştı. 
Arif Bey ile Kamil Bey, doğruca 

Abdülhamide giderek gördüklerini 
Ye işittiklerini anlatmışlardı. 

Abdülhamit, Seraskeri gücendire
rek ordu üzerinde fena tesir husule 
getireceğinden korkmuş, derhal bi
raz yumuşamıştı : 

- Pekiila .. ne yapacaksa, yapsın. 

-

Serasker Rıza Paşa müşkül bir va
ziyette kalmıştı. Artık, Çit köşkün
de yerleştiği küçük bır odada çalış
mıya başladı. 

En evvel, saray telgrafhanesıne 

gitmişti. Ordu Kumandanı Müşir 
Ethem Paşayı makine başına iste
mişti. Yanya cihetindeki vaziyeti 
öğrenmişti. Sonra, Ethem Paşaya 
şiddetle taarruz emri vermişti. Et
hem Paşa; resmi harp başladığı gün
denberi mütemadiyen taarruzda de
vam eden askerin, bazı noksanların
dan bahsederek, münasip yerlerde 
bir iki gün mola verilmesine taraf
tar idi... Serasker Rıza Paşa, buna 
şiddetle muhalefet ederek : 

.. - - -- - - - ---------

Yarı 
a 

1 arp 
imin a yhinde 

? • , Cereyan edece 
!Dünyanın en mühim geçitle· 
rini ellerinde tutmak istiyen 

devletlerin gayesi nedir? 
r ı 

lngiltere, f ransa ve Amerika- Harp muhakkak 
-···-

nın karşısına çıkan A /manga, Akd · d b 1 
ita/ya ve Japonya bu gün harbe enız e aş 1-

ı ____ ha_z_ır_m_ı dır ? yacak ve ~ütün 

.. 
--ı Dünyayı 

j (Saracaklır ! 
• • 

elde ederek ilerisi için onu kendisine 
sağlam bir müttefik yapmak, Akde
nizde oynamak istediği rolü muvaf
fakiyetle oynamaktır. 

Balear adaları İtalyanın eline geç
miş bulundukça Fransaııın Şimali 

Afrikadaki yerlerile kendi arasında
ki rabıtaların her vakit için kesil -
mek tehlikesine maruz bulunmak -

Fransa-Romanya 
Sil8h arkadaşlığı 

Bükreş, (Hususi) - Kral Kar0
1
· 

Sibiz mevkiinde büyük blr geçi.t re~ 
1 mi yaptırmış, ondıın ~·a bir ntılıl. 
söylemiştir. Kralın nutkuna siyası 
mehafi!de çok ehemmiyet verihrlek· 

. e· 
tedir. Kral son manevraların nette 
sinden çok memnun kaldığını ordu· 
ya söyledikten sonra. ordunıın leı·a· 
zımı. techizatı, silô.hları itibarile dC 
ilerlemis olduğunu memnuniyetle 
gördüği{nü ilô.ve etmiştir. Krd. bıı•· 
dan sonra söziine Fransızca oıara~ 
devam etmiştir. Yanında buhilıa~ 
Fransız Generali Gamelin'e hitabe"· 

Amerikan ve lngillz donanmaıeırındeın birer dretnot 

- Sizi beraberimizde görmek. ge.· 
rek bana ue gerek orduma büyiik b•r 
sevinç kaynağı olmuştur.• 

tadır. Fransa, ne zamana kadar bu Dedikten sonra, Fransa ile Ro1"~~-
k vaziyetin devamına müsaade edecek- - ~ı~ Berlin - Roma mihveri için ne söy- üınetinin, Berlin - Roma mihverini ya arasındaki sitah arkadaşlıgı 

k d k d tir, bilinmezse de, her halde, bugün 
lenmek kabilse söylenmiştir. Bunu, uvvetlen irmek ister en iğer ta- ı· hatırasını tekra_r e·t-miştir. 
t önündeki tehdidin bir an evvel or-talyanlar için muvaffakiyet gibi raftan da garp devletlerile münase-
göstererek artık İngiltere ve Fran- batını şimdiye kadar soğutan şeyle- tadan kaldırılması için var kuvveti- 1 Tarihten evvelki 
sanın bu muvaffakiyet karşısında ri birer birer ortadan kaldırmak is- le çalışmak zaruretindedir. t 
teslim olmaktan başka yapacak bir tediğini göstermektedir. İtalyanın da, Fransanın resmi mehafili, bu hu- Devre ait bir iskele 
şeyleri kalmadığını anlatmak isti - Almanyanın da maksadı Avrupada susta pek tabiidir ki, azami ihtiyat- Sibirya'da İrtiç ırmağı kıyıların· 
yen faşist matbuatının neşriyatı u- eski .düveli muazzama• vaziyetine la söz söylemektedir. Bununla bera- da. toprak sathından üç metre de.' 
nutulmamıştır. Fakat Berlin - Roma dönerek Fransa, İngiltere, Almanya ber, Fransa, her vakit için kuvvetin- 1 rinlikte tarihten evvelki devre aıt 
mihverinin gerek Almanyaya ve ge- ve İtalya arasında bir anlaşma te- den emin bulunuyor. Onun için in- bir insan iskeleti bulunmu~tur. 
rek İtalyaya pek büyük faydaları ol- minile dünya işlerınde beraber ha- gi!tHe ile teşriki mesai hasıl olduk- İskelete nazaran, bu adam, fevk3' 

duğundan bahsederek bunu büyüten reket etmektir . Fakat İtalyanın ve tan sonra söylenecek ne varsa bunu iade uzun boyludur. Kafa tasının nr• 
Berlin ve Roma gazetelerinin hele Almanyanın ümit ettiği bu anlaşma İngiliz devlet adamlarına bırakmak ka tarafı yassıdır. Alt çene çok kUV' 
bir aralık pek hararetlenen neşriyatı ya mani olan en mühim bir vaziyet daha muvafık görüimüştür Ancak ıvetli ve dışarı doğru çıkıktır, ve on 
ne olursa olsun, insal\ başını çevire· vardır ki, o da ispanyanın bugünkü mesE!a geçenlerde Fransa Hariciye altı kuvvetli dişlerini hfıla muhafaza 
rek biraz da hakikate bakmak la • halidir İspanya meselesi ayni za- Nazırı M. Delbos'un muhtelif vesile- ,etmektedir. Cok uzun olan koJlaf· 
zımgelince ne görecek?. İtalya ıle manda Akdeniz mesclesıdir. Halbu- lerie vaki bazı beyanatını Fransanın diz kapaklar;ndan aşağıya kadar ıı: 
Almanyanın menafii hakikatte bi • ki ne Fransa, ne İngiltere Akdeniz- her ~eyı kuvvetlilere mahsus bir se- ı zanmaktadır. El ve ayaklar, bugiink'

1 

ribirine bu kadar uygun mudur?. deki rabıtalarının şunun bunun ar- r;n kanlılıkla beklemekte olduğur.u lınsan el ve ayağından bir buçuk rııW 
Her iki devletin başında bulunanla- zusuna tiıbi olarak tehlikeye girme- göstHiyordu. Resmi Fransız ricali - li daha büyük ve geniştir. 

··ı.rın bir zaman için İtalya ile Alman- sini hiç bir zaman istemezler. Fran- nin sözleri lazım olduğu kadar kuv- Zamanında, bu adam, her halde" 
yayı çok iyi geçindirmek için sade- koya yardım etmek baharıesile İta!- vetlidir Vn lazım olduğu kadar da dürülmiiş olacaktır. Zira kafa tasııı· 
decekleri gayret ne olursa olsun, bun- yanlar İspanya önündeki Majorka- nazıkiınedir. Fakat bilha;sa kuvvet- da bir mızrak saplıdır. Bir elinde u· 
ların azimleri ne kadar kuvvetli bu- dasını elde etmişlerdir. Bu vazıyet lidir. [ wn bir taş, diğer elinde de bir "3~ 
lunursa bulunsun, hakikatin ergeç gerek İngıltere için, gerek Fransa Fransız mehafiliııden öğıenilcn şa- tutmaktadır. Iskeletin yanıbaşınd. 
kendini hissettireceği meydandadır. için Akdenizde bir tehlike teşkil e- yanı dikkat bir netice vardır ki, o da bir kemer, sekiz ok, ve biraz j]efl' 

Bu hakikat şunu gösteriyor: Alman- diyor. İtalya, bu vazıyette daima şüp- şudur: Bugünkü faşist memleketler, de de. pişirilmiş topraktan tezyinat· 
ya da, İtalya da İngiltere ve Fran- he altında kalmaktadır. Meğer ki bu demokrat garp memleketlerine karşı lı küpeler bulunmaktadır. Yaylar;;~ 

·1 ı k · tt k mızrag"ın ucu, artistik bir surette 1
' sa ı e an aşma zaruretindedirler. vazıye en çı sın. giriştikleri mücadelede, aldıkları va-

Almanyanın son günlerde B~lçika Gitgide daha iyi görü!üyor ki, 1s- ziyette muvaffakiyet için daima ken- lenmiş kemiktendir. 
1 1 B k ı · İt \ · · .. 1 b' Gerek bizzat iskelet, gerek bilh35

' i e an aşması, elçi anın Almanya panya mese esı, a ya ıçın oy e ır dileri için dünyanın mühim yolları- ,.8• 

tarafından hiç bir tecavüze uğramı-
1 

faşistlik meselesi, yani fıkri kanaat nı ellerinde bulundurmak emelini sa iskeletin yanında bulunan eş ı 
İ bu adamın, devrimizden çok evve yacağını temin etmesi, Beri in Hü - meselesi olmaktan ziyade spanyayı ı Dwamı 6 ne• sagfamızıJ,.) e-

\•aşamış oldugu· hakkında tam der . • 1 11"ıı1tuu1"'"11111111111ı111111uııı111111111111111111111111•uııınuuııııııuııı11111111111111111111111111ıı ''""'' 1111ıttuııııııuıııııııı11111ı.ı.ııırıııuıııııuuııını1111111111111111ııı1111ıu1111ııııı111111111ııınuıı1111ı111111 · ~ 

cede kuvvetli bir kanaat vermekte 

ker ki, giyinmiş .. oldukça talim gör
müş .. fişeği ile palaskasını beline 
takmış .. silahını eline almış .. üç gün
lük peksimedini de çantasına atmış
tır .. göğsünde de imanı vardır. Artık 
o askerin noksanı ikmal edilmiş de
mektir. Hiç bir mazeret ve bahane 
ile taarruz durdurulamaz. İleri arş!.] 

E .. Serasker Rıza Paşa gibi buna
lan, müşkül vaziyette kalan bir Har· 
biye Nazırı, başka türlü emir vere
mezdi. Artık merasimin, te~rifatın, 

resmi nezaketin sırası değildi. 

Geçirilen buhran, hem memleket 
meselesi; hem de Abdülhamidin et
rafında düsman hesabına fesat çe
virmeye (' 'lsan haris ve hain bir 
şebekenın (galibiyet ve mağlCıbiyet) 

meselesi idi. Eğer Yanya tarafında 
panik devam eder de, Abdülhamit 
(93 - harbi) nin akıbetine uğraya
cağım diye korkar; ve o fesat şebe
kesinin ifsadatına uyar da birdenbire 
bir mütareke ilan ediverirse; artık 
her şey mahvoldu, demekti. 

grafhanesini açtırmış .. son hadise ü
zerine oraya giden (Ordu Teftiş He
yeti Reisi, ve Abdülhamidin yaveri 
Tali\t Paşa) yı makine başına celbe
derek, son vaziyet üzerine, ondan da 
izahat istemişti. 

Gelen cevap, oldukça memnuni -
yeti mucipti ... Yanya, dehşetli bir 
heyecan içindeydi. (Loros) felfıketi, 

şehirde akseder etmez, orada bulu -
nan Türk zabit ve askerleri, derhal 
düşmanın karşısına atılmayı iste -
mişler .. şehir halkı da, bu vahim va
ziyetin Yanyayı da tehdit ettiğini 

görerek, derhal kumandan Hıfzı Pa
şaya müracaat etmişler, Yanyada 

J bulunan üç tabur askerle bir batar

ı ya topun, Loros üzerine göndcrilmc-

1 

sini rica eylemişlerdi. Fakat Hıfzı 
Pasa, ne askerlerin arzularına ve ne 

1 de halkın ricasına, muvafakat ceva
bı vermemişti ... Bunun üzerine ar -
tık Yanya halkı, kendi başlarına ça
re aramak mecburiyetini hissederek, 
kale içindeki Fethiye camisinin ima
mı, Şeyh Ali Efendiye gitmişler; 

Demişlerdi. 

Şeyh Ali Efendi, bu teklifi derhal 
kabul etmişti. .. Caminin minberin
deki, ayetler yazılı bayrağı omuzlı -
yarak, silahlanan halkın önüne geç
miş .. Yanyaya üç çeyrek mesafede 
bulunan (Badiçon hanı) mevkiine i
lerlemişti. 

Bu vaziyeti gören Hıfzı Paşa da, 
derhal karargahına hareket emri 
vermişti. O da, Yanyadaki askeri ala
rak, (Kııılki!ise) mevkiine kadar i
lerlemiş .. orada; şehrin müdafaası 

için askere siperler, ve toplara emp
Jasmanlar yaptırmıya girişmişti. 

Panik yapan kuvvetlerin tamamile 
önüne geçilmişti. Kolordu erkanı -
harbiyesine memur kolağası Rical 
Beyle, Veli Bey isminde bir zabit i
leri atılmışlar; müessir sözlerile pe
rakende efradı durdurmuşlar; ve bir 
araya toplamışlardı. 

dir. ·i· 
Halen, Semipalatinsk Müzesi !1''.~

tehassıs memurları, bu iskelet ve '.k. 
nında bulunan eşya üzerinde tetk~k
lerde bulunmaktadır. Bu ilk tctk11<· 
lerden sonra, iskelet, raporla birJı 

3 
te yüksek ilmi heyetlerin tetkikıı1 
arzedilecektir. ~ 

-- ~ 

adım geri çekilirsem, en evvel ııcııl 
vurun. 

D . .. 1 d'"' . .. ıcrle• emış .. soy e ı 5ı muessir soz . ti· 
herkesin gözlerinden yaş getirrııı? 
[1]. 

· ıde~ 
Ertesi gün, (Beşpınar) kalcsıı. ti· 

ki düşman üzerine hücum edilrıı1ı n· 
Burada yerleşen düşman, hert1 "'de 
him derecede kuvvet almış; hem d' 

ı;1Jl 
o sarp ve çetin kayaların ara· ··eti' 
çarçabuk mükemmel tahkimat ,~ı 
de getirmişti. (Devamı uo.r) "f 

. ,,ıe b' 
[ 1] Veli Bey, alaydan yetış t" 

zahitti. Okuyup yazma bile bilı!l ~· 
di. Fakat son derecede cesur. do. fa' 
ve herkesin hürmetini kazan1"'fdet~ 
ziletkô.r bir askerdi. Bura.da. o. taf' 

f . . k"' . Osmanlı Ordusunun şere ını . ,ııi•' 
mıştı. Abdülhamit, bu hiımetıııe 01· 
kô.faten bu zati maiyetine yareryı~· 
mıştı. Uzun seneler Yıldız sar

0
,.0 • 

· ıe " da kaldığı halde oranın levsı1 d ıfO• 

Fakat; bu iş temizleninceye kadar, 
saraydan çıkmasın. Burada kalsın. 
~ye haber yollamıştı. 

[Şu noksandır, bu noksandrr. Şu 
gelmedi, bu gelmedi; denilecek za
man değildir. Zira, Devletin hayat 
ve memat dakikasındayız. .. Bir as-

Onun için, heyecanından duramı
yan Serasker Rıza Paşa, Ordu Ku-

l mandanı Ethem Paşaya bu emri ver
dikten sonra, bu sefer de Yanya tel-

- Kalk .. bayrağını aç, önümüze 
düş .. hep beraber, düşmana karşı 

1 gideceğiz. 

Bu iki zatin, burada gösterdikleri 
himmet ve gayret, her türlü takdir 
ve sitayişin fevkinde idi. Bilhassa 
Veli Bey, elinde Kur'anı Kerim ola
rak, maneviyatı kırılmış olan efra
dın arasında gezmiş: 

- En önde ben gideceğim, eğer bir 

rışmıyan; (31 - Mart) vak'as'." :rıo' 
(Merhum Ali Kabuli Bey) • 1' ,,.r1· 
!atmamak için, Abdiilhamidiıı \1"1' 
le dsi askerlerin öniine atılarak (ı'clİ 
di hayatını tehlikeye koyan 

1
al<·9' 

Paşa). işte bu zattir. [Cenabı 1 

ni gani rahmet eyliye.] 
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Ge , , güzel ve çok zengin 

ltalya 
Arnavutluk 
Tirandan bildirildiğine göre Ar

navutluk Parlamentosu aym on al
tısında açılmı§ttr. Bcısvekil Kota kra
lın nutktınıı okumuştur. Kral bu nut
kunda, diğer devletlerle olnn siyasi 
miinasebatın çok iyi olduğunu söy -
ledikten sonra, bilhassa biiyük müt
tefik olan İtalya ile dostluğun son 
derece samimi olduğunu tekrar et
miştir. 

'Amerika dünya 
iş erine seyirciliği 

bırakınca ... 
r dın endini böyle 

te atabilir mi ? •• ze 

KADDN 

Kadın evinde her za
man neşeli olmahdır ! 

ıınııı1111ıut1ttt1ırnıııtııunnıııuıuınıuıı11111111nrııuııı1111uınnıuunnıuu11unııuıuıuuıuııuuıuı 

1 Çünkü.. Neşe her yuva- J Ev içinde kadın şıklığa çok fazla! 

1 
ya saadet ve bol şans I i itina etmelidir fakat ~asrafı peki 

g e t i r i r 1 az olmak şartıle.. ~ 
----------------------.: ""uıtttinı111111ııu11ııu"ııırıııııııınııııııııttıuııııııı111ııuıııııı11111111111111111111ıııuııııu11111ııuıııınıi 

Almanyada casuslukla mücadele 

ve 

Bir kadının giyinişi, 
yemek pişirişi, mak

yajı, hareketleri 
ailenin temeli sayıhr 

• • 
için pek şayanı hayret tedbirler alın- Tatlı bir gülüş, yuvaya saadet ve
ınıştır. Öyle ki, gizli Alman polisinin rir. Çocuğunun üzerine eğilen bir a
kurduğu ağdan ibr casusun kolay - nanın gülüşünde ne büyük şefkat 
tıkla geçerek Almanyanın içinde vardır. Bu içdcn gelen gülüşün her 

A • k 1 1 ~en~ı maksadına göre çalışabilmesi ·zaman cehre üzerinde saadet verici merl a 1 ar ımkansızdır, denebilir. Bir Alman . • .. 
t •• k • t" b Ik" b 1 1. t bır hal alması ıçm az çok makya-ı1u ume ı. e ı aş ıca meşgu ıye 

asker 
_ olarak bu mukabil casusluk teşkila- jın da tesiri vardır. Yüze öyle mak

gönderiyorlar 
tile uğraşıyor. Zaten Almanlar, mem- yaj yapmalıdır ki, daima tatlı ve sa
leketlerine gelmiş olan her ecnebi- mimi bir his versin. Mesela çok gü-

l 
vi gözden geçirmeyi, onun harcka- 1 bir arkadaşınıza tesadüf edersi 
tını süzmeyi kendilerine vazife bili-
yorlar. Onun için~ mesela harekatı ~---- ·-
şüphe uyandıracak birisine rastge -

niz, size güler, fakat o gülüşde bir 

boşluk, bir manasızlık bulursunuz, 

ona; neden böylesin, diye sorarsanız, 

şaşırır, hayır, der, her zamanki ha
lim. E\•et o her zamanki güzel ka-

Sokakta modayı takip 
· eden evinde gayet kö. 
ı tü giyinen bir anne f e-
ı • 
! na tesır yapar 

• • 
olduğunu ispat etmelidir. Çok tabii-

dir ki, sokak ve salon elbisesile ye

mek yapamaz. Bunu düşünerek bu

gün size mutfakta giyilecek ayni za

manda çok şık bir önlük modeli tak
dim ediyorum. 

Kareli tobralkorlan şık bir önlük 

kollu ve yakahdır. Ön ve arka bele 

kadar açıktır. 92 santim eninde ku
maştan 2 M. 40 lazımdır. 

MEL. Sİ. 
lindi mi, gizli polis hemen haberdar 
edilmektedir. 

Kontes ağustosta tevkif edilmişti. 
Varşovadan gelerek BerJindc biraz 
kaldıktan sonra Parise yollanacaktı. 
Berlinde yakalanmıştır. 

Bazılarının iddiasınca, kontes. ca
suslukla değil, uyuşturucu madde -
ler kaçırmakla suçludur. Lakin ha~ 
kikat hiç belli değildir. Hepsi, bi-

dındır, yalnız sizde fena tesir bırak

ması, yüzüne yaptığı makyajın mah
zun bir çehre hissi vermesidir. İşte 1 

size neş'e yaratnn yüz makyajını 

takdim edeyim: 

................................................ ········ 
ANNA BELLA 

» rer iddiadan ibaret!.. ~ v~Qk -
'Q!Jt 1c .Sıır]( . 1 • İki sene evvel Alınanyada bir ca-
Ct~,. Q!Q?n ış erme Amerikanın la-

1 
elindeki sigara pake tile askerlerin susluk meselesi ortaya çıktığı zaman 

1"ıQı1?,. 'clil~·acağı şimdiye kadar çok çoraplarını ölçüyor. lngiltcreden ha- cele geçmiyen:. güzel ve g~nç bir ka
~ i Ql't>ı old 

16!i. Şang1ıayda Avrıı - rice gönderilen askerlerin .. beylik> dından bahsedilmişti. O zaman ele 
~ı:ı~rtıtiyQ~h u.:~ gibi, Amerikalıların ewas, arasında bıı kalm çorapların geçmiyen o kadın, şimdi tutulan kon
~~ııı t, fJerck ır mıntakalan vardır. da büyük. bir ehemmiyeti vardır. Ço- tes midir? .. Meraklı sual!.. 4

h<li he:ı- b~ ~u imtiyazlı mıntaka- rapların yukarıki kısmının dışarı ""it~0İy~'n"i:i'öi'i~"kö0ng;9·9r.. 1 

~ı.,e ~>"i <dtı:ıt Japonların havadan kıvrılan tarafı subayın elindeki si- Roma, (Hususi) - Burada topla • 
tıı t dar Şnda. bulunduğunu §im- gara paketinin genişliğindeıı fazla nacak olan İtalyarı Polis Kongresin~ ı 
; 'fl.l~~Q.larının.ang!~yda1d imtiya:lı olmıyacaktır. Uzun uzadıya ölçüler de hazır bulunmak üzere Almanya · 1 

!J~ı~ llcnicl mu~afaası için Ame- taşınıahtansa daima cepte l>uluııan Polis Umum Miidiirü Himler, ltalya 

~~i~ tıılilcır:ı~. Çınc bahriye _cfra- ?.(r siga~a paketi uza~ıa:a. yollanma~ hü_kü~e~i tarafı~~an resmen davet Şık ve sade bir örme bulüz. Toz 
lı:ı 'l>ı hQJ . 

1 
No. lu resımde, uzere boyle hemen gıydırılerek gemı- edılmıştır. Kendısıne ]!itler Alman- pembe rengi11de olan bu bttlüz ara-~ 'lttıtı 9orii.;'iye <ıs~erinin karaya. ye bindirilen sporcu lngiliz askerleri yasının diğer en mühim polis mü • ları dantela. gibi öriilmiiş ve Faris 

~Q>"a}ı ;ıe!ctcdır. ve 3Ubaylar için dalıa umumi geli - dürlerindeıı ikisi dalıa arkadaşlık e- kadınları tarafından çok rağbet bul-esınırle lngilfa subayı yor. decektir. ·· 7 muştur. 

Yanaklar - Yanaklnrınızm hafif
çe üst kısmını kulaklara kadar bo

yayınız, diğer kısmını kendi rengin
de bırakınız. 

Gözler - Üst kısım kirpiklerinizi 

çok güzel boyayınız. Hafif göz ka· 

paklarınızı gölgelctiniz ve parlah .. 
nız. 

Dişler - Günde üç defa fırçalayı
nız, pembe olsun. Dişleriniz parlak 
olsun. 

Dudaklar - Üst dudak alt dudak
tan daha çok~oyalı olımılıdır ve ko
yu renk terci:: edilmelidir. 

EV İÇİNDE ŞIKLIK 

Bir bayan ü;in yalnız sokakta şık 

1 olmak değil, evinde, hatta mutfağı

na girince tam manasile ev bayanı 

Anna Bella Normandi ile Ameri .. 

Kaya gitmiştir. Vapurda verilen bir 

baloda güzel Annabellanın taktığı 

mücevherler zengin Amerikalı ka. • 

dınları bile kıskandırmıştır. 

I 
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" 

1crcüıııo •o iktibas hakkı ınllhf1.1:ıciıır 

Yarınki harp 
(4 iiuca şoy/ad-:ın devam) 

~slemiye başlamışlardır. Bu mak -
satlarına varmak ellerinde değildir. 
Fakat bu uğurda çalışmaktan geri 
kalmıyorlar. Mesela Akdenizde şu 
İspanya meselesi çıktı çıkalı İtalya
nın aldığı vaziyet bundan başka bir 
şey değildir. Bu memleketler, bir 

1 --------------------~ı:-.g.~ 
I RADYO I Şehir tiyatresun 

dram kısmında 
BUGt.t:NKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: ( 4 iincü sahi/eden clevam ) Cahideyi bu oyunda bıraz re 
Saat 18,30 plfikla dans musikisi, Pirandello'nun oradan ileri geçme- bulduğumu söyl:yecegım. }(on 

19 piyano solo: Cemal Reşit tarafın- sinin imkanı yoktur. Çünkü bu esere J 
dan, 19,30 radyofonik dram (O ... ), 20 ken, kendi rolünü yaparken ı ' 

bir son yaptığı takdirde bütün he - pı 
Mustafa ve arkadaşları tarafından • Sızdı. Fakat konuşması bitinCC 

yecan kaybolacak ve piyes, bir vod- iJP 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 t<:n uzaklaşıyor, tavırları ve rrı 

gün bir harp çıkarsa canh fırsatlar- Ö vil havası içinde bitecektir. Akıllı r 
t mer Rıza tarafından arapça söy - b" d d ) 1 lerile vnk'aya kendi ruhi beyee:ı la ngiltereye, Fransaya, büyük dar- ır a am ır, zaten (Aptal müel ifi .. 

lev, 20,45 Semiha ve arkadaşları ta- pi'-'esi övJece bırakıvor. katmıvordu. Fakat, sıra kend 
M h d• k t beler indirecekleri ümidindedirlcr. f d Tü k ·k· · h Ik J J J J 

1ey aneye ser 1 pos u ra ın un r musı ısı ve a şar- Amma, belki de böyle deg~ il.. Ev - ı geld:gi Z"ınan , bıraktığı verdCJl Halbuki, İngiltere, Fransa gibi Garp k 1 ( t ) 21 15 k t " J 

K tJ ı ı ı arı saa ayarı ' ' or es ra, vela düşündü, taşındı, bu neticeyi sı·~·etı"nı' bulması da az muvatfıı Bl•r kadeh r man OSti 1 devletlerinin ellerinde bulunan me- 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve - ~ · Ve a • nabi büsbütün başkadır. Bu menabi ertesi günün programı 22 30 plakla buldu da ynzdı. Bir ç~k defalar ı~ev- degıl hanı ... 
--------- ' ' zusuz kalan kalemlerın, ve kendı ka- G 1. b .. · b r r . . • B. d . h .. zengindir. Alabildiğine sılahlanan I sololar opera ve operet parçaları 23 . . . ~ . . a ıp, te aruz edecegı ı 

Eskı devrJn bazı mevhaneıerl lr e eblyat ma İ ' ' lemımın, çok defo başına geldıgı gı- . . . . .. .. ·l 
.., • ngiltere, kuvvetini arttırdıkça art - son. b' b k r d - . d 1. . l değildı. Nevvıre ıçrn soz 60} 

f I• ~b· d B d b" t ft k • ·ı· ı ı, azan a amız an zıya e e ımı- • • e 1 gı ıy İ. ura a ır ara an ra J lÇI ır, tıran Fransa, yalnız orduca, donan- 1
"""""'"

11111111111
""'""'"""""'"

111
"'""""'"'""'"'11"""" • • • •• •• .. ~·· • fazla buluyorum Yine mükerı ·· l k 1 ~JJ/"~'/1) lSTANBUL BELEDiYESi ım bızı goturdugu netıcel~r vardır .. , . . · A • ~ b bir taraftan da ŞUT er O unurdu maca, havaca değil, iktı sadi ve mali il/il ıl . ŞEHiR TiYATROLARI Bana PirandeJlo da (Size Oyle gcli- : Yıne candan, yıne harıkult1de 

sahalarda çok zengin bir devlettir. 'i[~1 il sııat 20•30 da yorsa .. ) yı böyle meydana getirmiş yaptı. 
Şairin bir dediğini iki yapmazlar, ı Şaırin koşesıne kımse oturamazdı. Bunlara karşı •ani fırsat. larla bir - IJflıilUllıfü S. . gibi geliyor. Belki değildir. Dedim Neclft, beyaz saçlarına ragırıeJl 

ustalı çıraklı gözünün içine bakar- Yanlı~lıkla biri oraya seğirtse, hemen denbire hareket C'dılerek belki bü - 1 ıze <;irle geliyor ya, bana öyle geliyor.. sı.ız, çizgisiz yüzile bır tezat ı 
lardı. Sokaktan, mevsimine göre ü- garson önler, mnni olurdu. yük zararlar çıkarılabilirse de bu DRAM: 3 perd: . Descartes'in rasyonalizminden ha- ediyordu. Talat, tamamen ırıtie 
züm, armut, portakal, mandalina, Üstadım Ahmet Rasim, bu sair ti- kuvvetlı' devletler ınu·· cad'"'leyı· uza _ Yazan: Turkçesı: reket ederek septisizm'de karar kı v·· 

• "' L'pirandclla M. Fuat • kafasında ynrattığı damattı. Is 
muz, muşmula gibi yemişlerle, tuz- pini birkaç kalem darbesi içinde ba- tabilirler ve ıstedıkleri noktaya ge- lan bir tiyatro ... Rasyonalistler, mut· rd d " d·-· h p:ı 
lama, Marmara sardalyası, sarı hav- kınıı ne canlı, ne guzel tasvir edi - tirebilmek için lazımgelen .bekle - • • lak hakikati. ancak aklın kanunlari- pe e .. e goster .ıgı ?~:~anı, 
ynr = tarama, kalamata zeytini, ku- yor: mek kuvvcta ne maliktirler. ~ r.lı~jl'l ISTANBUL BELEDJYESI le bulmak miimkündür, derler. Pi- den yukselen. b.ır sesın: d 

• '
1 1111· . ŞEHiR TiYATROSU B l f d t k 0 tu sardalyası, pastırma, sucuk, Hı- • B zıları hakkında muvakkıthane randello, ev\•ela lıuna inanmış görü- - raYosı e ı a e e me Her yay, ne kadar kuvvetli olur- ını 

kerda ve ilah gibi mezelik bir ~ey muamelesi yu·· rütülür. lli,! 1111~·1 saat 20-30 da nüvor. Hatta eserinde,· (Hakikat ru- lacak. 
~ sa olsun. gergin dura dura nihayet l ., ne 

ısmarlarsa büyüklü küçüklü - maruf - Gelmedi mi? ıı illi 1 intikam maçı humuzdadır), (biz.im içimizdedir.) Şaz.iye, Mahmut, Yaşar, Nezı 
gevşer. İngilterenin, Fransanın ve { ~ 

tabirile, iki elleri kanda olsa - hemen Diye sordunuz mu, derhal saate OPERET·. diyor. Fakat sonra septik, şüpheci vasatın üstünde birer mu\•af ıı. 
~· d. l d Amerikanın karşısına çıkmış olan Al- 3 perde ·""' 

segır ır er, manav an, bakkaldan bakılır : bir eda ile hakikati yine insan aklına nösterdiler. (Size Övle geliyor..,... 
1 g l . · ı d" ,_ d D h manyanın, İtalyanın ve Uzak Şark- Ynz.an: Türkçesi: k b ~ J 

a ıp e ırır er L - Tam seKİZ e gelir. a a saat L'Veber ve A'huze ay ettiriyor. bana öyle geliyor ki Şehir Ti>'• 
Yemişleri itina ile yıkarlardı. So- yedi buçuk!.. Yarım saat kadar bek- ta Jnponyanın, bugün sarf ettikleri Eserde insan psikoloJ·isi, şayanı d 

1 
d .. '

1 1 
k 0 Paıar aürılcri 15.30 da Matine m ara yarlardı. Portakalları, kabuklarını liycceksiniı. gayret, hiç bir şeyde geri kalmamak 6 hayr<:t derecede muvaffakiyetle tah- uz a as ın an guze o 

soymadan dilim dilim keserler, üs- Denir. Filvaki, şnir, saatınde ka- için uğraşırken gösterdikleri faaliyet • • !il edilmiştir. M. Fuadın tercümesini mlan eserlerden biridir. f(L" 
tüne toz şekeri ekerlerdi. Sardalya- pıdan girer. akıllara hayret veriyor. Fakat. diğer Şehzadebaşt de muvaffak saymamak için hiç bir N. S. COŞ 
Yı sirke ile temizlerler, avıklarlar, B d d t ·1 t · b k S k" M F uıııııııcı..ıu.ıınnmıınııııı•••ııı1111n1111ııum1111ııı• 

J un an m:ıa a, ezga) ar om.ııt t· devletler yine pek çok servet ve kuv- se cp yo · anıyorum ı, · ua - DEVREDİLECEK ı·ını·RA 13~ tabağa bol zeytin yağı koyup, şairin çin bir tarıfe hükmündedir; vet membalarına malik bulunuyor. TURAN dm Pirandello'dan çevirdiği yalnız 
masasındaki tnbakların arasına yer- - Gelmedi mi? lar başkalarının muhalatla uğraşa- TIY A TR OSU (Size öyle geliyorsa .. ) değildir. Mü- cMil kutuları için t~n ""iJ: 
leştirirlerdi. Diy~ sordunuz mu?.. rak elde cdebıleceği şeyleri. çabu _ Bu gece saat ~I tercimin çevirdiği bir takım piyes- tertibntb hakkındaki ihtiras ~ 

Dükkan SJhibinin alakası, hürmeti - Geldi, şimdi nitli! 20 30 d 1 1 ı ler daha hatırlıvorum. Şu - sus alınını-: olan 22 Eyhll 1931 
., b cak ve kolayca bulabiliyorlar. Bu , a :. . ı J ır 

garsonların gibi cali ve sahte değildi. - Saat on! Bır kere Saraç hanına büyük fnrk düşünülecek gibidir... Naşit ôzcan ve Cemal Sahir birleşiği nu ilave etmeyi çok istiyorum ki, ve 1271 numaralı ihtira bef11 

Samimi ve yürektendi. Şair, ne za- bakın. Oradn yoksa mutlaka kebap- Fe\•kaHide müsamere Pirandello piyes yazma san'atinin ihfü•a ettiği hukuk bu kerre b~ 
man dükkana gelse, köşesine oturur çtdadır. biraz canbazıdır, artistidir. Llsanı sına devir veya mevkii fiile kO ..ı: 
t SPOR YAZILARIMIZ RAMONA Operet 3 perde d·ın1L"' o urmaz, patron hemen yanına koşar, - Ne vakit gelir?.. çok oefa avantür bir hava içinde, ba- için icara verilmesi teklife ı ti 

halini hatırını sorardı. Eski garson- - Saat dört buçukta buradadır. Son Telgraf spor sütunlarını ta - Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Ha- zı defa da psikolojik bir zafını yaka- olmakla bu hususta fazla rnııl }) 
!ardan biri dükkandan çıkar, hasta- Şişesini verdi, dolduracağım! nınmış klüp idarecilerimizden ve kimliğinden: Iıyarak avucu içine alıyor. Ben, ken- edinmek isteyenlerin Galatad11~,. 
lanır, işine gelmezse, yerine gelen- Yahut: gazeteci ·arkadaşlarımızdan M. Ke- Zihninin, Beyoğlu Tarlabaşı Pe - di hesabıma bu muvaffakiyetin ede- lan Han 5 t:nci kat 1 - 4 nuırıar ııt 
lcre, şairi göstererek dikkatli hizmet - Bu akşam gelmiyccek .. Beyler- mal Con'a bırakmış bulunuyor. derli apatımanında Rıfat Kamhi, bi olduğuna kani değilim. müracaat eylemeleri ilan o~ 
etmesini söyler; hazan belki bir yan- beyindeki teyzesine gitti. Yarın saat Spor işkrinin senelerdenberi için- Edvin Knmhi ve İsak Kamhi aleyh- Sahneye koyuş ve oynayışa gelin- ıı) 
lışlık olur ihtimalile masasına gelir, sekizde gelme1.sc yine oradadır. Fa- de bulunmuş ve hala da bulunmakta lerine; Ortaköyde Viran namıdiğer ce: Sultanah~t 3 üncü Sulh 11 
karufokisini koklar, çok defa garso- kat erlesi günü mutlaka gelecektir. olan bu arkadaş, her gün muntaza- Vatman sokağında kain eski 20, 20 Dekoru çok güzel bulduğumu söy- Hakimliğinden: "'' 
nu çağırır; şi~eyi göstererek : Ce\ aplarını alırsınız. man yazılarını yazacaktır. ve yeni 20, 26 numaralı bir evle al- !erken hatalarını da işaret etmek is- Mukaddema Fatihte Macar 

- Al bunu götür, tezgahtara söv- Tedivat hususunda da sairdir. Pa- S . 1 . 1 di tındaki bir dükkanın izalei şüyuu terim. Mesela ortada, antreye giren de-:ler caddesinde Küçükmeyd11~r. 
J J ·• por ış erimızin günün ıa\'a s- ~ v' 

le benim içtiğimden versın! ra da onun nazarında bir sfınihadır. hakkında ikame eylediği davanın yol tiyatronun bir çok taraflarından kagvında 33 No. lu apartımanda teri, her işin içyüzü, ve en gizli kal- . ı 
Derdi. Az gelir. çok gelir. Bu iki türlü gcli- cari muhakemesi neticesinde yuka- görülmüyordu. Bunu tam ortaya ve Beyazıt Sogwanağa mahallesi İrıl 

mış taraflarını Son Telgraf size ve- d · tı Şair, bazan rakıya kanmadığı için, şin meyhanenin içinde asla farkı recektir. rı a ısım ve ikametgahı yazılı Rıfat diklemesine ve tiyatro binasına u- hamamı sokağında Emek apar 
tvde yemekle birkaç kadeh daha yoktur Sıkıntı ÇC'kerse bile dışarıda Kamhi ilanen vaki muameleli gıyap yan bir şekilde yapılması icabedcr- nında t ·No. da Melahat'in Eırıl~.ı.· 
parlatmak, yahut (subuh) u mcyha- çeker. Fc\·kal&de ah\•alde de elden ı Ona biıtun arkadaşlan da yardım- kararı tebliğıne rağmen mahkeme- di. be51''" 
nede degil, evinde yapmak niyetin- denilen ödüne alma dahi mümkün- da bulunacaktır. Bu suretle tanın - ye gelmediği gibi itiraz da etmemiş 1 Saniyen, koyacak muvafık başka ve Eytam bankası İzmir şu 0ııı 
de olduğu için, meyhaneden çıkar- dür. Orada kendisi için büyük bir mış 1 ar<!cı erın yazı arını a ayrıca 

1 
bulunması sebebıle gıyabında ma- yer olmamasına rağmen şöminenin biti 'd ·ı · ı d l almış olduğu Ergani Bakır)' 

ken bir şişe rakı alır, cebine yerleş- refah görür, hiç bir şeyi çalınmaz, Son Telgrafta okuyacaksınız. hallen yapılan keşif neticesinde 2000 . yeri iyi intihap edilmemişti. İyi in- tikraz tnhvilinin (A) terti 
tirirdı. kaybolmaz. Maahaza, şairden şaire . . lira değerinde bulunan \'e kabilıyeti lihap edilmemişti , çünkü üzerindeki 133514 No. lu mu\•akkat mııI<b/ 

Tezgahtara: j fark olduğu gibi, bunun bütün mey- DEVREDİLECEK IHTIRA BERATI taksiıniyedeıı mahrum bulunan gay- ayna tivntronun yarısı tarafından bedel ve faizini tesviye edilrıletı 
- Doldur bir yarım okkalık! hane heyeti nezdinde de farkı \•ar- cMensucatta kullanılan lifli mad- rimenkulün bilmi.izayede satılarak gBriilm;diği için İıüseyin Kemalin hakkındaki istida ve müra~ıı.ıı ~ 
Emrini \'erir vermez, tezgahtar, dır Şair vardır ki dördüncü kadeh· de~·i verme usulü• hakkındaki ihtira esmanının hissedarlar beynınde tak- ikinci perdede aynaya bakarak ko- ~rine 934/530 No. lu dosya ılt ~' 

boş sişeyi nlır, itina ile yıkar. çalkar, ten sonra cı\'ır, altıncı yedinciden için alınmış olan 3 Sontc~rin 1934 sım ~·e tevziıne ve 1819 kuruş ma - ı nuşmasını bir kısım halk hayal gö- pılmnkta olan mahkeme ve tet1'ıl 
stizeı, koklar, bir daha vıkar siler sonra sö\•er. Üç şişeyi dikince hır çı- ta rıh ve 1888 numaralı ıhtira hera- s~rıfı muhakemenın ~ısseleri nis~e- rüyor, bir kısmı da kendi kendisile tın ve usulen gazetelerle yıı.P 
doldurur, kağıda sararak sair~ uza~ knrır. bu sınıfa aid olanlar değerleri tının ihtiva ettiğı hukuk bu kerre tınd·e· tarafl~rına taks~m ve tevzııne ! konuşuyor şeklinde tefsh' etti. ilan neticesinde rnezkür tıt11;,,r. 
tırcf.ı. Bu ameliye bitinc~ye kadar nisbetınde Hibar bulamazlar. Hak- başkasına devir \:eyahut mevkii fiile ka~ıl~ temyız olmak uzere 17/ 9/ 937 S ::mra ayna o kadar yüksekti ki, müddeiye aidiyeti ibraz oluna~ 
tezgiih başında cam sıkılmasın, meş- larında '\'Cresiye muamelat ta pek konmak için ıcara verilmesi teklif t~.rı~ınde ~arar verildiğinden işbu Hüseyin Kemalin k.ondisini görmek ka kaydı ve müddeti itiraz t 
cul olsun diye şaire bir iki kadeh mahdut olarak icra edilir. Hatta ko- edilmekte olmakla bu hususta fazla h~~um hu!a.sasının ilanen tarihi teb- için sandalyenin üzerine çıkması ıa- ve hiç bir taraftan jddia ,,c 

1 

rrıkı: vulanlarını da pek Çdk gördüm. La- lıgınden ıtıbaren 20 gün zarfında ~ımdı. sebketmeıniş ,.e batta müdde ... 
malUmat edinmek isteyenlerin Ga- dJ'' 

- Keras! kin sairi muhteremin ~·anında otu- temyizi dava etmediği takdirde lıiık- Hiisevin Kemalin büvük bir istik- yeminle teyit etmiş olduğun d""' 
" latada, Aslan Han 5 ·nci kat ı - 4 nu- J J d v 

Ederdi. ruyorsa yine her türlü muamelci mü~ kesbi kat'iyet edcceğı. hiıkum bale dört nalla gittiğini söylemekte caret kanununun 437 inci ma ti 
maralara müracaat eylem ... leri ilan ı l t bl·.ı;· k k · f k h t rııe Kapıdan çıkarken muhakkak : cebriyeden muaftır. Buralarda da ıu asasının e ısı ma amma aım hiç bir mübalfığa yoktur. Onun ge _ tev i an ta vilin faiz ve c 

- Kalinikta bcgimu! hatır saymak, buralar imar etmek olunur. olmak üzere ilan olunur. çen senedenberi her oyunda biraz da- tının miiddei Melahat'a itaY'~ \ 
yu bastırır, sabahleyin mahmurluk kadar kıymetlidir. O derecede ki, ha olgunl.:ıştığını, biraz dahn şahsi- bw·iyetine ve keyfiyetin Mah)~, 
b . . k"l t• . ' "bl•v e ııle o:ımıya gelip gelmiycccğini anla- şair iki üç gün bilahaber gelmese e- yetını bulduğunu \•e tekniğinin bi- a c ıne ış ar ve ı agına v 

1
r, 

mak için hemen ilave ederdi: vine kadar adam yollanır, Hastalığı rnz daha fa7lalaştığını görüp se\rine- gazetelerle ilanına 7/10/937 :8'0ı 
- Yarın erken gelezcksiniz? Ar- anlaşılınca bizzat patron eski kon- rek seyrediyoruz. (Size öyle geliyor- de mahkemece karar vcriJrrııŞ f 

k daslar sorarsa ne diyeyim pasam! yak. eski şarap, yahut vişneli terli- sa ... ) da Hüseyin Kemal bana öyle ğundan kanuni müddeti zıı.~d 
Şair, kendi köşesinde, kendi key- battan bir şişe, iki şişe ile istfsara geliyorki, bir harika idi. temyizi dava edilmediği tcı1'. 

!ınc tabi, ruhunun derinliğine dala- gider. Tütün. cıgara kağıdı götürür. Samiye, Şehir tiyatromuzun bu hükmün kesbi kat'iyet e~ 
kboilnduiğşiunre ı~satdda~~.da~abr, kendi gönlile Çorba yapsın da, sıcak sıcak içsin Baş, diş, nezle, grı·p, ronı'ati·zma gtıeknçgesraı"dne'atbkı.ar·rhınaıvldı·a,.bılularpiybesdek ar- neBn t~kbliğ oBl~~ur. s Ih H ktı1' l 

• e ıgı gı ı çakar oturur diye gerdan, piliç götürüldüğü de ~ - • ıra ·mış eşı taş ırınci u u 
gônlünün çektiği mezeyi ;smarlar' vakidir. Yastığının altına para da ve bütün atnlarınızı derhal keser. bir san'atkar olarak müşahede et - kimliğinden: f 
pişir~ir. i~tcdiği .~damlarla konuşur: konur. O gün meyhanede yegane icabında günde 3 kaşe alınabilir • mekle iftihar duyduk. Ellerini, kol - Zihninin, Beyoğlu Tarlab:ış•. f, 
scvdıklerıne o gun sünuh eden bir- miibahase onun hastahgyı, gu .. zel ta- !arını, sesi \'e mimikleri kadar mü - fll 
'- b f • k d•kk t T ki• 1 • d k k l k 1 reli apartımanda Rifat Kanı ' .. 1 r;RÇ eyit parçasile, bir gazelciği O· biati, insanlığı, okumuşluğu üzerine Slm Ve mar aya 1 a • a it erlO en Sa IOIOIZ. emme ontro ederse Muhsinin e- vıv 
Lu b l k d meg'ı· fazlas·ı ··d · ı kt vin Kamhi ve İsak Kamhi alC. Jı-.. r, ununa zev • uyardı. yürür.• (Devamı var) ı e o cnmış o aca ır. v. 
L: Kendisini tebrik ederim. rine; Ortnköyde Viran nanı~ ıJO• 1 

Tefrika No. : 5 --- - -- ~·---- zzs Vatman sokağında kain esk1 rJe i 
- Bu husustaki kanaatiniz? ' ·· h d 1 · d (Ii · 20 26 b: .. c\ muşo c e erı arasın a int ihtilal ril edeyim. Belki bana hak verirsi- veycnı , numaralı .... . cıJ 
- Hiç... komitesi) kadar esrarengiz bulduğu niz: tındaki bir dükkanın izaleı ' c 
- Bu cinayetler (İhtilal komitesi) (Eııtelicens Servis) teşkilatından şu u ~ 

tarafından yapıldığı kanaati hasıl suretle bahsediyordu: .. zu~Jcatık iki kaşın altında gömül- hakkında ikame eylediği dtı\' 1''' 
oluyor mu? muş u ve .~·uv~rl~k ik igö.z.:·: F~- ri muhakemesi neticesinde yıl f.l 

- Belki olabilir .. faknt fail ve mü- >- . . . . Bom bayda İngilizler ta- kat, b~n bu gozlcrın ıfode ettigı ma- isim ve ikametgahı yazılı RifBt ~' 
bb' 1 rafından takip edilmekte olan ihti- nayı ızah edemiyeceğim. Zayıf bir .. A • • 9p 

se ıp eri hakkında en ufak bir de- liilci bir Hintlinin fikirlerini öğren- vücut... Elleri kemiklerinden ayrıl- hı ılanen.-v.akı m_uamelelı gıJ eP" 

ıs·s·ı 
i Numarah İ 
cınn111tunı1111tıuıt11uuunıuı;'; 

CASUS 
Nakleoen : CeUU Cengiz 

Hl ve emmare bile yoktur. k t bl - --"" .A me istiyorum. Bu adamı tanıyan mış .. ellerinin üstiinde yalnız yeşil rarı e ıgıne ragmen, ınao .. - i; v 
- Bunların müsebbiplerini mey- bir diğer Hintli dostum vasıtasile bir çizgi gibi beliren damarlı bir vü- gelmediği gibi itiraz da etıneıtl ... ,ı 

dana çıkarmak için İngilizlerin dai- rıı•1• 
ma faaliyette bulunduklarından ve kendisinden bir gece görüşmek üze- c.ut ! ~u:umuş ~ir. b~run,:. ~aka~ de.- lunması sebebile gıyabında ,,('# Bombay Polis Müdürü vak'a ma

halline yetişti. Beni İngilizler iyi bir 
dost olarak tanımaml§tılar. Bu es -
nada bir dostum beni istic\•aba baş
lamıştı: 

- Burada İngilizlerin hayatını mı 
tetkik edeceksiniz? 

- Ben yalnız, esir milletlerin 
ıstıraplarını tesbit ve terennüm et
mek istiyorum ... 

- Sadece bu kadar mı? 
-Evet. 
- (İhtilal komitesi) nin faaliye-

tinden memnun musunuz? 
- Çok iyi idare ediliyor .. 
- (Siyah saplı hançer) ler hak -

kmdaki fikriniz nedir? 

- Teşkilat çok mükemmel demek. 
- Teşkilatın esasından haberim 

yok. Fakat, görülen bir hakikat var 
ki, bunu inkar etlll€k, güneşi inkar 
etmek kadar gülünç olur! 

- Gizli teşkilütın içyüzü hakkın
da kat'i ve esaslı malümatınız var 
mı? 

-Hayır ... 
- Öğrenmek istemediniz mi? 
- Pek arzu ettim ... Fakat.. 
- İmkan bulamadınız mı? 

re randevu almıştım. Bu ihtilalciyi Jıklerı bır demırcının korukl l l k ·r · de" hiç bir ~y elde edemediklerinden b' .. t a· 
1 

k erı gı- en yapı an eşı ncticesın b.111 r şahsen tanımıyordum. ı mu ema ıyen açı b. ,,ıı 
haberdar mısınız? ıp apanan ır ra değerinde bulunan ve ~ f 

- Bütu··n polı'slerı·n ve bı.lhassa O günlerde 13ombaydan hareket burun ! ıııırı 
t k · · h 1 j taksimiyeden mahrum bulu t~' 

(Entellicens Servis) memurlarının e me JÇın azır ık yapıyordum. n- Uzun, kıvrak, kuru bir çene ! s8 ~ 
şayanıhayret bir faaliyetle çalıştık- gilizlerin beni tanımaması için kıya- Hayır .. hayır .. ben bu müthiş ada- ri menkulün bilmüzayede ·ııde 'j 

f t . · t bd"I b · · t ·r de · ğ esmanının hissedarlar bc)'Il1 
...,1Y larını hissediyorum. e ımı e ı e mec ur olmuştum. mı ıyıce an ~ mıyece im. ş"" 

h K d · ·ı · sim ve tevziine ve 1819 kurt' ·~t.1 - (Entdicens Servis) hakkında- Re berim geldi: - Haydi mösyö, en ısı e Ingilizce konuştuk. . 01,.rr~ 
ki fikriniz? dedi, ziyaret saati hulul etmiştir. Bu muhavere c.ok mühim ve he- rifi muhakemenin hisselerl . ııt 

,,zJl 
- Çoktanberi zihnimde bağlanıp Rehberimin ark:ısından sokağa canlı idi. tinde taraflara taksim \'C te 

1
g:;1 

kalan bu istifhamı henüz çözeme - çıktım. Bizi, bu yeni kıyafetimizle Bakınız bu meşhur ihtilalci ile ne bili temyiz olmak üzere 17/9. bı.ı 
dim .• beni tenvir ederseniz çok mem- hiç bir kimsenin takip etmediğinden mühim ıne\'Zulara temas ettik : rihinde karar \•erildiğ_indcn, 1~ tel' 

- Bütün mesaime rağmen maale- nun olurum. emindik. - Ziyaretime müsaade ettiğiniz- .. A • • rifl1 
t B 1 kum hulasasının ılanen ts Jı 

se ··· - en (Ente icens Servis) me - • İhtılalcinin karsısına çıktığım za- den dolayı ~k memnun ve mütcha~- ııırı 
H ·· l k t• h k.. ı l B b d b .. 1 A liğinden itibaren 20 gün . ~ ~ - er gun, meme e ın er o - mur arının om ay a oy e nana- man. bu adamın mfi nalı çehresinden sisim... d ...,-

ş~si~de. vukubv.Ian garip ve esrarcn- 1 sız ve bilhassa mahalli ve gayd;,iya- jvc korkL'n" ":ı ,arl:mncian 0 kad;:ır _ Si7:i bana sevkcden sebebi an- temyizi dava etmediği tak .ı 116~ J 

- Bu gizli teşkitAttan 
korkuyorum. ben bile betmlyor mu? miyoruın. 1 Korkmuşttını cli,\'n: t m... Bakınız miisyö ! hul:isasıuın tebliği ınakafl1ı11119"' 

gız ıntıharlar nazarıdikkatinizi ccl- isi iş1er1e meşgul olduğunu zaıınet- cok korknn:- ' ur.ı k•... latırsanız ben de memnun olacağım, mün kesbi kat'iyet edeceği• ~'· 

- Hayretle görüyor ve işitiyorum. Fransız muharriri, B)mbaydakı ıbu miithiş nd 1rıın \'chres[ni Sİ7.e ta~ (DeMmı ıuır) jolmak üz<:-re ilan olunur. 
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Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KAT 

'7-S O N T E L G R A F ·- 22 Birinclteşrin937 

1 EK 
, !W6:1m=ıım::m:ıı .. lm':lmzım:z:~uwı ~ 

Beyoğlunda, Eski ~ ) !1~ : '"C:f ar U üdürfüğünden: 1 

·ra Vasıf söylüyoı· .. 
HA y DEN mağa zel ar1nda c:l=~s""ı'""r ... ,"" a-· 11C!;r l.>:oll""\ ""C=1 ~1 u-n-es·i·m-uc-i-bi_n_cc_7_0_X_l_O_O_eb_'_ad_ı_n_d_a_3_4_0_00

1 

Nefis ve rnüntehap BAKER k ı lo ince ~ . · ııı 1 j ~ \ ıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
mobilyaları teşhir edilmektedir. 11 ,,.- Pı:ız .r. l-11-9J7 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 15 
y ATAK ve YEMEK odaları de f,::ıh ıtaşl' 1 ' \ ı :m \c mübayaat ıubesindı!ki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 

Eğer elde kuvvetli bir donanma olsay
dı belki de Balkan harbi çıkmazdı 

ile SALON takımlarının en III ş 
- artnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden 

zengin çeşitlerini her yerden alınabilir. 

ucuz fiatlarla bulacaksınız. IV - iste klilcrin paznrlık için tayin edilen gün ve saatte 011 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı ıreçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. "6885n " .. 

~~~~~~~~-ı 

Harici Askeri Kıtaatı ı 
1IanJan 

• • • • 
l - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan 3 adet sigara 

Donanmanın en başta hizmeti düşmanı lslan
bula sokmamak, Osmanlı paytahtını İzmir Müstahkem Mevki kıtaatı -

nın 77400 kilo ayaktan sığır eti ihti
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltme -

makinesi için teklif olunan bedel haddi layıkda görülmediğinden pa
zarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 

11 - Pazarlık 6.Xl-937 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 
de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki ahın Komisyonun. 
da yapılacaktır. 

[llalkan h . 
kurtarmak olmuştur 

ye konmuştur. İhalesi 25/10/937 
pazartesi günü saat 16,30 da İzmir -
de kışlada İzmir Levazım amirliği 

111 - Muhammen bedeli 30,000 lira ve muvakkat teminat U50 liradır. 
iV - ŞartnHmeler hergün 150 kuruş mukabilinde adı geçen Ko· 

misyondan alınabilir. 
t.ıı • arhı-

nı · k çın ve neden 
aybcttık'> 

~ ··· mev-1ttı Osnı 
tih. anlı ta .. 

ının b 
1ır~..l· edba1ıt 

"'\4lSeleJi 
tini . nden bi-
. ıf ade etti v. • 

~n bii ~ gı ı-
ka Yii.k bir ala

tl!Jandırdı o . 
<?'tnı. harbe iştirak 

ıg Ve • 
harbi .d Yınc o 
ol ı are etmi§ 
ı.eanıarın hemen 
•ı PSi 
ceııa anketimize 

J> ııerdiler 
l1alkan · 

hcırb· deniz 
ınfn 

hı h cereya • 
akkınd " 

to11ı a BOZ 
enıek l • 

lletleı; sa dhi • 
hi . 71den en m ·· 

'tıntın· h . u 
bt 1 aız olan 

ne, yani yüzde doksan dokuz cür'et 
ve cesarete ve ayni zamanda talih ve 
tabiatin yardımını dilenmiye dayan
mıyor. Meharet ve materyalin de 
cesaret derecesinde, hatta daha üs
tün amil olduğunu gözönüne getir
mek lazımdır. Bunun için de vaktin
den önce hazırlanmak gerektir. A
miral Togo'nun muvaffnkıyetinde 

cesareti kadar diğer iki amilin de 
tamamile mevcudiyeti hakim olmuş
tur. Onun karşısında korkak olma
dığı kadar gündüz harbi yetişmiyor
muş gibi geceleyin de harp eden ve 
sabahlara kadar teslim olmıyarak 
savaşa devam eyleyen Amiral Ro
censvenski sırf o işaret ettiğim amil
lerden mehcur olduğu için mağlup 
olmuştur. Bunun bir misali de İska
jarak muharebesidir. 

Satınalma Komisyom.ında yapılacak

tır. Tahmin edılen mecmu tutarı 

19350 lira muvakkat teminat 1451 li
ra 25 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İstekliler 

Ticaret odasında kayıtlı olduklarına 
dair vesika göstermek mecburiye -
tindedirler. Eksiltmeye iştirak ede
cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde ve şartnamesin
de yazılı vesikalarilc teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden 

en az bir saat evvel Komisyona ver
miş bulunacaklardır. c2lh c6839> 

* İzmir müstahkem mevki Ko. ca 
gösterilecek yerde 16,511 lira 84 ku-

V - İdarece alınması mutasavver makineler "Molens, Standnrd ve 
Müller,, olup bunlardan başka Firmalardan pnzarlığa iştirak arzu. 
sunda bulunanların, Fıatsız tr!klif ve kataloklarını münakasa günün• 
den, en geç 3 gün evvel Tütün Fabrikalar Şubesine ibraz ederek 
pazarlığa iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl - lsteklılerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte Yukarıda ndı geçen Komisyona gelme
feri ilan olunur. "7216,, 

Nafia Vekaletinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş : Adanada Berdan regülatörü ve Ber

dan sağ VC" sol sahil sulama kanalları keşif bedeli 530000 liradır. 
2 - Eksiltme : 11. Sonteşrin .937 tarihine rastlıyan Perşembe günü 

saat 15 de Nafia Vckaldi Sular umum müdürlüğü Su eksiltme Ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Jsteklıler: Eksiltme şartnamesi, nıukcvele projesi, Bayındırlık 
işleri genci şartnamesi, fennr şartname \•e projeyi 26 lira 50 kuruş 
bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden ahıbilirler. 

l' tııu 
fiiph t> da hiç 
nı· e Yok ki A

ıraı V 

Amiral Vasıf Bahriye Nazırı Cemaı 
Paşa ile bir araaa 

Almanların taktikleri ve pratik
leri, uzak mesafe endahtındaki me
lekeleri neler yapmadı? .. Biribirle
rinin teknelerini bile göremezken 
20 küsur kilometreden muhnsımının 
yalnız duman ve direk uçlarını ta -
rassut ederek müessir endaht yapan 

ruş bedeli keşifli 12,231 metre uzun
luğunda telefon hattı insası kapah 
zarf usulile münakasaya konulmuş .. 

tur. İhalesi 1/11/937 pazartesi günü 
saat 16 buçukta İzmir levazım amir

liği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Teminatı muvakkate akça-

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24950 liralık muvakkat 
teminat vermesi \'C 100000 liralık Nafia işlerini taahhüt edip muvaf. 
fakiyelle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğuna 
dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlık ve.s:kası ibraz etmesi, 
isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "3806" "6927,, 

li l ClSıf'tır. 
.ı akan d . 
"Onan enız 1ıarbinde Osmanlı 
Üini if trı.asının crkanılıarbiye reisli -

flraf rrı.:~den. ~":iral Vasıf, Son Tel
bı"akın arrırınm anketini cevapsız 
tıı·nka cırrı.ış ve sorduğu suallere tat
leJceu: ~~rşılıklar vermiştir. Mem
ofall A 

1!11 Yetişmiş giizide1eTinden 
,. .-ınııraı-
. ~li bir .. ın beyanatını muhave -
1!ıbQre ntulakat halinde bugünden 

11 ne§rediyoruz.] 

• • ........ A. 
tıııin i:iralı, gemi kurtarma şirke-
~ \'e are meclisi snlonunda gör -
z~ki .. tanıdım. 

~~hl'esin~akışlarının süslediği esmer 
taşıra: en tebessümlerini taşıra 

• ........ Son 1' l 1111li okua e graf .. Son Telgraf .. hep
İli Um! 

Yel'ek .. 
........ lln cumıesini tamamladı : 
A.trıira~n .d: söyledi, bilmiyen de .. 

~ 11'lde p· ' ~Yı Yetişmiş, hadiseler i
rarJcı : l§mış bir edanın verdiği ıs -

i;: 1ınktını k 
ıy('n b· Yo ... 

~&ın1 \'e ~r ta\rır ve ton içinde hafı
ı-?s"asiyeti}at~ralarını nim bir anten 
\lrJu \'e e ışlcyen kulaklarıma bir 
lle]k· fınck istemiyordu. 

le 11 dakik ~cek bir ik aları sante ulaştırabi-
d A.tniral ~a ve ısrar bunaltısı için-
an: asıf'tan şu vaidi alabil-
....... ~ .. 

tlat ger, baz h k 
aı Sahipleri 

1 
a ikatl~r bazı bcya-

1 ta tahrif ~arafından sehven dahi 
ı bi edılm · 
~· r. karar v .c.ınış olsaydı, devam-d': hır Şey &ö c ıtıyadın sevkile yine 
. trı kı ısr Ylenıezdim. Fakat, ma-
ıp ... ar cd" 
~l e karar ıyorsunuz, bu pren-
&O ttrıck \'e ~nıı .sırf o tahrifleri dü
Y1lçYece~i akikati tazelemek için 
~te t> ın. 

ltıl • bu ... 
raı vaıttir k" b .. 

tıakı Vasıf'ı ı ugun bana A-
~d etınek f n değerli beyanatını 
ltı ıseıere ırsatını veriyor. Amiral, 
8<ıtıı Reçmedc ·· titı arın h n oncc, yaşayan 
dek· atırala 

§1.ıtıl 1 isabet . ·~r.ını nakletmele· 
......., ~ SÖyledt~zlıgt işaret etti ve .. 

d rı· alkan h 
,, ·~ " l arbi m ~l. b' . ,,atıi ,,o ların • . ag u ıyetıne 
~l(:~.donanrnana hftkınıiyctsizliğin, 
dı. 1\ lıdeki ın ın sebep olduğu ga
ta1 Yni zam Ukaddimede ima edil-

''l'o anda do 
ltr ad Ro- \'eya c n~nmanın Ami-

~ı ll)a~tnlar clind Tekıdof, gibi ce
'ı.trı·Clftp olın e bulunmuş olsay

<11.ır,. ırnhn b ı~acağı kaydedildi 
"~a" u ık· · terı /\ gı anlaşıl 1 nokta üzerinde 

<lurcıu~iraı Vasıi'~rdu. Ve .. hakika-
l3. u nokta iizerinde 

~t~lerı ı.ı lloktaina 
~l ayd elde ku" zar haklıdır. Ger
Q l 1 ~lk •\'etli b" d ~llıı i d ır onanma 
tr.,,~l harbi e Balkan ittifakı ve 
ll<Ja Cketi h çıkmazdı. Hiç d ~·1 
ııcıq §ek1· enıen h egı se, 
lt. l<ı.ra ınde \'e b' emen bir yarım 
~l!aıta S~hip olan ır~ok müdafaasız 
.\ llltııt~lttn(lzdi F' unanistan bu 

l'ııttıa Cdfr b~ akat, ortada bu
, ~lne o d donannıa yoktu 

onanm k . 
a endi payı-

na ~e k:ndi hesabına büyük hizmet Almanlar, mürettebatları ile birlik-
etmış bır donanmadır. Harp birden- t 1 b a· d · · d 'b· · d" . .. , e a a ora e ıp cnızın ı ıne ın ır-
bıre patlamış, sur atlc netıcelenmiye d'kl · ·· t dcf't İ ·1· b h · f ... . ı erı mu ea ı ngı ız a rıye ır-
dogru bır hız almış, Kırkkilise boz-. k 1 A · ı k~- d d a arının mıra ve er ü.ııın an a-
gunu tahakkuk etmişti. O vakit Ça- h k d l A · 1 a mı ço cesur u ar. mıra Şer 
takayı zorlayıp payıtaht olan İstan- b 1 h · fn·k b" tt ' .. . .. .. .. . . un arın epsıne ı ır cesare e 
bul uzerıne yuruyen duşmanı ıkıye . "d"? 8 d n 0 m . .. mı ı ı ... onra a uazzam ana 
ayrılan aksamı ıle doven, cenahlarını f"J k t'l h p m k.. ı· . t ı o uvve ı e ar ev ııne ye ı-
tevkıf eden ve stanbula girmekten . k b' anda Alman fil . şıp ısa ır zam osunu 
alıkoyan yıne o donanmanın mev - . . . . 

d
. t'd' E" d perışan eden ve alevler ıçınde fırara 

cu ıye ı ır. ger onanmanın yar- . b d t ·ı· d B k .. İ ıc ar e en ngı ız onanması aş u-
dımı olmasa ve duşman Osmnnlı m- d C l"k A · ı ş 'd d .... man anı e ı o, mıra er en a-
paratorlugunun payıtahtına girmiş h k d ? M h kk k k" a mı ço cesur u... u a a ı, 

o~saydı vazi~et ne olncaktı?.. Hiç her ikisi için de böyle bir hüküm ve
~phe .. yok kı onların dikte edeceği rilemez. Ancak, cesaretin de fayda
bır mutareke veya sulhü Osmanlı sını kabul etmek lôzımdır. Bilhassa 
Devleti kabul etmek mecburiyetinde cesaretin, kumanda mevkiinde bu
kalacaktı. Osmanlı donanması belki lunanlar için elzem bir kıymet ol -
istenilen şekilde deniz yollarının se- duğuna kani im. Kumandanın şeca- . 
Iametini temin edememişti amma, ati, etraftakilere serin kanlılık aşı
işaret ettiğim yüksek muvaffokıyeti layacağı gibi derece derece bütün 
kazandırmıştır. vazife sahiplerine de dikkat, meta-

Togo ve Tekidof meselesine gelin- net ve iyi çalışma imkanını verir. 
ce, asrıhazır deniz harplerinin mu- ,Fakat, işaret ettiğim gibi de cesaret .. 
vaffakıyeti artık yelken kudretine, her ~ey değildir. 
pala kuvvetine \"e yumruk darbesi- (Devamı var) 

sı 1238 lira 39 kuruştur. Şartname 
ve keşifnamclcri her gün ondan on 
ikiye kadar ve on beşten on sekize 

kadar kışlada inşaat komisyonunda 

göriilcbi1ir. İstekliJer Ticaret Oda
sından kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 \'e 3 üncü madde-

lerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalarile teminat ve teklif mektup-

larını ihale saatinden en az bir saat 

evvel komisyona vermiş bulunmala-
rı. c524> c6949' 

* Si\· astaki birlikler için l 1 O bin ki-

lo sığır eti kapalı zarf usulile eksilt

meye konulmuştur. Bedeli 22 bin Ji. 
ra ve muvakkat teminatı 1650 lira
dır. 28/10/937 perşembe günü saat 

11 de Sivas Tüm satınalma komis -

yonunda ihale edileccktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebi-

lir. Eksiltmeye girmek isteyenler 
•"ııııuıııııtııııı1tııı11111uııııııtıırntı•uırııııuıtıt1ıın11ııııııu111111111111111111111nııınııııııııııııııııııııııııınııınıınıııııııııııttnıııııın11• 

TASH1H İLANI Kadıköy Birinci Sulh Hukuk H5.- kanunun 2 ve 3 :i.incü maddelerinde 
kimliğinden : yazılı vesika ''e ilk teminat ve teklif 

Gazetemizin 20 TeşrinievYel 937 kl l h · f k 
Kadıköyünde Jiayribey sokağın- me up arını avı zar 1 nnunun 32 

tarihli sayısında çıkan İstanbul 3 ün- da 10 numaralı evde mukim iken ha- ve 33 üncü maddelerindeki sarahat 

cü İcra Memurluğuna aid ilanının len nerede olduğu meçhul bulunan dairesinde hazırlayarak ihale günü 

ikinci arttırma tarıhi 9/12/937 ola- mütekait Dilavere: saat 10 a kadar komisyona vermiş 
cak yerde 9/11/937 olarak çıkmıştır. 1 Mahkemenin 937/281 No. ıu dos- bulunmalıdırlar. ,525, ·6950-» 

Tashih olunur. yasile Koca ili Defterdarlığı tarafın- Askeri feb,7i'i;';lar 1 
İstanbul komutanlığı lu tamiri sırasında mukavele muci- • 

1 

- __ 

1 

dan aleyhinize açılan İzmit ortaoku- ilanlara 

bincc ilan bedeli olarak Türk Limi- Muhammen bedeli 1400 lira olan 
Satınalma Komisyonu ll!nları ted şirketine verilmesi icap eden 10,000 kılo miikcllcs soda Salıpaza -

--------------------------G ümüşsuyu hastanesinin kalörifer 023) lira (50) kuruş ilan bedelinin rında Askeri Fabıikalar yollama • 
tesısatının tnmirinin pazarlıkla iha- tahisili talep davasından dolayı na- smdaki Satmalma Komisvonunda 
lesi 25/Birinciteşrin/937 pazartesi mınıza gönderilen davetiyenin bila- 2/11/937 salı günü saat 15,3Ö da açık 
günü saat 14 te yapılacaktır. Mu - tebliğ geri gönderilmesine ve bitta- eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin 
hhammen keşif bedeli 741 liradır. lep 20 gün müddetle hakkınızda ila- 2490 No. lu kanunun mnddei mahsu
Şartnamesi her gün öğleden evvel nen tebliğat icrasına karar verilmiş sası mucibince Iazımgelen vesaiki 
komisyonda göriilebilir. İsteklilerin olduğundan muhakemenize bakıl - hamilen mezkür gün ve saatte 105 
56 liralık ilk teminat makbuz veya ı· lık 

Hepsine 100 lira kıymet tahmin edilen Şehzadebaşında Kalender. 
har.e mahallesinin aralık ana sokağında 8/1 No lu evin ankazı satıl· 
mak üzere açık artırmaya koaulmtıştur. Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. istekliler 7 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 3-11-937 çarşamba günü sant 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) "7097,, 

• •• 
Fatih Tapu Sicil Muhafızlığından: lstanbul Vali ve Belediye riya· 

setinin evkaftan husust idareye müdevver olarak tescilini istediği 
Topkapı eski Beyazıtağa yeni Fatma sultln mahallesinin Aksaray 
caddesinde eski 59 yeni 53 N. lı Gazi Defterdar Ahmet paşa mek· 
tebinin tapuca kaydı ol:nadığından senetsiz tasarrufata kıyasen mu. 
ameleııi yapılmak üzere .3.11-937 tarihine müsadif Çarşıımba günü 
saat 15 de mahallen hthkikat yapılacağından işbu le$cil talebine 
karşı mülkiyet veya aynı bir hak iddiasında bulunanların yazı ile 
muhafıılığımıza veyahut belli edilen gün ve· saatte mahallinde hazır 
bulunularak müdafaa ve itirazlarım bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

(B.) (7232) 

Nafia Vekaletiııden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Bursada Kirmasti Çayı ve Apolyont 

gölü seddelerilc tefcir kanalları ve teferrüatı, keşif bedeli "562139. 
lira "99,. kuruştur. 

2 - Eksiltme : 9- Sonteşrin -937 tarihirte rastlıyan Salı günü saat 

15 de Nafia Vekfı.leti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komisyo· 
mı odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır • 

3 - istekliler: Elrsiltrne şartnamesi, mukavele projesi, BayındırJık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi "28,, lira "12,, ku
ruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdür:üğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "26235,, lira "60" ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve "150000,, liralık Nafia işlerini 

taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri bnşarmakta 
-knliliyeti olduğuna dair Nafia Vek~letinden alınmış müteahhitlik vc-

sil<ası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya· 
zıh saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilemez. "3805,, "6928,, 

mektuplarile beraber ihale günün- mak için tayin kılınan 12/11/937 cu- ıra - ilk teminatlarını her hangi 
den evvel inşaat şubesinden alacak- ma günü saat 10 da Kadıköy Sulh bir nıalmüdürlüğüne yatırarak ala- Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
ları vesikalarile ihale günü vakti Birinci Hukuk mahkemesinde bizzat cakları makbuzlarla beraber komis- Hakimliğinden : 
muayyeninde Fındıklıda Komutan- veya tarafınızdan musaddak veka- yonda bulunmaları. Şartname her Aksarayda Çakırağa mahallesi 
hk Satınalma komisyonuna gelme- letname ile bir vekil göndermek su- gün komisyondan parasız olnrak a- Katip Maslahattin sokak l No. lu ev-
leri. c7229> retile hazır bulunmndığınız takdir- lınabilir. ~1103, de mütc\•effa Kadri karısı Meliha 

de hasım vekilinin talebile hakkınız- * tarafından verilip 37/2073 No. ya 
İstanbul Asliye Altıncı Hukuk da gıyap kararı ittihaz olunacağı Muhammen bedeli 900 lira olan kaydedilen arzuhal üzerine ynpılan 

mahkemesinden : 6000 k ·1 19 N 1 d tebliğ makamına kaim olmak üzere ı 0 0 · u ma en yağı ile muhakeme ve tetkikatta Merkez 
Nuriye tarafından kocası Fatih, i15.n olunur. (9371281) yine muhammen bedeli 500 lira olan bankasından kocası tarafından satın 

Atikali Dersim sokak 10 numarada 2500 kilo 28 No. lu maden. yağı salı 
1484 90981 7945 iken ik:ımetgôhı belli olmıyan kosa- İstanbul Bc>şı"nci İcra Memurlu - alınan ve ve ve 

pazarında Askeri Fabrikalar Y:olla-
sı İbrahim aleyhine açılan boşanma ğundan : 90943 ve 185867 No. lu beş adet Er-
davasında: müddeialeyhin ikamet- B · b d ı masındaki Satınalma Komisyonunda gani madeni tahvillerini evine hır-

ır orçtan o ayı mahcuz olup 2/11/37 salı günü saat 14 de açık ek-
gahının meçhuliyeti hasebile dava paraya çevrilmesine karar verilen sız girip çaldırmış olduğundan tedi-
arzuhalinin on gün içinde cevap ver- 15 K 88 markalı 774582 No. lu bir a- siltmeye konulacaktır. İsteklilerin yatta bulunulmaması hakkındaki ta-
mek üzere on beş gün müddetle ila- det Singer dıkiş makinesinin 23/10/ 2490 No. lu kanunun maddei nıahsu- b l 'b' 

1
A 

1 
. • lep ve iddiası kanuna uygun u un-

nen tebliğine karar verilmiş ve nrzu- 937 tarihine müsadif cumartesi gu·· _ sası rnucı ınce azımge en vesaık'.l ha- • h .11 . ted' 
ı·ıen mezkur gu··n ve S"atte 10ı:; lı"ra- duğundan mE'zkur ta vı erın ı-

halin bir nüshası da mahkeme di - nü saat 9 dan l1 e kadar Beyoğlu İs- m "' " - ı ı• ı 
h · ı·k k l ld lık ilk teminatlarını her hangı· bır" yatta bulunuJm, ma 1 için a e usu van anesıne ta ı ı ınmış o u - tiklal caddesi 349 No. lu mağazanın 

ğundan 937/2708 numaralı dosyası- önünde peşin para ve açık artırma mal rnüdürlüğyne yatırarak alacak- g:ı.z<'telerle ilanına 'c k('yfiyetın de 
na ilan tarihinin ferdasından itiba- ile satılacağından mezkur gün ve Iarı makbu11arln beraber komisyon· M:ılıye Vc.ka lı:tine bildirilmesine 

ren on gün içinde cevap veımesi lü- saatte maha1Jinde hazır bulunacak da bulunmalan. Ş:lrtnamc her gün 20/10/937 tarihinde mahkemece ka
zumu tebliğ yerinde olmak üzere i· memura müracaat etmesi lüzum\i i- komisyondan parasız olarak a]ma • rar \'et·ilm~ olduğu ilanen tebliğ o-
lan olunur. lan olunur. (1138). bilir. c7104, lunur. 
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iki liraya temizlediğiniz elbise ve kadın roplarını yalnız 

FEVA 5 Kuruşluk 
ile yent bir hale koyarsınıı. BüLün ipekli, keten ve yünlü mensucatı, çamaşırlar, fanileler, bilhassa üniformaları, halı,çuha ve kumaşları. boyunbatı ve nazik 

ipekli 'fyı, cam ve madenf eşyayı ve kirli ve pis eski mensuc~tı . 

Bir DAKiKA i·c·NoE "TEMiZLER. 
Almdnyanın yeni icadcttiği bu pyanı hayret ihtiradan bütü.n kadınlar memnundur. Dünyanın her tarafında müthiş bir rağbet kazanmıştır. 

Acı su, Kuyu !uya, sarniç '!Uyu, Kireçlı su ve deniz suyundan ve her nevi sularda yıkanabilir. 
HASAN DEPOSU 30 Kuruştur. Toptancllara tenzillt 

------ - - ~--

i N K İ B A Z 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarını giderir. 
Son derece teksif edilmi~ bir tozdur. Mümasil müstahzarlar• 
dan daha çabuk, daha kolay, daha katr tesir eder. Mide ve bars'.\ k· 
ları alıştırm:ız. Ağızdaki fena kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZON 
isim ve HOROZ Markasıoa dikkat. 

PROFiLAKSiNI 
IBelsoğukluğu ve Frengiden kor~r. I 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız 

pADEMi iKTiDAR• 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

IHORMOBi 
ı- Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
• kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lslanbul. -------
Emlak ve Eytaın Bankasından : 

Depozitosu 

Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L. 

c. 17/1 Calatada, Kılıç Ali paşa Ma• 6 Depo 38.-

hailesi Çöplük iskelesi sokağı. 

Yukarda adresi yazılı depo 1 - 3 c;ene müddetle açık arltırma 

ile kiraya verilecektir. 
ihale 1· 11-937 Pazartesi günü saat ondadır. isteklilerin depo-

zito akçelerile birlikte bildirilen gün ve saelte gE'lmeleri. 

Üsküdar Tahsil Müdürlüğünden : 
Kulekapı Maliye Şubesine eski yıllar kaıanç vergisinden 638,73 

lira borçlu tünün lAcirlerinden Dursun Zade Mehmet Alinin işbu bor• 
cundan dolayı uhdesinde bulunan Erenköy Sahrayıcedit mahallesinin 
Yalıboyu sokağında kain 25, 23 ve 25/ 1 bir bap dükkan ile bahçe 
ve hanesi ve deposu 5250 lira bedel üzerindan satılığa çık:ırılmıştır. 
lhalei kat'iy si 25-10-937 tarihine rnüaadif Paııırtet.i günü saat 14 de 
Kadıköy Kaymakamlığında icra kılınacağından talip olanların % 7,5 
pey akçel8rile birlikte mezkür Kaymakamlık idare Heyetine müra· 
caa tları. •7031,, 

. . 

HER. YASTA 
' 
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KASADA 
SAKLADIGINIZ' 

~~~C)oıı,. 
DAllA 

KUQU 
BİR 

(~$M[ 
VAZİ y ETİN o~oia 

ONU fAİZLE: 
DANk'AYA V~PİN)Z 

uususi S'ARTLARIMIZI 
soQUNUZ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
·tos" Depoıı 

~ Esas No. Yeri No. su Nev'i 

C. 25 Ortaköy Eski Portakal Eski 45 Müşterek ku· 
yeni Gürcü kızı sokağı. Yeni 61 yuyu müşte· 

mil ev. 
Adresi yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile 

arttırma usulil~ satılacaktır. 

ihale 5· 11-937 Cuma günü saat ondadır. isteklilerin 
gün ve saatte depozito akçesile şubemize müracaatleri. 

160 
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bitdırı" , 
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Ti 

Basur memelerinin ANTIVIR' S ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltih~P' 
farında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerin•11 

tedavisinde daima mu•iaffakiyetlc şifarı temin eder· 

Şark İspençiyari Laboratuvarı, İstanbu~ 

------------"--------------------------~ 
Türk Hava Kurumu 

B O Y 0 K P 1-Y A N G O S U 
24 cü yeni tertip başlamıştır. 

1 nci keşide 11- lkinciteşrin -937 dedir. 
Büyük . 
ikramiye: 30.000 lıradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık büyük ikranıi' 
yelerle ( 10.000 ve 20.000) 
liralık iki adet mükafat vardır, 
iJikkat: 
~~~~-.- . 
Şimdiye kadar binlerce kişir1 

zengin eden bu piyangoya iştı-
~ak ediniz... ~ 
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• Tam idrar tahlıli 100 kuruştur. S 

:
: Eiiumum tahlilat. Eıninönü Emlak ı ETEM İZZET BENIC~ 

ve 1.:..) t..ım banıusı karşı.sırıJ.ı ı -· - bttDsı 
: .. .: ~ Le v 1 la ı . ~ llasıldığ ı yer: Ebüzziya Mat 
ı •<. ............ " .......... İl' ........ -------


