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En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi Abone ı Seneliği 12 lira, altı aylıtı 
-' lir.ıı, üç aylıiı 'i liradır -
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'f eni kabine yüksek önderin reisliği altında 
~i toplantı da mesai pfogramını tespit etti ... A .. ÇiK ..... iViE-·K·T·u··p···~·· ....................................................... K a b i n e i Ş e b a ş 1 a d ı 

Türkiye Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri 
Bay Şükrü Kayaya 

-1-

Kabine Perşembe günü 
parti grubunda programı

esaslarını okuyacak Yüksek Sekreter, 

Sakın sernameyi görüp, Açık Söz'ü hatırlamayın. O Açık Söz, n l n 
ga2:et 1 Bay Eden es idi, bu açık mektup. 

Kabul ediyorum. Açık Sözde ilk defa: 

- Hatay, Hataylılarmdır... Londrada C 1"'1 B k b. · · 
:a~~~1:;·~~~k~:!~:d:~~-~esile: e a ayar a ınesının programın a 

h Dediğim vakit, belki bunu ilk söylediğim için kusurlu ve kaba- cı·vcı·vı ,. . kf. d"' A f ı · f 1 . 
'r~Uı oldum. Fakat, netice olarak Ulu Önderin dehası, bır Türk ülkesını 1 ısa 1 ve Si na 1 aa ıye er genış 
Urke kazandırdı. Fakat, Açık Söz Hataylı yerine hatalı oldu. G ıı b 11 

li'ırkAnca, aradan bir ay mı, iki ay mı? .. ne geçti .. Cumhuriyet Halk un, ugun o'' lçu'' de yer almaktadır 
tıı· ~sı meb'usu ve Cumhuriyet gazetesi başmuharriri Bay Yunus be

lll ılk .. once ortaya attığım ve: 

-=-Hatay... BugUnkÜ. mUzekerede Atatürk geni 
haJtkDecti_ğiı:n davayı. benimsedi, ~aze~.esin~: .ıiınse ve .. _Açık Söz'ün netice vermezse Fran· R . 
lti i !nı ıstısmar ettı. Hem de bu goz gore gore gasp idı. Öyle bir gasp I eyetın 
ıq;h tırnad buyurun, hata o bir hınçkırıktır ve boğazımda düğümlüdur. sa ve Sovyet er komi· 
ti~ a_Yct, aradan günler geçti. Yunus Nadi yine yaralı gırtlağırrıııı teden ceklllyorlar iti • • • t tk •k 
c!a~tı~de tepine tepine Hatay zaferini kendi şahsi eseri gibi t.ıır kat -- lVleSalSlnl e l 

a ıstısmar etmiye ve mükafatlanmıya kalkıştı; o zaman: Rusya komitenin iflas B d l 
- Ne yapıyorsun, bire vatandaş?. • • k d. UgUr Ur ar 

ta 
1 
~c_ıncmek için kendimi tutamadım \'C .• bunu dedim. Fukat, bir ef tığıne arar Ver l __ 

it t ·lZlik ve .. Nızrımeddın Nazif'in suitefsire uğrayan bir masum kari- Lontlra, 26 (A.A.) - Daily Mail K t 
Ur mevzuu, Edıp !Iakkı"nrn çizgisi bize: gazetesi diyor ki: am u ay riyaset 
- Ac k s · t • d · • B. Eden Ademi müdahale mese-E ı · oz .ılı. c ıımıştır!. o· d d b 

h • rn,.ıne VC' soıunc mal oldu. Ve .. Yunus Nadi, ta bit meb'us olmıyan, lelcriyle sıkı surctte meşgul olaca- ıvanJ n a a azı 
Pl" 

1 
do tlukları olınıyan, önce nüfuz, sonra kalem ve samimiyet ğından Brtiksel'deki dtJkuz devlet Ü "• •ki• k ı 1 

c • ıb nı b.r arada mczcctmcsini idrak cdemiycn Etem İzzet Beni- II<onferansınn bizzat iştirak etmiye- egJŞI ) 8f Q ffi8SJ 
t \ ve .. onun Açık Soz'üne tanetti. Bu memleket halkı, beni ve .. onu c<'ktır. İngiltere, Fransa, ademi mü- Muhtemel 

ılll 'dı az ka l ın, adım: dahale ışlerinde hareket serbestilc-
.11 il n vat;ın.. . rini tamamılc ele almadan evvel, tir: ık c tı. Şut ki, i ·madmız ve tnkdirınıL üç günluk bır tatıJ- mevcut guçli.ıklerın tnsfiyesi ıçin 

suıır t kr r P,a7.cl mi neşir imkanını verdi. Fakat, bu h5dıse bana son bır teşebbüs yapılmıştır. 
1) v k!llnl oldu idi bilir misiniz? .. Büyük bir hayal inkisarına. Nitekım Daily Hcrald diyor ki: 
t> ·ıtt nber"d " k · ı t k d cAdemi Müdahale Komitesinin Q('n k ı ıı· ·ı, ımza ı c yazı yazma ım, yazamadım doğrusu. 

lt rrı ı, bu rcjımc innnmıs, onun geniş istihasılc kendimi bcslemisttm. 
v ... dC> Yunus Nadı gıbi en geniş müzaheret ve yardımlara sırt daya
t lı'· 'b on hın, yüz, yüz bin, yüz elli biıı lira ile beslcnel'ek değil, me-

(>klc>mNicn inanmışdım!. Etem lzf?et Be NiCE 

. yarınki celsesinde de bir anlaşmaya 
~varılması için hiç bir şans mevcut 
değildir.> · 

(Deoa'l1r 2 in:/ say/ada) 

-·-
Refik Soydam 
Niçin yeni 
Kabineye 
Girmedi 

~ (Dcmtmı İkinci sahifede 

~i· 'i·~ ................. ,.d~ ........... y;·b·~·d·i"]~;J~ Çirkin 
•• k Dünkü sayımızda uzun bir dinlen-m Una aşa miye ihtiyacı olan ismet inönünün 

diın istifanamesini Cumhurreisimi
ze takdim edc<:<!ğıni ilk defa oku -
yucularımıza hnbcr vermiştik. Ver
diğimiz haber tahakkuk etmiş, fil-

l "SON TELGRAF,, ceıaı Bayerı tebrik eaer, kabinenin 
memıeKet ıcın hayırlı başerılar elde 

etmesını candan diler .. , 

Ceıaı Bayar Devlet Oenlzyollarına getir ııecek yeni 
vapurların mukaveıesinl imzalıyor 

hakika İsmet İnönü dün akşam ka
binesinin istı!asını vermiştir. 

Ulu Önder Atatürk, yeni kabineyi 
teşkile İzmir Mcb'usu Celal Bayan 

memur buyurmuşlar, Celal Bayar 
kabinesini Cumhurrcisimi!.in tasdi
kına arzetmiş ve tasdik kararı çıka4 

(Devamı ikinci sahifede) Araplar arasında 
kan)ı bir hadise oldu 
lfcıgfadaki lıtidise büyüktür, 
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asker sevkiyatı yapılıyor 

liicazlılar Akabeyi İngilizlere 
bırakmıyorlar 

F:-ıııstı 
t) hud -

l> biUduna tahşld edilen Hicaz ordusuna alt 
b·<\lldtıs r aıay karargahından görünüş 

Haysiyet oıvenı reisi GI· 
resun sayıavı Asırn Us 

Tan ve Cumhuriyet gazeteleri a
rasında devam eden kalem münaka
şasıııı tetkik etmek üzere İstanbul 
Basın Kurumu Başkanı Kurumun 
Haysiyet Divanını toplantıya çağır
mıştır. 

Kurun Başmuharriri Asım Us ile 
Neşet Halil At-ay, Refik Ahmed Se
vengil, Burhan Cahid ve Muharrem 
Feyzi Togaydan mürekkep olan Di
vanın bu akşam toplanması muhte
meldir. 
IWttlllMINllUlllHUUIJlllltlllllllllHllftlllllHllllllt"lll .. "lllllHUI• 

r 
Akşamcılar 

Osman Cemal'in gaze
miz için yazdığı bir 

Rumon Başve
kili bu akşam 
Köstenceden 
Hareket ediyor 

iki torpidomuz Karadeniz 
bo§az1ntn dı,ında mütte
fik ve misafirimiz Batv•· 

klll karr-•tıyacak 
· Dost ve mütte-. 
fik Rumen dev • 

letinin Başvekili 

Tataresko ve ma

iyetindeki zevat, 

.. bugün öğleden 

sonra Bükreşten 

Köstenceye ha -
reket edecekler 

ve Köstencede bir 

Rumen rnuhri -
bine rakip olarak 

~yarın saat 14,30 da 

8 Tı t k · Jimanımıza gele-
. ag a ares o k1 d' ce er ır. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

hatıra silsilesi 

NBBtl içerlerdi ve Romanya erkanı 
iti" . ' 26 (li "tınd usu ·) 

"e Re . eki hudise ı>ı - Filistin şe-
~ilbıu t'll§liyerek elr umumileşerek 
ttıqhatde hır Ardevaın etmektedir. 
hq. lesine t ap çetesi Yahudi 

Neler yaparlardı H b' • • d 
tedir. Telgraf ve telefon halları ke- ar ıye reısı e 
sik olduğu için yeni malUmat almak 1 Teşrinlsanide 

llıtı aarruz t · 
hıt;ıı Scıcfellle e mış ve kanlı 
d ana olrnuct Ö ~e ~ tılar "' u. lenler ve 

mümkün olamamaktadır. 8 11 

bi:e;~::a:~~aür~a d:in~~:i11~~~0~:i~ __ b_aşlıyor ugun geliyor 

Fransa' da 
Heyecan var 

Fransız · gemilerine yapı .. 
lan taarruz .. 

1 
1 

Fransız lıarp gemileri 
emirler aldı 

• 
genı 

( 1.1e b·· Vardı 
~a ~ llYUktur r. __ Hayfadaki ha-

an1ı had . Dundenberi Hay-

liz takviye kıtaatı gönderilmiştir. ve.. AŞKA Romanya Erkanıharbiye Reisi ile 
Rumen Erknn»harbiye zabitlerin - ispanyada Franko kuvvetleri siperlerde .. 

Kudüs Müftüsünün Suriyede bo,Ş ı•NANDJM den mürekkep bir heyet, bugiin 15 
18<!ler 

cereyan etmek-
durmadığı ve Filistin davası üzerin- buçukta Rumen vapurile Köstcnce- Paris, 26 (H~ısusi Muhabirimiz - ! ettiğini dün bildirmiştim. Hadise, 

{ lJe1;amı 2 inci .agfamızda) r•-------------.1 (V.oamı 2 nci salııj ~d•J ı de~). - Akdenızde kor~an tayyare- Fransııda ciddi tedbirler almayı i-
lermın Fransız gcınıleı ıne taarruz 1 (Devamı 2 inci sahifede) 
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-------
Sayın Şükrii Kayaya .. Uzak Şarkta üç a~· 

Cumhuriyet 
Bayramında 

ş adıı ereler 
( 1 inci sayfadan de1..•am __ ) __ I _M_a_a_r-ıf_V_e_k_il_i,-E_r_z-in_c_a_n_m_cb_'_u_su 1 Kap anacak ? 

rak yeni kabineden Büyiık Mıllct Saffet Arıknn, Butun resmi daire ve müessese -

Uzak Şarkda harp devam edi) 
(Bİiinci sahifeden defJam) Aylar geçti, Japonlar kış gdrn~d . 

Gece sabahlara kadar döktügi.ım göz nuru ve alın teri mukabilinde işi istedikleri gibi bitirmeyi dil b 
inanmışdım. Ve .. inanışıını da eserlerimle \•ermiş, içimde hapsetme- nürlrnn Çinliler, uzun sürecek 

1 
f· 

Meclisi Rcisliğı de Riyascticumhur Nafia Vekili, Aiyonkarahisar Meb- ler, Cumhuriyet Bayramı münase-
tezkeresile halx:rdar edilmiştir. usu Ali Çetinkaya, betile, bu perşembe günü saat 13 de 

mişdim. Çünkü, gözümü açıtğım ve .. politika nedir? .. diye düşünebil- mukavemet harbine hazırlanıyor ıf.' 
diğim Yakit, karşımda ve gözümde bu rejimi bulmuştum. Ve .. onun Çin şehirleri, havadan atıl:ın bO,. 

Yeni kabine, dün teşekkülünu mü- İktısad Vekili ve Zıraat Vekaleti tatil edilecek ve tekrar bir ikinciteş-
teakip Ulu Önderin başkanlığı al- Vekilı Tekirdağ Meb'usu Şakir Ke- rin pazartesi sabahı a'Çılacaktır. 
tında ilk toplantısını yapmış ve bu scbir, Her hafta cumartesi günleri saat 
toplantı iki buçuk saat sürmüştür. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veki- 13 de kapamıya mecbur olan hususi 
Bu toplantıda Atatürk yeni he) ctın lı, Aydın Meb'usu Dr. Hulfısi Alataş, müesseselerle yazıhaneler, pcrşem
mcsaisi uzerinde göriışmuşlcrdir. IGumruk ve İnhisarlar Vekili İstan- be günü saat 13 de tatil edecekleri 

içindir ki, Açık Söz'ü çıkardığım zaman: balarla nltüst oldu, fakat Jnporı u· 
- Bu gazete, Cumhuriyet Halk Partisinin siyasi tarihi içinde göz rın kat'i galebesini gösterecek gor 

açanların, ona yaşıt olanların gazetesidir. Biz, bizden öncekilerin değil, nürde, bir enlice yoktur. Bu }l~ 
b ··ı izimle bir yaşda \'e bir başda olanların gazetesiyiz... Çine karşı Japonların tertip ettı 

DE>mişdim. Fakat, yine ne zevk ki, o vakit beni inkisara uğratan «Ceza. olacak, ceza verildikten. ya 

Yeni kabinede yalnız Sıhhiye Ve- bul Mcb'usu Rana Tarhan. gibi,· cuma günü de tamamile kapalı 
kıldc dcğı mi tır. Zıraat Vekilliğini'! ı Si:<ı ac-i Müsteşarların isimleri de kalacaklardır. Bunlar, isterlerse cu
de İktısat Vekilliğine geçen Sak.r a .ağıda yazılmış.tır: martesi günü saat on üçe kadar aça
Kesebir vekület edecektir. · Adliye Vekaleti Siyasi Müsteşarı bileceklerdir. Asıl Bayram günü o-

bu cümle bugün bana yeni bir teselli kaynağı oluyor. İhtimal şimdi, Çin tamamile Japon nüfuz ve __ ıesl 
siz de benim için: alındıktan sonra ceza kafi goril 

- Hakkı var çocuğun... cekti. değil mi?. Halbuki Çinliler .• 
Diyorsunuz. kendilerini Jaoonvaya karşı kab8 

Sabık Sıhhiye VPkili Reiık Say- !Kocaeli Mcb'usu Salahaddin Yargı, lan cuma günü ise pazar günleri açık 
dam uzun zaman tedavıye ve isti- M. M. Vekaleti Siyasi Müsteşarı bulunmıya mezun olanlardan gayri 
rahate ıhtiyac bulunduğunu beyan 1Derizli Meb'usu Necip Ali Küçüka, her yer istisnasız olarak kapalı ka-
ederek yeni kabint:de yazife alma- Dahilıye Vck51eti Siyesi Müste- lacnktır. 

Yüksek Sekreter, itimad buyurun ki, hakkım var. Hakkımı teslim hatli göri.iyorl~r. ~e de böyle birce: 
eden en büyük hakikat, şu son günlerin münakaşasıdır. Yani, Ahmed zayı karşılıksız bırakacağa berızı 
Emin Yalmanla Bay Yunus arasındaki münakaşa. yarlar. O halde?.. ~ 

Safahatını, şeklini, gidişini takip buyurduğunuza emin olduğum Çin mukavemette devam edeCJ{t' 

mış, yerine Aydm meb'uı-,u Doktoı şarı Malatya Meb'usu Abdülmutta- Bayram günü yaklaştığı cihetle, 
HulCısi Alataş g<'cmiştir. 1 lip Ökc.'r, şehrin baştanbaşa süslenmesine baş-

bu münakaşayı eğer zahmete katlanıyorsanız, yahut da mes'ul bir fırka l Japonya da bu işi bırakacaktır. d 
Genel Sekreteri gözü ile okuyorsanız, hakkımı teslim etmemeniz için le Şimaldeki muvaffakivetıcr 
sebep kalmıyor. Istırapla geçen ve geride kalan günl<:rim için sizden sonra ... Fakat para derdi çoktanb~. 

ı mc t İnbnu, Fırka Urr.urr i re·-- Har cive Vekaleti Siyasi Müste - l1anılmıştır. En büyük bayramımız 
vckı:ı ,ındr n de ; tıfa etm· "" b ı rı Gaziavıntap Meb'usu N. Mene- olan 29 birincitcsrinde hususi ve res
vazıfc de Cei51 Bayara tevdi edıl- mcnC'ioglu, mi büttln binalar, bir tek istisna ka

maddi bir tazminat istemiyorum. Olan oldu. Görüyorsunuz ki, bugüne !kendini göstermiştir. Japon. snb11', 
kadar her türlü itimada layık farzettiğiniz \'C yüksek emeller bağla- ıdır, son derece gayrctlıdir. fıı t' 

dığınız gazete size ancak bir hayal sukutu vadediyor. Eski sıliihlarla 1 parasız, hde bu a. ırda, hiç haı:P 
oynuyorlar. İler tutar yerleri yoktur. Bunlar, hır hamlede yelın üfüre- ı dilemiyeccğmi de pek iyi takdil" mi tiı. 

Yenı k bine, 2ll bırincite rin pt>r
s rrb abahı saat onda toplanacak 
olan Fırka Grupunda asrfebi ihtunal 
prorramım okuyac k ve bir ikıncı
tc rın günü Mccli-; Heveti umumi
ycsi.ne çıkacaktır. M elisin o gün
ku t pl ntısındn Ulu Önder Atatür
ktin nutukların: ir<>d buyurmalarını 
müteakıp kabinenin programını o
kuması ve Meclısd n itimad reyi 
istrme i de muhteın ldir. E er o 
günkü içtimada bu kab"l olmazc:a 
pro~ramın okunması ve itimad re)i 
tak·o ed"lm si per cmbe gününe bı
rak1lacakt1r. 

Hususi surett(' edindiğimiz malti
mata gbre, yeni kabinenin progra -
mında bilhassn iktısadi ve sınai e
scıslar ve yenilikler geniş mikyasda 
yer n1acaktır. 

Celal Bayar, Meclisde irad edece
f'ı nutukda bu esaslan izah edecek
tir. 

!' lıyc V k5leti Müsteşarı Kay - bul etmez bir şekilde donatılncaktlr. 
seri Meb'usu Faik Baysal, Bu yıl yapılacak geçit resmine bü-

1 Maarif Vekaleti Müstesarı Erzu- tün İ~tanbul mektepleri ve İstanbul 
rum Meb'usu Nafi Atuf Kansu, izcileri bir tek bayrak altında iş-

N fıa Vekaleti Siyasi Müsteşarı hirak edecek-lerdi·r····-- I 
Trabzon l\1eb'usu Sırrı Day, j 

iktısad Vekfıleti Siyasi Müsteşarı Rumen Başvek·ııı· 
Konya Meb'usu Ali Riza Türel, -

Ziraat Vekaleti Siyasi Müsteşarı 
Mardin Meb'usu Rıza Erten, 

Ziraat Vekaleti Siyasi Müsteşarı 
Knstamonu Mcb'usu Tahsin Ccş -
kun. 

(Birinci sayfadan devam) 
İki torpido muhribimiz, Rumen 

gemisıni Karadeniz Boğazının üç 
mil açı 1ından karşılamak üzere emır 
almışlardır. 

ceği, yelkenin götüreceği yaldızdan birer gorünüştürler. Yerdiğiniz der. Japon. h yal ile değıl, hrs3 
gıda haksız, gösterdiğiniz müzaheret yersizdir. Bununla: 

1 

imparatorluk kurmak isterken;_ 1' 
- Hükümlerinizde acele ediniz... şısına çıkan bu para derdini gor ~ 
Demiyorum den olamıyacaktır. O halde. pal" 
Eğer hala bana inanmıyorsanız sizden rica ederim; Ahmed Emin bulmıya mecburdur. Parayı, n ~ 

Yalma nile Yunus Nadi arasındaki münakaşayı ve kullanılan dili bir den bulacağına gelmce, hariçten 
1 

kere daha okuyunuz. almak imkfınsızcl'ır. O halde d d 
Eğer knnantlerimizde ve görüşlerimizde yine bir zıtlık doğarsa elen borç alacaktır Emniyet san 

ları, bankalar, büyük, ki.irük s .. r\ hltfrn beni ve benim gibıleri irşad buyurursunuz .•• 
sahipleri hazineye para bulDl Şimdi gelelim bu mektubu niçin yazdığıma \"C sizden ne dilekte 

bulunduğuma. Müsaade ederseniz onu yarın nrzedeyim. mecbur edilmişlerdir. 
Derin hürmetlerimi kabul ediniz Yüksek Sekreterim. Çin harbinde sarfetmek için f' 

' bulmak Japonlar için şimd~ ,1]11 
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Ankara, 25 (A.A.) - 'Meclis Fırka 
Grupu, 28 birinciteşrin 1937 })('r~em
bt' sabahı saat 10 da içtima edecek -
tir. 

REFİK SAYDAM 

Torpidolarırtıız, yarın sabah Jıma
nımızdan hareket edecekl<>rdir. 
Mısafır muhrip, Galata rıhtımına 

yanaşacak ve Rumen Başvekili bu -
rada büyük ve askeri merasimle kar
şılanacaktır. 

Fra s da h ecan 
bir mesele olmustur, artık. 

Va Di~cr taraft:m ithal:ıtı azalt 
Japon parasının düsmesine de f1'1 J 

1 

Kıymetli misafirimizle Vali ara
sındaki mütckabıl ve rnutad ziyaret
lerden sonra merasimle abideye çe
lenk konulacak ve Mösyö Tataresko 

iki Fransız gemisine taarruz 
müthiş bir asabiyet uyandırdı 

!
olmak yoluna gidılmiştir. Fakat 

1 ponya aa bir çok iptidai madde tı 1 Ankara, 26 (A.A.) - İsmet İnönü 
kabinesinde Sıhhiye Vekili bulunan 
Refik Saydam, ahvali sıhhiyesinin 
uzun müddet istirahat ve tedaviye 
muhtaç olması hasebile yeni teşek
kül eden kabinede vazüe almamış~ 

MÜNHAL MEB'USLUKLAR tır. nkşam l9 :~o da Ankaraya hareket 
eyliyecektir. 

(1 inci sayfadan devDm) 

cabettirmiştir. Bahriye Nezareti ti
caret gemilerini himaye için filo ku
mandanlığına emirler vermiştir. 

cephesinde yeniden altı bin esir a
lındığı ve mühim miktarda harp le
vazımı ele geçirildiği bildirilmekte
dir. O\'ideo - Gijon, Ovidem - Aviles 
ve Gijon - Labiana demiryolu n&k
Jiyatına başlanmıştır. 

hariçten almıya mecbur olan 
memlekettir. Japonya, mal yaP1~ 
şarı yollamak için hariçten bil ıP, 
dai mcvaddı getirmezse yapan11

\ 5 
Halbuki, şim<li dışarıya olan inr:v· 
tı da hisS€dilir derecede aznırna r 
dır. Biribirine o kadar bağlı lllesc 
lerl<>r ve biribirinden hiç avrı1!1'ı~ 
bu dertlere şunun da katıldıgı 

Aldığımız malumata nazaran, mün- KAMUTA YDA NE KA -
DAR LAYİHA VAR? 

Perşembe günü Ankaraya vara -
cak olan misafirimiz, orada da resmi 
merasimle karşılanacak ve 31 birin
citeşrin sabahı şehrimize dönecek 
ve ayni merasimle saat 16 da Kös· 
tenceye hareket cyliyecektir. 

hal mebru!;luklara teşrinisaninin ilk 
haftası içinde seçim yapılacak ve 
Fırka Umumi Riyaseti. bir ikinci
tr~rin günü namzetlerini ilan ede -
cektir. 

Paris, 26 (A.A.) - Hariciye Neza
reti tebliğ ediyor: rülüyor: e 

Paris, 26 (A.A.) - Petit Pcırisien 
KİMLER NAMZED GÖS
TERİLECEK? 

Kamutay, diğer mesele ve layiha
lann müzakeresine ancak ayın 4 ün
de başlıyacnktır. Halen encümenler 

de 138 kanun layihası, 48 tefsir tale
bi ve 18 kanun teklifi mevcuttur. 

İki Fransız gemisinin, tayyare -
lerin taarruzuna uğraması dolayısi
Je hüklımet bu kabil suikastlerin is-

B 1 •k B k•J• f•ı• t• d tilzam ettikleri tedbirleri ittihaz et-

yazıyor: 

.Fransız efkarı umumiyesi, hüku
metin .Chasseur> 9h ve .oued-Mel· 

Japonlar, e!;ıer dışarıdan gelcfl fi'. 
yaya mani olmak isterlerse btı 
kabclcsiz kolmıvacakhf". Bundafl 
rar görecek me~ılekeiler de J ,

8 
• 

lara .karsı a7.ami müşkülatı 'ıl· t 

caklardır. Çin - Japon nı ·· .. ,-et·~ 
Şimdi Meclisde üç münhal me -

husluk vardır. Bunlardan birine 
Halk Partisi tarafından İş Bankası 
'Vmum Müdürü Muammer Eriş, di-
ğerlerine de mütekaid General Ali 

Said Akbaydoğan ve Riyaseticum
hur Umumi Katibi Hasan Rıza So
yak'ın namzed gösterilecekleri söy
lrnmc~tedir. 

KAMUTAY DİVANINDA 
Medisir. küşadı günü Kamutay 

Ri aset Divanında da bazı değisik
likler olması nıuhtemeldir. Bu deği
şiklikler, ağlebi ihtimal perşembe 

günü toplanacak olan Fırka Gru
punda görüşülerek tesbit edile~k -
tir. 

RESMİ 'IEBLİG 
Ankara, 25 (A.A.) - Resmi tcb

lig: 
Malatya Meb'usu İsmet İnönü, bu 

ny:n 25 inci günü Başvekiıletten is
tifasını vermistir. 

Re;sicumhur Atatürk, İzmir m b· 
u u Celal B~varı Başvekfılete tayin 
ve kabıneyi te kile memı.r etmi<ıtir. 
Rcisıcumhur Atatürk, ayni günde 
arznlnnan İcra Vekil'eri Heyetini 
ta dik buvuı muşlardır. Kevfiyet, 
Bii) ük Millet Meclisi Rt>isliğine ya
:zıloııştır. 

Reisicumhur Atatürk. vekaletler 
siyasi miist<'şarlıklarma intihap cdı
len zatlnrın tayinlerini de tasdik bu
yurmuşlardır. 

Hükumet ve Parti teşkilatımızın 
birle~tirilmesi dolayısile Malatya 
Meb'usu İsmet İnönü Parti Umum 
Reis Vekilliğinden istifa etmiş v" 
bu vazife, Başvekil Celal Bayar.'a 
tevdı olunmuştur. 

Bugün saat 17 de içtima eden 1cra 
Vekilleri Heyetine Reisicumhur A
tatürk riyaset buyurmuşlar ve yeni 
heyetin mesaisi üz..-rinde görüşmüş-
1 erdir. İçtima, iki buçuk saat devam 
etmiştir. 

İcra Vekilleri heyeti, aşağıda isim
leri yazılı zevattan teşekkül etmiş
tir: 
Başvekil, İzmir Meb'usu Celal Ba

ynr, 
Adliye Vekili İzmir Meb'usu Şük

rü Saracoğlu, 
M. M. vekili, Balıkesir Meb'usu 

General Kazım Özalp, 

e Çl a aşve ı 1 ı ıs ın e mek için mütecavizlerin hüviyetini 

Niçin istifa etti ? y ah udilere tayin maksadile icabeden acil terti-
!on• vapurlarına karşı yapılan taar
ruzlar karşısında göstermiş olduğu 

vaktırane Ye azimkanrne hareketleri 
tasvip ve takdir etmekten hali kill
mıycıcaktır. 

nin üç aylık neticesi, şim · 'ıll 
batı almıştır. 

Brüksel, 26 (A.A.) - B. Van Zec· T d•Jd• Bir harp gemisi, hemen vak'a ma-
land, radyo ile neşredilen bir hitabe- aarruz e i 1 halline hareket etmiştir. 

dar \•e bövlc göriinüyor. f 
Ahmet "'ıs~ 

sinde istifasının esbabından bah~t- (Bidnci sahifeden devam) Hükumet, cAir-France• m Mar -
mi§tir. de muht<>lif Arap ricalile temaslar silya 1le Cezair arasındaki hattının Hava korsanlarının, kim olursa ol· 

•nnınt"U11111U•llUlllHltlllllttllttllMlltlttlllHll!tlll ... ., .. ıi 

Londrada civcı~ ·11· sur.lar, Fransanın kendi bayrağına Mumaileyh, geniş mikyasta m1 ı yaptığı anlaşılmaktadır. Bu arada himayesini temin maksadile de ted-
- "d l k b" · !her halde hürmet ettireceğini bil -birlık esasına mustenı o an a me- Hicaz Hiıkümdarı lbnissuudün si- bırler almış bulunmaktadır. G u·· n, bugu·· n 

1 f b . ·r · ımeleri pek mi.ıhim bır nokt&dır.• nin memle tette men ur ır ı tıra yasi Müsteşarı Yasin Paşa ile de te- Marsilya, 26 (A.A) - Minorque 1 
Peuple gazetesi diyor ki: 11 mücadelesi, adeta bir şelale halinde maslar \'e müzakerelerde bulunmak- adası açıklarında Fornelles'de meç- 1 (Birinci sahifeden P,eı' 

· k f t kt ld y b' d d cMajork ve Minork, korscınların m ışa c me e o ugu ır sıra a ta ır. j hul bir tayyare tarafından ba,tırılmış KP.ws Chronicle diyor ki: ~c 
kendilerine güvenmekte olduğu bir Hicaz ordusunun Maverayı Erdün olan tChasscur 9h, İspanya ihtila- ıhareketleri yüzünden tekrar orta - ... Fransa, salı ictimaında rn~ 
t k 1 · hTl h l F' d ya atılmış olan mesele, Fransanın - l\ıl a ım unsur arın ın ı a usu e gc- ve ilıstin hu utlarındakı tahşidatı fının zuhurundan biraz sonra tatil hır netice alınmazsa Ademi.• f f 

k · · t f l · Akdenizdeki münakalatı meselesi -tırme ıçın gayre sar etme erme şa· devam etmektedir. İbnissuuclun A- edilmiş olan Baleares'a uğranılması- hale Komitesine girmiyecektif· ~ 
hid olmuştur. kabe limanım İngilızlere bırakmıya na bundan beş ay evvel karar veril- <lir.~ sa, fngilterenin de kendi ark85

0 Mumaileyh, hükumete karşı yapı- asla mütemayil olmadığı ve icabın- diği zaman cAir-France• kumpan - Epoque yazıyor: dan ~eleceğıni tahmin etmekte ~9 lan hücumları, milli bankada vukua da müselHih müdahalede bulunaca- yasının emrine \'Crilmişti. Gijon'un zaptı ferdasında ve Lon- Londra, 26 (Hususi) _ ~ur~ 
gelmiş olan son hadiseleri hatırlat- ğı anlaşılmaktadır. Fornelles iskelesi, bu suretle Al- dra Komıtesinın içtimaı arifesinde Sovvet Sefiri Maiski. Tlarıcıyc. rJ 

l mıştır. Kudüs, 2 6(A.A.) - Gazza civa- cudia iskelesi yerine kaim olmuş- Akdenizde vukua gelen hadiseler, rı Edeni ziyaret ederek AdeJ'll~ıP • 
B. Van Zceland, bu hadiselerın doğ- rında bir yolcu trenine karşı bir su- tur. Aır-France kumpanyası nüfus- son derece cndi~e uyc.rıdıracak ma - d .. hale Komitesi masrafından s: 

rudan doğruya ve şahsen kendisme ik .. st yapılmıştır. Demiryolu üzeri- ıça zayiat olmadığını teyid etmekte- hiyettedir. !lalıhazırdo Minork ada- yaya isabet cıden kısmı artık ~ı 
taalluku olmadığını, ancak hareket ne bir bomba konmuş, fakat tren bi- dir. sı, en ziyade asabiyet uyandıran nok- metinin ödiyemiyeceğini bildıı" 
serbcstisıni iştirdad ettiği sırada bu raz teahhurla gC'ldığinden bomba Bu hadise yüzünden Marsilya - tadır. Fransızlarla İngilizlerin bu a- t" 

ır. 
1 

:.ı 
hususu tamamilc tenvire yardım e· zamansız patlamıştır. Cezair servisi inkıtaa uğramıyacak - da önünde bir nümayiş yapmaları Bundan başka Ademi Müda ~c 
deceğıni beyan etmiştir. Müstafi - ·- tır. mt>vzubahs olmuştur. Acaba, dunkü wısetinin iflas eylediğini ve , 
başvekil, bundan sonra elde edılmiş H t k • • Salamanka, 25 (A A ) - Umumi hadise, bu nümavişi tacil etmek için dradaki komitenin hikmeti 11'1~ 
netayici muhafaza edebilecek yega- a ay omıtesı- karargahın tebliğinde, dün Astıyjhhı vapılmamıs mıdır?. diyeti kalmadığı İngıltc>re B~~c 
n<.' kuvvet olan milli birlığe hitab nı· n tetkı· klerı· tine bildirilmek ÜZC're MaisJO) ı 1 
ederek şunları söylemiştır· / A DL; y EDE : limat verilmiştir. Rus Sefiri b~11 1 cMemleketin milli teceddüd hiıklı· s d• ligatı Edene yapmak için Jllıl 
metinin icraatı ve bu icraatı inkıtaa ona er 1 b kl k d" •(t 

O 
bir fırsat e .eme ·te ır. 

1 
1' 

! uğratan manevralar hakkındaki hfık- d k t h M r·ı Ad · M'"dalııt c • 
Ha tayda intihap işlerine nezaret r u va p r u a p an 1 m a aama ı ı, eınt u J?ıı 

lmünü itimad ile bt>kliyorum.> edecek komite Sancağın her tara - ' U • mitesi. bugün toplanacak "e ,; 
· Brüksel. 26 (AA) - B Van Zee- d rSC 

fında yapmakta olduğu mahalli tet- k k .1 t k • f d .
1 
d noktai nazarında ısrar e _

1
ere"' , 

l 
land, Briikı;el mebusluğundan istifa f ki k d e " 

kikleri sona erdiı miştir. Komite gör- eme arar 1 e ev 1 e 1 • a a arar,. an vazgeçı ·ıet' etmiş oldu~nu Meb'usan Meclisi • ı·· t "h ed• 
dükleri hakkında bir rapor hazırla- -· 1 stierr.iyeti ara:. usu u erc1~~ reisine bildirmiştir. Parlamentonun 
mıya başlamış olup, bunu Milletler 

ıx-k de muhtemel olmıyan bir kara- ..ı 
Cemıyctine verecektir. Bir kaç gün evvel Dolmabahçe a- ti esnasında ve hareketinden sonra JC 1' 

rı müstesna olmak üzere B Van · B ~1 B" · · S lh JJı.ıJcll 
Diğer taraftan Iskenderunda mem- çıklarında vukua gelen ve gece vakti sevk ve idaresinde daha ziyade .bi- eyog u ırıncı u Za<.'Jand'ın yerine bir baskasının ge

tirilmesi için kısmi intihabat ya -
pılmıyacaktır. ----

Ron1anya Erkanı· 
harbiye Reisi bugün 

geliyor 
(Bi11nci sahifeden devam) 

den limanımıza geleceklerdir. 
Misafir heyet, Galata rıhtımında 

mutad merasimle karşılanacak, Pe
rapalasa misafir edileceklerdir. Ru
men heyeti, yarın akşam Ankaraya 
hareket cyJiyecektir. 

leketimiz hesabına asri vesaitle mü- İzmire hareket ederken Hamidıye rınci kaptan Mahmudun tedbirsizJi. kimliğinden: ~ liİ~ 
cehhez bir serbest mıntaka ihdas c- zırhlısına çarpmak neticesinde ba- ği ve idare esnasında bazı hataları Hazinei Muhakemat Müdıl~e J' 
dılmesi etrafında yapılmakta olan tan (Ordu) vapuru faciıısına aid tah- bulunduğu anlaşıldığından kendi - nün Kamil ve Ali ve MehJJlCaes 
tetkikler de bitmek üzeredir. kikat ikmal edilmiştir. sinın tevkıf edilmesine ve ikinci kap. sımpaşada Hacı Hüsrev cad,11ıer İskenderunun mühim bir iş mer- Bu fecı müsadt>mcde Ordu \'apu- tan Remzınin serbest bırakılmasına 103 No. da sakin Sabri alc)I <fi ti 
kezi haline getirilmesi kararlaştırıl- runun aşçısı ile diğer bir tayfa bo- mahkemece karar verilmiştir. açtığı alacak davasından d~~8 aet' 
mış olduğundan ayrıca bu bakım - ğulduklarından müddeiumumilik işe ~ - . • deial(?yhlerden Sabriye goıı ~~ 

K .. za hakkında muddeıumumı mu- d • • "k t .h ın 111 f dan da bir proje hazırlanacaktır. ehemmiyetle el koymuş ve tahkika- . İ . . . l avetıyenın ı ·ame ga ın rıı. 
"'"""'""""''

1111
"""

11111111111
"

11
'"""""'"""""'""'""'""" ta memur edilen genç müddeiumumi avını hsanla .:hlihı~~enıı~ hazır~a.~ı- bulunduğu şerhile mübaşir tBrıı 

E 1 ... k E 1 b 1 ğı rö.por, bugun muddeıumumılıge dan b"ıla· tebl'ığ •ıade kıiınnıasoı··te _ı.~) m a ve y am an- muavinlerimizden hsan büyük bir r 
verıleccktir. b" l l'" 141 ve 11'1 kasında ·ımtı•hanla r hassasiyetle ka_za yerinde _b_ir keşi_f ne ıtta ep usu un . ..-ıi ı 

k f b Bu rapor alınır alınmaz hemen fa- "b" yifJ•· yaptırara acıa mes'ullennı tes ı- mö.ddeleri mucı ıncc, ·er 
Emlak ve Eytam Bankasına me- te çalışmıştır. cianın muhakemesine başlanılacak müddetle ilanen tebUga_t o~dıll 

Dahiliye Vekili, Muğla meb'usu 
Şükrü Kaya, 

Hariciye Vekili, İzmir meb'usu 
Dr. Tevfik Rüştü Aras, 

Yugoslav ve Yunan askeri heyet
leri dün Ankaraya varmışlar, mera
simle karşılanmışlardır. Kendileri, 

Jçankayada defteri imzalamışlar, 
sonra sıra ile büyüklerimizi ziyaret 
etmişler ve bu ziyaretler kendileri
ne iade olunmuştur. 

mur alma imtihanı dün Ticaret O- Bu tahkikat neticesinde Ordu va- ve kaptan Mahmut, suların cereya- mahkemece karar v!'riJmıŞ sf11 
dası salonunda mezkur bankanın İs- punmun birinci kaptanı Mahmud nına vakıf o1duğu halde kafi tedbir dan muhakeme günü olan 1 ,.

11
\J 

tanbul şubesi direktörü Bay Şerif ile ikinci kaptanı Remzi dün gece alamaması ve idaresizliğile iki va- tarihine müsadif perşembe ~61'~ 
Kısakürek ile bankanın kontrolörü geç vakit Adliyeey teslim edilmiş- tandaşın ölümüne sebebıyet vermek at ıo da müddeialcyhlerdefl lı~tl"( 
Bny Bedri Arkonoç huzurlarile baş- lt>r ve üçüncü Sulh Ceza hakimliği suçile mevkuf olarak muhakeme e- nin bizzat veya bilvekalc ~~ tf) 
lamış ve imtihane bir çok fakülte tarafından sorguları icra edilmiştir. dileccktir. de bulunması lüzumu ı:b}1g 0ııJI' 

Maliye Vekili, Elaziz Meb'usu Fu
at Ağralı, 

mezunlarİll' lise mezun lan iştirak et- 1 Bu sorgular ve tahkikata g{ire, Ordu İkinci kaptan Remzi de .ıy ıi mev- mına kalın olmak üzere 1ıao 
9

31 
miştiı. J vapurunun, Dolmabahçeden hareke- kuf ol:ı.r:ık nıuhakeme edilecektir. 
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• • 
1 ! Küçük eşya 

1 Terhin 
Sandığı 

ı ı ve yo 
Bazı tüfün imalathanele

Bayrak satış ları 

Belediyece kontrol altına 
alınması kararlaştırıldı 

1
-Haf~ Filozofu - , 

d fyor kl : 

--------------------------Nankör lük erle 
Mücade e 

Gelıyorlar, gidıyorlar .•• ve her bi
ri ardında büyük ve derin ızler bı· rinde,· işçilerimiz radyo Borç a lmak i steyen hal• 

kın çok işine yar1yor ·- --- rakarak... Sonra, birden Üzerlerine 

d • ı k 1 1 ' Belediyenin Mezat İdaresi salo-
ı n eyere ça ışıyor ar e nundaki Küçük Eşya Terhin Sandı-

Nizamı şekilde gapılmıyan bü- son kürek ile topra~ atı_ldıklan so?-
ra onları ıslak kabırlenne, gecenın 

tün bayraklar müsadere edileceklkorkunç sukununda nankör~?~..in 
sefıl tırnaklarına terkcderek donu -

[) 
ğının herkesin işine çok yaradığı gö-

Q/ı h k tl• . ı• • rülmektedir. Acele paraya ihtiyacı a are e l ve neşe ı mesaı olanlar; mücevherat, altın ve gü-

tı~,.. en bu usul gittikce gayılıgor müş takımları, altın, gümüş ve anti-
Q ka fiyeli santiar, elbise, saat ve kös-

ha ır kaç aydanberi, şehrimizde \0 e İzmirdeki bazı tütün ve üzüm ima- ı tıele .
1 

ı tek ve saire gibi kıymetli eşyasını 
. hr H rı. e işleme depolarında radyo-gramofon kullanılmıya başla- buraya rehine getirdiği takdirde, 
dyo · d' alıç .semtindeki bir tütün deposunda öğle tatili esnasında işçilere 
lla ınletılmektedır. İzmirdeki bazı tütün imalathanelerinde ise iş derhal 10 dakika içinde bütün mua-

or011;1nda da, imalathanenin muhtelif salonlarında büyük radyo ve gra- melesi ikmal edilip kendisine pa
l' d har çal tıaktadır. Yapılan tetkiklere göre bu tedbir neticesinde işçi- rası verilmektedir. 

ilı;ı0~.~ a çok çalışmıya \ 0e daha fazla randıman \·ermiye başlamışlardır. Ödünç verilen para miktarı 1 li
tılarak Ve gramofon dinliyen işçilerin, kendi hususi duşüncclerinden ay- radan başlıyarak 200 liraya kadar-

Yenı bayrak kanunu mucibince, nizami şekilde yapılmış bayraklar-
1 

yoruz. Ve bir daha, hıç amma hıç 
dan başka b:ıyrakların çekilmesi, satılması ve kullaıulması sureti kat'iye- isimlerini anmıyarok hatırnlarımız
de yasaktır. Buna rağmen, dünkü sayımızda muhterem bir okuyucumu- da onlar için küçücük bir köşe bile 
zun mektubunda da i5aret ve şikayet edildiği veÇhıle şehirde eskıden ayırmaksızın onların kıymetlerıni 
lı1alettayin yapılnuş bayrnklarm satışı serbestçe devam etmektedir. Ka- günlı.ik hayntımızın tekerlekleri al
nun mucibince bu gibi bayrakları her kim asarsa alUkadar memuıların tında ezerek gcçıyoruz. Kndirşinas
bunları asıldığı yerde derhal görüp müsadere etmiye ve hatta ceza ver- lığın büyükliığumi ve lı.iz:urnunu id
miye de salahiyetleri vardır. Her ne kadar halk bu yüzden mutazarrır rnk eden bazı müe es eler, arasıra 
olmamak için, bayrak alırken itina ediyorsa da diğer taraftan alakadar kucaklarında toplıyabıldiği münev
larca bu hususta lazımgelen dikkatin gösterilmesi memurlara bildirlmiştır verlerle dizdize bu büyük kıymetle-

Cumhuriyet Bayramında bütün müesseseler ve her yer nizami şe- rin hatıralarını söyleşiyorlar, dert
kilde bayrnk kullanacaklardır. Bu hususta İzmir Belediyesl evvelden ted- leşiyorlar ve tanıtıyorlar. 

'l l daha hareketli ve neş'eli çalıştıkları görülmüştür. dır. Ve para \'erilmcsinde esns ola-
ra da ~ız yapılan tecrübede işçilerimizin bilhassa klasik \'e ağır pal'ça- j rak rehin getirilen e§yanın nısıf \'e

bir almış, milli bir bankamızla temas ederek piynsaya yeknasak bayrak Bunl:ırın başında Şehremini Halk-
çıkarmıştır. evini görüyoruz. Karşımda bir liste 

l'lıııtıta a a. fazla temayül gösterdıkleri, fazla neş'eli parçaları dinlerken 
taı:ı b Zil~ çalışmadıkları da anlaşılmıştır. Esasen geceli gündüzlü çalı- ya üçde ikisi hesap edilmektedir. 

Ayrıca, kanunun tarif ettiği boy \'e şekilde, ucuz fiatla bayrak sat- var. Şimdıye kadar aziz hatıraları 

~'"ınau~'Uk !nbrika ve müesseselerimizin kaffcsinde meselii milli bez, Alınan :faiz de gayet az. Mesela 25 
~ttUt. fabr°:al~ımızda işçilerin dinlemeleri için büyük radyolar mev- lira için 2 ayda ancak 50 kuruştur. 

mak istiyenlere İzmir Belediyesi yardım ctmiye başlamıştır. anılmış büyük olulerimizle bundan 
Şehrimizde bazı semtlerde bir bayrak ihtikarı da görülmektedir. Be- sonra yad edileceklerin listesi 

lediye reısliği dünden itibaren bir kat daha gayretle bu işle meşgul olmı- Şehrcmıni Halkevi, her on beş 

l>o!a Şehrımızdeki ve İzmirdeki bir çok imalathane ve tütün işleme İki ay sonra :faizi \·ererek borcu bir 
Nert ?a, bu müsbet tecrübeleri öğrendikten sonra• kendi yerlerine sene tecdıt etmek mümkündür. Son 

ya başlamıştır. Bayrak satışları, hemen kontrol altına alınacaktır. günde bir, bir Türk büyüğünü ele 

1 ~-h· 1ı:1 n. yeni radyo-gramofonlar aimayı kararlaştırmıslardır. Bö}·lece, A çık ı_ '"" ıpJ • günlerde bu sandığın muameleleri 
~':llr. erı, işçilerinin, musiki ile ruhi terbiyelerine de dikkat edecek-

----------------·--------tj büyük rağbet gô~~rek çok artmıştır. iş ve 
~Ooo göçmen Köy Kandilli Memurigeller 
,.., <ıha iskeleleri Rasathanesi Bi~::u~!t!fravn~~::re 
'Je/i V l k / İzmirin Urla kazasında 10 lira asli 

'So ... 1/0r nuru aca Büyültü Ügor maaşlı hır zabıt katipliği açıktır. Or-

bib"· H~r istlyan TUrkUn Köylüler bunlardan resimj Kandılli Rasathanesınin tevsıi ve tam€:ktep mezunları arasında 1 Teş-

Almanyadan 
Gelerl 
Yeni mallar 

lthallt muameleleri 
biraz arttı 1 

S::m gunlerde İstanbul ile İzmir li
manlarında Almanyadan fazlaca id
halat muameleleri kaydedilmiştir. 
Alınanyadan memleketimize se\'-

alarak, onun hayat ve eserlerini, hu
susiyetlerini salahiyettar kimselerin 
dılıle yaşatmaktadır. 

Musahipzade Celô.l ile açılan bu 
cTilrk büyükleri> seri konferansla
rında şımdiye kadar Abdülhak Ha
mid, Şeyh Galıp, Ahmed Rasim ge
celeri yapılmıştı . Dün akşam da Zi
ya Gökalp'm hatırası münevver bir 
dinleyici zümresi huzurunda kut-

l lnııdı. ı 
Ziya Gökalp için, dün akşam, Pro

fesör Hilmi Ziva. 1lıihıvat Fakültesi h ır U lrinisanıde İzmır Adliye Encümenin-
ou Se m racaatı alabilecekler yeni kısımlar ıliıvesi kararlaştml -
~ (l;,0000Rom.~nyadan memleketi- Mem .. leke.tim_ i.zde. sah_illcrde. bulu- lmıştır. Bu maksatla ilk olarak Ra • • de bir ımtıhan yapılacaktır. ıkedilmekte olan malların bedelleri profesörlerinden Yusuf Zıya ile Ba-
'lf \> ) g d h 

1 
k k 

1 
dh 

1 
_ Çankm vilayetim ahkemesi (10) Rayşbank adına Cumhurıyet Mer - ha Gokoğlu, Orhan Kutbay S}Tl ay-

~ arın oçmen a a ge ece • nan oy erımızın 1 a at ve ıhracat· sadhane Cı\•arında bir (Miknatıs a- lira asli maaşlı zabıt katıpliği için 'kez bankasına yatınlmaktadır. 
lbany Şehrimize gelecek olan !arını tanzim için iskeleler kurabU- ) ('v ) d . 1 • . t .

1 
rı kendi branşları dahilinde söz söy-

lıı a Bn kT . . .. yar \'e .ı azıcı aıre en ınşaa 1 ı e de ayni şeraiti haiz bir genç aramak- Diğe rtaraftan 31 Mayıs akşamına 'edıler. 
1~ı ~i}a ŞVc ı ının memleketi- melerıne musaadc edilmiştir. Bu is- d' _ b b' k . t . . tadır kadar Almanvava ,_.apılan ihracat 
~Q l i reti sırasında Bükreş Sefi- keleler köylerin orta malı olacak ve ıger azı ır aç ınşaa ıçın miına- . J J " • Memnuniyetle haber aldık ki. bun· 
~!! ltr:nd~~duUah Suphi Tnnrıöver makul ,.e mutedil nisbetler daire - kasa açılmıştır. Hemen inşaata ba.ş- Oıvanı Muhasebatta 25 nsli ma· bedelleri Izmir ve İstanbul Vilaye • ın sonra Tanburi Cemil, Şair Esref, 
~·O& ı.ı~ıne refakat edecektir. Bu sinde tüccarlardan resim alınabile- ı lanacaktır. aşh bLr zabıt katipliği miinhaldir. Merkez bankaları şubelerince tama- Tevfık Fikret, İsmail Safa, Nazmi 
"ili tc~tle Ankarada yapılacak 

0
• cektir. Bu ilk inşaat için (32) }}in i4 lira Ancak buı aya, muhakkak, şimdiye men tesviye edilmiştir. ıZıya, İbnirrefik Ahmet Nuri. Hatta 

rı ~·•ıı rn'Tk D hT V kAı . b kadar 20 lıl'a asli maaşlı bir yazifede Yeniden tediyat yapılnbılmesi için İbrahim Müteferrıka, hatta Katip 
>: d"' u n atlarda bu mesele- .. a . ı _ıye e a .. etı, ~ hu~_usta bü- 16 kuruş sarfedileccklir. Bılfthara Ra- 1 bulunmuş olan lise mezunları \'e arada bir ihraç ve idhal muvazenesi 'Çelebi ve Nedim, Vefık Paşa, Ah-

~ılrnE'k~l'~J!Uhahs edileceği tahmin 1 tun \'ılayetlerc bır tamım gondererek scıth·ıaeye yeni ve pahalı iiletler de !yüksek mezunlar da serbest\e alı- olması icap etmektedir. ı 
b edır köy iskeleleri hakkında Büyük Mil- :;atın alınacaktır. med Mithat Efendi, ilk Turk musiki 

ı l'r · nacaklardır. 1 T k l N Ab R laraft h let Meclisine bir kanun ı)rOJ'esi ve- - ·--- notasını yapan op npı ı asır -
., '' .. , n> d nldiğini \'e bu pl'ojc kanuniyet kes- ı ı aülbrıki, Türk telgrafçılarının pır ı · t>0 .....,a an nber verildig-ine f d k Digver taraftan ;Buı sa ch·arında 'T9.u··ıu··ncU.. ı · · ı 

ıv < a a mevcut 350 bin b a· .... 1 .. - . . k d ln l Ve (Kcırac:ıbey) hfırasında 'iO lira üc - !Mustafa Efendi gibi buvüklerimiz n 'I'ü k e ıp yurur uge gırınccye a ar . v . ,, 
ı. t..... r te Romanya ve rnem- j'7 1. K k 1 k" . k 1 retlı bır ıd:ue memurlugu ve 55 lıra Du••kka""'nları için N<>celer a'-ırmıs ve simdiden ha-
ıı; •• , ıe a ı ve ayma am arın oy ı ·e e- T.•• f •• f •ı •• •• .. · b b 1 "' .. ~· " 
' ~(! g~u ·aca.nt cd.crck memle- lcri yakından alakadar olmalart lü- ı ll un ens l usu ucrellı ır om ar memur ugu mun- zırlıklarını da bitirmi bulunuyor . 

.............. rnek ıstemışlerdir. !zumunu alakadarlara blldırınistir. A l ,hal\ldır. . d d" .. Boyuna art ,Bu büyük adamlar içil yine ml"\mle-'""""""""''''''' , Çl ıyor 1Pmurın Kanununun or uncu ıyor k t' t . 1 •. .. 
h -1ütüncUler; bakkaliardan lemeleri temin dahi edilmi tir. 

ıııııuuıınuuuııtııııııııııııııuHıııı11111111111ıııııııuııııı.1111ıııııınıııuııııııııınıııuııuıınımm 

1 

m .:i.:iı;c;indeki şarthırt Jıaız olanların ~ e ın anınmış sıma arının S07 SOV-

B 
.....__ - me rese er Fındık. i .raca~ımızı arttırma~. için ıTesri. S3ntnin 10 unc•.ı güril nkı:;a.. Ş d' . .. 1 . . Ş h .. 

------- fındık cınsıerını ıslah etmek uzere mına kadar K"'racabev haAra"sı 1nu"- şlkftyelci !.... ım ı sız SO'i evınız: r- rem nı "' ,, Halkevine nasıl müteşekkir \'e mm-

u 1 Giresunda bir Fındıkcılık Enstitüsü dürlu- .!üne müracaatleri ıazımdır. Şehrimizde tütün ve müskirat sa-

11 1 d 
~ n"ttor olmıyalım ki. milli kültürü -

.a rın arsa I• açılması kararlaştırılmıştır. Bu ens- Lisemezunugenclertercihedılecek- tan dükkanların a)dan ava tezayut . b a r 1 n a m a mtize yeni ir hareket. yeni bir ha-

y 1• titünün tesisinde çalışmak üzere şeh· tir. ettı,Jı goı Lilmekt<'dir. Meslekten çe- yat \'ermiş oluyor. Ebedi medfen-

~ b 
rımizden de mi.ılchassıs bir ziraatçi SON TELGRAF ·. Ger"'k şehrimiz· kılen \'eya işinden çıkan ekser kim- 1 d 

1 1 
" erin e vatan bu büvük me\·taları 

Şu e e • • d• k Giresuna gidecektir. de ve 2 r~k taşrada işçi \'e memur seler. elinde küçük bir sermayesi o- kl d b 1 rl inşa e 1 ece D·~ lunca hemen en kaArlı bı'r tıcaret ad- aya an ırmış u unuyor. Şehremini 
ıgcl' taraftan tütün mahsulünün arav;m: r gazetemize bir mektupla IHalkC\'İnin o1cki halke\'lerine d(' nu-i/' I_ ıslahı içın de lzmirde açı!ac3kola n h;1b •r v rd•klerı takdirde her gün deltıklcrı tütunci.ılükle ve müskirat 1 mune olm'lsmı ti'min c:>tmekten b:ış-

1( genı· br·na • 44 bı·n l yeni tütun Enslltüsiıniin tss~i etro.- muntazam n ne~redılcceko lan bu bavılığine başlamaktadırlar. ka elimizden ne gelir? 

1 
traga fınd3 hazırlıklara başlanmıştır. 'sütuns m ccannn dercedilcccktir. Diğer taraftan bakkallarda da tii- Halk Fı •ozofu 

1 

t, ·~l·rkecı·de _ııapılıyor fllllllllllll!llltlllllllllllllllllllllllllllllllllfll!lllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln tün ,.e müskirat satılması bunların ................. "'"""'"'"'"'"'"' '"""""""""""'"'"""" ..... 
(11"' "11 _-., sat!şuıı azalttıgından bahsıle bır çok 

ş b .nbu1 Def ~ . . cumhur ı·y et bayram ı 'tutün_c~.ler:.tüt.?n ~·e müskiratın yal- 1 Meriç nehri 
( ~tıni kır terdarlıgı, kıra ıle oturulan binalarda bulunan Maliye nız tutuncu dukkanlannda satılma-
lıır1~e, şırnd:d:.n kurtar~ak çarelerini aramıştır. Yapılan tetkikat neti· " ısını ve hiç olmazsa bakkallardan tü- 5 senede 
~l!t l~ıtlarda ol~~~·c:ler~.n~~ ~.ul~na~ .. şubelerin ekserisi dar ve gayri ıUç gu·· n yapılacak şenlı.kle- ~ısütnemsaı:lmeradkirs.aliihiye~inin alınmasını ,,..,emı·ztenecek.' 
~ e btıy k . a goru muştur . .ınaliye şubeleri, kıra bedelı olarak 1 t L ~ 
l'l!ıı l'rur <!trn ~ hır Yekun sarfedildiğinden hem bu paradan yavas yavaş ============== 
ltt-ıı~ '-'e rnod:r ve h.em de Maliyeye bina kazandırmak için şeh~iınizde • t b•t d• ı b •• t •• ı Sultanahmet Dırinci Sulh Hukuk 
lı1 ~1~tır.13 n !\ıralıyc şubeleri için yeni binalar inşa edılmcsi kan.ırlaş- rın• es 1 e 1 en U un Mahkemesinden: 
~ıtı;ı~~n elind~ ~aksatıa, yeni maliye şubeleri binaları yapılması için Ma- 1 

1 
Da\'acı Yani l\tanvo ve Kirvakıyc 

1 ~ .., tdan istif uluna.n metruk medrese arzalarından ve bu kab il eski izafetle \'ekilı a\•uk~t Mardır~s Akıl-
'ıı. ·~nı malı ade edılmesi de muvafık görülmüştür. Verilen karara göre program f "·-' ya Z f yor UZ lının İstanbul Ahıçelebi Lıınoncular 
~.ıı (

7
faaga 1red şube~i binası, Sirkecide Hüda\·end igar caddesinde Kalın caddesinde 9 No. da Kosti Dimıtri 

~ t 2
5) lira :a~;se~ı arsa:ı üzerine yapılacaktır. Bu yeni bina için (44) Bu··ıu··n du••kka~nlar p b .. Dec::pina. Katina. Elenko \'e Ahıce-

~tı ih~arn olur ledılecektır. Buradaki inşaata hemen başlanacak ve bi- e rşe m e gu • lehi Yemiş iskelesi caddesinde 28 
t ~t-,~ <ıtı, bıı:.h 0 maz Hocapaşa Maliye Şubesi bura'-'a nakledilecekt·ır. •• I' \' " ar ,, k 1 t k k No. da Mihal Bahla aleyhlerine mah-
~h~~nı ('',ti ?naJiv: ~~~eilm~lbi):e ŞlUbeleri.b!naJarı~ın yapılması takip ede- nu a şamı saa geç apanaca kememizın 937/79 sayılı dosynsıyla 

erıni d" lv ~.· erı ına arının ıçı son sıstem tertıbatı ve dosy·a " 1a 
1 

açtığı izalei şu-vu davasından dolayı 

7 
vıo acaktır. " A Hazırlanan resmi programa göre iyonlarla iştirak edeceği .. resmige- müddeialeyhlerin ıkametgahlarının 

/(
...,. /ıQz•h 28 Teşrinievycl perşembe günü saat çıt alayı, tam saat on bırde Beyazıt- meçhuliyeti hasebıle icra kılınan 

r& \ M,•• h 13 ten sonra bütün resmi daırcler, tan hareket edecek ve Bevazıt-Sul- ilanen tebligata rağmen mahkeme-
Qç k UCeV er tatil edilecekler ''e 1 Teşrinisani 1 tanahmet - Sırkcci - Köpr~ - Şı~ane ye gelnıedıklerinden gıyaplarında ic-
~ Cl Çl CW f l ı pazartesi günü açılacaklardıl'. yokuşu - 1stıkliıl sn<.idesi yolile Tak- ra kılınan duruşmalnrı sonunda: 
'•Q J_ l l A.Ja fŞ Q r f Hususi daireler ve dükkanlar 29 sım meydanına gelerek abideve <.'e· ICQ J Mezkür gayri menkulün şuyuu -

a ~dı ç "' l Teşin cuma günü mecburi olarak !enk koyacaklardır. lr& og nuıı izales ne 18/10/!)37 tarihinde 
~ L a ıgor kapanacaklardır. 28 ve3 o uncu !!Ün- Saat dokuz buçuktan itibaren 1 "llo --- - t am 1 b karar \'erı miş olduğundan tarihi i-
(1 ll yu lerı için bu mecburiyet yoktur. Yal- r vay ar, u yol üzerinde işlemı- landan itıbarcn 8 giın ıcinde tem~·izi 

1 ~ele - .. ttllrucu mad· Bilhassa eski bilezı-kler nız perşembe günü dükkanlar bir lyeceJ.:lerdir. Bılcihara saat 14,45 te e ••ıug d dava etmedıkleri takdirde hiıkmün 
~llçaı~leketı . •dere edildi saat geç kapanacnklardır. E ırnek:ıpı Şehitliği ziyaret edıle-
~ ll:Çılık rn~de v çok satıhyor cek \'e merasimle çelenk konacak- ke.sbi kat'ıy.et edeceğı huküm hu-
aırı~ Vak'al ~ şehrimizde Kış münase~tile Beled iyen in Me- P er§embe günü öğleden itıbaren !asası tebliği mak, mına kıı m olmak 

ban Cenup arı Çokazalm ıştır. - her taraf ayın 30 uncu cumartesi tır. üzere ilan olunur. 
,. e Vrık• hudutı zat dairesinde eşya satışları çok art- .. .. k GECEKİ MERASİM 

Bu ı, için bir TUrk-Ytınan 
k omisyonu teşkil edildi 
Edırneden itibaren Akdenize ka· 

dar uzanan (Meriç) nehri mecrası

nın temizlenmesi için ınemleketımız 

ile Yunan hükuınetı arasında bir an
laşma yapılmıştır. Bu anlaşma üze
rine ıki hükumetın murahhaslarının 
iştirakile salfıhiyetli komisyonlar 
teşkıl edilmiştir. 

Tekmil nehir mecrasının temiz -
lenmcsi işine yakında başlanacak ve 
birçok yeni bentler yapılacaktır. Bu 
tekmil (Meriç) nehrini temizlemek 
işi tam 5 senede ikmal edilecektir. 
Bu suretle T rakya ovasın ı her an 
tehdıt eden su basma tehlikesi de 
kaldırılmış olacaktır. . ...................................................... . 
İstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mnh

kenıcsinden: 

'.titr L alar ol arında arasıra gunu a şanıma kadar gündüz bay-
tıq.at '1'-'rnen ll'lakta ise de kaçak- mıştır. Bilhassa çini soba ve demir ra kla rla, gece fener ve ışıklarla ren- Gece. Taşkışladan \'e Yedek Su

bay okulundan meşaleli !ener alay
ları hareket edecek, saat 20 de Tak
san meydanına gelecektir. İstanbul 
tarafındaki fener alayına işlirak e
decE:k olan halk \'C mektepliler de 
o:aat ~O de Bevazıt meydanında top
lanmış olacaklardır. 

Bevoğlunda Faikpaşada 8 No. lı 

hanede mukim Marika tnraf ından 
Bi.ıvi:kada Bahçıvan sokak 14 Nu. 
da oturan Andon veledi Kozma aley· 
hıne mahkememizin 936/1419 No. lu 
dosyası ile açılan gaiplik davası 

Usak Aslıye Hukuk Mahkemesın- üzerine mumai!~yhin göster ilen ad-
den: t"tıtl!~ı·tıcian :iakrnuhafaza kıt'alarımız sobalardan satılmak üzere her gün garenk ve mutantan b ir şekilde do· 

~I!, 1~~ :talnıı alannıaktadırlar Ve 5 - 10 tane Mezat dairesinin eşya natılacak, süslenecek \'e tenvir edil-

~~itı~döıu oı~:r~ bir hafta. için- kısmına getirilmektedir. miş olacaktır. 
~ llltııı ıhn~lir. uzere 74 kaçakçı Mücevherat satışları da fazladır. 29 Teşriniev\'el cuma günü her 

<lı'- arln En · d k" k 'ld k ' - Halkevi önünde nutuklar söy·lenecek ~ "'l<!ri llı<:rnıek zıya e es ı şe ı e ı gerdanlık 

1
;.to 1.ıy 875 kilo :te kaçırmak is- ve yüzükler, modası geçmiş bilezik- ve ayrıca sabahleyin saat dokuz bu-
'1, ~turuc gumrük kaçagwı 7 ı b. b' çuktan saat onu on beş geçeye kadar 

ıı. "l.ı~ oı u ınadd , er ırer ırer elden çıkarılmakta, 
"'\ h 1.ı .. d e, ellı' d" t b' Vilavctte Vali, resmi Z""atın teb -
'.tı, t:qı "A'-.. ört deft or ın \·akti hali yer inde k ibar ve yüksek " " · 

"'l'L ~ıı; j ... 1_ er sigara kA w riklerini kabul edecektir. 
oıı; lir .. ~esi .... h agı- aileler bile bunları satmayı tercih 
~8.f ilsı, ıa k ··• ayvanı ve 79 t kt d' 1 M Tam saa t on b irde Vali ve İstan-
···~~-~- açak h e me e ır er. ücevherat satışının bul Komutanı ile teşrifata dahil di· 
~~ İtıt•aı çı ayvanı da r oklug1u '-Üzünden burada hem"n he-~~· rı.rırnız t }; " " ğer ze\'at ve matbuat mümessilleri 

ıltnit.t· arafından h ·· ~ ır. men er g un muamele yapılmakta· Beyazıda geleceklerdir. 
dır. Esnaf cemiyet e~inin temsil! kam-

Bu birinci alay Tt>pebaşı - Şı~ane 
yokuşu yolıle Topaneye inip dağıla
cak; ikinci alay da Divanyolu tram-

\'ay yolile Emınönüne inip oradan 
Ankara caddesi tarafındnn Beyazıda 
çıkıp B~yazıtta dağılacaktır. 

' Ertesı gün de her Halkevinde mü-
1 ::.amerel r \•eritecektir. 

resde bulunmamasından dolayı da-
U şa k 'ın Doron kövünden Şanh oğ- va arzuhali iliınen tebliğ edıldiği 

lu Mustafa kızı Hamide tarafından halde müracaat etmemiş ve duruş· 
kocası Adananın Ergin nahiyeo:in - ma gününün ilanına rağmen de mah
den Hasan 'Tahsin oğlu Ali Rifat a- kemeye gelmemiş ve ohıren itt ihaz 
leyhine Uşak Aslıye Hukuk Mahkc- olunan gıyap kararı dahi ilan edil
mesine açılan bo;ıanma davasında, diği halde \'ine ispatı Yi.ıcut etme
elyevm oturduğu yer belli olınıyan miş olmasından hakkındakı duruş-

! müddeıaleyh Ali Rıfatın ilanen davet manın gıyabında icrasına ve muma
jolunmasına kanlr \'erildiginden ıileyh Andon \'eledi Koz~anın hayat 
mahkemenin muallak bulunduğu ve mematı hakkında malumatı olan-

ların tarihi ilıindan itıbaren bır se-
22/11/937 pazartesi günü saat 10 da 
u~ak asliye Hukuk .Mahkemesinde ne zarfında mahkemeye bild ırmele-
hazır bulunması liizumu ılan olu _ rine karar verilmiş olduğundan teb-

( ?g lığ makamına kaim olmak üı.ere i-n ur. 7- 5). 
lan olunur. 
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Ebedi mahkumlar Nazarlarınıza 
Dikkat ediniz! 

Dük dö Vindsor 
Fransanın en zengin f abrikO" 
törü ile geni bir dünya seY" 

y '!- h a tin e ç z k ı g o r I Deli ve tımarhane 
insanın yaşı ilerile· n e d e m e k t i r ? dikçe gözleri daha ı ____________ , _____ , güzel bakabilmeli! 
Akıl yaşda değil, başda, deriz, fa

za Va ı 1} de 1 İ 1 e 1 t 1 m a 1 ha 0 e Ye kat baş nerededir?. Senelerin ade-

• d • k t S O D r a dehşet 1 j dinde mi?. Hayır. İnsanın yaşı na-g 1 f 1 e D zarlarındadır, diyorlar. Nazarları 

- "Haydut .. Haydut .. 
intikam alacağım,, 
"Bir milyon isterim.,, m a c e r al a r S? e ç i r i y o r ı a r . . genç kalabilen bir adam, istediği ka· 

L.------------...:=ı:.-...::...--..:;, _________ dar seneler geçirmiş olsun, daima 

lgenç demektir. 

Bir kadın söylüyor: r 
- Bundan sonra sana kendini mu

hafaza et, dedim, zira bir elime ge
çcısen, şu elimdeki bıçağı karnına. 
daldırırım .. 

Karşısında birisine mi söylüyor? 
Hayır. Görmediği, fakat hayalindeki 
bir adama bu ihtarı savuruyor. 
D'ğer kadın da patato•leri ayıkla

r-,, ş tır. Bir müddet sonra o da konu
şuyor: 

- Haydi aziz im, buradan gidelim. 
Bütün gece böyle konuşuyor. 

Bunu söyledikten sonra bu zavallı 
kadın do görünmiyen dostile beraber 
çıkıp gıdiyor. 

Yalnız kalan öbürü, yüksek sesle 
konuşmıya devam ediyor. 

Bu kadın, 33 yaşındadır. Çıkan ka
dın ,sc 45. İkisi de delidirler. Bu sı-

TEDAVIHAN~ 

yız. Kadınlar bana tuhaf tuhaf ba
kıyorlar. Bu kadınların uzanamıya
cağı bir yere konulan radyo çalmıya 
başladı. Tatlı bir musiki bu deliler 
salonunu doldurdu. İşte musiki, bu 
tehlikeli delileri teskin ediyor. Fa
kat bugün musiki aksi tesir yapıyor. 
Radyonun sesini duyan kadınlar, 

kendilerini yere atıyorlar ve bağı
rarak yuvarlanıyorlar. Birisi hasta 
bakıcının üzerine yürüyor, diğeri 

ise ayakkabısını radyo makinesine 
fırlatıyor. 

Bir hastabakıcıya: 

Bugünlerde yine kendisinden sık 

sık bahsettirmiye başlı yan Loid Corç 
buna canlı bir misaldir. İngiltere -

nin eski başvekili, bugün yetmiş 

dört yaşındadır. Çok dinçtir. Çok söz 
söyliyebiliyor ve saatlarca kendini 

dinletebiliyor. Bir İngiliz gazetesi, 

Loid Corç'un yetmiş dört yaşında ol

ması münasebetile bir bugünkü res

mini, bir de otuz yaşında iken alın

mış resmini koyuyor ve diyor ki: 

c Yaşı altmış yahut yetmiş olmuş, 

bir adamın bakışı, hayatının diğer 

her hangi bir yaşındakinden daha 
güzel olur.> 

Niçin boğdu 
Belli de iil ! ... 
Fransada salaklara, sersemlere 

mahsus olan Şobof darülacezcsın -

de bekçilerden Jordan isminde yir -

mi dokuz yaşlarında bir adam ora -

tmki hasta çocuklardan Oden ismin

de küçük bir kızcağızı boğmuştur. 

Cinayet etrafında tahkikat yapılır-

üzerine tahkikat da bu şüpheleri 

kuvvetle1'dir miştir. 
Jordan cürmünü şöyle itiraf et • 

miştir: 

- Ben onu boğarken hiç ses çı -

karmadı. Yalnız gözlerinden iri iri 

yaşlar geliyordu'. 
Jordan da yarı apdal bir haldedir. 

- Radyoyu durdursanız, diyorum. 
İfadesine devamla şunları söylemiş
tir: 

Cevap veriyor: 
- Bunlarla insan ne yapacağını 

bilemez, şimdi beğenmezler, biraz 
durdursak, büsbütün azarlar. 

- Demek dalına yakından kon
' trola tabi tutulmalı? 

Dük Almanye seyahatinde halk arasında 
. . tonıJll 

Dük dö Vindsor ile Düşes'in Ame- !eri Fransada Kondedekı şada~· 
rikaya gidecekleri yazıldı. Yeni ge- sahibi Mösyö ve Madam Bodo .Jdl 

. 1 dı pre-len Ingiliz gazetelerinin verdiği son merikaya çağırılmış ar r. f nd.ıl' 
haberlere göre sabık kralın sevgilisi bulunan Dük dö Vindsor tara 

1 Jı) 
ıle evlendikleri ve balayı geçirdik- ~D•vamı 6 ncı sayfa"'''/ 

,,. 1 1111ı ııl 
11111111111111111uı1111111111111uıııııu11uu111111111111ııııııııııııı111111ııııı11111111111M'ııı111111111111ıııı1111111111111ıı11111ıuıt1 

aranıyor 
Ankara Anonim Türk Sigorta 

Şirketinden : ,. 
Şirketimi7, mevcvd acentalık teşkilatına ilaveten, aşağıd_a YW 

zıh şehi r ve kasabalarda çalışmak üzere mezkür mahallerın ·ıe 
nılmış tacir ve firmaları arasında acenta aranmaktadır. Bu ~3> 
istekii olanların şirketin lstanbulda, Yeni postnne karşısın dS 
Erzurum hanında kain muamelat merkezine . referanslarını 
bild i ,ınek suretile • tahriren müracaatlrri : 

Afyon Çana!tkale Gemlik Mardin 
Amasya Çorlu Gümüşhene M. Kern111' 

Antalya Diyarbeklr ine bolu pat• 

Ayancık Dört:ıol lzmlt Ordu 
Bafra Düzce Kars Rize 
Bartın Erzurum Kastamonu Sinop 
Biga Fatsa Kayseri Sıvas 

Bilecik Fethiye Kütahya Tokat 
Bolu Gazi Anteb Malatya Urfa I< 

Gelibolu Maraş Zonguld11 

Meşhur GREGOR's JAZZ Orkestrası 

Yarınki Ç A R Ş A M B A akşamı 

14 ŞEN ARKADAŞ ve 
fat onlara duvarlara içinde, son gün- = 
lcrine kadar timarhanede yaşamak 

- İşte şu, dalına intihar etmek is
Tehll keli bir deli buhran ter. Diğeri ise reisicumhurun ken
anında böyle baQianıyor disine mektup yazacağını zanneder 

- Odeni çağırdım, kendini bekle

dim. Belki hatırına bir şey gelme -

miştir. Yanıma sokuldu. Ondan son

rasını biliyorsunuz. Öldükten sonra 

cesedini aldım. Nehire götürdüm. 

Çamura gömdüm. Üzerine otlar koy- I 
dum. Örttüm. Tekrar yerime gel • 

" CONGA • yı sö>leycc<·k o·a·ı Miı ELVIRA 

MA Y'la Ankaraya gitmezden enel yegane temsilini 
hakkını veriyor. 

İşte b ucümleler, bir Fransız tica
rdhanesinde yapılan repörtajdan a
lınan cümlelerdir. Fransız gazetecisi 
röportajına şöylece devam ediyor: 

tarafından temsil 

TEHLİKELİLER 
ve her gün mektup geldi mi diye so-
rar. 

İşte biz, bu ticarethaneyi geziyo

ruz. Şimdi (tehlıhlilerin) yanında-

Bir höcreden sesler geliyordu: 
(Devamı 6 neı ıayfada) 

Bu Perşembe günü matinelerinden itibaren 

SARA y SINEMASINDA 

GARY COOPER 
ve JENA ARTHUR 

dü ıyanııı en büyük maceralar fiımi 

sözlU B LJ F F A L O B İ L L Maceralar kralı 

: CEClL B. DE MiLLE Serbest 
mürekkeb bir ordu • fevkalade 

bir şaheser ... 

bırakılmış 20,000 at - 1 
b~yecanlı sahnel:.J 

• t)~k-'l'lJ~·~-
ve m ufı. arebe.s~ , 
ultanfJam~cJin . 

1
_ 

gızl { JIY0..5et L 

Herkes merak içinde bekliyordu. 
Fakat, Abdülhamit ortada görünmü
yordu... Bütün seliımlık sahasını 

derin bir sükut istila etmişti. Herke· 
se, hünkarın birdenbire hastalandı
ğına kanaat gelmişti. Fakat bunu so
rup öğrenmek, mümkün değildi. 

Terrıka No: 47 

Başkatip Tahsin paşa, bu emri a
lır almaz; derhal Yıldız telgrafhane
sine giderek makine başına geçmiş
ti. O gece, sabaha kadar Osman pa
şa ile muhabere ederek, onun İstan
bula avdelini temine gayret etmişti. 
Fakat, son derecede inadcı bir zat o
lan Gazi Osman pa~a da, ilk söyledi
ği sözde ısrar eylemişti. 

Muhabere uzadıkça uzayordu. Os
man paşanın bu inad ve ısrarı, Ab • 
dülhamidin fena halde evhamına 

dokunuyordu ... Hünkar, bütün se -
liimlıklarda arabasına alarak karşı

sına oturttuğu Osman paşanın bu 
şekilde Avrupaya gitmesini, ve her
keste de; 

- Osman paşa, A vrupaya kaç • 
mış. 

Gibi bir zehap husule gelmesini, 

Yazen : ZIYA ŞAKIR 
bir türlü havsalasına sığdıramıyor
du. 

Yıldız telgrafhanesinde, hiakine 
başında buram buram ter döken baş
katip Tahsin paşa; taa Selanik tel
grafhanesinde makine başında bu -
lunan Osman paşaya bu vaziyeti i· 
zah ederek: 

Abdülhamit, artık başka.hiç bir 
şeyle meşgul olmuyordu. Tahsin pa
şayı muhaberede devam ettiriyor .. 
sabırsızlıkla Osman paşadan cevap [Aman paşa hazretleri .. zatı şaha-
bekliyordu. neyi çok müşkül bir vaziyette hıra -

Vakit, öğleye yaklaşmıştı. Biraz kıyorsunuz. Sizden İstanbula hare -
sonra, merasimi başlıyacaktı. Bütün ket telgrafını almadıkça arabaya 
asker kıt'aları, ve huzurları mutad binmiyorlar. Binlerce kişi, ayak Lİ· 
olan zevat gelmiş; yerlerini almış • zerinde bekleşiyor. 
!ardı. Hatta; (Gerdunei hümayun) Allah rızası için derhal muvafakat 
[1) bile, harem dairesinin kapısı ö- cevabı veriniz. Beni de, dün akşam
nüne dayanmıştı. Hamidiye camisi- danberi çektiğım helecan ve ıstırap
nin minaresinde, müezzin başılardan tan halas eyleyiniz.] 
(Arap Selim) bile şerefeye kollarını 1 Diye rica etmişti. 
dayamış .. ezana başlıyabilmek için Ancak o zaman Osman Paşa. §U 

hünkarın hareketini sabırsızlıkla 

beklemiye başlamıştı. 

[ 1] Padişahın bindiği araba. 

kısa cevabı vermişti: 

[Bu akşam trenile, İstanbula av
det ediyorum.] 

dim. 
Fakat yarı aptal olan Jordanın bu 

işi niçin yaptığı anlaşılamıyor, Aca

ba hariçten birisi mi onu bu cinaye
te teşvik etti? 

Odenin anası, babası var. Bunlar 

çiftliklerden birindedir. 

SARAY Sinemasında vereceklerdir ... 

' 
Zengin, fevkalade CAZ programı ve zarafet. .• 

ilave olarak : FERNAND GRAVEY'in oynadığı 
1
1
1 I NİNA PETROVNA'nın YALANI 
1 -~ Biletler g:,ede sstılmaktadır. 

~~§§§§§fl~;-°4c~UUNMİiHiiuJınilıiivfieE-TriBA YRAM SERE FiN E 

29/10/937 Cuma matinelerdan itibaren 

T U R K Sinemasında 
Film sanavllnln en muhteşem eseri senenin en muazzam filmi 

HACI MURAT 

--- ~ıı 

Tahsin Paşa, bu cevabı alır almaz, Fakat, aradan on beş yirmi gün geç- dan ehemmiyetle takip edilr!l:c sı: 
koşa koşa Abdülhamide gelmiş .. tel- tikten sonra, Tsalya ve Yanya cihe- dir. Hilafet makamı, kudret ~ıl 
grafhane müdürü Vehbi Beyin tas- tindekı ordularını azami bir sür'atle velini göstermelidir. Haliçteoi I>'ıı 
dik ettiği bu kısa telgrafı takdim et- takviye eden Yunan Hükumetinin, gemiler, hiç bir harp kıyrrıetı ııc"' 
mişti. ayni zamanda donanmasını da sefer- olmasalar bile, bunların ae;~v,,ır 

Abdülhamit, geniş bir nefes alarak, her hale koyarak bütün harp gemi- Osmanlı bayrağını dalgalan ~ef f~ 
arabasına binmişti. O anda, Yıldız !erinin noksanlarını da ikmale ça - rı da manevi bir kuvvetllf· >' 
Sarayının Saltanat kapısı önünden, lıştığı öğrenilmişti. dakarlık ihtiyar edilmeli, bılı Jıİ'; 
keskin bir boru sesi işitilmiş .. Ha • Vaziyet, mühimdi. Daha henüz vet gösterilmeli. .. Donanıııal'9 i>~ 
mıdiye camisinin minaresinde sabır- kırk elli senelik bir Yunan Hükü- mayunun varlığı, yarü ağl'3 r 
sızlıkla bekliyen müezzin Arap Se- meti, ıyi kötü bir fılo;. malikti. Ve edilmelidir.] ılt 
lım'in, uyanık ve lahuti sesi; bunu da, seferber etmişti. Demek ki, Diye, arizalar takdim eyJer!l'. ll', 

- Allahuekbcr .. Allaaahuekber... yarın bir harp başlıyacak olursa, bu Abdülhamid; Bahriye JljaZ':ış~· 
Diye, dalga dalga yükselmişti. filo harekete geçecek, ve elınden gel- caadalı Hasan Paşa ile saır b~ptı 

••• dığL kadar faaliyet gösterecekti ... e, darları Saraya celbederek or• I 

DONANMA Yl (HÜMA YUN)? 1 •• bu hal karşısında, (ebedi müddet) de, müzakerelere girişmişti. ı..e;ıdı1' 1 

Harbin ıliınından, ıki ay evvel... nilen altı buçuk asırlık (Osmanlı leyhde mütalealar beyan e ti~~ 
Girid isyan ve kıtalınin en had bir Hı.ikümetı senıyesi), ellerini göğsü- sonra, nihayet, (DonanmaY' 3 ~ı · 

devreye girdiği zaman; Abdülha _ ne kavuşturarak bu faaliyete seyirci yun) un, Çanakkale Boğaııf1 k 

mıd. bir nümayiş olsun diye, Giride kalmakla mı iktifa edecekti?.. gitmesine karar verilmıştı:aııP' 
bir kaç harp gemisi göndermeyi ta- Bu mesele; saraya çatkın olan ba- Donanma, Çanakkale b~ıg 

1 
savı-ur etm i stı Fakat fen hevetleri- zı hamiyetlı zevatın ruhlarında bir dar giderek ne yapacaktı··· 1• b . , E"'ea..,, 
le yapılan müzakereler netıcesinde, isyan husule getirmiştı. Mılli gu - Şunu yapacaktı: - ' geır 
Donanmayı (hümayun) dan açık de- rurları galeyaan gelen bu zatlar, Ab- talim ve manevralarla, bil_ Jı. 

h ·1 rinıf1 ' nizlere çıkacak.. ve oralarda uzun 
boylu dolaşacak gemi olmadığına 

karar \"erilmiş; bu tasavvurdan vaz. 
geçilmişti. 

dili amide müracaat etmişler; rin içlerinden hangı e ~il· 1 
[Hükümeti seniyelerile Yunan hÜ· kabiliyeti olduğu anlaşıl3C3 )v~ 

1 da• ı' kiımetı arasında, günden güne artan yet bir harp vukubu ur ,ıı ( 
(De~a• gerginlık, bütün isliım alemi tarafın-
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BAUDOU • 
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Meşhur tayyareci 
Rekor peşinde 
İngiltere - A \'Ustralya rekoruna 

sahip tayyareci, bu mesafeyi daha 

YAZAN M .. .. s··ı r- az zamanda uçmıya çalışıyor. 
: unur U eyman yapan Meşhur İngiliz kadın tayyarecisi, 

Şaı kda lfıtin nüiuıu, ilk Latin im- şeni bol bol ödedi. 12 nisan l:W4 de, Jean Betten bundan evvel İngiltere
t.ıaratoru Baudouın'in Bizans tahtı- paskalyanın ertesi günü, istanbula den Avustralyaya uı;arak, çok mü
rıa oturmasile başlnr. girdi. KumrJıdası altında pek çok him bir rC'kor yapmıştır. Evelsi gün
l Dördüncü Haçlılar ordusu, 1202 yı- asker. tirandaz ve tatar okçuları var- de Fransada Par!s - Suvar gazete-

ROBER TA YLOR 
Ramon Novarro ve Rodolf 
Valantinoyu unutturdu mu ·nda harekete geçti. Bu sefere. Fran- dı. sine şu telgrafı göndermiştir: 

~z ~cnyörleri de iştirak etmişlerdi. Haçlılar ordusunun Bizansa geli- Vintor, 17 teşrinievvel. 
(~şlı:ı~nda Baniface bulunuyordu. şini tasvir eden (Villehandouin) di- cKarar \'erdiğim işi basarmak için 

1 arkı Domon Ferra), Kont Dok- yor ki: cYer yüzünde bu kadar gü- bu sabah yeni Gal'den hareket et
}~nder), (Dosimon). (Kont Dumon z<>l bir şehrin bulunabileceğini a- itim. Ve geç \'akit Vinton'da karaya 

Or) \e Venedik dükası (Hnnri v ıarmdan, hayallerinden geçme - 1inmek mecburiyetinde kaldım ve 

f ti. Yüksek duvarları, kuleleri, ih- zannettiğim gibi Eleucurry'ye vasıl 
usamlı sarayları. kiliseleri gorün<'e olamadım. Çi"ınki.i tayyarem Vinton
hayret içinde kaldılar. Bir tlirlü göz- dan 50 kilometre mesafede bozuldu 

1 

Pober Taylar bu 
günkü mevkiini 
muhafaza etmek ilerine inanamıyorlardı. Şehrin bii- jVe bu sakatlıt:!ı tamir {•derek gece 

\-Üklüğü, güzelliği ve zengınlıği on- geç \'akit Vinton'a indim. 
ları şaşırtmıştı.> Ş:)fakla beraber Por - Darvin'e ha- • • 
Bizansın azameti kalbi ve ruhu reket edeceğim. Eski rekorumu kır- lÇln ne yapıyor. 

büyülcyen efsane\•İ güzellıği. şiiri, mak için girişeceğim hareket cuma 
kokusu, ihtişamı Ye serveti galiple- ertesi sabahı başlıyacak. 1926 da meşhuı 
rin hırsını, iştihasmı, tamalarını iKİNCİ HABER sinema artisti Ru- 1 
kamçıladı ve İstanbu1, tamam üç Vinton. 19 teşrinievvel. dolf Valantino - 1 
gün, üç gece müthiş bir yağmaya Vinton'n vasıl olmak için uçuşum nun ani ölümü, f 

sahne oldu. Mabedler altüst edildi. çok yorucu olmuştur. Richinord'dan [bütün dünyayı 
İkonlar kırıldı, parcalandı, mukad - hareket ettiğımden sonra 3000 met- hayret ve teessür 
des kitaplar yırtıldı. re irtifaa çıkmak mecburiyetinde içinde bırakmış, 
Şarhoş askerler kıymetli şeyleri kaldım ve butiin giin rüzgarla çar- Parisde, Londra • 

aldılar, mukaddes kaselerle şarap iç- pışrnak mcr.burıvetinde kaldım ve 'da, Ncvyorkda, 
tiler. Mağ1(ıplnra müthiş işkenceler Win.~on'a ya!dnşıı ken tayyarem bo- bir çok kadın pe· 
yapıldı. Muhalefet gösterenlE>r. mu- zuldu ve indım. ~ r.estişkarlarının 
kavemet edenler boğazlandı. Cilve- Zcllandalı tayyareci Jean Betten teker teker inti . 
Ii, neş'eli ve şakrak kahkahalı büyü- bugün tam 27 yaşındadır ve Broad - har etmelerine se
lü gözlü Rum dılberleri, bir kahka- lborg'un elınd<' bulunan Avustralya- bcbiyet vermişti. 
hanın ruhu kadar şen, bir öpücük 'İngiltere rekorunu kırmak teşebbü- Hatta bir gün, 
kadar çapkın bakireler, müştehi du- rnn~ gırişecektir. (6 glin, 10 saat 55 tanıdıklarımd a n 
dakların imtisası altında kıvrnnıp, dakika). Nıçın tayyareci olduğuna birisile Göztepe -
mahvoldu. daır kendısine sorulan suallere şu ye gitmek için Al-

Bütün bu zulüm ve taaddı Rum- cevabı Vt'rmıştir: tı~·ol ağzından bir 
larm zaten ötedC'nberi Latinlere kar- - Dünya bana 1928 senesinde bir· arabaya biniyor -

r 
11 yıl önce Rodolf Va-
lantinonun ölümD ile 
başlıyan acıyı ancak 
Ramon Novarrosilmiş 

sını sabırsızlıkla beklediğim film -
. lcrden biriydi. Fakat şurada doğru

sunu söylemek lazımgelirse, biraz 
sukutu hayale uğradım. 

Evet, danslarına, şarkılarına diye
cek yok, fakat, şöyle üstünkörü ya
pılıvermiş bir mevzuun seyircileri 
çok tatmin ctmiyeceği tabiidir. 

Frc.-d Astaire ye Gingero Rogers
den başka bu filmde, Holivudda ye
ni parlamış bir aktris göriiyoruz. 

~ Betty Furness, bu kız, güzelliği ve 
J oyununun sadeliğile seyircilerin çok 
ı ho9una gidiyor. Netice itibarile :eğ

lenceli bir film. Frcd Astaire aldığı 
güzel ,pozlarla halka kendini sevdi
diyor. Şarkılar çok güzeI, bilhassa 

Şı besledikleri kini, nefreti bır kat denbıre değişti. İşte o sene Bert duk. Nereden ak· 
d A • Rober Tayla r G reta ile çevl rdl~I K a• doıo) ·laha arttırdı. İki ırk arasında anlaş- Hımkler Jngıltere en vustralyaya lıma geldi, bilmi-

"b· h k d ı ·· - k me lyeıı kad ı n 111min d e tı gı ı meş ur uman an arın mak ve uzlaşmak imkanları kalma- 1 'i günde uçarak butun re ortan kır- yorum, köşe ba • 

~a temin edilmişti. dı. şında duran gazeteciden bir sine-
dusuUkaddes arza giden haçlılar or- Adat ve ahlük, din ve mezhep, bi- mond alıp, yanımdaki arkadaşıma u-
tat ' tahttan indirilen Bizans İmpa- rinci haçlılar zamanında Bizanslıla- zattım. 
d oruna ynrdım kaygısile yolunu nn ihanetlerinin, hainliklerinin Arabanın bozuk kaldırımlardaki C!giştirdi, istanbula geldi. 11 d l ı · d · v • d ·· :a garp ı ar a rnsu e getır ıgı uş - sarsıntıları arasında o, mütemadi • 
<ı 17

3
udouin, Vacencienne'dc doğdu. mani ık, bütün bu şeyler, onları bi- yen sayfaları karıştırarak Gözüne 

tj l). Babası Henofonni, anası ribirinden ayırıyor, uzaklaştırıyor- kestirdiği yerleri okumıya çalışıyor-
tı atıdcr Kontu Filipin kızıdır. Ka- du. du. Tam Kızıltoprağın ilerisindeki 
llc~ı F~ansa kralı ikinci Filipin ye- ••• depoyu geçtiğimiz bir sırada: 

b erırıdendı". ş h · G d b 
.o t: rın zaptı, arp ere eylcrinin cEyvah! diye haykırdı. Rudolf Va-

ha audouın, daha pek genç iken, ha- Şarkta yerleşmesi pek o kadar kolay Jfıntino ölmüş.> 
~ının (Kont Namur) a karşı açtığı olmadı. Birinci hücum neticesiz kal- Yüzü sapsarı olmuş, gözleri anla-

~ a"da buyuk bir kahramanlık ve dı. Sonra, veniden kendilerini top· tılamrvacak bir hal almıştı. edat .. ,} 
tııa gosterdi, on sekiz yaşında 0 1- !adılar. Şehri her taraftan sardılar Evet, dünyanın en güzel, en sport-
~tın~rıa ragmcn şövalye unvanını ka- ve nihayet wptcttilcr \'e ilk düşün- men, en sağlnm bir erkeğinin ani ö-
dı.ır. ı. Bu devre göre bir (rC'kor) cekri, bir imparator nasbetmek ol- •

1

lümüne, briyantinli saçlarla mezara 

bü du. gömüliişi.lne. acımamak, müteessir 
l'ne h§l'llanlarma karşı şiddetle ve Bu mrık:ınıa Ii.ıyık iki namzet var- · olmamak elde değildi. 
bij~ arnctsizce hareket eder. tcva- dı: Heyeti seferiye reisi (Marki dö J 1 Fakat yanımdaki arkadaşımın sör-
ııa s~ rnuhabbet ve şefkat, dostları- Bonifas) ile Flander Kontu Bau • 

1 
lerden yeni mezun olmuş münevver 

tetird~. derece riayet v~ hürmet gös- douin. ii' j bir genç olduğunu bilmemiş olsay· 

1200 j Ordu, bunlardan birisini intihap dım, onun elinden gazeteyi bıraka· 
t:trn d de, haçlılar ordusile hareket 1etmek için altı Vcnedikli ile altı ımıştı. O zaman ben mektebi daha karak Gözlepeye gelinciye kadar 
d e <!n CV\'el Mukaddes Arza gi- Fransızı mural1h", s olarak se('tı". Bun- . b"t" . t" p· t k h"" .. h"" .. wı !1 v n " ~ yem ı ırmış ım. ıyanomu sa ara ungur ungur ag nmasını, sa ıgına 
l'tt b~:cbcylcrinin adetlerine ria- lar da Flandcr Kontunu intihap et- pilotluk dersi almıya başladım. \'e nihayet cehaletine verecektim. 
lurıa gosterdi. Maiyyetinde bu- tiler. Tac gıyme merasimi, Ayasof- Mis Jan Betten önce İngiltere ile Hem onu nezaket icabı teselli edi· 
liJtıe~iı~:ın ihtiyaçlarını. eksik - yada yapıldı (11 mayıs 1204). A\·ustralya arasında 14 günde uça- yor, hem de bu hareketini nihayet 
~ala 1 tarnamlndı. Fukaraya sada- O gün baronlaı. Venedıkliler. i- rak bir rekor yaptı. Bu rekor, Bro - bir züppelik telfıkki ederek içimden r d v 

:nu ngıttı. pekli, klapd:ın ile işlrmeli kumaş - adberg tarafından kırıldı. Son teşri - gülüyor, alay ediyordum. Fakat iki 
ıı<'di{gonyayı geçti ve 1202 de (Ve- lardan elbiselerini giydı!Pr, yeni im- nievvelde bu mesafeyi 5 gün 21 saat- gün sbnra, istanbula gelen Avrupa 
~raı) e geldi. Burada son dereceli- paratoru alıp ,w·tırmek için hC'p bir· te uçarak bu rekora tekrar sahip ol- matbuatında, Rudolfun ölümü mü-
ı· Ve ·· 
ilerC! c~mert davrandı. Venedık- den <Bukcleon) sara~·ına gittiler. du. Şimdi de bu mesafeyi daha az nascbetile yazılan yazılar arasında, 
... ,,, 'gcmı ücretinden hissesine dü- ( 5 inci ıag/adarı ilttıam ) bir :zamanda uçmak istıyor. intihar etmiş bir cok genç kızların ....... tı...... .... . . . .. .. .. . ... Sar ..... 1 ........... 1.; .. n ............ s ......... a .......... n ............ l ...... a ... ttttUlr .. tt ........ h .......... ~ .. rtt ... tt.bH ...... "·ı; .......................................................................... ~ ............ ~~:r:~~, t.:f ~:;:~~~~!~~:~~~~ 

ıçınde aglıya aglıya kendını harap 
~ erlcn genç kızın göz yaşlarının sami-

. Çin şehir 1 eri bomba 1 ar ~~~~~:ı!"::~~.h~~~. :.~~i~1:~'. 
Işte Rudolf Valantinonun ölümü 

a 1 t 1 n d a t • h k münasebetile efkarı umumiyede hu-
~ , ar 1 e a r 1 ş 1 yor sule gelen derin teessürü nazarı iti-
li-~ "" . . bara alan ibr çok film kumpanyala-

. 1 lerı bu şehrı bombardıman ederek .. .
11 

· R d lf v l t" ar Ç• h• J • • b 1 .. . . rı mumessı erı, u o o an ınoya p.. 10 şe Jr erJDJ tayyare Om- a tust et~ışlerd.~r. ~~~ g:len _Avrupa bcnziyen delikanlıların müteaddit 

h gazetelerınde gordugumuz bır res • 1 d · 1 · • ld t k b a d . . . poz ar a resım erını a ır ara , un· r ırn k b d k mı okuyucularımıza da arzedıyoruz: 1 t tk"k t . b 1 d 1 
anına Ur an e er en •• Kantonda yeni yapılmıc: olan eski • artı 

1 
e. ıd eb~ıye .. aş ba hı art .b ld k 

• ı1 • ç erın e ıraz muşa e e u u -

Y • J J k d~n kalmış .. olan bi1:. çok irili uf~lı ları odunculukla geçinen bir İspan-en ı mese e er çı arıyor... bınal~r a~t~st oldugu ~alde Çinın yol delikanlısile, Türkiyede bulu • 
_---=::::::======= ===============~' h~susıyet~nı saklıyan ~ınalarından nan Sanayi Mektebinden Rüşdü ve 

Y_uksek bır pancur oldugu gibi ye • Harbiye 1931 mezunlarından Vahid 
rınde kalmıştır. derhal angaje edildi. 

Kantonun tahribi bir çeyrekte o • Vahide, asker olduğu için hükıi-
lup bitmiştir. Harp etmiyen halktan met müsaade etmemiş, Rüşdü de Pa
öa bu sırada 3,000 kişi telef olmuş- risde çevirdiği ilk filmlerinde nlU
tur. Yaralıların mikdarı başkadır. vaffak olamamış, fakat İspanyol o
J apon tayyarelerinin hücumu esna- duncusu, yeni Rudolf unvanile meş
sında hava çok açık bulunuyormuş. hur oluverince, çevirdiği iilmler için 

Tayyareciler her tarafı iyice gördük- milyonlarca lira kazanmışdı. 
Halk bu yeni Rudolf u görmek icin 

leri için Kantondaki hükumet dai -
sinema kapılarında sıra bekliyor, bu relerini veya ecnebilere ait imtiyazlı 

!
yüzden İspanyol oduncusu milyon, 
onu angaje eden film kumpanyaları 
da milyar kazanıyordu. 

* Aradan bir kaç sene geçmişti ... Bir 
gün, Rudolf Valantinoya İspanyol 
gencinden daha çok benziyen, hat
ta Rudolfla ayırd edilmiyecek ka
dar müşabeheli görülen bir genç. ' 
ah baplarının lsrarı üzerine bir çol 
res:mler çıkararak :fılm kumpanya- #1 

larına müracaat etti. Kumpanyalar ! 
derhal cevap verdiler: 
j cResimleriniz tetkik edildi. Haki
l katen şayanı hayret derecede bir 
benzeyiş bulduk. O kadar ki, yüzü
nüzdeki bütün hatlar, hemen hemen 
Rudolfun yüzündeki hatların ayni
dir. Fakat, ne yazık ki sizi Rudolfun 
ölümü sıralarında bulmalı idik. 
Şimdi halk, onu unutmuş, tamamile 
Ramon Novaronun tesiri altındadır. 
Fılm kumpanyaları, için Ramon No
varoya b<>nziyen delikanlılar angaje 
edilmekte, aranmaktadır. 1933.> 

* Şayet Ramon Novaro, 1933 de öl-
müş ve ona benziyen gençler, film 
kumpanyalarına 1937 de müracaat 
etmiş olsalardı, her halde alacakları 
C€\'3p: 

cArtık halk, Ramon Novaro'yu u
nutmuş, tamamile Rober Taylorun 
tesiri altındadır.> olacaktı. 

• • 
Bu haftaki 
Filmler 

Vals dalgalart 
Bu hafta Sakarya sineması Vals 

dalgaları isimli bir revü filmi göste

riyor. Bu film, dansları, oynıyanları
nın kıymetile çoktanberi oynanma-

Gerry Coope r 

~~ 
~~ 

. ~~ 
~ Glnger Rogero 

"Vols dalqesı. 

1Romance ismindeki karlar altında 
!söylenen şarkı. • 

MATMAZEL DOKTÖR 
Sümer sineması bu haf ta güzel bir 

film gösteriyor: cMatmazel Doktör>. 
Meşhur rejisör Pabst'ın Amerikadan 
dönüşünde, Fransada ilk çevirdiği 
bu film, Pierre Blanchar, Dita par
lo ve Pierre Fresuay tarafından oy-

1 
nanıyor. 

Vak'a Selanikte Umumi Harp es-

l nasında geçiyor. 

~arıt ' 
~ll(:b· onda h··k. 
~ ~ ılerin bu ume: dairelerine ve 

,..~ 

hücumlarile şehirleri altüst etmekte 
ve bu arada ne kadınlara, ne de ço -

mıntakalarını görebildikleri söylen· 

rnektedir. Çin hükumetinin dairele

rine bomba atılmıyarak en ziyade 

Kantonun kalabalık semtleri ve en 
ziyade sivil halkın bulunduğu yerler 

, Seyahatten avdet ~: 
Bayan M. LONGINOTTI; Paris • 

1 
seyahatinden a vdelle getirdiği 
e n son modelleri Beyoğlu İstik· 

Jal caddesiııde 303 No. lu Mısır ' 

Bu güzel casusluk filminde Pier 
Blanchar. büyük tıradlar yapmadığı 
zamanlar çok iyi. Dita Parlo enfes, 

(La Dam O Kamelya) nm Fran
sızlar tarafından yapılan nüshasın
da (Fakir bir delikanlının hayatı) 

filmlerinde gördüğümüz Pierre Fre
suay) çok iyi. 

lı.ı 0Iıııarn ulundugu yerlere bir 
llCfı.ıiı.ı ış Yalnız sivil halkın bu • 
~inct Yerler tahrip ed"l . t" 

~ Ja ı mış ır. 

Ponıar havadan tayyare 

luk çocuğa acımaktadırlar. Çinin 

harap olan güzel şehirlerinden biri 
de Kanton olmuştur. Japon tayyare-

bombardıman edilmiştir. Yukarıda 

denildiği gibi en şayanı dikkat olan 

1 
şey; her yer yıkıldığı halde o yük • 
sek binaya bir şey olmayışıdır. 

1 apartımanındaki d airesi nde teş. 
hire bac;lad ığım muhtere m müş. 

terilerine müjdeler. "Beyez melek" fi lm lnde 
Slmo ne S iman 

Bu aktörü Mareel Paguol'un film
(Devamı 6 ınc sayfamııJ•) 
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• LA TiN ıNJlf!.I u Rober a y l or ~ ... R-E-N-GIZ ctevc m) Baudouin dindardı. Sefahatin, iş-
~rlarn mahsus retin, fuhşun amansız düşmanıydı. 

--·~":.!.ı:a•~ . ~ - .. ~ Ay~ ... klarında uzun Sarayında bulunan adamların her ) . trİİ ""l· "' ( S fncl ıoyfarian detJ<lm dıği bu tarzdaki filmlerın en E>-"-k· • --NB-u- t 
2 

~ır""'ızı renklı' fotinler surette lekesiz olmalarını isterdL b f d"'cc 1 \ "' ... lennde, bu sene göreceğiz sanıyo- lerındcn bıri olan u ılme gı · 
v d d ~ fı h d rum. erını tn mın e ıyoruz. le Is~ 

./muzuna kartal işlemeli genic: Hatta sefahate, ahlaksızlığa karşı 1 . h . d" 

ı -~:;~·~~~armanı atmıştı. Kıymettar taş- . uy ugu ne ·et ve istikra ı, 0 ere- B'J fılm, 1927 senC'sınde Froırtd 
41 ·ı · ··t·· .. t"" ı · k l Film, umumiyet itibarile iyi. a 

nu~-·~ '-'-·-""'-"' ıarla suslü olan (palladiyom). göz a- ce 1 erı go urmuş u tı, a şam arı sa- Borgage tarafından sessız olarak 
lıct parıltılarla göğsünde parılda - rayın salonlarında: cTemiz olmı - 8 çevrilmişti. O vakit temsıl ed~rııer. 
yordu. (Kont Dublova), imparator - yanların imparatorla bir çatı altında Beyaz elek Janet Gaynor ve Charlcıs Fnrreffdt. • d ....,a çalar· 'luk bayra~ını, (Kont Sen Pol) kılın- yatmaları yasaktır!• diye bağırtırdı. Melek sınemasında çok güzel ve Vak'a Pa~ısde Mounmartre ci\' rın· 

SUil ~ cını, (Marki Duman Ferrn) da tacı- Latinleri sevmiyen Rumlar, impa- gayet muvaffak olmuş bir Amerıkan cia geçiyor. Sımon Sımon çok Jl<>-Eski rıhtım gazın~.-- .... cttarna ses• nı taşıyordu. ratorun fıdilane fikirlerini, uluvvü- fılmı oynuyor. İsmı: Beyaz melek şa giden bir sad<'likl<' roh.~nü başarı· 
-0\-.ıf 'Karışırdı. İmparator, muazznm ve mutantan cenahını, yüreğinin temizliğini tak- (Heure Sufrence). yor, ba lard:ı rotunun ıc bettı~· ~t· 

Kanuni lokom bir alayla (Ayasofya) ya girdi. Mih- dır ederler ve kendisine karşı hür- Fransadan geçen sene Amet ıka"·a b" K l b k k hJlı v r. met .. t . l d. J ı, ( ovu an ır op... • oı· 
• Bi.ilbiUvvelcc hnzırlanmış olan beyaz bir rabın önlinde diz çöktü. Sonra bir gos crır er ı. gıtmi şolan Suvare Suion bu yenı fil- Jamcs Stewart sadelığı ve tuha 

Nasıpler, .ar- f~erdede karagöz gıbi şekıller görün- elinde altın küre, dığerindc hüküm- MUnır SUleyman Çepan mlndc şehrimizde, bir çok ikinci de- ğilc. Maurice Chevalıer'nın An1erı· 
l ar oturudı'orta• \dU. Şekiller hareket elmiye başla - dar asası olduğu halde tahta oturdu. llltlHlllllllUlllllllHllllUHIM .. HIUlllllllllllllll&ınnıuOUllllllUll .. recede rollerde gördüğiimüz; James kadn yaptıP,ı ilk fılmlerdeki balın: 

' lpam rollerini yınca, hayret sesleri salonun boşluk- Merasımden sonra, ayni muazzam Ebedi Stuvart'la oynuyor .. Me!;hur rejisör- benziyor. Jean Hersboll, bu buY
1
\ 

,rerırdı. Şevket bi- lannda. sonsuz akisler bırakmıya ulayla (Bukeleon) sarayına döndü. lerden Henri King tarafından idare aktör papas rolünde mükeırın1ed, 
_ 0 da ince bir nükte başladı. Latinlerle Rumlar, saraya giderek Mahkumlar edılmiş olan bu_ fılmi b~tün okuyu - Gregory Ratof, John Guabin, E: 

T. ~rkadaşlarından Refık Bu cfa Turkıyedc iik gösterilen ilk yeni imparatora ubudiyet ve tazi • cularımıza tavsıye ederız. Bronberg rle iyidirler. 
_ Ona kekik adını takmıştı - sinema idi. matlarını arzettiler. Merasimi bü • (4 iiucı1 sayfad':ln dwam) GELECEK HAFTAKİ FİLMLER 1 Henry King eseri çok güıel bır çe· 

l .ıptığı mülutafnlnr içinde kuvvetli Gazino ve birahanelerden bahse- yük bir ziyafet takip etti. Hey beni buradan çıkaracak Haftaya Sakarya sineması çok bü- il kilde idare etmiş. i· 
esprileri vardı. Nerede olursa olsun, derken, Galata rıhtımındaki gazino- Yeni imparatora (Roma İmpara- mısınız?, Hey, imdat, imdat, insan yük ve gtizel bir Fransız filmi oyna- İpek Sineması; Güneşe Do~l ş 
şemsiyesini yanından ayırmaz, iki ba Iarı unutmamak lazımdır. İlk za • toru) adı verilmişti. Fakat saltanatı öldUrilyorlar. 1 tıyor: Balo karnesi (Carnet de Ba- simli Türkçe ve Türkiyede yapı~flll 
cağının arasında muhafaza ederdi. manlarda, Rıhtı mgazinolarından ba- çok sürmedi. Hastabakıcı izah etti: ılo). senenin yegüne Türk filmini gost: 
Eskilerin dediği gibi hakikaten nev'i zıhın gündüzleri kahve, geceleri Az zaman sonra isyan eden Trak· - Bu hasta, kendinin piyangodan Bu Fransız süperfiJminde: Harry recek. Bu fılmin son sinema tele:: 
şahsına münhasır bir tip, iyi bir in- meyhane imişler ... .Süslü, temiz, et- a Rumlarına karşı silaha sarılmıya bir milyon kazandığını zannediyor. B~ur, Louis Jonvet, Marie Bell, Fran- ğinin tekamüllerine uyarak yapıl i· 
sandı. Tavla ve bakara oyununu çok rafı camlarla kapalı bölmelerinde !müracaata mecbur oldu. Trakya Fakat 18 scncdenberi buradadır. çoıse Rosay, Fernandel. Pi Blanchar, ğı, ~imdiye kadar yapılanların en 
se\•erdi. Bütün iyi hasletlerinden fstanbulun zevk ehli akşamcıları i- Rumlar, Bulgar çarı (Kolegeam) dan DELİLİÔİN TAHRİBATI Raunu ve P. R. Wilm oynuyorlar. yisi olduğu söylenmektedir. rrt 
başka; tetebbu merakı çok fazla bir çer, çakar eğlenirlermiş... !yardım istediler. Çar bu yardımı e- Filmi görmediğimizden hakkında Saray sinemasına gelince; o, aa 
ins:ındı. Okumayı sever, elinden k l- (Devamı var) sirgemedi. Zira o da. Latinlerin ken- Deliliğin tahribatı gün geçtikçe hiç bir şey söyliyemiyeceğiz. Yalnız, Cooper'in şimdıye kadar bir ço~ t~ 
tap, gazete düşmezdi. Yıllardanberi =============== disine karşı mağrurane tavır ve ha- artmaktad ı r. Bütün hastahaneler do· Grand-Ginguol melodramları tar • rHıi filmlerini gördüğümüz Cecıl r· 
meşahirin hal tercümelerine dair ba- ou··k vı·ndsor reketlerinden için için huylanıyor, l.udur. İşte içinde bulunduğum, de- zında olduğu sGylenen bu filmin bü- de.Mille'nin idaresinde, Jean Arth~ 
zı şeyler yazar dururdu. iğbirar duvuyordu. liler hastahanesinin, kadrosundan yük küçük bütiin okuyucularımızın la beraber oynadığı; Buffalo Bıll'1:. 
Meşhur San'atkar Muhsinle Bora- ( 4 anca ıahifed~n dıaarn ) Çar. Latinlerle dost geçinmek 250 tane fazla hastası var. hoşuna gideceğini sanıyoruz. Fil - maceraları isimli filmini gösterPce 

zan Te\'fik te buraya devam ederler, bir tebliğ neşrettirılmiş ' 'e Amerika teklifinde bulunmuştu. Halbuki on- İşte şimdi karşımızdaki hıısta, ga- min rejisr>rü burada bir çok filmle- tir. 1 
daima babamla Ahmet Rasimin ma- seyahatinin tamamile hususi bir ma- ıar. Bulgarların evvelce Bizanslılar- yet tablf bir şekilde gidip geliyor. rini gördiiğümüz (Bandera, Pepe le Garry Cooper'i, Bakir· deli1<91:~ 
salarmda otururlardı. İkisi de haki- hiyette olduğu söylenerek bu seya· dan gasbettikleri bütün arazinin ge- iş görüyor. Fakat eğer sizinle yal- Moko eji Julien Puvivier'dir. Fran- isimli fılmde, Jean Arthurie çok gu 
katen nükte halıkı, espritüel adam- hati tanzim için kendisine güya A- ri verilmesin( istediler. Bunun üze- nız kalabilse hemen yanınıza gelip sız gaz ri fılmin gayet muvafık zel uyuştuğunu görmüştük. :Bu se· 
!ardı. Tuhaflıkları, taklitleri, maz- merikalılar tarafından bir memur rine çar. Rumlarla birleşerek Latin- kendisinde çok mühim planlar bu· olduğunu. fakat senaryösünün yeni hepten, bu fılme de oynıyantarın~ 
munları karşısında dinleyiciler k a- terfik edileceği haberlerinin aslı ol· ıeri ezmek istedi. lunduğundan bahsedecektir. bir şey olmadığını yazıyor. idarecisine bakarak gayet rrıuvaffs 
tılırlar, eğlenceli, güzel geceler ge- madığını ilave edilmiştir. Dük ile Bir Çl)k schir halkı isvan etti. Edir- Diğer bir kadın ise Hitlerın. kendi Yine bu hafta Melek sinemasında bir eser, diyebiliriz. yi 
çirirlerdi. düşesin yanında pek az kimse bulu- ne ahalisi Venedikllleri kovdu. B a- ruhu olduğundan bnhsedecektir W S. Wanpyke'in bir operet filmini Hulasa, bu timler, gelecek hafta 

Bütün bu mıntaka mıntaka ayrı- ,nacaktır. Mösyö ve Madam Bodo, f udouin şehri sardı. Bulgarlar, şfd- göreceğiz: Leylaklar açarken. sinema meraklıları için. rok belcle" 
Hastabakıcı bayan, beni bir has- ~ 

lan meyhanelerden, koltuklardan, kendil.cr.inin dos.tu olarak. bu s __ eY __ a- detli bir taarruza geçti ve 14 nisan Oynıyrın1ar: Marlyetta ve Rose nen bir hafta haline getirmiştir. 
tanın yanına götürdü, bu hasta be-

çağanoz meyhanelerinden, bakkal hate ıştırak eylıyeceklerdır. Dukun 1205 de. pek kanlı bir savaşdan son- Marie ve beraber gördüğiimliz di- Bcıvraından istifade edecek olcU -
dı.ikkanlarrndnn başka, bir çok bira- seya atı cs~~sın a ne .yapacağı.hak- ra Frankları mağlUp \ 'e perişan et- ğer Janctte Mc. Donald, Nelson Edy. yucularımız, bu cmuknddes• gıırt -h · d 1 nimle o kadar makul derecede ko- J 

haneler ve gazinolar da varqı. Eski kında her gun gazetecılere malumat tiler. Bu sırada Baudouin Bulgar- nuştu ki, hayret ettim. İyileştiğin- Bu !ilmin çok güzel bir operet fılmi lerde, bo1 bol giizel fi1m seyr.?trncl< 
devirlerde, bunların en meşhurları vermek için bir adam tutulmuş de· harın eline esir dilstü. den bahsetti, fakat hastabakıcırun o!duğu, ve okuyucularımızın pek sev imkanını bulacaklardır. _ ~ 
şunlardı: cPirinççi• Kristal, Kafe ğildir .• Çunkü bu se~·ahat tam~mile (Villehardl)uin) i~paratorun bir yıl •Musollni> kelimesini söylemesi Ü· ==--~ 
Komrcs, Nikoli, İstrazburg. İsponek, hususı olması hasebıle buna luzum esaretten sonra mnhpeste öldüğünü zerine bir coştu ki, kendımizi 
Konkordıya, Bartoli... görülmemiştır Konde şatosunun sa- sövlüyor. Halbuki başka tarihçiler dışarı attık. 
Pırinççide alaturka saz cicrayı a- hiib olan Fransız Bodo ailesi Dük ile ' 

h k d . K k d' d Du-ş"sı'n burru-n en vakın dostlarıdır. bunun aksini, çarın karısının Bau-
MEZAR 

en -. e ermış. on or ıya a o za- .. ,, J 

ma 1 t l l Konde Ş"tosunlın salııbı' 11. .ro-syö douin'e se\·dalandığını \'e çarı öl - Burada bulunan kadınların bir 
n ar varye e numara arı yapı ır, .. ıv 

J dütml';e razı olursa kendisini ser- kısmı için bu hastahane bir mezar
dır ki, hayatlarının sonlarına ka -ecnebi kadınları kendi milletlerinin Bodo, çok zengin bir adamdır Mos-

yö Bodo. Fransada s:ınayi aleminde b st bıı akacağını ıddia edıyorlar. şarkılarını so) lerlerdi. En beğen ilen 
\'C halk tarafından alkışlanan (Ba
lıkçı) kantosu idi. 

(Konkordiya) şimdiki Sent Antu
\"an kiliseisnin bulunduğu yerde idi. 
Caddeden büyük bir kapı ile içeri 
girilirdi. İçerisi iki taraflı bir pasaj
dı. Sağında Bartoli birahanesi vardı. 
Pas:ıjın sonunda. karşıya gelen cihe
tinde bir nişan yeri vardı. Birtakım 
ecnebi kadınlar tüfekle nişan attı

rırlardı. 

Konkordiyanın, bugünün barların
d n !arkı yoktu. Burada içkinin her 
türlüsü vardı. Sahnede kanto söyle
yen kadınlar, bugünküler gibi, müş
terilerin yanına gelip oturmazlar, 
konsomasyon yapamazlar, ancak fu
ayelerde birelşip rakı, şarap, vermot, 
sidr içerlerdi. 

Türkiyede ilk defa fonograf bu
rada dinlettirilmiş, ilk sinema Kon
kordiya salonlarında gösterilmiştir 
(1897). 

O gece Konkordiya salonuna gi -
r enler, garip bir manzara karşısında 
kaldılar. Her zaman kahkahadan, 
öksürükten, aksmktan, kadı~ sesle
r inden, çalgıların ahenginden başka 
b ir şey duyulmıyan bu yerde, etrafı 
\•akur bir sükun kaplamıştı. Garson
lar. ayaklarının ucuna basarak yü
r üyorlar, içeri girenlere ellerile işa
ret ederek yer gösteriyorlardı. 

Salonun otasında duran bir adam, 
müşterilerden arzu edenlerin başla
rına, bugünkü telsiz telgrafçıların 
kullandıkları gibi, kulaklı başlıklar 
geçiriyorlardı. 

Meraklı bir halk kitlesi, bir masa
t.ın etrafına halka· olmuşlardı. Ma
ısnın üstünde küçük, mahruti, dişli 
b ir makine vardı. Yabancı adam bu 
mahrutu çevirmiye başladı. Başla
rında kulaklık olanların yüzlerinde 
şaşkınlık, memnuniyet izleri görün
dü. Gözlerinde hayret ışıkları par
ladı, dudaklarında neş'eler çiç-ek -
lendi. 

Öteki seyirciler meraklarından 
deli gibi olmuşlardı. Nihayet maki
ne döne döne bitti, durdu. Herkes 
işittiğini yüksek sesle anlatmıya 

başladı. Bu hayret ve şaşkınlık u
yandıran hadise, Türkiyede ilk fo
nograf dinlenişi idi. 

Bundan sonra, ortada duran adam, 
masanın üstüne başka bir makine 
koydu. Fener gibi bir şey yaktı. Bü
tün salonun ışıkları söndürüldü. Ve 

çok büyük muvaffakiyetlcr kazan _ Bunların rivayetıne göre imparator, 
mış ve çok zengin olmuştur. 1çariçenin teklifini reddetmiş. O da 

Amerika c;erahatinde Dük dö ı intikam almak maksadile çarın ö
Vındsor oradakı sanayi fılemile te- nünde Bnudouin'in kendisine taar -
mas edecek ve bilhassa çalışma şe- .ruz ettiğini söylemiştir. 
raitini tetkik edecektir. Almanya se- Çar, fena halde kızdı, imparato
yahati esnasında bılhassa çalışma tş- run kollurını, bacaklarını kestirdi. 
lerine ve fabrikaların hayatına dair Ve blr \'lraneye attırdı. Baudouin 
yakından tetkikat yap:ın Dük dö ancak üç gün yaşıyabildi, müthiş a 
Vındsor, işçilerle alakadar olmakla· cılnr ıçinde öldü. 
dır. Baudouin, 11 ay imparatorluk yap-

Konde şatosunun sahibi Mösyö ti ve 12 ay esir kaldı. 
Bodo on dört şırketin sahibi \'eya Müverrih (Le Licow) diyor ki: 
ortağıdır. Dünyanın yirmi bir mem- cHaçlılar ordusu kumandanlarından 
! leketile daimi suretle münasebette- 1 hemen hiç birisi askeri bilgi noktai 
jdir. Bir taraftan amelenin yorgun - !nazarından Baudouin ayarında de -
luğunu azaltarak. diğer taraftan ça- ğildi. Fnzilet~ de onun üstünde de-

jıış.m_a. s~atları~da a~mi istifade te- ğillerdi. 
I mını ıçın tatbık ettıgi usullere ken- ! cİmparator, son derece nazik, ha-
di adı verilen M. Bodo, ötedenberi 

1 
işçi sınıfı ile aliıkadar bulunduğunu lim, merhametli idi. Zaruret içinde 
göstermiş olan sabık İngiliz Kralı bulunan bir adamı ihmal etmesine 
ile fikren de dost olmuştur. imkfın yoktu. :Mutlaka ona )·ardım 
Sabık Kral. daha tahta geçmeden eder, felaket ve sefaletten kurtarmı

ev,·eJ İngilterede amele mahallele- ya çalışırdı. İtirazları sükunetle din
rinde dolaşır, halk ile temasını git- ler, ve haksız olduğunu anlayınca 
gide arttırırdı. Kral olduğu zaman lüzumsuz bir gururla kendi fikrini 
ise kendisine cSosyaHst Kral. den- kabul eltirmıye uğraşmaz, muarızı-

dar dış:ırı çıkamıyacnklardır. 

Bu hastalara. hastahaneye girdik
leri ilk senesinde, ziyaretler vaki o
lur. Zıyaretçiler bu zavallı kadınla
rın ya annesi veya babasıdır. Fakat 
seneler geçip de bu zavallılar bura
ya tamamen yerleşince. artık bu zf. 
yaretçılcr de gelmezler. 

diş, nez e, • 
grıp, ron~atizma 

ve bütün airılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 kaşe arınabilir • 
f sim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınırııt• 

Buraad 38 yaşlarında bir kadınca- ' ı . •dı· 
ğız gördüm ki. ziyaretine gelen kar· ' Deni z Levazım saltna1· ı ZAYI - Liman İdaresinden J•ııe 
deşin in elinden şekerleme paketini j K I ı ğım 7472 No. lu tay Ca dizdarıııtt 
aldıktan Sonra Ona

·. ma omlsyonu Uin!ar1 ··c k y nılt< 
----·---------.-.: nu us tez eremi kaybettim. e 

- Haydut, diyordu. buraya ~ni 1 - Tahmın edilen bedeli 16800 rini çıkaracağımdan eskilerinin ııııJc· 
sen lrnpattırdın, bir kere dışarı çı· lira olan 2000 ton liıvemarin kömü- mü yoktur. ~ 
kayım. intikamımı alacağım. göre- rü 10/İkincıteşrın/937 tariliıne rast- i urlı.1' 
ceksin. stanbul Dördüncü fcra Menı 

Hastahanenin müstahdemi ne yap- 1 la yan çarşamha günü saat 14 te ka- ğundan: 
sa. onların göziine bir cehennem ze- IP&lı zarf usulıle alınacaktır. Beyoğlunda Kumbaracı YokU~~:: 
banisi gibi görünüyor. Şurasını da 2 - Muvakkot teminatı 1260 lira da Kapılıkulluk sokak 9 No. ıu ıcıt 
kabul etmek lfızımctır ki, bu ad:ım- olup şartnamesi komisyondan her nede mutasarrıfan sakin ikell bA • 
lar, hastalara ellerınden gelen iyili- gün parasız olarak alıneıbilir. ikametgahı meçhul bu!unan J{o

3 

ği yapıyorlar Bu hastalar, burada ! 3 - İstekJilerın 2490 sayılı kanu- tantın Valsamis. ·pci 
gayet iyi \'e sıhhi şartlar altında ve mın tarifatı dahilinrie tanzim ede- Etien Kolaro'nun, Beyoğlu l ~1~ 
iyi yiyecekler yıycrek yaşıyorlar. Sulh Hukuk Hitkimlığinden 81 

cekleri kapalı teklif mektuplarını en ~ . . A • bor· 
Fakat burası, zavallı deliler için oldugu ıhtıyatı haciz kararıle, f3 ıı. 

Yukarıda da söyledig-ı·mı"z gı"bı·. dı"rı· geç belli gün ve saatten bir saat ev- f " cunuz olan 160 Jıranın masra ' ıı 
diri gömiildükleri bir mezardır ve velıne kadar Kasımpaşada bulunan .1. ıçı 

ıcra .masrafile temini tahsı 1 

13
,.1• 

buradan ancak öldükten sonra çıka- komısyon başkanlığına makbuz mu- hd n • 
diği meşhurdur. ı nın fikirlerini kabul ederdi.. 

1 

u eı tasarrufunuzda buluna• .ı:ı 
caklardır. kabilınde vermeleri. c?214• '·u·ull" 

•-~-!!!!-=-"!-~-~-~-~""!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-!!!!!!!l!!m!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!-:-ı-m!!l!!!!'!!"!~~~~~~~!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!I!!~!!!!:!!'!!!!!!!~~~!!"'""~~-~~~!!!!!!~ oğlunda Kumbarncı Yoz' ~ ııı 
Tefrika No. : 9 - --- 1 . - . . . Kapulukulluk sokağında 9 r-ı: ıc· 

- Hiç kimse yakalanmadı mı? - Kardci'ıının akıbC'lmı tahmın hane üzerine haciz konuınıuŞ '': d~ 

==
l=====-~"6"""'"" .. "'"6''"ııı"""'""'::li!1 - Çok... edebilırsıniz, Kolonel ! ra, iflb K. nun 264 ncü m::ıddesı!l ,~ : c A s u s -Bunları söyletmek ve bu suretle - İşledığı curmiın cezası, her mcm- tevfikan taki te bulunularak rııtl. 

gizli teşkiliitı öğrenmek çok kolay ol- lekette ıdamdır... P 1 ı•tfl1ıŞ 
maz mıydı? Hıntli başım önüne eğerek mırıl- mele icraf safhava da intika 50 Ji• 

d . . :: d ·1 ve 1 
: a - Bilakis .. yakalananlar bir tek dandı : ve a resınıze gon erı en ııtfl· 
§ Numarah ~ kelime söylemeden kurşuna dizı·ıı·- ranın tahsilinin temınini ırıuuıı 11, 
""""""'""""'"""""""""' - Onu da idam ettiler! ı.ası· 

l H tt , b . l :.:.:ı • • ar" yor ar. a a enım küçük kardeşim mm o an uueme emruun 
1
.,..;}. 

N a kleden : Celll Cengiz 

Benim kazancım, bu parayı, yani ' Hintli, bu sualime gülerek cevap 
yüzde beş temettüü vermiye müsait vereli : • 
olmadığından, bana vaki olan bu. tek· - Siz zannederım ki Hindistana 
lifi reddetmiye mecbur oldum. ılk defa gidiyorsunuz ... 

- Peki amma., bu tarzıhareket, - Hayır .. ikinci gidışim! 
siziniçin tehlikeli olmadı mı? - O halde gizli komitenin teşki-

- Şüphesiz .. ve derhal komitenin lat ı hakkında en iptidai malümata 
kara listesine ismim geçti. bile sahip değilsiniz! 

- Yalnız bu kadarla kaldıysa ya- - Bılsem sorar mıyım, dostum? 
kayı kurtardın demek!.. Bunu tıpkı, Bınbirgece masalları 

- Hayır Kolonel... İşin içyüzü zan- dinler gıbi, büyük bir zevk ve merak 
nettiğiniz gibi değil. Komitenin kara ile dinliyordum ve emin olunuz ki 
listesine geçmek demek, ticaret ha- ben, şahsan bu komıtenin faalihetinl 
yatında ölmek demektir. Bunun te- , takdir ettıın. Biıtiın bu esrarengiz 
sirini yirmi dört saat sonra gördüm. mesaiden Bombay zabıtasının malu
Duvarlara kara bir beyanname ya- matı yok mudur? 
pıştırıldı ve Hıntlilerin benimle alış - ıtahimatı olm&m&sı kabil mi? 
verişi menedıldi. 1 - O halde .. bir ipucu elde edemi-

- Beyannameleri yazan ve yapış- yor mu? .. 
tıranlar yakalanmadı mı? - Hayır ... 

- Bırkaç isim verseydi kurtulmaz uı " 
bile, bu (gizli komite) ye dahilmis... mübaşirin verdiği meşruhat .-e' 

B 
• mıydı? ğ ,.e ' 

eyanname yapıştırırken yakalandı, metgiıhınızın meçhul oJdu u dı~' 
t "k d "ld" 1 - Hıntliler verdikleri sözden geri 1111s azyı - e ı ı, ay arca işkence gördü. ni ikametgiıhınızı da bilen ° 1rı· - Onun yüzünden size de bir fe- donmez.ler, Kolonel ! Komıteye gir- "d ırıc en ıc 
nalık gelebilirdi, değil mi? mek çok n~ır .şerait: tabidU: ... m~. anlaşılmış olduğundan ok ~ırı olfll~ 

kım""' ""•kdığerın ta Öl nin tebliXi makamına aı . 9<1 ı - Ben o vakit L d d ·d ~ J" ı nımaz... umu 6 bit ı on ra a\ ım. . . 1 d .. b 'h . 'b en 
1 Derhal Bombaya geldim, İngili; dost- go~une a ~a a~ vazifeala n bi~ ~i~t- uz.ere u tarı ten ıtı ar 1'3' 

narım beni çok yakından tanıdıkları lı? e ı.esa~uf ed~lemez. ?nu.n ı~ın.d~r müddetle ilanen tebligat i{ası~\or· 
1 icin: .Gı't k"rdeş'ne s·· 1 b" k 'kı, Hınt ıstıkalal konııtesı, ıhtılal rar verilmiştir. Yukarıda yaıı ı eJ'I~ 

. , " ı oy e, ıze o- 1 k' • . . ö<Jefl'l 
mitenin gizli içtimagiıhını ve azala- teş ılotlar.ınm en eskısıdır. cu faiz ve masraflnı ile sfl'lırııJ 
rmdan hiç olmazsa birkaçının ismi- - Komıt~ ~zasına tarhedılen yüz- borcun tamamına veya bir }>ı rJ ı 
ni söylesin, kendisini affedeceğiz! » jde beK~ vedr~hıyı ağbır bulmaz mısınız? veyahut alacaklının taJdb:ıt b~~d r· 
dediler. - en ı esa ıma ağır bulmakla rsıı 

beraber, mılletinin istıkbali için, bu hakkında bir itirazınız va .'.ddet ı· 
- GHtin mi? 

- Gittim ve kendisile zindanda 
görüştüm .. bana: cKara listeye dahil 
olan bir vatansızla alaka \'e müna
sebetim yoktur; defol. git yanım -
dan!• dedi ve bn5ka bir şey söy!<! -
medi! .. 

- Sonra ne yap!ıl:ır? 

p~rayı. komıteyc girmek isteyenle- meniz lazımdır. Yine bu rnu ii ıı1 J· 
rin veı mesini zaruri ve tabii görü- çinde icra, ifl{ıs K. nun 7

4 nctı91;ı-ı 11 • 
.. desme tc\'fiknn m. ll:ırın1z ı.cfıt • 

rum. d w nız tJı" IJI 
Gizli komıtede aza olduğu bence da beyanda bulunm ıgı ~ıııı g 

aheıkkuk eden inci tacirine, daha de hapisle tazyik olunac<ıo;· ıııı?ı.:ııc 
mUliıyim bır lisanla dedim ki: 337 nci maddeye tedikan 

1
18.11 CY 

- Kardeşinızin intık:ımını almayı tecziye olun~ağııuz hususu 
• du~irnmez mısiniz? (Devamı va:-) , lunıır. (1140). 
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1,- Harici Askeri Kıtaatı 
İlanları 

Giresun garnizonunun ihtiyacı 

*I -S O N T E L G R ~. F - 26 Birincileşrin937 

Balkan harbine çıkarken 
Osmanh filosu ne haldeydi? 

olan 220 bin kilo unu 12/10/937 den 
itibaren bir ay müddetle ve kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. İha
lesi 12/11/937 cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 
31900 liradır. Muvakkat teminatı 2393 
liradır. İsteklilerin muvakkat temi
nat karşılığı olan banka mektubu 
veya maliye vezne makbuziyle ayııi 
zamanda ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika ve ehliyelna -
melerile birlikte kanunun emrettiği 
şekilde kapalı zarflannın muayyen 
saatten bir saat evvelsi olan saat 15 
e kadar komisyonumuza gelmeleri. 

1 - MotosiKletin üzerinde idare edenden başkasının binmesin' 
mahsus malıai var ıst buraya yalnız bir kişi binebilir. 

2 - Motosikletin yanına bağlanan saydkar Motosikletin kuvvet; 
ile mütcnusip olmu!ı ve fabrikasınca imal ve raptedilen Saydkarlar 
eb'adın1.kıı faz!a olmamalıdır. Bir kışılık Saydkara bir kişiden ye iki 
kişiliğe de iki kişiden fazla binmesi yasaktır. 

3 - Buna muhalif harekette bulunanlar Umuru Belediyeye müte• 
allik nhkfimı cezaiye kanununa tevfikan tecziye olunurlar • .. B.n "7253,, 

Rauf kaptan kendisine verilen 
hücum işaretini görmüşmügdü ? 

• • • 
Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu Hastanelerile ZeynepkAmil doğumevi 

için bastırılacnk defter, fiş, evrak vasaire açık eksiltmeye konul· 
muştur. Bunların hepsine 1646 lira 47 'kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
Nümunelerilc şnrtnamesi Le\•azım Müdürlüğünde görülebilir, istekliler 
2490 N. lı kanunda }azı:ı \'esika \'e 123 lira 49 kuruşluk ilk teminat 
m:Jkbuz veya mektubile beraber 3-11-937 Çarşamba günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7173) 

O vakit ki, ef rad, zabitan, mat eryel kabiliyetleri c552> c7l93> 

v-A.ıniral Vasıftan on bir soruma ce
"P alın k k raı a , ısaca da olsa onları sı-

tanın ekseriyeti azimesi hakkında 
hiç bir şey denemez. Çünkü onlar o 
zaman bahriyesinin en güzide elc

* Diyarbckirdeki kıt'al arın ihtiyacı 
900,(100 kilo odun kapalı zarfla mü - • . "' aınak vadini alınca : 

::- O halde lutfcdin Amirclım .. i manları ıdıler. Filvaki esbabı malu-
uediın V d'' k'' d lad ~ · c.. un ·u yazım a sıra~ 

li(' ':Jın eekıl üzerindeki sual sırası 
~ endılerinden cevap aldım. 

·~ me dolayısile il:inıharptcn bir müd
·ı1 det evvel ordu hakkında ittihaz olu

1nakasaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 28500 ı:ra olup, muvakkat te
minatı 2137 lira 50 kuruştur. Şart -
namesini görmek istiyenler 143 ku
ruş mukabılinde Diyarbekir Leva -
zım amirlıği Satınalma Komisyonun
dan alabilırJer. Münakasası 11/11/937 
perşembe günü saat 15 de Dıyarbe -
kir Levazım amirliği Satınalma ko
misyonunda zarflar açılacak, kat'i 
ihalesi yapılacaktır. Vaktınde zarf -
!arın komisyona verilmesi şarttır. İs
teklilerin mezkur gün ve saatte te
minat mektubu ve ticaret vesıkala
riyle birlikte Dıyaı bekir Levazım 

amirliği Satınalma komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. c553> c7194> 

Temizlik işlerinde kullanılmak üzere lüzumu olan 60 tane galvaniz 
çöp küresi açık eksiltmeye konulmuştur. Seherine 15 Jira bedel tah. 
min edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilır. istek. 
tiler 2490 N.lı kanunda }·azılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 3-11-937 Çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7173) 

~ın· ıraJın on bir cc\•abı şunlardı : 
nan hata bahriyeye de teşmil edil
miş, yani muallem C'fradın bir kısmı 
bilalüzum terhis edilmiş ise de geri
de kalanlar da icabında can ve başla 
çalışmaktan ve tevdi olunan vazife
leri bnşarmıya uğraşmaktan hiç bir 
zaman geri kalmamışlardır. Ateş ve 

l O~ BİR SUALİN CEVABI 
r h Donrınmayı teşkil eden vahid- • 

h c <ıkkında uzun uzadıya yazmıya 
~u~t olmasa gerek. Çünkü bunların 
dar ;t~ ve kıymetlerini şimdiye ka

"' • • 
Kesif bedeli 11632 lira 71 kuruş olan Tepebaşı arkasındaki Toz-

koparan caddeı;inin beton asfalt yapılması kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 27-10-937 Çarşamba günü saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Keşif evraki!e şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan 
başka Belediye fen işleri veyahut Nafia Müdürlüğünden alacakları 
fen ehliyet vesikasile 872 lira 45 kuruşluk ilk !cminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi zarflarını yukarda yazılı 
günde snat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (l.) (6902) 

tUtı ~ger hatırat sahipleri teşrih et. 
C'tı g·b· 

'""'""'"·•·• alev içinde de disiplinlerini zerre 
kadar bozmamışlardır. Bu şevki, i
kinci harpten sonra bile izhardan 

l'ı1an • ı ı zaten her biri tahtıku • 
<l{!n aasında bulundukları süvariler
bırk .Pek genç olrruynn ve böylece 
\ıe haç saltanat devri yaşamış olan 
! ab tısusile inşa olundukları vaktin 
€ tından olarak zırh güverte, su 

!tez b"l e b· o me. yan ve saire 
b!J/ tahaffuzi şeylerden muarrd 
et'tı~rıan bu gcmılerdcn süvariliğim 
kc11 ~~da bir defa, Köprüden çıkar
arpt ~men almamasından dolayı 

<lıgı ~gımız Köprü sapasağlam kal
t .. 11 ~lde kendi bardası paramparça 
~eh •. <'sudiycciğin mevaddı mürek-

esın · 
b.. ın ne derece kavşamış oldu· 

ir:"' 0
Ylece ,.e bilfiil anlaşıldığı gibi 

h ·"'atı d afif on ~n daha evvel ve daha 

fariğ olmamışlardır. 

... 
Eskişehir garnizonundaki kıtaat 

ve müessesat ıçm 650 ton yerli antra
sit kömiıriınün 3/11 /937 çarşamba 

1günü saat 15 te Eskişehirde levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 18200 liradır Mu
vakkat teminatı 1365 liradır. Şart -
namesi komisyonda görülebilir. İs-

Sultanahmet 3 üncü Sulh H. Malı-
keme sinden: 

Yuvanakı Pctridis, Kilimandos 

1 oğlu İlya, Kostantin Papayuvannu, 
Yorgi kızı Arcıto Pıliris, Evdokia, 
T(berık oğlu Yuvanaki ve Kiryako, 
Rahil k11lnrı Elisabet ve Sofya, A
nastas Apostolidis ve karısı Sofya, 
Kiryakiça Zahariyadis, Anastas kızı 
ve İstavri karısı Elisavet, Kaliyopi 
ve Atinaile Gula kızı Anastasiya, 

J İsUınbul A&iye Dbrdüncü Hukuk 

'

Mahkemesinden: """ 

937/133 T. 

İstanbul Belediyesi namına Bele
diye avukatlarından Rami tnrafın -
dan önce Tekirdağında inşa:ıt müte-

1 

ahhidi. ve es~i Bcl~~iye tm_niratı rnı.i
temadıye rnuhendısı Suphı aleyhine 
açılan 1593 liranın tahsili hakkında-

ki dava, muhakeme neticesinde red 
har"t olan Asarı Tc\·fiğin de birinci 

" e Ve 'Ik r. J;aııu 
1 

1 ateşte top kızaklarının ı::.. 

Binaenaleyh bir taraftan memle
ketin başına gelen ve mcyusiyete ve 
kesrişevke saik bulunan folUket ve 
inhizam haberlermin maamübalfığa 
şayi olmasına, ve donanma mater
yalinin kötülüğüne \'e mcharet fık
danına aid olan kumandan, kommo
dör ve süvari raporlarının ve layi
halarının herkes tarafından duyu -
lup bilinmesine ve diğer taraftan 
düşman kuvvetine dair verilen ve 
alınan malUmatın ve hususıle yeni 
vfihidlerinc ilaveten eski zırhlı fır
kasını teşkil eden sefain kazanları
nın ve toplarının tecdit ve teknele
rin iadil edilip yenileştirildiği mi
sillu galibiyet ve muvaffakiyet ümi
dini kesici heberlerin vüruduna rağ-

) tek~ilerin 24~0 ~ayılı k~nunda yazılı 
vesıkalarla bırlıkte temınat ve teklil 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 1Katerina, Hristo, Serafim Sevasti 

Anastasia ve Nikola oğlu Atanaş is
minde yedi şahısdan :metruken ma-

edilmiş olduğunn dair mahkememiz

den verilen 9/6/936 tarih ve 170 No. 
lı ilamın suretile bu hüküm Beledi
ye vekili tarnfmdan temyiz edilmiş 

olduğuna mütedair temyiz layihası 

sureti Suphinin ilk ve son bulundu
ğu mahal memuriyetine gönderil -

~~"r·ç arını koparıp sırtına alması 
"ına k" ' lq s e ı topları güverteye sırtüs-

~"'\1aerınesi, bu veçhile ne o harbe 
ltıern tn ."e ne de ikinciye iştirak ede
e0st ~ı, bunun da ne mal olduğunu 

(lrırı 

1. ~ldı. ki 
ıtadr ·· Alman donanmasında 
thud~ harici edildikten ve birhayli 
~fes· e.t te endaht talim gemıliği va
t ını Ynp b d oııra . ıp un a da yorulduktan 
tlıdu bıze satılan Barbarosla Tur • 
ile "~ gerçi tekneleri vaktile itina 
dıığı1 e; ~ınan hükumeti namına ol
l~d ·Çın metanetle yapılmış olma
ldder an o derece kavşnmamışlar 
ba~1 S<! de esliha itibarile elde ediJen 
~:'ı'anendaht ceh'ellerine · göre pek 
lf~ı:lr>.pta gemiler değillerdi. 

4 ııt bu eslihanın Almanlar elin
\ tı e~ son defa celibrotion kalire
\eı-1ıll') rnernesi ve edilmiş ise bize 
t tler· eın<'si, yani badettecrübe kud
~~ ; .. anlaşılarak nişangiıhlarınm 
~~ ore tashih görmüş olması ve 
le tMd'k tar f 1 ten sonra da hasbelccha-
ır Si va ımızdan bu cihete gidilme
l'h·Yq· e gerçi biliıhara bunun ehem. 
~di}IJ'ı~ a?latılarak tashihat için ısrar 
ıı... ış ıse d d ~saa.d . e buna da merkezce 
t~ e. edılmeyişi pek fecidir. o 
tl· kı = 

E~ lrinci h 
Qı.ıll e\/v arbe girmezden birkaç 

1 <ı} 001 el Vaki olan ricamız üzerine 
har uk c:ıçıklarmda beş mil sür'at-

"'~ e et d . 'k·11Jt1e .. <? en Intibnh vapuruna 
h • ~ "ndırıJen büyük bir hedefe 
"" "'Ytl° • ~h 1 ıstikamete ve bes mil yol 
~ ~lı <il eden yani sabit bir nokta 
~l'Qtind an hedefe) Bar barosun ba~ 
ılta.11 ~? .ıı~ni znviye ile atılan iki 
I' 10) ,.... ırının mermisinin hedefin 
• br ·••etrc b . . d 

~ tte . erısıne ve ığerinin o 
Ytı~eı/1~risine düşmesi, bu tashih 

• lltıi§ 01~111 elzcmiyetini bilfiiJ gös
" 111a.ıı Uğu halde yine merkezden 
"~· crn· d ~ 1trııey· ır e böyle şeylerle \'akıt 
f.~~ /\it~~ ~emen Çanakkaleye av. 

oı\ırırn nıze çıkılmasının ekiden 
t-1 CIJdaht~sı, es?ayı harpteki sayı
~ ~ r~ .arın ısabeisizliği esbabı· 
t·n "'na b' 

~ l'l>id ır surette gösterir. 
~li "<ı bey o fılotil!aıarı hakkında mü
lt d~er b:~ l'tınck beyhudedir. Çün
lııli e, tnu~ ın~htelif tarih ve de\'İr· 
lıı t<'.bay111 t~~ı: şekil ,.e sistemde, 
tı 1 11Yıı lt sur at ve met:ınctte, Al-

.r ' nı 
~ t?ıc:rnı Ya ve Fransa gıbi muh-
~ <!tından ckctıerin, muhtelif fabri-

1 laril:ıı ısmarlama veya hazır al-
to c ed· ım· ı Y<!rJ . ını ~ olan torpido 

L 114d erın 0 1 . -.ql>t rc:u . esna ardakı kıymet 
~ ~ :ıtılar1~rı, onları idare eden bazı 
14ııı ll'ııodorı nyrı ayrı ve müştereken 

d arına · 
~~L a a~"r verıp onun tarafın-

ı.t h. ıca m"t 1 
ıı I' "ona u a ealar ilave edi-
~~OtJnr~ına Kur.onndanına ,·eri

(ı4<1tıı:. <ltirı 1·,... nn ve heyeti umumiYe-
.. lı .• 13 il v 

ıı\ıll b. e 17 mil arasında 
ildirilrnesinde~ n:ıezkur 

Amiral Vasıf boQazıar 
komisyon reisi IKen * 

c539> «7078> 

men genç mürettebat ve efradın Sivastaki birlikler için 110 bin ki- liye Haz.inesinin şayian ve müşte-
gemilerin ne mallar idüğü kolaylık· harp hususundaki bu metanet ve lo sığır eti kapalı zarf usulile eksilt- rckcn mutasarrıf oldukları ve izalei 
Ja anlaşılabilir. şevklerini kaybetmemeleri her kalde meye konulmuştur. Bedeli 22 bin li- şüyuu için satılması takarrür eden 
Silah ve sür'at itibarile hiç bir bah- şayanıhayret ve şükrandır.> ra ve mU\·akkat teminatı 1650 lira- İstanbul Balıkpazarında Ahıçelebi 

ri devlette emsali ve hemayarı ol • Amiralın iki sualime verdiği ce· dır. 28/10/937 perşembe günü saat mahalJesinde Meyhane ve Kafesli 
mıyan ve saltanat devrinde ne mak· vap burada bitiyordu. Üçüncü sorum 11 de Sivas tfüm satınalma komis - sokağında evvelce Hançerli meyha
satla ,.e nerelere sipariş edildikleri Rauf kaptanın hucu mC'mrini \·e i- yonunda ihale edilecektir. Şartna- nesi elyevm 11, 11/l, 13, 15, 17, 19, 
rnalılm bulunan Hamldiyc, Mecidi- şaretini görüp görmemiş bulunması- mesi her gün komisyonda görülebi- 19/J, 19/2, 21, 2, ~. 6 ve 8 No. lu ma-
ye, ~rk ve Peyk hakkında ve onla· na aiddi. lir. Eksiltmeye girmek isteyenler ğaza ' 'e odaları müştemil kargir han, 
rın harp gemisi sınıfı irabında no Amiral : kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde dosyasında mevcut ifraz haritasında 
der('ce yerleri olabileceği hakkında _ E\'et bu bahis .. herkesin üze _ yazılı vesika ve ilk teminat ve teklif gösterildiği \'eçhile iki kısma ayrıla-
~k bir şey söyleyemem. rinde durduğu bir bahis oldu!.. mektuplarını havi zarfı kanunun 32 rak Kafesli sokağındaki 2, 4 ve Mey-

2 - Personel bahsinde ve bahusus ve 33 üncü maddelerindeki sarahat hane sokağındaki 11, 13, 15, 17 ve Hl 
Diyerek söze başladı. 

bilaistisna bilfunum efrat ile zabl- dairesinde hazırlayarak ihale günü No. lu dükkanlarla üstündeki odalar 

mi.ş ise de memuriyetten ayrılarak 
şimdiki yeri belli olmamasından na-

şi tebligat yapılamamış olduğun -
dan kendisine bir ay müddetle ila
nen tebligat yapılmasını mahkeme-

ce tensip kılınmış Ye mezkur ilam 
ve temyiz layihası suretleri mahke
me divanhanesine asılmış olmakla 
keyfiyet gazete ile de ilan olunur. 

(1145) ========~~~~~:z::ı=;=========(=D=e=v=am=ı=v=a=r~)= saat 10 a kadar komisyona vermiş. \·e Kafesli sokağında 6 ve 8 No. lu 
DERSLERE BAŞLANIYOR •ffffff K• bulunmalıdırlar. c525> c6950s dükkan ve mağaza ile üstündeki o- İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk 

Şişli Halkevinden: i ımyager """ı * dalar ayrı ayrı müzayedeye konul- Mahkemesinden: 
Türkçe, Fransızca, !ngiliz~c, Al- ı Hüsam dd• ı Beher çiftine tahmin edilen fiat muştur. 937/134' 

manca, biçki Ye dikiş, çiçekçilik, şap- ı . e ın ı 460 kuruş olan 61,000 çift kundura Mezkur gayri menkullerden 2, 4. İstanbul Belediyesi namına Bcle-
kacılık, müzik ve ev idaresi dersler- ı T~m ıdrar tahlili 100 kuruştur. ı kapalı zar?a eksiltmeye konulmuş- 11. 13 15. 17. 19 No. ıu dükkanlarla fü.; ye avukatlarından Rami tarafından 
ne 1 İkinciteşrin 1937 pazartesi gü- ı BıJQmum tablilat. Eminönü EmlAk ı tur. İh~lesı 12/11/.937 cuı:ıa günü saat tündeki odaların heyeti umumiyesi- Eminönü Oktorva Müdüriyeti kon
nü başlanacaktır. Kayıtlılann ve de- ı ve Eytam Bankası karşısında ı 1.5 tcdır. İlk tcmı~at mıktan 14974 nin kıymeti muhammenesi 17280 li- 1 u-ollarından Alaeddin ve Urlada T _ 
vam etmek isteyenlerin acele mü _ izzet Bey Hanı. ı lıradır. Şartna~7sı 1403 ~uruşluk radır. 6. 8 No. 1u dükkan ve mağaza a 
racaatları . ı .......................... ı makbuz mukabılınde komısyondan ile üstündeki odaların heyeti umu- haffuzhanc ambar memuru Hüseyin 

• • Şişli Halke\·inden : 
Sahnalma Komİ•Jonu hanları vesikalarla teminat ve teklif mek • lan 29/11/937 tarihine rastlıyan pa- lira 94 kuruşun tahsili hakkındaki 1
1 b A . ......1 alınır. İstekliler 2490 sayılı kanunun miyesinin kıymeti muhammenesi Hüsnü Esad ve Safter ve ölü Va~ıf 
stan uf Levazım mırhgı 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen 15380 liradır. Birinci açık arttırma- karısı Siıeda aleyhlerine açılan 352 

l - 28 Birinciteşrin 1937 perşembe 
günü saat 16 da Halkevimlzde bir Dikimcvleri ıçin 51 bın adet büyük 1 tupl~rile birlikte ihale saatinden en zartesi günü saat l4 den 16 ya ka- davada: İndelmuhakemc reddedil -
danslı ~ay verilecektir. 106 bin ndet küçük delikli taht a·· ~_',az b!r s:ıat evvel Ankarada M. M. dar yapılacaktır. Kıymeti muham • miş olduğuna dair mahkememizden 

ı a ug Vekaletı Satınalma komisyonuna m ı · i 100 d 75 · · b ld v verilen "'/6/937 t ih 114 N 2 - 29 Birinciteşrin 1937 cuma gü- me, 49 bin adet tahta çcliğ 3/11/937 en: erın n .. . e . mı ,. u . ugu / nr ve o. lı 
nü saat 16 da Halkevimizde Bay Şe- çarşamba günü saat 15 te Tophane- vermeleri. c558> c7249> takdırde o gun ıhaleı kat ıyesı ya- ilamın suretleri ile bu hüküm bele-

kfp Memduh Bebekli, Bayan İrfan de İstanbul levazım amirliği satınal- * pılacaktır. Bulunmnd~.ğı .. hala: en diye vekili tarafından temyiz edil-
Şekip Beb<:>kU ve Bay Adnan Hilmi ma komisyonunda pazarlıkla alına- Kor Hastahanesi ihtiyacı için lO son a"rttıranın ~.aahh~du bakı ka~- miş olduğuna mütedair temyiz Ja-
Bozcah tarafından milli bir konser caktır. Tahmin bedeli 760 liradır. bin kilo koyun etinin münakasasın- m~k uzere. 1.5 gun muddetle temdıt yihası suretleri uukarıda adları gc-
verilecektir İlk teminatı 57 Jiradır Şa t . da talip zuhur etmediğinden yeniden edılerek ıkıncl nçık arttırmaları J 

· nümunel"rı· komı·svond. ~. n.~lmbe'l~e münakasaya konulmuştur. İhalesi 14/12/937 tarihine müsadü salı gü- çen şahıslardan Alaeddin ve vekili 
3 - 29 Birincltcşrin 1937 cuma " J a goru e ı ır 8/11/937 - M K 

nü akşamı saat 21 de Evimizde or • İsteklilerin belli saatte komisyon; pazartesi günü saat 16 da nü snat 14 d~~ 16 ya kadar icra ~ılı- . emalin yerleri belli o1maması-
k gelmeleri. •212< •7~9 1 ~ Çorluda Kor karargahında yapıla- nacak ve o gun en çok arttırana iha- na ve Hüseyin Hüsnünün memuri-

estra şefimiz Bay Mühendisoğlu ~ - • caktır. İlk pey parası 323 lira olup le olunacaktır. 
idaresinde telli sazlarla ve Bayan * t yetten ayrılıp şimdi nerede bulun-

rr şar name ve evsafını görmek iste - İpotek sahibi alacaklılarla dı'gver d - -'\ 
Bedia tarafından da piyano ile birer arp okulu için 1200 adet atlet fa- ugu malum olmaması cihetile ber-
konser verilecektir. nile 4/11/937 perşembe günü saat yenler her gün İstanbul levazım a- alakadarların işbu gayri menkul ü- mucibi talep kendilerine bir ay müd-

11430 d • mirliği satınalma komisyonunda ve zerindeki haklarını hususile faiz ve 
4 - 30 Birinciteşrin 1937 cumar- • a Tophanede İstanbul levazım detle ilanen tebligat yapılması mah-

t · .. - k amirlig~i satınalma komı'syonunda Çorluda Kor satınalma komisyonun- masrafa dair olan iddialarını evrakı 
esı gunu a şamı saat 21 de Taksim- kemece tensip kılınmış ve mezkur 

de dağcılık klübünde Şişli Halkevi pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be _ da görebilirler. Talipler kanunun i- müsbitelerilc 20 gün içinde bildir-
ve Halk partisi tarafından bir balo deli 600 liradır. İlk teminatı 45 lira- ikinci ve üçüncü maddelerindeki bel- meleri lazımdır. Aksi takdirde hak- ilam temyiz layihası suretleri mah-

·ı kt' 0 1 dır Şartname \'e 11 u"nlunesı· komı·s- gelerilc birlikte belli gün ve saatte !arı tapu sici line uygun olarak sa- keme divanhanesine asılmış olmak-
verı ece ır avc>tıye er Şişli Hal-
kevinde tevzi olunmakt;dır. yonda göı ülebi1ir. İsteklilerin belli Çorluda Kor satınalma komisyonu- bit olmadıkça satış bedelinin pay- la keyfiyet gazete ile de ilfın olunur. 

---- saatte komisyona gelmeleri. na müracaatları. c56b c726h !aşmasından hariç kalacaklardır. (1144) 

~~~;
ll . IST AN BUL BELEDiYESi 

" U /ID ŞEHiR TJY A TROLARf 
1 ıuı .~ sant 20.30 da 

1 

c2l3a ı c7292> * Müterakim vergiler, sehimleri nis- ~ 
1356 iiiCrr * Pınarhisarın 306 ve 156 ton unu. betinde hisseda.·Jara, dellalıye ve 20 ~ .ı.;ı 

Harp okulu için 1300 çift lnstik a- İhalesi pazarlık surelile Vizede ya- senelik vakıf taviz bedeli ile ihale 
yakkabı 4/11/937 perşembe günü pılacaktır. Pmarhisarın umum tuta- pulu ve tapu masrafları müşteriye 

Şaban 

21 

-

1 

·ı 
1353 Rumi 

B. teşrin 
13 

saat 14 te Tophanede İstanbul leva- rı 39780 ve 20280 liradır. İlk temina- aittir. Arttırma şartnamesi mahke- y 
zım fımirliği satınalma komisyonun- tı 2984 ve 1521 liradır. İhalesi 29/10/ me divanhanesine talik kılınmıştır. • 

illi Size öyle geliyor 
DRAM: 3 perde ıl 1937,Ay 10, Gün ?.99, Hız;;t'74 

0'~r~~d~l~a Tür}çe,I: da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be- 937 cuma günü saat 16 da yapılacak- Talip olanların kıymeti muhamme -
______ M. uat deli 2340 lira, ilk teminatı 175 buçuk tır. Şartnamesini görmek isteyenler nelerinin 100 de yedi bucuk nisbe-

Şehzadebaşı 111 'il li~adlr. Şartname ve nümunesi ko- her gün Vize s:ıtınalma komisyonun- tinde pey akçesini hamil;n 0 gün 

belli saatte komisyona gelmeleri. * irei mahsusı>sında Sultrnahmct 3 cü ı 
TURAN il mısvonda görülebilir. İsteklilerin da gösterilmektedir • c546) c7132> ve saatte İstanbul Divanyolunda Da-

TIY ATROSU c214> c7293> :Afyon merkez kıtaatı lçin 225 ton Sulh H. Mahkemf'si baskfıtipliğine 
Bugece saat ZAYİ I un kapalı zarfla eksiltmeye konul- 937/34 No. il<' mtır~C'. alları ılan olu-
20,30 da ·ın.....ı.._,.,'lıı l,ı ~ Tıb Fakültesinden aldığım 1678 muştur. Eksiltme 16/11/937 salı gü- nur. 

San'.alkar Naşid ve Arkadaşları numaralı hüviyet varakamı kaybet- nü saat 16 dadır. unun beher kilosu s!!'!'a-.L-ın'""n~l~m-a_k_o_m_i_5'_'o_n_u_n_d_a_n-~al~ın--a-b~i--
SEFAHAT tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 12 kuruş tahmı·n .ndı'lmı·s mu\•akkat ı· t kı·ı "' _ ır. ıftc ı erin ıhalc günü belli sa-

hükmü yoktur. t · t 202~ ı· d 
Dram komedi, 4 perde 

. .Yeni varyete, sölo, danslar 
Tı!> Talebe Yurdu 

1026 Feyzi 

emına ::ı ıra ır. Umwn şartna- atten bir saat evvel teklif mektupla-
mesi 135 kuruş mukabilinde 1 Kor rının Afyonda Kor satınalma ko _ 
\'e Ankara İstanbul levazım amirliği misyonuna vermeleri. c7290> 

26 B. Tetrln: Sah 

Vakitler Vıısati Ezani 

:ı:n. d. sa. d. 

Güneı 6 24 ı v9 
Ôğle 11 58 6 44 
ikindi 14 53 9 39 
Akşa .. 17 14 12 Ol 
YatS1 18 47 1 32 
imsak ~ 45 11 30 - c-~ 

i 
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İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI 

M D E • 
1 

EKŞİLiK ve YANMALARINI 

M A ZON MEYVA TOZU giderir 
M ide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçllmesl 

ll tlf, tesiri kolay ve mUllylmdir. Yerini hiçbir 

m UmasH mUstahzar tutamaz. MAZON isim, HO· 

ROZ markasına dikkat 
Deposu : Mazon ve Solon ecza deposu. İstanbul Yeni postane 

arkasında No. 47 

Ö k sürenlere ve 
göijUs nezle!erine KATRAN HAKKI EKREM 1 İstanbul 4 .ncü İcra Memurluğun

j dan: 

G ·· nde yalnız bir defa 

HASAN 

Diş macunu ile dişlerin izi temlzlersenlz, öm· 
rUnUz müddetince dişleriniz sağlam ve inci 
gibi parlak ve beyaz kahr. Ditlerlnlz çUrU· 
mez, diş etleriniz kanamaz. TUp 7.5, dört 
mlsll 12.5; en büyük 20 kuruştur. 
. .. . . ~ ... , . . . . . 

-------- -ı Bakırköyünde Zeytinlikte Yakut 
ve 2 inci sokak eski 6, 6 yeni 19, 8 '-··~·- '!'>'\. .. ;' •'"t ... ~ ·. 7.'i!. _,.,,, .. o-:- \. ....... · -". ,~· ... ""· ~ ·. . '.. . . 

••• •••••• •••••••INo larla murakkam bahçeli bir bab 
hane tapudaki kaydında olduğu ~ibi 

Hastalıkların açık arttırmaya konulmuştur. 

k .f } K kJ l :. Hanenın evsaft: 4 kath kargirdir. 
eşı ko u: ırı IK Birjnin jki sokağa bahçeden kapıla-

rı vardır. İki kısımdır. 1 inci kısım 
8 No. lu bahçe kapısından girıldıkte 
bodrum kata bir medhal ve 1 inci 
kata çıkılan mermer merdiven var
dır Bodrum katı: Kapıdan zemini 
kırmızı çini taşlığa girılir. Zemini 
karosıman soyunma odası ve zemi
ni kurnası mermer hamam bir hela 
kömürluk zemini çimento koridor 
üzerine kiler ve mutfak zemini çi
mento sabıt dolaplı oda zemini ka -
rosiman mermer musluk taşlı yemek 

çal ışmanıza mAni 

olan kırıldı~• 

GRiPIN 
ile izale ediniz 1 

! odası bu katın ta\•anı potrel voltı 
kemerlidir Zemin katına ahşap mer-

1 cJivPnle çıkılır. Zemin katı: Bu kata 

!bahçeden mermer merdivenle de çı
kılır. Zemini karosiman etrafı demir 

1 camekanlı sahanlık ve kapıdan giri-
1 linc~ önü camekanlı antre (veste -

lbül) bir sofa üzerine 4 oda, alatur
ka mermer ve musluk taslı hela ve 
kiler vardır Odalann tavanları kıs
men ve duvarları 1amamen yağlı bo-
yalıdır. Birinci kat : Birinci kat ze-

1 
min 'katının aynı teşkılat, tezyinat 
ve tertibattadtr. İkinci kat: Bir sofa 
üzerine iki oda sandık odası ve ta
ras \'ardır. Bu kısmın dahili aksamı 
ahşap olup elektrik ve su tesisatı 

varı:iır İkinci kısım sahanlık: Yakut 
Sflkağından 19 No. lu 0lup bahçe ka

Eu sa yede bir çok büyük pısından giriıınce diğer kısımdaki 
rsibi zemin kata merdivenle çıkılır. 

h a sta lıklara tutulmak Bodrum kat· Kırmızı çini döşeli 
tehlikesini de Ön lemiş ıt<ışlık bir oda, mutfak ve gusülhane 

vardır. 

olursunuz. Zemin kat: Gerek bodrum ve ge· 

GRiPi 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları keser, 
b:ış ve öiş ağrılarına, nezleye, gri· 
pe, romatizmaya karşı bilh:\ssa 

müessirdir. 

lca bında günde 3 kaşe 
aıınc!:lbillr . 

l rrksc bahceden merdivenle çıkılan 
bu katt:ı: bir sofa üzerınde ıkı oda 
hır hcl ··dır. 

Bır•nci ve ikinci katlar: Zemni ka
tının aynı olup ıkınci katta heliı vok
tur Aralıkdır. Bu kısmın her iki 
b•na bir catı cıltındildır. Zemin bod
rum kat pE>ncerelrdır Demır par -
maklıl:lı dığer katlar prıjurludur. 

l 
Yakut soka!!ında birinci kattan iti-

lsı m ve markaya dikkat haren ıki vanda birer çıkma vardır 
Teki i t lerden sakınırıız. 1Zeminden çatıya kadıır olan pencere 

panjurları şakuli olar::ık tufla V" 
.... EVDl ...... llm.Br.IAZlm .. n•mAAllS!SMSM 

derzlıdır. Y:ıkut sokağındakı pence-
reler çıft çivilıdir. 

1 
Askeri fabrika,.la_r __ I B-ıhce: Bahç,.de harap çamaşır -

hAnları lık. kömtırluk kumes vP mutfak vıır
dır Ayrıca sarnıç VC' tultımbalı bir 

Muhammen bedeli 1400 ]ıra olan kuyu ve cam, ıncir. dut. kavı ı gıbi 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı 10,000 kılo mı.ikelles soda Salıpaza · I bırçrık ağacbr vardır. Bahçcnın et· 
rında Askeri Fabrıkalar yollama - rafı muntazam duvarla çevrılıdir 

sındaki Satınalma Komısyonunda Yukarıda evsafı sarahaten yazılı 
2/11/937 salı günü saat 15,30 da açık hane açJk aı ttırmaya konulmuştur 
eksıltmeye konulacaktır. İsteklılerın 30/11/37 tarıhıne musadıf salı gunü 
2490 No. lu kanunun maddeı mahsu- 14 - 16 ya kadar dairede birıncı urt
sası mucibince liızımgclen vesaiki lırması ıcra cdıl<>cektır. Arttırma be
hamilen meıklır gün ve saatte 105 delı kıymetı muhammenenin '~ 75 

1 
liralık. ilk teminatlarını her hangı ni bulduğu takdırde rnuc;tcrisi üze-

lbir malmüdürlüğüne yatırarak ala· rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
cakları makbuzlarla beraber komis- en son arttıranın taahhüdü baki knl-

1 - Knpalı zarf usuliyle eksiltmeye konmt:j 
makinesi için teklif olunan bedel haddi lfly ıkda 
zarlıkla alınması kararlaşlırılmıştır. 

olan 3 adet sigara yonda bulunmalan. Şartname her mak ü1.ere arttırma 15 gün müddetle 
gor ülmediğinden pa• gün komisyondan parasız olarak a- temdıt edilerek 15/12/37 tarihine 

il - Pazarlık 6-Xl-937 ta rıh ine rastlayan Cumartesi günü saat 11 
de KabaLaşda Levazım ve Mubayaat Şubesindı!ki alım Komisyonun. 
da yapılacaktır 

ili - Muhammen bedeli 30,000 lira ve muvakkat teminat 2250 liradır. 
iV - Şartn;ımeler lıergün ı SU kuruş mukabilınde adı geçen Ko· 

misyondan alınabilir 

V - idarece alınma!ı mutasdvver makineler "Mo?ens, Standard ve 
Müller,, olup bunlardan başka Firmalardan paz!ırlığa iştirak arzu. 
sunda bulunanların, Fiatsız. t~kliı ve kataloklarını münakasa günün· 
den, en geç 3 gün evvel Tütün Fabr ikalar Şubesıne ibraz ederek 
pazarlığa iştirak vesikası almaları lbımdır. 

lınabilir. c71Q3, müsadif çarşamba günü sııat 14 - 16 * ya kadar keza dairemizde yapılacak 

_vı - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saa tte 
g uvenme par alariyle birlik te Yukarıda adı geçen Komisy ona 
fer i ilan olunur. "7216n 

Muhammen bedeli 900 lira olan ikinci açık arttırmasında arttırma 
6000 kılo 19 No. lu maden yağı ile bedeli kıymetı muhammenenin % 
yıne muhammen bedeli 500 lira olan 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 
2500 kilo 28 No. lu mnden yağı salı No. lu kanuna tevfikan geri bırakı
pazarında Askeri Fabrikalar Yolla- Jır. Satış peşindir. Arttırmaya işti -
masındaki Satınalma Komısyonunda rak etmek isteyenlerin kıymeti mu-
2/11/37 salı günü sant 14 de açık ek- hammenenin 'i 7,5 nisbetinde pey 
siltmeye konulacaktır. İsteklılcrin akçası veva milli bir h.1nkanın temi-
2490 No. lu kanunun rnaddei mahsu- nat mektubunu hamil bulunmaları 
sası mucibince Jazımgelen vesaiki ha- 15zımdır. Hakları topu sicili ile sa
milen mezkur gün ve saatte 105 lira- bit olmıyan alacaklılarla diğer ala-

% 7,S lık ilk teminatlarını her hangi bir kadaranın ve irtifak hakkı sahiple-
ielme· mal müdürlüğüne yatırarak alacak- rinin bu haklarım ,.e hususile faiz ve 

ları makbuzlarla beraber komisyon- masarife dair olan iddialarını evrakı 

,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- da b~unmaları. Şartname her gün müsbitclerile birlikte ilan tarihin-
- ' komisyondan parasız olarak alına - den itibaren nihayet 20 gün zarfın-

1 / 1 bilir. c7104> da birlikte dairemize bildirmeleri 
'~ , 

.~·:_:·E.:K TA 
t .:. ,,,~ • ,. - · ~ • • • 

ı: . . 
PATI 

Basur memelerinin ANTIVIROS ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihap
larında, cerahatlenmiş f istüllerde, kanayan basur memelerinin 

tedavisinde d aima mu\'affakfyetl~ şifarı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, İstanbul 

İstanbul Kadastro Mahkemesin - lfızımdır. Aksi takdirde hakları ta
den: 

İstanbulda Ahıçelebi mahallesin -
de Lonca sokağında 10 No. lı dük -
kandan dolayı maliye hazinesile Mi
hal ve Ergiro arasında mütekevvin 
davanın gıyab<:'n cereyan eden mu
hakemesi neticesinde mahkememiz
de Hazinei Maliye aleyhine sadır o
lan 26/5/937 1arih ve 82 No. 1ı ilama 

•ademi kanaatle müddeti kanuniyesi 
zarfında temyiz edilmiş olduğu \'e 
Mihal ile Ergironun ikametgahları 

meçhul bulunmasına binaen layihai 
temyiziye tebliğ edilemediği cihetle 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 937-82. 

pu ~icil i ile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Müterakim \'ergi, tenviriye, 
tanzifiyc ve del!Cıliyc resminden mü-

tevellit Belediye rüsumu ve vakıf 
karesi bedeli müzayededen tenzil 

olunur. 20 senelk vakıf icaresi, tavi
ziye müşteriye aittir. Daha fazla ma

lUmat almak isteyenler 12/11/37 ta
rıhinden itibaren herkesin görebil

mesi için dairede açık bulundurula
cak arttırma şartnamesi ile 36/1875 

No. lu dosyaya müracaatları mezkur 
dosyada mevcut vesaiki görebilecek-
leri ilan olunur. (1141) 

Sabah, öğle ve akşam her yemekt';!:~ 
sonra günde 3 defa dişlerin izi fırçala~ 

pADEMi iKTiDAR 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 

ı- Table tleri. Her t czanede arayınız. ( Posta 
• \tutusu 1255 Hormobin) Galata, lst~ 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: _..,.,.. 
Komisyon mlkdarlar1nın yeniden lndirildıg• 

d e 1 r d i r. . k ıııiS" 
Kagir binalarla hali inşada bulunan emlake aid ikrazlardakı 0 

yon ~ikdar:::oz tekrar indirilmiştir. l!An ederiz. "6952,. ~ 

ia:ı::::iI:::6i'DISm~l&Dl!iliiill:::ml::a:BIDmaıim ..... ml!allll=:::::::;~ 

f~afia v ekaletindeıt : a 
- 1 ahıl ıırı 

1 - Eksiltemeye konulan ış: Adanada Seyhan sng ve so s 
1rnnalı kcşıf bedelı 927.447 !ıra 52 kur.u<:tur. 5:ıst ,. "nı.ı 

2 - Eksiltme: 12/Sonteşrin/937 tarıhine rastlayan cuma gu , 0rıı.ı 

1

15 de N:ıfıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme J<oınıs,, 
odasında kapnlı zarf usuliyle yapılacnktır. dırlıi( 

3 - İstekııler; Eksıltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayın bedel 
ışleri genel şartnrmesi, fenni şartname VE. projeyi 46 lira 38 kuruş 

1 mukabılınde Sular Umum Müdı.irh.igıirıdcn alabilirler. 1' 11'1ıı· 
4 • Eksıltmeye girmek içın ıstckhlerın 40.847 lira 90 kuru!';~U edı!' 

vnkkat t<>mınat vermesi ve 250,000 lıralık Nafıa ışkrmi taahhut. oJdLI' 
muvaffokiyetle bıtirdi~ine ve bu kabil ıslerı başarmakta kabiliyetı J11e ı. 
ouna daır N.:ıfıa Vekaletinden alınmış mutE'clhhıtlık vesıkası ibraz ette~·. 
., b'r saa ı 
ısteklılerın tek ıf mektuplarını ıkıncı maddede yazılı saatten ı ·J11eıer 
velıne kadar Sular Umum Mi.ıdiırli.ığune makbuz mukabilinde \·eı 
lazımdır. 9"61 

«3807, ,6- :,..... 
Postada olan gecıkmeler kabul edilemez. ~ 

iktisacJ Vekaleti 
iş Daires i üç··n·cü isi!tnbul , 

Bölgesi Amirliğinde" ;ııY· 
3008 sayıla iş kanunu::a tabi olup ta 29 llkteşrin Cumhuriyet ı;cY' 

ramı gününde işlerini tatil edecek olan işverenle,·in, gündc~ilde p:ır• 
saatle çalıştırdıkları i~cilerin tam olnrak günlük kazançlarını ~e -cıden 
ça başına yahut iş mikdarına göre çalışa_nların 29 llkteşrin _guo~niine 
önceki iş haftasında kazanmış oldukları ucret tutarının altı ış .g 1113• 

taksiminden cıde edilecek vasati mikdarda ücretlerini; iş~erioın giirı.e 
hiycti dolayısile 29 llkte~rin gününde de çalışan işcilcrin ıse 0

1 
ri, ı~ 

aid ücretlcrini:iki misli olarak ve 28 llkteşrin gününde ödeme e iht'' 
kanununun 46 ıncı maddesi icabından oldu~u alakadaı ıara 
olunur. "7279,. ~ 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğürıd~~· 
39679 kilo demir makine ve aksamı 544 kilo ağaç makine ,e jpe1' 

samı 39681 kilo pamuk ve yun mensucat 1566 kilo dırnt hi ve hılrd• 
şerit 1090 kilk 250 grdm sığı r derisi ve vidala 8828 kilo işıı~lll 
fıçı ve tah.Laları 2654 ki~o kuru f asulya 540 kilo patates ve ·il~ tı'ş 
unu 545 kılo cam 332 kılo 500 gram reklarn kağıdı 207 k 

8 11 ıır-
fatura ve sinema filmi 792 kilo bilümen 1332 kilo mukkvva 9S~ıbbiıe 
na demir eşya 8286 kilo çelik tel ve şerit 2136 kilo cezayı 

1 
2s5l 

1194 kilo müstahzaratı kimyeviye ve nebatiye 1153 kilo petro ;.ı.O 
kilo adi loş ve kil 107 kilo brons yaldız 1290 ki!o kuru p'I 6~~ ~ı 0 

gemi zinc'ri 561 kilo nebati ve madeni ya~ 1747 kilo kola 1 k 19' 
sulu boya 535 kilo bezli zımpara 102 kilo kahve çiy çeldrJe 34sS 
kilo lastik lavha 304 kilo asitler 415S kilo vazelin 664 kilo kı;; kil~ 
ki lo boraks ve karbonat 2130 kilo çam ve reçineli zamk 2 lıı~tiğ°1 

500 hram kurşun kalemi renkli 779 kilo oto tekerlek iç ve. dı:ıı ı.ıl~ 
577 kilo kendir halat 286 kilo muşamba 96 kito cilalı selloıt dıl<i'gı 
cam lav!.a halinde, Tecim gazele-sinin ıs. 10-937 gilniinde ilan (;ÜıS) 

(iV .~~ 

---------------------------~-,,,,,., ........ ...... , 
........... ............ ••• '"""'"""""""""""""'""""'"'''"""'"'' deıı 
ı Zührevi ve cild hastalı ki ırı ı Sahip ve neşriyata idare e 
ı .. ı 

ı Dr. Hayri Omer : Baş mııha1'riri 
ı Ôğleden sonra Beyoğ'lu Ağacami ı ETEM İZZET BENfCR / 
ı karşı smda N o. 313 Telefon: ı ------- ft'!fı111cı~ 
ı 4

J
5o5 ı 1 Basıldığı yer: Ebüz-·, :,!~ u ......................... i 


