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cı MEKTUP ~ıoostvemüttefik .. C Al Bayar Kabinesi 
Türkiye Cumhuriyet ı Romanya Başvekıh v b h l. • 
Halk Partisi Genel 

1lstanbulda .l arın SQ Q mec lS partı 
Sekret_er2i_Şükrü Kayaya grubu toınlanırvor 

Misafirimiz bugün I' 'J 
Yüksek Sekreter, saat 16 da şehri• 

n ~ir hafta on gündür İstanbul gazetelerinden ikisi ne ırz, ne namus, mizde bulunacak HükOmetin yeni programmda ne 
gibi esaslar başta geliyor ? . 

b~ .ın_ılli vicdan ve ne de meslek kaygısı ve haysiyeti hissi duymadan 
g~ıbırleri üzerine seğirdip duruyorlar. H ani size dün bahsettiğim o 
t~n için ~şi bulunmaz, bugün için sadece bir hatıradan ibaret olan 
ü ÇIK. SÖZ> ü ta'neden Bay Yunus Nadi şimdi de yelkenlerini cTan> 
ıcrine açtı. Öteki de ona. 

b· Ben, eski cAçık Söz>, yeni .Son Telgraf> ın sahibi ve bir türlü 
1 ır loy idealist olmak za'fından çıkıp da politikacı olamıyan Etem 
vl.l.et Benice sanıyordum ki, o vakit bılerek veya bılmiyerek suçluyum 
e .. Bay Yunus bütün hışmile üzerime saldırıyor. 

İnanınız ki, gazetem de kapanınca: 
- Demek icap buymuş .. 
!Doğruyu söyHycn dokuz köyden kovulurmuş .. 
l'esellisile kendımi avundurdum. 

1 Ve .. yine ben bu safiyane doğruluğum yüzünden olacak ki, bugün 
h:la~bul Üçüncü Ceza Mahkcmesinın vermiş olduğu kararla bir yıl 
~ Pıs cezaşına mahki'ım olan biriyim. Şeytan kulağına kurşun .. diye
" ırn. eğer Temyiz Mnhkcmesi istıcal buyurur da bu kararı tasdik edi
h ~ ıtse i'llc dıgım günahın cezasını çekmek içın henüz yeni hapishane 
ı!o e Yapılmad n yımu y1llık gazctcciltk hayatımın ve .. .kendi payıma 
bı re tnem!PkN hiwwtlcrırnın mükafatı olarak çoluğumu, çocuğumu, 
rıbır zah tl 1 l t y • • • • • - • 

0 · mi? c wrmıya ça ış ıgım ışımı gucumu yuzustu bırakarak 
'Y fl'ıahud Bizans artığı hapishanenin dört duvarı içine ve bır sürü katil, 

11
n.kesici, hırsız, dolıındırıcı içine atılacağım. 
Eğer matbuat kanunıınun 42 nci maddesi: 
- Yasak! 

tı bE>mescydı. b e>ni yaııkcsıcilcriıı. katillerin, lıırsız ve dolandırıcılau: Yanına gonderccck hi.ıkmün ne olduğurıu, nerlı:·n icc:ıbeltiğini size 
s~n uzun anlatırdım. Fakat, kudrHli hafızanız. yüksek ?.~kanız hadi
b r ın safah a tını bir kere daha size beni ve suçumu naklctmiye mecbur 

akmıy:ıcaktır 

1,, l3ildıı1ını7. Ş"Y " l3ır v:ı t:ındaş hakkındaki kaçakçılık ihbartnl gaze-
•Y rr • :N ... r>çırmış olmak Mahkeme. yalnız bunu suç saydı. 
lı eys<'. Mus:ı a dt- huyurun da Zıya Paşanın mohud ve meşhur bcy-

111 bur:ıclrı ırnkletmıyC"yim. 
Fakat, hayret eltığım şey şu : Ben bir adam hakkında: 
- Ka~akçılık yapmış .. 

ec1ıı Havadısıni vcr<lığırr. için bir yıldırım sür'atile 365 güne mahküm 
h ~ını. Fakat . bakın ırzlarırı deşildiği, namusl;ırın ortaya konduğu, 

l; Ve>tlcı ın Bahıiılı caddrsındP ayak altı cdtldil,rı hugünlerde Ahmed 
n Y ın. Bay Yurıus'-cldtı bah-;ederkcn ne diyor: 

rt •OtYrıda o ıl. ve tn'ılıım bit hede/ vardır. O da: lnkılc'lp rejiminin 
f'flıı lluı u e t:" temi2'licjınP. çok aykırı düşen bir vaziyeti tasfiye 
,1,,.,,;ktır I 111 içindP rcıimin halka görihı;işü manzarası vardır. Bu 
le ; lnı ı; ufbı u .. crm dc • Yunu.~ Nadi. nin bulunıışıı 1ıükümet ve fırka 

lQl lc arnsındaki a1ıc>ngı tıoıan en biiyiik S<'beptir.> 

"-...., ___ ._ ____ ....,_ • ._. ________________ ~<~D~c~va;m.;;,;.ı ~i;k;in;cı~· ~s;a~h~if~e~de~}~I 

~~)tıd.ra, "7 (H '. Muh b' . . 
~ ......... J .. ususı 1 a ı.rımız-

1>.. g,l'iı:t· .. ~Ponyanın istila hareketi
'''% ır ıgı . 
~t lll-e~ı ~ndenberi devam eden 
t lqdanbe:~ın en hunrizanesi bir 
t./all <!d 1 liopei mıntakasında ce-

1\ ordu ıyordu. Bu muharebe, Ja
~ "e "~unun ınuvafiakiyetile bit-

rını l 
• gl?rıd 1 :r ağır zayiat vererek 
" c+ı .. h ~ Çcıkil . • ınus ta kem mevzile-
~~llf) ıç 1 rı l'tıı~lerdir. Ancak, Çin or-

ır. l\lcır1 rı d~ha vahim bir tehlıke, 
~ eııu u anghay - Nankin dc-

~at l.E:tıne ·· · 1 d ·. it ~urume arın eaır. 
~ qtı esııa · ~ · • 
~l hatt •gı takdirde Çın ordu-

!' 1 . ' : ...... • • 
Ja"' rıc.~~1 ;ele. kesilmiş ola-

r ,..eınıa i>.... " ... 
Qbe rın,. KanRatinc g<irp 

son fh . ~ ~ 
sa aşıı;ı-1 çlrmiştir \'IJ. 

., 

". 

Japonlar İn
gilizlere tar
ziye veriyorlar 

zafer kendilerinındir. Çmliler de 
son damla kanlarına kadar muhare· 
beye devam edeceklerini beyan et
mektedir. 

Tokyo, 27 (A.A.) -· Harbiye Ne
zaretinde mevcut kanaate göre Ta
çangın zaptı Japon kuvvetlerinin 
Şanghay • Nankin demiryolu üzeri
ne yürümeleri Çinde girişilen mü
cadelenin dönüm noktasını teşkil 

etmtktedir. Cepheden gelen rapor
lara nazaran Çin!fü~r. en modern 
mevziler tutmuş bulunuyorlardı ve 
bu menileri adım adım ıle rlıyeı ek 
zaptelm<>k lfızımgelmistir. 
(7 • 

,. ( Deuamı 2 inci sahifede) 

Dost Batveklli Karadeniz 
boğazı dışında iki tor• 

pldomuz kartıladı 
Romanya Başvekili Mösyö Tata -

resko, maiyetindeki zevat ve Bük· 
reş Elçimiz Suphi Tanrıöver ile bir
likte bugün Romanya vapurile li· 
manımızı teşrif edeceklerdir. 

Misafir Başvekilın rakip olduğu 
vapur Boğazın üç mil açığında iki 
torpidomuz tarafından karşılanmış
tır ve torpidolarımız, Rumen vapu
runun sancak ve iskelesinde yer ala
rak beraberce Boğaza doğru seyrey· 
l<:mektedirler. 

1

, Vali, İstanbul Komutanı, misafiri. 

mizin mihmandarları ve Rumen Se- ı 
firi bir motörle Boğazda Rumen ge-l m ısine geçe~ekler ve Mösyö Tatares-

Dost ve m ü ttefik Roma. 
nya d e vle t l Başveklll 

M. Tata resk:o 

ko'ya beyanı hoş fımedi edecekler· 
dir. Romanya vapuru on beş buçu· 
ğa doğru Galata nhtımına yanaşa

cak, misafirimiz burada askeri \"e 

·Ali Çetin Kaya 

ceıa ı Bayar kabinesi üyelerln ln Son Posta tara fından muvatfaklye tle 
kompoze edilen b ir fo tograflle rl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Par- ram, dl~ \'C iç sıyasalarda Cumhu
ti Grupu yarın sabah saat onda An- riyet Halk Partisinin ana programı
karada Parti Umumi merkezinde dır. Yeni yıl içınde takip edeceği Ye 
toplanacaktır. Bu toplantıda bulun- başarmıya çalışacağı işler için de 
mak üzere bütün meb'uslar Anka- bilhassa Ulu Önder Atntürkün nut
raya gitmişlerdir. Şehrimizdeki en ku esas direktifi teşkil edecektir. 
son Parti meb'usları da bu akşam Cumhur başkanımız bir teşrinisani 
ekspresle Ankaraya hareket ede - pazartesi günü saat on dörtte açıla
cekler ve yarın sabahki toplantıya cak olan Türkiye Büyük Millet Mec
yetişeceklcrdir. !isinde yoklama yapılmsaını müte-

Hususi surette öğrendiğimiz ve akip kürsiye gelecekler ve yıllık nu
dünkü sayımızda da haber verdiği- tuklarını irad buyuracaklardır. Çok 
miz gibi Celal Bayar kabinesi Büyük !evvelden de işaret ettiğimiz gibi U
Millet Meclisinde okuyacağı progra- lu Önderin nutukları büyük bir e
mı t mam·ıe te bit tmistir. Bu prog- hemmiyeti haiz bulunmaktadır. Nu-

tuk, umumi dünya politikası hadi
seleri karşısında Yüksek Şefin gö
rüşlerini tesbit edeceği gibi 1938 yı
lında Türk milletinin hız ve mesai 
sariedeceği hedefleri de işaret ede
cektir. 
Aldığımız malUmata göre önü

müzdeki yıl içinde Celal Bavar ka
binesi, bilhassa Tlirki.) enin daha 
geniş mikyasta smaileşmcsinc yar
dım edecek, iktısadi ve mali muv
manı çoğaltacak, iş hacmini genişle
tecek tedbirleri alacaktır. Bu mc-

l
yanda veni bnıı fabrikaların kurul

(Devamı 1-inci sahifede) 
lllllllltllttUtltftnmuuıuuuuntıtUtl ll lfllUHIUlllUUl&lt•UUIUIHllHlllUllll tllltUfltUlllUlltlll U"f'U IUUUtMUllUlttttnuııuu.aonıuuuıu ltttttMIUIUUUllUUIJUUUUtllUUUUUUUU1Unı1111t•• ıuau 

1 Teşrinisanide 
başhyor 

Garabet yal· 
ı nı• erkeklere 
:has değil r• 

Sivas - Dıvrii<i hattının açılmıya ---

başlaması ve Cizre hattının temel ı v AŞKA 
atma merasimi muna!;ebetile Nafıa e. • 

ye gemilerine va
ki olan taaruzlar 
da efkarı umu -
mi~·ede ''e siyasi 
m"ehafilde uyan -
dırdığı heyec:mı 

ispanyadak i kadın askerler son hC!dl
seıerı neş'e ile kar~ı layorıar 

Vckıli Ali Çctinkaya bir hafta sonra ' 
Ankaradan Cizre ve Divrikiye gi - 1 lNANDJM 
decektır. 

sürdiirmektedır . \yeniden mevzubahs olmaktadır. 
f\f:ııor:-. :ı a falırının Fransız ve Diğer taraftan Ademi Müdahale 

1 İngiliz kuvvetleri tarafıl}dan işgali (D<!uw1u 2 in; i ıagf adı.ı) . . 
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Celil r 
kabinesi 

(Birinci sahifeden devam) 1 ULUS'UN BAŞMAKALESİ 
ması madenlerin işletilmesi de var- Falıh Rıfkı Atay, bu sabah Anka-
dır. , rada çıkan cUlUS> da yeni kabine 

~EL.AL BAYAR NUTKU- !hakkında mühim bir makale yaz -
NU NE VAKİ TSÖYLİ- nuştır. Bu makalenin en mühim yer
YECEK? 1 Jerini kısaca karilerim ize bildiriyo-

Başbakan Celal Bayar, Meclisde ruz: 
programını Meclisin kü~adından i- .tstifa eden İsmet İnönünün yük
tibaren azami bir hafta içinde oku- lsPk hatırası önunde bir daha eğilir
yacak ve itim:ıd reyi taleb eaecektır. ken Cumhuriyet Hükumetinin yeni 
Meclisin r.çılışı günü yoklama yapı- reısi Cclfıl Bayan yüksek saygı He 
Jacağı, Atatürk nutuklarını söyliye- selamlarım. 

ceği ve bilahare de enclimenler sc- Celiıl Bayarın Başbakanlığında 
çimi yapılacağı için, o gün Celal inkılap idaresmin ilk gündrnberi 
Bayarın programını okuması ve ıti- ısarsılmıyan istikrarı devam etmek
mad reyi istemesi mümkün olmıya- tcdir. Çünki.ı bu istikrarı, inkıiiibı
caktır. Celfıl Bayar, ağlebi ihtimal mızın muayyen prensiplerini, Ka
perşcmbe günü Meclisde nutkunu mutay ekseriyE'ti ve onun hükumeti 
söyliyecektir. vasıtasile tatbik eden Parti ve onun 

Celal Bayar dün Başvekalette bir banisi ,,c ebedi reisi Atatürk temsil 
rok ziyaretle• knbul etmiştir. İnönü 
,. d edE"r. d<.> kendisini Başvekalet makamın a . . . . 
· . t d k tebrikfıtta bulunmuş I Bu nız. m ve ıktıdar bakı kaldıkça zı_} ar<: e ere d - · "k 

ve muvaffakivct dilemi tir. vazife sahipleri arasındaki egışı ·-
Yeni Sıhhat Vekili de dün ise h.ış- lıkten esrarlı tefsırler çıkarmıya uğ

lamış ve eski vekıl Refik Saydam raşanfar, daima umusaya uğrıyacak
Vekalete gelerek arkadaşlarile ve- lardır. 

dala mıştır. Refik Saydam, 11 Mart Cehil Bayarın ne şahsını, ne de 
337 tarihindenbcri Sıhhat Vekilliği- şal sıyetini yeniden tonıtmıya ıhti
ni ifa ediyordu. 1ynç vardır. Yeni Başbakanımız, A-
Sıhhat VckaJeti siyasi müsteşarlı- 1 nndolu ihtilalinin başından beri cep

ğına şimdilik kimse tayin edilmiyc- hede veya muhtelif idarelerin ba
cektir. lc:ındn, yahut inkılcip mücadelesi saf-

İktısad Vekili Şakir Kesebir de larındn, fakat daima Atatürk dava
dün ilk defa İktısad Vekaletine ge· 
]erek me~gul olmıya başlamıştır. Zi
ra::ıt Vekaletine de kendisi \'ekalet 
ctm~ktedir. Ziraat Vekfıletinc yeni 
bir vekil tayin edileceği veya ziraat 
V ekaletil İktısad Vekaletinin bir
k ştiri lcceği haberkri heniız nabi
mcvc:imdir. 

BAŞVEKİLİN İLK TE
MASI. 

Yarınki Grup içtimaında yeni Baş
vekil, ilk defa olarak hükumet adı
na söz söyliycceklir. Bundan baska 
Kamutay Riyaset Divanına gösteri
lecek namzetler de yarınki grup ic
timaında tefrik olunacaktır. Söylen
diğine göre. gösteı ilecek namzetl<'r
de bugünkü Riyaset Divanına naıa
ran bazı değişiklikler olacaktır. 

Diğer taraftan knbine tebeddülü
ne aicl Riyaseticumhur tezkeresi 
diin Kamulaya gönderilmistir. 

sının hizmetindedir. Türk milletinin 
hürriyet, refah ve medeniyeti ide
aline Celal Bayar, bütün bir hayat 
vakfetmiştir. 

Ba~bakanımızm fikir ve hareke
tinde es slı vasıflar, vuzuh, kat'ilik 
ve s mimiliktir. Onunla iş başında 

lte1"1as edenler, her vakit, yifüsek ka
raktc>rli bir prensip ve icra adamı 

karsıc;mtla bulunduklarını hissetmiş-

!erdir. 
B Falıh RıCk:, makalesinin sonun

da diyor ki: «Yeni Başbakan, İsmet 
İnönü hükiımetlerinin medeniyetçi 
~e inşacı davasını yürütmekte de
vam edecektir. Yıllardanberi müs-
bet bir inkic;af hareketinin ileriye 
doğru, mcs'ud seyri içindeyiz, öyle 
kalacağız. Celal Bayar Hukümetine 
butün gönlümüzle muvaffakiyet dı-
leriz.> 

işler 
sarm 

ine sarpa 
ya ba ladı 

j '[ati/ yarın 
1 Oğleden so;ıra 
' Başlıyor 

Cumhuriyet bayra· 
mımız icin Ankara· 
da ve İstanbulda 1 

hazırhklar 
Yarın, en buyük bayramımız olan 

Cumhuriyet Bayramının arefe günü 
olması hasebile resmi daire Ye mü
esseseler1<' bü tiın mektepler saat 13 
de tatil edilecektir. Diger hususi 
mü ~seselerle yazıhanelerin tatilleri 
ihtiyaridir. Fakat cum::ı giınü istis
nasız olarak her yer kapalı olacak, 
yalnız pazar gunleri açık kalmak 
hakkını haiz olanlar açabilecekler
dir. 

Bayram miınasebctıle şehrimiz 

baştanbaşa donntılmaktadır. Hüku-
1 met mcrkezımiz olan Ankarada da 

ı
bu yıl emsalsiz tezahürat yapılacak
tır. Ankara da, şehrimiz gibi, baştan 

1 
başa sü lenmektedir. Ankarada ya
pılacak merasım programı hazırlan-

mıştır. Bu programa göre, Cumhur
! rc>isimiz, 29 1birincitcşrin saat 13 de 
Kamutaya gelerek kordiplomatiğe 

mensup zevatın ve Hukümet erkti-
1 nının tebriklerini kabu1 edecektir. . . . 
Bundan sonra saat 15 de geçıt resmı 

1 
yapılacak ve akşam saat 20.30 da 
toplar atılarak Cumhuriyetin ilan 

1 edıldiği saat kutlanacak \'C mütea-
kıben Sergievinde Cumhuriyet ba
losu verilecektir. Ayrıca Orduevıle 
Halkevinde de balolar tertip edil-
miştir. 

• * Cumhuriyet Bayramında çalışa -
cak işçılere günde1ık kazançlarının 
ıki nıisli, tatil yapacaklara da yev
miyeleri tam olarak vcrilecektır. 

ll--
Eminöııii Halkct"indcn: 
Cumhuriyetin on dördüncü yıldö

nümi.i Evimizde aşağıdaki program 
gıbi kutlanacaktır. Bu toplantıları
mıza iştirak etmek isteyenlerin ha· 
zırlanan davetiveleri Evimizin Ca
ğa !oğlundaki m;rkez bürosundan al
maları ri<'a olunur. 

PROGRAM: 
28/10/937 
Alayköşkiinde: Saat (20,30) da 
1 - Konfeıans: Naki Tezel 
2 - Gösterıt: (Sehırli kız) Göste-

rit ı::ubesi nmatörleri 
29/10/937 cuma 
Merlc zde: Saat (16) da tören 
l - istıkliıl: Halkevi orkestrası 
2 - Konferans: Halkevi Başkam 
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ÇI MEKTUP 
T .. k. C h • t !Uzak şark ve ltalY~ 

U 7 l Ye U m Ur l Ye l Ademi Müdahale Komitesin~::'. 
H ık P t l• 1• Gen e ı son kararları ögren_d~~ten sonra • a a r s 1 ka taraflara bakabılırız: . ıe· 
C* k • (Y ••k k V ı İspanya meselesi, Çin-Japon ışni· tJe reterı vll r n..agaga rini, Uza~ Şar~takı :azi~·et, ~.~~;jnC 

(Birinci sayfadan devam) 1 zin garbındekı vazıyetı bır~ fıı· 
girift etti. I3u hal karşısında ı~e 18• Bu ihbara karşılık, oı·tada heniiz bir tıs .. bile yok! giltere ile Fransa Uzak Şark ıle 

1111 Yüksek Sekreter; yıkile meşgul olamıyorlar, .~a1• n~ast Ben Cumhuriyet Müddeiumumisi değilim, fakat, Cumhuriy~t vermışlcrdir. Halbuki her ı~ d:ıt· 
Halk P::ıı tisindenim ve .. o bağlanışın vcrdiğı toyluğu, şu son bir sene- da Asyanın 

0 
tarafile çok al_ak~ttilc· 

lik mahklımıyct kararına varıncıya kadar çeşit be çeşit misaJlerile dır. Çin _ Japon muharehesı gı Çif.i 
ortav<ı ko~ muş bir uzuvum. Politika hayatında toyluğun affedilrr.ez1i- çe ehemmiyctlendi. Japon) anı~ j <· 

ğinı yenı yeni ilgreniyorum. Fakat, biz Cumhuriyet Halk Partisini bir istıla emelleri işi tahakkuk ctsiJlı ·ıı! 
politıka partısı değil de bir millet bütünlüğü, bir millet iradesinin 

1 

ter etmesin, ortada bir keyfi)•et '
58

• 
ılcı ilığı \ 'C camia!'ı sayanlarız. Yani idealden doğan, yine ideale bağla- ki, 

0 
da ne İngilterenin, ne franse· 

• nan safların fıhen~ı. Onun içindir ki, sakın buradaki: nın, yanıbaslarındaki İspanya ~c jlc 

- Toy.. lesinden nefes alarak Uzak Sa diJt· 
Kclimesıni istediği kadar meşgul gönineme 
- S::ıfderunluk. l ·a· 

I erı ır. )iJll· Bonliık.. Buan mukabil, Sinyor Muso ıA· 
Manasına almayın. Onun tek ve nçık anlamı: Uzak Şark işlcrilc pek candR~ ~,a 
- Iyice inanmış olmak ve .. herkesi de öyle sanmak.. kadar görünmüştür. Mesela Jta r.t' 
dır. Yıne bunun içindir ki, Ahmed Emin Yalmanın bu sözlerini bu B::ışvekilinin gecen gün kendi gaJe: 

fırkanın tecrübe ,.e denenme mehengiQden geçmiş bir uzvu sıfatile tesinde neşrettiği bir makaled;dct 
nazarı muhakemenize arzediyor ve .. hakikati ortaya koymanızı isti- ponlarm_ Çmde .ya~tıkl~rı~1. aııcW 
yorum; faşist bır kardeşın ışlerı gıbı 9 • 

- Hakikaten Bay Yunus, bu adam mıdır?. Ahmed Emin doğruyu layıcı bakışlarla seyrettiği saklnil 

mu <-o\ Jüvor? mıyordu. 'fo~· 
H;r hangi bir \•atandaşın ı encide olmasını değil, kılının bile kıpır- Bundan bir kaç sene evvel, ıcıı· 

danmasını isti ·enlerden değiliz. Ve .. bu uğurda, bu da\'ada musırrız. yo ile Romanın münasebatı ne 1" 
Fakat Ahmed Emin Yalmanın sözlerinin de tetkikini ve hakiki vazi- b h 1 · d"ğ" i hatır 

' dar gergin ir a e g~ 1 .m. rıt!llr 
yetin tavzıhini istiyenlerdeniz. vınca ins:m bir de şımdı ıtal) ıJ• 

Ya ortada gerçekten inkılfıp rejiminin dürüstlü&riine \'e temizli- )aponyaya, Japonyamn İtalya''~os· 
ğine aykırı bir hareket ve bir şahıs \'ardır, yahut da yoktur. Var ise o zaktan uzağa olmakla beraber f d<' 
aykırılığı izale etmek, 18 milyon partili için ilk ve başda gelen dılektir. terdiklcri fiili müzahereti fev:k3 ;a-
Yol:sa miifteriler vardır. Onların da ağız paylarını \'ermek .Yiiksek bulmaktan kendini ahımıyor: ~e-
iktidarınızın sa15hiyetıeri ıçindedir. letler Cemiyeti cephesinde ılk Il~ 

hte sizi rahatsız eden satırların birinci sebebi budur. digi açım altı sene evvel Ja~·ı-ıe 
Bir tahkik heveti teşkil ederek. Ahmed Emin Yalmanın ortaya olmamış mıydı? .. Mançuri öyle 1G

1
s-

attığı iddiaları tetkik buyurmanızı naçiz bir partili sıfati1e istiyorum. ele geçti. Ondan sonra d~_ :1a~8)1 Bu tahkikiniz, bir vatandaşın ağır ithamlar knrşısında ve altırtti' tanı almak ıçin dığer gedıgı aÇ tlri· 
yaşamasına mani teşkil edeceği kadar, bu ithamlara lfıyık w sahip bir İtalya boynuna aldı. Biri :Ma~ı1t111 partıli varsa her ~eyden önce fırka di"'ıplini ve Kemalizmin yüksek yi, biri de Habeşistanı aldı. ·ı. 

9
• 

fazıl eti bakımından böyle nfı!avık bir ~erefi içimizden ve içinizden için Milletler Cemiyetine gedı ı.tııf 
atmıya sizi mecbur edecektir. Çünkü hiz saf arkadaşlarımızı bir tek çanlar arasmda şimdi bir d06tlu 
istisn::ısız seven, sayan, onlara inanan uw\·larız. gidiyor... eJdf' 

cHükumet \'e fırka ile hnlk arasmdaki ahengi bozan> bir sebebe Fakat İspanya işlerin~e son. Jı• 
tahammulümüz olmadığı kndar, bu then~e kundak sokanlara da ta- edilen anlaşma üzerine Jtalya bıt' 
hammülümüz yoktur. ponya siyasc·tindc hissedileCC~'IJitC' 

Velcvki, müddeiale) h yakın bir tarih fasılası içinde durup durur- değişiklik bekliy<mler vardır. 1 et· 
kcn bize ta'neden ve fnkat mat olan Bay Yunus bile olsa. kim Almanya Londrayı memnun et· 

Biz. sahsın dcğıl, hakkın lchdarıyız \'e .. bunun f<>cellisini istiyo- mevi bugünlerde çok muvafı~ foı. 
ruz. Sıze yukarıda bahscttiğım ve malumunuz olan bir ·yıllık hapis düf•i.t için Romanın anlaşma yo lı • 
cezamız bıle bu yemden başımıza geldi. da miışkülfıt çıkarmamasını 13cr ı'1• 

Eğer, müsande buyurursanız, niçin bu satırları uzattığım hakkın- Roma mihverinin selameti naf11 1\ 

daki üçünci.i sebebi de yüksek şahsınıza kısaca nrzcdeyim: Kanun ve istemiştir. Son bir aydanberi gc~,. 
mahkeme karşısında gazeteciler arasında müsavatsızlık \'ardır. Biri safahat göz öniine getirilince, Jt!I' 
çıkıyor, eline kalem değil, balta alıyor, vur breha vuruyor!. Amma manin, Berlinin kendilerini .n }{ ı 

haysiyet, şeref hangisi olursa!. değildir. Halbuki İngilte 
111

c9 

nerçye rastgelirsc ve nasıl rastlarsa. Ana, avrat, din, iman, namus, 1 dar geı i çektiklerini unut.- { f r 

Bay Yunus'un Ahmed Emin 'alman'a yaptığı gibi. Nitekim bugün daha kat'i bir lisanal eharel\ hı! 
bunu kentlisi de ıtirnf cdıyor ve .. hiddetlerine haml buyuruyorlar. Dün serbest. kalacağ.mı s~? Ieyhı:edl' jc• 

1 
A~ah Sırrı Levent Ü b~nım, bugün Ahme<l Eminin. y:mn kimin başına ,.e ne şekilde gele- 1 ve keyfiyet eskıye gore çol 

3 - Konferans: niversitc felsefe ceg1i belli olmıyan kiifür tahripleri kar~ısında hakim susuyor, mah- r1 
b . d S . L t . miştir. . e l:' şu esın en evım even keme duruyor, hak istimdadı yapan istidalar dosynsında çüriiyüp kalı- Fakat Uzak Şark mc. alesınd ( / inci sayfadan devam) lmıl:taruıı ve vazıyctterını tcsbit e-1 4 - Korıscr: Balkcvi orkestrası yor. Bunıın tek sebebi de hakime götürdüğü'n.üz adın tec:rii masuniyet 1 1 v \':.1 

~ dan sonra talyanın n acagı f rııt1· Komitcsı, Rusyanın itirazlarına rağ- dec.;cktır. G('CC sa:ıt 22 de balo muhafazası içinde bürülü bulunmasıdır. 1 ne olacak? Dokuz Devlet J{on c ğiı' 
mC'n şu kararları vermiştir: ı İ~pnıı ava sılfıh \'C miıhım:nat it- 1 Alayköşkünde: saat (lG) d::ı Kürsüde, sokakta. bir millet ve iikir mücadelesi içinde ve başında sına Japo.nyanın gelmiyebi!ec~ ... ,ı 

h l k k l 1 _ Konferans: Medıha Muzaffer f d k"T" t h .. ·· ı P"" ispanyada gönüllü'erin sembolik ah men o unaca ve ontro şid - ı masuni)ete evet. Fakat, bir gazete sny nsın a ve u ur eza uru söyliven Italyanlar. acaba s 
cekilmc>sinden vazgcçi;miştir. Ancak c.('tıerıdmleccktır. Ba~ sal kar5;ısındaki masuniyete hayır! işlerinde İngiltere ve Frans:ı ed • 
j panyaay iki komisyon gönderile - Ru kararlar, alakadar hiıkurr.cllcr- 2 - Gosterit: (Şehirli kız) Göste· Emmim ki, buna benimki kadar sizin de vicdanınız sız1ı)~r. Bu ı şov le bövle bir anlasma elde .

11 

• 

cck ve bu komisvonlar ıki tarafd" c' kabul edildıkten sonra tatbıka rıt şubesi amatörleri prensıp davayı hnllediniz ve hakkı, ınüsaviliği tesis ediniz. dikten s~nra Uzak Şark meselc51
0 

• 

mevcut olan <>cnebi gönüllülerınin b<.şJnnncaktır. 1 Gece saat (20,30) da Derin hürmc:-tlerimin kabulünii ve bnğı~ınızı rica ediyorum, yük- de Paris ve Londra ile beraber 
==-=-=======::ı =======- 1 - Konkrans: Nusret Safa Coş- 1 B ENIC E 

sek Sekreterim. Etem Z41! t caklar mı? Suali çıkmıştır. f1'1 R nya l·sfanbul'Ja genı• kun ingilizlerin ısrarla takio et 1ç t- 1 oma Uı 2 - Göstc>rit: (Şehırli kız) Göste- ç· k• •• k bir mrıksat da Japonyayı erge /'>' 

B k ·ı· l~; LJ lk . ritşu~sıamatörleri Fasla fevki"at ır ın muna aşa konferansagetirtmeklir.Bu11dııl, aşve l l l •Ç na evı 30/10/937 cumartesi J . ı •ıtcrr • 
9) d Y l (1 inci say/odan devvm) merıka da, Fransa da ngı131.:i]'' 1 Ferah tiyatrosunda saat { a: ıyor · ... ~ehrimı·zde Açılıyor Mıntakamız ilk okullarındaki fa- apı min Yalmana tebliğ edilmiştir. beraberdir. Japkonlfarın ıse sevine .. 

V
1 

ı kir çocuklara (Çocuk müsameresi) Rahat, 27 (A.A.) - Fas milli hare- ' Esasen Ahmed Emin Yalman, dün ?e. toplanacak 
1 
·o~ er?~::nal ,.cr1 

1 (Birmci ı.a1ıifedcn devam} Her sene memleketin her tarafında Alaykôşkünde: saat (IS) da: keti lideılerınden bir çoğunun Fcıs'da akşam Ankarndan gazetesine gön _ ıştırnk cdC'cek erme ı . ı:ıc • 
büyiik merasimle karşılanacak, km- olduğu gıbı bu sene de Cumhurıyet 1 _ Ko>ıkrans: İstanbul Erkekli- tevkif edilm,ş oldukları haber veril- derdiği bir mnkalcdE>; cMilli bayram memektcdir. Acaba Bcrlı~ - ı-oJ1 , 
di$ne bir kıt'a nsker selam resmmi ba) ramında şehrimızde yeniden Hal- sesindrn Aziz Kavlan mektedir. ve Meclisin açılmas1> münasebetile mihveri bu sefer Tokyo) u "kflll 

ifa edecek, muzıka Rumen ve Türk kevleri açılacaktır. Bu yıl biri Fatih, 2 _ Göster it: (Şehirli kız) Göstc- Hiıkumet memurları, dün akşam- münakaş::ıyı yalnız on gün için tatil ransa murahhas yollamıva ı "· ç1ı , 
• milli marşlarını çalacaktır. diğer Eyüp ve üçüncüsü Şişlide ol- 1 r"ıt ~ub"si am:ıtörleri. ı"tı"baren Fas'da ihtivat tedbirleri al- etmiye karar verdiğini bildirmekte miye muvaffak olacak mıdır 'hııf ' 

ı " J k"" "k"b t· ·t·b ·1 b" cok ' ed~~~y~t~;~:i~~=odoı;:~:in~::ah:!~ ::~.;,zere yalnız üç yeni Ev açıla- ·ı······ · · ·,{oÇ'öl{"'H'A'B·ERL.ER······ .. ı· m~~!::~:~~·~:;rİarofında sükfrn ~:v;:e.~~.::i~is~~~: :~~~:!~:~~. l y~l ·~ç~f ı~;.~ ~~~ :,ge~l~;t:ftı~~ ~ 
lasa gidecek, orada bir müddet isti- Yeni açılacak olan bu Evler hemen hüküm sürmektedir. Diğer taraftan Yunus Nadi de yase a emını meş u 11ııır .. rahat eyliyecek, saat 16 da vilayete faaliyete geçecek ve azalarını intihap 

1 
* Mczarlı~lardaki ~.ezar tnşları- ı --·- kendisine atfedilen isnadları redde İspanya ve Uzak Şark. ~~biirilfli.I_, 

gelerek Vali Üstündağı ziyaret ede- ederek por, musiki, neşriyat, lisan, na numerotaJ yapmak uzcre bir ko- Hayvanların bir elden çDlışmakta, hasmını isk:ıt için mah- birini mütalea ederken ° isP:ııı'f, 
cek, 16,30 da merasimle Taksim ôbi- ltnrihi gezintiler vesaire gibi komite- misyon kurulmuştur. ihracı kemeye vermeyi düşündüğü halde görmemek kabil değildir. k go•' 
desine çelenk konulacak, 17,15 de ller teşkil edilecektir. • * Şehirde su birikintisi yapan çu- Bt""ıtu··n Dog-u ve Cenup vilavetlerin- sonra kendisinin hiddetle Ahmed işinin bu sefer pek _uysallı] r1ıl• ı ~ d ·ı · b · J diklerini söy1i'-·en ltalyan 8 ır Vali Perapalasda ken ı erme uzı- - .. - kurların kapatılması mukarrerdir. !deki hayvanlarımızın bir elden ihracı ~.m.in .y. a .. lmana ağır sözler sarf.et.ti-. J bef 

1
• t

. · d l" kt"r h 1 · ~ d k b d t ğ bii yine Beri in ile bcra 
1
• ,.c:ıl: yarc> ı ıa e ey ıyece ı . S 1 1 k .. * Şehrin mu telif yer erme ye- ı'çin bir şirket kurulmuştur. gını uşuncre un an vazgeç ı ını n ... 

a 1 aca uç 1 Şark işlerinde ne vaziyet Mösyö Tataresko, 18,45 de Pera- niden konulacak lambaların yerleri- ........................................................ bildirmekte ve efknrı umumiyenin 
palnstan hareket edecek, Denizyol- Vapurmu ? ne konulmasına başlanılmıştır. * Eski Irak Başvekili Nuri Said bu mesele hakkında en büyük bir rı beklenmektedir. fili~!.-' 
Jarı rıhtımından rükubuna tahsis e- Almanyaya ısmarlanan yeni ge _ * Eminönü meydanının tanzimi Paş:ı dün Bağdada dönmüştür. Bu mahkeme sıfatile esasen hükmünü Ahmet"'"'''"""' .ı~ 
dilecek bir motörle Haydarpoşaya milerimiz geldıkten sonra Ege, Ak- esnasında orada da bir vesaiti nakli- dönüş, Irak siyasetindeki değişiklik- verdiğini gözönünde tuttuğunu yaz. """'""''""'""""'"""""'""'"'""""'d ıııı• 
S•~ceklir. Burnda da merasimle U· su ve Karadeniz vapurlarının da sa- ye parkı yapılması kararlaştırılmış- le aliıkadardır. makta ve ileride bu münakaşayı do- Japonlar Çin er UStiJef 
ğurlanacak olan misafir Başvekil, !ılığa çıkarılması kararlaştırılmıştır. tır. * Macaristanda da bir nasyonal ğuarn asıl mesele hakkında yazı yaz- ric'at hattını keS'eı:ıııfll, 
19,30 da hususi bir trenle Ankaraya * Gümrük Müdürlüğü Reşadiye sosyalist fırkası kurulmuştur. mıya hakkı mahfuz kalmak şartile d 
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hareket eyliyecektir. • caddesinın antrepolara tııhmil ve * Yugoslavyada bir tedhiş çetesi şahsi münakaşaya şimdilik nihayet (Birinci sahife; y11clıı11 ' İran Hariciye Veziri tahliye işlerini kolaylaştırmak üze- yakalanmıştır. verdiğini ilive eylemektedir. . Şt?ng~ay, 2~ <~·t: i;rc:i bıt ~'; Rumen heyeti 
gitti 

Ankaraya Ankarada kalıyor re kapatılması için Belediyeye mü- * Habcşistanda yeniden çeteler Bu suretle gazeteler arasındaki ım ıyaz ı mm ~a ~ ·enidcll ı: 
racaat etmiştir. faalivete geçmic:tir. münakaşa kısa bir müddet için ak- takalarda tehlıkenın ) d re1' f' 

J :.- ' .. t d""" · ·· hede <' c ' 
Bu akşam Ankaradan hareket et

mesi mukarrer olan dost ve komşu 
İran devletinin Hariciye Veziri Sa
mil, Cumhuriyet Bayramı mcrasi • 
minde hazır bulunmak üzere hare
ketini bir müddet tehir etmiştir. 

Dün şehrimize gelen Rumen he· 
yeli, dlin akşam Ankaraya hareket 

etmiştir. Ankarada bulunan Yugos

lav ve Yunan heyetleri de Fabrika
larımızı görmek üzere memleket da
h ilinde bir tura çıkmışlardır. 

Türk ve Yunan Baş· 
vekilleri arasında 
Son ziyaret münasebctile Türk \'e 

Elen Başvekilleri arasında. hararetli 
telgraflar teati edilmiştir. 

Ayakkabıcılar kooperatl 
fi yılhk kongre si 

Ji.yakkabıcılar Kooperatifinin yıl
lık kongresi dün toplanmış ve ni -
zamnamclerini yeni ihtiyaçlara göre 
tadil etmişlerdir. Bu arada l l kişi

den mürekkep idare heyeti 6 ya ın
dirilmistir. • 

* Romanyanın yeni İstanbul ge- * Krala, siyasi bir müşavir tayi- tedilen ıni.itareke ile nihayet bul- . gos er ıgını muşa korıır 
nerla konsolosu Lucasaviez dün şeh- ni yüzünden Mısırda maşruti bir ih- muş demektir. runma tedbirleri almıya /.' 
rimizc gc1erek işe başlamıştır. tilaf çıkmış, üni\•crsiteliler, büyük - · - miştir. L'.Bıı j\bP * İstanbul Liman Reisliğine ta- nümayişler yapmışlardır. * Nafıa Vekaletile müzakere ya- JAPONLARLA İNGİLİZ ~d · 
yin edilen İzmir Liman Reisi Zühtü * Rumen Veliahdinin mülazım - pan Tramvay Şirketi murahhasları, SINDAKİ HADİSE KAP~uı si> 9 

dün şehrimize gelmiş \'e işe başla- lığa terfii dün Bükreşde büyük me- yeni talimat almak üzere dün Anka- Londra, 27 (A.A.) - ~~~ıc C i • 
mıştır. rasimle kutlanmıştır. radan şehrimize gelmişlerdir. mahfellerinde söylendıgı?dı.ı bi~ * Zonguldakla Adana arasında * İngiliz Kralı parlfımentodaki * Ticaret Odası, Halde çalışanla- Changhai'da Keswick-Rodn tll~·f • 
telefon muhaberatı başlamıştır. küşad nutkunu okumuş, Çindeki rı kabızmal olarak kabul etmiş ve gHiz karakoluna bir Japo. btlıııfld * Kat'i lüzuma müstenid olduğu haıpten duyduğu kederi anlatmış, mevcut ihti]{ıf da bu suretle halle- sinin taarruz etmesile ~'11:~3rsfı~ 1 , 

tah kkuk etti i trıkdirde fazla yev- yakında Hindistanı ziyaret edeceği- dilmiştir. dic:e neticesinde Japon a ağJcb1 ~ti 
mıve v r r J· rl .le h ft da 48 sa- ni bildirmiştir. * 1üzeler İdar<>si , tarihi araba bevan edilen ın::ı zrretler, E'srlC 

lattE"n <. J l• "rılrr.asına mü-

1 
*Almanya İktısad Nazırı Doktor nüfl"' ' ' lr rirıd<'n miirekk<'p y<>ni bir 1 timal kfıfi giıriilecPk vP·ı;cJ<tif· 

saade c~ ·• Şaht i:stifa etmiştir. I nıtiz< . rınıva bı nr V('rmi"1ir. 1surctle kapanmış addedı 
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Bayram j 
Ücreİleri peşin Sk erunda Se • ·ıe 1 

Bir fotoğraf -

A. 

' s 
ilk okulu bitirme imtihan- Verilecek 1 Gözünün harikası --····.,._ ar h • t d • · ı k B ütün işçil9rin gUndellği 

ına arıç en e gırı ece 28 Teşrlnievvelde m uhak· 
kak verilmiş olac aktar. 1 

arşı anan Çanakkale Göz, daıma yanlıs görür. Günün 
her anı eşyayı degişık bir ı,.;ık dal· 

1 b 1 d d gası ıçinde olduğundan ya daha gu-

va p uru Stan U a O•• n u•• zeI eya daha kotu görünmesine se-
lf ll ~ f h •J •• d •• OJ •• •• •dd • 1 29 Tc.şnnicvvcl Cumhuriyet bay-

SUS l a Sl gor ugunu l la ramı münasebeti!e, alelumum bütün I 

d l 4 S • J • • fabrika, ımaliithane ve diğer bütün 

lbep olur. Bunun içındir ki, san'at
- · kBr, keneli görüş zaviyesındcn en 

Gemi zabitlerinden biri ·isken de- münasıp anı yakalı_}:ar~~. 0 manz~-e en er ve ncı sını ımtz- J iş yerlerinde çalışan işçil~r o gün 
•çalıştıkları takdırde muhakkak çift 

hanını verecekler ye\•miye verileceğıni \'e o gün tatil 
l>osta • • . • • • • .. .. • . 'yapıp ça.lışmıynn ycrlerdekı amele 

' v ve telgraf muvezzılığı, hat bekçılığt, kuçuk tahsıldarlık, ıdare \'C iı:;çilerin gündeliklerinin de ay-
ibı Urlugu ve saire gibi resmi vazife ve işlerde bulunanlardan veya bu nen ~anı olarak· ynni bütün gün ça
~;'1Zife ve ışlere tayin edıleceklcrden ilk mektep şahadctnamesi aran- l lışmış gibi kab~l cdılerek verilece
lırd adır .. Bu gibi yerlere girmek istiyenlerden ekserisi, hususi tahsil ğini yazmıştık. 
~ Uklerıncien bahsile ellerinde bir ilk mektep şahadetnamesi olmadan 1· d . . t t b 1 b""lges· • · · 

acaat t . l\" ~ı . b . . .. •. .. 1 k ş aıresı s an u o ı amırı 
ti _e mc~t:ru::~~· m.a.arif V~ka ~~ı, u ~a:ıyetı goz ?nune .. a ar~ I!ahik, İ Kanununun 46 ıncı ınad-

;;eLt aarıf Mudurlugune bır tamım gondermıştır. Bu tomıme gore, ılk ş 
ıı; ep h desi mucibince konan bu ınecburi-.ord .. Şa adetnamesi elinde olmadığı halde bu derecede hususi tahsil 
~ğünü iddia edenler için (ilk okulu bitirme imtihanları) açılacaktır. )•eti bütün iş sahiplerine bildirmış

. eın ~dan sonra hususi tahsil gördüklerini ileri sürerek her hangi bir tir. 
~l u~Yet veya iş ve vazife istiyenler evveıa muhakkak Maarif müdür- Bu c'!'hre gorc işci ücretleri, hiç 

ıtı er~e müracaat edeceklerdir. Maarif Müdürlüğt.i, bu gibi kimseler bir iş karşılığı olmaksızın tatilden 
lttıınunasip görduğü bir ılk mektepte bir imtıhan heyeti teşkil ede- önce peşin ödenecektir. Yani 28 Te~
eye;·. Uç kişilık bir muallim grupundan ibaret olacnk olan bu imtihan rinie\'\"el günü paraları işçilere ta
r()gr ı, taiıpleri, ilk mekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları müfredat mamen te\•z.i edilecektir. 
t ~l'lllarına gore imtihan edecektir. Yapılacak olan bu imtihanlarda İşçiler bu hususta Bahçekapıda 

'llt il\ ktebın dördüncü ve beşinci sınıfları derecesinde mrılümatı olduğu 
;,ı i ektebın dördüncü ve beşinci sınıfları derecesinde mallımatı olduğu- Liman hanındaki İş bürosuna şika-

Pat edenler. ilk mektep mezunu addedileceklerdir. yetlcrini yapabilirler. 

IJ;,. Amerikalı Büyüle bir Sömikok 
4sanatikacı Define fiatları 

' raravı karşımıza getırdıgı zam:ın a-

r undaki büyük alakayı anlatıyor deta ta~ıy?ma~:ız bile. :Fotoğ~af da 
kuvvetlı bır gozden başka bır şey 

Denizyolları İdaresinin vapurları, hc.>r hafta muntazaman İs~ende- değildir. Fakat öyle bit göz ki, ki
~·un lımanımt uğramakta, oradan yolcu ve eşya kabul etmektedir. isken- min eline geçse, onun zavi •eı rü
deruna son postayı yapan Çanakkale vapuru de evvelki gün ~ehrımize ı ·etinclen gorur ve gosterir. Fo
d_önmüştür. Şimdilik, Hataya vapurla gidip gelenler azdır. Bu, yaz mev- ~oğrafı çeken artist, eğer bu 

sımindc artacaktır. • 1 w . 1 k a· ç adeseyi k('ndi gözüne ayar ede-
Eşyn navlunlarınd, da bazı tenzilat yapı acagı soy enme te ır. a-

bilirse bize gayet san'atkiıra-ııakkale \'apuru süvarisi Faruk, İskenderun lımanmda her defasında \"a- • 
ne ni.imuncler verebilir. Her şeyi 

purlarımızı büyük bir kalabalığın bekleyip karşıladıgını ve halkın vapu-
ra kadar sandallarla akın ederek bayrağımızı yakından görmek üzere , olduğu gibi görmekten başka mezi-
akm eltkilcrini söylemiştir. Çanakkale vapuru zabitlerinden biri de şun- 1ziveti olmıvan bir küçücük Kodak 
lı:ırı anlatmıştır: 1 k~tusunun. bu rnuhavverilukul ese-

- Türk bayrağına karşı Hatayda gösterilen sevgi; pek, amma pek çok 

1

1
rinin şerefi adesesin"i~ harikasmda 

büyüktiir. İlk defo. geçenlerde Konya vapurunun İskenderun limanına gir- değil, onu kullanan san'atkiır fotoğ
diği zaman halk, vapura iplerden bile tırmanarak çıkmış ve öz vatanın rafçının görüş, duyuş ve intihap 
tatlı havasını getiren vapurun salonlarına yayılmıştır. Bırinci mevki sa- kudretıne aiddir. Yurdun öyle re
lonundaki Atatürkün büyük portresini ve resimlerini vapura gelen Ha- simlerini gördük ki, kötü fotoğrafçı
taylıbr, göz yo.şlnrı içinde hıçkıra hıçkıra tahassürle öpmüşlerdir. lo.rın değil, bir takım suikasd erba-

Yüzlercc Hataylı kardeşimiz de kıç tarafa giderek bayrağımızı öp- bmın marifetleridir. Bunlar mem _ 
müşler, ağlıya ağlıya bayrağımızı okşıyarak yüz sürmüşlerdir. leketimize gelen seyyahlara satıl • 

Bu hemen her defasında böyle oluyor ... Hatayın bilhassa en uzak 
makta ve en pejmürde sokakların 

kövlerınden bilhassa köylüler, gecelerce uykusuz kalarak yaya olmak 
J ve insanların, en düşkün ve mülev-

üzere İskenderuna gelmekte ve bayrağımızı hürmet ve sevgi ifade eden 
tezahürat yapmaktadırlal". ves anlarında çekilmiştir. Avrupalı 

Geçenlerde, İskenderundaki acentanıızın levhasını çamurla sıvamıya gezgin dolaştığı her memleketten 
cür'et eden fesadcılar, mahalli hükumet tarafından tecziye edilmiş, hat- topladığı fotoğraflardan yaptığı al
ta, elebaşılan hudut harici edilmiştir.. bümüne, memleketimizin de hatıra-
uuuıunu111111111111ıı•ııuaıu•ııuu111m • mıııu111111111111111uı111111 1uı111nmımumıııuııııııııu .. ımııı111tıı11111mm ""'" """"'""''" 1 ları nı ilave etmek istediği zaman 

Palamut j D kf l ı'~te bu her biri bir mezbelelik köşe-' o or arın sinden çekilm~. bu miskin ve men-

ı~eh,.imizde / Aranıyor! Artıyor mu ? 
1l0~. linlversltesl pro· ı Bu maksatla bir Yunanla Bazı s ahil vehirlerimizde 

.\sa esorünün &özlerl fehrhnizden Urlaya gitti bu clns k ömUr ııahahıa,ta 
~ g 1r%atıkarn1zı ve tarihi yerlerimi- Şimidye kadar şehrimizde, Kon- Son zamanlarda memleketimizin 

'k~ç ~k ve tetkıkat yapmak için yada \'e İzmırın birçok yerlerınde bazı yeı-lerinde ve ezcümle sahil şe
t 'llk\an afta evvel Amerikadan su- defmc aramış, fakat hiç bir şey elde hirlerınde sömikok fıatlarının art

otasUsada memleketimize glel-
n A edememış olan bir Yunanlı (Urla) tığı söylenmektedır. Bilhassa İzmir-t %ıcı rnerıkanın Bulmington 

t~tı.i ; İnd ryon ünh•ersitesi pro- kazasınd da gayet kıymettar \'e e- de samikok fiatları fazlaca yüksel-

~r h ovvsend, İzmir müzelerini, hemmiyetli hır define olduğu hak- imiş ''e bu yükseliş nlakadarlarm na

terıc:rıırı~friyatını ve birçok tarihi lkında ihbarda bulunmuştur. Kendi- •zarı el ikkatini cC'lbctmiştir. 
t~ıL ızıe Lurıs ve Bergamayı si ayni zamanda (Urla) daki bu de-
llıeı 11ten so Buna sebep olarak sömikok nak-

it \lı nra dun Amerıkaya git- fineyi nramak için Maliye Vekale - 1 • • 
1 

·ı 
1 ~ ere şeh · 1 . . 1 ııvatının Turk yapur arı e yapı rnası 

ı-. tnerı,_ rımıze ge mışlır. tinden müsaade almış ve şehrimizden ~ • 
.~rı "alı prof ·· ı k ı· \'C kömür nakledecek \•apurun az bıı 'IQ eıv . esor, mem e e ı - (Urla) v gitmi!':tir. Yakında hafri-

tııı. e, rn devam etmekte olan · . . • bulunmasıdır. 
~%1 USaı ıatıka t h . t h f yata ve defınenın ranmasına resmı u. llıı a arrıva ve a -
~ ~(I nçok kıymetli oİduğunu ve bir heyet huzurunda ba~lanacaktır. 
~ r lllernlcketımize bırçok tu - Taharrivat Ye hafrıyat masrafını 
~~ b~~lbedebılecek bir ehemmi- bızzat muhbir Yunanlı kendısi ve-

Şehrimızde sömikok satışları mü

temadiyen artmakla beraber fıatlar-
1 
da pek büyük bir tahavvül yoktur. 

°'ıı.,.,, Undu unu so\•lemı.ş" -tir. recektir. 
~ . A k ~ ~· .. şe·11·1·r .... m·ec"1"i·sr ....................... -...... ı iş ~e 

Eazarfesiye toplanarak ' ~~=ı~r~~.~~!.e:a 
, ncümenleri seçecek I GUmrü!ŞÇ~ .. j~::::ı:• Vekiileti 

t/k • ı teftiş heyetine 35 lir.ı asli maaşlı iki 

. lçtirna ruznamesinde bulunan müfettiş muavini müsabaka ile alı-
• nacaktır. 

l/k •• •• ••t k • l Hukuk, Sıyasal bilgiler okulu ve 
~ ş n gorıışu ece lŞ er... yüksek iktısad mektepleri mezun -
~· 14 ~ ~iccüsı ikınciteşrınin birincı y~ni önümüzdeki pazartesi günü 
~ıt ı tatıınaa cağırılmıştır. On beş gün olan bu devrede yeni belediye 
l:ıtkil.·ıiıgını:~tnamesi, 934 kat'i hesap raporu, eğlence yerlerindeki fiat 
l tı ÇQ otrn

1 
• onune geçmc.k üzere hazırlanan yeiıı Lalımatname ile öz 

ları arasından seçilecek olan bu 
gençler için Kilnunuevvelin 14 üncü 
günü bir imtihan icra edilecektir. 

Zonguldak maden ocakları için 
tıın d"nı~t~n ve ta.rıhi ehemmiyeti bulunnuyan sokak ve mahalle isım-ll "c:ı " ır l ıni.isait yevmiye ile <ımclc de aran-

~~ Uııcıan" b ı rnesı gıbi mühim hu::.u::.at gôrüşi ı lecektir. maktad ır. 
•ır. 0lan hu a.ka Meclisin 1 ikinciteşrinde başlıyarak 15 nisanda bite-

11 ~ ıla aı"d 0 <'t· d · · · · · d İh · ?\ c~nıe ı, ıma evresı ıçın ·em rıyaset ıv:ını, tısas ve D -
\' l~clı ~ ıntıh batı yapılacaktır. 

Her gün, duyduğumuz ve bize Ye
rilecek açık iş ve memuriyetle için 
bu sütunlarda ınuntazamen malü -l) ı-.. lara.r1nıdazart(>sı giınu Muhıddin Üstlindağın kısa bir hıtabcsile bizzat 

··ı an 1 mat vermiyc devam edeceğiz. 

ihracatını 
Kontrol 

Kantrole ay ba,ında 
başlanıyor 

Palamutlnrın tıplere ayrılarak 

lmunuız.ım ve mazbut bir şekilde ih-
I · · h ı · 
l
racını temın ıçın azır anan yenı pa-

lamut nizamnamesi önümüzdeki a-

• Ylll l inden itibnren tatbik mevkiinc 

girecektir. 

Bu münasebetle heyet teşkil edi-

y; • de~ur matalaıı satın alır ve gider. 

enl Onümde bir albüm duruyor. Mat-

/ dare hegetı• buat Umum Müdürlüğü tarafından 
çıkarılmıştır ve içinde memleketin 

Dün toplanarak vazife her köşesinden çekilmiş, son derece 

taksimini yaptı ! san'atkiı.rane fotoğroflar vor. Gayet 
Bir iki gün evvel toplanan Etıbba I nefis bir tnbı harikası addolunabile

Odası hey-eti umumiye,,.içtim.aında cek olan bu albüme ve bu olbüm
seçilcn yeni Etıbba Odası idare he-
yeti dün ilkdefa içtima etmiştir. 

dt'ki foto~rraflara bakıyorum da usta 

1 ve .san'atkar bir fotoğrafçının hüs
nüniyet gözile görülmüs yurdumu 

bir kat daha güzelleşmiş ve şirinleş
mi:;ı buluyorum. Bu resimlerde şim-

Dünkü toplantıda, yeni idare heye
ti azaları arasında \•azüc ve iş tak
simi yapılmış \'e riyasete doktor Or
han, katibi umumiliğe doktor Rıza 
Rüstem, muhasebeciliğe doktor Ziya 

Jerek ıhraç cdılccck palamutların Nuri, veznedarlığa da doktor Mu -
diy~ kadar bizim göremediğimiz gü
zellikler, Ö) le münaı:.ip anlar da ya
kalanmış ve tesbit olunmu5 kı. bir tesbitıne başlanmıştır. ammer intihap olunmuşlardır. 

1 Avrupa şehrinin temızliğıni ve inti-

E ""[ l V.. •• zammı andıran öyleleri var ki, bıla g ence yer e- 1\.. opruge ihtiyar insan kendini hayretten ala-

. d J l ç k k mıyor. Etrafında matbuatın gunler-rz n e az a para l aca ce takdırler yağdırdığı bu albüm, 

1 Alanlara ce "'".a venı· merdı·ven hakikaten her türlü sita\•işin fev -
"""' .l ~ kin.:ledir. ve acaba diyoruz, şimdivC' 

B el ediyenin hazarladığı 

1 yeni ta limatname çok 
şiddetlidir. 

1 
Butün bır hafta veya bir gün di

magan veya bcd~ııen yorulmuş olan
~lardan eglenmek,istırahal etmek is-
te) enlerin hemen bi.ıtün eğlence 
yederınde alınan ücretlerin pahalı
~ığından ıııü~teki bulunduklarını 

yazmşıtık. 

Bu itibarla BelC'diye, bu gibi yer
leı i zapturapt altına almıya \"C 

halktnn makul bir fiat alınmasını 

'

temin etmıye karar vermiştir. Bu 
mak atlo çok şiddetli ahkamı ihtiva 
eden yeni bir talimatname hazırlan-
mış ve Şehir M<.'clisine sevkedilıniş
tir. 

Y 1 K d k .. I k I i kadar seyyahlara satılmakta olan 
en a ı oy s e es ne k"" .. k··ı·· f t w rı 1 · · b k t ·ı - d il . k "? otu ·o u o ogra ar, Y<'r erını u 
a ı ave e emıyece mı saheserlere terkedem('zİer mi? 
Köprü ve Ka.rakoy tarafına çıka- Halk Filozofu 

cak olan Kadıkoy ve Adalar vapul"-
lan yolcularının doğrudan doğruya 
köprüye çıkabilmeleri içın, yeni Ka
dıköy iskelesinin üst katından Köp
rüye bir ilave katı yapılacağını ve 
bu maksatla ameliyata başlandığmı 
yazmıştık. Yapılan fetkikler, bu ila
ve edilecek katın, hem fazla masrafı 
mucip olaca!:tını ve hem de diğer 

mahzurları bulunacağını gösterdi -

•1111u11u11ıu11unuıın1111111u1111111u111111uu1111111uı111111unuttua 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Bir köy halkının Devlet 
Demi ryolları Umum 
MUdürlUğUnden ricaaı 

Büyükderbend istasyonu citıa -
rmda ve hat güzergahında Maşu

ka köyünde kariimiz Hiisnii 
imzasile aldığımız bir mektupta: 

~ Dı €ncurn a ı cak, sonra ilk olarak Rıyaset Divanı secilecek, bunu 
v nııe ~11 ıı: İhtisas encümenleri seçııni takip eyliyt'ccktir. Rıya- Ulflllllllllllll!llll!lllllllllllllllllllllllllllflllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllJ 

lzmitten sonra Büyük Derbend 

ınalttadır. aıını Encumen azaları arasında bazı değışikliklcr olacağı 

Yeh· b 

ı ğinden şimdilik bundan sarfınazar 

edilmesi düşunulmektedir. Yalnız, 

bu iskelenin tam karsısında olmak 
üzere Köprüye çıkılacak yeni bir 
merdiven yapılacaktır. Vapur yol
cuları bu rnı>rdıv~nden doğruca Köp
rü üzerine çıkabileceklerdir. Bu ye-

1• s yerleri de ni me~divenin inşası da bitmiştir .. Bir 
13 kac gune kadar basamakları da ık-

• mal olunacaktır. 

istasyonuna civar bulunan köyü
müzde orta mektep ve lise bulun
madıgı için lzmit orta mektebine 

O .. , ı ir ı B .. ..k 
,. ı uyu 

4,.lnl<ıtı mektebi' Şehirlerimizde 
~ .. ı-l dı s t h l'l ... 
, 1 lll'"' ır ama ııgı 

' llr11n 
t Slea.çıe •zda mUtahas· 

t kı~lett~tun re ihtiyaç fazla 
Yavat yavaş kald1rıhyor 
İstanbulda olduğu gibi diğer bü-

~ ~hın ltin iki · 
~e" ı teş'·'ı ncı orta orman yük şehirlerde de sırt hamallı~ının 

~ "l b rı...ı etmek ·· t:> 
t.. lr (Or.... uzere Bolu- kaldırılmasına faaliyetle girişilmış-

d. 1 ka •••<tn orta kt b ") ıı.. .. l<ru tarla~tırılın me e ı tir. Yalnız bu şehirler sırt hamallı-
~~~.... evvelkı· . ış ve mektep 
.. ·•ır- gun ğmı tamamen kaldırmamakta ve ba-~<ılt . Ve alat mektebe aid 
e;~ Uzere Ş<>h ı te_drisiye~i satın jzı şekıller tesbit etmektedirler. Me-
t~ ~ hart rınııze gelmiştir. 1 seıa İz.mirde mağazalarda mu vak • 
tı~ı.11 ~ır a bu ın k 
~ oı;l 11 aat Vek"l :ı ·satıa Boluya katcn sırt hamallığı devam edect-k· 

lı e O a etı M.. . 
~ tı v tınan lJ ustcşal'ı Bay tır. 
t lı !lc.ı e .~ıraat \rınu~ Müdürü Bay Düz yollarda nakliyat el arnbaları 
b~ :no,.sı :Bekir ekalcti Teftiş He- ile ,·apılacaktır. 

'lldaı.. • tnekte b. J 
t il ın. !tl esk· P ınası ola-

11 b 1 tr\iin:ı,.: ı san'atıer rnektebı" ll l.tk ~p .. 
~ ll ~lla~ güne ~~~nıüşlerdir. Mek-
~l~t~ so~ktebc n:r a~ılacaktır. 
):ııatı taleben. defa kabul e-

ll l'<f ~aPı.l""'. ın evvelce i t" 
en · ..... ş ve m ı -

~ ~ k~L Seçilrni.,l ~Uhtelif vila-
1 "en ~ erdır 
~ .. yl' • 

1 ~ ıca Yen·d 
de alı 1 

en birkaç ni-

Akhiaar1n ismi dellştl 
Köylüler ve halk arasında İzmire 

tabi Akhisar kazası ile Geyve Akhi-

sıırı arasında isim iltibası olduğun-

1 dan Vekiller Heyetince kabul edilen 
bir karara göre Gcy\•e kazasına bağ-

lı olan (Akhisar) nahiyesinin adı 

işçiler için müstakil yemek Bu kış--
salonları ve istirahat Göreceği"ıiz 

d. 1 1 k Yeni operetler 
Q a arı yapı aca iki sanatkAremız haztthk 

l iş sahibleri, 
yapıyorlar 

amelelerin her tür• Geçen sene. bütün bir kış mevsi
minde şehrimizde muvaffakiyetli 

/ü ihtiyacını temin edecekler temsiller veren ve bi1ilhare memle
ket içinde yaptığı turlarda ve İzmir 

Alakadarlar, resmi ve hususi imaHithane ve fabrikalarda çalışan işçi 
ve amelelcıin istirahati ve sıhhatlcrile daha yakından allikanar olmıya 
başlamışlardır. AlelUmum bir çok imalathane \'C fabrikalarda çal ışan 
işçilerin öğle vakitleri gah ağaç altlarında, gah taşlık veya bahçenin huc-

1 ra bir köşe.sinde yerlerde y<'mek yedikleri göı-üldüği.inden bundan sonra 

l
her fabrika w imalathanenın bır bi.lyi.ik yemek salonu olmnsı mecburi
yeti konulmuştur. Badema umeleler ve i~1:iler, bu yemek salonui1da top
lu olarak yemek yiyeceklerdir. 

Bundan başka, istirahat saatıarında amelelerin isçilC>rin oturacak 
yerleri de olmadığı Ye hele bazı hususi lütüa depo, imalathane ve mağa
zalarında çalışan i _çi rkeklerine ve işçi kızların kapı cinlerinde, duvar 
diplerinde oturup istırahat etmiye mecbuı kaldıkları da gorülmüştü. Bu 
pibi vclerdc Ye di,_,er fabrika Ye imalathaneler~ bir de ameleler ,.e i .cı-

1 
lcr için istirahat salonları \"e ~er küçi.ıkSt. btırahat od il rı vapılac k \'e 
huralara luzumu k dar j kemle, sıra \"e masa ıle ~azete \e m<'cınu .. Jar da 
konacaktır. 1zmirdekı h.:-men biitun imc1l:ıthane ve f br k la1· bu esasla.a 

Fuarında pek çok alkış toptıyan 

Halk Opereti, bu kış için de şehri
mizde yeni temsillerine başlaınıya 

harar vermiştir. Ancak münasip bir 
bina olmadığı için genç snn'atkfırlar 
yeni ve müsait bir hına arrımaktadır
ılar. 

: Şehir 'l'ivatro unun Operet Kısmı, 
bu sene lfıgvedildiğinden, İstanbu
lun opeı et ıhtiyacını yalnız bu san
atkarlar temin edeceklerdir. 

rnw,cr taı·aftan elyevm Aksarayda 
• 111''iller ,·eren Ertugruk Sadeddin 
· ' arknda~brı da hnlktan gördiiğü 
i"\·iık rağbet üzerine \'eni bir ope-
t kısmı te"kılını ditşi.ınmektedir-

1 ler. 
nacaktır. 

(Pamukova) ya tahvil edilmiştir. I rıayet etmiye ba~lrımır;l.n·dır. 

müdavim evlatlarımız istasyona 
en az kırk beş dakika süren Bii
yükdcrbend istasyonuna kadar bu 

1...""ı§da karlar ve yagnıurlar altm
da gidip gelmesini lutfcn nazarı 
dikkate alarak köyümüze beş da
ldka 'mesafede bulunan bekleme 

mahalline muı•akkat bir istasyon 
suretinde uğramalarını ı.,e pek 
çok emsali gibi ilim 1•e irfana 
teşne evlatlarımızın sı1ılıatlerinitı 

mulıakkak tehlikeden kurtarıl -
masıııı Devlet Dcmiryolları Genel 
müdürlüğünden dileriz.> dcnil -
mektedir. 

SON TELGRAF - Filhakika, 
kışm müthiş tipili 1·e l~arlı gün
lerinde tahsil gibi mukaddes ue 

yüksek bir gaye ile kalblcri ısınan 
ve mektebe koşan çocukların kırk 
beş dakika yayan yııriimek sure

tile üşümelerine ve Jıasta.lamnala
ruıa mani olmak için, 1ıiç olmazsa 
sabah treninin, yalnız mekteple
rin açık oldugu bu mevsimde, bir 
iki dakika Mciştıka köyünde tc
ı:aklmf etmelerine müsaade edil
mesini bir çoruk babası olan Dev
let Demiryolları Umum Miidii
riyetinden rica ederiz ~ ._ _______________________ ____ 
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İtalyada mali buhran 
Bütçedeki açığı kapatmak1 

başvurulan çareler 
netice vermedi! 

• • 
ıcın , 

Faşist Lideri 
Yaralandı 
İngiliz faşistlerinin Lideri Sir Os-

Taklid ingilit 
lirası var! 

ingiliz lirası in1aı eder 
sahtekarlar nası 

yakalandılar? 

Temin edilecek pa• 
ralarla Habeşistanın 
masrafları kapatlla· 
cak ve silah teda· 

y • d b • k • ı wald Mosley, Liverpool'da komüe n 1 en 1 r ta 1 m ver g 1 er nistler tarafından bir taşla başından 

Beatris Bekert isminde yirmi altı 

yaşlarında bir Alman kızı Brüksel
de tevkif edilmiştir. Bu kız, fotoğraf 
atölyelerinde çalışırdı. Kızın bir de 

1 amucası vardır. Adı Frederik Be -
[kerttir. O da Parist~ bulunuyordu. 
Orada tevkif edilmiştir. Beatris bir 
müddet evvel de Londrada bulun -
muştur. İngiltere, Fransa ve Belçi
ka polisleri arasında geçen muhabe
relerden sonra gerek kızın, gerek 
amucasının tevkifi cihetine gidilmiş
tir. 

rik edilecek. 
Romadan yazılıyor: italyada ye

niden yeniye tedbirler aranıyor ve 
her gün artan masrafları kapatmak 
için para bulmak lazım. Yeni bir ted
bir olmak üzere yeniden sermaye ü
zerine yüzde 10 nisbetinde vergi 
kondu. Geçen sene bu ayda İtalyan 
parasının kıymeti düşürüldüğü za
man hükumet buna karşı çare ol
mak üzere mecburi bir istikrazı da
hili yapmıştı. Yüzde 5 faizli ve 25 
senede ödenecek olan bu istikraz, İ
talyadaki gayri menkul bütün mal
lar üzerine alınıyordu. Bu suretle 
valnız gayri menkul mal sahipleri 
~ecburi istikraza iştirak ediyordu. 
O zamana kadar gayri menkul mal 
sahipleri, İtalyan parasının düşme • 
sinden az çok istifade etmiş bulunu
yoruu. Sinyor Musolini bunu görün
ce mal sahiplerinin de İtalyan hazi
nesine para vermelerini istedi. Şim
ıli yeni konan vergilerle borsaya da
hil olsun olmasın bütün şirketlerden 
para alınacaktır. Şirketler. sermaye
lerini teskil eden hisse senetlerinin 
yüzde onunu def'aten vermiye mec
bur tutulmuşlardır. Buna karşı dev
let bir takım faydalar göstermiyor, 
değildir. 

Şimdiye kadar yalnız bir çeşit hu
rnsi vergi, ş irketlerin tevzi etliği te
mettüden yüzde 6 alıyordu. Bu yüz
de 6 şimdi yüzde sekiz olmuştur. 
Bundan başka devlet bazı şerait al
tında ihtiyat akçelerinin tevzi edil
mesine muvafakat etmektedir. Ke
za müessesatın ve binaların fiatları 

k d B .. •• k ı • ağır surette yaralanmıştı. Yukarı -on u. uyu ser m ay e er 1 n 1 daki resim, faşist liderin yarası sa-

0 /o 1 o n u a ı 1 n 1 y o r . ~~~t~rti~:r~onra evine götürüldüğünü 

=-------------------------------------: 

Maır buhranın hüküm 
şehirlerinden 

sOrdOQü ltaıya 
biri 

bette fiatların artması lazımgelmek
tedir. 
Şimdi menkul mallardan alınmak 

üzere konan bu vergi, yetişmiyor -
muş gibi, bilvasıta vergiler üzerin
de de bir takım ilaveler yapılmak
tadır. Bunlar ikamet harcı, tescil 
harcı, iş ve unvan harçları gibi. 

Bütün bu zamlardan maksat, ve
ni bütçeyi tanzim edebilmektir. Büt
çe tanzim edilec<'k, İmparatorluk 
terakki ve inkisaf edecek ve ... İtal
yanın girişmiş olduğu alabildiğine 

siliıhlanma yolunda devam için la
zım olan masraflar temin ve tedarik 
edilecek. 

teleri memleketin mali vaziyetine 
temas edince vaziyet kendini gös • 
termektedir .• Mesela .Curnalıi Di -
talya• bu bahse temas etti. Mali va
ziyete dair bir hulasa yapıyor. Bu 
senenin bütçe açığı 3,500,000,000 li
rettir. Bu açığı kapatmak için topla-

1 nacak yeni vergilerden 1,000,000,000 
liret yukarıda bahsedilen ikamet, 
tescil, iş ve unvan harçlarından te
min edilebileceği tahmin olunuyor. 
Diğer 2,500,000,000 liret de gayri 
menkul mallar üzerine konacak 
vergilerle hiç olmazsa iki senede te
min edilebilecek görünüyor. 

Habeş impara
torunun oğlu 
Kahire, {Hususi) - Habeş İmpa

ratorunun oğlu Prens Asga Vuzden 

Kızın amucası, sahte İngiliz bank
notlarını sürmekle maznundur. Be-

11tris de bu işde amucasına alet olu-
bundan bir müddet evvel Kahirede yormuş. Bir zamandanberi Avrupa
bulunmaktadır. Prens, şimdi Kahire da sahte İngiliz banknotları görülü
Kıpti cemaati riyasetine bir müra- 1 yordu. Bunun üzerine beynelmilel 
caatta bulunarak karısından ayrıl- i zabıta sahtekarların izini ararken 

mak istemiştir. Prens Asga Vozde- Parist~ bulunan Alman Frederik ile 
tin karısı Ras Seyyum'un kızıdır. Bu Brükseldeki Beatris bulunmuşlar -
kız Habeş İmparatoru ile beraber 

1 
dır. İn~iliz zabıtasının en müthiş 

Kudüste bulunmuş, geçenlerde Ka- bir sivil polis müfetti~i olan Hateril 

bireye gelmiştir. Bundan bir müd-

det evvel Kıpti cemaatine müraca

atle bunlar aralarında geçimsizlik 

yüzünden ayrılmak istediğini sövli
yen prensin iddiası dinlenmiş, fakqt 

uzun zaman Avrupada dolaşmış, 

bunların izini aramı~hr. Hrıleril bir 
çok diller bilır, çok mahir bir polıs 
olmakla meşhurdur Tahkikat hazi-
randa başlamıştı. Evvela Londrada 
hır yer polis tarafından birdenbire 
basılmıstır Şüphe üzerıııe gırilen 

bir ev vardı. Fakat sivil zabıta me-

·r . 
tahtal • sökülmüş, yine ele bIP;ıl' 
geçmen ~tir. Yalnız zabıtanın 0ırf 

! rı dikkatini bu evde bir çok fot~j • 
.makineleri, eczalar, ve saire bl 1 ~ 

k·ne e 
ması cdbetmiştir. Bu ma ı fıf 
saire alınarak götürülmüştür. ~ 
. dıf· 

derik otuz yedi yaşlarında 81 
kaç senedenberi Londrada il' fl 
ile beraberdi. Son zamanlard~,. 
rise gitmiş, genç ve güzel, sı)'•.~4 
lı bir kız olan Beatris de :sro 0, ar• 
savusmustur. Bunların LoP " . . r•" 
fotoğraf atölyeleri zabıtaca ak• 
fakat fotoğraf eşyasından b•1 ~ 

ar• J 
şey bulunamamıştır. Zabıta e gel" 
dan evvel gerek. Frederik v ,~. 
yeğeni Beatris Ingiltereden ' 1 .. kse 

bu karı kocanın barışamıyacakları murları eve girdıkleri zaman orada bulunuyorlardı. Faris, Bru de' 
görüldüğünden ayrılmak cihetine hıç bir ~y bulamamışlardır. Hatta Londra zabıtası tahkikatın• 

barışmak için kendilerine bir müh
let verilmişti. Lakin son defa artık 

gidılmiştir. 1ev. bomboştu Fakat evın döşeme ve etmektedir. ,.,/ 
11111111
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&I..., CUMHURiYET ~A YRAMI ŞEREFİNE -ı 
29-10-937 cuma matinelerden itibaren T U R K sinemasında film sanayiinin en 1 

Tükkçe 
sözlü 

Vatan ve is•iklal aşkının en büyük destaoı 1 TOLSTOl'nin nıeşhıır eserinden, Baş rollerJe: 

artmasına muvafakat ediyor. Çün - Ne kadar nikbin görünürlerse gö
kü İtalyan parası düştüğü için o nis- rünsünler, vakit vakit İtalyan gaze-

Şimdi, bundan anlaşılan bir neti
ce var ki, o da gayri menkul servet 
üzerine konan yeni vergiden elde 
edilecek para tamamile silahlanmak 
masarifine ve cİmparatorlukto ıçın 
harccdilmesi lıizım olan yerlere ve
rilecektir. 

IVAN MUJIKIN • LIL DAGOVFR · BETTY AMAN Bu büyük film, yur" 
_ .... Film stüdyosunda Türkçe olarak tertlb edilmi-tir. 

Tesadüf mü? 
Bir falcının sözleri tahkikat 

büyük rol oynadı ve .. •• • 
u~erıne 

Hakikat meydana çıktı. 

Amerikan gazetelerinde okundu -
ğuna göre Torontoda geçen gün bir 

adam ölmüş, o öldükten sonra bir 
çok da dedikodu başlamış. Link is

minde bir adam at yarışlarına işti

rakile ve beslediği atların kıymetile 

tanınmış bir adamdır. Linkin Boni 

isminde çok sevdiği bir atı vardır. 
Geçen gün atın bulunduğu ahırda 

( D•vamı 6 nc ı ıagf ada) 

İtalyanların Habeşistanda yapmı
ya mecbur oldukları masraf arttık
ça artmaktadır. Önümüzdeki 6 sene 
için Habeşistanda tamam 26 mılyar 
liret sarfedilmesine zaruret görül -
mektedir. 

İşte İtalyanların dai.nıa sövledık

leri ve söylerken iftihar duymak is
tedikleri Şarki Afrika İmparatorlu
ğu böyle her sene milyarları yutan 
bir ağız olmakta devam ediyor. 

İtalya, bugün kendi vesaıtini ken

di temin etmiye, kendine servet 
membaları aramıya mecbur bulunu
yor. Karşısına böyle milyarlarca li
r et yutan ağızlar açılmaktadır. ııı 

CUH.HURIYET BAYRAMI lçlN SENENiN 

Bu akşaın MELEK Sinemasınd~ 
ROMEO JULYET'ten 1 LA DAM O KAMELYA'd011 

sonra sinema dünyasının üçüncü şaheseri şere· 
tine büyük gala gecesi 

LEYLAKLAR 
AÇARKEN 

AŞK- GÜZELLiK- iHTiŞAM - ve MUSiKi ŞAHESERi. 9aş roll•ı;& 
JEANETTE MAKDONALD - NELSON EDDY. COHN BARUYM 

Numarnlı kollukların evvelden aldırılması rica olunur. 

MELEK gışesi bugün sabahtan itibaren açıKtır. 
Telefon : 40868 ~ 

BiRiCiK TÜRK FiLMi 

G u NEŞE DOGRU 

filosu harekete gelırse; harp kabili
yeti olan gemilerden mürekkep bir 
filo yapılacak, Yunan filosile çarpı
şılacaktı. .. Eğer bu çarpışma müm
kün olmazsa, hiç olmazsa bu gemi
ler Selanik ve İzmir limanlarının 
münasip yerlerine demirlenerek 
bunların toplarından istifade oluna
cak, düşman gemileri, o limanlara 
yaklaştırılmıyacaktı. 

Karar, verilmişti. Ve filonun ami
ralliğine de (Bahri Sefid Umum Fi

lo kumandanı) unvanile, bahriye 
(Ferik) ]erinden H. Rami paşa tayin 
edilmişti. 

Filonun (Akdenize?!) çıkacağı ha

vadisi şayi olur olmaz, İstanbulda 

birdenbire bir dedikodu baş göster
mişti. İstanbul köprülerinin gerisin-

TÜRK REJiSÖRLERi-TÜRK ARTiSTLERi.TÜRK MUSiKi ÜSTADLARI VE TÜRK TEKNiSYENLERiNiN YAPTlG! 
t~· 

AŞK-GÜZELLiK-VA TANSEVERLIK-HE YECAN ve S 
,o JI 

E L H A M R A Sin•"''' GOZEŞT filmi. YARIN matinelerden itibaren Beyojj'iunda 1 P E K Sinema!ında • Cuma matinelerden itibaren IZMIR'de 

DONANMAYI (HÜMAYUN) UN 
ÇIKIŞI 

1313 senesi martının 6 ncı cumar
tesi günü idi. .. Sert bir rüzgar esi
yor; ince ince yağmur tağıyordu. Fa
kat havanın bu fenalığına rağmen, 
büyük bir kaynaşma göze çarpıyor
du. 

Bütün sahillerde rengarenk kıya
de, Haliç'in durgun ve yosunlu su- fetli, kadınlı erkekli büyük bir halk 
ları üzerinde, ekserisi bacasız, di-

reksiz, boyasız, ağır birer cesed gibi 

yatan" teknelerin bir filo halinde se

fere çıkacağı, herkese pek garip gel

miş .. nisan balığına benziyen bu ha

vadise, hiç kimse inanmak isteme
mişd;. 

Fakat, mart ayı iptidalarına doğ

ru Haliç'den geçenler, bu hasta tek

nelere biraz şifa, biraz hayat eseri 

verebilmek için, bunların etrafında 
ve sırtlarında bir çok insan faaliyeti 

görür görmez; artık işin ciddiyetine 

hükmetmişler ... derin bir merak ve 

kitlesi, kaynaşıyordu. Sahildeki ve 
deniz gören gerideki evlerin pence
releri, damları, balkonları, tarasala
rı, tahtaboşları, insanla dolmuştu. 

Herkes, (Harikulade) telakki edilen 
bir manzarayı görmek için sabırsız
lıkla bekilyor; bu soğuk mart günü
nün, yüzleri kamçılıyan sert yağ -
muruna, hiç kimse ehemmiyet ver
miyordu. 

Halıçde, fılonun etrafını sandal
lar ve mavnalar sarmıştı. Köprüler, 
henüz öğle ezanları okunurken açıl
mıştı. Donanma, tam (alaturka) sa
at sekizde demir kaldıracak ve köp
rülerden dışarı çıkacaktı. 

heyecanla, bu gemilerin hareket gü- Halbuki, saatlar geçiyor. filo bir 
nünü beklemişlerdir. türlü hareket edemiyordu. Herkes, 

bunun sebebini soruyor; fakat -ala
k&darlardan başka- kımse bilmiyor
du .. Sebep, gayet basitdi. Hamıdiye 
zırhlısının [l) demir alma tertibatı 

o kadar fena idi ki; bütün gayretle
re rağmen, tam saat onda, demirini 
alabılmişdi. 

Nihayet, saat onu çeyrek geçe, a
miral gemisi olan (Mes'udiye) zırh
lısından, hareket emri verilmişdi. 

Önde Mes'udiye, arkada da sırasile 
Hamidiye, Osmaniye., Aziziye, fır

kateyni hümayunlarile Necmi Şev -
ket kurveti ve Hezber dubası, onla
rı takiben, Ejder, Şahap, Giyom tor
pido istimbotları yola düzülmüşler
bazıları da Unkapanı köprüsünü 
geçmişlerdi. 

Fakat amiral gemisi olan Mes'udi
ye, tam Galata köprüsünü geçeceği 
zaman, sekiz kazanından üçü, pat -
lamıştı. O anda yapılacak tek hare
ket vardı. DPrhal bir kenara çekilip 
demir atmaktı ... Fakat bu, nasıl ya
pılabilirdi? .. Bütün İstanbul halkı -

[1] Bu eski zırhlı ile .. şimdiki (Ha
midiye) krıu·azöriinü biribirine ka
l rı~tırmaınalıdır. 

nın gözleri, şu anda, köprünün ağ
zına yaklaşmış olan amiral gemisine 
çevrılmişti. Hiç şüphesiz ki, bu bin
lerce halkın arasında, yüzlerce düş
man bulunmakta idi. .. Daha demir 
alır almaz, filonun en güzide bir 
zırhlısının, bahusus amiral gemisi
nin, böylece safdan çıkıp da bir ke
narda demrlemesi; düşmanları kah
kahalarla güldürecek; dostlara da 
acı göz yaşları döktürecekti. 

Fakat fedakar Türk gemicileri, ne 
yapıp yapmışlar; büyük bir tehli -
keyi gözlerıne almışlar.. yaradana 
sığınarak bu sakat zırhlı ile köprü -
nün açık ağzına saldırmışlar .. mu • 

vaffakiyetle geçmiye muvaffak ol
muşlardı. .. Öteki zırhlılar ve torpi
dolar da, ağır ağır Mes'udiyeyi taki-

1 

be başlamışlardı. 

Filo, usulen, Beşiktaş Sarayının ö
nüne kadar ilerlemiş, oradan dümen 
kırarak Sarayburnu istikametinden 

' Marmaraya yol vermişti. 

Mes'udiye zırhlısının bandosu, 
(Ey gaziler ... ) havasını çalıyordu. 

Havanın bozukluğuna rağmen, ça -
1 mariva etmiş olan efrad, Yenikapı 

önlerine kadar vaziyetlerinı pı ~ 
hafaza ediyordu. .,~ı 

Bütün İstanbul halkı, göt ) 
dökaek: 

- Uğurlar olsun ... 
- Allah selamet versin· .. ~ ıt1 
Diye haykırıyor .. rengiırePrtııl ~ 

diller, yeminler, yazma baŞ 0
1i 1 

pO' 
yatak çarşafları, havanın ' 

1
. 

içinde dalgalanıyordu. ;10' r 
Gemilerin yolları, fena de~.ı\'1 

radan bir saat geçtikten sonr iŞ~ 
tafanos ~: '. açıklarına gelın:r3dJ 
lo kumandanı tarafından ·bı11e'' ~r 
(prova hattı) teşkil edıl cı0 

· ·1 · t 'd lar d3
• emırverı mış; orpı o 

lara geçirilmişti. filO· i" 
Artık ortalık kararmıştı. pa J• 

maranm karanlık ufukları t ıa1'1 
yol .a!mıya başlamıştı. fa".• bif ~ 
ce yarısına d0ğru, şiddet~e b". 
yel fırtınası patlamı_ştı. klI bittİ ~ 
tan bosanırcasına sagana •i'-e 

~ ,·a.~. 

mur başlamıştı. Filonun 
acıklı bir hal almıştı. . Jıİf ~:,• 

Filo efradının ı:ıuhıOI gün ./ 
gemilere henüz bu· kaÇ fil' 1 

1 rvev~ 



--------· 

1,92 boy, 125 kiloluk vücud .. 
Bu insan azmanı karşısında 
Pehlivanlarımız ne yapacak? 

TERCÜMAN : 

-- Sizden çok memnun kaldılar, güreşmek 
istiyorlar ! Deyince yerimden fırladım. 
Meğerse Hindli pehlivan benimle güreş
mek değil, görüşmek arzu ediyormuş! 

d Güreş ~cnajcrlcrinin hafüılar -
l anberi, Italyadan gönüllü bekliyen 

8Panyo1 asilerinin merak ve heye
~anı içinde yoluna gözlerini diktik
~ri l:Iindli pehlivan nihayet İstan
ulu şereflendirdi. 
'Yalnız ba~ını çevreliyen acaip sa

rığı ile, ayni zamanda bir metre dok
~n iki santim boyu ''e 125 kiloluk 
iti Vücudile de, gezdiği, dolaştığı 
~:1"1erde peşine meraklUardan, ta-

11 daha çok çoluk çocuktan müte
~kkn bir maiyyet taknn Fazzal Mo
h arnnıed, dün (Son Telgraf) idare
b anesini de ziyaret etmek l\.ıtfunda 
Ulundu. 

rrı lienüz daha ne çeşit bir Hind ku
aşı olduğunu bilmediğimiz ve an

~tk Mülayime karşı alacağı netice 
de hakiki kıymetini anlıyacağımız 

Y aza n : Nusret Safa Coşkun 
lstanbul çocukları 

Hintli pehlivanın 

etra fınd~ kendisi
ni hayre tle seyre· 

diyorlar . ., 

ev cüsse pehlivan belki beni de ba
§ı~daki, kafasının zirve kısmını a
~- bırakan Babüsseade ağasının ka
d guna benziyen sarığı bir sene ka- ~ 
.. ar su yüzü görmemic: insanlara has •en :.- Ve Hlntll mu harr lrlmlzle berebe r 
k gi ve siyah bıyıklarile bir ba- 1 
~~~lık alfıkadar edecekti. Fakat bu konuşma nasıl oldu, matbaa mektep mıyan bizim sokakta bir harekettir, 
/Yareti bcklenilmiycn aziz misa - 1 çocuklarından ve meraklılardan mü- belirdi. Her zamanki tabii haddini 
;re mihmandarlık etmek. mülakat teşekkil bir k'alabalık tarafından na- aşan bu gürültüye mektep çocukla • 
• aPtnak şerefini bendenize yüklendi- sıl istilaya uğradı, sıkılmazsanız si- rının koşuşmalnrına, bir çok insan~ 
~~ için kendisile yarım s:ıati aşkın ze uzu nuzun anlatayım. larm: 
t~r .z~rrıan karşılıklı oturmak ve biri İşim bitmişti, matbaadan çıkmak - Buradan geliyor, sokağa saptı, 
te gı~_ızce, diğer Hindoca konuşan iki üzereydim. Her zaman satıcı nara- gibi feryadları karışınca, meraklan
<lercurrıan delaletile dereden tepe - ları ve gazetenin çıkmasını bekliyen dım. Allah Allah, böyle gclişile mil-

rı konuşmak saadetine erdim. Bu müvezzilerin gürültüleri eksık ol- leti biribirine katan da kimdi? .. 
------~- Bakana çıktım, Etrafında çoluk, 

-ı çocuk, kadın, erkek, en aşağı yüz 
kişilik maiyyeti erkanile, her tarafa 
mütebessim selfımlar vererek ilerli
yen Hindli ueh1ivan, idarehanenin 
kapısına yaklaşıyordu. Başındaki a-
1 acalı sarığı ile üzerindeki iyi terzi 
elinden çıkmış, modaya muvafık 

kostümile bir tezat teşkil eden bu 
insan azmanı zatin mütenekkiren se
yahat eden bir mihrace ednsile ka
pıya doğru ilerlediğini müşahede et
tim. Biraz sonra da bizde matbuat 
miizesi kurulduğu zaman ilk nakle
dilec€k bir asarı atika olan ve sek
sen sekiz gazeteye idarehanelik eden 
bizim tarjhi binanııı merdivenleri 
üç yüz kiloluk bir bobin yuvarlan-

~lrı ~ış gibi gıcırdamıya baş~a?ı .. ~ürül
,,,,, tll Pehlivan matbaamızda muharrirlmizle konuşuyor tu, gıcırtı, basamakların mıltısı, per-

l ...... 0 ............. yınnıonıJ•;ıııdıınnını1111111•c"'""'""""O"'""""r""""C'"""'-""'"'""*""""""'""'"'""""""""""" ~~~E:·,0::~::::.:::· i::~~·:": 
mn,dan yanına katılan mihmandar-

'~ _ larla birlikte sayın pehlivanı karşı-

it ı 
mızda bulduk. Yanında tartınmış gü-

a Yanlara ateş Pu•• S reş menajerlerimizden Bay Asım, 

ku·· rı·ı· yor Çu·· nkı· ı·span~ ~:~;~~:~:~~~:i~B~b:f ~;i~~~~ 
e gunda şuphe olmıyan Fazzal Mo • 

d 110 00 
hammed'e takdim ediliyorum. Bu 

b a a o ı· tal yan tak.din:. n:.e~~simi a~ın?a da yazı. iş-,, f , lerı mudurunden hır ırade gcldı: 

? 
- Nusret Safa Hindli ile konuş-

v a r m 1 Ş 
sun! .. 

• Hindli ile maiyyeti erkanır_ıı yanı-
mıza alarak odamıza geçtik. Ilk işim 
Hindliye bu 125 kiloluk et yığınına, 
rahatça oturabileceği değil de, ken· 
disini sadece çekebilecek fedakar ve 
feragatkar bir sandalye bulmak ol
du. O, böyle yerlere pek çok girip 
çıkmış, alışkın bir insan edasile ma
samın yanın oturdu. Önümden çek
tiği bir İngilizce mecmuanın resim· 

it •• 
~!1-lbuki Italgan 
'1~11İil/ülerini~ 
fi 1~00 kişi ol-
~ gu söyleniyor 

s lcf c /%. ı orç geçen gün İtalyanlara 
L<\ılıu, s

1
Panyaya giden İtalyan .gö-

11~ er· 
ı Solc . ındcn bahsetti ve ortaya 
~ıııl a Şiddetli kelimelerle duyduk-
~· nlattı 

lt ıcı Co . 
ill}'atll rcun neşretUği o makale 

b ltaı~aarın .?i~ hoşuna gitmemiştir. 
,1 lac1ı~ llukumetinin çıkarmıya 

tıt 61 res • 
~ orrn . mı neşir vasıtası olan 

l azıya n· . ~ d ~ lti 1 . ~e ıplomatika> gaze-
tır. hır ~gılız Başvekilini yaşı ile

~1 •ahu a arn, diye ta\'sif ettikten 
tj1 r.ıltıası~~§da bir adamın biraz cid-

1\.cı- lci· azınıgeleceğini söyliyerek 
~ "l). • 

a;y lın ort 
Oili bir taya koyduğu rakamlar 

ı 1' akım şeylerdir. İspanya-,...,..,, 
a,,., 6 ncı •ag/amızda) 

lerine bakmıya başladı. • 
Ben, :frenkçc tekellüm etmesini 

bilmem. Hindli ile pandomima oynar 
gibi işaretle anlaşmak da hiç de ko
lay bir iş olmıyacağından düşünmi· 
ye başladım. Bu sırada Bay Asım 
İngilizce konuşmıya, diğer Hindli 
de türkçe bana hitap ctmiye başla
yınca rahat bir nefes aldım. Önüme 
bir tomar kağıt çekerken gözüm ka
pıya ilişti. Gazetede ne kadar mü • 
rettip, muharrir, muhbir, memur, 
hademe varsa Hindli ile kim bilir 
neredenberi beraber gelen meraklı
larla kapıya yığılmışlar, bırıbirle -
rinin üstünden seyrediyorlardı. Bu 
vaziyette rahat konuşulamıyacağı i

(Devamı 6 ınc sa yfamızJo) 

1Mahkeme salonunu 
dolduran bir hıçkırık 

Hındlstanda ilk kadın Nazır 

Hindistanda bir 
Kadın Nazır oldu 
Yukarıda resmini gördüğünüz bu 

kadır. nazır, Hindistandaki ilk kadın 
nazırdır. Kendisi hemcinslerinin hür
riyeti için çalışmaktadır. Bi.lhassa 
Hindistandaki teaddüdü zevcat, ka
dın hakkı, ve nikahta para mevzu
unu kaldırmıya çalışmaktadır. 

Mısırlı Paşanın 
Aşkı 
Mısırın eski başvekillerinden, zen

gin Tevfik Paşa Nesimin aşk mace
rası etrafındaki dedikodu Avrupa 
gazetelerini meşgul edip durmakta
dır. Viyanalı Marya Hobner ismin
deki kızı şiddetle seven altmış beş
lik Tevf ık Paşa Nesim, Mısırdaki 

d~dikodulardan bıkmış, İtalyaya gi
der~k orada evlenmek niyetindedir. 
Marya Hobner Paşa ile arasının bo
zulduğu rivayetlerini tekzip ediyor. 
Dünkü posta ile gelen Avrupa gaze
telerinde yine bu dedikodu var • 
Marya Hobner, çok mükellef bir İ
talyan vapurile İskenderiyeden Ve-

Avusturyalı Marya Honder 

nediğe gitmiştir. Kendisinin etrafını 
alan gazetecilere: 

- Biz, demiş, italyada evlenece
ğiz. Bizim aşkımız, bütün Mısır ül
kesi istiap cdemiyecek kadar geniş
tir. Ben onu seviyorum, o da beni 
seviyor. 

Mısırlı paşa He evlenecek Avus
turyalı genç kızın orada örtülü ge
zip gezmiyeceğini sordukları zaman 
kız: 

- Asla, demiş, örtünecek değilim. 
Tıpkı Avrupalı kadınlar gibi geze
cP.ğim. 

·-

-Onu seviyorum! 
Bir idam mahkUmu 
boğduğu kadın 
• • 
ıçın cezasını 

.alırken bir baş
ka kız da onu 
sevdiğini ilan 
ediyordu! .. 

ı-

Hadise nasıl oldu? iste seve n daktilo .. 

\
vermedin?. İmdada çağırmadın?. 

Maznun, son dakikaya kadar ken· 
1 disinin kurtulacağından ümitli görün
müş, metanetini boı.mamıştır. Fakat 
jüri heyeti çekildiği zaman maznun 
için bir buçuk saat süren müthiş 
bir intizar devresi gelmiştir. Tekrnr 
jüri heyeti göründüğü zaman maz.. 
nun ümitle onlara bakmış, fakat 
neticede heyetin kendi hakkında 
cmücrim:t kanaatini izhar ettiğini 

görünce sarsılmıştır. Bunun üzerine 
hakim eski an'ane mucibince siyah
lar giymiş ve mücrimin idama mah
kum olduğunu tebliğ etmiştir. 

işte katti idam mahkOmu Bu sırada dinleyiciler arasında 
Yirmi iki yaşlarında Tomas ismin- bir hıçkırık işitilmiş, herkesin gözü 

de bir İngiliz geçen gün Londra Ci- o tarafa dikilmiştir. On yedi yaşla
nayet Mahkemesinde idama mah - rında bir kızcağız ağlıyordu!.. 
kum olmuştur. Tomas, bir barda ça- Meğer delikanlı ile bu krt arasın
Iışıyordu. Mod isminde yirmi altı da bir se\'gi macerası varmış ve hat
yaşlarında bir kadını öldürmüştür. ta gizlice nişanlanmışlar ... Kız, ga
Modun Çemberlayn isminde bir ko- zetecilcc.r demiştir ki: 
cası vardır. Bu adam, şimendifer lo- - Kaç senedir onu seviyorum. 
kantasında çalışırmış. Geçen nğus- Şimdi ona cesaret veriyorum. Kur
tosta bir gece Mod evinde boğulmuş tulacağından ümidini kesmemesini 
olarak bulunmuştur. Tomas bu ka- nazarlarımla olsun anlatmak isti -
dmı öldürmekle maznundu. İsticvap yorum. 
edildiği zaman: Kızcağız, daktilodur. Annesile o-

- Ben onun e\'inc giderdim. Fa- turuyormuş. Annesi de şunları söy
kat o gece gittiğim zaman kadını ölü lemiş: 

olarak buldum. - Kızımın onunla gizlice nişan-
Demiştir. landığını haber aldı&rım zaman şa-

{ Ondan sonra kendisine şu sorul - şırdım. Bilseydim razı olmazdım. 

(muştur: Maamnfıh, çocuğu sanki kendi <'vla
( - O halde niçin kimseye haber dım giib severdim. 
1ttıııııııııııııııııuıınnıuııııın111111uı.tıııııı11111111111111hıııııı1111111111111111111111111111111111111uıııunııııııııtııııtıı111111ııı11111111111ıı11111111 

Hava şimendiferi de 
ica d e di l di! 

----- --
Bu kanadsız tay yareler hava 
rayları Üzerinde gidiyorlar 

Atomu ayıran adam 
Londra, (Hususi) :-- Fizik ilmin

deki büyük salahiyetile meşhur olan 
Roter Ford hastahan<>de karnından 
ameliyat yapılırken ölmüştür. Ato
mu ayırmak suretile fizik ilminde 
büyük bir muvaffakiyet kazanan 
Roter Fordun tetkikatından çok iyi 
neticeler bekleniyordu. Radyo ak
tivite üzerindeki tetkikatı da kendi· 
sine büyük bir şöhret kazandırmıştı. 
Kendisi, i1m sahasındaki muvaffaki
yetlerinden dolayı lordluk rütbesi
r.e çıkarılmıştı. Şimendiferlerde azami sür'at te • mını ıçın son senelerde bir takım 

Amerikada Gangsterlerle 
çareler tatbik ediliyor. Havanın mu~ •• d ) kavemetini kırarak sür'ati arttır • muca e e mak, tasarruf etmek için lokomotif

Amerika polisi bir ziya vasıtasile gangsterlerin bulunması muhtemel 
bir evi gündüz gibi aydınlatıyor ve bu suretle kaçmalarına mani oluyor. 

Son çocuk kaçırma hfı.diseleri Amerika polisini bu haydutlara karşı sıkı 
n.ücadeleye girmek mecburiyetinde bırakmıştır. 

lerin örtülmesi ve saire gibi. 
Fakat şimdi şime,ndifere rakip o

larak başka bir vasıta çıkmıştır. Bu 
havai hat üzerinde yürüyen raylı 

tayyarelerdir. Evet... tayyare, fa -
kat kanatları eksik. İki tarafında 
birer pervane var ki, bunalr ufak e
lektrik dinamoları sayesinde hare
ket etmekte, pervaneleri işletmek

tedir. Bu gidişle istikbali parlak bir 
vasıta. Fransızların cray blaH> de -
dikleri bu raylı tayyareler bu hesa
ba göre mesela Paris ile Bordo ara
sında işliyecek olsa aradaki 82 kilo
metreyi 2 saat 13 dakikada kalede
bilecekmiş. Yani saatte 277 kilomet
re gidiyor demektir. Bunun en mü
him faydasına gelince, yalnız sür'at 
değildir. Şimendiferi alıkoyan bir 
çok maniler vardır. Meselfı kar, kı

(Devamı 6 ıncı •ayfadıı) 
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Loyid Corc 
İtalyanlara ateş 

püskürüyor 

Tesadüf .. ? mu. 
{ 4 üncü sahi/eden Jeuam ) 

Link ölü olarak bulunmuştur. İlk 
tahkikata göre Lik, Bonı tarafından 

1,92 boy, ,25 kilo 
luk bir vü u 

( 5 incl sayfadan rleoam l vurulan tekmelerle ölmüştür. Adam 
daki göniıllülerm hakiki miktarın - bu kadar tahkikat kafi görülerek gö- (5 inci sayfadan devam) ivuş yoktur. Böyle hareket edenlet: 
dan uzaktır ve buna karşı mes'ul İ- mülmüştür. Fakat o ölüp gömül - çin, kapıyı üzerlerTne kapatmak ne- Hindistanda hapisaneyi boylarlar. 
talyan mehafilinin hakikati söyle • dükten sonra bir falcının laku·dısı zaketsizliğinde bulunmaktan ise bir - Anlaşılıyor ki, Hindistanın 5 

mek lazım geliyor. Bu hakikat ise dönmiye başlamıştn·. Şehirde dönen hile ile onları uzaklaştırmak karn- terbiyesi Avrupayn nisbetle dah 
Paris ve Londra hükumetlerince dedikodulara göre, bu falcı daha çok rını verdim \'e dedim ki: !yüksek ... Peki dedim, içki içer rrıi lcrcGme n lktlbu hakkı müfuzdıu 

Bir rakı nev'i d h 
''Ç Ik J ' şimdıye kadar bılinmiş olsa geerk - evw~lden bir gün Lınke tabanca ile - Bu Hindlinin udeti imiş, gittii{i siniz, evli misiniz?. a a : a 3 a ffia. tır. Veya bilınmesi Hlzımgelirdı. Bu- vurularak öleceğini söylemişti!.. yerde herkese resimli kartını dağı- - E\•liyim İki çocuğum vnr. Ta~ 

---- " gtln İspanyada bulunan İtalyan gö- Falcının söylediği söz, resmi ma- Itır, para toplarmış .. Bunu söyledik- otuz sekiz yaşındayım. Şimdiye ~a 
Seyyar mezecilerin seslerinin olanca nüllüleri 40,ooo miktarına çıkmıştır. ! kamların da kulağına gitmiş, yeni- ten sonra derhal Bay Asımla konuş- dar ağzıma bir damla içki koyrnuf 

" Hakıkat budur. Bunu kimse tekzip den tahkikat yapılmıya baslamıştır. 1 mıya başlad k B" d k"k ·· degılim. 
tonile bagu ırırlardı : Taratorlıdır mı·d~ edemez. Bu hakikati herkes tahkik ıL· k" · 1 d ı . ır a ·ı a sonra goz 1 ın ·ın ô üsü mezar an çıkarılmış, 

1 

ucilc kapıya baktım, avucunda ha- Bu sefer sualimi Bay Ar;ıma te\ c 
yem 1 Hanıya topik 1,, ıcdebılir tekrar muayene edilmiştir. Muaye- zırladığı beş kuruşa! Münir Süley- ettim: 

Valiınsiya Hukfuncti nezdınde 0 - ine neticesinde Linkin alnına taban- man Çapan'dan başka kimse kalma- - Ne dersınız, Mulıiyim bunu 
Eski hovardaladan, Fatihli deveci baka bakn, nihnyet kayığın güver- ılnn gonullüler ise daha çoktur. Asa- ca ile vurulduğu ve başının daha bir mıştı. hakından gelebılır mı?· 

Cebrail, akşam rakılarını burada i- tesinde sızmış!.. biyctc nıhayet vererek sükun. ile çok yerle.rinde tabanca darbesi ol- Hindli güreşe nnsıl başladığını - Vallahi Bayım dedı, Bay Ası 
çer, yanın topladığı yirmiyi müteca- Üstadım Ahmet Rasim, bu hika- 1 vaziyeti tetkık etmek lazımdır. Ital- duğu görülmüştür. Şimdi. falcının şöyle anlatıyor: ringde görmedim Fakat tecrübel 
\'ız arkadaşlarına her gece burada zi- yeyi şehir mektuplarında çok canlı yanın düşmanı olanların hüsnüni - dediği doğru çıktı!. bahsi alıp yürü- - Pehlivanlık bana aileden inti- rine bakılırsa. bizimkiler bunu 
ynfetler verırmiş... ve nefis bur surette tasnr etmiş. yetleri hakkında hayaiata kapılmak müşıür. kal etmiştir. Bizde pehlivanlık irsi- alt edemiyecekler gibi gel"vor b

3 

Cebrail, üstad Ahmed Rasimin iç- çok güzel bir akşamcı portresi çiz- istemez. Bu ızahat ayni zamanda ve Link hakikat<:?n beygir tekmesile dir. Büyük babam, babam ve kar- na!.. Şimdi evvela Mülayime gür 
la meclisine bayıldığı, onun sözleri- mıştir. bılhass:ı İtalyan milletine verilmek- 1 değil, başından aldığı darbelerle öl- deşlerimden Taygır Doğlo, yani kap- şecek, onu yenerse Tekirdağlı ı.t1 
ne, nüktelerine bayıldığı için, rakı Çalkmna rakı, öyle bildiğimiz ra- tedir. ınüştür. Bu darbeler de tabanca lan Doğla şimdi Londradadır. Ve o- karşılaşacaklar... . 
zamanı, Mallımat matbaasına uğrar, ı'kılar gibi imbikten Ç('kilmiş, kazan İşte o resmi İtalyan gazetesinin darbesidir. Fakat kurşun değil. Fal- nun derecesinde dünyada az pehli- Konuşmamız bitmişti. Hindli 111:.ı· 
üstad ıalır, Rıhtıma giderler, orada rakı ı degildi. Ne halıs üzümden \•e verdiği ızahat bu kadardır. Loid cı diyor ki: van bulunur. Ben, on beş senedir tebessimane elini uzattı, \"e bana b:J~ 
ustada ikramda bulunurmuş. .. anasondan yapılır, ne de başka me· Corca cevap vesilesile söylenen bu - Ben kendisine ayni zamanda bir güreşirim, on beş yıllık güreş haya- karak Hindli arkadaşına bir şeylel' 
Rıhtım gazinoların aben de yetiş- vaddan çıkarılırdı. Çalkama rakı, rakamların doğruluğu cihetine ge - beygirin yanında ölü olarak buluna- tımda ancak bir kere, o da Hindis- söyledi, arkadaşı yarım türkçesı e 

tım. Benim yetiştiğim yıllarda, şim- rindmeşrcb dervişlerin, birtakım ha- lince; tebliğ mahiyetindeki hu iza - cağını da söyledim. Hem de bu ci- tanda sırtım yere gelmiştir. Beş se- bana nakletti: 
diki gibi, acentelerin, kahvelerin rnbat ehlinin ve sayılı akşamcılarm hnt Romada neşredilir edilmez bun- nayetin iki adam tarafından yapıl- nedcnberi Amerika, Kanada, Yeni - Sizi çok sevmişler, güreşrnel' 
bulunduğu yerler baştan başa gazi- cCer'a,. dedikleri, kadeh diplerinde dan haberdar olan Londradaki İs • mış olduğuna kaniim. Polis bu es- Zeland, Avrupa, aşağı yukarı yarım istiyorlarmış!. 
no \•e birahane idi. Her gazinoda in- kalan rakı artıklarınpan toplanmış panya sefiri de İngiliz gazetelerine rarengiz cinayeti meydana çıkara- dünyayı dolaştım. Hiç bir kimse be- Yerimden hayret ve şaşkınlıttl• 
cesaz vardı. bir halita idi. şu malümalı vermiştir: mamıştır. nimle boy ölçüşemedi. Hepsini tepe- fırladığımı hatırlıyorum. 

Udi Afetler. udi Selanikli Ahmet- Birtnkım para canlı, hilekar mey- ·- İspanya hükumetinin elde et - Fnlcınm bu sö:ılerinden sonra bir !edim. Güreşe evveıa Hind usulü - Anlamadım!.. 
ler, kanuni Lokomotif Şemsiler, ha- hanecilcr bu artıkları bir şişeye top~ miş olduğu ma!Omata göre İspanya- kat daha tahkikata girişilmi~. bir güreşle başladım. Bu, sizin alaturka - Sizinle güreşmek istiyorlarııı* 
nende Nasipler, Karakaşlar, lavtacı larlar, çalkaya çalkaya bulanık ren- daki İtalyan cgönüllü-. lerinin mik- gece Linkin iki kişi ile beraber sar- güreş gibidir. Fakat yağsızdır. Top- dedim. 
Uvrikler, kemani Tatyoslar Mem - gini giderirler, sonra müşterilere tarı 4.0,000 değil, 110,000 kişi olduğu hoş olduğunu gösteren emmareler rak üzerinde yapılır. Sonra serbest Alay mı ediyor, gibilerde yüzü~e 
duhlar, Bülbüll Salihler, bu gazino- sunarlardı. Bu nevi rakı, okka ile sa- söylenebilir. bulunmuştur. Fakat bu iki adam güreş öğrendim. Dolaştığım memle- baktı. Hayır, adamcağız gayet cidd

1
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farda çalarlar, okurlardı. Bazı gazi- tılmazdı. Ekseriya tezgah başlarınd:ı İngiliz Hariciye Nazırı Eden'in ge- meçhuldür. ketlerde karşıma çıkarılan en kuv- Nasıl olur yahu, ben 63 kilo 0 ~ 
nolarda da laterna bulunur, Rum içenlere yuttururlar, hele çakır ke- çen gün söylemiş olduğu nutuk da vetli rakipleri hiç zahmet çekmeden yirmi beş ... Onun boyu 1,92, beıt 
mü~terilerden isteyenler olursa ça- yifliktcn olgunluğa geçen müşteri- İtalyanların hoşuna gitmemiştir. Bay Hava • d•f • yendim' 1,70 ... 
!arlardı. Maamnfih, laterna seven, ler hiç farkına varmadan iÇ€rlcrdi. Eden eğer Ademi Müdahale Komite- ŞlffieO 1 erJ _ M~sela kimleri?.. İranlının anlattığı hikaye gibi o 
alaturka musikiye tercih eden bir- Bu sahteki'ırlığı tanınmış gazinolar, sindeki mü?.akerelerden bir netice ( 5 inci aag/adan O.evam l _ Amerikada iken beş defa dün- çamaşır tokacı gibi clile bana bit 
çok Türk hovardalar, bıçkınlar da selatin meyhane sahipleri yapmaz- çıkmazsa harekiıtında serbest kal - şin yolu kapar. Lokomotifler sapla- ya şampiyonu olan boğucu Luizle vursa, ben sekiz gün sonra Paristeıı; 
\'ardı. lardı. Yapanlar, koltuklar. köşebaşı mak istiyen devleti tenkit etmemek nır, kalır. Halbuki royblan'ın yürü- güreştim. Yirmi dakika kozumuzu buradayım! .. diye telgraf çekerirtl-
Rıhtım gazinolarının en temizi, meyhaneleriydi. lazımgeleceğini söylemişti. Bu dev - düğü hava hattı öyle kar filan tuta- paylaşmak için kafi geldi. Yine A- Mesele sonra anlaşdciı. AdamcağıS 

müşt€rilcri en kibarı Aksaraylı Ham- Papazın düzü Büyükadada Aya- Jetten maksat Fransadır. Çünkü Fran cak gibı değildir ki.. merikadn kendisine Türk süsü veren benimle güreşmek değil, görüşıne1' 
di Reisin gazinosu idi. Yunanlı An- yorgi manastırında ~kilirdi. Ynpan sa Pirene hududunu açarak İspan - Bu icat edileliberi, çok olmamak- meşhur Ali baba ise üç dakikada istiyormuş!.. 
donla, Karakaş Mihalın gazinoları manastırın ihtiyar papazı idi. Bura- yadaki Hükumete yardım için gide- la beraber yine az değildir. Fakat pes dedi. 1930 ile 1936 arasında dünya NUSRET SAFA COŞKtJl'l 
d cek gönüllülere müsaade edeceğ.ini tatbikat snhasına geçmek kolay ol- . 1 Ş'k .1 d 11111••••'"""''''''''''"'''""'""'""'""'11''''''"""'"'""''" a sayılılardandı. kıdan piyasaya öyle binlerce okka şampıyonu o atı ı at ı e e bera-
Rıhtım birahaneleri akşamları hın- çıkmaz, rastgele her meyhanede sa- h~: vesil~ .ile s~yleınişti. ~imdi In- muyor. Çünkü yeniden pek büyük bere kaldım. Cim Londos, Danglof, 

cahınç dolardı. Hele pazar günleri tılmaz, hatta birahanelerde bile bu- gılız Harıcıye Nazırının boyle de - inşaat masraflarını göze almak her Deglan ise benimle karşılaşmayı ka
bo~ masa bulmak kabil değildi. Sı- lunmazdı. Mahdut miktarda çekilen mcsini Londra hükumetinin bir gün memleketin kesesine elvermiyor. İs- bul etmediler. 
c;ak ha\·alarda, denızin yosun koku- rakıyı tamamen Tokatlıyan alır, bu işde Fransava müzaherete karar koçyada bunu tecrübe için ufak bir Cim Londosa beş bin dolar teklif 
lu, sağlam ha\Tasile ciğerlerini şişi- duble kadehini (5) kuruşa satardı. verecegini anıa:mak istiyor? .. diye şebeke yapılmıştır. Orada bunu gö- ettim, gelmedi. E!:-er yabancı mem
rıp. rakı kadehlerinin ibzalii seye- Papazın düzü, Ada üzıimlerinden ç~ Roma gazetelerı uzun uzadıya tef- renler, mesela geceleyin parlak bir lekelte giireşmekten kaçıyorsa onun
lanile kafalarının zevkini tamamla- kilmiş hakikaten nefis, hilesiz bir sirlere girişmişlerdir. Eğer Ademi yıldızın uçtuğunu görür gibi bir in- la Atinada bile her zaman güreşe -
mıya çalı anlar, güzel deniz manza- rakı idi. Mis gibi üzüm kokardı. Müdahale Komitesin~en bir şey çık- tıba hasıl ederlermiş. İskoçyadaki bilirim. 
rasilc dt> gözlerınin ve nıhlarının s maz da Fransa da Pırenc hu~udunu muvaffakiyet, Amerikalıları pek çok Amerikan gu··res hakkında ne dü-

ertti, dört beş kadeh içen çakır ke- açarsa o zama f ·ıt -d ı · 
b dii ihtiyaclarını tatmin ederlerdi. H~k· n ngı ere e .spanya cezbetmiştir. Cenubi Amerikada şünüyorsunuz? .. 

yiflikten birkaç numara üstün olur- u umetine yardım edecek mi? di- Brezilya bunu daha vasi bir saha-
50 - 60 yıl öncclerile daha sonrala- du. Çok sonraları Santral birahanesi R Hindli muhatabım, yüzünü bu -

rı İstanbulda satılan rakılar şunlar- de Papazın düzünden kullannuya y_e soruş:~ran · oma gazetel.eri hu- da tatbikn koyulmuştur. Payıtahtı ruşturdu. Suratında tiksinme ifade 
d K b lasatan şoyle dıyorlar: ~'Faşıst İtal- olan Riyo de Janeyroya teveccüh et- eden çizgiler belirdi: 

ı : apalı şişelerde Müreftc, Omur- ::ışladı. Umumi harp yıllarında ka- yanın hattı hareketi malfımdur. A- n.ıek üzere cumhuriyetin muhtelif 
en. muhtelif depoların çektiği açık dehini (15) kuruşa \•eriyordu. demi Müdnahle Komitesinden bir köşelerinden tam !) hat tesis ettir- - Oooo .. buna asla güreş elene -
rakılar. sakız mastikası, Yunan ada- r· t b ı h k t mez. Onlar bir nevi kavga yapıyor-

! s an u mey nnc ve birahanelc- şey çı mazsa ngilterenin alacağı va- miş. büyük muvaffakiyetler elde et-
hrından gelen kayık düzü, meşhur rınde 50 - 60 yıl evvel hangi içki içi- ziyet henüz belli değildir. Fransa Pi- mişur. !ar. Vurmak, tekmelemek, mide, ka-
Papazın düzü ... Bu arada (çalknma) liyor ve satılıyorsa, 30 - 32 yıl evvel rene hududunu açarsa İngiltere de Bununla beraber. şu bizim bildi- rın deşmak ... Bu güreş değildir, a-
rakı\•ı da unutmamak liızımdır. de ayni içkiler vardı. İşte bunlardan orıun gibi müessir bir .vardıma karar deta harp ... Avrupalılar bir parça 

ğimiz şimendiferin hakkını inkar daha güreşe benzer şekı"lde gu·· reşı·-
Mürcfte Ve Omucra rakılarının birkaçı : k t d k h • verere spanya a ·i ükumete fii- etmiyelim: Şimendiferin yerine ray- yor! r. 

kuçuk şi. eleri (6), büyükler (12) bu- Rakı, şarap, ispaten birası, cin. lPn yardım eder mi, etmez mi, henüz bhin. kovmayı henüz düşünen yok-
~uk kuruştu. Açık rakıların okkası vermut. şampanya, şidr, konyak, anlaşılamıyor. Bu yardım, işinde tur. Çünkü rayblan daha kısa mesa- - Türk pehlivanları için neler 
10 - 12 k-uruş arasında satılırdı. Bomonti ve Nektar birası, şartröz, belki Fransayı yalnız bırakacaktır. felerde ve yalnız mahdut miktarda duydunuz?. 
Kavık düzünün okkası (6) kuruş viski, amer = nmer pikon, mastıka, İşte Roma gazeteleri İngilterenin yolcu nakliyatı için pek hoş bir şey - Beni buraya getiren yegane sa-

fle (8) arasında idi. Birtakım Yunan- reçine, Salvatör birası, likör... alacağı \•aziyeti kestiremediklerini görünüyorsa da as.ıl eski emekdar ik, Türk pehlivanlarının düriist1ü-
lı gemiciler, damacanalarla Yunan Eski de\•irlerde, bu saydığım yer- gi7Jiyemiyorlar. Maamafih bir ümit- şimendifer, uzun yollarda, ağır nak- ğ~t~akkı~da işittiklerimdir. Nereye 
ıdalarından getirdikleri rakıları, Ye- lerden başka, pastacı dükkanlarilc leri var ki, o da İspanya hükümetine liyntta. kalabalık yolcular için hiç gı ımse anışıklı dövüş teklifi kar
ır:ıi~ iskelesinde kayıklarda satarlar- büyük depolarda da kadehle rakı j~ yaı·dım hususunda Fransnnın yalnız bir zaman vazgcçilemiyecek bir va- şısında kaldım. Bu yüzden f ngilte-
dı. Bunlar, cins cins rakılard!. .1• kalması ihtimalidir. sıtadır. rede kiınsC' ile güreşcmedim. Halbu-

çı ırdi. Pastahanelere, meyhanelerin, k' T" k. d h Meraklı akşamcılar, rakılarını, bu- b" h Alman gazetelerinin neşriyatıı1a Brezilvada .Yapıhı.n hava h,nttı "ı·- 1
' ur ıyc e PC' livanl:ır, kuvvet~ 

ıra anelerin gürültüsünden hoşlan- - J " J • 
radan binliklerle alırlar, evlerinde k ·· gelınce; Berlin - Roma mihverinin mendiferin üzerinde kurulmuı;. ve erı kadaı· diirlist güreşmeleri asla 

mıyan, a şam ustü şöyle birkaç kn- h ·ı h d 
bu rakılardan iNırlerdi. Bunun bı"r d h l sağlnınlıg· ındnn her vesile ile bahse- gözle görunür bir mukayese le,ıhası 1 e, ur a kabul etmemeleri ile 

r e par atıp kafasını dinlemek iste-
de hikayesi vardır: den Alman gazeteleri hufasatan şu- vücude gelirılıniştir. Bu resim, onu meşhurmuşlar. Bunun için kalktım, 

yenler gelirdi. Fakat kadehle rakı b ld' Akşamcının biri, ka'-·ıklardan ra- nu söylüyorlar: İspanyadaki gönül- RÖsterivor. ur::ıya ge ım. Bizde danışıklı dö-
.J veren yalnız Beyoğlu pastacıları idi. 1 -:--:----~---~~--=~---kı almak için iskeleye irunio:, bir ka- H ülerin çekilmesi meselesini İngı"l -g · ·ıtmı"ştı·r.s ~ oş o zamanlar Beyoğlunda bugünkü Fr İ 

yığa atlamış, damacananın birinden gibı pastacı bolluğu olmadığı gı"bı·, tere, ~n~a ve talya arasında hal- Bütün bu dedikodula d k 
b k d h 1 b 

!etmek ıstı,·enler B ]' R r an çı an 
ır a e sunmuş ar, eğenmemiş, İstanbulun ba .. ı·a semtlerı'nd"", hat- . . _ ~ ' er ın - oma mih- bir netice varsa o da Berlinin ve Ro-

b k b" d d ~ " verını çurutınek · · b" :ış · ır amacana an vermişler, ta Galatada bile kadehle rakı satan ruyo 1 ·d F k t ıçın ır tuzak ku- manın bir taraftan gazeteleri vasıta-
ondan da hoşlanmamış, velhasıl ka- pastacı dükkanları yoktu. 1 r nı lı. dn a buna muvaffak sile bir çok söz sövlemekle beraber 
''ıkt..,kı" bu-tu··n ı·ak la · · 0 amamıs ar ır Mesele ı'stc · t ·h · · 
J .. ·ı rm çeşnısıne (Devamı var) . ".. r ıs e - ı tıyatlı davranmak lüzumunu duy-
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de bir vazifo bilirim. Size söz veri- 1 ı 1 yıı an o masına da ihtimal verilemez 
yorum : Sizinle daima dost olarak idi. 

diş, nezle, grip, roniatizına 
ve bütün a~rılarınızı derhal keser. 

ASUS 
kalacağını. 

*** 
Erte i sabah kaptan Kuks •anıma 

geldi: 

G-elen ihtilal haberlerinde niha-
yet, 2ayıf bir ihtimal ile yanlışlık 
olması kabul edilebilirdi. 

İhtilalcilere binlerce Hintlinin iş
tirak etmiş olmasını havsalama bir 
türlüs ığdıramıyordum. 

• icabında gUnde 3 kate ahnabllir • 

f sım ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakının•"' 

Na k!eden : Celil Cengiz 

İnci taciri, birden ufacık gözlerjni 1 mıya tahammül edemiyordu. 
büzeı ek, dikkatle yüzüme bah-tı : Bahsi değiştirdim : 

- Kimden intikam alacağım ... İn-

- Haberiniz var mı, Kolonel:' de
di.. Bombaydaki ihtiliıl büyümüş ... 
İl·k· telgr~fta haber verilen beş yüz 
kışıye, bınlercc Hintli iştirak etmiş. 

- Bu haberi nereden aldınız? 
,.~:p~:7d:ks't•n ayrıldım. k•m•- _f L ~RE L L E, i n 

Ev~t.. bu hadiseyi hazmedemiyor- Butun perestışkirl~rı; Yarınki Perşembe sabahı Scmplorı gıliz ordusundan mı? - Bombaya varmıya kaç günümüz 
kaldı? 

- İngnliz ordusunun bu işlerle 
ne alakası olabilir? Askerr, her 
memlekette bitaraftır... Bahusus 
Hfndistanda ... 

Bu cümlenin sonfı krasmı kasden 
söylemistim. Hindistanda İngiliz as
kerinin nüfuz ve salfıhiyetini ben-

~? ç~k iyi bilmezse de benden çok 
ıyı goren mı.ihatabıma, hiddetimi 
belli etmemiyc çalışarak : 

- Bu bahsi kapayalım, Kolonel! 
- dedi - Çünkü, siz İngilizsiniu ben 
de Hintliyim... ' 

.. İnci taciri, en doğru, ens on sözii 
soylemişti. Artık, benimle konuş _ 

- Beş gün, Kolonel ı 

- Bombayda da dostluğumuzun 
dev~m ~deceğini ümit ediyorum. 

Hıntlı kurnazca cevap verdi : 

.- Bu dostluğun devamı sizin eli· 
I nızd.e~ir. ~aamafib, ben, Bom bay. 
da sızın esır addettiğiniz insanlardan 
b~r~nin dostluğuna kıymet vereceği· 
nızı zannetmiyorum, Kolonel ! 

İncitacirini rencide etmekten kor
kuyordum. Bu adam bana Bombayda 
çok lazım olacaktı. 

- Dostum, dedim, ben samimi bir 
insan olmakla beraber, taşıdığı el-

• his.enin şerefini muhafaza etmesini 

- Londraya geçen telgraflardan .• 
- Fazla tafsilat yok mu? 

- Hayır ... Bütün telgraf ajansları 
a~n~. haberi kaydediyorlar. Dün gece 
buyuk mabedin önünde askerle yer-

m:r ~rasında bir müsademe olmuş ... 
Hm.tı.ılerden kırk kişi yaralanmış, 
İngilızlerden de üç asker ... 

Kaptan ·Kuks,u fazla isticvaba lü
zum görmedim. 

Britanyanın telsizi, en uzak elek
trik mevcelerini bile cezbedecek ka
d-ar ku\·vetli olduğundan, Bombav 
- Londra istıkametinden geçecek ;_ 
çık telgraf muhaberatını alıyordu . 

Kaptan Kuks, bana şaka yapacak 

vazıyette değildi. Verdiği l:ebeı lerin 

dum. cksprec;ıle gelecek olan şen ve şuh 

yo~l~~~;yd:ı~i İngiliz askerleri uyu- F L o R E L L E , i n istikbaline 

1 

B b gldeceklerdft• 
om ay limanında uzun zaman. Perapalu d;ı FLORELLE'in ikametine iki ap.ırtıman tahsis edifıniştif· 

danberi duran iki kruvazörümüz B b•• .. k d h 
Hintlileri kafi gelmemişse, muhafa~ u uyu ve e akar artistin temsilleri 
za taburları ve polis k1taatı da mı Yarın akşam : TEPEBAŞI 
bu işin önüne geçmiye muvaffak o~ GARD EN' • d 
lamamıştı? 1 n e ba,byacaktrf' 

(Entelicens Servis} ten bana ve- p 
r!.len ma!lımata göre, Bombayda bü- L O R E L L E 
tun bu Ingiliz kuvvetlerinden baş- Aramııda yalnız 4 gün bulunacaktır 
ka, ayrıca, Hintli müslüman tabur- G.a!a lems.i lleri : 28 ve 31 Birinciteş~in ~UVARE ve 29 ve Sl 
ları vardır. Bu taburlar, harp cep- Bırıncı leşrın matine olrrak : 

j~ıel~r.ind:- bile yaalık göstemişler ve . T~pe_başı . G A R D E N 'inde . 

1 

Ingılız aavasmı mi.idafaa u~runda verılecektır-. ~·ıv3reler ıçin sofralar he•nen tüken'Tlek üzered•'· 
kanlarını döknıekt~ll(,'C kinmcınis • 1. '' Lır yer tedarik için /(ıtfe 1 ıe •fon e 1 "·~ · 
lcrdi. (Dettamı tıar) ~ •••••-••••••ıııİıı•• .. llİİllİİm.;.~;.----
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Harici Askeri 
ilanları 

Kıtaatı f 
1 

Izmir müstahkem me\•ki .Ko. ca 
gösterilecek yerde 16,511 lira 84 ku
ruş bedeli keşifli 12,231 metre uzun
luğunda telefon hattı inşası kapa!J 
zarf usulile münakasaya konulmuş, 

.,-~ON T E L G R A r- - 21 Blrlncitef11n'l:\7 

Müstakil filotillaya niçi 
hücum emri verilmişti?. 

n tur. İhalesi 1/11/937 pazartesi günü 
saat 16 buçukta İzmir levazım ~mir-

i !iği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Teminatı muvakkate akça-

Lik maçları gelecek 
ayın 7 sinde başlıyor 

sı 1238 lira 39 kuruştur. Şartname 

ve keşifnameleri her gün çndan on 
ikiye kadar ve on beşten on sekize 
kadar kışlada inşaat komisyonunda 
görülebi:ir., İstekliler Tıcaret Oda

Dün akşamki içtima heyecanlı oldu 
ilk maç Fener· Beşikte, arasında 

21 ikinciıeşrin: sından kayıtlı olduklarına dair ve- Bundan yirmi gün evvel toplanan 
sıka göstermek mecburiyetındedirler. Jik heyeti o zaman fıgstürünü çek-

• • n Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 'mişlerdi. Fakat araya giren bir lli-e m r 1 n 1 g o r- sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde- 1 ra•dan sonra ve yenı ajanın resmen 

Güneş - Eyüp; Topkapı - İ. S.; Be
şikta~ - Ga:atasaray: Fener - Bev
koz: Süleymaniye - Vefa. 1

Jerinde ve şartnamesındc yazılı ve- !tayın edilmemesi üz~rine bu 'enekı 

d "'"ld" )sikalarile temınat ve teklif mektup-, ·!ık maı·larının bir ay geri kalmasrna eg 1 1 r !arını ıhale saatınden en az hır saat sebep olmuştu. . 

28 ikinci teşrin: 
Galatasaray - İ. S.; Beykoz - Gü

neş; Süleymaniye - Fener; Bcşikta2-
' Eyiip; Vefa - Topkapı. 

Anııral Vasıf bahsin en enteresan IAmiralı. bu elim vaziyette bulunan ıdoğru sür'atle harekete geçti. İkinci 
n 1

- ' k k 0•tasına gelmişti. Hakikaten Ami- bu teknecikkrin i~ini bir ayak evvel ateşıni muteakıp (Sanca ıç omuz-
tal Uamizin hatıratından başlaya- bitirivermek içııı koltuğunun dibin- Juğumuzdan esen rüzgarın bacala
~lk •nkct,'!lizin devamı içinde bü- de taşıdığı o yeni, kavi, 35 mil sur- rımızdan çıkan ve adeta bir huni 
dun ~öz SOyleyenler bu nokta üzerin- atli muhripler! neden hücum ettirip şeklinde olarak tevessü eden) kesi[ 
k e durmuşlar ve müstakil filotilla te işlerini bıtirtivermeıniş? Çünkü: 1 dumanın içıne girdi. ve görünm.ez 

0 Utn&ndanı Bay Rauf un verilen hü- ıgüpegiindüz ve berrak hava ve rakid oldu. Bu sıralarda ıse çanaklıktdn 
s unı l§aretini görüp görmediği hu- denizde henüz harekejten sakıt ol- gelen ve düşman mesafesının bıtta
~SUndaki kanaat ve müşahedelerini ımamış, hususile ikinci derecedeki bi h<'r dakika değişmesi müna•cbe
~Ylernişlerdi. Amiral Vasıfın bu ba- toplarile anti torpido silahlarının ta- tile ardı arası kesilmiyen, kuvvetli 
) ı:, Jzcrindeki mütaleası hiç şüphe mamen süküt ettirildiğine kanaati seslerle verilen mesafe miktarları
,.ok ki ço kkıymefli idi. O anlattı k5mile gelmemış olan gemilere kar- nın slir'atle azalması yani birkaç da
e. ben aynen not ettim : şı böyle inşaatı hafif ve bir isabetli kika zarfında 5800 metreden 3-4 bin 

\ı( - 'l'a.bıi takdir edersiniz; ben. Ra-

1 

isabetle hayatına bile ha teme çekil- metreye ini\·erme•i fazla heyecan 
d,. ~e~·n hadekai basariyesi lçınde mesi muhtemel gemiler sevk ve ke- uyandırdı. !<umanda mevkiinde bu-
)hldıın ki, hücum işaretini görup 'f t h d f t't ·ı 1 z· 1 . d .... d... .. d" 
.orıned •. . b h kk' . sı a eşe e e e ı rı mez er. ıra, lunanlraı telaşa uşur ugu ve on-
' ıgını bikyim ,-e i a ın sı- onların mevki ve kullanma zamanları mek gıbi tehlikeli bir harekete cür
•;nu isbat edeyim. bu değildir, olamaz, ve olmamalıdır. jet edilebileceği v~ emirler verilcce

llıi ~~ut ancak yanında bulunan ge- Amma siz haklı olarak bana bir sual ği hissolunması hızı (Tı) ye almak
bıı- [ ı anı ile vardabandralar btle- sorabilirsiniz. Yani, mesele madem 'ıtan ziyade torpido endah. t edecek, 
•- ır. er. Şayet, gördülerse ne müliı- d 
'"'Za ij ki böyledir de, ne için müstakil tor- hatta bir delilik yap:p musa emeye l ı e bunu kendisine sövlemedik-
cr li · pıdo filotillasına yani sür'atleri 17 kadar varabileceği sözlerinin kula-dıkl "'"Ya söyleyip le ne cevap al-
~:, arını vakt.;e onlar ifade ve hiç milden fazla olmıyan bu üç muhrip- ğımıza kadar gelmesi münasebetile 
~;n1azsa ima etmeli idiler ki bugün- ciğe henüz ikinci derece silahların icap Edenleri telaştan ve bu dönmek 

" snaa t b sükutuna kanaat getirilmemiş, ve fikrinden vazgeçirmek, mehmaem-l!a a teeyyut ede ilsin. k 
ili lbuki ben, harpten sonra ken- anti torpido eslehası mükemmel bu- ken müsterih yapma ve şayet u -
sıne so d • · ı .. ]unmuş 23 millik bir zırhlı ile onun mulduğu gibi torpido atmak menzi-d;• . r ugum vakıt as a gorme-

'<egı~ı k~t'i bir şekilde ifade etmesi yanındaki pürsilah ve 35 millik muh- !ine girmek için birkaç yüz metreye 
~ad Ugıınkii hatıralar yazılıncaya ripler üzerine hücum etmesı için e- yaklaşırsa Türk filotillası hücum 
Sin_ar Yani 25 senedir kimsenin ak- mir verdiniz. !ediverir diye onu ·ou maksadından 
d~~111ddi? v. e '!lla etmemesi pek tabii Niçin mf? Bu çok sarih canım! 1 vazgeçiıip uzaklaştırmak fıkrıle b:-

6 tnıd k h · ı nim tarafımdan kumandana teklıf fiıt ır i bende ma ut ışaret Çünkü c Yardan mı yoksa serden 
İıte~ 'l·.,e kanaat hasıl etmiştir. mi'• geçmek darbımeselinin mevkii 
l'rınd u kanaat Donanma Kumanda- tatbike konulması zamanı bağteten 
\; ha da aynen hasıl olmuş olmalı hulül ediverdi de onun için ... Yani, 
~~ arp db. :l• ünde kendisinden bu- serin kurtulması için yari feda et
llıe t:srr-en sormıya bile hacet gör- mek müreccah görüldüğünden do-

llııştir · 
A · !ayıdır. Bakınız bunu biraz daha 1-

etın:~a bugün bunun aksini iddia zah edivereyim : 

ve hemen kabul edılerek icra mev
ıkiine konulmuştu. Yani dii~manı 
batırmaktan ziyade bizi batmaktan 
ve böylece başsız kalacak olan do -
nanmayı harap olmaktan kurtarmak 
için vehleten akla g<'lmiş ve verili
vermiş bir emirdir. 

Fakat düşmanın 3200 metreden 
fazla sokulmadığı görüldüğünden de 
bilmecburiye \'~ berayı teşci verilen 

bu emrin itasında çabukluk qöste -
rildiği anlaşılmış. ne çare ki (maa
lesef) buna rağmen de yine dönül
müştür. 

evvel komisyona vermiş bullmmala- j Nihayet yeni ajan tayin olundu. 
lrı. ,524, .6949• Ve dün akşam, yeni ııjanın riyaseti 

* ıaltında toplanarak yeni s•ne Ek maç-
D;.,·ar bokırdeki blrlıklerin ihtiya- laı ının f•g•tiirü teayyün •tlı. 

cı içİn 612000 kilo arpa \'C 21000 kilo 1 Biz burada okuyucularımna bu 

1 sadeyağ kapalı zar!la münaka'3ya senekı m~çların bütün bir listesini 
konmuştur. Arpanın muhammen be- !vererek, }'ıafta içınde sah~ ve hakem 

ideli 22950, sadevağın 15750 liradır laksimatııı: be aber bıldırıyoruz 
Muv.kkat teminatlar 1721 lira 25 J Bütün bir sene bu cetvclı kullana-

1 kuruş sadevağ 1181 lira 75 kuruştur bLeccklerdi. Şimdi biz yalnız tarih
Şartnamesini görmek iste\·enler her ler>lc hfraber maçların yapılacağı 
gün m~sai saatleri dahilinde bulun- yerleri y<ızıyoruz: 

1 duk!arı yerin levazım iımirlığinden 7 İkinriteşrın: 
görebilirler. 10/11/937 çarşamba gü- Taksim: Fener - Beşıktaş hakem 
nü sadeyağı saat il, arpa 14 te Diya- 'Nuri; Galata,aray - Topkapı, hakem 
r bekir levazı amirliğinde satınalma Ahm"d Adem. 
komisvonunda ihaleleri vapılacaktır. 

İsteklilerin gün ve saatlerde muk -
tazi wsaik ile Diyar bekır l<>vazım 

amirliği satınalma komisyonuna mü
racaatları. .~60. • 1251, 

Fe,.er stadı . 

Güneş - lst~nbulspor, hakem Sup
hi 

Şeref Stadı: 

Sülc ·maniye - Eyüp. h•k<>m Şazi; 
Bevkoz - Fefa hakem Nihad. 

\ 

14 ikineitefTin: 

5 birincikıinun: 
Fener - Güne ; Topknpı - Süley

m2niye; Galatasaray - Vefa; Beşik
ta~ - Beykoz; Eyüp - 1. S. 

12 birincikanuıı. 
Beşiktaş - Süleymaniye; Güneş -

Topkapı; Galatasaray - Beykoz; Fe
ner - Eyüp; Vefa - İ. S. 

19 biriııcikıinuıı: 

Eyüp - Be koz; Galatasaray - Gü
neş; Fener - Vefa; Sülevmaniye - İ. 
S.: Tor-kapı - Be~iktaş. 

26 birinrikıinuıı: 
FeMr - İstanbu!;por: Be,ikt~ş • 

Vefa; Be:vkoz - Topkapı; Eyüp - Ga
latasaray; Güne' - Süle ·maniy. 

2 İkinciknııun: 

Topkapı - Eyüp; Fener - Galata
saray; Beşıkta~ - İstanbulspor; Gü
ne· - Vefa: Beykoz - Sül~ymaniye. 

Tam rk maçlarının listesini saha, 
tarih ve hakem taksimatile beraber 
cuma günii okuyucularımıza bildi-

İzmir Tayyare alayının 198 bin ki
lo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu

jlile münakasaya kanmuştur. İhalesi 
l/l 1/937 pazartesi günü saat 16 bu
çukta İzmirde kışlada İzmir Leva
zım amirliği Satınalma Komisyo -
nunda yapılacaktır. Unun tahmin e
dilen mecmu tutarı 21780 liradır. Te
minatı muvakkate akçesi 1633 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İstekliler ti
caret odasında kayıth olduklarına 

dair vesika göstermek mecburiye -
tindedirler. Eksiltmeye iştirak ede
cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 
vesikalaıilc teminat ve teklıf mek
tuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel komisyona vermiş bu -
!unacaklardır. .528. .6980. 

Taksım Stadı - SüleymaniJe • 
Ga'atasaray. hakem Bedri. 

1 
Fener stadı - Günes - Be ıktaş, receğiz. 

hakem Nurı, Topkapı - Fener, ha- Dün aksam mıntakada bir çok de-

* Kor birliklerinden Kırklareli, Vi
ze, Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ. 

Malkara ve Çorlu garnizonları un 
ihtiyacı için 3400 ton buğday kırdı
rılacaktır. Her garnizon için müna
kasaya ~yrı ayrı girileceği gibi heye-

kem Samı. dikodular \'e münakaşalar oldu. İç-
Şeref stadı - Beyknz - İstanbul - tima çok heyccarlı bir safha içinde 

spor, hakem Cafer. geçti. 
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Keşif bedeli ilk teminab 
;,,;..:;.;...;.~;;....~--...,...--:-~ 

Düşkünler evi çamaşırhane buhar kazanının tamiri 700 .52,50 
Zincirlikuyu mezarlığma yaptırılacak su 

terli tesisatı. 2446,56 183,45 

Yukaada keşif bedelleri yaııh tamirler ayrı ayrı açık eksiltm"ye 
konulmuş isede belli ihale ırününde ıriren bulunmamadı!l'ından eksilt· 
mo 1-11-937 dazartesi gününe uzatılmıştır. Keşif evrakile şartnameleri 
Levazım Müdürlüjtünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve hizalarında gösterilen il'k teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 1-4 de Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (7311) 

•trıı •ı ve vaktile tahkik ve tecziye Vaktaki Boğazdan çıkıp, sekiz ker
ta~;ırıesi esbabının İttihat ve Te - te sancağa dönüp prova hath üzerin
buıu •den korktuğu şeklinde imalardl de seyre ve muhasım filo da bize ik
Q 'a "ınası viıhi değil midir? Çünkil tıfaen i!kele bordamızda bir hat teş
l'rı"1ı nıanlarda ne İttihat kabinesi kil edip ateşe başladığımız sırada 
ıcti ~Ut \·e ne de fırkası müteneffiz düşman Amiral gemisi birinci salvo 
k1..1~ OtkuJacak biricik makam Baş.. ateşi müteakıp fırkasındiBn ayrılıp 
tittn ~ndanlık rnevkii idi. Bu makam .. seyir hattımıza aykırı ve üzerimize • ıs,, h k ( Devamı var) ti umumıyesine de bir kişi girebi • lstanbul Gümrükleri "a tııaı ıç orkmadığını, hatıratın-
''"'• d·ıtrı Paşaya cAllah belanı ver
i Pat 'Ye telgraf çektiğini yazmaslle 

111111111uıuı11111111111111111111111111111ou111111111111111111111111111ıı11Hırınıııttııı111111ııuıııııı111111111u111111111111111111ıı11111111111ııı1111111111• lir. Şu kadar ki her garnizon için ay
rı avrı fıat vermek şarttır. İlk pey 
parası Kırklareli için 1214, Vize için 
342, Pınaı hisar için 581, Al pullu 285, 
Tekirdağ 350, Malkara 233, Çorlu 
262 liradır. İhalesi 1/11/937 pazarte
si günü saat 16 da talipler bir saat 
evvel komisyona teklif mektupları
nı vnmiş bulunacaklardır Şartna

mesi Ankara, İstanbul Levazım A -
mirlikleri satınalma komisyonu ve 
Çorlu Kor satınalmasında görülebilir 
Talipler kanunun 2 ci ve 3 üncü 
maddelerindeki belgelerile birlikte 

Bat Müdürlüğünden: 
!( etnıektedir 

llu~.'-~._.cemn k~ptanın < f,areti gör
lııeti' ~rdükte~ 'onra döndük> de
~tit- . badıı ıştibahtır. ]ifadem ki 

"'Uşt ' 
diki"% ur de hasbelhamiye y8nın-

Akay İşletmesi Müdürlüğünden : 
Cumhuriyet Bayramına rastlıyan 29 ve 30 Birinciteşrin Cum~ ve 

Cumartesi ~ünleri Pa!ar tarifesi yapılacaktır. ' 
29-10-937 akşamı yapılacak gece seferi tarifesi de iskelelere a!ıl· 

mı,tır. "7289. 
~, gittikglaf?nu eline alıp omuz omu-
d, b erı kommodor gemisine ne- l ' duğunuzdan hakkınızda 20 gün müd-
~'"ıo.:ğ· 'llamı~tır. Ve bunu ihbar lstanbul Levazım Amirliği 1 det le gıyap kararının dahi ilanen 
la" •. Ştlr Ya .. batırmasını pek ko- Satınalma Komisyonu ilanları teblığine mahkemece karar t·eri!mi:. n ~'tduıt· d"' , 

"· 28,.. u uşman Amiral gemisi- :..-------·------•!olduğundan tayin kılınan 17/11/937 
qtığini .ı, _sı r'atle hareket ve hücum Harp Akademisi süvari grupu 
' •lrrıarıı Soy]ediği gemisi ile neden hayvanatı için 150 ton saman 12/11/ 
daıı d h ı1 ve böylece kommodorun- 937 cuma günü saat 14,30 da Topa
\uın8 •da hüyük olan donanma Baş- nede İstanbul levazım amirliği salı
hareı,~, an: k emrini kommodoı luk nalına komisyonunda açık eksiltme 
1i 1

" ı u · ' · ı'le eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
1_' ~u ha :. mıya tcrcıh etmemış-
·l'e:, nı rekNin dahn sonra mes'u- bedeli 3000 liradır. İlk teminatı 225 
~lııındığ Ucip olmak ihtimali kat'iyen liradır. Şartname ve nümunesi ko
lurıı._ •nı, bi akis batar ise namına misyonda görülebilir. İsteklilerin 
, .. ııı:,,_ Yapılacağını, eğer batırır belli saatte komisyona gelmeleri. 
t... "•tı r . .211. .731a. .ın; esıne heykeller dikile-

ne11~n 'd 
ı rak <'dememiştir? .. 

...., tı.. 'r AR.ip BAHSİ 
d~,, oroı:n .. 

•tu,,, d cu sualinize doğrudan 
" Jq el . 

!> "fr gı • ancak dolayısile ce-
~ız eceilim· 

<lr~ he '°'arı • jı. . . 
s arbı " rıcı, 'anı Mon-

n ne ba ' dk • tıı· a 'l'ı;,k . Şıa ı tan yarım saat 
\· 

1 aı Re-· .fılosu vüzgeri etmiş, A-
e o "'"Sı 50 k" 

t 1'l~ la usur yara aldıktan 
"rrıar b retı dırekt bir isabetle ta-

. aş tar t• h 

çarşamba günü saat 10 da Kadıköy b<'lli gün ve saatte Çorluda Kor sa -
Sulh Birinci Hukuk mahkemesinde tınalma komisyonuna müracaatları. 
bizzat veya tarafınızdAn musaddak ,531, c6983• 
vekaletname ile bir vekil gönder - ~ 
mek suretile hazır bulunmadığınız Süleymaniyede Askeri Matbbada 
takdırde hasmın dermeyan edeceği senelerdenberi teraküm etmiş 5-10 

araba kadar tahmin edılen beygir 
gübresinin 937 yılı İkinciteşrin ayı

dolunacağı H. U. M. kanununun me- nın 22 pazartesi günü saat 14 te ale-

vakıaları ikrar ve kabul etmiş ad • 

V3ddı mahsusası mucıbince tebliğ ni arıtıma ve pazarlıkla satılacaktır. 
makamına kaim olmak üzere iUn Taliplerin gübreyi mahallinde gör-
olunur. (1168) mek ve tahmini fiatın ~; 7,5 pey ak- f 
---------------lçaları olan 60 kuruşu Eminönü Mali-

Beşıktaş Birinci Sulh Hukuk HA- yesine yatırarak alacakları makbuz-
kimlığınden: !arla matbaamızdaki komisyona mü-

lstanbul Belediyesinin Ömer ve racaatları. c564, c7313t 

Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinde 

9 numaralı odada mukim Ha.an 

Yehmi aleyhine ikame eyledıği 13 il-

* 

1 - lstınbul gümrüklerinde açılın 40 lira aylıklı iki icra ve takip 
memurluğu için Başmüdürlüğumüzde müsabaka imtihanı yapılacaktır 
2. Müsabaka imtihanına girebilmek için aranan vasıflar ıunlardır: 

A) Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı ıartları haiı 
bulunmak; B) 22 yaşını ikmal etmiş olmak; C) Hukuk fakültesinden 
veya Mülkiye mektebinden mezun bulunmak; 

3 - Müsabakada muvaffak olanlardan askerliğini yapmış olanlar 
tercihan alınacaktır. 4 - Tayin edileceklere taadül kanununa göre ala· 
bilecekleri maaş verilecektir. S • Aranan vaaıfları haiz iıtekllleritı 
2·11-1937 Salı günü akşamına kadar dilekçelerile llaşmüdürlüğilmüze 
müracaat etmeleri IAıımdır. 

6 - imtihan günü isteklilere ayrı~a bildirilece!ctir. (7198) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Bankanın Hesap N. 

lk. B. 20 

Yeri Nev'i 

Beyoğlu eski Teşviki- Apartnıan 

ye yeni Meıruliyet 

mahallesi Hacı Man• 
sur sokak eski 36 
yeni 93 numaralı 

icra Dosye N. 

934/2253 

Bankamıza ipotekli olup lıtanbul Dördüncü icra dairesince yukarı• 
da numara" yazılı dosya ile 19-11-937 tarihine müsadif Cuma gunu 
açık arttırma ile satılacak olan gayri menkulü .atın al~nlar arzu eder
lerse Banka bu gayri menkul üzerine mevzuatı datıilınde para ikraz 
edebilir. 

ıf 1sss Hicrr 
-

1353 Rurnl 
Şaban B. teşrin 

22 14 

1 
1 
1 

t• 1 te 'r·ı e ı arici isabet s•d-
'" <ıenı·ı· ~ s;,ı, , 1 ı oyn.ıyıp hareket-

Maçka silah deposunun t•miri 
ll /11/937 perşembe günü saat 14,30 
da Tophanede İstanbul levazım a
mirliği satınalma komisyonunda a
çık eksiltırwsi yapılacltktır K"~if 

bedelı 9995 1 iradır. İlk teminatı 750 
liradır. Şartname ve keşfi komisyon· 
ds görillebilir. İsteklilerin kanuni 
belgelerile belli saatte komisyona 
gelmeleri. .218. • 7319• ra 90 kuruş alacak davası üzerioo, 

mumaileyhlerden yukarıda ikamet-

Amasya piyade alayının 254,000 
kilo ekmeklik nununa teklif edilen 
fiat ga!i görüldüğünden tekrar ka
palı zarf usulile 25/I 0/937 günün • 
den itibaren eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamede de~işiklik yoktur. 
Tahmin bedeli 31750 lira ve muvak-

minatı 711 liradır. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her gün ve 
ek:;iltmeye iftirak için belli gün ,ve 
saatte teklif mektupları ve kanuni 
vesikalarilc Lüleburgaz Tümen sa
tınalma komi•yonunda bulunmaları. 

--,, 
Yıl 1'37,Ay 10. Glln 300, Hızır 1 n, 

lrrı \·e kıo t ' Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Ha-
bıı araı.: ' aret,n de cepanesi giıhı yazılı Hasan Fehmi namına 
" lılara ıl' muattal kaldıktan ve kimliğinden: 
'~n av<t İkb •• K gönderilen daYetıyeye verilen me9-ı "'"'.r , en müteaddit yerlerda Kadıköyünde aliye m. otra 
•;; '•nı, be ·•veranlar çıktıktan ve S. 30 No. da mukim iken elyevm ma- ruhattan ıkametgAhının meçhul ol
,,.~ 'l' llut 1 Barbaros yerine aldırı- halli ikameti meçhul olan eski duğu anlaşılmasına mebni talep veç

~ "• fıtftat ~ a~; _ a~ıbete uğradık- mahalle muhtarı Bahri'ye : hile ve 20 gün müddetle ilanen teb-
• uı~"'llı 1 er ikısı de dişhı.i sıkıo İstanbul Belediyesi tar•fından a- ligat ifasına karar verilmiş vP mu

f~a.ı'roue:~ •ne can atmıya olan- leyhinize açılan men'i ianat kanu- hakemesi 26/11/937 tarihine müs~
aı, Olduı.:1e çalıştıkları, buna mu- nunn muhalif olarak muhtarlık za- dıf cuma günü saat 10 talik kılınmış 

ı1 r e~ -'P ~~1 
zaman da tekrar ve d h ·ı 'ğ' · J 

~ - .,.. ı manınız a ta sı ettı ınız a tmış olduğundan, o gün bizzat mahkeme-<laıı g• ııı '· ş.anna bir engel ke-
~lıl- ln111§ı! ·asım donanma tarafın- dört liranın maa!aiz ve masarifi mu- y€ gelmedıği veyahut musaddak bir 

d%~sa 'I'ür~p f~•kdir olunduktan ve hakeme ve ücreti vekalet tahsili V<;kil gönderıncd•ği takdirde gıya
b,., ~ıı dib· ~sunun top ateşi ile hakkındaki davanın ilanen t.ıbliA hında muhakemeye devam olunaca-

lıt> ıne ınd. ·ı , 
~t'iltt ırı emiyeceği te- kılınan l<!bligata ragmen muayyeo ğı tebliğ makamına kaim olmak ü-

<'n sonra acaba düşman gününde mahkemeye gelmemiş ol- zere ilAn olunur. (1104). 

.566> c7310t 

* kat teminatı 2381 lira 25 kuruştur. Kırklareli Tümen birlikleri için 
İiteklilerin teahhütlü mektupla veya müteahhit nam ve hs•Qbına 600 ton 
bizzat evrakı müıbitelerile beraber \odun açık ek>ilt~ ile sat.n alına-
ıh:ıle günü olan 1~/11/937 cumartesi kt M ha min fiatı 562 lira 50 

.. -· 11 den b' t 1 Al ca ır. u m 
pnu.saat . ıc saa evve ay kuruştur. İlı«le$i l~/11/'. cuma gü-
Oarnızonuna milracaatları. nü •aat 1.; t~cliı'. Sart 1 • e•ı her gün 

·563· ,7312. 

* Tiimcn birlikleri ihtiyocı için 79 
ton bulgur kapalı zarfla al1'1acaklır. 
Eksiltmesi 11/11/937 saat 15 '"dir. 
Teklif mektupları belli saatten bir 
saat e\'veline kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 9480 lü·a. ilk t~-

Tüm sat •. 3' ma k ,...· yonunda gö -
rillebilif. İ teklı c· n k,,mınu1' 2 \'e 

3ü1c·" ro~ ;cı "cı· ı<l',.ı( \ sıkaJar ile 

1 temına! ı•,ektupları.t' be,]i gün \'e 
saatte Tüm sattr.alına komıo:::~·onlına 
gelmeleri. 05650 c7314• 

1 

1 

'1 i ıı 

1 

• 

1 

' 87 e. Te9rln•i•r9amba ı 
1 

l:lalık fırtınası 'ı 

-
Vakltl~t Vııstl Eınt 

••• ~. '!· ı!· 
Güneı 6 25 1 1? 
Öğle 11 58 6 15 
lkinJi 14 52 9 39 
Akş~ a 17 !~ 1~ Q1 . 
Yatsı 18 46 1 31 
lmsık 1 ' 11 33 

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



ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
umhuriyet Bayramımız münasebetile 

mutat seferlerimize ilaveten: 
1 - 28·~0·937 Perşembe gUnU 78 ve 123 nu· 

marah seferlerle 13,30 da Köprüden Harem 
ve Salecağa olan sefer fazla olarak yapllacak 
72 ve 105 numarala seferler yapılmıyacakbr. 
2 - 29-10-937 CJma günü akşamı elektrikle donatılmış 71 numa· 

ralı vapur saat 19 d<ı Rumeli Kavağından hareketle başlıca Ana· 
dolu ve Rumeli iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecektir. Aynı 
vapur gece yarısından sonra saat 1 de Köprüden kalkar1tk yine 
Anadolu ve Rumeli iskelelerine u~rıyarak Kavaklara gidecektir. 

Günde bir 
defa 

HASAN 
DANTOS 
diş macunu 

ile dişlerinizi 

temizlerseniz, Ömrü
nüz müddetince diş-

leriniz sağlam ve 
inci gibi parlak 

ve beyaz 
kalır. 

Dişleriniz çürü
mez, diş etleri
niz kanamaz. 

Tüp 7 .s dört misn 121& 

en büyük 20 kuruştur. 

İstanbul Yedinci İcra Memurlu -
ğundan: 

Sa1ahaddinin uhdei tasarrufunda 
olup Emniyet Sandığına birlDci de
l recede ve Mehmet Kamil'e ikinci 
derecede ipotekli ve elyevm üçüncü 
derecede ipotek alacaklısı Mehmet 
ve Ali'ye olan 1500 liranın temini 
zımnında paraya çevrilmesine karar 
verilen İstanbulda Kalenderhane 
mahallesinde (668 ada, B parsel) es
ki 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 yeni 12, 14, 
16, 18 kapı numaralı iki dükkanı o
lan kargir Ferah sineması namile 
maruf maamüştemilat tiyatro bina
sının tamamı açık arttırmaya vazo
lunmuştur. 

HUDUDU: Tapu kaydına naza
ran bir tarafı Şehzade cadaesi ve..bir 
tarafı 7 parsel Zübeyde ve 2 parsel 
Rıfat ve bk parsel Hazım ve saire 
ve bir tarafı da 9 parsel Ali Rıza, 
Mehmet ve saire ve 38 parsel Emine 

1 ve saireye aid emlak ve bir tarafı da 
Şehzade mektebi sokağı ile mahdut
tur. 

MESAHASI : 998 metre murabba
ıdır. Tamamına yeminli üç ehlivukuf 

1 

tarafından 54890 lira kıymet takdir 
olunmuştur. 

EVSAFI: 12 numaralı dükkan demir 

1 istorlu ve derununda camekan ve ze
mini çini döşemelidir 14 numaralı ma 
hal tiyatro binası: Çift kanatlı ahşap 1 
ve üzeri camlı kaoı ile girilir; zemini 
renkli çini bir taşlık üzerinde bir gi
şe mahalli ve ikı tarafında üst kı -
sımları camlı ve çift kanatlı iki kapı 
ile ikinci antreye girilir; bu antre 
iki tarafta ikisi üst katlara ve ikisi 
birinci kat localarına çıkar mozayik 
merdivenler mevcuttur. İkinci an
treden camekan halınde büyük ka

l pılarile zemini çımcnto şap üzerine 
Askeri fabrikalar ahşap d*meli ve iç.inde 320 koltu-

hlnlara ğu havi tıyatro salonuna girilmek-
. . . . tedir. İşbu salonun iki cihetinde ve 

Tahmın edılen bedelı 1170 lıra olan üç katta salon dahilinde koltuklu ve 

13 kalem yangına karşı su tesisatı yağlı boyalı araları ahşap bölmeli 
malzemesi 5-11-937 cuma günü saat ve kapıları yağlı boyalı 55 loca ile 

14 de Sa!ıpazarında Askeri fabrıka- her iki taraftan çıkılan mozayik mer-

1 

!ar yollamasındaki Satınalma kom is- dıvenlerin brileştiği koridordan inen 

yonunda açık eksiltmeye konulacak- kapı ve 145 korkuluklu havi bir bal
tır. Değiştirilmiş olan şartnamesi her kon mevcut olup işbu balkon zemin 
gün komisyonda görülebilir. İstek- salonunun kısmen üzerine doğru 
lilerin 87 lira 75 kuruşluk ilk temi - çıkmış bir haldedir. 

SAHNE: Müşteri salonundan yük
natı Beyoğlu Malmüdürlüğünc ya- sek ve bir bölme ile ayrılmış ve saz 
tmırak o gün ve saatte komisyonda yerini de havi ve muhtelif perdeler
bulunmalıd!r. (7180) le muhtelif kapılar ve odalar, altın

* da bodrum vardır. 
115 ton clektrolıt bakır Bırinci katta yekdiğerine geçen iç 

Tahmin edilen bedeli c74.750, li- içe dört oda, bir salon olup zemin 

' 

Soğuk algınlıkları her türlü hastalık· 
lara yol açabilir, Fakat bir kaşe 

Muhtemel rahatsızlık .. 
ların hepsini önlediği 

gibi nezle, grip, boron
şiti de kısa bir zaman-
da izale eder. Harareti 
süratle düşürür. 

Gri pin ağrıların aman
sız düşmanıdır. Diş, 

baş, sinir, adale, roma
tizma, mafsal evcaında 
kat'iyetle tesir gösterir 
ve günde üç taneye 
kadar emniyetle alına
bilir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınıoıı' 

.. • ' : • ı , 
• ? '. t : .... 

3 - Fazla tafsil8tlı tı8nlarımız Köprü ve iskele· 
lerde asılmıştır. ra olan yukarıda miktarı ve cinsi 

---ıemmı--~ .. -m1•e1-•••-•m::!l::m•------ yazılı malzeme askeri fabrikalar u -

katında ayrıca helilar vardır. Sah
rıeye bitişık ve paradi kısmından 
geç-:n Şehz:Jde mektebi sokağı ci
)i,,tinde iki oda, mutfak ve bir hela
dan mürekkep bir kısım daha vardır. 
Bına dahilinde elektrik, tcrkos su 
yu. havagazı ve yangın söndürmiye 
mahsus ta ayrıca su tesisatı vardır . 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden:__ - ---------------------------mum müdürlüği.ı satınalma komls-
lyonunca 16/12/937 perşembe günü 

Vay efendim nasılsınız? si

zi çoktan beri göremedim! 

-Bir az meşgulum. Apar

tıman değiştiriyorum ; HA

VAGAZI banyo aleti olan bir 

apartıman buldum. Hemen 

taşınıyorum .-

• "AVAC.A'l.I 
5DFBENI 

101 L1ikliil Caddesi-İzahat-veresiye satiş 

. ti!). . ·'. ... . ·. . . . . . . 

lsaat 15 te kapalı uırfla ihale edile

cektir. Şartname .3. lira e74> kuruş 
mukabilinde komisyondan vcrılir. 

Taliplerin muvakkat temınat olan 
.,49[)7 lira ~50. kuruşu havi teklif 

16 numaralı kısım kısmen 16 nu· 
maralı dukkanın üstüne gelen tıyat-

l
mcktuplarını mezkur günde saat [ro biasının bir parçasıdır. 
14 e kadar komisyona vermeleri ve j Kapıdan girildıkte mozayik bir 
kendılerınin de 2490 numaralı ka - merdivenle yukarıya çıkılır; bir ko
nunun 2 ve 3 madde] erindeki vcsa- r ıdor ve buna muttasıl diğer bir ko

ikle mezkur gün ve saatte komisyo- ridor üzerinde 7 oda ve bir heladan 
na müracaatları. e7254• ibarettir. Bınanın esası kfırgırdir. 

Taksimatı dah'lliyesi ve loca taksi
: .... .., Kimyager ...... ı matının aksamı mulıtelifesi ah~c1p 
ı H •• dd• ı bölmeli ve ahşap döşemelıdir. 
lı usame ın ı 66703 lirn 64 kuruc; mukabılinde 
ıı Tllm idrar tahlili lOO kuruştur. ı Emniyet Sondığma birinci derecede 
ı Bilumum lablilat. Eminönü Emlak ı Vi' brs bin lira mukabilinde de (fa iz 

1 

ı ve Eytam Bankası karşısındl ı dahil değildır) ikinci derecede ipo-

ı izzet Bey Hanı. ı tektir. 
t " ... "..,~°"........ • ı Arttırma p şindir; arttırm aya iş
::;;;..::;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. tırak edeceklerin muhammen kıy -

1 - Şartname, Keşi!name ve planlarına tevfikan Muğla müstaı.ıl 
müdürlüğünde yaptırılac,\k kara barut deposu inşaatı eksiltweYe 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 2943,39 lira ve muvakkat teminat 220,SO 
liradır . 

IH - Eksiltme, 2-Xl-937 tarihine rastlayan Salı günü saaat ı5 ~e 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyont.111 ' 
yapılacaktır. 

iV - Ş:ırtnameler 15 kuruş mukabilinde hergün inhisarlar l)mııtıl 
Müdürlüğü inşaat şubesiyle Muğla müstakil müdürlüğünden aiıoabifİf• 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin. bu gibi işleri yapmış oıdıılc• 
larına aid olan vesikalarını inşaat Şubesine ibraz ederek eksiltıneYe 
ıştirak vesikası almalara lazımdır. 

-ııS' 
VI - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte n1t.1 

k ~ asaya iştirak veııikası ve % 7,5 güvenme p:ıralariylc birlikte Y11 

rıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olıınur ... B.,, "7061,, 

1 

Deniz Levazım satınal· . ıe 

1 
metın '< 7 bucuP.u ni. betinde pey 

kçasını veya milli bir bankanın te- GRİP • NEZLE - NEVRAL.Jl - BAS v 
ma Komisyonu lranlar1 minnt mektubunu ibraz dmelerı ıcap 

eder. üstte bırakııma tarihme kadar oı·ş AGRILARI _ ARTRl.Tl7"'A l - Beher kılosuna tahmin edı ~ _ı v ı 
olan müterakim vergi ve tanzifat \'e ~/ 

len bedeli • 1 l • kuruş ol an • 85000 • 1 ten viriye ve ica re i vakfiye borçları mnczıeamcmııaı::;:ı:w;ıı:n;B;:o anml~~~Elilml:z'!!?;BllCm::i:=::::;r , 

kılo kuru fosulye, 11/İkınciteşrin/ arttırma bedelinden tenzil olunur. ~ 
g;n tarıhine rastlayan perşembe gü- Yirmi senelik vakıf parası müşteri- Dr Hafız CemaJ ~ " ~ 

'ye aiddir. • "ıt-."i· ~--nii snat 14 te kapalı zarf usulile a- ''\, · 
Arttırma şartnamesi 5/11/937 ta- (LvKMAN HEKİM) ~;. f~--'-"'r· •·. · 

lınmak üzere münakasaya konul · # J 
muştur. 1 rihine müsadif cuma günü dairede Dahiliye ınütehaSSJS) 'r"~ u __ \ , ,,, _ .... ,"" ir~ 

mahalli mahsusuna talik edilc>cek- 1 ~ Jt~ ~.it P. "'Jj 
2 - Muvakkat temınatı c70h li- tir. 29/11/937 tarıhine mi.ısadıf pa- Pazardan başka günlerde öğle ~ ~ ~ - yk~ s-./1-

ra c25• kuruştur. Şartnamesi komis- zartesi günü saat 14 ten 16 .'·a kadar 1 f )-..._ -- /"' . 
. ı den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 4 

-...... ""' 

yondnn her gün parasız olarak ılı- yapıiacak birinci arttırmasında art- lstanbulda Divanyolunda (l04} nu· f soaı'er b"b'''"' ıak•? ıd•yor wı ~~·_, ~;: ıo:"' 
nabilir. ma bedeli birinci ve ıkinci derecede ıau bır hıweı'• hılkab.'mek ·~·n b ,~' 

· kl. ı kl maralı hususi kabinesinde hasta - olan -.lıhn bır vykuyo bır turlu ~a""ıP"' 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu- ıpote ı a aca ıların matlubundan 

fazla ve avnı zamanda muhammen larını kabul eder. Salı, cumartesi 
nun tarifatı dahılinde tanzim ede - , kıyrr.etin ~ 75 ini tecavüz ettiği tak- günleri sabah c9.5 - 12:. saatleri ha-

cekleri kapalı teklif mektuplarını ldırde üstüne bırakılır: aksi takdirde kıki !ıkar<ıya mahsustur. Muayene-

/en geç belli gün ve saatten bir saat en çc.~ arttıranın teahhı~.dü .bakı kal· hane ve eve telefon: 22398 _ 21044 . 

lııe burada . ı 
6 tit 11 

VALi DO l imdadımıza '/ ,, 
zora'' J 

Onu bır kere tecrübe edınıı L ,.,, 
ıınırlerı loık ın ed cı o on bu ıl6ç ııY u 

karı• 11mutmc ı bır c!evOdır. fıtı' 

1 

evveline kadar. Kasımpaşada bulu- mak uzere arttırma 15 gun caha tem- ec:=::::: __ _ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nan komisyon başkanlığına makbuz dit edılerek 14/12/937 tarJ1ine ~ü- sarıfe daır olan iddialarını ilan tari-

Emla" k ve Eytam Bankasından •. mukabilınde vermeleri. .730h . sadif s~lı günü saat 14 ten 16 :v:ı ka- hinden ıtıbaren yirmi gün içinde ev-

bfel "
8 

r 
VALIDOL: damlo, 1~ b~tıı~~ 
hclınde heı eczane e 

Esas No. 

c. 25 

Yeri 

Ortaköy Eski Portakal 
yeni Gürcü kızı sokağı. 

No. su 

Eski 45 
Yeni 61 

Depozitosu 
Nev'i T. L. 

Müşterek 160 
kuyuyu müş· 
temi! ev. 

A~resi yukarıda yazılı ga}rimenkül peşin para ile ve açık artlırma 
usulıle satılacaktır. 

lhale 5-11-937 Cuma günü s:ıat ondadır. isteklilerin bildirilen g ün 

ve saatte depozito akçeşile Şubemize miiracaatları. (716) 

------·-------- dar doırede yapılacak ıkinci ~rttır- rakı müsbitelerile birlikte dairemi-
:ı-------------1111! ır.ada arttırma bedeli bırinci vP i - ze bildirmeleri lazımdır. 

AKBA kinci derec0 dc :potek alacaklılarının Aksi takdirde hakları tapu sicil-
• matlubunu temin Ptmek Ü?ere en 1 

1 

leri e sabit olmıyanlar satış bcdeli-
Ankarada Kı"tabe\·ı· Ka·g~ıtçılık ço:C arttıranın üstünde bırakılacak- . 1 nın pay aşmasından hariç kalırlar. 
Bütün mektep kitaplarının An- tır. Daha fazla mal· t 1 k · t 

karada satış yeridir. 

Mektep kırtasiye çeşitleri en 

müsait şartlarla temin cdılir. 

2004 numaralı fcra ve İflas kanu- uma a ma ıs e-
l /yenlerin dairemizde 934/7256 nu -nunun 126 :ncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sıeıllerile sabit olmıyan maralı dosyasında mevcut \"e ma -
jpottklı alacaklılarla diğer alaka _ hallen haciz ve takdiri kıymet rapo-

. ı d&riarın ve irtifak hakkı sahiplerinin runu görüp anlayabılccekleri ilan 
.._ ____________ _. ve bu hakiarını ve hususile' \'C ma- olunur. (1167) 

Tel. 3377 

1 

.... ,., ............. 
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tJC'' 
Sahip ve neşriyatı idare e 

Baş mu1ıarriri 

E2'EM İZZET BEN/Ct / 

~~ Basıldığı yer: Ebiizz~ 


