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SÖZ 

Ankaradaki 
Tayyare kazasmm 
Kurbanları 

--
Bugün büyük ve 
resmi tezahuratla 

ebedi medfenlerine 
t evdi edildiler 

Tan - Cumhuriyet 
münakaşası 

Müddeiumumilik hadiseye 
müdahale mi edecek ? 

--·~ 

Müddeiumumilik Komünist ve Fa 
şist propagandası iddialarını bir 

ihbar mı telakki ediyor ? 
Tan ve Cumhu

riyet gazeteleri 
baş muharrirleri 
Ahmet Emin Yal
man ve Yunus 
Nadi arasındaki 
karşılıklı müna .. 
kaşa, gah şahsi • 
yat ve şathiyat 

Fı· ı ı·sıı· n mı·ııı·yetper 1~tt::~~r:~:~- ·-·n·,.·-~ • ~~;::ıf ı:e~~ucTıe~ı
1

~7~~~~ ı::~a~!:1 :r:i~ \• 1 • T •• k • d b ir g rup derek devam edi-

Saylav 
Bayanlar 
Niçin 
Susuyor
sunuz? 

i ' . . 

1' er er 1 u r 1 ye en ve ~::;;:~~::~:F.5·:~i~a:~~: :!~~.· ga~~ı:"'. 1 ra kta n Ya rd 1 m l·sıı·yo r ~:.~~~:a::~ fu~~~u~~b\!~~=si~~~~ ~i;~;e t~~s:a::i1ı~ 
bir grup, saat 16,30 da ıkı muallım miş bulunmakta-
pilot \'e üç paraşütçü bir tayyare ile dır. Birinde, cTan> 

-· . • t • ~ • . . .. .. . .. 
.... .... . . . "'' . 

:.~ *~·: .. ;: .. , ..... ~ -.-~. -: . · ..... ' ' . ,\·,_.i, 

B t l_. 
Milli Edebiyat 
Yok Sınıf 
Edebiyatı 

~~-~ ___ .VJ.ttd.tr. 
Sabiha Zekerigganın ntşreliiği Projektör it• k l • • --· havalanmışlar, henüz anloşılamıyan gazetesi sahiple -

l t bir sebepten dolayı tayyare birden- rinden Sabiha Ze-c az u v ve erın ın bire yere doğru dıklenmiş, ve pilo- keriyyanın komünistliğini ispat yo- !bayanın \•aktile çıkar~p da hükıi~et 
tun bütün gayretine rağmen bu feci !unda uzun ızahat verilmekte ve bu (Devamı 2ncı sayfamız ... ) T ahşid atı devam ediy o r':J::İf~~~!:~:~:~E:::!~~;::r: ..... C .. e ..................................... , ............... r ........... h ........ : ... n .... :·: ... z·-

mecrnuaıının kapağı 

Filistin müftüsü Ankaraya gelmek isti
yor, Parisle Londra arasında bir hadise 

bulunan muallim pilot Tevfik Ay-
tc:ın, muallim Fc>rıd Urbaylc:ı, para - bu 
şütçü Hikmet Özalpay, Nureddin am 1 

~l'ldra, 23 (Hususi Mu11abirmıiz
'eler ~ Fılittindeki tedhiş ve h<ldi

varn ediyor. Yafada İngi ı-

(Devamı 2 inci sayf ad11) 

lisi yaralnnmış, brş mi.ıste:mleke ne- r 
feri ölmtişttır. c;r l/ 

Arap çetE:lcrınin faaliy<!tleri gCI- r ranZlS m i i 
rülmektc ve Fılıstın müftüsünün ha-
riçten tahrıkat yaptığı ve Filistin müdaf QQ meC• 
milliyctpervet lerırıin karargahlarını - ·--

Ordu •• • uç sanıye şilebi 
içinde battı 

... --
Sur iyeye ııaklettilderi anlaşılmakta- /isi toplandı / b f b k 
dır. Kayseri ez a ri a- Beşiktaş önündeki feci kaz.anın 

tahkikatı bugün tamamlanacak P.ıris, 23 (Hususi Muhabırimiz • 1 t• - h kk d sında Çalıştırılacak 
den) - Fılistin Müftüsünün Suriye- 1 Ç ıma 8 in 8 - -·--
de bulunması, İngiltere ile Fransa a- gayet ke;,tiim dav- Adliye veklletl hapisha· 
rasında siyasi bir mesele ihdas et- ranıhyor nelerdekl kadınlar1 Kay· 
miştir . Fransa Ilaricıye Nazırı Del- seriye gönderiyor 
bos. "ingilız Hariciye Nezarctile te- Paris. 23 (A.A.) - Mılli Müda -

d b 1 kt d n · ·ı L faa ıle aıa·kadar nazırların konfe- Adliye vekaleti yen i v e mas a u unma a ır. carıs t e on- güzel bir kerar verm i ştir : 
clra arasında müzakercl'r cereyan e- ransı, dun akşam toplanmıştır. K d hk. 

1 
s·· B 

. a ın ma um arın umer an. diyor. Fı·ansız mand<ısı altında bu- Bu konferansa Chautemps ıle, . . 
d 1 t 1 }I . '1\ ,1 1. I kın Kayserı Bez Kombınasında ça-lun:ın Suriyenin Fılistinden gelen ev e nazır arı, arıcıye, ıv a ıyc, . • . 

ve İngilizler alcyhınc tahrikatta bu- Hava, Müstemlekat ve Bah:iye na- lıştırılmaları Adlıye Vekaletıncc ~a-
't· lunduğu söylenen Müftüye karşı mi- zırları iştırok etmişlerdir. Iki saat rarla~tınl~ıştır. Bu.nların o.rada ıa-
l~Qtl~IYeye · • safırperverlık göstermesi yeni bir süren müzakereler esnasında mem- Ş(!lerı ve ıkametlerı ayn hır yerde 
~ rı f:°lllstın ge!~C:~O.! bı ld lrı meseleye yol açmıştır. lcketin ve müstemlekelerın müda- olacak, yalnız çalışma hususunda di-

fl'ıl f) teıet muftusu E lha ç B l b b F H'·k· faasile al:ikadar meseleler görü - ğer ameleden hiç farkları olmıyacak-~ Onla konuşuyor ununa era er, ransız u u- _ .. .. ı. 
ilrakoııarı meli Müftü aleyhine her hangi şid- şuln:uşt~r. . ·~ hr. . . . . 

Ca\li.i 1 . na ve Polislerine yeni te- detli bir harekette bulunulmast için Hıç bır resmı teblıg neşredılme- Orada ıyı bır şekılde çalışanlar Ye 
........ ~ .. !r Yapılrnı~tır. İki İngiliz po- (Devamı 2 inci sahifede) miştir. ıslahı hal eden kadın mahkumların 

•ıı............ ,; - ı d t ·1 d ·ı '- · r· h ııu11111111unuunH1t1t11nuıun11uıuuuı ı•ı ıutunııuuuıu111uıı 1t ttl tlUHl1UJlll1Hnutıııı ı 1111111 uı ı ı ıu uııu ı ı ı ıııuıı111ııun11unııı ı •ı ıı ı ıııuııtıuıııuuıuıuıııııu1111111111 11 11 111uııım ceza arı a enzı c l CCCY.tlr. ş a-ra k .d .
1 

H . . ricinde geçecek zamanlarda beden n o yenı en ran ancıye ~:r:i~:~::~~:ig~:ı:;;~::~~i:~abe-
taa rruza geçti Nazırı bu akşam ba:ı~n~::~-ı~et:ı:;~~~=n~e~~:~ı~~~ 

Cuh,.h . ----- . Ankaraya g·ıdlyor ~:~ı:7:;d~~-m~~l~aKs~s:;.l):c!o~~~~: 
•&ı urıyet ordusu mukavemetini mahkumların istifadeli bir ~kilde 

çalışmaları \'e hem de Kayserı Bez 
kayp mi ediyor ? F~brikasında çalışacak kadın amelc-

Müttef i k Balkan nın pek az bulunmasıdır. 

,Yuı:ııı 2 inci •ag/amııcıaJ 

Devletleri Erkanı .................................................... , 
.Japon askerler! sahrada yaktıl<ları ateşle fısınıyorıar 

~ '"""' I~ 

....... 

Oerıy 
onın ne hale geldi(JiRI i ş te bu res ı rnaen 

Qorop anlıya bi ı i r s in iz ... (Yaıısa ı incide) 

Harbiye Reisleri Akşamcılar 
de şehrimizde .. Cin-Japon muhare

beleri aldı yürüdü 
Şehrimizde bu-

lunmakta olan İ
ran Hariciye Na

zırı ekseians Sam'i 
bu akşam ekspre

se bağlanacak hu
susi bir vagonla 
Ankaraya hareket 
edecektir. 

Muhterem mi -
safirimiz, dün öğ-
leden sonra Dol
mabahçe sarayı -
nı gezmiş \"e şe

hirde bazı gezin-
tiler yapmıştır. Vezir Sanı il 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Osman Cemal'in gaze
miz için yazdıR-ı bir 

hatıra silsilesi 

Nasll içerlerdi ve 
Neler yaparlardı 

1 Teşrinlsanide 
başhyor 

Ve .• AŞKA 

Her ikitaraf da en kanlı ve 
şekli ile harbe devam 

feci 
edi r 

Londra, 23 (Hususi) - Çin ve Ja- ,yi:ıt vermişler \"(' bir tabur! rı ·,:.ı. 
pon orduları arasındaki harp, en şid- milcıı e ir diişmu .ur. 
detli şeklile devam etmektedir. Şi- Pekin, 23 (A.A.) B:r Jap ıı vu
mal cephesindeki muharebede Çinli- rüyüş kolu, Çang n<'hrinı ge..;cıek 

)•NANDIM ler muvaffakiyet kazanmakta ve Ja- Tungp:ıoşao şehrıni işgal etmı~tır. 

J
ponları müşkül vaziyete sokmakta- Chanhai, 23 (A.A.) - Çınlilerin 

:-.-----·-------' dırlar. Çin ordusu Pingyuan'ı işgal /Pingyuan'ı islirdad cttıkleri bildiril-
etmiştir. J aponlar, burada azim za- (Devamı ıkınd sahifede) 
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Ce e 1 b ı nam adı iğne adaya 
Çıkan 

g e c e k i feci de n iz Otuz gemici i a a- aı:onya "'8 

k a z a s ı n ın la h k i k a l ı Y ~in muhare esi bD 

Dün 
Karadenızde ftrtınada ----- alya ile Japonyanın münase tt 

---·- -- 1'I HU·~ . ./ fu•• A k l k ? bir zamanlar pek gergindi. J{; 
Dun akşam lımanda çok feci bir bep olduğu kaydedilmektedir. Midyedekllerden başka LV~ 1 J , n Q7QgQ ml ge ece • Habeşistan seferinin başında .

0 

deniz kazası olmuş, armator Rızaya HAMİDİYENİN NERESİNE EO motörUn iğne adaya pon1ar Romaya anlatmak iste~i 
ait bulunan ve kömür yüklü cOrdu> ÇARPTI? çıktlklart anlaştldı (Birine? sahifeden devam} ne kadar Filistini Osmanlı İmpnra- lerdi ki Tokyo hükumeti Şimalı 
şilebi Beşiktaş açıklarında demirli cOrdu> şilebi Hamidiye kruvazö- Midyedeki knzazede gemicileri Suriye hükumeti nezdinde teşebbü- torluğundan Umumi Harpte İngiliz- rikadaki vaziyete 18kayıt kalaJ1l 
bulunan Haınidiye kruvazörüne çar- rünün baş tarafına çarmış ve çarp- kurtarmak için kaza mahalline giden satta bulunacak değildir. Beruttan ler kurtarmışsa da Arapların Türk diye. Habeş İdparatorunun Jap01' 
parak batmıştır. masile beraber sulara gömülmesi bir (Hora) tahlisiye gemisi dün limanı- buraya gelen haberlere göre, Müftü hakimiyetini İngiliz idaresine tercih lara vermiş olduğu imtiyazla~ 

Bu snbah yaptığımız tahkıkcsta ve olmu tur. Kazayı görenler, geminin rnıuı. dönmüştür. Benıtta müslüman komitesi reisi eyliyeceğini Müftü açıktan açığa söy- kendilerine çift, çubuk sahi?i ~ 
aldığımız yeni maliimata nazaran, üç dakıkadan az bir zamanda battı- Hora emisi kaptanı Ali, dün ken- Doktor Sami Fahurinin mükellef e- !emiştir. veren birtakım Japon erkanıh, 
Armatör Rızanın malı olan cOrdu• ğını söylemektedirler. disile görüşen gazetecilere şunla!'ı vinde misafir bulunmaktadır. Müftü, şimdi öyle görünüyor ki, subaylnrının Habeşistana gittik•e 
şılebi kömür yüklii olarak Mahmut 981 tonluk bir geminin üç dakika- söylemiştir: MÜFTÜ TÜRKİYEYE Mİ Arap emellerini tahakkuk ettirmek rinden çok bahsedilmişti. HabeŞ JB 
k ptamn daresinde dun akşam saat dn batması, müsadeemnin ne derece c- GbriıJmemiş bır deniz arasın- .. .. G~İYOR? . için Türkiyenin müzaheretini iste - dusunun talim ve terbiyesinde ·c;t 
20 de Besiktaştaki Hayreddin iske- şiddetli olduğunu göstermektedir. 

1 
da dalgalarla çarpışa çarp~şa hadise Dunku post~ ~le gelen._cDeylı E~s: mek niyetindedir. Eğer Türkiyeden ponların çalıştığı da çok söylentnl c 

lesinden hareket etmistir. G(>Jlli, Geminin kaptanı Mahmut, şehri - mahalline gittik. Şirketin lngiliz tah- pres> ~azete~nın .~udu.s Muhabırı beklenen müzaheret görülmezse Bu rivayetlerin hepsi de Ji~bf 
demir aldıktan sonra mnnevra yap- mizde bulunan Averof knıvazörü lisjyc müteha. sı Riz de bizim1e be- g~~t?sıne _go~~~r~ıgı _bır. tel~a:ft~, Müftü Bağdada gitmeyi ve !rakın lere acıyanlann yüreğine tcse~ı Ja 
mıya vakit bu:amadan suların cc~c- tayfaları tarafından kurtarılmıştır. rabcrdi. Serfez körfezinin bir kum- FıJıstın Mu:fturunun Türkıyenın Fı- yardımını istemeyi tasavvur etmek- recek hikayeden ibaret ck>ğildı. y 
yanma kapılmış ve sulan? .~azyıkıle IBıtkin bir halde Averofun güverte- )uğuna sığınmış olan :felaketzedeleri jlislin Arapları için müzaberetini ri- tedir. Bundan maksat İngiltereye ponlnr Habeşistanda faal bir rol ~y 
Dolmabahcc-ye doğru si.ırüklenmiş sin<~ çıkarılan Mahmut kaptan, gayri b ld k B" . .. .. 

1 
.b. en etmek üzere teşebüs eyliyeceği karşı bir Arap birliği konfederasyo- namak istemişlerdir. Ancak ita 

ve bu siiriıkleniş neticesinde kapta- şuuri bir takım hareketlerde bulun- ~ d~l · 1.ızlı ~ordunce ~ı gın gı~lı se- lzannediJmekte olduğu bildirilmekte- nu vücude getirmektir. ile Jnponyanın arasındaki ger~~il' 
•• • • w • vın ı er. ç erın e sevmçten ag ıyan- . ınışt nın butun gayrctıne ıagmen gemı, muş ve tayfaların boş bulunmasın -- bil d K 

1 
d ~il b b. dır. Yerli matbuatın dediğine göre, lik daha ziyade devam etme 

k 
.. " b" d" ar e var ı. o ay cg u... ır j y b p·u . d İ .,...aPÇ Hamidiye ruvazorune ın ırrniş - dan istünde ederek kendini tekrar ine u gazete, şunları yazmakta- gerek Suriyede ve gerek ı stın c talya, Japonların Asyada, ıv~ 
k d 

• haftadır açlıkla, soğukla açık bir de- tııJll tır. Mü adcıme o ·a ar ani ve şid - denize atmıştır. Fakat bu sefer de dır: Arap mehafili Müftünün .ric'at> ın- koda elde ettikleri vaziyeti ı 
det.ı o m ur ki Ordu \ apuru o an- Hnmidıye kruvazöründen bu atlayış nizde ıstırap içinde çarpışıyorlardı. .Müftü, Ti..ırkiyeye gitmek için çok I dan son derece hoşnutsuzluk göster- mıştır. Buna karşı Japonlar da 

1~ 
da sula r g mulmuştiır. mu ahede edilmiş. kaptan tekrar, i- Artık hiç bir ümitleri kalmamış ol- büyük bir arzu beslemektedir. Her mektedir... yanın Habcşistanı almasını kS 

Geminin sulara gömulınesıle be- kinci defa olarak ölümün"kolları a- duğunu söylediler. Hemen cankur - etmiş bulunuyorlar. 

r::ıber Hamidiye kruvazorünün :uıbit- rasından alınmıştır. Mahmut kaptan, taran sandallaı:;ımızı indirerek er- Fr n ko k uvvetl erı· yn . İtalya şimdi daha ileri gide}tl 
len ve Ul) f ları derhal kurtarma a- Beyo ~ıu Zükur hastahanesindedir. zakları yanlarına götürdük. Erzak- bugün Japonyanın Çinde ya~:'..rtil' 
melı~esine geçmişler, kaptan ve tay- BOGULANLAR KİM? larla, sigaraları, konyakları, batta - d t t • ı nnı tamamile tasvip etmeıcıc:" 
faları müşlriil5tla ve pek büyük bır Dünkü facianın iki kurbanı ateşçi niyeleri birer birer dağıttık. Göz en aarruza geç 1 ·er Geçen sene İngilizlerle müzD~ 
zahmetle kurtarmışlardır. Receple, kömürcü Halildir. Şimdi- yaşlan arasında bunları kapışarak ve anlaşma ile meşgul olan ita 

İKİ KİŞ1 KAYIP ye kadar henüz cesetleri de bulun - devlete. millete dua ettiler. ~ ~ -- Berlin ile Tokyo arasındaki mıı3 

Derh 1 
Salnmanca, 23 (A.A.) - Resmi !erdir. eııe 

a Hamidiyeye alınan knza - mamıştır. Kurtarılan tayfalardan bi- Biraz sonra motörlerin kaptanla- deye girememişti. Fakat bir s . ,,. 
d 1 b kla 

tebliğ: Madid, 23 (A.A.) - Companys, hü- di " 
ı.e e erin ir yo ması ynpılmış, ri çok su yuttuğu için Kaptan Mah- rını gemiye rag~ırarak konuc::lum ve denberi geçen vakayi göster .• .. f Ord ı. l' Asturıes havalisinde şimal cephe- kumetin Barcelona'a nakli mesele- İ . f .. lı'i" 
ve gorülmüştür ki, maalcse c U> mutla beraber hastahaneye kaldırıl- hepsı·nı beraber alarak fstanbula gff ngiliz - Italyan anlaşması JJ , 

yf 
sinin yıkılmasından sonra muhtelif sinin halledilmek üzere bulunduğu- efil şilebinin ateşçisi ile bir ta ası ka- mıştır. - k .. 1 1 sahasında bir şey temın. · edeI1l ... , . Ge "d _.:ı k .. bul . turme uzere emir a dığımı söy e - mıntakalarda temizleme işlerile rneş- nu beyan etmiştir. Bununla beraber lu'"' yıptır. mı e on y~'Ui ısı unu- TAHKIKATA BAŞLANDI! d. T kk- ed k k tir. Habeşistandaki Imparator 1~.ı 

d B d 
. k 

1 
ım. eşe ur ere~ artı ·, şunun gul olduk ve cuma günü akşama ka- bazı nezaretler, Valencia'da kalacak- ~ 

yor u. un·ar an on beşi urtarı - Kaza haber alınır alınmaz, aliıka- nu her tarafa tanıbnak isteyen .. 
d k d k d 

şuraSJnda iki üç gün kaldığını ve dar 6,000 esir topladık. Cenuptan hırdır. İ '· ı.ı mış ı er i isi sular nrasın a ay - ar makamlar, derhal işe vaı.•ıyed ya, bunu, başta ngilte.re olmaro d \ 
b lm 

Istranca ormanlarından indirilen o- ilerliyen kollarımız, Las Elguera ve Paris, 23 (A.A.) - Faris gazeteleri ·ı e 
o u }ardır. Bu dakikaya kadar bu etmi ler, ve kaza yerinde bir kcşıf re Milletler Cemiyetine dahı lı 

bcdbah 
dun ve kömürleri alıp dönmek iste- Cargayin'e yaklaşmışlardır. ispanya meselesi hakkında tE>fsir - o 

t vatandaşlann cesedleri bu- vapılmı tır. Nöbetçi müddeiumumi Jetlere kabul ettirememiştir. 
ı d 

~ud· ı·h d h 1 h.d. diklerini bildirdiler. Vaıi~eii, amir- Aragon cephesinde San Pedro ma- !erde bulunmakta devam etmekte - d ? 
unmuş eg ır. san e.r a a ıseye el koJ•muş ve 

1 
• • • • • v e · · · . ti 

Batan gemi 981 tondın. ikinci kaptan Remziyi sorgu altına .erıme telsızle bıldırdım. Aldıgım e- nastırını imal ettik. dirler. Uzak Şarktaki Japon iddıals il 
KAZA NEDEN OLDU? almıştır. Tahkikat, bugün tamamlan- mir üzerine orada bir zabıt tutarak Madrit cephesinde düşmanın Ma- Petit Parisien diyor ki: doğru bulmak ve bunu her vesile 

Tahkikatın tamamen tekemmül mış olacaktır. imzalattım. Bilahare buradan ayrı- jadaleonda mıntakasında yaptığı bir Larochellc, 23 (A.A.) - 700 kişiyi tekrar etmek bugünkü 1talyaya ~ 
~tmiş olmamasına rağmen, kazanın Bay İhsan, bu sabah Ordu vapuru- lıp fğneadaya gittiğimiz zaman, o- taarruzu g<'ri püskürttük. hamil iki vapur, Gijon'dan La Pal- uygun geliyor. O kadar ki Tok)'°ııs 
vukubulduğu Beşıktas Hayrettin is- nun acentasına ve hastahaneye gi- rada da, sahile sığlnmış 30 gemi ile Valencia, 23 (A.A.) - Resmt teb- licc'e gelmiştir. Roma arasında sağlam bir de ııı 
kclcsi önlerinde akıntının 6 mil ol- dcrck aHikadarlarla görüşmüştür. karşılaştık. Fakat, burası mahfuzdu. ljğ: İki İngiliz vapuru da bir çok mül- hede akdedilmesi uzak değildir· 
ması ve vapur kaptanının şilebe tam Bugün öfr1edcnsonra tahkikat evrakı ETtesi gün yine Serfcze giderek ora- Villavıciosa'nın asiler tarafından tecileri hamil olduğu halde Girende ........................ ~~~.~~ .. ~~.~·~···' 
yolu geç olarak vermesi hadiseye se- nı hazırlıyacaktır. dan şu gördüğünüz 4 gemiyi yede _ zaptı üzerine Asturies meclisi mu - nehrinin mansabına g_elmişlerdir. 

ğimi~c alıp geldik. Bu suret1e teh- kavemete imkan olmadığını görerek Küçük bir İspanyol vapurunun 300 f KÜÇÜK HABERLER 

Der ·mıi asilerin 
akemeleri 

like artık tamamen atlatılmıştır.> Gijon'u tahlıye etmiye karar ver - mülteci ile Pointe-Grave'a geldiği 
1 miştir. bildırilmcktedir. ulıl 

Kabızmalların beyanname us r 
Bu husustaki uzun rapor, dun İk- Aragon cephesinde asiler, San Ped- Rochefort, 23 (AA) - İspanya 

tısad Vekiıletine gönderilmiştir. ro manc.stırını almışlarsa da curr.hu- Hükumetine aid 3 numaralı torpido, 
ne tabi olarak '1> 40 nisbetinde ,•c ~ 
vermeleri kararlaştırılmıştır. ~ 

- - - -- riyctçiler muknbil taarruza geçerek bir Fransız deslroyeinin arkasına * Alpullu istasyonunda geçe b Cumhuriyet - Tan mevıilerini istirdad etmjşlerdir. bağlanarak Gijon'dan Leverdon'a lcrde bir tren kazası olmuş ,·('·ııı 
Eliıziz, 23 (Hususi Muhabirimiz- vvaplar vcrmiye başlamıştır. 

den) - Tunçeli isyanı elEbaşısı Se- Seyit Rızanın adamlarının Zeyne
yıt Rıza ıle Demman ve Yusufan a- bin ifadesi de suçluları şaşırtmış ve 
şiretleri reislerinin muhakemesine itirafa mecbur bırakmıştır. 

Cenup cephesinde cumhuriyetçi • getirilmic:tir. amele tren altında kalarak "' 1 
'

11 Gazeteleri arasf ndaki ]er, fısilcrin Sıcrra Peru'da yaptıkları 3 numaralı torpido hasara uğra - ze getirilmişti. Mehmet . -iti JıJ 
bir kaç taarruzu geri püskürtmüş - mıştır. bu genç amele, dün kald . 1 

M Uı 
1 na kaşa 111111.l11hlllh11Ulltlln1'11Ul1111&Mll111lhlttnıMlHltUllHlttııhlılllllltUllltllllltlrlJHllffutlUlftlHUUt•NUllllfHUHlllUUll1UllltltUMIJlltt t h d -1 •• t •• • n ane e o muş ur. . .11 i 

Iran hariciye An karadakı· .* İsta~bul Müh?n~.islcr J3Jt r' 
· nın senelik kongresı d"n ak"'sı1' ·il 

dun de devam edilmiştir. Bu Sl'ferki Bu şabıtlerden çoğunun ifadesile: 
muhakeme, öğleden evvel \'e öğleden c- Tunçcli kanunu Dersimi tehcir 
sonra olmrık üzere iki celse devam için yapılmıştır. Hükumet, yarın siz
dmıştir. Yeniden mahkemeye bu iki den vErgi ve asker alacak, tarlaları
aşıretten 5 kisi daha sevkedilmiştir. nıza şerit vuracak, köyde ekmek ve 
Bunlar hakkındaki dava, tevhit e- odun vesıka ile verilecektir.> 
dJlmfştir. Şehlinde maznunların, saçma sa-

Durum muhakemede ev\'ela ifade- pan yalan uydurdukları tesbit edil
ler okunmus ve sonra bitler din- mistir. 
Jenmı tir. Şahitler; hadi eleri anla- Muhakemenin öğleden sonraki 
tırken suçlu Seyit Rıza tıtremiye cels~ inde de Hozat Jandarma Ko
başlamıştır. Bilhassa Seyit Rızanın mutanı ile nabıye müdürü ve 4 şahit 
torunu çok şayanı dikkat iz:ılu;t ver- dınlenmişlerdır. Bunlann ifadeleri 
miş ve dedesinin 60 silahlı şahısla de, suçlu Seyit Rızanın mukavemc
bf'l"abcr olduğunu anlatmıştır. tini büsbütün kırmış ve Munzur iç-

Bu ifade karşısında Seyit-Rıza bir timaına rıyaset etliğıni itıraf etmek 
şaşkınlık geçirmiş ve tevıl yollu ce- mccburiye-tınde kalmıştır. 

(Birinci ıayf adan devam) 
tarafından toplattırılan ve seddcdi -
len .Projektör .. adlı mecmuasından 

misaller zikrolunmaktadır. 
Dığer makalede Alman Propagan

da Nazırı Gbbbcls'in mahud nutku 
bir kere daha tercumc edılmektedir. 

Bay Yunus Nadi, üçüncü makale
sinde de Türk matbuatının, ancak 
özbeöz Türkler elmde olması lazım 
geldiğini ' ifade etmekte ve miisliı -
man dininden olup Türk ırkından 
olmıyanların mılli gazetecilik etme
lerinin milli menfaatları temsile ki
fayet etmıyeccğini ileri sürmekte -
dır. 

lllfBIHHUIHflllJllllllHHllntnHINllUUUlnatlHfflHtHttıtıtıtfttt1nnnu '"' mnmınııu111u1111n HIHllHP ltftttıttfhl.IStttıınuıınnıı1111 

V •• • l • B• k Ahmc>t Emın Yalman d::ı gazctesm-
n OmUnz sf erın . ır genç ızın de ~azdığı uzun bir makalesinde Yu-

M h k • f t• •• nus Nadının şahsıyetini tahlıl et-
U a eme sıne sme ıne tecavuz mektc ve: cGazeteci Nadi, iş adamı 

D d •ld • d J k J d Naclıyi Cumhurı~ Et matbaasından evam e l l e en er ya a an ) kapı dışarı etmdı! diyerek Bay Na-
Bu s hah, Ağır Ceza Mahkemesin- Tepebaşında Kal oncukoUuğunda dırun ış adamlığı \e yaptığı işle-r hak-

de komünistlik maznunh:ırının mu - Salkıms.'.lçak sakağında 17 numara _ kında uzun bo ·lu yazılar yazmak -
hakeemsine devam e<lılmiştır. 1 da oturan Nurıye ısimli 20 yaşların- tadır. 

Bu sabfıh muhakeme edilen ko - 'da genç bır kız, bundan 11 gün e>A•el Ancak f!!;ın garıp tarafı şu oluyor 
miınistlik maznunları, Ah Ferah Abdullah ,.e Yozgatlı Hacı isımli iki ki, tanmmrş ''e bü~ ükliık iddiasını 
(Namı diğer Hikmet), Laz fo~met, kışi tarafından Hürrıyeti Ebediye hıç bir znman aeızlarından düşi.ir -
Şoför Mustafa, Conka Ali, NeV\ are tepesinde bir gazmoya götürülmüş ı memiş iki g~zete arasında çıkan ve 
Mustafa, Hristo, Hüseyin oğlu Ah- ve orada kendisine tecavüz edi!mı.ş· karşılıklı her türlü söz ağırlığını ta
met, Halit Irgat ve Hasandan ıbaret- tir. Kız. namusunu müdafaa için çır- şıyan bu münakaşa, Türk matbuatı
tir. pmırken bir ku) uya düşmüş ve ora- nın mi11i "·asıfları dışına çıkmış bu-

Mahk m listesinde bu celsede, ilk da asllı kaldığı bir ağa.ş burada ca-· ııunuyor. Yani iki gazetenin hüviyeti 
tahkikat sırasında dinlenen şahitler- nını kurtarrnıc:tır. de bu münakasa ile şüphe altında 
den Ali Rüşdü, Nahid, Ali Arcan, Etraftan yetişenler, kızı kuyudan b:r~.kı!.ıyor, ~iri öteki~in kemalist 
Salibin şahit sıfntile dinlenmeleri 'e çıkarmışlar ve hastahaneye kaldır- gorunup lıakıkattc faşıst olduğu id
rnaznunlardan Reşad ve arkadaşla- mı~lardır. Lukin, hastahanede yapı- diasını,. öbürü de mu~rızının Türk 
rımn Emniyet Müdürlüğünde dövül- lan bütün tedavilere ra~en kızca- gazetesı olmayıp yabancı ırklardan 
düklerine dair Müddeiumumilikçe ğız ölmüştür. gelm lerin g~zetesi ,.e komünist a-
yapılrnış bir tahkikat evrakı olup ol- s l · ld .. aı ıyer Jandarma Kumandanlıg~ ı etı o uğu mütalcasını ileri sürerek 
madığının tetkik edileccıği ya:z.1lmak- k · 1Zl kuyuva atanları tevkif etmic::tır. l:>unu teyit ve tevsike calısıvorlar. 
ta idi. T , • " 

Yeni temizlik 
evleri yapılıyor 

R?l6diyc temizlik amelelerinin yat
tığı koğ ları ıslah elmiye ve yeni
den bir ok yerlerde itfaiye koğuş
ları gibi muntazam (temizlik evle
ri) yapmıya karar vermiştir. 

İlk evvela Kadıköyünde Hal bi
nasının arkasında bilahare Kasım -
paşa sırtlarında, Edirnckapı, Cinci 
~ydanı, Azapkapı ve Mecidiye kö
yünde banyolu, yatakhaneli ve mun
tazam karyolalı asri koğuşlar inşa e
dilecektir. 

abkikat devam etmektedir. Ancak bu sabnh deveran eden şa-

Muahedelere 
Riayet isteniyor 
Torento, 23 (A.A.) - Toronlo ü

niversitesinin :fahri doktoru ünvam
nı alan Hull, dünya vicdanına hita
ben bir beyanname neşrederek sul
h ün yeniden tesisi için lanmgelen 
kuvvetlerin harekete geçmeleri icap 
ettiğini kayıt ve muahedelere ria
yet edilmesinin ehemrruyetini t eba
rüz ettirmiştir ..... 

yialnra göre, neşri~·atın ithamkfır 

şekli Müddeiumumiliği alabdar et-
mektedir. Müddeiumuminin her iki 
gazetedeki yazıları ihbar telUkki e
derek tnkibat yapması ihtimali var
dır. Bu takdirde takibat teşkilatı e
sasıye kanununa muhalif rejimlerin 
aletlığini \"{' propagand .. sını yapmak 
suçu üzc:rinde icra edilecektir. 

1\iaamafih, bize düşen son söz, bu 
her iki gazeteye de artık münakaşa
nın kafi ve hatta gazetecilik alemi 
kadar meml ket hesabına da zararlı 
olduğunu tavsiye dmektir. 

veziri Ankaraya 'T' k pılmıştır. Uzun münakaşalardaf. 
1. ay yare QZQ• 1ra 500 lira harcanarak bir JolcD 

Gidiyor k b l lbir teavün sandığı tesısı karar 
sının ur an arı nlmıştır. . )LI 

(Birinci sahifeden devam) (1 inci snyfudan devam) * İstanbul Emniyet Mü~i!l" f. 
1 D ğ t ft d 

.. k- d Birinci Şube Mi.idürü 1zzettıf1• 
ı er ara an un u sayımız a Mutlu, Umad Akhun vazife kurbanı J1l 

h b d · b" b 2 kaarda Polis Enstitüsü müdür ) 
tı er ver ıgımız gı ı, u ayın 1 olarak hayata gözlerıni l:apamışlar- P 
· d A k d t ı k l vinliğine tayin edilmiştir. On11 

.. .r ,. 
sın e n ara a op anaca o an 1 dır Kaza haberi derhal şehırde'c:ayi J 

B ık k • h b ıı rine de Kars Emniyet Müdiı.rU 
a an. e~ anı ar iye .. reisleri içti - ı olmuş ve çok teessür uyandırmıştır. 

mama ıştııak etmek _uzere R.umen, ı Bac::vekil Vekili Celal Bayar, Parti fik Celil tayin edilmiştir. d~ 
Y 

1' * Eski Adliye Sarayı arsası11• ıı~ 
ugosJnv, Yunan erkanıharbıye re- Genel Sekreterı ve Dahılıye Vekili t)ı 

isleri, diinden itıbaren şehrimize gel- , Şükrü Kaya ve Hava Kurumu Baş- sondaj ameliyatı muvaffakiye tJ11'D-1 
m · b 1 ı d j şekilde devam etmektedir. :S "'f' 

ıye aş amış·a· r ır. k::ını Fuad Bulca derhal kaza yerıne frl 
1 gelecek seneden itibaren ha 
Ik olarak dun akşam saat on se- ı koşmuşlar ve Türkkuşu ailesine te-

kizd.e dost .ve mü_u_efik Yunanistan essür ve taziyetlerini bHdırmıc::lerdır. başlanılacaktır. ,,. ı;e~ 
E k h b R G 1 P , * Kıdem zammına islihkn,. ol ' 

r ·anı aı ıye cısı cmera apa- B f . k ~ d"· et 
gos ve maiye1i gelmiş ve merasimle ha\•aucıleacı c·aezsaayatlra~~enl ıger genkç bettiği halde münhal vazifel cdt' 

r re erını armıyara matlığından zamlardan istifade ~ 
karşılanmıslardır. l kl · k d ı...-wl ldul ....rt J mes e erme ne a ar u.ıg ı o ;- miyen muallimlerden bir kt:";·ııf., 

Çin -Japon 
Muharebes 

(Birinci sahifeden devam) 
mektedir. 

Nankin, 23 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Çin mahfollerıle Sovyet sefareti, 
Çın Türkistanında bir kaç ~ehrin 

1 Sovyct kıt'aları tarafından işgal e-
l dildiği hakkında Japon membala -

1 rından verilen haberleri tekzip et-
mişlerdir. 

KONFERANS, NEREDE 
TOPLANACAK? 

Tokio, 23 (A.A.) - Hariciye Ne
zareti namına söz söylemiye salahi
yettar bir zat, Avrupadaki Japon se-
firlerinin isticalle seyahatleri dola

yısile üç taraflı bir ittifak aktedil

mesinin derpiş edildiği hakkında do
laşan şayiaları tekzip etmiştir. Bu
nunla beraber, Nichinichi gazetesi-

nin itimaadşayan bir membadan öğ

rendiğine göre, Japonya ile İtalya 

arasında, İtalya'nın hangi şerait al
tında Brüksel konferaDS1na iştirak 

etmiye knrar verdiğine dair pek ma
nidar bir itilaf aktedilmiştir. 

Bu gazete, İtalya - J apon itilafının, 

iki memleketin müşterek siyasi bir 
harekete geçmelerini de derpiş etti
ğini ilave e..ylemektedir. 

!arım gösteren şayanı hayret bir iti- taşradaki bu zamma muadil flltl o< f 
dal ve soğuk kanlılıkla trılimlerine muallimliklcrc, bir kısmının dB 

1 
~' 

devam etmişler, p:ır .. şüt atlamaları tedrisatta vazife alan öğretme~; r 
ve talim uçuşlnrı yapmışlardır. den acılan muallimliklere ta>rı 

Genç ve kıymetli havacılarımızın dilmel~ıi kararlaştırılmıştır. ~~i.i {,{.• 
cenazeleri bugün resmi törenle kal- * Müzeler Umum Müdürltıg .. rııt' 
dırılmıştır. Cenaze merasiminde Baş- rin muhtelif semtlerindeki 1'1 tıııi' 
vekil İsmet lnönü, Başvekil Vekılı nin tamirine karar vermiştir. 11

1111f 
Ceial Bayar, bütün heyeti \'ekile aza- yeet bir kaç güne kadar bnşl!l 
sı ve binlerce halkın iştirakile kal- lacaktır. 
dırılmış ve göz yaşları arasında bu 
vazife kurbnnları ebedi if:tirahatgah
larına bırakılmışlardır. Son Telgraf 
felaketzede ailelere taziyetlerini su-
nar. 

Adliyeye katip 
ahnacak 

İstanbul Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul mahkeme ve dairelerin

de açık bulunan biner kuruş maaşlı 
katipliklere memurin kanununun 
4 cü maddesinde yazılı şartları haiz 
ve daktilo ile çabuk yazı yazmasını 
bilenler arasında imtihan yapılarak 
münasipleri alınacağından isteklile

rin bu madeded yazılı belgelerile ve 

bir dilekçe ile imtihan günü olan 2 ci 
teşrinin 4 cü perşembe gününe ka
dar Adliye Encümenine müracaat 
eylemeleri. 

* Bir ay mukaddem İtalyada bey
nelmilel Çocuk Hastalıkları Kongre-

sine iştirak etmiye giden doktor Fa
kaçclli dün şehrimize dönmüştür. 

- ,, 
Cumhuriyet ba)'I' t 
mında berber~~~ 

Berberler Cemiyeti, öniifllıl ~ 
hafta içinde bütün berber ~ot1 ' 
bir kongreye çağırmıştır. 131.1 eJci ' ' 
grc<le berberlerin son seçi.JTld ıJfı ' 
ziyeti tetkik edilecek ve cuı:;! ~ ' 
y:t Bayramında geçit re~1 eJtl' f 
tun berberlerin beyaz goınl t~ 
iştirak etmeleri için yapılıı.Jl 
görüşülecektir. -·-- ,,,, 
Behk avhyan aa11d• 

ve iki kaz~ 1'3~~ 
Mehmedin idaresindekı ll1' '"Jl , 

motörü Beykoz önünde ba iJlcJjıt 
yan Abdullahın sandalına b 
rek par~alanmıştır. . 1,:,,&oJ~ 

Bu musademe neticesınde 
lah kolundan yaralanmıştır· d31l ı/İ 

Hasan isminde biri tarafın .. ~e 1 
~fll " <' re edilen Hudaemanet ınoto eoıe 

bek önlerinde balık avlıY811 911; 
k ParÇ 

manın sandalına çarpnra 
mıştır. 
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Taşrada 
Açık iş ve 

Bütün işçilere 

~~~~~~~~-d~a~_b_i_r~y_a_n~e._s_ic_i_l_ik

1
~Halk Filozoru~j 

t •• •• •n k diyor ki : 
Ye vası goru ur en · c ··1-"'ıt -

uriyetler 

çift 
ak! mu ha d 

eza ve muır-ıa a 
a Ş 1 r 1 ar Vazifesini yapmıya.nlarla, yapan

lara ı·erilen iki liizumsnz ııesne. f-

• r • n ati ' 1 
• • Muhasebec1, banka me· 

yevmıye ver ec muru, telefoncu ve bir 

O · ktitip aranıyor 
i şini bitirmiyen, çalışmıyan bir insa

b ir er na verilecek cezadan uslanan hıç bi~ Mahkemeden çıkanların 
birer Üzeri arandı ve ... gün l • .. l r -1 ye V· Halen Nazilli Belediyesinin mu -. - ça ışmıyan lŞÇl e ue ıhascbeciliği münhaldir. 98 lira maaş 

lge/erini tam olarak alacakla~ \'erilecek olan bu vazife i~in beşse-
t neye yakın Beledıye vesaır yerlerde 

liaı· ktı~da Vekaleti İş Dairesi Dördüncü bölge amiri ve Istanbul Reisi muhnscbc işlerinde çalışmış olanla-
tığ Uk, ış kanununun gerek müessese sah'ibi ve gerek işçilere karşı vazet- 1 rm hcm"n Nazilli Beledıyc Rcisliği
tad~ ıne~buriyetlcri ınnıamile tatbik için büyük btr faaliyetle çalışmak· j ne miıracaatleri ıtızımdır. 

Evvelki gün bir muhakeme esnasında çok tuhaf bir hadise cereyan r l'tmis ve herkesin merakla dınlediği bir cinayetin hararetli müdafaası 
yapilırken işlent'n bir yankesicilik vak'ası garip bir surette neticelen
miştir. 

etın t. Şıındiye kadar şehrimizde iş kanunıl hükümlerine ayıule riayet J Lise mezunu, muhasebe işlerinden 
~1 edıklerinden ve işçisini düşünmedıklerınden dofoyı bır çok mlıesse- anlayanlar tercih edilecektir. 
-etnh~kktnda kanuni takibata başlanmıştır. Evvelce yazdtğırnız gibi Emlak ve 

ti.Yet ıger taraftan bu Cumhuriyet Bayramından itıbar en but ün Cumhu- Eytam bankası için yüksek mektep 
!>İltı ~~Yraınlarında, bütün memlekette çalışan işçilere 29 teşrinievvel ve lise mezunlarından müsabaka ile 
"un~ ıçın iş kanunu mucibince muhakkak çift ya\•miye vcrıleccktır. O 6 !>tajyer memur alınacaktır. Bunları 
ram ntı1 ~npan \•e çalışmıyan mı.ie:.seselerdeki işçilerın yc\•miycsi de bny- seçmek için bu ayın 25 inde Ankara 1 
a~'n §et<!fıne kendilerine yine muhakkak tam olarak, yanı çalışmış gibı, 1 ve 1stanbulda bir imtihan yapılacak
llstı~~ ~:erncecktir. tık defa olarak bu yıl tatbik edilecek olan bu yevmiye tır MLirrıcaat müddeti bu akşam bit
Yey ltnu bütün müessese sahipleri seve seve tatbik edecekler ve yevmi- ınektedir. 
~rn~ ~C:~n \·eya hiç vcr:miyen mQ.es.sese olursa, derhal İş Dairesi Bölge Imtıhanda kazananlara cvve1a 80 
i'a~t ıgı tarafından müddeiumumilıge tcslım edileceklerdir. Bu maksatla • 100 , sonralOO - 120 liraya kadar 
~ir kontrol yapılacaktır. aylık ve tekaütlük hakkı da ita Pdi-
~ l~~ 
~011.frol Bir ayda Ayda __ kendisine ~lira ücret.~·e~ 
7 "l"t • • • J A. T k d i { rilmek uzere en aşagı orta tahsılını 
.b I eşrznzsanzue ıve Q ar e ikmal etmiş gençlerden bir bay :-eya 
O havan katip aranmaktadır. Talıp o-

l <lş/ıgor Ve balık gedik? ıa~Jar, Ankarada ~ark ecza 7u_rk a-
h nonim şirketine muracaatlert hızım-

İzmir Ağır Ceza Mahkemesı Salonuna, (Buca) da işlenen bir cinn~·e
Lin muhnkemesiııi dinlemek üzere büyük bir kalabalık toplanmıştır. Dın
Jey iciler arasında bulunan bır genç, muhakemenin en hararetli bir safha
sında kolunda müthiş bir ağrı hissetmiş ve koluna baktığı zaman da, kol 
saatinin, ansızın jiletle kesilmiş ve yankesicilik suretile mahkeme salo
nunda çalındığını hayretle görmüştür. Bu genç, hemen işi müddeiumu-
miye bildirmiş ve ayni zamanda zabıtaya da haber vermiştir. 

Bu sıralarda muhakeme de bitmiş ve halk salondan çıkmıya başla
mıştır. Lakin müddeiumumilikçe da\·et edilen üç polis memuru, k~pının 
önünde voltı tutmuşlar ve iıerkesin üstünü arayarak çalınan saatı bul
ınıya uğ~aşmışlardır. I..ukin hayret!.. salonda tek bir ki~i kalmayıncıya 
kadar herkesin üstü aranmış, fakat saati bulmak nasip olmamıştır. Bunun 
üzerine yankesicinin belki korkudan çaldığı saati, dinleyiciler sıralarının 
altına attığı şüphesi uyanmış \'e sıraların altının aranmasına başla~mış
sa da bu sefer hayret büsbutün artmıştır. Çünkü sıraların altında bır bı
çakla iki yüzlu bir hançer bulunmuştur. Bu ~ırada ayn~ şüp~e il.e mahke
me salonunun penceresinın altındaki bahçeyı arayan bır mubaşır de top
lu ve dolu bir tabanca bulduğunu bildirmıştir! 

Çalınan saat aranırken uzerınd~ bıçak ve tabanca taşıyanların ~orku 
He bunları attığı anlaşılmışsa da asıl .saatı bulmak nasip olmamıştır. Izmir 
zabıtası, sırra kadem basan bu saat hkkında tahkikata dcvm etmektedir. 
oıuıunıınıt1ınnu•U•UtUıuuı.uuıuttıHtHUM1tnıt1ltnınut1"*"'""'""'11uunu1:uıun111111ı••Uıuıı1111111un111111111111u11n111111111u 

haylaz tanımadığımız gibi, vazifesi
ni yapan bir insana da verilecek 
mükafatın o kadar lüzumsuzluğuna 

kani olanlardanız. Ceza vermekle o 
cezayı istilzam eden sebepler orta.-

dan kalkmış olmıyacağı gibi, vazi
feşinas bir adam ise zaten vazifesini 

yapmakla mii..kô.f a.ta ka.vı:şmııt ad

dedileceği için ona artık fazla bir sa
dakaya lüzum yoktur. 

Eskiden mekteplerde kötek, fala 
ka, izinsiz, tevkif, tard, tardı mu -
vakkat gibi ceza usullerinden baş
ka tahsin, taltif, af erin. 1ıediye ve 
mükiif at gibi takdir şekilleri de var-

dı. Bunların lüzumsuzluğu o kada.r 
iyi anl~ınlm~ olacak ki bugün mek-

t tep1erimizden bu usuller kaldırılmış 
bulunııyor. Dersini bilen bir taleb~. 

vazife yapmış addedileceği için o -
mm kendi kendine kazandığı nıa -

ı,~aç edilecek bütün p8· Bir ayda mezbahada elli dır. 
t Utlar; hUkOmetin kon• binden fazla hayvan Ankaradaki Ankara palas oteli i- Şe/ıir 

bı roıunden geçecek.. kesUdl çin bir telefoncu bay veya bayan 

ned miiktıf atı kafi addederek yeni
den taltife lüzum görWmemekte ve 
keza dcrsi'l1i bilmiycn talebe için de 
sene sonunda terfıismıf edememek 

gibi tabii bir ceza kendisini gül gıbı 

aşikar olarak beklem.ek.tedir. Bunun 
Cumhuriyet için de aynca 1ıer Mlmcdiği derse 

aid bir ceza tatbiki usulüne müra-ı tacaı kt d r Meclı·sı· arınd nıall.ırımızın en başlıca - Geçen bir ay zarfında ~chrimiz ımemur aranma a ı . 
l ı ıç- an olan palamutların kontro- mezbahasında 3,434 karaman, 1,143 ·--~ A l 
'J:~ hazırlnnan talimatname ı dağlıç, 2,967 b.·wırcık, 465 keçi, 8,619 Kömür/er Çl ıyor 
l~lctiısaniden itibaren tatbik edi- kuzu, 52 oğlak, 1,287 öküz, 219 inek, Meclis AzA1arınln dava• 

l 'l' t. 237 manda, 271 dana, 564 malak \"e Çok ıslak tiyelerl h&ztrlandl 
flırac {;Şrınısaniden itibaren, palamut 7 boğa olmak üzere 50,135 adet hay- · Teşrınisaninin ilk giınü toplanacak 
~tlad~ecek tüccarlar, mallarını ha- van kesilmiştir. s i l olan Şehır Meclisi içltmalan ıçin; 
~ tıı.ı an sonra, kontrolör memur- Bundan başka yine geçen ay için· a l l yor Şehir Meclisi azalarına Beledıye Re-
~~ f:t ~ağırncaklar \'e mallarını tet- de 6312 ist.nkoz, 825,989 çif palamut. isliğince davetiyelerin gönderilme-
hetı ~1tdıkt n sonra gümrüğe hita- 85,354 kilo dığcr muhtelif balık istıh - Kuruçeşme depolar.nın sine başlanmıştır. Ayni zamanda ilk 
~caıc taç ınusaadesi alacaklardır. sal edilmiştir. Ustu kapatılacak içtimaın ruznamesi de hazırlanmış-
ltılu t~ P_alarnut ihracatçıları, mah- 71,687 lira kıymetınde olan bu ba- Soıı günlerde kömürcü dükkanla- tır. 
'it l'llızlemek için ellerinde kafi Iıklardan 545,140 çift ve 56,698 kilo- lrında satılan kömürlerin çok ıslak Şehir Meclisinin bu devre ıçtima-
~ ıt·~evcut olmadığından bu yıl- oldug•u gorülmüşlür. Halkın zararı- tannda görüşülecek birçok mühim "Jaren k su Belediye sınırları içinde, 50,914 
~tr.ck . ontrolun başlamasını 1 na olan bu hal irin bazı şikayetler iş1er vardır. cttçııa ledı.rı~. Bu kabil bazı ihra- çift ve 13,661 kilosu memleket dahi- ~· TUtUn _s_a_t-ın-afrnması 

'4iıiııı.:· kontroluun ancak vesait te- Hnde istihlak olunmuş ve 14,996 ki- yapılmış. bunun üzerine Kuruç~me hazarh1dart 
l{:td~n sonra tatbikini rica et - lo \'e 228,936 çüti harice sevkedil - depolarının üstünün kapatılması ka· İnhisar idaresi ile birçok tütün 

ır. miştir. rarlaştırılmıştır. Ezcümle pcraken- şirketleri yeni yıl mahsuli.ınden tü-
~:=:::======== ================= ldecı bir kömürcü bunun harmanlar- tün mübayaast için muhim hazırlık-
LI a . A t ~ t. . ,da kömürlerin üstlerinin açık bıra- lara bilşlamışlardır. 
.!!_ r 1c1 1 c a re 1 m 1 z kılmasından ilert geldığini söylemiş Tütün piynsasınm nçılmasına pek 
~ \'e kömjir imal edenlere de ayn teb- az zaman kaldığından eksperler, tü-

l "'I h il • • • • h d l liğat yapılması lfiıımgcldiğini ilôve tün zer'edilen mınta~lrıra grup 

. ~ su e n m ı z m ı r a cm a · ·,~nı;ittiliuımıı 111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııf ıiliılıı1ıiffiı'ılliıi:u;,r iıl iııııııııııııııııııııııııın 
gosterilen yeni kolaylıklar Fotoğrafla Türkiye 
ı1ı,.cıcatçı tacirterimi~e milyon· Bu eser muvaffak olmuş 

!arca lira tevzi edildi b· f b h ·d· 
>ıı. .~:Çen seneki klering anlaşmasına göre memleketimizden Almanya- ır a 1 şa eserı ır 

k~ ç edılen milyonlarca liraya baliğ olan bedellerinin Cuınhurıyet 
~lt Q~ bo.n_kası tarafmdrın ihracatç ılara te\•zi edılmesi işi ikmal edil -

la 'le rfdı~. Bu iş için şehrimizde k~ ihracatçılara . 1~ ı:ıilyon liradan 
l:lu h ?.rnırdc de 2 milyon liraya yakın para \'Crılmıştır. 

t~lllti <lreket piyasada ve ihracat aleminde iyi bir Yazlyet husule ge-r. 
Ut l)ığer t 
k tcı.cat1 araftan gerek Cumhuriyet Merkez bankası ve gere İş bankası, 

1 ıı.tarıaş7ızın inkişafı için tüccarlara her türlu kolaylıklar giistermeyi 
k ~l'tler ırll_l:ışlardır. Bu cümleden olmak üzere ihracatçıların hariç mem
~ •~r /. gonderdikleri mallar, Bur adan gönderilır gönderilmez bu ban-

lın<t k~~de seksen nisbetinde hemen malların parasını ~ermcktedirler, 
«tşı t'" 

Son d Uccarlardan yalnız üç a ylık bir bono alınmaktadır. 
l'ı.ı~ bır "fa Almanya kontrol dai!' esi, alacakları üzümlerin fiatını üç 

~ltıi tir dfn tenzil etmişlerse de üzüm piyasasında hiç bir tesiri görül
~ d;ı1rn · hracat lllemimizde günden güne bir canlılık görülmekte ve 
,,.,,,,,,, a artmaktadır IJ ............... . 
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e/g~·~·J ... ;~·J;~::""i2"'ki;i;; ................. , ..... ,,, .. . 
~11.da Türkçe 11 f anife 
t~.eş,.iyat isabet ediyor! 
b ···ha.t• 
it it 'Yet bayramı gUnU 

l 011 d .
0
"ferans verilecek 

•ıtı tırdunc· 
tıYer u Yaşına basan Cum-

~ıq 111
• büt·· 

~ §enlıkl un memlekette muaz-
~ tarafta erle tcs'id edilmesi için 

~ ' bir f i'apılan hazırlıklar bü • 
ltııc1· aaliyeu ·ı b iden b· e ı erlemektedir. 
tı tı'ı"' trçok . 

trı littas b ecnebı gazeteler de 

Trikotaj imalatı tetkik 
edildi 

Genel basın direktörlüğünün uzun 
bir çalı§'nUJdan -sonrQ ne§Tettiği cFo
toğrafla Türkiye~ adlı. albümde TiLr
kiyenin her parçasından bir nümu
ne var. Tabii güzelliklerinın kıymeti 
her zaman takdir edilen yurd köşe
lerinden alınan parçalar arasında gö-

mak kudretinin yiiksck derecesini 
gösteriyor. 

iç f§leri Bakanı Şükrü Kayanın 
yük.çek alakalan ve Vedat :Nedim 
Tör'iln san'at, zevk bakımından mu
t'aff ak oluşu bu eserin büyük bir 
kıymet kazanmasına uesile olnıU§ -• tur. 

B a gram l caat olunmamaktadır. Bugün cezayı 
• • adli kanımlardan bCl§ka Jıiç bir Jıak 

1 
Hatıplerı ve sıfatın tayin etmediği bu devirdP-

Haık hatipltlrinin ve kon• gerek mektep dahilinde ve gerekse 
~ferans yerlerinin listesi 1ıaricindeki kusur, tekasül ııe kaba

Cumhuriyet bayramında yine her hatların karşılığı cezasız bırakılmak-
sene olduğu gibi şehrin birçok yer- ta ve suçlu, kendi kazdığı kuyuya 
lerine halk kürsüleri kurulacak \'e düşmekle cezasmı bulmaktadır. 
burada bırçok hatipler uutuklar söy- Faka.t işittiğimize göre bazı mek-
leyccekJerdir. Bu kürsülerin yerleri 
ve burada söz söj:leyecck hatiplerin teplerde dersini bilmiyerı ta1ebı!, 
aşağıdaki isimleri dün tesbit edil - muallimleri tarafından aç bırakıl -
miştir: 

Büyükada iskele meydanında Av
ni, Hey~liada Cumhuriyet meyda
nında Ubeyt, Bakırköy Barut gücü 
sahasında Hasan Tahsin, Saadet Ku-

l yaş, Ahmet. Beşiktaş parti binası ö
nünde Ethem Akif, hakemi Muzaf
for. Beykoz Cumhuriyet parkı mey
danında doktor Hüsnü. Beyoğlu 
Taksim meydanı Ekrem Tur, İsm::ıil, 
Recai Vecihe Zeki Karamebmet, Sa
adet Refet. Bevazıt Cumhuriyet 
)neydanı Hatice, Nureddin, doktor 
Fahreddin Kerim, doktor Osman 
Şevki, İsmail Safa. Sultanahmet A
yasofya meydanı Mahfuze, Aliye El sat doktor Fuat Sadık, muharrir 
Nu~ret Safa Coşkun. Halit Bilyrı. E
yiıp polis merkezi önünde Münir, 
doktor Hilmi Knt, Nuri. Kemerbur
ga zsahasında da Mümt~z. Fatih, 
Sehremini Halkevi Emin Ali, Basene '> 
Ilgaz, Bican Yağcıonu. Fatih mer-
kez nahiyesi Rüştü, Celiil Fcyvaz, 

mak suretilc cezalandırma1ctrı imi5. 

Mevsuldyetine ·tamamen emin ol

duğumu.z halde birtürlü irnı.nnıak 

istemediğimiz bu ceza ttsulünii tat
bik etmekte olanların cezasız bıra-

1 kılmamasmı istemek bir ceza hak

kıdır. Merciinin nazandikkatini cel

betmiye karilerim tarafından mt?
mur edildim. 

Sö:, tahkikat ncticcsinindir. 

Ha1k Filozofu 

950 bin 
Kilo 
Yaş üzüm 
Busene şaraba tahvll 

edildi 
İnhisarlar idaresi bu yıl İzmir ci

varındaki ba cılardan 950.000 ki'.lo 
Akif Latif. Karagümrilk nahiyesi şaraplık yaş üzüm mübayaa etmış

Sedat. Samatya nahiyesi Salim Ah- tir. Bütün bu üzümlerin hepsı İnhı
met, Zeki. Fener nahiyesı Hasene. 

Türklüie 
Hakaret 
Davası 

.,ar idaresının keııdi imalfıthaııesin-

1 

de şaraba tahvil edılmiştir. 

13u senekı üzümlerden ımal edılen 
fevkalade nefis şaraplar, •darcnin 

kendi mahzenlerinde bl'kletılecek, 

ancak birkaç sene sonra piyasaya \'e 

satışa çıkarılacaktır. 

Müddeiumumi maznunun #-·---------~·"" 
tevkifini istedi 

Yenipostane caddesinde sütçühik 
ve mahallebicilik yapan Bulgar te
bensından Petro isimli bir Bulgar, 
Türklüğe hakarete kalktığından A
ğırccza mnhkemcsine verilmiştir. 

1 İddiaya göre Pctro, Yenipostane 
odacılarından Zarifin, amiri Cemale 
götürmek üzere başka yerden yo -
ğurt almasına kızmış \'e bu hiddet 
esnasında bütün Türkleri ve Tür k 
hissiyatını tahkir eder ağır sözler 
sarfetmiştir. 

Ağırcezada başlanan muhakeme
sinde Müddeiumumi Ahmet Remzi, 
18 senedir Türkiyede ve Türk para
sile karnı doyduğu ve kazrındığı hal
de parasını aldığı Türklere minnet
dar bulunacakken. bilakis hakaret 

leden suçlunun Bulgar tebcasından 
olması dolayısile :firarına mani olun
mak üzere hemen tevkif edilmesini 

Birirnizi n derdi 
Hepimizin derji 

Postada kay~olan 
Mektup ve
Gazeteler ? .. 
Soıı günlerde postada mektup

ların geç gittiğine veya hiç sa1ıi
bine verilmedigine dair matbaa
lara bazı şikayetler yapılnıa1ct.a-

dır. Ezciimle diin Zafer torpidosu 
kamacı, elektrikçi onbaşılarından 
Avni Durugün, bizzat maıbacmı
ıa gelerek ~u şikayeti bildirdi: 

dıtı e etıc k 
,~ llt. tz .. ına nleler yazmak-

~q~ ~1.ltnhu ~nıle Yugoslav matbu
,~r rıyet hükılm t" . • b .. 

Trikotaj sanayiinin ne miktar is
tihsaıatta bulunduğunu tesbit etmek 
üzere yapılan tetkiklerin esası ik -
mal edilmiştir. Her ne kadar, mem
leketimizde trikotaj mamulatının 

çok fazla istihsal edildiği söylenmiş 
ve bu yüzden bazı tedbirler de dü
şünülmüşse de istihsalatın o kadar 
fazla olmadığı \"e mevcut trikotaj 
istoklarına nazaran ancak 12 kişiye 
bir fanile düştüğü anlaşılmıştır. 

ze çarpmıyan bir tek jotoğraf yok. 

Fotoğraflarının güzelliği, kısımla

ra ayrılan ue baskı noktasından bü-

Eserin baswdaki c Osmanlılık.. isteıni!itir. 
· · • ·• z · · Mahkeme gelmiven sahil Mev -

cBunda nbir mü.ddet evvel pos
ta ile İstanbuldan Çana1:.kaleye 
gönderdiğim mektup ve sair mu-
1ıaberatın neticesiz kalr.ıası dola
ytsile doğrusu merak ettim. 

d '"<I ~.. e ımızın u-
t} ' Ve • } 

(\r. ış erini kaydetmekte-
29 ll· 

~at ltillcite . 
"" "· l'"dy08 Şrın gecesi için Bel • 
·~\ Uda Tük 
~ ·et'ttliye r çe bir konfe • 

~ ~~it . hazırlanmaktadır. 
'l\;~lgl'atetızniz.tn saatne gece 20 45 
"f~ raa ' 

ltlt) iltonre Yosunda verilecek bu 
•t 1. tans avn. -

~sanu ' " .. ı gun Sırp • 
e de tekrar edilecektir. 

Doktorldran kongresi 
Etıbba Odası Riyasetinden : 

9 Birinciteşrin 1937 cumartesi gü
nü ekseriyet olmadığından yapılmı
yan idare heyeti Ye haysiyet divanı 

azası seçimi 23 Birinciteşrin 1937 
cumartesi günü saat 13 - 15 te yapı
lacağından üyıelerimizin gelmeleri 
rica ohmu:.-. 

yük bir kıymeti haiz olan bu eserin 
da1ıa fazla milli bir teza1ıiire t:esile 
olduğıı şüphesizdir. 

Türk Cumhuriyetinin ana yur -
dundan pcırçcıların yanyana gelip 

muazzam bir panorama o?m·crmesi 
çok yüksek bir kıymet.in meydana 
çıkmasına ııesile olmuştur. 

Fotoğrafla Ttirkiye'de gördüğü -

miiz resimlerin içlı manalun Turk 
Fıakinıiyı.>tinin, gıırunmu.~ ue yap-

devrıne aıd yazıdan zoııra goz crımız ı • - ..: 
He kar§t karşıya gelen Ankara man- j lüdun celbine \'e şimdilik ?a~rimev-
zaraları bilhassa şayanıdikkattir. kuf devamına karar vermıştır. 

Bu büyük eser, öıedenberi 1ıisse- Tunus limanında veba 
dilen miihim bir boşluğu doldurmuş kelmadı 
oluyor. Yalnız '11uvaffak olan bu e- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekil-

seri, böyle güzel t e kıymetli eserler 
takip etmelidir ki gaye yanda kal
mamıs olsun. 

Muvaffak olan lm eser iiurinde 
·~·alışaıılcr. 1ıazifelerini tam yapmış 
İo1manııı gıınıruıııı dmıabUirler. 

Murat Kayahan 

liği hudut ve sahiller umum müdür
lüğünden: 

Tunus limanında uzun müddctten
beri \•eba hastalığı tekerrür etme -
mekte olduğundan bu liman müva
ridatına karşı konulmuş olan sıhhi 

1 
tedbirlerin kaldırıldığı tebliğ olu -
nur. 

Bir zamaıı sonra Çanakkaleye 
gitti§imde. gönderdiğim paket ııe 
mektubun gelmediğ_ini gördıim. 

Ve ayni :zamanda abone oldııqum 
gazeteler de gitmemi§tir.> 

.Son Telgraf: Balıriyeli karii
mizin bu şikayetine. geldiği gün
denberi büyük bir lıassasiyetle bu 
gibi ~ikayet ue 1ıalkın işlerini bü
yük bir nezaket ve 1ıüsnüsııretle 

tetkik edeıı Posta Umum Müdü
rü Ba1• Nazifin 1ıaza.rıdikka.ıini 

celbederiz .• 
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Kadınlar için 
-

En iyi hayat: 
EV HAYATI 

-
Musolininin hayat arkadaşı dünya 
kadınlarına bunu tavsiye ediyor 

bir adam ise İtalya kralının amca
zadesi sayılır. Bu itibarla başvekllin 

iTALYA 
iNGiLTERE 

Fakir ipi 
ile lngilizler 

ef
mndist anm şimal taraflarnıdcı 

1 Tz goze-

A ;·a b ist anda karşı karşıya, ;:~;~~~;":~h;~:::;:;:i':~~f :~~~ 
Tngilizlcri meşgul eden cı .

11 

zevcesi de en asil bir zümreden olu
yor demektir. 

Roma civarında Torlonya köşkün
de oturan Sinyor Musolini ile zev -

cesi burasını sade buldukları için pek 
memnun imişler. Maamafıh. Torlon-

Kendini dUnya -------- -------/zi11et vardır. Fakir İpi. gcçerı gıı 
· ·· re yr-Yahudi fara/- .soıı Telgraf• tcı yazıldığı uzc oktıı 

nidcn muvcıffakiyetler kaza7111l H ııt· 
islim-

ya köşkü, hem güzel, hem rahat ve 
huzur için lazım olan her şeye ma-

lik imiş. Bir zaamnlar genç bir kız 
olan Raşel, yirmi yaşında, genç bir 

delikanlı olan Benito Musolınl de 
yirmi yedi yaşında imişler. O zaman 

tarlı ğı na kar ş l 1 ve keıı.disi~i takip ctme~te ~laılıı d • 

l li. ve J11gilız k1.1.v1·etlerı daqda rı 

A Jiıll 

1 
rap taraf tar-ı ğa aşarak aciz bırcılrnınktadır. pr f· 

l 
.., ? bu dağlık arazide pek çolc da ta v· 

l l{l m l • tarı vardır. Bu adamın akıllara I 11 
• 

ret veren bir kuvveti haiz olUP· bİ nedir ? bır, sebat, azim ve tahm~ıniH ~~ıı 
• 1ıasletlerin azamisine maltk old b 1 

larının hamisi 
Musolininin Yemen 
imamı Yahya ile taze
lenen dost ltğunun manası 

sanan 

• biribirlerini beğeniyorlar, evleniyor-
1 j lar. Bu izdivaçtnn baş çocuk dünya· 

1 ya gelmiştir. En büyükleri bir kız

Madam Musoıını 

dır ki, adı Edda'dır ve şimdiki İtal
a hariciye Nazırı Kont Ciano'nun 

hayanıdır. 

Bir kadının kocası bir hükumetın 1 Bu çocukların anası olan Donna 
başında bulunarak her gün türlü tür.IRaşel Musolini, bugün kırk 
Hı müşkulatla karşılaşmak mecbu • yedi yaşında imiş. Kalabalıktan uznk 
rivetınde kalır türlü türlü tedbirler ve kendi köşesinde sakın bir aıle ha

aı:nak zarurctı~·i duyar .. Hangi biri?. yatı sürmeyi sever, tam bir ev ka- 1 
Fakat 0 devlet adamının hayat ar - dını olan Donna Raşel, eski zaman- 1 
kada!:ı olan kadını kocasının resmi !arını unutmamıştır. Eğer İngiliz ga- 1 
· 1 :ı d b 1 k ld - ·· zetelerinin öğrenerek yazdıklarına 
ış er arasın a una ıp a ıgını go-
ri.ınce onun bu işlerine karışır mı?.. bakılırsa kendisi eskiden Musolini -

Bu m~c1e kadınların siyasi işlere ınin bugünkü gibi başvekil olmadığı 

knrışıp karışmaması meselesidir. 

Mevzu şuradan tazeleniyor: Avru -
pada bugün devlet adamları içinde 

en çok meşgul olan ve günün her sa
atıni türlü türlü işlere taksim eden 

! zamanları hatırlar, çarşıya, pazara 

'
çıkarak ucuz öteberi almayı düşün-

düğü günleri göz önüne getirirmiş. 
1
Gürültülü, parlak hayattan u7.ak, sa· 

ikin yaşıyan Donna yine bir şey al
mak istediği zaman koluna bir se-

bir hükümet reisi de Sinyor Musoli
pet takar, evine lazım olan öteberiyi 

nidir. Bilhassa şu son üç senedir İtal-
çarşıdan almakta bır zevk duyarmış. 
Donna Ra~cl Musolininin kadınlık yan Başvekili Habeşistan meselesilc, 

İspanya işlerile, Berlın - Roma mih
hakkındaki fikirlerine gelince, za

\•erile çok meşguldür ki, bu kadar 
ten hayatının nasıl geçtiğine ba • 

çok işi olan bir devlet adamının ta-
biidir ki dinlendiği saatler de var-

dır. Bu dinlenmek saatleri de husu
si hayatının sakin zamanlarıdır. 

Sinyor Musolini, evine geldiği za
man artık siyasi işlerden bahsedil -
miyen bir yere girmiş olurmuş. Çün
kü hayat arkadaşı olan Doıma Raşe! 
ne s'iyasiyattan bahseder, ne de bun-

dan hoşlanırmış. Donna Raşcl lta J. 
yıtnın ıçtimai mevkiı itibarile en bi-

rinci sınıfına m"nsup sayılır. Çünkü 
kocası olan Sınvor Musolıni ftalva 

~ . 
kralının meşhur .Anonziyata-. nışa-

rnnı almı"tır. Bu nişanı alınış olan 

im-
13 ıgün MEL EK Sinemasında 
MEKTEPLi KIZLAR fıl
minin unutulmaı yıidızı, Aıne· 
rikanın Avrupadan kop:ırıp 

aldığı buyük yıldız 

SiMONE SiMON 
ve 

JAMES STEwART 
tarafından şahane bir surette 

yııratıları 

BEYAZ 
MELEK 

Tefrika No: 44 

Osmanlı hücum kuvvetlerinin i
daresini, .Miralay Mustafa Bey is • 
minde bir zat deruhde etmişti. 
Erkanıharp kolağası Ricai Bey ile 

Veli Bey de, birer gönüllü nefer gi
bi askerin önünP. geçmişlerdi. Ya -
pılan telkin sayesinde. bir gün ev -
ve) panik yapanlar. şimdi birer aslan 
kesilmişlffdi. 

Düşman; hiç lwklE'nıediği bu hü -
ruın karşısında birdenbire şaşırmış-

tı. Görülmemiş bir şiddetle, müda -
faa ateşine başlamıştı. 

Hücum kolu kumandanı Miralay 

Mustnfa Bey, çok iyi bir pHin t::ıkip 

etmişti. Gündüz yalnız cepheden 

kuvvetli, fakat sahte bir hücum gös
termişti. Yanları, ihmal etmişti ... 

Yunanlılar da bu plana aldanarak, 

kılırsa, bu fıkirleri de kolayca anla

şıla bilecektir. Onun fikrince, kadı -
mn asıl yeri e\•idir. Evinde çalışma-

lı, yemeğini pişirmeli. ev işlerile 

me~gul olmalı ... 

Saraya giderek mesela kral ve kra- Almanya ille bir anlaşma 
hçP. ile hıı sofrada yeMck yemek, yapan Musolinl lngl ızıerl 
Donna Ra:;"lın düşünme.diği şeyler- korkutabilecek-mi? 
dcnmış .. Mecburiyet olursa başka. 

Kı:zıle damadı sık sık gelerel{ ken-

dısıle biı likte vakit geçirirler. Hula-
sa Rcışel 11usolini içm en güzel 7.a· 

man. cvinın ı şlerinı gorduğu 7.aman
l:ırdır 

Yemen lle İtalya arasında 927 se
nesinde aktedilen on senelik dost • 

luk muahedesinin müddeti bittiği ci

hetle bu muahede 4 eylude yeniden 

rını. koltuklarının altlarına alarak, 
boyunlarına asmışlardı. Ondan son· 
ra diz çökerek, ellerile ve dizlerile 
düşmanın sol cenahına doğru ilerle
miyc başlamışlardı. Böylece o karan
lıkta beyaz bir koyun sürüsü şeklini 
almışlardı . 

Yazen: zlYA şAKIR . Manzara mükemmeldi . Bu koyu\l 
sürüsünün uzaktan kaleye doğru i· 

bijtün kuvvetlerini cepheye vermiş- lerlediğini gören ileri karakol efra. 
lerdi. a·· .. .. . . dı. en küçük bir -şeyden bile şüphe-

unduz boyfo gcçmıştı ... Fakat o lcnmemişlerdi. Çünkü. bu mane\'ra 
gece ~abaha karşı. şimdiye kadar harp 0 ka~ar mahirane tatbik ediliyordu 
tarıhınde emsali giirülmcmiş bir sah· k. k .. ·· k b" .. h b'l .. d ı, en uçu ır şup e ı e veremez-
ne vucu e gelmıştJ. di ... 

Akşam karanlığı bastıktan sonra, Koyun sürüsü. ağır ağır ilerli •or· 
harp tevakkuf etmişti. Her tarafa, du Büyüklü küçüklü. inceli kalınlı 
bir sükünet gelmışti Vazıyet, gece çan sesleri arasında, yanık yanık ça
yarısından sonraya kadar böylece iman bir kav<ıl... arasıra tatlı mele· 
devnm ettikten sonra, diişmanııı sol meler işitiliyordu. 

cenahından çevirme hareketine me- Koyun sürüsü, düşmanın yerl eşti· 
mur edilen Avlonya taburu efradı, ği sarp kayainrın eteklerine kadar 

garip bir işe girişmişti. Siyah ce - ilerlemişti. Çobanın çaldığı hava, es
ketlerin içlerini dışlarına çevirmiş- ki Yunan şarkılarından olduğu için, 

ler; beyaz astarları dışarı gelmek ü- Yunan nöbetçileri, kendilerinden o
zerc tekrar sırtlarına giymişlerdi. lan bu sürüyü uzaklaştırmıya- lüzum 

Bazıları boyunlarına küçük çanlar görmemişlerdi. 
ve çıngıraklar takmJşlardı. SiJahla· Sürü, oradaki kayaların dibinde 

taze;enmıştir. Bu münasebetle Av
rupa gazeteleri:ıde ve Arap matbu
atında yazılar yazılmışsa da bu neş· 
riyat, daha ziyade hadiseyi kaydet
mekten ibaret gibi kalmıştı . Halbu
ki İtalyMlar, şimdi tekrar görülü -
yor ki, Roma ile Yemen arasındaki 
dostluğun devamına çok ehemmiyet 
\'erıyorlar. İtalyanın eski müstemle
kat valilerinden Sinyor Gasparin 
Yemene gitmiş, oradaki İmam ile 
dostluk muahedesini yeniden taze • 
!emiştir. İmam ona, Romada Sinyor 
Musolinlye hitaben bir de mektup 
vererek gön:iermiştir. Bu mektup ge- f 
çen gün Romada r.eşredilmiştir. Bun
da M•1solini methedildikten sonra, 
müslümanların kalbini kazanmış ol
duğundan bahsedilmektedir. Yemen 
ile muahedenin tazelenmesinde İtal
yanın vakit geçirmeyişinden, Sinyor 
Musolininin on sene evvel giriştiği 

Bahri Ahmer siyasetine bugün da
ha ziyade ehemmiyet verdiği anla
şılmaktadır. Bilhassa bugünkü vazi
yet, on sene evvelki gibi değildir. 

Bugün İtalya, Şarki Afrikada bü • 
yük bir imparatorluk tesis etmiş ol
duğunu söylemekte, bunun d'iğer 

devletlerce de tasdikını istemekte • 
dir. Fakat bu imparatorluk hala tas
dik edilmiş değildir. Onun için hal· 
yanın Şarki Afrika ile olan rabıtası 

!D•ocımı 6 ncı fagfomı&da) 

Yemen imamı ımam 
Yahya 

söylenmekte ve taraftarları ont1
11 

J; • 

fevkalcideliğine inanmış bultt>ıTllıı 
tadır. . tıı· 

J ·•.rı 
İngilizler, son zamanda pı :1 

ı.:eıı· 
kip etmek için daJıa ağır, fakat . bir 

lı! •• d .. klCT1 dilerince daha emin gor ıı dtıfl 

usu! takibine başlamışlardır. Btt1l ol 
sonra dağlık arazide bir taraftarı ı!lr· 

·ç e 
yaparak ilerlemiyc karar verını\ t i• 
dir. Bunun sonunda geç de oıscı ıpr. . a· ora 
yi elde edeceklerine hiikme ıY ·tıiP 

I_ ___ Fakat bugiinkü halde İpinin mcı9 J!d 

Müstemleke kuvvetlerJn~ olduğunu gösteren ltiç bir yeni vo 

ııave edilen kıtaat görülmemektedir. 

Zengın ve göz Ka· 
maştırıct bir filın 

VALS 
DALGASI 

BUGÜN 

SAKARYA 
SiNEMASI 

GINGER ROGERS seyircilerini li'aşycdecek, heyecanla~· 
FRED AST Af RE dıracak ve a~'latırcasına güldürecektır• 

lllveten: PARAMOUNT JOURNAL ve 
(~ dakika) öğ.retlcl film• 

~Seans saaılcd: 2 - 4, l.) - 6.30 ve suvare 9da 

lstanbulda dogıııuş... Bir f ransaıın zevcesi ve Alman casusu 

MATMAZEL DOKTOR 
Tekrar lstenbula gelmlftlr. Onu bu h•ft• 

SÜMER SİNEMASINDA 
OiTA PIERRE PiERRE 

PARLO - BLANCHARD - FRESNAY 
İle t)ynadıkları büyük Fra,151z lilmınde, ha:bi umumi esnasında 
SELANIKTE çevırdığı entrikalarile y:lptığı casusluğu .;e 

esrarengiz hareketlı:rini görünüz. E 
liaveten: EKLER JURNAL \'e dCJst Yunan Başvekili s .. i 
Metaxas lsıanbulda, Taksim ab;dcııirıe çelenk koyma merası~f 
bütün telerrüatile, orııi n.,ı sesi ve musikisile, Yavuz ve Aver il 

1 
zırhlıları bır ar·\da -~ 

~-============== :::;:::::~ ~ - -------
Bugün mutlaka göreceğıniz. lılm .. Bütün lstaıı lıu 1 halk:n.n bahc;eıtı gı ıi1m ... 

~aheseridİf• 

S A R A Y 
Sinemasına en büyük nıuıalleri -

yetı kazand ı ran bu errısalsız lılmi __.,,,,, 
~------~~~~--------~~----~~~~----= 

FERNAND GRAVER ve ISA MIRAND~ 
gibi iki büyük arti~t canlandırmakta ve neşe \ 'C zevk saçmakt:ıdırlar. Bilhassa Vıycrnanın g_öı 

kamaştırıcı lüks ve ihtişamı ~:wanı temaşadır . ilaveten FOX JURNAL c;on düny;ı lıav;ıdi!'I<', 

kısa bir tevakkuf devresi geçirmişti. 
Fakat bu kısa tevakkuftan sonra, 
korkunç ve heybetli bir velvele yük· 
selmiş: 

- Allah .. Allah .. 
Sadaları. bir anda, bütün o dağları 

inletmişti 

Yunanlılar, şaşırmışlardı Kendi • 
lerıni toparlayıp da silah başına atı
lıncıya kadar muhacımler, Beşpınar 
mevkiine hakim olan tepeleri tut -
muşlar. akıllara hayret veren bir a· 
teş açmışlardı. Ayni dakıkada, cep· 
hedeki hücum kolları da, 

- Allah .. Allah .. 

Feryatlarile ıleri atılmışlardı. 

···----~- -~ f de·· 
şeli bir hayat geçiren Rıza P~şa, tel· 
graf makinesi başında, yaver Talat 
Paşa ile muhabere ettiği 2<1man, he
nüz bu muvaffakiycİ: eld~ edilme -
mişti Talat Paşa, yalnız Şeyh Ali E
fendi i1e on~ müteakip ·Hıfzı Paşa
nın ileri hareketl<.>rinden balisetmiş
ti. .. Fakat Rmr Paşa, kısa bir zaman

- Ordu kumandanı paşa nere et· 
Jııııt" 

Cevap - Kumandan paşa d3• . ş arı 
lerı, (Tırnava) ya girdıler: ~erit11' 
oı ada bulunuyorlar. Tebşır ,•t 

bir 11t• 
Rl7.a Paşa, artık payansız 

hlssctmiştı. Yıne makine jle: ıırtl9tı 
- Teşekkür ederim, oğJUJl'I• 

da mutlaka mühim bir muvaffaki - biraz tafsilat ver. 
yet hab<-rı alacağına emindi ''e o Demişti. miida' 
emniyetle, ertC'si giin yine telgraf- Fakat vazifeperver telgraf 

)

haneye giderek telgraf Miidürü Veh- rü: ııeri· 
bi Beyle. ordu telgrafhanesmı bul- _Mazur göriinüz paşa )ıazre ıret' 
muş. son askeri vaziyeti oğrenmek Henüz ordu kumandanı paşa }lll bıl' 

l. . . ı·gattll 
ıstcmıştı !eri tarafından resmen teb ı dt"' • .. .. .. rıe 

Evvela Alasonya telgraf ınuduru lun 1 d ~ · . h"ç bı'r seY 8 
u mn ıgt ıçın, ı l' "ıfl· 

Düşman mudafaa kuvvetleri hic katşılnnna çıkmış. ordunun se>yy3r mem Aff . t• ham edctı , , • . . . . mızı ıs ır . ı-e 
umulmıyan bu baskın kaışısında pek telgraf merkezını \'ermıştı • D . d h bcrcvı · ! emış, erhal mu a · 

l kıs'1 bir mukavemetten sonı a, çil S~raskc>r Rıza Paşa, seyyar mer- mişti. crl' 

1yavrusu gıbi dağılmışlardı ... Yalnız, , kezin rnüdürüne telaşla sormuştu: S . k R P"şa hayatıııo:ı 0,·, 
. eı as er ıza " , çııl 

i (Bınbaşı Komodoros) un kumanda - Neredesinız?.. . . .. . ..... bir scvirıÇ 1 ~f' 
C T 1 f b

. 
1
.... .. 

11 
. salını nz gordugu ti v-

<;ttığı lıir tabur, derhal kaleye çekıl- cvap - e gra o ugu, le erı . .. k.. geınıiŞ · Jl'lıı' 

1 

miş. burada, kcndıni şıddetlc mü- dCıkcı ek ilerlemekte devam edıyor. koşa koş~ Çıt k~ş une si içirl• (' 
d:ıfaaya b'1şl<ımıştı. .. Bu yunan ta- Milona Boğazını geçtik. Şu anda, hal kendı nezdıne geınıe1 r gof'ldC 
buru. cıddcn takclır cdılccek bir fe. (Ka~ mık) mevkiincleyiz. beynci Arif Beye a.d~m ~911 : .. 

dakarhk göst<>ı mıs.ti. s."'rasker Rıza Paşanın '\.•üzünde. mişti. Arif Bey geldığı za diı'l11 ,, . . arıe } 
Yıldız Sarayında, Çit köşkünün ıncş'rlı hır tebessüm belirmişti. Su- ı - Gidiniz .. efendımııe ,,,,of 

(Deva11ıı 
1 
küçUk' Dır ö'tlasında, asabi \'e erıdi - 1 al de devr.m etmıştı: 



~yük harbden beri CASUSLUK Güzel giyinmek Qör ü lmemiş bir 
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1- •11 . . 1 t Meselesi 
ngı er~nın son S!S em ~Y; Ve kadınlar 

Yare planlarını kım çaldı . Nevy•rk,(Husu,;ı-Yenib!reı-
bise giyen bir kadın, akşam. olup da 
kocası eve geldiği zaman, onun es· 
vabını fark etmez, gii:zel bazı sözler 

söyliyerek beğendiğini göstermezse, 
o kadın buna müteessir olmamalı i-

Sıkı ve devamlı araştırmaların 
verdiği netice : Hiç ! .. 

"=·· 

İngntt!rcde bir 
casusluk meselesi 
etrafında bir za
~andanberi tah -
~ıkat 
t Yapılmak -
adır ,,. . . 

l " .ıcnı SiS -

ın (Parnal) tay-

rarelerinin plôn-
1 arı Çalındığı an
.~Şılrnıştır. Bunun 
lızer· 

ıne liava Ne-
~reu hük • t· s· umcm 
ıpariş ve d"V• 

f;ıb . r ıgı 

1 
rıkalara plan • 

arın 
sı .. Çalınmama-

ıçın dikkat et
ll'ıeler· · h ını yeniden 
atırlatmıya ı·· 

zu u -
llaın görmüştür. 
.ı tnaı pl5nları 
"en·ı 
1 1 

<?n bu plan -
arın al . 
g·ı ç ınması in
iler d l:ı e e Umumi 

d arııten beri ilk 
efa 

olarak ·· ru1 .. go -
~s:~ş büyük hi.r 
sa s Uk vak'ası 

Ylltnak 
gjj1 1 ladır. İn- 1 

z er Yeni yap. , -

~l~kları tayyarelerin çok süratli 
llar sına ehemmiyet veriyorlar. 

naı pi· 1 .. • l!ak t an arma gore yenı yapıla-
l'tıiır aYyarelerde azami bir sür'at te
huıt~ kabil olmaktadır. Bu planlar, 
Veru tnet tarafından bir fabrikaya 
llıası cır~k onlara göre tayyare yapıl
~fütiı·sıpariş edilmiş, lakin nereye 
lar gulln izi bile bulunmadan plan
tııı ~rtadan kaybolmuştur. Planla -
da 1/ zarnnndanberi kaybolduğunu 
~ada ıtn~ anlıyamamıştır. Şimdiye 
?ııey; Yapılan tahkikattan bu nokta 
~en~na çıkarılamamıştır. Yalnız, 
~iYettacrde Hava Nezaretinin sala
tlltad r memurları tarafından fab
Pla111 an Planlar istenmiş, o zaman 
'tıııştı:~ın Yerinde olmadığı a_nlaşıl-

}{ 
lıtrıat!r.. ffırar aranmış, fakat bir iz bu
~atıı:arnıŞtır. Bundan sonra fahri
~~. . ~apılarına nöbetçiler dikil -
\lap gırıp çıkanlar birer birer istic-

l:dHrn · teııcı ıye başlanmıştır. Bu su • 
€ili~ sorguya çekilenler çoktur. İn
hUku gazetelerinin yazdığına göre, 
lrıtda tneun sipariş verdiği fabrika -

n Plan çalmak için yapılan te-

şebbüsler bundan ibaret değildir. 
Şimdiye kadar bu yolda bir kaç kere 
daha teşebbüs edenler olmuşsa da 
işlerinde muvaffak olamamışlardır. 
Fakat şimdı Parnal planları çalın -
makla bu seferki casusluk vak'ası 
İngilterede- Umumi Harptenberi ilk 
defa görülmüş büyük vak'alardan 
biridir. 

Bundan sonra, tayyare fabrikala· . 
rına girip çıkanlar, sıkı bir kontrol 
altına alınmıya başlanmış, Hava Ne
zaretinden vesikası olmıyanlar gire
mez olmuştur. Bu kabil sıkı tedbir
ler daha arttırılacak ve gece nöbet
çileri çoğaltılac:aktır. Amelenin ve 
nıf'muı ların hallNi gö7.den geçirile
cektir. 

Tayyare inşaatına dair olan pliın
Jar heF ne kadar demir kasalar içinde 
saklı bulunuyor ve bunlara hariç -
ten kolay kolay kimsenin el uzata
mıvacağı 5şıkc1r ise de hükumet bun· 
dan sonra her giln bu kabil kasala
rın :ıçılarak muay<>nc edilmesini de 

tamim clmıştir. Bu suretle her pla
nın yerinde olup olmadığı, daha ha
tıra şüphe gelmeden evvel anlaşıl . 

" -----·- -~---~rıı 1 . 
............ ngııız tayyarelerınden birinde tecrübe yapılıyor a.. ............... "' "\t 1 1111111111111"wıuııınıııııııımıuıııııu111unmmıııııw1111111111111111111111 1ı ı1111111uıınıı111111ıııı1111tıı1tııııııııı,. 

' 8agrad mabedi Tat dili konferansı 
l<<ıI1t harabeleri 

fg 1tıde :.~Yada Kutais'te, 1003 serıe
ı '1Ur • 

il tııteırı cıstan Kralı Bagrat tara -

1937 eylUlünde Azerbaycanda, Tat 
dilinin yazısının ve terminolojisinin 
prensiplerini tesbit etmek üzere bir 
konferans toplanacaktır. 1tı hqr j'~Ptırılan muazzam mabe • 

11'~~ı : eleri, hala mevcuttur. Rion E11 konferansta. muhtelif dilciler, 
tıtıd enarında b" t . •. .. Azerba_ycanın bir ,..ok köylerinde ko-

t- buı ır epecıgın uze- ... 
ht ~11.,,.,1 unan bu harabelerde Sov· nuşulan bu dilin muhtelif lehçeleri 
tr... .,ı <!r" hakkında yapmış oldukları etüdleri '<ı<ıtı '- ı, son zamanlarda ente-
~ 'ıafri ' de bildireceklerdir. 

mi§.. Parisin en mc§hur moda san'at

mış olacaktır. Bir de şu son defa kay- karı ve mütehassısı olan Lii.sycn Le
bolan plfınların yanlışlıkla başka bir long Ncvyor~a gelerek bazı konf e • 
. k nmu olmaları ıhtimali de ranslar vermıye başlamıştır. işte yu,.. 

yere o s ·· " d 
düşiinülmemlş değildir. Fakat bütün 1 knrıd~i fikir de onun m~ta,eClS'l ır. 
araştırmalar beyhude olmuştur. Ar- Bu mutchassıs kadına gorc mesele 
tık, bütün araştırmalar beyhude çı- şudur: 
kınca Parnal plfınlaı:ı~ın çalmdığ.ına 

1 
• •-. Eğc1· ne. g.iy~i~ini _size farket

hükmcdilmiştiı'. lngılız gazctc1erınin tıreınıyecek gıln gıyınmış bulunu • 
yazdığına göre bu plfınların çalınmış yorsa,o kadın iyi giyimni~ demek • 
olması, İngilterede bu sistem yapıla- tir. 0111m i~·in kocası bunun farkın
cak tayyarelerin inşaatını durdura • ela olmuyorsa o kadın müteessir ol
cak değildir. Yalnız istenmiyen şey mamalı. Bıı hal. kocasının lakayt -
bu sistem tayyarelerin, planı elde e- lıciınden ileri gelmiş değildir. Belki, 
decek başka bir hükumet .tarafından karhnm gıydilii yeni şeyi kendisine 
da yaptırılabilmesidir. Ingilizlerın 

pek tabii bir surette- yakıştırmış ol· istemediği şey de budur. Parnal ye-
mao: na uermclidir.~ ni tayyarelerinin bir sırrı \•ardır kı. 

bu planlar aşırıldıktan sonra da İn· 
gilizlerce mektum tutulmakta de -
Yam ediyor. Hatta bu tayyarelerin 
en gizli bir sırrı hala İngiliz hüku
metince mallım olup, planların ça
lınmış olmasına rağmen meydana 
çıkınıyacağı da iimit edilmektedir. 
İngiliz Hava Nezaretinden salahi • 
yettar biri Londra gazetecilerinden 
birine bu meseleden klSaca bahisle 
şöyle demiştir: 

- Bunun bizim elimizde olan bir 
sırrı vardır. Bunun ne olduğunu söy· 
l1yemeyiz. 

Musolininin · 
l seyyahati 

1 
Roma, (Hususi) - f tal yan BG.§

vekili, ayın sonuna doğru Cenovaya 
gidecektir. Bu haber, Cenovada hal
kı sevindirmiş, bu sevincin sebebi de 
Musolinirıin 1925 ten sonra Cenov~ 
ya gitmemiş olduğu cihetle. şimdi bu 
ziyaretin uzun zamandanberi bek
lenmekte olması imiş. 

Milletlerin münase· 
batı ve radyo 

Vaşington - Hariciye Nazırı Hull 
son söylediği bir nutukta; - Ame
rika kıt'asındaki bütün cumhuriyet-

!erin bir maksat uğrunda birle§erek 
mılletlcr arasında karşılıklı anlaş -
ma\'<. yol açmaları Jfı.zımgeldiğini 

söylemiştir. Bugünkü dünyanın her 

tarafında radyo vasıtasile temin e
dilmiş olan ihtilat ve münasebatın 
ılcrıdc milletler arasında sulhü kuv-

vetlendırmiye çok yarıyaca~mı da 
fübe eden Hariciye Nazırı sözüne de
vamla demiştir ki: 

- Bılhassa Amerıka Cumhuriyet
leri içın bunun ayrıca ehemmiyeti 

vardır. ·Çünkü bizim demokrasimiz 

efkarı umumiyeye istinad ediyor. Bu 

efkarı umumiyenin ise her vesile ile 

ter,!Jir edilm~si elzemdir. Diğer mil

!Hlerin halinden bizi haberdar Ede

cek olan ise radyo vasıtası oiacak -
tır. • 

Yakında gii.zeı bir filmini göreceğimiz Silvia Sidney'i bu kadar şık 
hiç görmediniz değil mi? Halbuki Silviyanın kendine mahsus bir zwki 
ııardır ve modaya uymaktan ziyade kendi icad ettiği elbiseler ve şapka
ları giymeyi tercih eder. Bu resimde Silviya tıpkı bir prenses kadar aris
:okrat ve güzeldir. 
ııııııuu"eıııttıııııııuıııı11111utıı11111ııııınınıııııtıı111111111111ıııuııuıınıı111ııuuıı11ınırtııııııııınuııuuıuıunıııınuıuurıurııtnt11tt• 

Hizmetçilere gün doğdu 
Bir uşakla hizmetçi 300,000 

İngiliz lirasına kondu 
Am~rika ga:-etelerinın yazdığına 

göre Nevyorkta iki hizmetçiye, tali

in güzel bir hitfu olmuştur. Bunlar· 
dön biri İngilizclır, erkektir, dığeri 
Norveçlidır, bir kızdır. Erkek hiz -

metçınin adı Vılyamdır, kızınkı 0-
livyadır. Bunların hizmet etmış ol-
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ldukları zengin bir kadın, geçenlerde 
\'efat etmiş, kendilerine 300,000 İn
giliz lirası tutan bir miras vasiyet et. 
miştir. Bu iki hizmetçi de hanımları 
öldükten sonra onun mükemmel ya
pılmış evjnde rahat rahat oturuyor
lar, mirasın kat'i surette kendilerine 
kalmasını bekliyorlardı. Çünkü bir 
mesele var: Julya Foster ismindeki 

C kl d •• •• l zengin kadının öldükten sonra iki" 

O. cu ar a goru en e vasiyetnamesi çıkmıştır. Bunlardan 

, e ~~r~~~ü~a~~~~!~~ı::~~ ~:r;a~::~~ 
~ k rabamııa \'e tanıdıklarına kalıyordu. "lnme,,yı• koJayca tedavı• etme İk inci vasiyetnameye göre ise kadı-

nın bütün S<:!rveti, o uşakln o hiz -
metçiye kalıyordu. Şimdi bu iki va-

m U•• m k u·· n m u·· d u·· r ?. siyetnameden hangisi muteberdir?. 
Bu mesele tetkik edilmektedir. Mah-

20,000 lngiliz lirası 
teklif edildiği halde 
hemşire keşfini söy. 
lememiş çünkü : 

Çocuklara musallat olan ve hele 
bazı seneler !;Ok feryat verdıren bir 
nevi cinme• vardır .. Avrupada bu 
çocuk felci yüzünden pek çok yav
rucuklar kötürüm bir halde kalmış
tır. İngiliz gazetelerinde okunduğu -
na göre Avustralyalı bir hastabakı· 
ci hemşire olan Elizabet Kenninin 
tatbik ettiği tedaYi sayesinde 15ir çok 
çocuğu kurtarmak kabil olmuştur. 

Hemşire Kenniye, buna ne suretle 
çare bulduğunu söylerse kendisine 
tam 20,000 İngiliz lirası verileceği 
temin edilmişti. Fakat hemşire bu 
sırrı kimseye söylememiştir, parayı 
da almamıştır. Hemşire, bu teklifi 
reddedişinde, daha insani bir düşün
ce ile hareket ettiğine kani imiş. 
Çünkü bulduğu· çareyi, her hangi 
bir para mukabilinde bir kimseye 
veya bir müesseseye söylemeyi hay
siyetine mugayir gördüğü gibi para 
ile böyle bir keşfi satmak, insaniye
tın tababetten beklediği hizmet duy
gularına da aykırı görünmektedir. 
Hemşire Kcnni, bir kaç ay evvel 

Avustralyadan İngiltereye, Londra
ya gelmişti: O zaman İngilterede bir 
çok hekimler kendisine müracaat 
etmişler, fakat aldıkları cevap şu ol
muştu: 

------------~ keme bitincey kadar uşak ile hiz-

1 
Avusturyalı. .bir hemşire 1 metçi kızın. o cesim ve rahat evi bı-

1 

rakarak çıkmalarını bildirmiştir. • • d d • J • J t t b Bunların a\•ukatı hizmetçi ile u-
D 1 D 1 1 a S l n g 1 e r e 1 şap,ın hakları sarih olduğunu iddia a 1 e m i n i a 1 t Üs t e t ti! ederek, bu ikisinin hakkını yemek 1 ıc;in bir suiıstımal şebek<;si kuruldu

-----------...,; ~unu söylemckt<>dir. U5ak Vilyam 
li"ır.~ue Kenni, ann<:'rele gö5tc - ı;Ciyle diyor: 

receğı usul ile bunlarııı kendı çocuk- _ Ben, işin netıcPsinde hak ve a
lannı bakabileceğıni de söyl('mek • dal<>tin galebesinden emin olarak 
tcdır Tedavinin Esası sudur. Fakat bekliyorum. Ynlm7 bu büyük evi 
tuzlu sudur. Daha başka vücut ha- 1 zorla bırakıp çıktıgımızn mütcessi
reketleri de vardır. Kenninin tatbık lriz Fakat yine oraya döneceğimize 
ettıği hasta bakımı fılme de çekil . 
miştir 

İngiliz gazetelerinin yazdığına gö
re, şimdiye kadar bir çok hekimler, 
çocuk felcinde hastayı mutlak bir ıs-

de eminiz.~ 

Onbirinci asır 
mozaikleri 

tirahatla daimi bir harekC'tsizliğc Kiev'de Ayasofya katedralinde ya
mecbur tutuyorlardı. Halbuki, hem- pılmakta olan tamir ameliyeleri es-

1 şire Kenni, bunun tamam ile aleyhin- nasında, on birinci asrın hidayetle • 
dedir. Onun fikrince bilakis hastayı rine ait mozaikler keşfedilmiştir. Ke
harekete se\·ketmek suretile vücutte merlerden birinin üzerinde, yarısı 
kanın cevelan etme.sini temin eyle- düşmüş bir yağlı boya ile onun al-

k 1• ı kt d · H t ·· tındaki alrı tabakası kazındıktan son-rne azımge me e ır. as ayı u - ... "k d 
mitlendirmeli ve ona iyileşeceğini ra, ınükem~el .. bir m~zaı mey a_?a 
söyliyerek neş'elendirmiye gayre• et- çıkmıştır. Buyuk rahıp Harunu gos-

kat başlarına kırmızı baı:Iıklar kov. l"d" · - teren bu mozaikin deseni çok ciddi 
~ ., me ı ır. . . k l k 

muşlardır .. Hastahaneye getirilen za- B 1 b be h ... K . renklerı ıse ço par a tır. 
11 kl h 11 • d •• ·ı k unun a era r crr.şı. e ennı, Bütün tamir amel ivesi esnasında 

va ı çocu ar, a erın en umı e- tedavideki sırrını saklamaktadır. Ma- · . . . 
silen bi,..arelerdi. Halbuki ,..0k gec _ . k . k meydana çıkarılan eskı mozaıklerın 

~ ~ • vı renk, ırmızı ren . · rv· t k "b 200 tr b-
meden bllnların halleri düzelmiş, ken . genış ıgı, a rı en me e mura 
dileri iyiliğe yüz tutmuşlardır. O za- baını bulmaktadır. 

, BugUnden itibaren 

"de\ .• Yatta bulunmuşlar ve bu e 
lııı fl'ıuteadd" 
l'iı:iış bir k ı ıt renkli mozaikten ya- Dolfusun manevi babası 
ı.. e Yaz 1 a dırım parçası ile üze
"tıa ı ar ve ... 

,1 tı b· orıJınal desenler bu-
" I' ır Çok t 
~ · ıtah . aşlar elde etmişler-

Viyana (Hustısi) - Üç sene evvel 
katledilen Avusturya Başvekili Dol
fus'un manevi pederi Şmuts yetmiş 
bir yaşında oldtığu lıalde geçen gün 
ı.·efat etmiştir. Kendisinden y~ça 

- Ben kendi usulümü bedava ola
r ak tatbik edeceğim. İstediğini has
tahanede ve salahiyettar bir heyetin 
nezareti altında bunu tecrübeye ha
zırım. 

mandanberi bunlardan bir çoğu da 
bugün iyileşmiş bulunmaktadır. Ge
riye kalanların da halleri ümit ver
mektedir. Maamafıh şunu da söyle
meli ki, hemşire Kenni iyi olan ço· 
cuklardan bahsederken, bunların 
tamamilc kurtulmuş olduklarını id
dia etmiyor. Çünkü çocuk felci gibi 
bir fenalıktan kolay kolay ve tama
mile kurtulmak kabil olsa bile, bu 
kadar kısa zamanda olamaz, senelere 

muhtaçtır. Fakat senelerce devamlı 
bir tedavi -yine tatbik ettiği usulde
tatbik edilirse bu mümkün olacaktır. 
Çocuk hastahaneden çıkarılacak ka
dar iyileştikten sonra tedavinin mü
tebaki kısmı e\•dc> dt' tatbik edile -
bilmektedir. 

1 NOVOTNl'de 
Yunan Opereti artist· 

lerlnden methur 

ARI HYSOHOOS "tıı edın 1 
~ r arı av usunda da sütunlu 
an ıklar , . 
~ taşlat ı ve fresk ızlerı taşı-
Q 11 •tııtı 

0 
_bulunmuştur. Bagrat ma-

lll'(:ı tıjinaı · 
il~ Stnn111 mımarisi, bu eseri, 
tıı,_~~l'lderı b~~ enteresan tarih abi

ildır. ırı mahiyetine çıkar -

daha kiiçük olan 1rnrdeşi de bir gü.n 
sonra ölmüştür. ikisinin de cenazesi 

birlikte kaldırılmış, bu münasebetle 
halk tarafıııdan samimi bir teessür 
gösterilmi§tir. 

Bunun üzerine Kraliçe Mari has
t ahanesi münasip görülmüş. hemşi
re Kenniye bir daire verilmişti. Hem· 
şire Kenni. burasını tamamile mavi 

renkte kağıtlarla donatmış. gerek 
kendisi ve gerek maiyetindeki diğer 

hastabakıcı1ar da mavi t:lbiseler giy
mişler, mavi yakalar takmışlar, fa -

aevlmll tenor 

YUNKA'nın iştirakile 
En modern ve yeni şarkılarını 

okuyacaklardır. 

Dışarıdan meze getirileme.,. 

Duble Bira 20 kurut 
... ... l .......... llllllill. 
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V~7en ! M . 5Ule 

'erdim• "'• tktlbaa bakla mıÜlfuııdıır 

"Sana ben hayli zaman oldu 
abayı yakalı!,, 

----·---
Sabahçılarla, akşamcılar kimin için 

meyhaneye gelirlerdi? 

Nerede şimdi böyle şair? 

Şimdi nerede böyle meyhaneci?. 

Benim yetiştiğim devirlerde, böy-
le birkaçına rastladım. Fakat, on beş, 
yırmi yıl kadar evvel. .. Bunların en 

başında, Beyoğlunda Suterazi soka

ğında (Bodrum palas) sahibi rah -
metli Fehmiyi gösterebilirim. Bu -

günkü meyhanecilerin içinde de Ka
ciıköy l ü l\fardik'ten başka, bu ayar-

da bir tek meyhaneci yoktur. o, nev'i 
ş hsına münhasır, tipik, iyi ruhlu 

bir insandır. Ve hakikaten bir tane
dır. Tevekkeli Ahmet Rasim onu se\•
mcz, dükkanından çıkmazdı.· 

Şairin her meyhanede, her rney
g-edcdc köşesi yoktu. Ve her meyha-

neci,' dostluklu değildi. Mükerrem 
değildi, kadirşinas değildi Hepsi şa
ir nedir bilmez : 

- Okumuş adam ! 

Diye hürmet göstermez, hatta o

kumuş adam ne demektir onu dahi 
bilmezdi. 

Şaire hürmet eden, köşesine kim
seyi oturtmıyan, hastalığında ara -

yan, soran, para, hediye gönderen, 
ziyaretine koşan, kredi yapan birkaç 

dükkancı idi. Esasen şair de böyle 

meyhanelere giderdi. Bu meyhane
ler de Kürkçülerkapısında (Saraç 

hanı), Çarşıkapıda (Taşhan), Çem
berlitaştn (Vezirhanı), Kumkapı üs-

nihayet iş şarkıya d ökülür, sesi gü
zeller okumıya b:ı.şlarlardı : 

Bir zaman içtik idi bir nevcivanın 
aşkma 

Şimdi nuş etmekteyiz piri muganın 
aşkına 

Nerdesin ver sakıya kaşı kemanın 
a§kma 

Meydedir zevk tecelli, 11eş'e, Tcngii. 
incilci 

Her kadehte başka bir alem görür 
çeşmi saf:ı 

Gerek şairin, gerek bazı müştcrı
lerin mütcmadıycn bir mcyhanc~e 
deva metme1crinin sebebi, nyak alış
kanlığından, patrondan gördüğü 

muhtelif şekillerdeki hürmet ve il
tifattan ileri gelmiyordu. Bunda tez
gahtarın, garsonların güzel, melaha
ti vechiyc sahibi olmalarının da çok 
tesiri vardı. 

Şair olmak için muhakkak aşık ol
mak lazım değil mi ya? .. Yalnız ka
dınm güzeli sevilmez, yalnız mah
bube için şiir yazılmaz, mahbup ta 
sevilir, onun için de gazeller söyle
nir, manzumeler yazılır, beyitler dü
zülürdü: 

Hasanını etme cbıi ciliabıi hakkı iciıı 
Saııa ben hayli zaman oldu abayı 

yakalı 

1smi manada güzel, kendisi surette 
güzel 

ikisinden de güzel bir Hasamm var 
benim! 

tünde büyük ve küçük .Müsellem, Şair hazan meyhaneden kaybolur
Balıkpazarında (Çorapçı hanı), Top- du. Fakat yalnız değil, genç garson 
kapıda (Karagözün meyhanesi), San- da beraber ... Şair ondan söz almış, 

dıkburnunda (Şalvarlı Artin) in, 
Lfıngada (Maksud) un meyhanele
forınd.cn ibaretti. 

Şnir, ht'r zamon yalnız oturmazdı. 
Ekseriyetle yanına arkadaşlı:ırı da 

gelirdi. Bunlnrın arasında, meyha
nede ahpap olduğu insanlardan baş
ka, kendisi gibi şiire meclub, nükte 
ve mazmun meraklısı, şnir olanlar 
da vardı. Şişeler boşaldıkça, meclis 

neş'elenirdi. O zaman beyitler, mıs

ralar, kıt'alar, müfredler, müseddcs
ler, kaside parçaları, şarkılar, rüba

iler, siıkinamcler, şarabiyeler, hara

bat manzumeleri okunur, müşterek 
gazeller söylenirdi : 

Bır cam ı.•er Allah için, bir bdde de 
ol mıih içiıı 

Mey1ıaneye serdik postu 
Bir 1cade1ı ııer aman Kasti! 

Ol kadaı· çaktım ki tersa zadeganın 
aşkına 

Berka döndük neşrieııvar eyledik 
meyhanede! 

Gıbi şeyler hep meyhanede oku
llur. Arada bir : 

Gerçi mestim, lik a~k zülcelcilin 
dildedir. 

Her kadeh. dürdanei tesbihü tazim-
dir sana 

Gıbi ilahiler bilbedahe söylenir, 

Tefrika N o. : 6 

şöyle felekten bir iki gün çalmak 

için, Galutanın bir oteline. Pcndikte 
bir köşeye, Beyoğlundıı. (Pasko) nun 
oteline mihman olmuştuı·. 

Garsonun meyhaneden ka'ı bolu
şuna türlü türlü mana verenler şai
rin gözükmcmcsilc bir alcikası oldu
ğunu dernkap sezerler, bıyık altın

dan gülerlerdi. Dükkancı, ağızdan 

ağıza yayılan rivayetlere nihayet 
vermek icin, gt'nç garsonun hasta
lnndığını ve evinde yattığım söyler
di. Filhakika İstanbullu garsonlar 
için bu varid olabilirdi. Fakat taşra
lı garsonlar icin, tefsire muhtaçtı. 

50, 60 yıl önce, İstanbul meyhane
lerinde, bugün ve 30 yıl evvel olduğu 
gibi. çokluk İstanbullu garsonlar ça
lışmazlardı. Yerli garsonlar pek na
dirdi. Bunlar da Beyoğlunda bırkaç 
gazinoda lıizmet ederler, koltuk ve 
çağanor meyhanelerinde c:almrlar
riı. Galatanın. İstanbul Bal1kpnarı
nın, YC'mi~ iskelesindeki büyiıklü, 

küçüklü meyhanelerin, Saraç hanı
nın, ve bu kabil meygedclerin gar
sonları Rumelinin Arnavut Rumla· 
rmdandı. Memleketlerinden küçük 
yaşta İstanbula gelirler, meyhane
lerde miçolukla işe başlarlar, yavaş 
yavaş garsonluğa, tezgahtarlığa ka
dar çıkarlardı. Aralarında patron -
luğa kadar yükselenler de vardı. 

(Devamı rar) 

16"6'1 ı Numaralı f c As u s 
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N akle oen : Celll Cengiz 

' - Ben bir Fransız muharriri;>im, 
memleketinizde tetkikat yapmıya 
geldım. 

- İngilizlerden müsaade aldım.
mı? .. 

- Vicdanen buna lüzum görme
mekle beraber, resmen, bu ha\·alide 
tetkikat yapmıya mezunum. 

- Neler görmek istediniz, ve ne
ler gördünüz? 

- E\'Vela her şeyden ziyade İngiliz 
zulüm ve tehakkümüne şahit oldum. 

- B unu gördünüzse, bundan baş
ka gördüğünüz şeyler izaha değmez. 
Bütün gördüklerinizi açıkça yazacak 
mısınız? .. 

- Tabii, b ütün fecaa tile ... 

- Benden ne öğrenmelr i:>tiyorsu-
' \ -nuz ... 

- Size b ir şey sormak hakkına 
malik değilim .. maamaf ih, s izi gıya
bınızda takdir eden bir adamım. Ba
n a, Hint ihtilalcilerin in ka t'i b ir 1.a
for temini ne vakit m ümkün olab i
leceğini söyler m isiniz? 

- Böyle b ir şey t ahmin ve tasav
vur ediyor musunuz? 

- Tnhmin ve tasavvur değil,, bir 
hakikat gibi, gözlerimle görüyorum .. 
günün birinde Hintliler İngilizleri 
buradan tardedeceklerdir. 

- Bunu çok kat'i bir ifadeyle söy
lediğiniz için, sizi tebrik ederim : 
Hintlilere kar§ı dostluğunuz hangi 
tarihte başlıyor? 

- Yirmi senedenberi,_ 

- Çok esk i.. fakat, bu muhabbı:!te 
sebep n•, 

• 

•• u musiki meraklısı • 
rşı 

Çigan onu tatlı hulyalara daldırıyor 

Avusturyanın en son imparatoru 
olan Şarl'ın oğlu Arşidük Otto, A
vusturya tahtı®, o olmazsa Macar 
tacına kendini tabii ve hakiki bir 
varis saymaktadır. Gerek Avustur -
yada, gerek Macaristanda Arşidük 
için taraftar olanlar az değildir. Bun
lar, kcndil'erini meşru hiikümdar ta

raf tarı sayarak vakit vakit faaliyet
lerini göstermekteıı geri kalmamak
tndırlar. Geçen gün .Son Telgraf• ta 

ı
1tazıldığı iizere Arşidük Ottonmı ye-

dialarda bulunmaktadır. Bu adamın 
iddiası ne olursa olsun Arşidük Otto 

kendisini Avusturya ve Macarista -

nın müstakbeldeki tabii hükümdarı 
saymaktan geri kalmamaktadır. işte 

bu resim, Paristeki büyük serginin 
Macar pavyonunda Arşidükün aldır-

mış olduğu bir resimdir. Geçen gün 
oraya giden arşidük, saatlerce Ma -

carlar arasmda kalmış, çigan musiki-

si dinlemiştir. Arşidük Otto, şimdi 

daimi olarak Belçikada bulunmak -

DOGON H ZI ıG ı 
Y azan : T. z. T. 

Tezgahın arkasında küçücük ka • jfet verelim. Kuzu pilnvı, böreği, 
k b kl st ·1 ·· el bit lan arkadaşım babasına gülerek ba - , a avası, pa ırması e... guz ıı· 

tı: alem olsun. Kapıları ardına kadar . 
ı b. a ı· - İlahi babacığım, dedi, şu söyle- lçarız, sevabına herkes girer, ır • 

diğin sözleri bir i:liten olsa! .. Hani çer, eğlenir ... Safiye ile Hafız sur. 
dünya alem bize gülecek... hanı da getiririz .. bundan daha ı}1 

Dükkana henüz girmıştim, Habip iılcm olur mu?. 
de çok samimi arkndaşımdı. Tabii Habip, öfkeleneı~ek: 
merak ettim ve: - Beş, altı bin kişı kaç para ile 

- Ne o, Habip, dedım, yine ne doyar, bir kerecik olsun hesapladıt1 
var?.. mı? dedi. 

- Kardeşim, dedi, perşembeye ev- - Canım, her şey parasına go~:: 
leneceğimi biliyorsun ... Düğün hak- hesaplamaz olur muyum: .. Sonra . 
kında babamın öyle garip fikirleri yorum ki, Beyoğlu sinemalarını ı-ı· 
var ki, hani düğünden de, gerdekten ralı~·alım. Kellifelli davetlilerı bil • 
de vazgeçeceğim geliyor... yücek lıir sinemaya giitürürüz. gcıcıı 

Hayret etmiştım, Habibm çok se\•- nyak takımı da olursa, başka bir 51• 

diği Fatma ile evlenmekten vazgeç- nemaya atarız .. Hani istediğim hC~ 
mesi için ortada her halde mühım kes yerini bulsun .. Söyle hakkım Y 

l
bir seb~p olmalıydı. Daha ben bu mu? 
•mühim sebebi- sormadan o devam Ertesi sabah da Allah kerım .. pJ· 
etti: • vetlilerden Kndıköyünde, efendıırıt! 
j - Bılsen neler yapacakmış... söyliyeyim, Boğnzi

0

çiJıde ot'llrnnltıt1 
1 Ar kad&şcağızım her halde daha u- otellerde yatırırız ... Ertesi aksaf11

9 

17.u nuzun derdini dcikecekti, fnkat gelince, ona da Allah kerim .. · onll~ 
1 babası -şişman göbekli ve bilmem düı:;ünürüz, daha aklımda bir şey )'0 

jkaç yılhlvtüccar bir zat- oğlunun sö- amma, gelinle güveyi balonla fstıııı• 
zünü keserek: 1 bul üzerinde gezdirmek fena olı:t\1 • 

- Sc ndc artık çok oluyorsun, de- yacak gibi geliyor ... Balon 01111~~ 
di, sanki beyımize fenalık etmek is- !da ıkisini nyrı ayrı tayyarelere b10

• 

tiyoruz ... Canın isterse... dirip paraşütlere bağlamak ve lıfllıl 
Ve bana dönerek anlntmıya başla- na atlatmak istiyorum. Ben limand9 

dı: bulunacağım. Gülcemal vapurile ı-rine başka biri daha Avusturyanın, 
Macaristanın tahtına, tacına kendini 
hakiki bir t•arıs saygrak o yolda id-

tadır. Geçen 1ıaf ta sergiyi ziyaret i
çin Parise gelmişti. 

.... uttıftHtt11uuıı1tttunthht1ttttunttnnnının11nunnn1111111111111111111"1ııttuununı11nnut11 u111111111111ıuııuoınıtı111tuıutunıuıı 

italya - ingiltere 
- Evladım, bıliyorsun, şurada bir gc \'apurunu kiralıyacağım, parıı • 

kaç kurusluk kazancımız var .. Ah. lc:utten biri Gülcemale. biri Ege•re 
Allah eksık etmesın. gül gibi geçi- atlıvacak ... Tabii vapurlar donan • 

.,, niyoruz ... Geçen gün de tayyareden mış olacak, yavaş yavaş ilerliyerel' 
yirmi bin lira çıkınca, Habibe: koprünün Kadıköy ıskelesine .ye~ 

( 4 üncii. sahi/tden d~uam ) İtalya bugün bir Ara p siyası.:ti ta-
IJir gün lt'hdit edıliverirse ne ola - kip etmektedır. Hıııdıstan yolu iize
cak? Onun için Sinyor .Musolini im- rinde İngiltere için pE-k hc1ssns bir 
paratorluk yolunun boyunda duran noktada İtalyanın takip cttıği bu si
mcmleketlerle dost olmayı, bunla - yaset, Londraııın gütmekte olduğu 
rın dostluğunu temin etmeyi düşün- Yahudi tara rtaı ı siyasetıle karşılaş
mektedır. İlkbaharda Trablusgarbe 

maktadır. İşte Roma meh.afılınin Ye
gitınış olan Sinyor Musolini, orada men - İta lya miınasebatı itıbarıle 
Araplara hoş görünecek nutuklar 

ileri sürdüğü fıku ve miıtale;ıların 
söylemişti. Müslüman memleketler- hulasası. 
le dost gı"'cinmek istediğini söyle -
miş, kendbıne bır de kıfıç veı dir • Balıı·i Ahmer, l>"k şayanı dik kot 
mişlı bir şekil arzı>der: Bir taraftan Aden 

ftalvanların iddıasınca o zaman körfezim• ve Bahrı Muhiti Hindive 
Başvekılın sbylC>diği sözler yalnız açılan bu denizde İtal'!anın Asab gı
Trablusg:ırp · Bingazi arasında kal- bi tahkim edılmic; bır liman i\ı> Du
ınış değildır. Dunun akisleri harice lmcyra gibi Fransa tarafından kenrli
de yayılmıştır. Fakat o nutukların sine terkf'dilmis bir adn}'a malik bı..ı
bugünkH vazıveti nazarı dikkate al- J unmaktadır. Şimdi bir de Ycmı>n'in 
maktan ziyade, miıslüman meınle - dostluğunu elde cd<.>rek me•;kıini 
kellerine daha hayali bir bakışla bak- kuvvctlendırırc;0, İtalya için Şarki 
mak demek olduğunu yine o zaman Afrika impnratorluğu pek zıyade em
söyliyenler çoktu. Fakat şimdi Ye- niyet altına alınmış telakki er:lili
menden böyle bir mektup geldikten 
sonra İtalyanlar: yor. 

t Fakat, bir sual: Yemen imamı ta-,. ste. diyorlar, Duçenin geçen 
ılkbaharda Trablusta c:öylediği nu
tuklann harıçteki akisleri henüz din
ml'diğini gösteren mühim bir alamet 
Bahri Ahmer sahillerine kadar bu 

rafından Sınyor Musolinive yolla -
nan mektupta ınüslümanlar namına 

söz söylcndıği göı ülmektcdir. Acaba 
Arabistan yarımadasındaki dieer 

nutukların tesiri "apılmıştır! . • ınüslümanlar, hu hususta Yemen 1-
Yine İtalyan mehafilinin fikrince mamına bir saliıhıvC't VC'rmiş midir

ftalyanın Yemen ile dostluk mua- ler? .. Yemen ile İbnissulıd arasıntla
hedesini tazelemesi, fmamdan mek- ki ıhtılfıfın harple halledildiği unu
tup alması gibi bırıbirini takip eden tulmamıştır. liki Arap memleket a
hadiseler, Akdenizde İngiltereyi çok 1 rasında aktedılen sulh ve do-;tluk 
meşgul eden bir hayli meselelerin , muahedesi de hatırlardadır: 

- Eh artık evlen, dedim. Sevdığ'i yapılan iskeleye haaa- yanaşacalc 
kız v&rm1ş zahir ... Zengin, fakir, bak- lar biri bir yerden, biri de bir yerdeıı 
ma dedim, bütün masraf, masarif çıkacak ve birleşerek önde }>and0 

b"n :len.. iş ki. sen mes'ut olasın... ımızika, Taksime kadar çıkucaklııt ·· 
f 

Simdi kızı seçti, düğün hazlrlığmı !Nasıl. plfı.nım .. mükemmel değil f111' 

b"ğC'nmivrır, illaki benim dediğim Habibe sorarsan, tabıi berbat dh'c· 
değıl de kendi dediği olacak ... 

d 
cek ... 

Habibin yü?.üne biraz a sertçe ıı· 
baktım.. Bu kadar iyiliı'ie karşı bu Ben, ağzım hayretten bir karış 
şekilde h:ıreket doğrusunu isterse- çık Habibe bakarken, o hiddettC~ 
niz nankörliiktii... küplere binmış, barbar bağırıyord:.I 

Bııb:ıı;ı h51J anlatı\'ordu: - İnsaf babacığım, Alah aşkı!l~ 
- QpJ:rn nuh. dıyor. pey~amber sus... ~ 

ıntttllllllllHIHHUttıtilfiftuıilllllUUIHHlllUHIHNllll•UlflHlft demi ·')r \ 1hu' H<m bak. ne olsun 11 
istivortım. anlatavım da bana hak ir lngi iz kadın utl 
v"r Diiğün giini.i bıra7 c;u yeni ha

limi7"' uygun bir !;enlik yapalım. be
lediyP binasına yakınız. buradan 'l

raya kadar holılnr serclıın. gelen gc
çc>n bunların üstünden yürür geço.:r 
ne olur .. 

Habip, sınirlenerek atıldı: 

- P<:kı, ya tramvaylar ... 
- Tramvaylaı mı?. her şey para 

ıle değil mı? Gıder şirketle uyuşu -
ruz, uç saatlik tramvaylar işleme -
sın, bı:ı: üç saat için ne isterse vcre
CPk değıl miyız? .. Sonra, su Tokat
lp;an mıdır, Parapalas mıdır, nedir, 
'' otelde beş altı bin kişilik bir ziva-

mirası 
Geçeıı gihı 1 ngilteredc Hıldcı l:1 11~ 

isminde 1JCk zengin bir kadın ı:efG 
ctmis, ıam 81 bin 645 ingiliz ıırıı'' 

. 8~ 
kıymetinde emlak bırakmıştır. 

::ervctten 5000 liralık miktarı ka.l"' 

j lik kilisesi müesseselerine bıra1'11 
1 1 mı~. fakat servetin mütebaki J;ısr.1 

!şöyle vasiyet edilmi§tir· 
Fa1:ir adamların hayvanlarına bO 

nıak için açılmış olan miiessese1l. 

lıimayei 1ıayr.anat cemiyetine kopt 

lcri koruma cemiyetine ve saire 

henüz halledılmcmiş olduğu bir za- Bunlar, evvelce birfüirlerini ha -

manda vukubulmuştur. Mesela Fi- berdar etmeden başka bir devletle Baş, diş, nezle, grıp, ronıatizın3 
lıstin meselesi gibi ... Bütün Araplık muahede aktelmiyeceklerdi. Yemen 
alemini alakadar etmekte. nasıl hal- 1 tmamı bu sefer İtalya ile dostluğu ve bü tün ağ rılarınız.: derhal keser . 
!edileceği bütün Araplarca merak o- tazelerken 1bnıssuudu daha evvel ha- icabında glinde 3 kaşe ahnabilir • 
lunmaktadır. berdar etmi~ olsa gerektir. Meselr- t sim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakının•ı· 

İtalyan mehafili şunu tebarÜ7. et- ı nin diğer Arap memleket len ıçın 1 
tirmek istiyor: haız o1duğu ehemmıyet buradadır. 

1 - Anla tayım: Babam halı tücca-
1 

bütün (Hindistan) ı ateşe verecek. !yanına gitti, yüzünü yıkamıya baş-
!rıydı, Bombayda her sene üç ay ka- Hintliler hiir bir millet olarak yaşa- lladı. 
Iır, sonra tekrar Parise avdet ederdi. mak hakkını kazanacaklar. Bu Hınllilerin garip itiy:ıdlarma 
Yirmi sene evvel, bir gün Bombay- - Hindistan meselesi İngilizler Bombayda kısmen şahit o1duğum 
dan şu telgrafı aldık: için bir kalb meselesıdır! ıçın. Hintlinin bu hareketini pek le 

c Pederinizi bir İngiliz zabiti öl- - Kalb meselesi mi? garıp bulmamıştım. Fakat. arkasın-
dürdü. Ticarethaneniıı hesaplarını _ Evet... 1ngilizl~r (Hindistan ) ı da, yüzünü yıkamakla meşgul olan 
görmek üzere hemen Bombaya ha- İngilizlerin kalbi diye tarif ederler . Hintli, birdenbire başını bana çevi-
reket ediniz!. Bu telgraf, babamın Çok doğru bir ifade. rerek : 

dostlarından biri tarafından gelmiş- - Bu kalb durursa İngiltere t>lür - Beni hala tanıyamadın mı? 
ti. Derhal Bombaya hareket ettim. - d" ? 

mu zan ne ıyorsunuz. Di ·e bağırdı. 
Buraya geldiğim 1.aman yerl ilerden 

t - Muhakkik... Ve bunun için, Bu ses, Bombavda son günlerde çok muavenet görmüştüm. şte o va- J 

. kun·etle ümit ediyorum ki (Enteli- ahpaı) oldug'ium bir İngil iz zabit i idi. kitlcnmeri lngilizlere husumetim ve 
Hin tlilere m uhabbetim gittikçe de-
rinleşiyor. 

- Sizi tebrik ederim, mösvö! Da
ha doğrusu, sizi değil, kininizi. .. 

- Şimdi bana itimat ettiniz mi? 
- Emin olabilirsiniz ki, size en 

mahrem fikirlerimi bile söylemek 
isterim ... 

- Esaret zincirini ne vakit kıra
bileceksiniz. .. Bana yalnız bunu söy
leyiniz! 

- Beş sene zarfında her şey bit -
imiş olacaktır. 

l - Nasıl... Beş sene z.:trfında mı? 

- E\·c t ... Komıte be~ sene içinde 

cens Servis) Bombayda faaliyette 
bu 1 un uyor. 

- Bu hususta neler duyduğunuzu 
anlamak isterim ... 

- Hiç bir şey söyliyemem, çünkü 
e~aslı bir malumata sahip değilim ... 

Muhaveremiz burada nihayet bul
du. 

Sözüme dikkat ediniz : nihayet 
buldu diyorum. O anda çok müthiş 
bir manzara ile karşılaştım; iki sa
attenberi benim karşı karşıya. bu -

run buruna konu.~tuğumuz Hintli, 

1 birden , yerinden fırladı \ 'e odanın 
ı k~esi nde dura n lig~ ve ibriğein 

! - Kaptan C. sen misin? diyerek 
~·anına koştum, dikkatle yüzüne bak
tım. Ynnılmıvordum: benimle iki sa-

ı .. 
attenberi konuşan ve benden e n 

lmahrem fikir ve kanaatlerimi öğre
en adam, Hintli rolünü oynayan 

Kapten C. idi. 
Hayretimden ne söyleyeceğimi 

bilmiyordum. 

Kapten C. elini omuzuma vura -
rak: 

- Azizim dedi, seni çok zeki bir 
Frans ı z. muharriri olarak tanımış -
t ım. Biiyle bi ı· tuzağa düşeceğini ve 
i fikiı lcdni biiylc kolaylıkla ifşa ede-

~ . . t h . t . d eetl 
cegını n mm e ınıyor unı. f 
(Enlelicens Servis) in BombaY te 

ı kilatını takibe memurum. , 

1 Eğer burada misafir sıfatile blı~· 
j1unmCış olmasaydınız, sizi şimdi ı~~ 
kif eder ve virmi dört saat zarfıfl ~· 
yeryüzünde. serbestçe teneffüs ~;" 
k ını sizden ebediyycn nez'cdcrd1 

BİR İHTİLAL HABERİ e' 
. Llı 

Bu meş'um k itap beni denız 
rinde günlerce meşgul etmişti· il' 

İçinde bulunduğumuz vapuru: ~ı· 
çüncü kaptanı Mister Kuks'un b bC • 
tabı elinden düşürmeyişinin sc 

bini anlamıştım. ııof 
Kaptan K uks, maceradan çolC 

lanan cesur b ir gençti. . 111 ' 
Britanya vapuru mesafelerı ~ oe' 

dırım sür'atilc katederek yo]urı9,~ ı 
- J{ıJI'' 

va mederken , ben de Kaptan 
ahbaplığı ilerletmiştim. . 0r' 

Maamafih, genç kaptan. beı~,rı~ 
duda müstahdem bir mirala}' 0 cıı11 
tanıdığı için, ben de kendisine 
izahat vermiyordum. rı~ 

Bir gün akşam yemt'ğindcıt lle 

yeni knlkmı~tım. ıJf} 
(Devamı ıı 
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Amiral Vasıf en önce amiral 
amize cevap veriyor 
A mira/ Ramiz çok şakacı idi ve ruhen 
de Ö .. qle yaratılmıştı. Sözlerini de öyle 
telakki etmek gerekiyor 

Amiral Vasıt denizci ikte mehareti izah ediyor 
h [Amiral Vasıf'ın beyanat ve iza- r l larak gösterilir iken, sür'ati, kendi 
d~tı devam ediyor. Güzide Amiralın ! J ifadesi veçhile 23 mil olan Averofa 
h ıuı ne§rettiğimiz sözleri arasında hücumu için verilen emrin ne gibi 
tazı tertip ve sehiv hataları olmU§- mücbir esbaba ibtina ettiğini unutur 
tı.ı.ı:r. Ezcümle lstanbulun kurtuluşu- davranması '~re işareti görmemesi 

1 a Yardım eden donanma cümlesi, töhmetini o işaretleri almıya ve onu 
,;tıınbulu.n kurtu.lu§u.nu temin ey- defteri mahsusuna müracaatle oku-
l/ Y7n, boğulan !ngiliz Fırka Amiralı mıya muktedir, mes'ul ve mükellef 
il~~ıne fırkanın heyeti umumiyesi işaret memurları, vardabandralar, 
Çı~basını veren bir ciimlc halinde var iken ve bu işaretlerin göriinüp 
~ar~l§tır. Bu. yanlı§lıklar için iti - görünmediğini amirlerine bildirip 
el kt arımızı beyan ederken, Paşanın bildirilmediğini, bildirildise ne dedik· 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Saat 18,30 pl:ıkla dans musikisi, 

19 klasik Türk musikisi: Nebil oğlu 
İsmail Hakkı, 19,30 Konfeı-ans: Dok
tor Fahrettin Kerim (Fikir yorgun
luğu), 20 Sadi ve arkadaşları tara
fından Türk musıkisi ve halk şarkı
ları, 20,30 Ömer Rıza tarafından A-

lrapça söylev, 20,45 Semahat ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları (saat ayarı), 21,15 
orkestra, 22,15 Ajans ... ve borsa ha-
berleri ve ertesi günün programı, 

22,30 plakla sololar, opera ve operet 
parçaları, 23 son. 

günkii maç 
1 Bu p • K. dı .. '' H. e Fe:e;-;: 1 lşte Anadolu klübu genel merkezi 
dında dört klüp muhleliti ile ~kizler geçen seneki haklarının geri veril .. 
arasında Peşte takımına karşı çıka- mesi için müracaat etmişlerdir. E • 
cak takım hem seçmek için, hem de ğer genel merkez, Anadolunun bu 
bu oyuncuları hazırlamak mahiye- ımuracaatini kabul ederse o zaman 
tinde bir maç yapılacaktır. Maçlara Anadolu klübü yerini muhafaza e-
saat ikide başlanacaktır. decek ve fstanbulspor ikinci kümeya 

14 mü? düşecektir. 

10 ? Macar takımları Avrupada 
mu turneye ç k yorlar 

Yeni nesrtyat Dün bazı gazeteler bu seneki lik Bu ayın yirmi dokuzunda buraya 
HİKAYELER rnaçlnrında klüplerin adetleri 14 ten gelecek olan Macar takımına d::ıir, 

C. Kemal basımevi tarafından her 'ona indirildiğine dnir birtakım yazı son hafta gelen Macar gazetelerinde 
on beş günde bir olmak üzere mek- yazıyorla:~ı. ~e ~u senek~ l.ik .ma.?- maalesef bir tek yazıya tesadüf ede-

ltepliler için hikfıye]er külliyatı neş- larında bırıncı kume on, ıkmcı ku- medik. Yalnız bu ayın yirmi dördün
rine başlanmıştır. İlk hikaye neşriyat me de on iki üzerinde biribirlerile de A takımlarının Pcşteden bareket 
sahasına çıkmış bulunmaktadır. Gü- karşılnşacaklardır. Halbuki biz dün ederek İspanyada iki maç yapacak
zel bir kap içinde 34 sayfa olarak akşam geç vakte kndar yaptığımız larını okuduk. 
(İnsan eti yiyenJer arasında) isimli tahkikattan bir şey öğrenemedik. 
ilk hik5yeyi tavsiye ederiz. Yalnız son dakikada federasyonda 
=============-=-=-= resmen saHıhiyelli bir ıaUe görüş -

Ertuğrul 

sadi Tek 

tük. Bu zat bize şunları söyledi : 

.,
1 

e ettiği ccvaplannı da aynen ~ lerini vaktile tetkik ve tahkik etme-
·•e§re d TİYATH.OSU AKSARAY'<la bugün 

evanı ediyoruz.] yip ve merciine rapor eylemeyip tc 

c- Evet .. bugün bazı gazetelerde, 
lik maçlarında birinci kümede on, 
ikinci kümede de on iki küme olaca
ğı yazılıyor. Fakat bize mıntakadan 
henüz bir karar verilmemiştir. l\faa
mafih netice, yakında belli olacak· 

Bundan başka da B milli takımları 
bu ayın yirmi beşinde Bükreşe gi
derek Romanya milli takımlarile 30 
ve 31 inde iki maç yapacaklarını, 

Peştenin en büyük spor gazetesi o
lan Namzcti Spor'da bunları okuduk. 
Fakat burayn gelecek olan Peşte ta
kımının oyuncularına dair bir yazı
ya tesadüf edemedik. Okuyucuları
muz hatırlarlar: Bundan beş sene 
evvel böyle bu namda bir Macar B 
mili takımı gelmiş, fakat o zaman 
da gazete sütunlarında birçok dedi
kodulara yol açılmıştı. 

saat 15 de (talebeye) bu gece 21.30 
• • şimdi hatnnın ve ric'at esbabının yal- da ve pazar matine saat 15 <le umuma 

C!s Cesaret bahsini bitiren Amiraldan nız bir şahsa yükletilmesi insafsızca HAMLET 
so adsa geçmeden önce bir sual daha düşünülmüş bir muziplikten ve 

r um : şakadan başka neye hamlo1unabilir? 

hC'- ~ateryalin deniz harbindeki e- 5 - Bir taraftan kaval toplarla 
l"<:t7rnıyetini i?.a.h buyurunuz, meha- mücehhez dediği zırhlı donanmanın 

,...:n ne kast buyuruyorsunuz? 33 sene metruk ve zincirbend olma-
\.>Uldü ve .. devam etti : ı sına hayıflanırken diğer taraf tan 

~·-Şunu da ilaveten hemen derim '-~ ------- ·- -----=~-

1 
(Böyle metruk donanmada atıla:pe 

clı, h<.-n, ne cesaretin aleyhine ve ne Amiral Vasıf ve cabi15.nc bir surette kat'ı meratib 

1 C' faydasızlığına hükmetmekte bu- .. . . . . . ederek büyük rütbelere ulaşan) bir-
lltınıuy . sıkıştırıp bugun torpil ıcat ettığını, takım salhurdelerin ilanı meşruti-

tıı orunı Hususıle kumanda ·· Ab'h lA y k if d h "'b" 
C!\'kıind . . . gun sa ı agım eş ve a a o ur yette orduda olduğu gibi tekatide 

b e bulunanlar ıçın elzem ot A bh r y k if d h "'b •• • 
vır kıymet olduğuna ~man ediyorum g~n sa ı·· agım b~lmş ve a a ot :ır sevkedilmcsine~ esefler etmesi ve 
e onun . . gun mo or veya ı cm ne yap ıgı- keza mc>şrutiyctten evvel efradı as-

dakil Şecaati hıç olmazsa etrafın- nı öni.inc gelene yutturmıya kalkış- . ' . • . 
Rib· ere serin kanlılık aşılayacağı 1 b"" 1 A fak t h kerıyesı yekunu 3000 ı geçmezken 
lıtı 1' aledderecat umum müretteba- ?1:.:r ~e d 

0~ e~e zımnı ~e a d oş erkan ve ümerası 4000 i aşan ve hele 
ve a da sirayetle vazifelerini dikkat 1\~ z.a ~r a b.u.;.nması ıvason av· sunufu muhtelifeye mensup 40 kü-
cle ~tanctıe yapmalarını temin e- rı İ e;·ın ~n ırı ~~· d b 1 sur paşası bulunan, yani o zamanın 
her. Amına, dediğim gibi bununla A . şle,. e. yevm kt ytaşı.nk a Bu. ubnan zırhlı meYcuduna nazaran bir zırh-

r e" d , acız eı ının me cp e ı en, ın aşı .. . . b t d b" b h 
}f J e olup bitivermez .. tb . d b 1 .1 h' lıya uç Arnıral ısa e e en ır a -

cılttaYdi bakalım bu mukaddime- j~ .~sın e d v u ~nan. ~u~~.ı ';[ m, riycde muntazam kadro olduğunu 
en sonra sad~de geçelim· ugubn ~·ahr ıgı . ~ 1~

1y~nu sa ıan·v~ ve )ve maalesef bunun da meşrutiyetten 
- ltaı · J mec urı anenışın ıgın ver ıgı sı- ihl'l dild'ğ" . "dd t . tlt ··· bunu kısaca kesmek ve ba- k tı . 1 1 k fik .1 t d sonra a e ı mı ı ıa e mesı ve bir . . . ın yı ıza e ey eme rı e mu a A • 

Giris 20-30 Her tarafa tramvay 

• • 
~~

~fi~ IST AN BUL BELEDiYESi 1 ŞEHiR TlY A TROLARI 
~. u I~ 1 sant 20-30 da 

ılmnu~Jllı Size öyle geliyor 
ORAM : 3 perde 
Yazan: Türkçesi: 
L'pirandella M. Fuat 
~~w~ı~ lST AN BUL BELEDiYESi 

ı~ı~;~~~ ş::~::f ~~::~ 
OPERET: 3 perde 

Ya%an : Türkçesi : 
L'Veber ve A'huıe 

Pazar günleri 15.30 da Matine 

• • 
Şehzade başı 

TURAN 
TiYATROSU ~o !'1'\ surette ızah etmek ıçın o lşakacılıgva birrücu aklına ve agyzına hulasa merhum Hakkı PaşaSadra-

"'"' Ve h b k ı k" 'kf d · B t S\ıll d .. azırcevap ta a aya men- 1 gelebilen şeyleri fırlahvermek ve a- zam o up \•e mev ıı ı ı ara geçıp u gece saa 
~iti hervışın, aşkın neticesi hakkın- leme yutturmak sevdasile yaptığı bu kadro tabirini ilk defa telfıffu~ 20,30 da 
ıc azırcevap vecizesinden istiane ve hele şair Eşrefin mahut hicviye Büyük San'atkf.ır Naşid arkadaşları 
..... il.}) ediyor y . h 

1
A . \'C yazdığı şeyler de ayni tarzdaki 

·•ıı>ha · anı u asaı meram, şakalardan başka bir şey değildir. ile meccanen ve bimehaba tamim DÖRDE KADAR 
tığ1n1ret denilen şey, binnctice at - 2 _ Bakınız hiç bir adamın mil- edilinceye değin bu kelimenin, değil Vodvil 3 perde 
onu u sıhhatle vurmaktır, ki o da: letin kendisin~ bahsü tevdi eyİedıği bahriyede, hatta umum Türkiyede Pazar giınü gündüz ve gece umuma 
llladd·zun zanıanlarsarfını ve birçok zabitlik paye ve şerefinin en kıskanç bile (lafzı bimnna) hükmünde oldu- BALAYI 

tır .. demiştir. 
Bundan başka, geçen sene lik maç

larında on birinci olnn Anadolu klü
bü de ikinci kümeye indirilmesine 
itiraz etmektedir. Geçen sene bir 
maçta Tarık isminde bir oyuncu oy
natan Anadolu klübü bu oyuncu ev
velce kendi klübünden istifa etmiş, 
fakat sonra tekrar yine klübüne dön
müştür. Binaenaleyb bu oyuncunun 
nizamen dokuz ay beklemesi lazım 
idi. Ve dokuz 3y bekledikten sonra, 
o maçta oynamış, mıntakaya da ken
di klübüne döndüğüne dair bir isti
faname vermiş1erdir. 

O maçta, o zamanki ajan bu be -
yannameyi kafi görmiyerek Anado
lu takımını hükmen mağlCıp saymış. 
tır. Binaenaleyh o zaman Anadolu 
klübü likte on birinci olmuştur. 

Yalnız biz şunu düşündük; ancak. 
buraya gelecek olan Peşte muhtelit! 
her halde olsa olsa bu takımın ikin
ci küme takımlnrından bir takım o-
labileccğini zannediyoruz. Çünkü 
milli takıma en çok oyuncu \.·eren bir 
takı mda hiç şüphesiz Françvarrış 

takımıdır. Bu takım ki, Romada or
ta Avrupa kupası için bu pazar Laz
yo takımı ile karşılaşmaktadır. 

Binaenaleyh, biz, bu takımın iam 

Peşte takımı olmadığı iddiasındayız. 

Okuyucularımızı her zaman Peş
te takımı hakkında malfımatdar e
deceğiz. 
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t · 
1 

fedak: 1 kl · · V d 3 d tırc .. ar 1 ar ıcrasını ıcap bir surette vıkayesi icap eden he· ğunu bilmez gibi davranması, Eşre- o vil per e 
~kr,n :~teaddit ve muğlnk tccrü· vesli ve vakarlı bir çağında ya- finki kadar gülünç bir mudhikedir. 1:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;: 
fndalıtıa;ımı:r, manevralar, ateşli ni genç znbitlıği h<'ngiımında Be - Ancak Bedri, Hilmi, Abdur- lstanbul Levazım Amiri iği 
llc;\'1 al· ' etudler yaptıktan ve her yoğluntın 0 vakitki kafeşantanlarına rahman Mustafa ~yler vesaire gibi Sntınalma Komisyonu fıanlan 
llleyi ~t· ~e edevatı dakika ve lazi- devam eylediğı, orada ihtilaf çıkar- bihakkin necip ve gayyur yüzlerce 
(Jl{r tıdeikınıp istimallerini bihakkin dığı, bunun da para meselc~inden i· makınistler yetiştiren bir müessese Istanbul Levazım amırliğine baglı 
~k ten sonra ld d'l' B" · Anadolu cihetindeki mucsscsat için fılll·ı e e e ı ır. ırı- !eri geldiğini ve bu yetismiyormuş mevcuduna yani Haddehane mek -
tını v 

1 
ve netice olup her türlü .şe- gibi ic:i münazaa ve mudar'lıabeye var. tebini (Sıyırma kantar, külhanbeyi 17500 kilo yogurt 26/I0/937 salı gü

ı~ e ahvali t b.. •t b" ~ nü saat 14,30 da Tophanede Satınal
t~ bahsinde v nh ııye v\~ayrı a ı- dır<lığını, biliıhara posta edilmek, yatağı) göstermesi ve hele yalnız ma Komısyonunda açık eksıltme ıle 
hl! dQ ve kend~ er n:ı1~vdı h~e1 . n_;ekv: yani canıler gıbi derdest olunmak parn çalmak için bir mektep açılma- alınacaktır. Tahmin bedeli 3150 lira-

l' hnn i . menzı ı a ı ınue 1 hacalctınc duştüg"unü ve hatta ka· sına Hizum göriilecegyinin işitilmiş 
lı g hır dır. İlk teminatı 236 lira 25 kuruş -
at ve k ,. mesafede attığını sıh- nun ve nızamat ahkamını yapmıva ve is.itilir s.eylerden olmadığını idrak 

l'"'b at ıvetl h d f · b J tur. Şartnamesi komis'"·onda görüle -" ılır b' J e e e e ısa et etti- mecbur biçare J'andarma'"'ı yumruk· 1 · k b k t d J bu ı. ır keyfi t h" d' k" J ey ememesı, artı u şa anın a ını bilir. İsteklılerin kanuni vasikalarile 
L 11.e"fi ye ve uner ır, 1 layıp devıı diğini ve oradan anfırarı ve onun cesametindeki hayranlıgvı-
uı · J Yet B Ik d · h b belli saatte komisyona gelmeleri. tıncis· a an enız ar inin irtikap ettiğini krndi elilc ve makamı mızı ve takdiratı infiale sevkeder 
:tııı •nde ne b' d d h cl77> c684h 

. ~ela m ız e, ne e asmı- iftiharda ) azması, şaka kabilinden gibi oluyorsa da şu kadar ki Hu sinnü 
~un s0,...kevkc.u~ olmadığı halde beş on olmak farazivesinden baska blr şev d lf. "ak ... a ı ık· . h v • J sale gelmiş ihtiyarların şakaların a İstanbul Levazım amirlig" ine bağlı 
tıı 'ileri lllint ın:ı arpte karşımız- ile tclıf ve tevil cdılebilir mi?.. mantık aranması da o nisbette gü· 

"lıle e~:_. arafırrahman bunu ke- 3 _ İngıltcre Devletinin 0 muaz- 1 sur haricinde müessesat için 19500 
ileti "'UlIVermi b ld k ünç olacağından yine gülünüp ge- kılo yoğurt 26/10/937 salı gu" nü saat 

eesini d ş u u ve acı zam bahriyesinde 'e donanmasında çilmesi müreccah addolunur. 
C ı e tattık 14,45 de Tophanede Satınalma ko -b <: clinı. sad d . · . yetişmiş, aledderecat kat'ı mera bil (Devamı var) 

ı. Otıarırna '?? e e. Balkan harbınde ederek Amiral payesine erişmiş ve misyonunda açık eksiltme ile alına-
ı.ıa~ ..n...uın d - .... "111

"""'
11

"
11
"'"

111
""'"

111111111111111111111111111111111111
"

111
" caktır. Tahmin bedeli 3510 liradır. t· 1 ~sbap d an anı Tahir Beyin hükumetimizin rica ve müracaati DAVET 

1rild·.. olayısil t k" 'f t ilk teminatı 263 lira 25 kuruştur. ~ ıgind e er ı vazı e e - üzerine birçok erkiinı arasından se-
lcl<!ıı...ı e, ancak don"nmada İ Beyog~lu 1Ia1keııinden: Şartnamesi komisyonda görlilebilir. v ı. "' i 7.ab·t .. en çilip gönderilmiş olan bir ngiliz A-

~~.lt.aten o ı ..... olın?sı haysiyetile mu- miralına (cahil) demesi ve keza, Beyoğlu Halkc\'i Spor Şubesi Vo- İsteklilerin kanuni \'Csikalariyle belli 
~t.. •uevkıe tayı'n ı le b l' ·ı 1 · · · saatte komisyona oe]meleri. ~ ve az;.. 0 unan en ikinci huruç harbinde \'ukuunu bil- ı Y o un ı er emesı ve yayımı ıçın b 

eyi.. &<.dostum S 1:- 'kl" R · f d cl78> c6842, c ·• gnzet . c anı ı amız dirdiği muazzam h::ıriklerin ve şedit e ere ve gayrifedere bütün takım-
tı~l'eyanı h:-ıenıze yazdığı hatırat\n darbelerinin tesiratilc fısabını bile tara açık olmak üzere her sene bir Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Hf.ı -

l so,.,. a e tetabuk d" t d"ğ' . h k" l'ğ" d tıı ''-'Yorsu e ıp e me ı ı- bozduran ve hatta gemi müretteba- şampıyona azırlamaktadır. Bu se- ·ım ı ın en : 
bj~hzdır ki ~uz. Şurası bir hakikati tının malumu olduğu veçhile bazı neki şampiyonaya 14/11/937 pazar 937/936 Fatihte Beyceğiz !\J. de 
ııe Glllurn baho~tu~uz Ramiz Bey, et\·ar ve harekatı gayritabiiyede bu· tesi günü Halkevinin sa1onunda baş- Ninni S. del No. lu evde oturan ölü 

ll'ltı rıyelıler· k d' · l kt Ö · k D ~'tıd a?efesi ol 
1 

ın ve en ı~ı lundurulmıya vesile olan ve bilfıha- anaca ır. merın ızı ürsaf Yenioya Şehz<i-
fıf re olduğu ve a~ arın tahtı tasdı· ra memleketinin Reisicumhurluğu Kayıt müddeti 7/11/937 pazar gü- debaşında BaJabanağa M. de Sutçü 
~ı.~h Ve ll'lec.- çbhıle gayet rind, ha. gibi en yüksek payesini ihraz edip nü akşamı kapanacaktır. S. da 18 No. Ju evde oturan küçüğün 

~"ı·t ~·e sazdan - d d Zek · ~ı Ah t M h ltda " ve tne 'b ve soz en, onu dirayet ve kiyasetle senelerce Üç kategori üzerine tasnif edile- ayısı erıyya og u me u -
\I~ htı, alaycı .. şrbu attan anlar, nük- hüsnüidare eden bir Amira]a (Sah· tar Gövel küçüğe vnsi tayin edildiği 

l!l ve :ız d , cek olan takımların kaydı için ala· 
(ll.... e her ""'" k~n a yutturu. cu te zaferci) 1ekabını vermesi bittabi aHıkadarana malumu olmak üzere i-

" V\l &4'\,;V ı ve d kadar takım mümessillerinin diğer l A 1 
~llııı ysorı davriJ) den·ı mevsım e latife ve mahut şakalardan değil mi? şeraiti anlamak üzere her gün saat an o unur. 
~ itil ?Pmaktan z 1 en frenk şa- 4 - Rakip olduğu muhribin daha Beşiktaş İcra Memurluğundan : 
~U.n C1-ın ifadesi evk alır ve hatta Boğazdan çıkmadan sakatlanması 17 den 19 a kadar Beyoğlu Halk evi- Borçtan dolayı tahti hacze a]ınıp 
n Una ne nazaran b b 1 k .. l d Spor Komitesine mtiracaat etmeleri ~o ~ . tnekte t . u a ı munnsebeti e Kumkalc e kalması paraya çevrilmesine karar verilen 

l:! l'ır bir Za ~ e ıken bile inhimak emrolunan ve o veçhile harbe asla rica olunur. somyalı karyola, aynalı büfe, a'-'nalı 
t' u §ak ttır. - .J 

ı, }ı ayı 0 d iştirak edemiyen Hamdi Beyi cAliyi gardrop, komodin, ot minder, orta 
da vaYat Ve liitb ere~ ilerletmiştir batırmak için Veliyi çıkarmak kabt- Konferans masası açık arttırma suretile satıla-
bı e g·· esinin h 

le 0 °tiindü"~ er safhasın- lindcn> o13rak düşmana arslanlar Beyoğlu. Halkcvindcn: cağından 25/lCı/937 pazartesi güni.i 
ttıısaı?~an ayrı~ne nazaran bugün gibi atıldı, ve kaplanlar gibi kükredi 26/10/937 salı günü saat 18,30 da saat 10 dan 12 ye kadar Galatada 

l ~ esirLO .. ın· d aınıştır. Mesela ve tarzında medhu""sena evlemesı· \•e dı·- Y" k kk Jd d z·· f k y d v - Q "·' en b" .; Evimizin Tepebaşındaki merkez bi- u se ·a ırım a ure a so agın a 
l' e Otı ~ <'rtçliğinde : ttanes! olarak: ğcr taraftan elindeki raporlar muci- nasında Bay isrnaıl Habib tarafından I 17 ~o. Ju h~ned.~ iha.1~ yoll~rilc Be-

tı .. inanı ' r a çaglarında hince havuzlanma miadı çoktan ge- l""d ye es t t 1 k ) ., ikt arında b'l T .. k ... d 'h k t k' .. 1.. -= ı r mı muş erısıne aı oma 
~i.. ibas ı e oradan bu- çip yosunlu, kaz"nları muh· c ur şıırın e a en e amu U> •• 1 w d f l ı· l'l •ı, l>l' Ve kopye t •v. • 0 d k f .1 k . uzere satı acagın an az n ma uınat 
tı to arıların e tıgı rcsım- tacı tathir, makine]eri t,ısviyeye ınevzuun a ·on erans verı ece tır. almak isteyenlerin mahallinde bu -

?'ııarlarıru' skeçlerin, krokile- müftakir gemilerden mürekk('p mi.is· 2 - Bu konferansa herkes gele - lunacak memuruna müracaatları !-
koltuğunun altına takil filonun w.a;mi sür'ati 17 mil o- bilir. lan olunur. (1084) 

1. 1 

: ....... Kimyager ...... ı !İstanbul komutanlığı ı . 
:: Hu··sameddı·n ıı Satınalma Komisyonu ilanları_ 
ıı. Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ıı 
ı Bilümum tablilat. Eminönü Emlak ı Gumüşsuyu hastanesınin kalörifor 

ı ve Eytam Bankası karşısında ı tesisatının tamirinin pazarlıkla iha
Jzıet Bey Hanı. lesi 25/Birincit şrın/937 pazartesi 

ı .......................... ı günü saat 14 te yapılacaktır. Mu -
Üskudar Bırinci Sulh Hukuk mah- hhammen keşif bedeli 741 liradır. 

kemesinden : Şartnamesi her gün öğleden evvel 
Üskıldarda Gündoğumu caddesinde komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

167 No. lu dükkiind'a sucu Ali oğlu 56 liralık ilk teminat makbuz veya 
Ahmet: mektuplarile beraber ihale günün-
İstanbul Belediyesi vekili Nuret- den evvel inşaat şubesinden alacak

tin tarafından aleyhinize ikame edi-
ları vesikalarile ihale günü vakti 

tahsili davasından dolayı ikometga-

1 

hınıza tebliğ için gönderilen daveti
yede mübaşir tarafından verilen 
şerhte ikametgiıhınızın meçhul ol -
duğu anlaşılmış ve on gün müddetle 

~ 1356 H:crı 
Şaban 

18 1

- i353 Rumi 
B. teşrin 

10 
iliinen tcbliğat yapılmasına ve mu
hakemenin 25/l i/937 perşembe gü

-11Yıl 1937,Ay 10, Gün ?.96, Hızır 171 

nii saat 10 talikına karar verilmiş 

olmakla yevm ve vakti mezkurda 1
' 

Üsküdar Sulh Birinci Hukuk mah
kemesine g lmeniz lüzumu tebliğ 
makamınn kain1 olmak üzere ilanen 

23 B. Tetrln:Cumartesi 

tebliğ olunur. (1090) 

ZA Yl - Eminönü İlcesi Malmü
dürlüğiiııden almakta olduğum 1e -
kaüt mar _ım .. 1 501753/6446 No. lu 

t di ,.(' n ıni ı.:l\ b( tt m. Yenisi
ı çıı· rt c gmmdnn c "k sınin kanu
nı biı n ! .. yeti J:almamıştır. 

Mütekaidini a:.keriyeden süvari 
Kaymakamı Mahmud Adlı 

• I •' C'• 

1 

' 

Güneşin akrep burcuna girmesi 

J--------~r-----:-----
' 

Vakitler Voınti Ezanı 

ı l sa. d. sa. d. 
1 

Güney 6 21 1 00 
Ôğle 11 58 6•40 
ikindi 14 56 9 38 
M;,n~ 17 18 12 Ol 

IJ Yatsı 18 50 1 31 

l lmsak 4 41 11 22 . -·· 
' 1' 
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Midenize 
Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

Çabuk, çiğnemeden yemek yiyeoler, faıla ba. 
harıltı \'e biberli yiyenler, bilhasaa içki içen• 

ler midelerini tahri~ ederler vo 

Ekşilik, Hazımsızhk 
ağ'ırhk baş dönmeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Arısızın yakalıyan 
~ 1 HARlCi ASKERiKifAA Ti iLANLARI 

a g r ı I ar Mikdan Tutarı Tahmin faitı Muvakkat T:;;;;i gün saat 

1 
! Kilo Lira Ku. Kuruş San. Teminat 

Münakasa Cinsı 
şekli 

-----------------------------ı v a;nız bir kaşe 1 ._,,,,.. ______________________ J 

N • 
1 

il 

Lirn Ku. 

224000 29120 !JO 13 00 2184 00 9· 11-937 Salı 16 Kap~lı Un 
56000 11200 00 20 00 840 00 9. I 1-937 ,. 17 ,, Sığ'ıreti 

Kırkağaçtaki kıtaatı askeriyenin ik göstermeleri met:buddir. Eksilt
ihtiyacı olan kapalı un ve sığır etinin meye iştirak edecekler 2490 No. lu 
şartnamelennde yazıldığı. gibi mü - kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
nakasaya konmuştur. İhale gün ta- ve şartnamelerindekı vesikalarile 
rih ve saatleri hizalarında yazılı ol- kapalı zarf usulüne tabi olarak iha

almakla derhal 
izale edilebilir 

--------- makla Kırkağaçtaki Satınalma ko - le saatinden bir saat evvel kapall 
~1511!~ j misyon binasında yapılacaktır. Şart- zarflarile temınat makbuzlarım ve-

dij nameleri 250 kuruş mukabilinde ya banka mektuptannt tcklıf mek· 
göndcrılır. !steklılerin Ttcarct Oda- tuplarını mühürlü olarak komısyo -

1 sında kayıtlı olduklarına dair vesa- na verecekkrdir. c522. c6947• 
• " . 

HAZ(MSIZLIGI MiDE EKŞiLiK ve YANMALARI giderir. 
INKIBAZI DEFEDER. Bugüodea bir şişe MAZON alınız. 
Hiç bir mümasil müstahxarla kıyas kabul etmez. MAZON 

isim horoı markasına dikkat. 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu. lstanbul 

Yenipostahane arkasında 

GRIPIN 
BUtUn ağr1, sızı ve ıstı· 
r a b 1 ar. ın panze~iridir. 
Gripin varken diş, baş 
ve romatizma ağrllara 

çekilmez. Gripin nezle 
ve gripi geçirir; harare-. 
ti düşUrür, hastalıkla· 

1 

Zaradaki birlıkler için kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulan 145000 

, kıl o ekmeklik un 26/10/937 salı günü 
lsaat 15 de Sıvas Tuğ Komutanlık bi· 

l fepsine tahmın edılen fiatı 1 
149150 lira olan 130000 ila 157000 

1 

metre ekmek torbalık bez kapalı 

zarfla eksıltmPye konulmuştur. İ -
hlesı 9/ 12/937 pt>rşembf! günu saat 
15 te M. M. Vckaletı Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. İlk temi
nat 8707 Jira 50 kuruştur. Şartname-
5i 746 kuruşa M M Vekaleti Satınal
ma komisyonundan alınır. Eksıltme

ye girecekler karıuni tE-minat ve 
249() sayılı kaııunuıı iki ve üçüncü 
maddelerinde yazılı bdg~lerlc bir
lıkte teklif mektuplarını ihale saa
tindn behemehal bır .saat evvel An· 
karada M. M Vekaleti Satınalma ko
mısyonuna ·.erm,,.lerı. ô56> 1227• 

r1n önüne geçer. 

nasındakı komisyonda ihale cdıle • 
ccktır . Bedclı 20300 Jira ve muvak -
kat teminatı 1522 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebılir. İstekliler kanunun 2 ve 
:l iincıi maddelP.rinde yazılı vesaik ve 
ilk teminat makbuzlarile teklif mek· 
tuplarını havı 7.arfı kanunun 32 ve 
.33 üncü maddP.lerindeki sarahat da
iresinde hazırlıyarak 26/10/937 salı 

günü saat 14 de kadar Tüm Satınal
ma Komısyonunn vermiş bulunmalı· 
dırlar. c515> c687h 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. * 
isim ve mark.qya dı.kkat. Takl"tl d k l İzmir Müstahkem Mevki kıtaatının Hepsine tahmın edılen fıatı 155100 * 

l er en Sa lOlnlZo 21600() kilo un ihtiyacı kapalı zarf U• lira olan 120000 ila 141000 metre ar-

l
suliyle eksıltmeye konmuştur. tha • ka çantalık bez kapalı zarfla eksilt

--------~-------------------- lesi 26/10/937 salı günü saat 16,30 meye konulmuştur İhalesi 9/12/937 

ÇAG
v LAVAN da İzmirde kışlada İzmir Levazım~- perşembe günü saat 11 de M M Ve-

• gazİD0$U mirliği Satınalma Komisyonunda ya· kaleti Satınalma komisyonunda ya-

' " ,, 
. . . "· -,,1)'-, -. • ,_.,, ~ • , ' . '1 ... .. ı - ·~ 1 

•• ~ 

pılacaktır. Tahmin edilen mecmu tu· pılacaktır. İlk teminat 9005 liradır. 
Memleketimizin i'Üzide san':ıtkarlnrından miiteşekkil SAZ HEYETi tarı 27000 liradır. Teminatı muvak • Şartnamesı 776 kuruşa M M. Veka-

,, Bayan Mu ALLA~ ,, kate akçP.si 2025 liradır . Şartname leti Satnı a lma komisyonundan alı

lstawbulda ilk defa 

HOŞGÖ. 
olarak 

E 
yepyeni 

her gün komisyonda görülebilir. ts- nır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
tekliler ticaret odasında kayıtlı ol- teminat ve 2400 sayılı kanunun 2 ve 
duklarına dair vesika göstermek 3 üncü maddesinde yazılı belgelerle 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iş- birlikte teklif mektuplarını ihale sa. 
tırak edecekler, 2490 sayılı kanunun atinden bPh mc:hal bir saat evvel 
2 ve 3 üncü maddeJerınde ve şartna- Ankcırada M M Vekaletı S::ıtınalrna 

1 mesınde yazılı vesıknlcıriyle teminat komisyonuna verme leci. ,557, e7228ı 
l!Q!::'.~i!E:lll!ZiJ \·e teklıf mektuplarını ihale saatın - * Telefon : 40335 

-------------------- den en az bir saat evvel komisyona Dıycırıbekirdfki bırlıklerin ıht ya

~~ seryisinde 

POK R PLAY 
frJf /Jıçtıgından· 

clahd eyisinive ddhct ucuzunu 
n~-. 

vermış bulunacaklardır .517, .6873> cı için 612000 kılo arpa ve 21000 kılo * sadC"yağ kapalı zarfla münakasaya 
Vize alayının 306 bin kilo, Alpu!- konmuştur Arpanın muhammen be

lu alayının ela 252 bin kilo ekmeklik delı 22950, sadeyağın 15750 liradır. 
unu İhalelerı ayrı ayrı pazarlık su- Muveıkkat teminatlar 1721 lira 25 
retilP. Vızedc yapılacaktır. Vize ala- kuruş sadeyağ 1181 lira 75 kuruştur. 
yının tutarı 39,780 lira, Alpullunun Şartnamesini görmek isteyenler her 
32,130 liradır Vızenin ilk teminatı gi.ın mesai saatlerı dahılinde bulun-
2984 lira, Alpullunun 2410 liradır. dukları yerın levazım amirliğınden 
ihakieri ayrı ayrı 26/l 0/937 salı gü· görebilirler 10/1 ı /937 çarşamba gü-

1 mı saat 16 dadır. Şartnamelerini gör· nü sadPyağı saat 11, arpa 14 te Diya
mek isteyenlere her gün Vize Satın- rıbPkir levazı amirliğınde scıtınalma 

alma komisyonunda gösterilmektedir.1 komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. 
t547• .7133, İsteklilerin gün ve saatlerde muk • 

* İzmir Tayyare alayının 193 bin ki· 
lo <'kmek ihtiyacı kapalı zarf usu
lile münakasaya kanmuştur İhalesi 

tazi vı>sa ik ile Dıyarı be kır IPvazım 

amirlığı sntınalma komisyonuna miı· 
raca&tları .560. c7251 > 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 1111/937 pazartesi günü.saat 16 bu- ~,~.~. ~-~ •. ~~~~~~~~~~ çukta hmirde kışlada Izmir Leva- 1 · : 

\ zım amirUği Satınalma Komisyo - 1 ~ ·-~':' ~. 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : nunda yapılacaktır. Unun tahmin e- ~ ~· 

. dılen mecmu tutarı 21780 liradır. Te- \ ~~~ 
Ak!larayda Muratpaşa mal:.allesıncle Horhor caddesınde 68 numa- . t kk t k · 163.., 1 ;.~· 

mına ı muva a e a çesı ,) ıra ~. ~ 

ralı hanede mukim ıkcn ha en nerede olduğu bilinemeyen Cemi'eye. 50 kuruştur Şartnamesi her gün ko· t• "":iil!!!!!!I!~~ 
1 - Vakıf Paralar Müdürlüğünden 24086 ikra1: numıırasile % 9 mısyonda göı iıl.ebilir. İst<?kliler ti-

faiz ve % 3 komis}on ve bir sene müddetle 25·5-931 tarihinde borç caret odasında kayıtlı olduklarına 

ildığınız 480 liraya mukabil birinci derecede ipotek gösterdiğ'İiliı ldaır vesika göstermek mecburiye • 
Aksarayda Muratpaşa mahallesinde Horhor caddesinde 68 No. ıu tindedırler Eksiltmeye ıştırak ede· 
bir ahşap hanenin, burcuııuz.u miıddetınde ödememiş olmanız dola. cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

yısile alacaklı Vakıf Paralar Müdürlüğü tarahndan paraya çevrilmesi maddelerındc ve şartnamesinde yazılı 
istenmiştir. vesikala;ıle teminat ve teklif mek-

tuplarını ıhale saatınden en az bır 
2-Borcunu7:un 26-8-936 tarihinde baliğ olduğu mikdar; (148)lıra 26 

kuruş teslimatınız çıkdıı<dan sonra (750) lira (22) kuru1 olup mezkür saat evvel komisyona vermış bu -
lunacaklardır . c528· t6980· 

tarihdcn sonra her gün için fai;:, komi~yon ve muamele vergisı kar, 
tılığı olarak borcunuza (19) kıırı.ı~ zammedilcrsk ve ayrıca bilumum 
icra masraflarile takdir olunacak ücreli \'ekiı' ct de tarafınıza aıt o!a. 
,·aktır. 

3 - Bu ilanın neşri tarikindeıı itıbaren 20 gün zarfında borcun 
tamamına veya i:>ir kısmına veya yapılan bu takibe karşı bir itirazı. 

oız varsa dairemizin 936/2489 numaralı dosyasına yazı ile vt-yahut 
6İfahen l:tildirmeniz veyahut 30 gün zarfında borcu tamamen ödc:ıtıe• 

niz lazımdır. Aksi takdirde birinci fıkrada adre~i yazı it gayrınıenku

lünüzün dairemiz mariFetile satılacağı, bilvcrase ve bilasale ödeme 
emri ve cıenet sureti tebliği makamınıı kaım olmn.k üzere 30 gün 
müddetle ilan o!unur. (7244) 

* 

Her ıeye kızıyoruz, f11~bır ~ey bızı 
memnun etmıy0t, fokoı en leno\ı 
butun etrafımızcfohler bu ~ok koro 

ıabıaı mızdan dolayı bızdcn uzclla~ıyorlar. 

işte burada 

VALIDOL imdadımıza yeti~irl 
Onu bor kere ıecrube ed ınız, ondan sııtıro 

dunyoyı b·r loı dona guzel goıece~sırı z. 

VA l 1 D O l: domlo, ıoblet ve 
hop holınde her eczanede bulunur 

Dr. Hafız Cemal 
(LVY..MAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Di\ anyolunda (104) nu

maralJ hususi kabinesinde hasta • Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : !arını kabul eder. Salı, cumartesi evvel komısyona ic:klıf mektupları-

r.ı vermiş bulunacaklardır. Şart na- gi.ınle. i srıboh •9.5 - 12. saatleri ha-

Kor birlıklerınden Kırklareli, Vi· 

ze. Pınarhisar. Alpullu, Tekirdağ. 

Malkara ve Çorlu garnizonları un 
ihtıyacı ıçin 3-100 ton buğday kırdı
rılacaktır. Her garnızon için müna
kascıya ayrı ayrı girileceği gıbı heye· 
tı umumiyesınc de bir kışi girebi -
lır Şu kadar ki her garmzon 1çın ay
rı ayrı Iiat vermek şarttır. İlk pey 
parası Kırklareli ıçın 1~14 , Vize içın 
342, Pınarhisar için 581. Alpullu 235, 
Tekırdağ 350, Malkara 233, Çorlu 
2132 liradır. İhalc>si 1/11/937 pazartc
sı günü saat 16 dn talipler hır saat 

1 - 2921 tane minder \'e yastık kıiıfıoın kapalı zarfla e:...sıltmesıne 
iştirflk edenlerin teklifleri pahalı görüldüğünden 25-10-937 Pazarlt>s 
günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 6513 lira 83 kuruştur. 

3 - Şartname ve evsaf Komisyonda 1 ır. Cörülebiiir. 

4 - lateklilcrin ilk teminat </.u ;ık 489 lir, lık \:ezne makb!lzu vey~ 
Banka mektupları ile o gün Ga •• ta eski ithalat Gümrüğü bıııasın• 
da ki Kon isyona gelmeleri "68 ıı. 

1 

mc>ı::i Ankara, İs'cınbul Lnvazım a - kıki fıkarayı:ı mahsustur. Muayene-

m rlıklcri satınalma komisyonu ve hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 

Çorlu Kor satınalmnsında gorüJebilir 
Talipler kanunun 2 ci ve 3 üncü 
maddelerindeki belgelerile birlikte 
br'lı gun ve saatte Çorluda Kor sa - 1 

Salııp ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEA1 iZZET BENİCE 
1 tınalma komisyonu•ıa mürac-aatları. ------

) lfosıldıgı yer: El>itzzıya M att)(ıası 
c53h c6983ı !-·----------.,.--

,, 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. iştahınız yok rnutl•~ 

HASAN Meyva özii 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinderı y•P" 
lan bu harika midenize rahat va huzur verecektir. 

Şişe 25. büyük 40, dört misli 60. 

HASAN Gazoz .. •' ozll 
Limon, portakal, mandalina çeşldleri vardır. Meyva usareleriode~ 

yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midcvıdir. Misafirlerinize Hasa 
Gazoz Ôzü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek, muz, frenk üzümü, kayısı, ağaç çileği 11" 
vileri çıkacaktır. 

Şişe'i 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. 

1 
1 - ldaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo şemasına ur 

gun olmak üzere } eni bir "elektirik santralı tesisi işi kapalı zarf ustl' 
Jile eksiltmeye konmuştur. 

il - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen bedel• 
sif hmir 95000 lira ve muvakkat teminatı 6000 liradır. ~ 

Jll - Eksiltme 9-Xtr-937 ~-arihine rastlay.an Perşenbe günü saat 1 
de Kabatıışta levazım ve mubayaat · şubesınd~ki alım komisyonu" 
yapılacaktır. 

" iV - Şarlname-ler 475 kuruş mukabilinde 1.ıhisarlar levıııııtı 
mübayaat şubesile Ankara ve lzmir Başmi.ıdürlüklerinden alınııbilİf•. 

V - lcıteklilcrin. fl•nni şartnamede yazılı takatte bir gazojel1 te§: 
satı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye 111ı11 

1 k - . . -ıe' 
o ma uzerr. ıhıar olunmuş fenni teklıf projelerini tetkik edilmek ll 

re eksiltme gü!lünden en az 15 gün cv\'eline kadar, inhisarlar 1ıl~ 
fen şubesi Müdürlüğüne vermeleri münakasaya girebilmek içiP d'r 
eksiltmeden azami 2 gün evveline kadar, tekliflerini muvafık bolal 
dulunıı. dair nıezkıir şubeden vesika almaları l~zımdır. ıf' 

Vl - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci rıı• 1 
dede yanlı d.iğ~r vesikayı ve muvakkat teminat akçe~i makbuı 11~ 
mektubunu ıhtıva edecek ol,1rı kapalı zarflar ihale günü erı .~· 
~aat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Reisliğine ı1l 
buz mukabilmde verilmiş oima'ıdır. "B." "6960,. 

• •• .i 

1 S K ., ' .. ,t~V 
- artname, eşı.name ve nfanıarına tevfikan Muğla rrıu 1 

müdürlüğünde yaptırılacak kara b11rut deposu inşaatı eksiltrııet 
konmuştur. 

l)'J().~ 
il - Muhammen bedeii 2943,39 lira ve muvakkat teminat '" 

liradır. 
ı5 4' 

ili - Eksiltme, 2-Xl-937 tarihine ra!tlayan Salı günü saaat 11~ 
Kabataşd:ı Levaıım ve Mübayııat Şube~indeki alım KomisyooU 
yapılacaktır. -

iV - Şutnamelcr 1.5 kuruş mukabilinde hergün inhisarlar Vdl" 
Wiclii rliiğii i11şaat şubesiyle Muğla müstakil müdürlüğünden alıollbıl•f;, 

V - Ek~iltmeye iştirak edeceklerin, bu gibi işleri yapmış oldtl).e 

ları ıa aid olan vesi k:ılarını inşa::ıt Şubesiııe ibraz edcrl!k eksilt111e 
İ$llrak \'esika~ı almahn lfızımdır. • .. . 111~"· 

[ 
Vl - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte ~-· 

kasa} a iştirak vesikası ,.e % 7,5 güvenme p:nalariyle birlikte yıı 
j rıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan o:•ınıı ... "0.,, "7061.. # 

-U-QhbKAü\JI iN~ 
GRİP • NEZLE - NEVRAL.JI - B.A~ 

Diş AGRILARI - ARTRiTiZM ,1 


