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Cumhuriyet Bayramı bugün öğleyin baş • 
.. ladı, Türk milletine15 inci yıl kutlu_ olsun •.. 
Parti gurubu bu sa. Cumhuriyet Ankarada askeri 
bah 11 ide toplandı Bayramı müzakereler başl~ 

Ceıaı Bayar At~türkün nutkundan ve itimad Bugün başladı Bu sabah birinci toplantı 
reyi aldıktan sonra efkarı umumigege Bugün Cumhuriyet Mareşal Çakmag" ın baş· 

Halk Partisi Genel 
uzun izahatta bulunacak Sekreteri radyode kanlıg" ında yapıldı 

S>arti toplantısına ait Resmi tebliğ 1 Eh::::'~y::;d~ir 
............ bu akşam neşredilecek 
Geıareayar................. ı · 
kabinesi 
lş ..... ~aşmda c 1 1• 1 11ııu11u11 t1111ı••nı11111111111NllllllUHUUUllllllU 

euu Bayar memle• 
kette kazanmış oldu· 
~u semı>atl ile yeni 
'•inde de muvaffak 
oı~cakttr. Her geçen 
9Un ona bu müjdeyi 1 "'1--·~ "eriy ~ ......... or. 

c 1 l """""'"''""""""""''""ııı"ııııı•uıııııııııııN B 1 c ıaı B M 1 ili ~ d A.-.rıll rıe t>ırlikte '!Ur"" ·1 Bayar, üç gündür inkılap aşvek ı e ayar a ıye veK .-- ua ~ 

&ıtıdk·Yesınin Başvekilliği sandalye- Hnlk Partisi Meclis Grupu, bu sa- ,rinin her bölümü hakkında başlı ba-
'l'ur~tur~y?~· .. bah on birde Ankarada toplanmış- şına birer direktif mahiyetinde ola-

&1.ıııı ıbtllalıne takaddum eden tır. Bu toplantıda Başvekaletle bir- cak, yeni kabineyi memlekette ba
).ı ili r1de.n başlıyarak Milli ihtilal, liktc Halk Parti Umumi Reis Vekil· şarılacak yeni işlere hazırlıyacaktır. 
~ ı ~Ucadele, kurtuluş, kuruluş liğini dcruhde eden Celal Bayar da YENİ KABİNE 
L_ ,,. r l'rJnın her s"fbası .:ı·~ ... -te ve M 1 t M b' İ t 1 ·· ·· -~. ~fh .. \........ bulunmuştur. Müzakereleri hafi o- a a ya e usu sme nonunun 
"e ~h . aya göre aldığı işletie zeka Jarak cereyan eden toplantıda mec· Başvekaletten istiiasile Başvekalete 
dar · ltyetini pişiren. kendisini ikti- İzmir Meb'usu Celal Bayarın tayin 

ll'ıcvk· lis Riyaset Divanı namzedleri üze-
C:eıt.1 ıinin '7.irvcsinc hazırlıyan edilmesine dair olan vesikalar dün-.. 'Ba rinde görüşülmüştür. Bu hususta 
gt!çr Yar, muhakkak ki. başına kü Resmi Gazetede intişar etmiştir. 
.ı ıgı devı t k. · · ·d · bugün bir teblig~ neşrcdilecektir. Fır· 
~e el e ma ·ınesının ı aresın- Ba~vekil Celal Bayan dün de bir 
· e rnuvaff k 1 k M 1 k t J:a Grupu 2 teşrinin birinci günü sa-
1 ll'r a o aca ·tır. cm e e çok zevat makamında ziyaret ede· 
dığ1 '°:e ve halk saflarında kazan- ba~lcyin yeniden içt~m:. e~ecektir. rek tebriklerde bulunmuşlardır. İn· 

Yaran bUyUk g•çld 
Resmi yapllacak 

Yarın en büyük ve en kudsi 
bayramımızdır. En büyük inkılap 
ve ilerleme hareketleri ile bizi ve 
memleketi bugün dünyanın me
deni memleketleri seviyesine yük
selten Cumhuriyet, 14 sene evvel 
yarın iliin edilmişti. Her sene ol
duğu gibi, bu yıl da bu büyük 
gün layık bulunduğu ehemmi -
yelle mütenasip bir şekilde kut
lanacaktır. Bu maksatla Belediye 
sokakları donatmakta, müessesat 
binalarını süslemekte, halk, can
dan gelen bir sevinçle yurdlarını 
tezyin.etmektedir. Bu arada Ka-

ra ve denizdeki bütün nakil vasıta 
lnrı da donatılmakta, sokaklara 
Cumhuriyet rejimi esnasında ya
pılan işleri gösteren broşürler a-

f Devamı 2 inci sa.hifeu) 

Yugoslav 
Başvekili de 
Geliyor 

n.,. • tnoatınin rerre,•c.:sı· icinde ve Kamutay pazartcsı gunu saat 14 .1• S r· . s· p . L M l 
'"-rıı , 1 ., ., .. gı ız e ırı ır ersı oren, areşa 1 
Ve 

0 
<;tideki zeka, kavrayıs, enerji de toplanacaktır. Ulu Onderin bu Çakmak, Recep Peker de bu meyan· ı 

li\;: :rnıaz Iıyakati ile kendlsini bek- yıiki nutku, diğer senelerdekinden dadır. 
sın1 \t: karsılıyan işlerle uğraşma- daha uzun ve daha enteresan ola- İki gu-ndenberi fiilen Başvekillik ""' . . . 
Ceı 1 onları yenmesini bilecektir. caktır. Çünkü bu nutuk, yurd işle- (Devamı ikinci sahifede) 
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buıunuş~lil bir işin ba~ına geçmiş 
dört ~\Clt Geride bıraktığımız on 
asra t u:ııhuriy<'t yılı, her yılı bir 
1 ekab .. J t'rı i u edecek kadar edin iş-
b Çıncte d . • 

<ı a ırı crl ıven yıllardır. Fal< at, 
lıtrıuz alı; rnecburiyelindc bulundu

fıtıı ıc/C!ni işler, daha az emek sar-
~o~ ~trı ~ltircc<'k değil, belki daha 
tl)·~k c:, daha çok eneıii ve hız is-

h tslerdir 
o;ı~t . ,. anha 

Cltatıv a Yepyeni bir memleket 
fa "le oı ~e. Yarıvoruz. Milli Müda
s.ıdı ..,· tnıllı ernnivdile milli iktı-
~: "ll'>:a~·n?üstrisile. m

1

illi bünyesi 
U't irij i; ıl~, milli umr:ını, milli 

tn"'l'l'lcket; bır rneml<'ket. Böyle bir 
Sa•ı ' 1 Ve b.. . l 

<ırn 1 oyıe >ir pıilli davayı 
trı · fo. ern<>llcr üzerine kurmavı ve 
·ı " l'nc'fh ~ 

}. bir Urnlarını vüksek deha-
ô ll-ıl İh;1 1ll<>t bütilnHiğünün ileri 

l'lrt h e kaldırm:ıvı bilen mu 
itrı r b 
h-ı ''ık " a~~rı safhasını da da-

ı bıı .<'r~ı V€ iradelere bırak
<I ı hun ~1 • t:r Memleketin iktı
t ııRu- ı ıçınde eserleri ile övünç 
c'l 1 ·••Ui> Cc1·1 n l a t;ı~ 1 a nayar, Atatiirk-

v t Urnurn:~nı direktifleri de mil
''f! Vın<.' b 

1 ayatına tatbik etmeyi 
"rrrı u hav:;ıt k.. . 

b ,_ "" ı bil n ·uşavıs ve ferah 
, "l"tıe ... b <'Cektir. Ond~n en çok •{it •• u k.. . 
v." tl n bize uşayış ve onun şahsi-
dn "dtır E e~ ~k viıdettiği şey de 
ftıı,.?tl.1 el h·ı::ıınıı ki, her gecen gün 
~ ntin rur ~ve. haric;tc bu muvaf

' t haı • 'l <'cıliğini yapıvor. 
'C(' Oe lJ' .. 

ı!a ~~ ~e irad b~u Ondcrin bu yıl 
t- , 1 1 Say vuracaklnrı nutuk-

1 c t· <lr kab· · . r 'lı b ın 1 . ınesının savaşa-
l'e b tılııc ertn 3iiksek direktifle-
]. ır lZ "" o d' 

Fransız hava kuv
veti taarruza hazır 

kuvvetHava Nazırı .Fransız 
/erinin artık yenilmez hale 
geldiğini haber • 

verıgor 

Fransız hava kuvve~lerlnden : Bir deniz teyyaresı .• 

Paris, 28 (A.A.) - Hava Nazırı 

Cot • beyanatında demiştir ki: 
nisbctl€' yüzde on arttırılmıştır. 

ı h er t • h . ırektiflPrin bi-
Q'.l\ lld·uı On altı ay içinde hava ordumuz 

Tayyare imalfıtı endüstrisinin dev

let c!ine geçmesi neticesinde fabri-
1.anı ·arın ı:, • ·~unu gördükce Ce- derhal seferber edilebilecek bir ta-
• rnu.. "'l'rnnı· t kaların en son sistem makinelerle 
l va~1 • 11'-'SSiJlj~ı·n· . rasının <ırruz sı a ı a ıne getm ınıştır . .., ,~.. -... it demok . . 1 ·ı·h h l" . ·ı . . na7 
•ı ı vl' 1: ı ıfad d cihazlur.dırılması iınkiını hasıl ol-l <ıt'1t~lt . Vakarlı ah . e : en mu- senc,,i başında erkanıharbiye bir 

Geçen hafta Paris ve Londraya gi
derek İngiliz Ye Fransız ricalile mü

him temaslarda bulunan Yugoslav 
Başvekili Stoyadinoviçin ikinciteş
rinin ortalarında Ankarayı ziyaret 
edeceği öğrenilmiştir. 

Dost ve müttefik Yunan ve Ru-

men Başvekillerinin Ankara ziyare

tinden sonra ayni dostluk ve ittifak 

çerçevesine dahil olan Yugoslav Baş

vekilinin de Ankaraya gelmesine 

bilhassa hususi bir ehemmiyet atf e
dilmektedir. 
••••••• ••••• ••••••• 1 •••••••••• •••••••••• ••••••••• ••••••• 

Akşamcılar 
Osman Cemal'in gaze
temiz için yazdığı bir 

hatıra silsilesi 

Nasıl içerlerdi ve 
Neler yaparlardı 

1 Teşrinlsanide 
başhyor 

Saat 15 de de ikinci 
yapılacak 

toplantı 

Kırıkkale ve 
Kayseride askeri 
ve sınai fabrika • 
larımızda tetkik
ler yapmakta o-

lan Yugoslav ve 
Yunan genel kur-

may heyetleri, 
dün akşam An· 

kar~ya dönmüş • 
terdir. Rumen he· 
yeti de dün An • 
karaya varmış, 

mutad resmi zi-

yaretler yapıl • 
' mıştır. Dün gece 
Mareşal Çakmak 
heyetler şerefine 

Ankarapalasta bir 
akş&tn ziyafeti 

v;rmiştir. Bugün 
saat onda bütün 

Balkan genel kurmay heyetleri, Türk hayet verilmlj ve 13,30 da Cenel 
heyetinin de iştirakile Mareşal Çak· Kurmay İkinci Başkanı Orgeneral 
mağın başkanlığında ilk resmi top- Asım Gündüz tarafından Anadolu 
lantılarını yapmışlar ,.e müzakere- klübünde verilen ziyafette hazır bu-
lere başlamışlardır. lunulmuştur. 

Bu müzakerelere saat on ikide nl· (Devamı 2 inci sahifede) 
•Hırnntlllll&lllUlllllHlttfllltllUM1111Hllhfllltltllllll1111111111111111Ullttl111111111lllll11UllllPlllHUlllllHU"'llt1MllltllllHlttll11111111HlllU 

Romen Başvekili 
bu sabah Ankarada 
hararetle karşllandı 
Aziz misafirimizi bugün Atatürk 

kabul buyuracaklar 

Az.ız misafırimiz; Rumen Başnki· 
li Tataresko ile maiyetini hamil o
lan hususi tren, bu sabah saat onu 
beş geçe Ankaraya varmıştır. Mi
safirimiz, istasyonda Başvekil Celal 
Bayar, Hariciye Vekili Rüşdü Aras, 
Hariciye Siyasi Müsteşarı Numan 
l\Ienemencioğlu, Başvekalet Müste
şarı Kemal, Ankara Valisi Nevzad 
Tandoğan, Hariciye Vekaleti Umu -
mi Katibi Nebil, Ankara Garnizon 
Kumandanı Mustafa Gökçe, protokol 
Şefi Fuad Şevket, Hariciye Birinci 
Daire Reisi Cevad Açıkalın, Emni
yet Direktörü Sadri Aka, Merkez 
Kumandanı Ali Demir ile Romanva 

fından kaı·şılanmış, askE:1 f bir kıt'a 
selam resmini ifa etmiş, muzika Ru
men ve Türk milli marşlarını çalmış 
ve gara toplanan binlerce h:ılk Mos· 
yö Tatareskoyu şiddetle a1kışlıımış
tır. 

Misafirimiz, kendisine tahsis edi
len otomobillerle doğruca Ankara -
palasa gitmiş, kısa bir müddet isti
rahat eyledikten sonra Rıyaseticum
hur Sarayına giderek defteri mah
susu imzalamış, sant 11,20 de Hari
ciye Vekiiini, 11,40 da Başvekili, 

12 de Meclis Rei .. ini ziyaret eylemiş 
öğle yemeğini huı-usi olarak yemiş
tir. ~ıı-ac,}ı. l'nillct ş sıyetınde mu- lplfın hazırlamı~tı. Bu plıin tahakkuk muştur. Öyle ki, bugün tayyare fab-

'•ı.'ız sevgisin' d h - .k l · ı· f ı· · k -t · ı a a çok ettirilınış bulunuyor ve birinci sınıf n ·a :ıı ımızm ımı:ı at :ıa ıyetı anca 
•--. laatet BENiCE [harp tayyarclerııniz 19:~6 hıızirauına tahsisc.t rniktaıı ile muk:ıyyettir. 

Sefiri, Romanya Sefaret eı katıı v~ 

ı..-ııııiı9ı--... ·-------..ıjRumen Genel Kurmay heyeti tr.rn-
1 

Ve .• AŞKA 
İNANDIM 1 EkselBns Tataresko bu aksam 

(!)'!t nlflı 2 in ~i Sa!Jfa•lrı). 
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Dokuz devlet kon
feransı toplanıyoı· .. 

Karar 
Tebliğ 
Edildi! 

Cumhuriyet Bayramı 
bugün başladı Orta Avrupa ve 

teşkil edecektir. ~~ ~üçük itilaf . 
1 

mın-

Cumhuriyet Merkez Ban· 
kası ihracatçllara 
tediyata başladı! 

Kliring anlaşmasile bağlı olduğu

İngiltere kendi imtiyazlı 
takasını boşaltmıyor 

muz memleketlere yapılacak ibra -
rece tebeddül etmiştir. Bu muahede- cat evrakının bu memlekctkrin kli
ye imzasını koymuş olan devletle- ring hesaplarındaki alacakları yekfı
rin ekserisi, Cenevrede ittihaz edil- jnu ile mahdutolmak üzere Cumhuri
miş olan kararla bağlı olduklarından yet Merkez bankasınca faizsiz olarak 
cflclilane~ bir karar ittihaz edemez- derhal iskonto edilmesi hakkında E'\'· 

lcr. veıa ve bütün refiklerimizden evvel 

( Birinci sahifeden devam ) 
sılmakta, Sullanahmet, Taksim, 
Beyazıt meydanlarile köprü iıze
rinde ayrıca fovkalci.de tezyinat 
vücude getirilmektedir. 

Bugün, Cumhuriyet Bayrnmı
nın ari(esi olduğu için bilumum 
rC'smi de\•air, miiessesat ve mek
tepler saat tam 13 ae tatil edilmiş
lerdir. Bunlar, tekrar pazartesiye 
açıfacaktır. Yarın hususi müesse
seler, dükkanlar da dahil olmak 
üzere her taraf kapalı olacak, yal
nız kanunen paznr günleri a1:1k 
kalmak hakkına malik olanlar is.
terlerse yarın açık kalabilecekler
dir. 

Cumhuriyet bayramı münasc- Jkide bir ortaavrupanın vazıycüll 
betile yarın nkşam Vali tarafın- düşünmek lazımgelir. Çün~ü Avro· 
dan Dolmabahçe sarayında mü- lpanın sızlayan tarafı orasıdır; diyeıı 
kellcf bir balo verilecektir. Her diplomat yanılmamıştır. Avusturyıı· 
yıl, Vali konağıncra verilmekte 0 - 1 nın halini gözönünc getirince bir ıı: 
la!i balonun bu yıl Oo!mabahçede evvel mtıer _ Musolini mülakatı ol 
verilmesi de baloya iştirak ede- duğu zaman Viyananın ne kadar etl' 
cekler için bir sürpriz teşkil eyli- !dişe ile bu seyahati takip ettiği na· 
yeccktir. Çünkü balonun sarayın tırlamr. Bugünlerde Avusturya }la· 

geniş salonlarında daha fazla da- riciye Nazırının Varşovaya gidrrel' 
vetlini nıştirakilc muhteşem bir Lehistan dL vlet adamlarile görü e
şekilde olması içm tfftıbat alın· cc:>ğı haber verilmektedir. İki ıneııı· 

Paris, 28 (A.A.) - Dokuz devlet 
Konferansının yakında akt('deceği 

ıçtima dolayısile Pertinax, Echo de 
Paris gazetesinde şöyl€ yazıyor: 

cBrüksel'dc İtaJya ıle Almanyanın 
Japonyanın davasına şiddetle saha
bet etmelerinden ve yapılacak mü
zakerelerin Japon milleti üzerinde 
hasıl edeceği akislerin Japonyayı is
tıkbalde İtalya ve Almanyanın ya
nıbasında mevki almıya sevketmek 
ve askeri fırkanın ifratkarane ha
rekatını bu ana kadar durdurmuş ve 
garbi Avrupa ile mevcut olan eski 
münasebetlerden muhafaza edilebi· 
lecek olanları muhafaza etmiş bu
lunan eski diplomntıan iktidar mev
kıinden uzaklaştırmak gibi bir neti
ce vermesinden korkulmaktadır. 

Epoque gazetesi, azıyor: 

Bu elim harbe acilen nihayet ver
mek için hiç bir y ıhmal edilme
~lidir. Konferansın bir tavassut ic
rasına doğru istikamet almasından 
dolayı memnun olmalıyız. Hemen 
yarın iki tarafa bir itiliıf projesi tev
dii mevzuubahs değildir. Zira böyle 
bir hareket boşuna bir zahmet olur. 

Brükselde istikbal için muslihane 
bir tesviye sureti buJmak için çalışı
lacaktır. Mağluba tahmil edılen şart
ların tnhfifi vadisinde ihtilafın hj. 

tama ermesi halinde diplomatların 
nüfuzu, faydalı bir surette tesir icra 
<>de bilecektir.» 

Tokio, 28 (A.A.) - Hükumet, Do
kuz Devlet Konferansına iştirak için 
Belçika tarafından vaki davete ver
miş olduğu cevap ile avni zamanda 
Çin meselesinin tarihçesini yapan bir 
beyanname neşretmiştir. 

Bu beyannamede netice olarak 
şöyle denilmektedir: 

cÇin tarafından Japon aleyhtarı 
siyaset terkedilmcdikçe ve iki mem
leket arasında teşriki JJ1€5ai ve bir
lik siyaseti kabul olunmadıkça, şim
diki meselenin halline imk8.n yok -
tur.~ 

Beyannam~. ilave ediyor: 
cDokuz devlet muahedesinin ak

dindenberi vaziyet, komün~tlerin 
Çine nüfuz ve orada icrayı tesir et
m<'leri ve Çinde dahili bir takım de
ğişiklikler olması yüzünden son de-

Japonya, hiç bir zaman beynelmi
lel mesai birliğine karşı lakayd bir 
vaziyct almamıştır. Fakat Çin - Ja
pon ihtilafı, ancak Şarki Asya'da is
tikrardan m<'sul olan iki devlet ara
sında halledik?bilir. 

Binaenaleyh şayet devletler, Ja
ponyanın hakiki maksatlarının her 
türlü arazi ihtiraslarından ari oldu
ğunu anlayacak ve Nankin'i tcem
miiı etmiye ve hattı hareketini, siya
setıni değiştirmiye imale edecek o
lurlarsa, o zaman. ve yalnız o zaman 
Çin ile Japonyanın ihtilafın halli i
çin mesai birliğinde bulunmalarına 
yol açılacaktır. 

Londra, 28, (A.A.) - İyi maJiımat 
alan Londra mC'hafilinde beyan o
lunduğuna göre, İngiltere Şanghay
daki beynelmilel mıntakayı tahlıve 
etmek fikrinde değildir. İngiliz Hti
k\ımeti, tebaasının ve kendi menn-i fiinin himayesi için icabeden tedbir
leri almıştır. 

Changhai, 28 (A.A.) - Bu gece 
Changhai'm garbindc Soutcheou 
nehri sahillerinde şiddetli bir mu
harebe olmuştur. Çin ve Japon ba
tru"yaları müthiş bir topçu düellosu 
yapmışlardır. Chapci yangınının şid
deti trlalmıştır. Evleri basık olan 
mahallelerin ekserisi adeta saman 
gibi yanmıştır ve şimdi tüten an
kazdan başka bir şey değildir. Hasa
ratın yüz milyo'nlarca Çin doları ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Melcesiz kalmış olan bir sürü halk, 
beynelmilel imtiyazlı mmtaka kena
rına doğru koşmaktadır. 

Dün bu mıntakaya 20,000 mülteci 
kabul edilmiştir. 

Dünkü hadiseler hakkında müta
lealar dermeyan cd'en Changhai'da
münteşir Çin gazeteleri, bir hezj

met değil, belk i yeni bir müd~aa 
hattı üzerine sevkülceyşi bir ricat 
mevzubahsolduğunu kaydetmekte -
dirler. 

halx>r verdiğimiz karnr, Cumhuriyet 
Merkez bankasınn tebliğ edilmiştir. 

16/10/1937 tarıhindeki kliring he
sapları vaziyetine nazaran bizden 
alacaklı memleketler şunJardır. Bu 
her birinin hizalarında gösterilen 
alncakları yekunu ile mahdut olmak 
üzere ve teknik brızı banker ihtiyati 
tedbirler haricinde faizsiz olarak 
Cumhuriyet Merkez bankasınca he
men finanse edilecektir. Muhtelif 
memleketlerin 16/10/1937 tarihin
deki nlacak miktarları : 

Avusturya 2.687.500. Belçika 158. 
600, Bulgaristan 5.700, Çekoslovak
ya 2.901.600, Estonva 3.300, Fenlan
diya 1.030.900, Fransa 3.983.600, 
Hollanda 1.177.800, İngiltere 8.484. 
400, İspanya 395.500, İsveç 1.712.600 
İsviçre l.071.200, İtalya 1.942.600, Le
histan 31.800, Macaristan 753.400, 
Norveç 570.100, Romanya 2.062.800, 
Yugoslavya 251.400, Yunaniştan 
54.300. 

Çavdar 
Ekmeklerini 
Kontrol! 

·mıştır. lrketi de orta Avrupada mesgul e-
Bnyram münaS('betile bugiin dı: n ı1tC"seleler çoktur. Danzigde ge

'e yarın bu tun halkevlerinde kon- çenJerde yeniden vaziyet karıştı 
ierans, konser ve temsil1er veri- Danzig sehri ki birtürlU Lrhistaıı• 

Yarın Beyazıttnn başlıyarak lecekt.ir. Bundan başka, Ankara verilmemiştir. Keza Almanyada cJ3 
Taksimde nihayet bulmak üzere k 1 B 1 ld h ıde · Ye İstanbul radyoları bırlikte ça· a amamıştır. öy e o uğu a . 
bir geçit resmi yapılacaktır. Bu lışacaktır. Bu arada Dahiliye ve- Hıtler Almanyasının oradaki tanrı· 
alaya bilhassa esnaf teşekkülleri k" ı d Bunıı kili \'C Part ıGenC'l Sekreteri Sük- atı gi.ın geçtikçe artma {ta ır. .. .... 
diğer senelerden daha enteresan "" uı•· - K t r d b - 13 d jlse Lehistanın lakayıt kalması rn 
bir şekilde iştirak eyliyecekler- ru aya anı ın an ugun e ktln dcgıldır. Keza Avusturyanııı i· 
dir. Bu seneki geçit resminin di- Türk inkılabı ve Cumhuriyet re- çerisi de Bitler Almanyasının tahrı· 
ğ('r bir hususiyetini de bütün İs- jimi hakkında çok ehemmiyetli kfıtınn sahne olmaktadır. 
tanbul mekleplcrınin alayda lek bir konforans verilnuye başlamış- Bugün Viyana hiıkumetinin bıt • 

1 
bir bayrak altında bulunmalnrı tır. şında bulunanlar bu tahrikatı dair1'13 

=====::--:===~=========:=:::2 hükumsüz bırakmak için varktr""'e • 

Kam Utay Part• g b !erile çalışmakta iseler de Nazi}<"r 1 r u u durduğu. dinlendiği yoktur. on° 

b b h 11 d t 1 
• için Lehistanın Almanya ile münıı· 

u sa a e o p a n a 1 ;:~:!~ ~iı:n:i~ç~:r:;1:ş~~~:~~ 
---...... da - zavahir ne olursn olsun - caJ1 .. 

(Birınci ~ahijeden devam ) ı pılan işler hakkında milleti tenvir dan, göni.ilden iyi değildir. 
vazifesilc meşgul olan CeJfü Bayar, etmeyi en li.izum1u ,.e frıydalı bir Bu kadar gayritabii vaziyetlerde 
memleketin harici si'-1ası::tini \'e em- vazife sa'-·arım G'zl' l · b" · · · ' · te-

J ı ' J • 1 ı uç ır ışımız nasıl olur da devamlı bir dostıu.r: 
niy~tini bozmıyacak ve esaslı vJzi- yoktur Millet l1er ı· · b'lm ı· ı· • · şı ı e ı ve u- sis edilebilir? Zaten bu nokta aş 
felerine halel verrniyecek şekilde mumi işleri ciddi bir alcika ile takip kardır. Şimid Avusturya Harici)~ 
tenkitler yapılmasına taraftar bu- edecek vnziyette bulunmalıdır ki, Nazırının Varşovaya gitmesi hustl 1 

lunmakta ve bilhnssa kendi hare- H 'k • l ·ı edut· u umet e mıı et arasında devamlı 1 bir mnhiyette olduğu iddia edil 
ketlerinin süzgeçten geçmesini hü- biı· iş ve görüi beraberliği tahakkuk ~sun orta Avrupa münasebatının ilt'" 
yük bir ihtiyaç saymaktadır. Kendi- etsin.> rjsi için manalı bir ziyaret olacaktı!· 
leri bu husust!l demiştir ki: MÜNHAL MEBUSLUKLAR ÇC'koslovakya ile Almanya arasıJ1' 

Bunlar k ur tlu; bozuk un. - Kamutayda programımı oku • Mc:clısteki rr.ünhal üç mebusluk da iki hafta evvel yeniden başlaY1111 

larls mı yapahyor? duktan sonra memleket işlerine dair !için ayın yedinci pazar günü intıhap gerginlik sanki şiddetli bir harekete. 
Çavdar ekmeklerinin kurtlu ve gazetelere beyıınatta bulunmayı, ya- yapılacaktır. varacak gibi görünüyordu. Bir tarıı 

bozuk unlardan yapılmakta olduğu uuınıınnuuı111111111111111111111nnn11ıını ıınu11u•uuıuu111nıunnuıu~~n1111uııuıuuuuıuuııuut1 ıuıHt1nıuıuuıınuuıunutnnuı tan bu gerginlik devam ederKen 'ftO"' 

hakkında yapılan şikayetler gözö - An kar ada askeri Uzu·· m manya Kralının, hususi:. mah3~·c!~~ 
nüne alınarak çavdar ekmekleri ile olarak yakında Praga gıdecegı h 

bu ekmekJeri yapan yerlerin sıkı bir M •• k J M h ı •• •• beri çıkmıştır. J;· 
murakabeye tabi tutulması şuabata uza ere er a su umuz Bu ziynret az manalı olmıyacB 
emredilmiştir. İlk teftişlerde Beyoğ- B ) d Tekmil UzUmlerimiz 7 _12 tır. Çünkü küçük itilaf devletleri 

9
: 

lu cihetinde çavdar mamulfı.tile uğ- aş a 1 rasın:ia yakınlığa ve sıkı bir rabl~ 
rac:anlardan bazılarının kullandığı tipe ayrıldı • ''n bugünkü derece bir zaman j}ıtl' 

':1 (1 inci ıayfadan dttvıım) l J _..ıif 
unlar bozuk bulunmuştur. Sahipleri Mem ckette yetişen üzüm mahsu- yaç hasıl olmadığı görülmektev 

d b l Askeri heyetler, bugün on b<:şde lümuzün tam olaı ak standardızas - Yugoslavva Vaşvckı'li Sto'-'adif10' 
hakkın a za ıt tutu muştur. ikinci toplantılarına başlıyacaklar ·· - ·· d k" 5 · d · " J c-

yonuna onumuz e ı ayın 1 ın en ı- viç'in geçcnl rde Londrayı ziyar 
ve 17 de müzakerelere nıhayet ve- 'b b 1 y fk d v ı ·ı · (1 tı aren aş anacagı tısa e rn e- tinden sonra küçük itilaf de'- 1 e 

Ku_ruçeşme amele recekıerdir. I tınden aıakadarıara bııcıırıımıştir. arasındaki bag~1arı btr kat o · '\ ı. \ 
• Mılli Müdafaa Vekili Kazım Öz-
yurdu bugün O günden itibaren Avrupa memle- vetlendirmek lüzumu d:::' , .. ~ 

alp bu akşam misafir askeri heyet- kellerine yalnız standardize edilmiş 
1Mımu11u1111.ıı/mıkuıouıut>•ı1tuıııuıoı1 ... ıın111ınuıı1ttulHllllUlllltJllUtR11ıtt1tn11111nmımnmn11111n•1Jtutmmın11nmınumı_m... açı! ıyor ]er şerefıne 20,45 de Ankara Şehir üzl.imler ihraç edilebilecektir. takdir edildiğini görüyor uz. 

U.. ,·ye aAmı·rle omen Başvekı·ıı· lokantasında bir akşam ziyafeti ''e- M" h • b' h Ahmeı ISh;ııJf ;1' - Lı'man "'·It"ıdu" ı·lt"ıg'iu" tarafından Ktı- ute assıs ve rcsmı ır evet, ...... JV k b f • • t k' h J 11ttuuun1111111t n11111urnuıı ıınıt11Mt••11n•tnı .. ııur""' 

1 
rece ve u zıya et ı mu ea ıp e- ı k · · d · ·· ·· h ruçcşmeed amele için he1· türlü asri mem e etımız e yetışcn uzum ma -

Tl.nı·n fe {iı• ı· f • A k d ,yctlcrin rds ve azalar ı kıymetli mi- 1 .... · 1 b 1 ı KOCOK HABERLER r ıs esı n ara a tertibatı haiz bir yurd yaptırılmak- su unu tıp ere ayırmıya aş amıştır. .. .....,... ~ 
safırimız Tataresko şerefine verılen 11r·lı· .. · 1 .-ta idi. Bu yurdun inşası bitmiş oldu- " ı ı uzum tip erinin 7 - 12 kısma 

D •• kf K J d süvareye iştırak eyliyeceklerdir. ~ h d )lıı ıı UR Çl 1 arşı an ) ğundan, bugün saat 15 de küşad me- a • ,... ayrılacagı ta min edilmekte ir. * Belçikada kabine buhranı 
rasimi yapılacaktır. M ı· . Bütün ihracat amirleri, yeni tip- devam etmektedir. 

J fer sene Cumhuriyet bayı·amında 
oldugu gibi, bu yıl da, Dahiliye Ve
kaleti tarafından Vali, kaymakam, 
mektupçu ve nüfus müdürleri ara
sında ynpılacak terfiler için hazırla
nan liste yüksek tasdikten çıkmış
tır. 

Bugün il:ın edilen bu listeye gö
re. dört vali, 6 vali muavini, 18 mek
tupcu, 26 knymakam, 7 nüfus mü
düriı birer dc>rccc terfi cttırilmişler
dır. 

Bu arada 1 tanbul Vali Muavini 
}Jüdai Karataban da 90 lira) a tcrfı 

ettn ılmiştir. 
Hüdai Karataban, çalışman, dü

r üst ve tecrübeli bir idare adamı
mızdır. Pek yerinde o1an bu terfi
den dolayı kendisini tebrik ederiz. 

Emniyet m üdürle· 
rinin üniforma ları 
Yarınki Cumhuriyet bayram1 şen· 

liklerinde bütün mcmlckethnizdeki 

Emniyet Müdürleri, Emniyet mc -
nıurları ve Merkez Mc:murları yeni 
resmi üniformalarını !abis olduğu 
hald_.. bulunacaklardır. 

Dünden itibaren şehrimizdeki 

Merkez Memurlnrının ekserisi de 
yeni üniformalarını giymışler ve dün 
S<'hrimi1.e gelen muhtcrC'm misafı

rimiz Romanya Basvekili Ta~ares -
konuı1 istikbalinde bu yeni kıyafct
ler:J" mevki almışlardır. 

Küçük çocukların 
Valiye çayı 

Cumhuriyet bayram ımünasebeti
le Çocuk Esirgeme Kurumu Eminö

nü kaza kolu tarafından Dh·aııyolun

da açılmış olftn çocuk kütüphanesi
ne deva medcn ilk okul çocukları ya

rın ki cuma günü saat 16 da büyük

lerine ve davetlilerine ve bu meyan
aa Vali Muhiddin Üstündağa bir çay 
ziyafeti vereceklerdir. 

(Binnci sayfadan devam) 
Cumhurreisimiz Atatürk tarafından 
kabul buyurulacaklar ve epey bir 
mücdct sürecek olan bu mülakatta 
Hariciye Vekilimiz de hazır buluna
caktır. 

- •-- USO IDI Romada lerc göre nümunelerini hazırlamıya 1 * intihaba fesad karıştırıldı1?1 

H k k 
. . başlamışlardır. Bu tipler Avrupalı yazan Suriye gazeteleri derhal 1' 

U U ta kalan Roma, 28 (A.A.) - Duçe ıle B. Ct- · alıcılara gönderilecek Ye onlardan patılmnktadır. 
talebe ano, 28 ilk~:şrin şenliklerind~ hazır hangi tiptC'n isterse ona göre sipariş * Pil'ene dağlarında sıcak fırttı 

. . . bulunmak uzere buraya gelmış olan vcreceklcı dir. etmesi üzerine ka1ar erimiş. ınil11_ 1.,. 
Hukukun ıkmcı sınıfında kalan ta- nnsyonal _ sosyalıst ricali kabul et- ------- .ı•· 

lebenin eski ve üç senelik rejime ta- ı mişlerdir. tuğy .. nlar olmuş, köprüler, haY' l • 
Başvekil Celiıl Bayar, bu akşam 

saat 20,30 da Tataresko ŞC'refine res
mi bir akşam ziyafeti verecek ve bu 
ziyafrttc: mütekabil nutuklar tc>ali 
l)]unac< ktır. Ankara palasta verilecek 
oları bu ziy:ıfeti parlak hır suvarc 
takip eyliyecektir. 

Y ı d lar, a:ıtaçlar sular altında mah\"0 
hi olması, yalnız bu sene okunacak ugos a vya a o 

olan eski ikinci sınıf derslerinden de Romadan görülen muştur. 11 • 
sene sonunda imtıhan vermeleri ka- SeyJapJar * İtalya 6 ay sonra denize ye 
rarlaştırılmıştır. şeha p den 6 kruvazör indirecektir. t1 

Bdgrnd, 28 (A A.) - Şiddetli yağ- * İngiltere ile Portekiz aras111 

I~kc,c>liıins Tataresko, Sf') aha ti mü
na ebetile muharririmize bılhassa 
şu lx>yanatta bulunmuştur: 

c- Ağır mes'uJiyetime ve hayli 
me gul bulunmaklığıma rağmen, 

do t ve mü ttcf ık Turkiyenin milli 
bayramına ictirak etmek için bir 

zaman ayır bıldim. Türk - Rumen 
do lluğu çok emin ve sarsılmaz bir 
dostıuktur. 

Bu ziyaretten istifade ederek kıy
m<'tli Tiirk ricalilc iki memleketi :ı

liıkadar eden meseleler üzerinde gö
rüsecl'fim. Çalışmalarımızın iyi ~a
yeler uğrunda olacağını derhal ila
ve edebilirim.> 

-·· ··-- Roma, 28 (A.A.) - Evvelki gece 
Ortakö y B .. 1 d Roma semasında paı lak bır şchap y e e yog un a . .. .. t" 
sevlndirllen i gorunmuş ur. 

yavrucuklar Bu ehap, Montemario rasadhane-
Cumhurıyet bayramı münasebeti- sinden beş sanıye rüyet edilmiştır. 

le her sencolduğu gibi bu sene de 
mcktC"plerde ve mahallelerde fakir 
ve kimsesiz çocukların giydirilmesi 
ve ayakkabı verilmesine başlanmış
tır. Bugün dC' Beyoğlu 46 ncı mek -
teptc okuyan çocuklara elbise, ayak
kabı, clefter ve kalem tevzi edilecek
tir. 
· Ortaköy fıkarapcn·cr yurdu da 
her sene olduğu gibi bu yıl da. yarın, 
Ortaköy ve Beşiktaş semtlerinde o
kuyan (50) muhtaç, kimsesiz ve fa
kir yavrucuğu baştan ayağa kadar 
giydir<:cektir. 

Kaza 
Taksim, Tarlabaşındnn geçmekte 

olan Ohanes isminde 13 yaşında bir 
çocuğa Şabanın idaresındeki yük a
rabası çarparak hafif surette yara· 
lamıştır. 

Ohanes tednvi altına alınmış, Şa
ban yakalanmıştır. 

Sol böğründen 
yaralamış! 

Ekselans Tataresko ile Hükumeti-
miz arasında cereyan edecek müza- Z e ngin bir bakir m ade· 
kerelrrr bilhas·n C'hC'mmivet veri?- nimiz yarrn aç•hyor 

Beykoz civarında oturan Hüseyin 
Hüsnü isminde birile arkadaşı Salih 
arasında bir kadın meselesinden do
layı kavga çıkmış, Salih hamil oldu
ğu bıçağı çekerek Hüseyin Hüsnüyü 
sol böğründen yaralamıştır. 

mektc>dir. Çunkü bu müzakereler Memleketimizin en zengin bakır 

I net:c esinde Akdeniz. Cenubi ELELE madenlerind~n. biri .. olan KU\:arshan 
Avı upa vaziyeti ve Balkan Antantı- bakır mndenının ku<;ad resmı yarın 

lna taalluk <'den meselelerden baska yapılacaktır. 
Romanyadaki müslüman ve hıri~ti-

--
Y eni açlla cak zirai 

kooper at ifler 
yan Türkkrin Tlirkiy~ye nakledil
meleri gıbi mühim meseleler hallo
lunacaktır. 

V eni palamut mahsu lü Zirnat bankasının zirai koopera
Yeni palnmut mahsulü piyasayn tiflcri hakkındaki genişletme pro -

gelmiştir. Bu palamut rekoltesi nok- gramına başlanmak üzeredir. Bu se-
--·- san olduğu için f atlnrda, geçen se- ,nc> daha birçok yerlerde zirai kredi 

BUtUn çukurlar neye nisbelle her cins üzerinde bir kooper~tifleri açılacak, köylünün 
kapanıyor! yuksdme koydedilme.ktedir. Bu te- istifadesi korunulacaktır. 

B 1 d reffu bir kental pnlamutta 20 - 25 -·- -
c <: iye Reisliği, şehrin her sem- *Danimarka \•e İsveç gu"'mru"kle-

. d b 1 1. kuruşa kadar baliğ olmaktadır. 
tın e u unan ve ağam çöküntüsü rinde tetkikat yapmak üzere bir he-
ve sair suretlerle hasıl olan ne kadar --· )C't gönderilmiı:tir. 
çukur varsa hepsinin kapattırılma- ı Yangın sön'tlürülPü *Eminönü Balkevi için istiml:ik 
sını bütün Belediye şubelerine bi· / Kudils, 28 (A.A.) - Balfour or- edilen bınaların yıkılmalarına baş-
rer tamimle dün tebliğ etmiştir. manındaki yangın söndürülmüştür. jıanılmıştır. 

muı lar dolayısile eski Hersek mın- bir askeri ittifak akdolunacaktıf· 1 

taka~ında hır çok seylaplar olmuş. * Fasd::ı vaziyet gittikçe vch~r 
etrafı sulrır basınıs, miıhim hasarla- kesbetmcktC'dir. Fransızlar, yeııı 
ra sebebı) et vermiştir. bir çok rüesayı tevkif. etmisle:'.~ 1~ , 

Prc>nje yakıninde demiryolu 20 ki- * Yunan Kralı Selanikte so'ıl ı 
lometr bo ·unca hasara uğramıştır. ği bir nutukta, bizim için: cEski ~. ı 
Yolu tamir içın Saraybosna ve Mos- ve necip hasmımız, bugün en 

1 

tar'dan bin amel<> gönderilmiştir. dostumuzdur.> demiştir. * Benzine ispirto karıştırılr1'11 , 
meselesi tc>tkik edılmiye baş1sıı1 

Vasıtah vasttasız 
vergiler 

Vasıtalı, vasıtasız bir çok vergi 
kanunlarının birleştirilmesi karar -
laştırılmış, bu mnksatla Maliye Ve
kaleti tarafından bir proje hazırlan
mıştır. 

Bu suretle memurların ayrı ayrı 

cildkr, tefsirler, kanunlar arasında 
bocalamalarının önüne geçilecektir. 

mıştır. ·cfı 
* Havayollarına aid tayynre ~ 

yarın mLmleket üzerinde do}aş<lr • 
halka beyannameler atacaktır. J3ll 
tibarla iki gün hava seforleri y9P 
mıyacaktır. C * 11-15 yaş arasında mahkiı111 1 
cuklar için Edirnede bir ıslzıhl19 

yapılmıştır. ~ * Dcrsimli haydut!arın ınulı9 r 
melerine diin de EJazizde devli; t' 

Avusturya. Lehistan cl~lm~ş •. şahillerin ifadeleri tctJ; 

h 
. dılmıştır. 1 m US ede S i * Ziraat Vekfılcti, hayvan ot 

Viynna, 26 - Avusturya Hariciye ma y<:rlerini yeniden tayin ,·c l 

Nazırı Gido Şmit Varşovaya giderek bit edC'rck köyli.iye kolaylıklar $ 
Lehistan Hükumeti Hariciye Nazı- tcrmiştir. t 

1rile görüşecektir. Varşovada Avus- * Ankarada yeni yapılnn gaz. 
~ . gıı 
turya ıle LC'histan arasında bir mu· nasının küşad resmi cumartcsı 

1 
ahcdc rktedıleccktir. Para§i.it ku1esininki yarın yDl' 

* Topkapı - Sirkeci otobüsleri 
dündrn ltib. rC'n i;-lemiye açılmıştır. * Ay b, c.ında seyyar satıcılığın 

l lfığvcd'lf'cf~i kazalarda kurulacak 

pazar :> crkrı 58 tane olarak tesbit e
l dılmıştir. 
~ * Fatihle Ş · )i arnsında otobüs iş
letmek için Belediyeye bir müraca-

l at yapılmıştır. • 

caktır. * 200 hakim ve müddeiuıı1llı, 
nin terfileri tasdikten çıkmıştır· 
te ,•arın ilan olunacaktır. * Pmumi maaş pazarterive \ 
l('CCktir. •t 

* Maarif Vekaleti Üniverı:ı , }111 

1 

dönen talebenin sicillerini ve . . ı 

d"rsten döndüğüne aid listc)'l 
miştir. 
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~---------------------------------ı Orman 
Kaçakçıları1ıın 

l 
\ 
l -

1
-Halk FUozofu~I 

diyor ki = 

a a n b U tçk~ her ~!rı1e zevk ve neş'e ıçın, • Hayvanları 
Kaçak odun taşıyan Uç 

1 •• • • d eşek hemen satıldd rn e C r a ar Uç ay 1 çın e Ormanlarımızın muhaf~~ası, as ~ 

Her nevı 
16 C h t iştiha ve keyf ıçin içil n nesnenin 

eser ne Um ur iye adına derler. Cini, nev'ı ve d rece.· 
- si ne olursa olsun asabı tembih cttı· 

k · keri idareye devredıldığındenberı 
a I • b v ı k kaçakçılık işleri çok azalmıştır. na 1 Z a syo na a g . ana C a Ormanlardan kaçak surctıle kesi-

b d k ği için alkol, insanı tatlı bir hulya 

ayramlmlz a aç aca ile avutmak ha..,snsına maliktır. Ye-
meklerden evvel aperetıf olarak 
minnacık bir bülbül kad('hile alı-~ cdun " ya ngaçlnrı nakleden e-/J - l /k• şek at araba kamyon \'Csaire gibi 

ll masra J için belediyece tıa bütan °nakil ~asıtalarının da kacak 
Kur utulan bataklzkfa 100 bin nu- ıı_~n votl:ad::ın, yemek iızeri~(' içilen 

zuppe kokteyle kadar hepsınde bu 

J ' odun ve ağaçlarla beraber hemen 
tan para fon/anacaktır müsadere edılmesi hak~ındaki .ka-

f l h • d t • •ı • r gıdıklayıcı tesır inkar cdilem 'Z. 
US U Şe lr meg ana ge lrl lYO Bahri gama cuppadak düşmüş 

l' nun maddesinin de çok ıyılıklerı ve 
y Bek-diye, İstanbul kanalizasyon tesisatını işletmiye karar vermiştir. faydası görülmüş. bunda büyük te
~t knnaiızasyon tesisatı geçen cadde ve sokaklarda bulunan her nevi lsiri olmuştur. 
tır. lardak1 mecralar, üç ay znrfında kanalizasyon ~~sisatına ~a~lanacak- 1 Niteki .geçen gün Boluda, o~man
etı A.nc<ık, hembcr binanın ayrı ayrı şekillerle bu ışı yapacagı ve bu ~: lardan gızlıce dal, çalı,_ çırpı 'e o -
~ e esas tesisatı bozaca{,rı göz önünde tutularak ve hem de bunun ışı dun k sen üç kişi şehırde bunları 

Aydın havalisindc c.Cellat golü> nim kurutulması ameliyesine biıyük kimseye zararı dokunmıyan aksam
bir hız ve faalivetle devam cdihnektedır. Bataklık kurutma sahasında ilk cıyı, evindeki çılingir sofrnsıle baş
milli eserimiz ~lan bu işin, yeniden mesai ve inşaat projesine yapılan başa yalnız hır kalım. MC>yh~n<'l~r
bazı ilaveler dolayısile ancak 16 ııcı Cumhuriyet Bayramımıza kadar ik- de küpleri deviren ayyaşlar u.zerın
mal edilebileceği anlaşılmıştır. de biraz konuşalım. Zıra bugun su-

tacağı hesap· edilerek rapt amel ivesi, valnız Belediye tarafından yap- satmak isterken yakalanmışlar ve 
l)lr~acaktır. Ancak, rnpt ameliyesi i.çin lüzumu olan para halktan peşin hemen üçünün eşekleri, od_un yük
«tra.k alınacak ve müteakiben derhal tesisata iptidar olunacaktır. Ala- ılcrile beraber miisadcrc edıler:k o
dar Beledıve şubeleri simdi bir taraftan bina sahiplerinden bu mak- racıkta satılmıştır. Bu ~ekle:ın _ve 
~ a alınacak paraları h;sap etmekle, diğer taraftan da bu parayı halk- odu.nların para~ı . o~man daıresıne 

Uzun S<'nelerdcnbcrı çalışılıp uğraşılarak bataklıktan kurutulan bu tunumuzda ona yer verdık. Herke
araziye Büyük Şefımizin yüksek irşatlarile (Sağlık Ovası) ismi verilmesi sin keyf ve neş'c içın, dostlarıle hoş 
münasip görülmüştür. . beş etmek için geldiği bu c.~şra~~n 

Çok muazzam ve faydalı olan bu iş, Nafıa Vekiiletimize tam 5 mıly?n mukassi> görünen, faknt chlı dılın 
liraya mal olmaktadır. Cellat gölünün buradaki suları; ana kannl yolılC: cBir başka letafet, başka şetaret var 
denize akıtılmakta olduklarından artık hiç bir seylap ve feyezan teh1ıkesı içinde> dediği meyhane-se yalnız 
kalmamıştır. 1939 yılında ikmnl edilecek bu iş sayesinde çok mümbit ve kendi egoizmini tatmin etmek ıçın 
geniş devlet araz.isi meydana cıkmaktadır. Bu arazi, çalışkan kö~!üler~- gelmiş gibi yaslanıp kurulan . bu 
mize borçlandırma suretıle tevzi edilecektir. İşden anlıyanlnrın soyledı- bedmestin, cıvık sarhoşun cdcpsız -
ğine gore, bu a~azi. Nil sahilindeki arazi kadar mümbittir. Senede iki liklerinden bahsetmek istiyorum. 

~ toplıyabılmek ve mecraları raptedebilmek üzere bir talimatname ha- \"arıdat kaydedılm~ştır. h 
1 lanıak . . . . Kaçakçılar ellerınden ayvan arı ~ııı . la rneşguldur. Bu tarüe Ye talimatnameler Şehır Mcclısmın "tfkt 'dn bir de cezayı nnkdi 

ı..tcıteŞrin içtimaına yetiştirilecektir. Çünkü derhal tatbikata geçıle- gı ı . en maab bulunmaktadırlar 
~ vermıye mec ur . 

>'eni 1 Yeni zeytinyağ- Gece şenlikleri 
defa mahsul v<>recek çağdndır. Bire on mahsul alınması kabil olacaktır. !çer, zırlar, haykırır, başkasını ra-

Önümüzdeki sene içinde memleketimize gelecek göçmenlerin ekse- hatsız edip etıniyeccğini düşüıım -
risinin bu mıntakada, yani sulardan kazanılan genç arazide iskan edilme- den şarkı söyler ve yayık bır sarhoş 
lerı kararlaştırılmıştır. Bu suretle yakınca Torbalıda 100 bin nüfuslu bir edasile komşu .rnasadakile~le Iaubn
kaza meydana getirilmiş olacaktır. lilcşir. Çıngar çıkarmak ıçın muttali11ıan !arımız piyasa- ni herkes 

~eisimiz ya geldi! Görebilecek.. Sabah 
ı~tn~ 9~1erek işe başladı jBusene ze~~inyağ_ rekol· le cg~:~~~i~:t !:r~~;ı::;~a~~:~~: Pazar/arı 

t- ıı, İ Lıınan Reisi Bay Zühtü Ak- tesi yuksektlr. . zam şenlikleri ve geceki tenviratı, . f 

Şehirdeki 
Hummalı 

lall.bu1 kt:snd Vekaletinin emrile İs- 1 Yeni mahsul zeytin yağlarımız pı- uzak yerlerde, Adalarda ve Boğaz- R a g"' bette. 
Ilı Ur Lıınan Reisliğine tayin edil- !yasaya gelmiye başlamıştır. Bu. s_e- da oturan halkımızın da rahatca gö-

d · l3ay Zuhtti Akman dun İz - ine zeytin mahsulü çok bereketlıdır. Tebilmclerini temin için Akay ve Kışa karşı üstU kapah Bayr&k, ampul ve duy 
f rı n Şehrımize gelerek yeni vazi- J Bu münasebetle yeni yıl zeytin Şirketi Hn)riye, hususi müteaddit barakalar yapllacağ mı? fiatlara bazı yerlerde 

1 Hazırlık •.• 

\'1~ b~ laınıştır. yağ rekoltesi de yüksek olacaktır. ila\'C seferleri yapmayı kararlaştır- Eski usul seyyar satıcılığın kaldı- hemen arttı 1 
r--:J1Jartca I tanbuldaki \•azifesinde IYalnız Ege bölgesinin zeytin ~:ağ r~- mışlardır. rılması üzerine her semtte tesis edi- Cumhuriyet bayramı şenlikleri 
l llıa akıy tle çalışmış olan eski koltesi 35 bin ton kadar tahmınedıl- Yarınki cuma günü akşamı 71 nu- len pazar yerlerinde gün geçtikçe münasebetile bütün şehirde dün sa-
~ao.d~ınllei ırni.z Bay Ha)Tettin de mektcdir. maralı vapur baştan sonuna kadar işler çoğalmaktadır. Belediye, hal- b:ıhtan itibaren hummalı bir faali-
'l lıtı.L a Lıınan Reisliğine tayin e- Hariç piyasalardan zeytin yağlan- elektriklerle donatılmış bir halde '-"et bac:lamıc:tır. Herkes evini, dük-eı Ve d · ı ı l kın pazar yerlerinde rahatça alışve· J :.- :.-llı~t un Bandırmaya hareket mıza mütemadiyen ta ep er yapı - saat 19 da Anadolu Ka,•ağından ha- kanını, apartımnnını süslemekte, 

13ıırı~r. makla beraber yeni mahsul zeytin reket ederek bütün iskelelere ugra- riş etmesini temin muksadile pazar bayrak, ampul ve çiı;ekleT, buket-
tı l..inı an ttıaada bazı sahil şehirle- "af1 piyasalarımıza çok gelmiye baş- dıktan sonra Köprüye gelecek ve kurulduğu müddetçe bu gibi yerler- lerle tezyin etmektedir. Bu arada 
l'eııı t n~ Reisleri arasında da bazı !ayınca fiatların şimdıki halinden saat 1 de J ine avni suretle dönecek- den motörlü veya motörsüz nakil va- ampul ve duy tüccarlarile bayrak 
llı rıı· ~·\ ın, fcrfi ve nakiller icra e- 1 kilo başında 4 - 5 kuruş clüşeceği tir. sıtalarmın geçmelerini yasak etmiş- imal eden kimselerin :faaliyetine ve 
'""~ ..... :~;,,,,., kuvvetle tahmin edılmcktedir. Akay idaresi de üç gün bayram tir. sevincine diyecek yoktur. 

"""" ""'""'"'""'"""""""'"""'""'"''"'"'"'""""'"'""''""''•""'"""""'"'""'"'""'"'""""". zamanında yani bu sabnhtnn itiba- Kış ınevsiminin yaklaşması dola- Hele bayrak ticareti, günün işi ol-

M ah k U •• m 1 ere ·ış '· ren pazar tarifcc;ini tatbik etmiye yısile karlı ve yağmurlu günlerde duğundan ekser esnaf, kendi her 
başlamıştır. sabah pazar yerlerine esnafın gel- günkü işini muvakkaten bırakarak A 1 Yarınki cuma aksamı, gece yarı- memesi ihtimali düşünülerek Bele- işı bayrakcılığa dökmüştür. 

"\ğ 1 r ceza l ı erkek 1 erde k a- ı ::~~ ~;:l:r~irh~::ku:i ~~~~~~~-''C diyece, bazı yerlerde yanları ve üs-1 ra~1::~~:!~s~~~~~~~~i~ ::~i ~~~ 
.J Tramvaylar da bayram şerefıne tü kapalı Hal yerindeki tahta Ye sa- çok baharatcı ve yorgancılar da bay-
\J 1 t\h" k 1\. ı • b • f b • ~cCF yarısından sonraya kadar ilave laş barakalardan yaptırılması tasav- rak satmaktadırlar. 1 

1 m a U m a r g 1 1 a r ı • arabalarla işleyecektir. vur edilmektedi:__ Boyu, eni noksan ve ay yıldızı bo-

k zuk olan bayrak sahiplerinden 150 a 1 d 1 f 1 ki 'T' f G Üm ÜŞ liraya kadr para cezası ile ayrıca ha-

lt.& ar a ça~~_ş ın aca ar Aı odpetaı· ma ~::.~:n:~t~~~nb:·~~kı:::';~:~~~~. 
CV(Qhk 50 kuruşluğun göstermektedir. 

fil Um/ardan ilk çalışacak ka- Kaldırıldı! Benzeri h.!:~r~:;.~~~;ni::~e::~:;;c::;~: 
"e Nazelli fabrikasına gidiyor lzmirde, hfilfi yangınlarda Bu yüzden bir dava açıldı kfırn baslamışlnr ve 112.5 santime-

l ı._ 
4

ıallısh top allhyormuş!.. 10 kuruşluk Yunan lcytaları gü- n_i~deki bir_ bayrak. s::ı?ir zamanlarda 1

~sınd anelerımızde bulunan kadın mahkumlarımızın, K«.,.scri Fab- 1 Ş d' k d h k"t 
1
· . d ı - k k b 50 k a ka 

\e a çal . . . w • ım ıye a ar er va ı zmır e, müş elli kuruşluklarımıza çok ben- 10> ·uruş ı ·en unu - uruş • -
h.:llrnek . ı tırılmaları hakkında Adliye Vekaletıncc yem bır knr..ır k d (Topaltı) mevkii zemektedir. dar satmışlardır. 

sıl vcsilc1cr arar. Dik dık bakar ve 
göz göze geldiğiniz zaman; <Ne ba
kıyorsun, beğenemedin mi"~ mu
kaddernesile ilk harp nota mı ''l'I en 
kendisi olur. Garsona küfreder, pat
ronu tokatlar, bardak, tabak kırar 
m~vhancnin içinde bir şımsek ıbı 
çakar. bir yıldırım gibi ortalığı ta
rumar eder. 

Meyhane müdavimleri, bu en k 
sarhoş tipini pek iyi tanırlar. Zır 
onlar her zaman bir bnc;ka yer de
ğiştirmiye mecbur edilmiş meyhnne 
mcnkuplarıdır. Bir küçük sebepten 
çıkardığı marazadan dolayı para 
vermeden çıkan, dükkanının altı
nı üstüne getiren bu sulu ve ka
badayı sarhoştan hangi miicssese 
sahibi hoşnut olur? Tabii daha iç
meden istiskal göriirleT, onlara ar
tık bir baska akşam içld verilmez. 
cSaikai sekrile• esbabı muh::ıffef<'si
ni kazanmadan zabıta dcl:lletılc kapı 
dışarı attırılır. 

İşte bu meyhane m<.'nküpları, her 
gün kendilerine yeni bir 'er arar v.e 
bulurlar. Siz de onlara mutlakn 
rastlamışsınızdır. Onlar, bir k ç ta
ne parlattıktan sonra arhk masa
sından bütün meyhaneve 1,ükm t· 
ıniyc kalkışırlar. 

Onlar. ~edir szıltanntından 

di.inyayı kendine esir sanan m u-
bidden daha gaddrır, d h :ı z lı'TI r
ler. Bütün cesaret v habaS"t ı ., r 
damla alkolden al n bu ter ı •(' ız: 

ve küstah sarhos aram11da k nı n 
kırbacile bir daha bcdmC'st olmı -
cak kadar tamamile avı1ınadık ·a 
bizde içki muaşeretinin düzenı ı la 
kıvamını bulamıyacaktır. t·-.qta 0 ,, uzcre bulunuldul'l-unu vazmıştık. Aldığımız mi.ıtemmim mallı- !yangın çı 1 ışır>ha • mahalden top ı ı 1 kt "k 1 · ·ı 

c:.vre 11 6 .J erı en ususı .. d B ki d b" b kk 1 Ampu \'C e e rı ma zemesı ı e 
b illa ı.... ndlıye Vekaleti, bu hususta Sümer Bank Umum Müdürlügile namıkv t"l 

1 
Ik e ala"kadarla Bu yuz en a~Ta 1 a ır a · a . 

(.. "'• e le \B \' - .. • • d b" h"d" 1 duy Satanların bazıları dn pıy::ısada ıMn111m111111111111111m11t11ıını1111111m11111111ıı111111"mıtııı11111t tl.!ğl1 h bYnpınaktadır. Bu iş, Kavseri Fabrikasından başka nazilli ve atmah bsurd a·ı 
1 

. e hAla" de ile musterısı arasın a ır a ıse 0 • 
1 
.... k 

1 
k 

1 
c1 v d b h . 

"a tık l . . . rın a er ar e ı me erın a - • 'l\K h d d b'r" bak rncu nmpu a mn ıgın an ıı sı-

Ha'k Fllo~ofu 

ı A'''"ı arına da tec:mıl cdılecektır. ed'I kt 1d - . "t" ·orduk mustur. ıvıu arrem a ın a ı ı, - l k f h" b" r· t . t kt d" l 
r.r. .,.,, • ıı - ~ı ı'- ıı: •• •• 

11
. k .,1 k e co ~ a ış ır ıa ıs eme c ır er. ,.'\lll'ıla.rdca bir kısım hapishanelerimizde bulunan agır cezalı erkek mah- \'am kı mc

1 
e ~ Bug1und~ ı:.;. "'ok ve· kal Yahyaya gumuş c ı ·uru~u · • • 

•:tı atı b' Bu ·erre zmır e e ıycsı ç "' • k 1 k b" y ı 
I' ~ıraat . ır kısmı da Nazılli Dokuma kombinnsıncia ve bazı fobrikala- . h . b' k 

1 
.. el yerine on _uruş u ır unaı~ • ep- ÜSKÜDAR HALKEVİNDEN: 

11;,ı11dan ,, 1
1§leıinde de çalıştırılacaklardır. Ağn· cezalı mahkumlar meyn- rı.ndek, atta ırazkgehç ·n ınmış guk~ı tasını vermış, bakkal bunun bilaha-

11a~ -.s Ula bır ·arar vcrerc er yangın çı · h Cumlıurı"vetı"n 14 üncü vıldönii:nü 'illa "" h rı tefrık edilecekler ve fabrikalara mülhak dairelerde, jan- ' h 
1
·k h ra farkına varınca, Muharreme a- "' " 

.. ,u ar !'anda li.ızumsuz yere a ı eyecana münasebetile C. H. P. iisküchır İlçesi fi Vaıcı d azasında çalışacaklardır. d.. .. b k" r· k ld :ıyı her göndererek cEğer bana 24 saat 
~ çaı1~ n a ılk parti İzmir hapishanesindeki mahkümlardan olmak üzere uşur:~ ~ es .. \.~su u a ırm içinde 50 lira göndermezsen, sene, \"e HaJkevince hazırlanan tören prog- Seyrüseferi kol Y aştrra• 
b tQ ~a.c~lk Innhpus kafilesi, Nazilli Bez Dokuma Fabrikasında çalışmak muva dı gormu~ ur. kt v k"t ecnebi parası sürdü diye hükfunete ramı: cak yeni tedbirler 
U\h'k ~ı Iıye k 1 k B"l"h b 1- d h b"' "'1 "'l k Bun an sonra ynngın cı ıgı va 1 l 29 birinciteşrin 937 min•i sMt k ı· 

Kamyonlar her 
Saat köprüden 

Geçemiyecekler 

\ Hı. fab sev o unaca tır. ı a are u usu un n a uyu tü ere·. 1 k (T it) k"' teslim ederim!> diye tehdit etmiştir - b' · Akşamları sevrusef<>r mu~ u utın-
e k tika im l"th . . d d . l t" l top atı mıyac:ı , opa ı mev un- 1_0 da bütün resmi ve özel okullar dakı" gu-çlt-ık go.:zo· nu""nde bulunduru-h-. •• ·opru b· · a a ane ve saıre ınşaatın a ,.e emıryo , une , şose d b 1 t t h ır d ki Muharrem bu haberi alır almaz, 
''<lllk. gı ı devlet i t b "" .. k t . t . 1 . , d gv l 1 e u unan arassu ma a ın e iskele alanında toplanacaktır. larak venı" t"dbır" ler ı'ttı"haz olun -·Urnıa nşaa ve uyu amıra ış erınae e a ır ceza ı usu ""bet . t f da kt ğını bakkal Yahya ale'-·hine .Müddeiumu- n •• J '" rın ç 1 .. .. . no çı ara ın n, yangın çı ı J ., 

1 
k 

11 
h Ik k t 

a ıstırılmaları de kuvvetle muhtemel gorulmektedır. d h 1 1 f 1 1. k d miliğe müracaat ederek da\•a açmış- ı ... - Top anan o u ar ve a ı - maktadır. Bu arada, ) ük arabaları 
(). hem~~ ~e er a ~~·e onana n ar- t r ilesi, önde Halk°''i bandosu olduğu gibi, kamyonların da saat 18 ile 19,30 

hf A iman Buhran ıaİı.ÔııııJııHlııJİİıiİılttıııiıliııııııııııııııııııııııııııııJıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııu ~ı~~~~;tk~!~.g~~ddö~~~ı~~:n ~eççe~:ey~ arasında Köprüden "e Karaköy mey-
(": danından geçmelerinin yasak cdıl· l"tna (' . l Ser beri er o·ı k kat ' kutladıktan sonra Parti ve Halkevi lmesi kararlaştırılmıştır. lif:·· sının ' 'l'ayıa arı • • • • ••• kurağı karşosında yer alacaklardır. Bu suretle Köprüde tram\'OY V' 

'-'u "-111.essi//e i V l d f 1 1 h b 3 
- Tören: 'otomobillerin boş yere dakikalarca ~ h1"' r I a an ır. D .. kk 1\. ıs a . . . A-fstiklal marşı (Halkevi bando- oeklemclerinin önüne geçılecPktir. ''tıç· llliktarda mUba· U . an arı ıçın ır su tarafından). 

~ •n ll"left'IJeketimize Odun ve kömUr B-Söylev (Parti Başkanı tarafm-

tr. ~ ten k· Deldiler çok boldur t ı · t h 1 dan). Bulgaristanda p r emen. b~~erı ~il~. Yeni. tlitün mahsulü _ İstanbulun senelerce odun ve kö- a 1 m a na m e a Z f r an f y 0 r C - Söylev (Halkcvi başkan ıtara- to lnti ha bati 
~l\ı •a •tın k 

1

~ ınıktarda tütün mü- mür ihtiyacını temin edecek derece- Undan). Bulgaristanda yeni parlamento 
)h, rı lnlı~ ~zere üç Alman firma- de bol odun ve kömür istokları rnev- •• k • l • "' D - Söylev (Dil ve Tarih kolun-
~ 11.! ·•

1

essııı ~ l { azasını intihap etmek üzere yakında ~:ı~ ... ,: \'e bura eri şehrimize. ge_ı - cut olduğu anlaşılmıştır. as a guz yı ayan, emız ıge dan). 
"'"'I: d intihabata başlanılacaktır. tt!u et <!tın· an doğruca Izmıre Buna mukabil, glıya cKömür bııh- f E. Cumhuriyetimizin değerini be-

tı :c-~illeriışlerdir. Bu firmaların ram olacakmış ve halk kışın kömür riayet etmeyenlere CeZQ VQr • lirten muhtelif parçalar (okul tale- Bu defaki seçimde bütün evli ve 
~ıt... lu.tu.11 ih•111ılınanyanın 1938 se- bulmakta sıkıntı çekecekmiş, aman heleri tarafından). dul kndın1ar da rey Yereceklerdir . 
.ı ·•ı ?tı ı_ Yac Belediye, şehrimizdeki berber dükkônJarından ekserisinin sıhhi ve ~ 
"lr •'l:tard ını temin için mü- odun ve kömürlerinizi bir an evvel 4 - Törenden sonra okul talebesi- b"ır fener ala'-·ı tertip edilecektir. · a tütü 1 ·r d fenni şartlara riayet etmediklerini görmüş ve bu maksatla yeni ve mü- J 

A- n satın alacaklar· ev erinize istı e in!> şeklinde ötede ne Üsküdar Hale sinemasında para- Bando Halke\'ı· u-velcri ve halkın is-
"- ''fll(1- him bir talimatname hazırlamıya karar vermiştir. Temizlik, sıhhi ve "' • "tı ,.,, •kan l"tu.. beride bazı açıkgöz kömür ve odun- hk~ "h . d sız filmler gösterilecektir. tı'rakı"nden mu-rekkep alay, Üsküda-ı.. ~q ·"' n k l d fenni c:~rtıar hakkında muhkem a amı ı tıva c en yeni talimatname ·•ıı~k nıe ...... 1 umpanyaları da cuların, e lerin eki odun ve kömür- r- 5 - Halkevi spor üyeleri Şemsi- _,_ 
l '<Q'd •• , eker · ile bilhassa, eski usul üzerine hala tasla yüz yıkama usulüne bütün dük- rın belli başlı yollarını dolaşari.U\. te-<lt1 a tu .. ırnııd-en mühim leri bir nn evvel kolayca satmak için paşa alanında hazırlanan program 
l_ v~; itnıa~~~ a~ınak için hazırlık- asılsız şayialar çıkardıkları da gö • kanlarda kat'iyyen nihayet verilecek ve kolaylıkla mikrop taşıyan bu dahilinde maçlar yapacaktır. zahüratla bulunacaktır. 
~ı t t\~ l:g ttıışlerdir rülmüştür. taslar hemen ortadan kaldırılacak-tı!. Bundan başka s:ıç Ye traş alet-

6 
_ Bayramın devamı müddetin- 9 - Halkevi salonundn: 

~la ij!~• 'elt:ı~'~lnknsın°ın bu sene- Her ne kadar Anndoluda bazı şe- !erile taraklar behemehal her traştan önce yakılncak ve yıknnncaktır. ce Parti ve Hnlkevi kurağlnrı gün- A -İstlklôl marşı ve muhtelif klli-
h 'tutu duğu ta~sı~in 30 • 31 milyon hir ve kasabalarda mahrukat buh _ Berberler tarakları sabunla ve ilaçlı su ile müşterilerinin göreceği bir düz bayraklarla gece elektrikle do- sik parçalar (Halkevi bandosu tara-
q ~t~ n ~Uıtak~ın edilrnektedir. ranı hissedilmiş ise de; bu da, alın- yerde ve şimdiki gibi üstünkörü değil, dikkatle temizleyip yıkamadan natılacak ve aydınlatılncaktır. f ından.) 

litıe fiore, ?nalı arından alınan ha- makta olan ciddi tedbirlerle tama- saç tarnyamıyacaklardır. Her traştan önce berber ellerini sabunla ve 7 _ Hnlkevi üyelerinden mürek- B - Söylev: Halkcvi tlyelerinden 
1te11 g~tiriln-ı· ~l her yerde denk men her yerde zail olacaktır. ilaçlı su ile yine müşterisinin gözü önünde yıkayacaktır. Bu talimatname kep bir heyet Üsküdar köylerine ve lise öğretmenlerinden Bay Ra-
~~ ltitun a;Ştır. '!'ütün müstah- Şehrimizde, yukarıdaki gibi asıl.sız hilafına hareket eden berberler olursa, kendilerındcn şiddetli cezayı p,iderck köy törenlerinde hnlkı ten· sim tarafından. 

· ıcıları beklemekte - şayialar çıkaranlar hakkında kanuni no.kdi alınacağı gibi, bir kaç defa tekerrüründe ellerinden berberlik vir yolltı sövlcvler \'erecektir. C- Milli bir piyes (Halkev1 Göste-
takib:ttta bulunulacaktır. ehliyetnamelerile icrayı san'at müsaadesi Yesikaları geri n1ıııacaktır. 8 - 29 birincileşrin ak~:ımı içın rit kolu tarafından). 
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HiTLER " Aşk ölmez ,, 

Almanyasın a memur ar Hü- Dedikler~oğru! 
klimeti tenkit edemez er.. 37 senelık aşk 

İfa/yada J/apılacak büyük me-
Hi t-rasimde bulunmak Üzere 

/erin vekili Romaga çağrıldı. 

D ük d ö V lnasor ile eşi. dos tu H er Hl tlerın 
m is afir i iken 

~-----,-~ F asılasından son
Yeni memurlukla· 
ra Fırka mensubu

nun tayininden 
vazgeçildi ! 

li Sosyalist olan her Almanın üzeri
ne düşen diğer bir vazifeleri yap
maz ve milli sosyalistlik kanaaitni 
taşımadığı anlaşılırsa yine başına 

gelecek akibet budur. 
Keza fırkanın azası olup da sonra

dan fırkadan çekilen veya kovulan 
memurlar da memuriyetlerini kay
betmek tehlikesine maruzdurlar. 

İşte Alman Dahiliye Nazırı bu ci
hetleri anlattı. Onun sözlerinden 
de bir kere daha anlaşıldı ki, Al
manya için yalnız bir tek şey var
dır: Milli Sosyalistlik ... Her şey bu 
fırkadır. Devlet ile bu fırka birdir. 
Bunun haricinde knlan için resmi 
hayatta devam imkanı yoktur. 

Bu itibarla Hitler Almanyası ve 
Musolini İtalyası biribirlerilc mu
vazi olarak yürüyüp gidiyolrar. Ber
lin - Roma mihveri, işte bu imtizaç 
demektir. 

Aradaki imtizacı göstermek için 
ise hiç bir vesile kaçırılmamakta
c1ır. Sinyor Musolininin geçen ay 

ra eski sevgililer 
merasimle 
evleniyorlar 

Yeni gelen İngiliz gazetelerinde 
şayanıd ikkat bir izdivaç haberi var
dır. Umumi Harpten evvel Alman

! D~uamı 6 ncı ıag/amızda) 

iNGiLTERE 
Sıhhat Vekili Kingsley Wood cSıh- dan kontrol edilmesi ciddi çalışr. 

hat ve Güzellik. müessesesinin cıza- ya sebep olmaktadır. Bıı yiizdetı 
Zarının bir programını seyre-diyor. dm güzelliğinin ve sıhhatin elclC 

lngilterede çok fazla rağbet bulun deceği iyi netice ingilızleri mcrıı 
bu müesseselerin hükumet tarafın- etmektedir. 
n111ııııııııııııııııı1•1tntıtııııttııtııı1111111ııı111111111111111111111111111ııııııııuııııııınıı111111111111111111ıııt1ııııııııııııııııuıı11111ııtt1ı•tt• 

Buıgaristanın silah- Suriye gazeteleri yas0 

lanm&SI meselesi Filistindeki İngiliz Hukurneti ~ 
Londra, (Hususi) _ Bulgar Kralı tebliğ neşrederek Suriye ~'c .. ~ g 

Borisin Faris ve Londrayı ziyaretin- j nanda neşredilmekte olan butu ' 
zetelerin Filistine sokulmasını. ·11 · den bahsedilmektedir. Kral, Fransa . f"1ı5 
sak etmiştır. Bundan başka 1 "'e 

ve İngiltereye seyahatinde, Bulga - müftüsünün gazetesi olan ve ~\ t 

ristanın 1919 muahedesi mucibince cc kapatılan cElliva• gazetesirt1~1 
silahlanmak hakkından mahrum e- til müddeti bittiği halde neŞ\ıe 

· l dildiğini ileri sürerek tekrar ordu memiştir. Çünkü Müftü gittı·~ı Bcrlinden ingilız gazetelerine ya
zıldığına göre; memurlar meselesi 
her memlekette hükumet için mü
him bir meseledir. İşte bunun gibi 
Hitler Almanyası jçin de bir memur
lar meselesı vardır. Bu bahis neden 
tazeleniyor?. Çünkü bugünlerde 
Miinihdc toplanmış olan memurlar 
kongresi nazarı dikkati celbedecek 
kadar ehemmiyetli olmuştur da on
dan. 

.Maamafih yine Doktor Frik'in nut- Almanyayı ziyareti malCım. Şimdi 
kundan anlaşıldığına göre valiler _ de faşistlerin 922 teşrinievvelinin 
den daha küçük olan diğer mülkiye 29 uncu günü Roma üzerine yürü -
mcmurlarile keyfiyet böyle demek- yüşlerinin 15 inci yıldönümü vesile
tir. Bir kere valilerden küçiik olan sile yapılacak büyük merasimde bu
kaymakam ve nahiye müdürleri gi- lunmak üzere Hitlerin vekili vazi-

' vücude getirmek için kendisine mü
-~-· saatle edilmesini istiyeceği söylen -

Prenses ile şimdiki kocc._ mektedir. 

. . }av 
sonra gazeteyi çıkarmak ıçın ··\'ıe 
olan paranın bulunmadığı so. 

1 ınektedir. • 

Hitler Almanyasının Dahiliye na
zırı olan Doktor Y.'rik, bu kongrenin 
açılması münascbetilc mühim bir 
'l"lutuk söylemıştir. Bu nutukta me
murların bugünkü vaziyeti uzun u
zadıya anlat1lmıştır. Doktor Frik 
Hıtler Almanvasına göre cMemur. 
nedir?. Evvelfı onu anlattı. Bu tari
fe görf' Alman memuru demek, na
zi kanunlarına güre. devletin irade
sini ıcra vasıtası demektir. O devlet 
ki, z~ten Hitl~rin Milli Sosyalist fır
kasilc miınac: bettar bulunmaktadır. 
1\Icmur devletle vckvücuttur. Dev
kti trm~il <'der. E~er fırkaya dahil 
olmnclı ı takdirde bile tabiatile mil
lı o ·ali t dcmekfr. Nazır Frik di
) r kı: 

bi mülkiye memurlarının mutlaka fesini gören Rudolf Hesi Romaya 
fırkaya mensup adamlardan olma- davet etmişlerdir. Hitleri İtalyada 
sında ısrar edilememiştir. Evvela bu temsil edecek olan Rudolf Maiyc
böyle istendi, fakat sonra bunda ıs- tinde oldukça kalabalık bir heyet
rardan vazgeçildi. l~ gidecektir. Bundan başka Rudolf 

.. CUMHURİYET BAYRAMI ŞEREFİNE 
Yann iu~::C~eıerden T Ü R K Sinemasında m:u:l:~:~i:i:eri,en 

Senenin en muazzam filmi. 

Çok tc mc>nni edilen bir gaye 
d• k , biıtün mc>murlat fırkaya dn
h bulunmuc: olsunlar. Bu suretle 
d \'lctle fırka arnsındaki birliği tc-
b rüz ettirmiş olsunlar. Nitekim 
Führer (Hitfor) de böyle yapmış, 

onun gibi devletin bütün erkanı 
biiyle hareket etmişlerdir. Valiler 
de avni zamanda fırka erkanıdırlar. 

Tefrika No: 49 

gelmiş olan bahriye rediflerinden 
mürekkepti. Bunların çoğu da. de
n iz tuttuğu için birer tarafa seri! -
mişlerdi. Torpidolar, korkunç dal • 
galar arasında yuvarlanıyorlar, müt
hiş yalpa yapıyorlardı. Bunları, bü
yük zırhlıların rüzgar altına al ar ak 
barındırmak lfızımdı ... Fakat bu e
mir, torpidolara hangi vasıta ile teb
liğ edilecekti? Gemilerde; işaret ve 
muhabere iÇin elektrik lfımbaJarı 
bulunmak şu tarafa dursun, içinde 
ınum veyahut petrol lambası yanan 
işaret fenerleri bile tamam değildi. 

Şiddetle dalgalar, hczber dubası
nı sürükleyip götürmüşlerdi. Ne a
miral gemisindekiler, ve ne de öteki 
~emilerdekiler, bunun bile farkında 
ceğillerdi... Fırtınanın elinde bir o
y·,u:ıcak o\an bu gemi, İmralı adası-

l teşrinievvel 1937 den itibaren llese bir fotoğrafisini göndermiştir. 
tatbik edilen bir karar vardır ki, o Bunun altında şu cümle yazılıdır: 
da şudur: cArkadaş Rudolf Hese, samimi 
Yalnız meslekten yetişmiş olan S€vgi hatıras1>. 

mülkiye memurlarıdır ki, böyle kay- DÜK DÖ VİNDSORUN 
makamlık, nahiye müdürlüğü gibi MİSAFİRLİGİ 
vazifelerin başına getirileceklerdir:. Dük dö Vindsor ile Düşes'in Al-
EvvE'lce meslekten yetişmiş olup ol- (Devamı 6 ınc sı\yfamızJa) 
madığına bakılmıyarak Milli Sosya-
list Fırkasına mensup adamların bu 
işlerin başına getirilmesinde bir ma
ni görülmezdi. Fakat bunda artık 1s
birnr edilmiyor. 1 teşrinievvelde tat
bik edilmiye ba5lanan karar da bu- • 
nu gösteriyor .. 

Dahiliye Nazırı bundan sonra di-

l 
ğ r. mC'ı;ckve gecmistir. Meslekten 
yeti m: . olan memurlar iş basına 

gc]diktc>n sonra Nm;yonal Sosvalist 
Partisine hıyan<'t cdeı lerse ne ola
cak? .. 

Azl<'tmck, tckai.ide sevketmek .. 
İşte Almanvada hi.ikumeti tenkit e
den memurun başına gelecek aki-

HACI 
Vatan ve is'iklal aşkı nın en büyük dec:tanı 1 TOLSTOl'nin meşhur eserinden. Baş roller de : 

IVAN MUJIKIN. LIL DAGOVER. BE.TTY AMA N Bu b üyü k film, T~ 
-~ Film stüdyosunda Türkçe o la r a k tertib edif mişti!" . ~~ ----

Gü1Plllk • Aşk - Yıırd cverlık • SerRÜ2eşt ve heyecan filmi 

Baş rollerde :FERDi TAYFUR - MEDlliA - ARiF • DINO 

M usi ki kısmında : B~.YAN RKiS .. FAHiRE REFiK 

BAYAN SAFİYE ve ÜSTAD NE YZ F N TEVFiK 

l bet. Lakın bir memur hükumeti ten· 
kit etmez. hıtta kendisine aid olan 
vazifeyi tnmamile yapar, fakat Mı!-

R enkli Wıiki Mavs komedısi 
rltME ILA VE OLARAK Bııo-Ün matineler s.ıat 1 de ba~lar 

~ıl§~~~~~~~~~~~~~~~~h~~==~;::=~;:;E~~~=~~~ ~~ = -~ 

Yazan : ZIYA ŞAKIR 

na kadar atılmıştı. Orada, Bankların 
üzerine yaslanıp kalmıştı . BerE:ket 
versin ki, parçalanmamıştı . 

Ertesi gün zaval vaktine kadar, 
bata çıka ilerlemışlerdi. Zaval vak
tinden bir saat kadar sonra, Gelibo
lu burnunu geçerek, -selametle
(Lapsekı) limanına demirlemişlerdi 
Fılo kumandanı, derhal Bahriye 

Nezaretine t€lgrafla ilk raporunu 
vermişti. Bu raporda, Lapseki lima
nında bir kaç gün kalmak zaruretin
den bahsedilmişti. Bunun sebepleri 
de şöylece izah edilmişti: 

1 - Mes'udiye zırhlısının, p;.tlı
yan kazanları tamir edilecekti. 

2 - Hıımidiye zırhlısı fena h&lde 
su almıya başlamış, adeta bir tarafa 
yatmıştı. 

3 - Mürettebatın büyük bir esk-

serıyetini teşkil eden redif efradı. 

kat'iyyen emir ve kumandadan an
lamıyorlar .. en basit işlere bile ya
ramıyorlardı. 

Bahriye Nazırı, Bozcaadalı Hasan 
Paşa, derhal cevap vermişti: 

[Derhal demir kaldırınız. Yolunu
za devam ediniz. Nara limanına gi
dip orada demirleyiniz.] 

Emir. emri takip ediyordu. Fakat 
bu vaziyette, filonun kımıldamasına 
imkan yoktu... Fılo kumandanı ile 
bahriye nazırı arasında, bir telgraf 
dı.iellosu başlamıştı . Bu düello de
vam ederken; yolda, fırtınanın yap
tığı ufak tefek tahribatın küçük ta
mirleri yapılmıştı. Dört gün süren 
bu telgraf düellosundan sonra, ha
reket edilmişti. Fakat, Hamidiye 
zırhlısının demir alması, tam iki sa
at devam ettiği için bütün filo Lap
seki açıklarında bu gemiyi bekle
mişti. Nihayet o da bin müşkülatla 
gelip yetişmişti. O gün akşam üzeri, 
bütün filo, Nara limanına demirle
mişti. 

II&midiye zırhlısı buraya gelinci
ye kadar yine bir hayli su almıştı. 
Artık iyiden iyiye sancak tarafına 

yatmıştı. Tabiidir ki, _tehlike artmış
tı ... Bu suyu boşaltmak için kafi de
recede makineli vasıta mevcut de
ğildi. Derhal geminin efradı, muh
telif postalara ayrılarak kovalarla 
bu suyun boşaltılması ameliyatına 

girişilmişt i. .. Fakat şimdi de başka 
türlü bir felaket baş göstermişti. 

Gece gündüz çalışarak, üç yüz ton
dan fazla suyu denize dökmekten 
bitap kalan efrad arasında, korkunç 
bir hastalık baş göstermişti. Çünkü 
efradın çoğu, o mülevves ve iğrenç 
sulardan intişar eden gazlerden ze
hirlenmişti. 

Gemilerdeki mühendislerden bir 
heyet teşkil edilmiş; Hamidiye zu·h
lısının su alan ~·erleri muayeneden 
geçirilmiş: muhakkak olan bir fela
ketin önüne, §Öyle garip bir çare 
ile geçilmek istenilmişti. Derhal Ça
nakkııleden, yüz yirmi fıçı çimento 
getirtilmişti. Bu çimento, kum ile 
karı~tırıfarak, su giren yerlere dö
külmüş .. bu suretle delikler kapana
rak, bir dereceye kadar tehlikenin 
önüne geçilmişti. 

Burada, artık talimlere Ye ma
nevralara başlanacak .. harp hazır -

F 

Iıkları yapılacaktı. Fakat gemilerde, 
her ~ey noksandı.. . Her şeyde ve 
bilhassa manevralarda şiddetle la
zım olan işaret aletleri yoktu. Efra
dın büyük bir kısmı, tamamile ace
mi olduğu için, emir ve kumandayı 
anlnmıyordu. .. Her şeyden ev,·el, 
bu noksanları ikmal etmek; ve bu 
acemi efradı, yetiştirmek icaberli -
yordu. 

Programlar tanzim edilmiş .. efra
dın talim ve terbiyesine girişilmişti. 
Az zamanda, mühim neticeler elde 
edilmişti. F'nkat.. gemilerin muhtaç 
olduğu noksanları ikmal etmek 
mümkiin değildi. Artık iş, (Akdeniz 
Umum Filo Kumandam) ile (Bahri
ye Nezal'cti Celilesi( arasında mu
habereye binmişti. 

Halbuki, bu muhaberenin müsbet 
bir netice vermesi mümkün değildi. 
Çünkü filo kumandanı H. Rami Pa
şa ile Bahriye Nazırı Bozcaadalı Ha-

' san Pasa arasında, rekabet dolayısı-

' 

le büyük bir çekememezlik mev -
cuttu. 

Bu rekabet tepişmeleri, eğer filo-

1 

mın Haliçte (rcscnbmd) olduğu za
mana ıniinhasır kalsaydı, gülünç ol-

Ve 

JEAN ARTHUR 
tarafından 

- ·ıJl' 

ı maktan ileri geçemezdi. Lfı.~i.~ ::ıs' 
di, vaziyet mühimdi. İyi, k0~~ıet ,ıe 
ya çıkarılan, ve koca bir nıı 0ıııı1 
asırlarca üç kıt'ada yer aırrııŞ ıcfll' 
bir devletin şeref ve narnusl111ı.ıgeıı1ı' 
sil eden bir sancak taşıyan b~ııı1i;I 
ler; düşman karşısına gönd~rı ede ' 
Bunlar, tarihi birer vazife .1f.~9 et ' 
ceklerdi. Fakat bu vazifeyı ı ıeııV11 

mek için, bunların ihtiyacını ·ye rıe~ 
etmek elzemdi.. Halbuki Bahr~ıerD 

1 
zareti bunu takdir etmek; ~~ii1' s' 
beri ihmal yüzünden birer çu iıllııı1 

haline gelmiş olan gemiler.e ~J1lııJ1: 
bir vazife tahmil edilcliği bıf ıertııı;~ 

. t ,. t' 
da biraz olsun ehemmıy~ JcaY1t51 

Iazımgelirken; bilakis eskı dilflli~1 

lık, tamamile muhafaza ':batı '~ 
Gemilerde, elektrik te:tı QeCetı , 

projektör mevcut değiJdı. ·11i ı 
·1 ~ ettıı:ı ııv 

karanlığı her tarafı istı a af1İ c 
man düşman torpidolarının ., ctı 

, ·ııııJ cll' 
baskınına karşı müdafaa ~l rı jtı , 

girmek şöyle dursun, flik3 ~ çı1'~ 
rip de efradı salimen kar~\tte l ç 
mak bile imkansız bir voıı) giilil~ 

Bövle olmakla beraber, oM 
tcdbi~lere girişilmekte idi··· t:ar} 

( Deı·tıfll' 
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Kapall çarşıda bir gezinti 
-Ben seni bilmezmigim ne mubarek şeysin .. DüJ 

polisini hayretler Fransa 
icinde 

türbedarın gelinine fanila diye pazeni yut-

fur"':,uşsun l r=._ Ne olsa eski terbiye görmü; 

bıraktı! Belki tuhaf bulacaksınız, benim 
en çok hoşuma giden yerlerden bi
risi de Kapalıçarşıdır. Garip, garip 

kızın hali başkadır. Utanmana 

' olduğu kadar da saçma addetmeniz 

Tren tekerlekleri. altın- ~!i::tli~~~ü~~~c~~~ü~i.o~::~n:ı~~e-
dığı zaman ne Giilhane parkına gi-

oldum. Şimdikiler gibi 
lafı olunca fıkırdamağa 

memnun 
evlenme 
kalkmıyorsun! •• d a ölmiyen kadın zayi ~:;:~~y:~ :: ::·::":·,:::1

::: ================:================================= •• ı d •• ? zevk. Canım mı sıkılıyor, neşem mi etti• g"' 1• k a n d a n o u yok, ,·akıt geçirmek mi liizım? .. A-
Yazan: N. Safa Coşkun 

e caba nereye gitsem, diye uzun uzun 

Polis karakoluna gön
der ilen cesıed, tren 
Denceresinden düşüp 
61en kadın her halde 
, kaza eseri değildir! 

1 inci cinayet d.isinı' öl~u.rmek için .takip ettikle -
l>aris 1·1 F t bı ·· d k" d rınden şıka.yet ederdı. e •on en o arasın a ı e- . . . 

ll'lıtyolun 1 d Tahkıkal netıcesınde Madam Re-J un ray an arasm a geçen- , . . 
~tdc bir k d d' b 1 nardın trene bınmış olduğu anlaşıl-

ı.' a ın ccse ı u unmuş, 
tansız z b t k 1 , . mış, fakat trende iken yine kendi-

lir. Ceseda 
1 basıhnlı ç? mckşgukc.mı~- isine böyle bir takım korkunç şüp-

"'~ , sa a eyın, pc e1· en go- . . . . . 
... Jınuş h ld . t k heler hucum etmıştır. Tahmın edıl-
tı , o a e cınayc veya ·aza- d". .. . 
l.ı gece ld • h "" k d'l · t· ıgıne gore yanındakı yolcuların l\ o uguna u me ı mış ır. J· d . . . . . . .. 
U bir k d d h rı'ı d 'f b. -en ısını zehırlıveceklerınden, old-ta a 111 ır, e e zarı ır d'• kl . . 
Y 'Ör g· . b' k d A k .. t'" urece crınden, veya trenden asa-

~at;.ıış ~yml ış ır da ı,~: . rt ·a usl u ğı atacaklarından şüphe ederek. o 
ar u unuyor u. v ucu ray ar k k .

1 as nda k 1 .. . d k d ·or u ı c pencereye koşmuş, bir 
\ra a mış, uzerın en o a ar - dd t b k k . 

gon go t'v• h ld .1 kt mu e a mış, sonra rndinı unu-sı:ı ... ç ıgı a e czı me. en ma- . 
n kal..... S k d d tarak sarkmış, ınuvazenesıni kaybe-ı;,a ···ıştır. ol aya ray an ı- .. 

"' tıda \' .. . el t'.. derek y<>re duşerken trenin rayları ı~· e rayın uzerın en gec ıgı .. 1n tren 1 t ·K arasında kalmıştır. Sur'atle koşan 
dı onu parca amamış ır. a- . d"' .. . 
nın sa" t f d • k • 1 tren. ne gnrıp tesa uftur kı, kadını ?rıı 6 ara ın an sa ·agı yara an-

1 1 
. 

s, nğzı d b • d k 1 kl ray arrn arasın::ı a mış, yalnız bır 
l'ıtıd n an, urnun an, u a - b y k . t' K d d". 
1 an ka 1 . ..1 .. f" 0 acagını csmı§ ır. a ının ıger 

şlmenalferıerln altında k ... 
ıarak ezllmlyen, fakat 

öten kadın :. 

de 5,056 diye bir numara görülmüş
tür. Bu numarayı tutturarak tahki
kat yapan zabıta eskiden perdenin 
yıkanmış olduğu yerde tetkikatta 
bulunurken bu numaranın el ile iş
lenmiş olduğunu da anlamıştır. Bu 
numara ile kim bu perdeyi getirip de 
yıkattı? .. 

~in bu v ~· c; mış. ·~ m~ş ~r k~un ,yaraları da yukarıdn söylendiği ü
~b\'iıde k nd n a b~zı ere_ ko n:1

1
c e~ zere başına çarpan kim bilir hangi 

,, a ının ır ayn<ıı ·esı mesı, . . . . .. 
" ına ,,.. .. 0 k bırd cmırm veya zıncırın vurmasın-

\' • .• uzune tren geçer en çarpan 1 . . . . y 11'l'ı hılır h . d . dan 1le1 ı gelmıştır. Kadıncagız saat-1icc; nngı cmırın vurması ne-

Zabıtanın elindeki ipucu onu ne
reye kadar götürecek? .. Burası çok 
merak edilen bir noktadır. Böyle 
perde, halı, kilim gibi şeylerin te-

/ mizliğile ne kadar meşgul yerler 
İvarsa onların defterleri aranarak bu 

ltatı Sinde aldığı yaralardan boşanan ·"- ..- , 
tıı (,~· akmasından dôlayı kansızlık
t :-. };' •ıın dem.-k daha doğru olacak-

() akat bu bir tesadiif müdür?. 
~ada, evet yoksa. bir clanyet mi? .. 
tnı ~ncağızı getirip yolun üzerine 
~ 0vdulaı? .. 

<Lır a~n. ~ırk a·ıı ync;Jarında bir dul
~ • k • k a mahallinde tetkikat ya-
<lııh : kadının nüfus cüzdanı ve 

düşünceye maahl yok. Hemen kal
kar, esasen matbaaya pek yakın o
lan Kapalıçarşıya doğru bir uzanır 
ve ... 
Yazın serin, kışın sıcak olan bu 

rnedarlar arası iklimli aydınlık tü
nel içinde küçük bir gezme yapa .. 
rım. Sizi temin ederim ki, neş'esiz
liğe, can sıkıntısına, hatta bazan 
mevzusuz kalmış kafamın dokuz do
ğurmasımı bu mübarek mahal mut
lak ve mutlak tesirini gösterir. Gör
düğüm manzaralardan gözlerim, i
şittiğim muha,·erelcrden kulakla -
rnn, aldığım kokulardan burnum 
nasibini almış olarak, yani gözle
rimde sıkıntının yerini bıraktığı ' 
neş'enin, kulaklarımda uğuldayan 

1 bin bir gürültünün yerini ikram et
!tiği enteresan konuşmaların zevki 
'içinde avdet ederim. 

Sanıyorum, bu zevkimi belki de 
pek babayani ve alaturka bulacaksı
nız. Fakat bizim gibi sizlere her gün 
yeni bir şey bulup, sunmak vazife
sini yüklenmiş kimseler için kala
balık yerler aynen nadide balıkların 
resmi geçit yaptığı ve balıkçının da
ima ağını oraya attığı bereketli bir 
mahalle benzer. Orada duydukları
mızdan, gördüklerimizden mevzu 
çıkarmak daima imktın dahilinde
dir. Mesela dün mevzusuzluktan 
dokuz doğuran kafama bir tek yazı 
çıkartabilmek için yine çaldığım ka
pı orası oldu. 

ğumuz eziyeti ödemiş olduk. 
Nazarı dikkatimizi evvela bir ma

nifatura mağazası önündeki pazar
lık celbetti. Üzerinde yeldirmemsi 
bir manto, kolunda kalın hareli bir 
atkı ihtiyar, iki de oldukça şık gi
yınmış sevimlice bayandan müte
şekkil bir grup, dükkan sahibile çe
kişiyorlardı. İhtiyar diyor ki: 

- Kiminin parası, kiminin duası .. 
Her zaman para kazanmıya değiJ, 

biraz da dua almıya bak ayol... Sen 
bizim dinden değilsin amma ne olsa 
dua almanın faydası vardır. Hem bu 
helfıl para... Bunların babası sa
bahtan akşama kadar nefes tükedip 
de kazanıyor. Abukatlık kolay iş 

"? mı ... 
Dükkancı, büyük bayanın omuzu-

na vuruyor: Günün en erken saatinden gece
nin ilerlemiş bir vaktine kadar her 
çe~it, her nevi halka bir nehir mec
rası vazifesini gören Kapalıçarşı öy
le bir alemdir ki. müşterisi, esnafı, 
ahşverişile baştan aşağı kahkahalı 
bir komedidir. İşte dün bir ara bu 
komediyi tcsbite çaltştım. Sizler de 
belki benim kadar, belki de benden 
çok Kapalıcarşıyı tanıdığınız için 
sahneyi nasıl canlandırabilirim, şa
hısları nasıl konuşturabilirim, bun
daki isabctim ne kadardır, bunu 
takdirinize bırakıyorum!. 

- Sen yabancı değilsin, ben sen
den fazla ister miyim?. Bunca sene
lik müşterimsin . Amma rabbcna 
hakkı için söylüyorum. Beş kuruş 
kırayım dersen zarar ederim. Val
lahi sana sermayesine veriyorum. 
İş olsun diye, bugünlerde aksata 
yok da ondan ... 

Bayan başını sallıyor: 

t ar ka kıymetli küğıtları, pa
'thuh: d tına daP,ınık bir halde •olun 
larak e~,f. Yerlerine uçmus. gitmiş o-

1 tıarddı Ulunmuştur. Adı Mndam Rc-

l3u {· 
acıklı td~nın klZ kardeşi vardır. Bu 
Yor iti· acıayı ö&rrenince zabıtaya di-

MaKtuı Roienln 

Bazı defalar Çarşıdan geçmenin 
mrscıa ne bileyim, geç vakit Emin
önü meydanında karşıdan karşıya 
geçmekten, akşamları tramvaylarda 

cesedi bir perde ile sarılmıştı. yer bulmaktan, hatta ezeli ve ebedi 

- Ah, ben seni bilmez miyim, sen 
ne çıfıtsındır, yok mu? .. Geçen gün 
türbedarın gelinine fanila diye pa
zeni yutturmuşsun!. Hem fazla sö
ze ile hacet, ben vereceğimi verdim, 
on para fazla dersen yok. Hayırlı bir 
iş bu. Rabbin birliğine emanet, ma
şaalah Sanihem geldi, gelişti. Kız 
kısmısı yirmiyi geçti mi, evde kaldı 

q·:' l3eniın k d · · b' k il n:ı ar eşımın ır ta ım 
Ullheanıarı vardır. Ben, onlardan 

Yap1 .... edıyorum. Tahkıkatı ona göre 
·•ız 

.1 l(adı~ı b 
"lr 13 n ır de erkek kardesi var-
~ ;nların ikisine de: • 

dıfü z e biliyorsanız söyleyiniz. den
"-·· arnan ·· 1 ·•tullhern .' soy edikleri şeyler, çok 
baret k hır takım faraziyelerden i-
h alın · 
~ ayatını IŞtır. Dul kadının daima 

.tı e b" tehlikeli gördiiğü ve her -
rı de b~~le söylediği için kardeşle-lt .. na · 
<l <ldırıın e .ınanın;.ş bulunuyorlardı. 
1}~\ıarıardavınde yapılan tetkikatta 
•ıJar g(i .. bazı şayanı dikkat lev
''l' rtıııniistiir· 

larca akan knnlardan dolayı nihayet 
kansız kalarak ölmüştür. 

JI inci cinayet 
Paris ciYarında Nöyyi'de zarif bir 

otomobilin içinde sarılı olarak bu
lunan delikanlının cesedini oraya 
getirip koyanlar, genç adamı ölü
renler kimler olduğuna dair Fran
sız zabıtası araştırmalarına devam 
etmektedir. Bu meraklı cinayetin 
tafsilatını cSon Telgraf• bir iki gün 
evvelki nüshasında uzun uzadıya 

yazmıştı. Son gelen Fransız gazete
lerinden öğrendiklerimizi de okuyu
cularımıza arzcdiyoruz: 

Maktul delikanlı büyük bir perde· 
ye sarılmış, ayakları çıplak, başı çıp
lak bir halde bulunuyordu. Başın-

anrı uı · · 
'İns Udur.:t da yalruz bir havlu sarılmıştı. Zabı-

~ad an ok·· ta maktul Roje Lö Blöndün katil ~·e-ar iti~ uz gibi kayıtsız, kuş 
d ·~olyo adsız olmalıdır.> ya katillerini ararken, cesedi sarılı 
a &ırtıan Plajına gitmeyiniz! .. Ora- bulunduğu perdeyi tetkik etmiş, bu

C: l<adın :·ardır .• gibi. nun vaktile Versayda bir çamaşır
lı~~iliı-deca_;ız, bir subayın karısı idi. cıda yıkattırılmış olduğunu öğren
d ~t<ı F'r ulunınuş, sonra Umumi miştir. Lakin bunun arasından epey 
dıkıel'ini ~nsada Almanların gir- zaman geçtiğini unutmamalı. O ka-
e •- gormü d d k' h 1 l'e ~essu .. Ş, ul kalmış, gitgi- ar ı, o zaman çamaşır ane o an 
ı~de tas:1' artmıştır. Daima her yerde bugün artık böyle perde, ki-

' tee geldiğine b" 1 ·· l' h l 'b· l l ssurun·· ır şey er soy- ım, a ı gı 1 şey er a ınıp yıkanma-
u anlatır, sonra da ken- dığı öğrenilmiştir. perdenin üzerin-

~lr 
Doııs 

~emuru kadının tahmin edilen vaziyetini 
arak rayıar üzerine yatıyor.~ 

. . . . . kaynana - gelin münaferctine çare 
numara ıle perdeyı getırenın kım ol- b db 1 t II b K 1 d a· . . 1 e a l a eş ra ının er ıne 

ıduğunu öğren~~·e çalışm::ıkta ıdı. derman bulmaktan daha müşkül 
:Fakat bunu ögrenmek pek de zor ld y 't' f d · Buna hazan .. .. .. . . . o ugunu ı ıra e erım. 

olmamıştır. Koturum, ıhtıyar bır ka- b'll b .. ti · kalabal gyın 
y ı rnssa ayram us erı · ı 

dıncagız var. Kızı ile beraber otu- k t 
1 

d d b ı 
y a sa asız zaman ar a a azı esna-

ruyor. Zabıta bu kadının oturdugu f b ld ğ ·· l b'J' 
· ··~ k .. 1 .. k k . ın se ep o u u soy ene ı ır . 

yerı ogrenme ·te guç u çe memı~- u ,· . k 
t" N . d .. w •1 . . ~ e ) ınc meselfı çarşının bır apı-
ırC .. etıcet c şu oglrke.nı ~ış1 tır1: b" sından girip, diğer kapısından ceke-

ınayet en cvve ·ı gun ere e ır . . . 
·· ·· k .. .. R • b" tınız. pantalonunuz, yermde olarak 

cuma gunu a şam ustu OJe ır a- 1 k b'J' . •· t · a · 
t y y d b" 1 çı a ı ırsenız, yuz me rcyı sanıye-par mana ugramıştır. anın a ır rl k d.. k k 

k . e oşmuş ve unya re oru ırmış 
er ekle bır de kadın vardı. Bunlar o b" tl t k d d b'I" · · 

ır a e a ar gurur uya ı ırsınız. 
apartmanda dolaşmışlar, fakat be- D'" b t k 1 
y un, azı en cresan onuşma arı 
genmeden çıkmışlardır. Kapıcının t b"t . . b d."kkA 1 .... d 

. . . . es ı ıçın azı u an ar onun e 
en zıyade nazarı dıkkatını celbeden t kk f t k b · t" d k 1 1 . . . eva u e me mec urıye ın e a -

1 şey, kadının vm~ıyctı, kıyafetı ol - d ğ d b" h 
1 
.. t 

1 
. k"l 

1 
• • • y ı ımız an ır ay ı ı e enıp çe ı -

muştur. Onun ıçın yanındakı erkege el" B" d d b' d b 
. . . . ıK. ız e e var, ıze e uyurun, 

hemen hıç dıkkat etmemıştır. .. . . . ? t · 
R . L .. Bı·· d" . . gomlek mı ıstıvorsunuz.. peklıler d' f k 

1 
N . b .. OJe o on un paraca vazıyetı . . · . . ıye te e oyar ar. e ıse aş goz 

ıd ? bızdedır ... teranelerı arasında acemı 
nası ı. h 1 b" y r d" .. ediyoruz ş}mdi.. 

B ' k d b · R · · h r ve ay az ır çocugun e ıne uşmuş Kızlardan biri sıkılarak söze ka-
. ~r aç ay an erı 0J:nın . 3

. 
1 bir kedi gibi bir ha,·li mıncıklan-

gıttık~e fenalaşmıştır. Elındekı bır d k F k t b ~ ki d b rıştı: 
takım hisse senedlerini 122.000 frank 

1 
••• a a u mıncı anma a a- - Aman büyük anne, neler söy-

zı sayın ~arşı esnafı yalancıktan 
mukabilinde bir bankere satmıştır. .. t . 

1
_ .. d ğ . b. lüyorsun, ayıp~ .. 

muş erı ro unu oyna ı ımız ıdn ır 
Halbuki bu kağıtlar Rojenin kendi- - Niye ayıp olacakmış ayol.. Ya-

dereceye kadar haklı addedilebilir-
ne aid değildi. Beraber yaşadığı Mat- lan mı söylüyorum. Amma yine kı-
mazel Demonnenin malı idi. Fakat 1 ,~!!!e~r.!"!!B~u!!!s!!!u!"'r""!!e!""'tl~e~o""'n""'l""'a""'ra~y~a!""'p""'m""'ı""'ş""'o""'l""'d""'u .... - ~ ı zarıp utanmana memnun oldum. Ne 
öyle görünüyor ki, aralarındaki sa- kasada bulunmuştur. Rojenin sık olsa eski terbiye görmü~ kızın hali 
mimiyet dolayısile genç matmazel bahsEdilcn zarif otomobili taksitle başkadır. Şimdikiler gibi evlenme 
elindeki hisse senedlerini genç sev- tam 40,000 franga alınmıştır. Roje· lafı olunca kıkırdamıya, fıkırdamı
gilisi Rojeye vererek sattırmakta nin bunun için bir taksit vermiştir. ya kalkmıyor ... 
tereddüt etmemiştir. Lakin burada Mütebaki borcu için de ayda 2,000 Kızlar, biribirlerine bakıp güle -
başka bir mesele çıkıyor. frank ödiyecekti. Bunun için yapı- rek kenara çekildiler. Dükkancı tek· 

Tahkikata göre matmazelin bir lan poliçeleri keiiJ olarak matmazel rar lafa karıştı: 
büyük anesi vardır ki, ihtiyar ka- Demonne imzalamıştır. Fakat Roje- - Alah uğurlu kademli etsin, in
dıncağız hastahancdedir. Satılan his- nin evveJcc alarak sonra ayrıldığı şaaJlah çocuk takımlarını da biz ve
se senetleri onundur. İhtiyar kadın artist Blanşın kızı olan matmazel de 
bunları muhafaza etsin diye torunu Bronelin imzasını taklid etmek su
matmazele vermiş bulunuyordu. Bu retile imzalamıştır. Yazılışta bu iki 
kağıtlar bir havlu içinde idi. Mat - ısim biribirinc çok benzemekte ve 
mazel Demonne bunları biiyük an- taklid kolay görünmektedir. Roje -
nesinden alarak getirmiş, RÖjeye nin katli meselesinde göriilüyor ki, 
\"ermiştir. Kağıtların evvelce sarılı işin içinde işler çıkmaktadır. Frım
bulunduğu havlu Rojenin kira ile sız zabıtasını ve gazetelerini meşgul 
tutmuş olduğu ve şimdi zabıta tara- etmekte olan bu tahkikatın diğer 
fından muvaffakiyetle açılmış olan j safhaları bcıkleniyor. 

ririz. 
- İnşaallah, inşaallah... Amma 

sen de bir parça aşağı in kuzum. Bak 
ben sana her zaman müşteri gönde
riyorum. Geçen gün türbedarın ge
lini ile Hurşid Beyin kızını gönder-

idim. 

Bu sahneyi tesbit etmesini fotoğ
rafçı arkadaşa işaret ediyorum. Ar
kadaş makineyi ayarlarken bu hali 

ihtiyar bayanın gözünden kaçını 
yor; 

- Kızlar, bu herif ne yapıyo 

böyle? ... Bir gözünü de kırpmış, si~ 
ze işaret mi ediyor? .. 
Kızlar gülüşmiye başladılar: 

- Hayır anne, resmimizi alıyor .• 
İhtiyar bayan hiddetle ileri doğru 

bir adım atıyor: 
- Bu yaşdan sonra resmimi çeki· 

yor .. Töbe estağfurullah ... Ben şim~ 
diye kadar tasvirimi çektirmedim. 
Rahmetli efendi okadar ısrar etti da 
yine razı olmadımdı ... 

Ah dostlar, bu yaşdan sonra gü 
naha sokuyorlar beni.. Bu resim 
belki fevkalade çıkacaktı, fakat bi 
zim fotoğrafçı bu resim uğruna piis
küllü bir l>elfıya çatmamak için sı

vışmıya mecbur kaldı. 
Onun sıvışma mecburiyeti, beni 

de bu tatlı muhavereyi dinlemekten 
mahrum bıraktı. Bir de dedim, a
yakkabı mağazalarından birine gi
relim. Ben ayakkabı almak bahane
sile dükkancıları meşgul ederim, 
sen de resim alırsın ... 

Büyük, iki kapılı bir mağazaya 
girdik. Dükk;ıncılnr etrafımızı aldı
lar: 

- Buyurunuz bayım, .ne emredi-
yorsunuz? 

- Bir ayakkabı ..• 
- Nasıl olacak!.. 
İnsan hazırlıksız girince şasırıve

riyor: 
- Şey, tabii cesamette ... 
Dükkancı, tuhaf tuhaf yüzüme 

r
bakıyor: 

- Yani diyorum, otuz beş numa-

ı
ra!.. 

- Bu ayağınız için mi? .. 
- Hayır, evdeki ayaklarım için. 

Ne söylüyorsun sen, yahu!.. 
Dükkancı sinirli müşterilerin ha

linden anlıyan bir uysallıkla: 
- Otuz beş numara küçük gibi 

geldi de, yani diyorum, belki baş
kası içindir. 
Kırdığım potun farkına varıyo

rum. Gözüm de fotoğrafçıda: 
- Şey canım, anlayıver. Kırk bir 

numara diyecektim. Dükkancı, 15.
havle çektikten sonra belki kırk çe
şit ayakkabı çıkardı. Hiç birini be

l ğcnmiyordum. Kimine ufak, kimi-
ne büyük, kimine forması bozuk, di
ye bir kulp takıyordum. Zavallı 

dükkancı kan, ter içinde merdiven
den merdivene tırmanıyor, en üst 
raflardan pabuclar indiriyor, faka~ 
hiç birini gözü fotoğrafçıda olan ba
na beğendiremiyordu. Arkadaş ni
hayet işin bittiğini haber verdikten 
sonra: 

1 - AJlah hayırlı müşteri versin, 
kısmet değilmiş, diye kendimizi 
dükkandan dışarı attık. İşin bun
dan ~onra başlıyan yarı dram, yarı 
komedi tarafını, fotoğrafçı arkada· 
şın Ermeni bir madamdan nasıl ka
fasına şemsiye yediğini size yarın 
anlatacağım. 

NUSRET SAFA COŞKUN ....................................................... , 
Hava generalleri 

lngilterede 
Londra, 26 - Almanyanın Hava 

nezaretinden üç mütehassıs İngilte
reye gelmiştir. Bunların üçü d ge
neraldir. Bunlar, İngiliz tayyare fab
rikalarında yapılan yeni siste 1 bazı 

tayyarelerin uçuşu tecrüb€lerinde 
bulunarak tetkikat yapmışlardır. 
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ten it edemez er 
(4 6uci1 ıroyfa&ın cf~vam) 

manyaya gelerek Her Hitler ile saat
larca görüşmüş olmaları, halk ara
sında dolaşmaları Almanları çok se
vindirmiştir. Zaten ötcdcn~ri sabık 
İngiliz kralının Almanlara olan mu-

Dikimevleri için 51 bin adet büyük, 
106 bin adet küçük delikli tahta düğ
me, 49 bin ndet tahta çeliğ 3/11/937 
çarşamba günü saat 15 te Tophane
de İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda pazaı:lıkla alına

caktır. Tahmin bedeli 760 liradır. 

İlk teminatı 57 liradır. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. c212c <729h 

* 

A ·a ı ile ne 
k üb er· a a 

ihtilaf çı 

• •• 
ııme 

nda 
1 Meyhane kapılarında sarhoş 

bekliyen küfeciler ! 
Tı ı 
"Ben 

habbetinden bahsedilirdi. Fakat bu 
seferki ziyaret, Dük dö Vindsoru 
kendi aralarında gören Almanları 
çok sevindirmiştir. Hitler misafirle-

• : irinden ayrıhrkl'n kendilerine tck-
Hnrp okulu için 1200 adet atlet fa-

nile 4/11/937 perşembe günü saat 
14,30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be -
deli 600 Iıradır. İlk teminatı 45 lira
dır. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

Anadolu, Anadoluhisaf: Hilal, Altınordu klil~ 
leri tik maçlanndan çekildi ler asan, pOIİS m .. dür·· ne Cevap Verdi ırak g:l~r~k Alman!a~ı ziyaret et

a kburnunda da ıpta zabtiye melerını rıca eyl~~ştır. 
Son hadiseler dolayısile on dört- çıktı. Bu suretle sekiz klı.ipten nltı:ı 

ten ona indirilen birinci küme klüp- kendi anılarında anlaşarak ke;r· 
lcri, bir gün evvel yeni sene lik mnç- sahalarında ayrıca bir turnuva 
!arının fikstürünü çekmişlerdi. Dün tıp edeceklerdir. dı· 
akşnm da ikinci kUıne klüpleri ken- Daha evvel ajnn tarafından .kc~ ıı~ 
di aralarında, yeni senenin fik.itü- l rine teklif edılen cumartesı gıl· l· 
rünü ekeceklerdi. Yalnız birinci maç yapmak usule mu\;'afık gortl 

kümeden ikinci kümeye inen Hilül, 1 medi. .. ve 
Anadolu klüplerile ikinci kümeden, J Sekiz klüpten yalnız Sumer. • 
birinciye geçmek için itirazda bulu- Davutpaşa klüpleri cumart~s! gıJ~. 
nan Anadoluhisnr ile Altınordu klüp-lleri maçların yapılması te~hfıne :v· 
leri iştirak etmiyorlardı. Geriye kn- raz etmiyerek maçların hır an 

çı azsam öyle rak nın 
beliisını ve sin ! ,, 

Bcyoğlunda rnkı satan pastacılar 
şunlardı : Löbon, Ekler sinemasının 
yanındaki Mina - Şimdi burası Glor
ya pastnhancsidir- eski Taksim polis 
merkezinin bulunduğu sokağın kö
sesinde Ancepulos, - Şimdi Fevzi 
Şener pastahanesi - , Bravaki, - To
katlıyan sırasınqa sağ sokağın kö
şesindeki Adn antika mağazasının 
bulunduğu yer -. 

Pastacılar, meyhane ve birahane
lerde olduğu gibi meze vermezlerdi. 
Verdikleri şu kabil şeylerdi : Tuzlu 
badem, şam fıstığı, tuzlu çörek, ek
mek üstünde dil, ançüez, siyah hav
yar.N 

Süleyman Nazif merhum, Bra\·a
kinin demirbaş müşterilerindendi. 
Aksam rakılarını daima burada içer
di. Üstad çok m<!ZC yemez, hatta me
zeden çokluk hoşlanmazdı. Meze o
larak şam fıstığı ,·erdi. Dükkancı o
nun tabiatini bildiği için, çukur ve 
buyükçe bir tabağa ayıklanmış şam 
fıstığt doldurur, üstadın önüne kor
du. 

Ramazanlarda meyhane ve biraha
nelerde akşamcılık etmekten çeki -
ncnler de, pasttıcılarda dondurma 
il(! rakı içerlerdi. 

Depo alemleri de hoş olurdu. Bu
ralara her ç~it insan gelirdi ~ Me -
mur, amir, amele, zabit, esnaf, tu -
Iumbacı, kunduracı, kuyumcu, mü
meyyiz ... Gündüzcüler sabah erken
den gelirler, kollarını sıvayarak me
z~lerini hazırlnmıya b:ı§larlardı. Sa
latasından koç yumurtasına kadar 
h{'r türlü meze bulunurdu masala
rında ... Bundan başka mevsımıne 
göre, bazan tepsi içinde patatesli et, 
yahut kiremitte' palamut hazırlaya
rnk fırına yollarlar, sarı kasap kağı
dında barbunya pi§irirler, rakının 
üstüne midelerirıe indirirlerdı. 

Kadehleri boşaltırken sarkı söy
lerler, güzel seslileri gazel okurlar
dı. Bu ahenk arasında zurnacı, klar
netçi ve dümbelekçi çingeneler de 
sökün eder. Tiz, davudi, neva üzerin
den kaypan nağmelPrle koçek hava
ları yaparlar, nihayet~ 

Üstü açık faytonda 
Gezerim piyasada 
Harf atarıın kızlara 
Bırakırım merakta 

Knntosunda karar kılarlardı. Ara
larında ikitelli, karşılama oynayan
lar da olurdu. 

Depolarda, ml'yhanelerde olduğu 
gıbi meze vermezlerdi. Müşteriler, 
muhakkak m{'wlcrini dışarıdan ge
tirirler, yahut : 

- Dolmasıdır beyim! 
- Midyaın taratorludur! 
- Kukreeecç' .. 
- Haniya badem isteyen?_ 
- Kebabım kıvırcıktır! 

- Limon suyile turşu ... 
- Topik, topik ... Yok mu iştahlısı 

topık! .. 

Diye ba]mm seyyar mezecilerden 
yüzer paralık, beşer kuruşluk alarak 
tabak yerine kağıtlara korlar, bir 
taraftan çak.'.lrlnr, bir taraftan da 
bunlardan çill"lenirlerdi. 

Bır koşede de, yemek pişirmek hu
susunda hakikaten m<.?hareti pek 
meşhur olan Ferit Bey, kollarını sı
vayarak, mezel"r hazırlar, mangal 
başında nefis yemekler pişirirdi. 

Depo miıdavimlerı arasında ho -
calar, tekke şeyhleri de vardL Bun
lar, cubbelerini çıkarırlar, sarıkları
nı, kavuklarmı içine koyup koltuk
larının altına alırlar, depoya öyle 
girerlerdi. Depoda şalvarla oturup 
kadeh goçürmiye başlarlardı. 

Çocukluk arkadaşım ve dostum 
merhum İbni Mevlana Hasan Sait 
Çelebi, Galatada eski Borsanın ar
kasındaki depo ile Tünel sokağında
ki (Çimento) adını taktığımız Ya -
hudının deposuna başında csikke•, 
sırtında ccü.bbe • olduğu halde gelir, 
kapıdan girerken bunları çıkarır, 
koltuğun. alır, yahut bir arkadaşına 
verir, boylcce bir köşeye çekilerek 
dcmlenırdı 

Saıt çok zekı, dl\·an edebiyatına 
büyı.ik vukufu olan, nüktedan, maz· 
munperdaz ve hakikaten çelebi bir 
insandı Ana tarafından Hazreti 

1 Mevlan.7ıya m<:ıısuptu. Gazete \'e 
mecmualarımızda birçok yazılar neş
reden Sait, bir miıddet bilfiil gaze-
tecilık te yaptı. Sonra talim \•e ter

biye mesleğine intisap etti. Son bu
lunduğu mektep Kabataş lisesidir. 

Bu arad::ı, dm işlerile, dünya işle
l'inı, ıbadetle zevki biribirinden ayı
ran, birmin vazife, ötekinin bir ihti

yaç olduğunu daha yıllarca evvel 
kabul ve bize bu fikri aşılayan hür
endiı:; ve şair şeyhlerden (V.) yi de 
hürmetle nmak lazımdır. O da tıpkı 
Sait Ç<.'ll'bi gıbi, cübbe ve kavuğu
nu çıknrar~k depoyn gelir, bizımJe 
dcmlenırdı. 

Meyhanl'cı'er, birahanecilcr için
de hovarda patronlar da vardı. Bazı
ları dukkan~ rını kapadıktan sonra, 
sevdiklnı bırk.ıc müşteriyi yanları

na al r k. o dcvird<' çok meşhur bit· 
e1lence yı:r olan Yorgancı bahçesi
nl', Arn \·ut'•oyune Akıntıburnu ga
zinolarına göturürler, ikram ederler, 
çalgı çaldmrlclr, kasap hav.ası oynar
lar, çalgıyJ mecidıyt>ler, altınlar a
tarl ır, bu tun m:ısraflnrı görürlerdi. 
bnzıl.ırı d;:ı dükkanlarını kapadıktan 

sonra yınc kafa dengi birkac arka -
daşla, ıçerıde iç-erler, eğlenirlerdi. 

Hovarda patronların en başta ge
leni Ancepulostu. Dükkanın kapan
ma saati geldıkten sonra kepenkleri 

çeker sevdıği müşterilerden mer -
hum Çüruksulu Yüzbaşı Kamil, Be
yoğlunda Baba nnmile maruf Yüz
başı Sadık Bevlerle beraber rakı i
çer, onlara ikramd bulunurdu. Gü
zel ses1ı okuyucularımızdan küçük 
Yaş r. oranın başlıca müşterilerin

den olduğu ıçin datma orada bulu
nur, gece alcmlerme o d a iştirak e 
der, şarkılar gazeller okurdu Ya-

T e f rl l:a N o . : 11 
:u•unın1uınıuntt111u 11ıuııu: 

§ j 
= 2 
§ $ 
§ 5 
= 3 

i Numaralı ~ 
f.ııuıuunnu tıııuuıuuınuıu;'• 

c 

Aşk ölmez 1 
( 4 üncü salıif eden deoam} 

yanın Londra Sefiri olan prens Li • 
hnovski 914 de harp çıkınca memle
ketine dönmüştü. Prens bundan on 
S<?nc evvel \"efot etmiştir. Dul zevce
si olan Prenses, şimdi bir İngiliz ile 
evlenmektedir. Bundan otuz sene ev
vel .Münihtc genç bir İngiliz ile genç 
bir kız sevişmiş, biribirlerini almayı 

1 vfıdetmişlerdi. Fakat bu tasa\•vur 

c213t c7292:t 

* Harp okulu için 1300 çift lüstik a-
yakkabı 4/11/937 perşembe günü 
saat 14 te Tophanede İstanbul leva
zım amirliği satınnlma komisyonun
da pılzarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 2340 lira, ilk teminatı 175 buçuk 
liradır. Şartname ve nümunesi ko-

lmisyonda göriil:bilir. İsteklil~rin 
belli saatte komısyona gelmelerı. 

c214t c7293.t 

!
hayalden ibaret kalmış, çünkü genç 
kız için daha parlak bir izdivaç fır
satı çıkmıştı. Genç prens Lihnovski 

1 ile evlendi. İngiliz Ralf ise evlenme-
1 miş, şimdi dul olan kadını bulmtı§, 
i otuz yedi sene evvelki tasavvuru fii- * 
liyat sahnsına getirmek istemiştir. Harp Akademisi süvar i grupu hay-
Söylendiğine göre bu muhabbet da- vanatı için 300 ton yulaf 15/11/937 
ima muhafaza edilmiş, solmamıştır. pazartesi günü saat 15 de T ophane-

de İstanbul levazım amirliği satınLihnovskinin dul zevcesi Londraya 
gelmiştir. Merasimle nikahları yapı- alma komisyonunda kapalı zarfla 

k eksiltmesi yapılncaktı r. Tahmin be-lacn tır. . 
---:~-"!'---~ ...... -----~ deli 15000 liradır. ilk teminatı ll25 
şar, ornda bulunmazsa, bulunduğu 
yerlere haber gönderir, getirtirdi. 
Ne yanık, ne güzel, ne büyülü sesi 
vardı Yaşarın ... 

50 - 60 yıl evvelki selatin meyha
nelerin, koltukların kapısında kü -
fecilerin beklediğini, !azla sarhoş o
lanları kiifeye yükleyip evlerine 
gönderildiğini babam söylüyor. Hat
ta. meşhur tuhaflardan ve nükte
danlardan Tıflı Hasan Efendi, bir 
akşam Sandıkburnunda küfelik de
recede sarhoş olmuş, arkadaşları kü
f eye yerleştirmi ler, Tıflıya bir aziz
lik yapmak için Zaptiye kapısına 
yollamışlar. 

Polis Müdürü Agah Efendi, Tıflı
nın küfe ile Zaptiye kapısına geldi 
ğim duyunca küplere bınmiş, haş
lam"k için ayılmasını beklcmis Ne· 
den ı::onra Tıflı kendıne gelmiş. 

Agfıh Efendi sormu~ : 
- Bu ne kadar içmek? .. Utanmı

vor musun? .. 
Tlfhda cevap yok! .. 
- Ne susuyorsun? .. Cevap verse

ne!. Bu nasıl içmek? .. 
Yıne cevap yok. 
- Söyle diyorum! Ak sakalınla 

utanmndın mı bu kadnr lçmiye .. 
Bir de bu halinle küfe ıcinde Zapti
tiye kapısınn kadar gelmt-k cesareti: 
ni gösteriyorsun! 

Ttflı cevap ,·ermrnin zamanı gel
dığini anlavmca · 

- Müdi.ır Efendi! Ben Sanı:hkbur
nundan dnlıp ta Zaptiye kapısından 
çıkmnzsam öyle rakının Allcıh bela
sını versin! 
C"vabını bnc;lırmış ... 
İhtimal : 
- Küfolik! 
Tabiri, mcvhanc kapılarında sar

hos bckliyC'n küfccil 0 r türedikten 
sonra k •lhınılmıya başlanmış ola -
cak! .. 

Ben küfelik sarhos gördüm. Fakat 
küfe ile e'·krine gönderilenlere hiç 
rastlam~dım. 

(Devamı var) 

liradlr. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklılerin 
kanuni belgelerile teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat ev\•eline 
kadar komisyona vermeleri. 

t215t c7316t 

* Harp Akademisi hayvanatı ıçin 

225 ton kuru ot 15/11/937 pazartesi 
günü snat 15,30 da Tophanede İstan 
bul levazım amirliği salıalma ko -
misyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılac.'.lktır. Tahmin bedeli 5062 
buçuk liradır. İlk teminatı 379 lira 
69 kuruştur. Şartname ve nümune
sı komisyonda görülebilir. İstekli -
!erin kanuni belgl'lerile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir salt ev
veline kadar komisyona veı meleri 

c216:t <t7317> 

A\HJ& ba,ıandı 
Dünden itibaren, memleketimiz -

deki yabani zeytinlerin mnhsul ve
rır zeytinlerle aşılanmasına başlan -
mıştır. 

Aşılanacnk ağaçlnrın yekunu 10 
mılyona yakındır. İlk olarak işe İz
mırde Urla lrnzasınad nmübaşeret o
lunmuştur. 

Askere davet 
Eminöııü Ybaancı Askerlik Şube

sinden: 
1 - Yüksek ehliyetnameyi haız 

yüksek okul mezunları 1/ıkinciteş

rin/937 de yedek subay okulunn 
sevkedılec<'klerdir. 

2 - Eminönü, Fatih ve Eyüp ka
zalart mıntakalarında ikamet eden 
taşra şubelerine mensup şubemizde 
kayıtlı ve kayıtsız yüksek ehliyet
rıamelilerle bu ınıntakalar haricin
de İstanbulda bulunupta şubemizde 
kayıtlı bulunan yüksek okul mezun
larının sevkleri yapılmak üzere nü
fus cüzdanı, şahadetname. ehliyet
name ve ıki kıt'a vesika fotoğrafı ile 
- • • - 28/birınciteşrin/937 günlerin-
de subeye müracaat l'tmelerı · ' 

lan sekiz klüp, kendi aralarında ye- lvcl başlamasını istediler .. Fa~:t ~· 
ni sene lik maçlarının fikistürünü janlık ile klüpler arasında ıhtılaf ç 
çekmek üzere toplandılar. Evvela bir tı~ından fikistür çekilemedi. 3' 
m'utemed ve bir de katip seçilerek Ikinci küme maçlarının ne 1~rtt 
kongrl'ye başlandı. başlıyncağı henüz belli değildır .•• 

Fakat bu arada Fener, Güneş. Be- Macar takımı bugurt 
şiktaş, İstanbulspor klüpleri de ay- 1 d • 
rıca 2 ci kümeye birer takım sokmak ge 1 . ııe 
istiyorlardı . Fakat bu istek mınta- Bugün saat onda konvansıyon~ 
kaca kabul edilmedi. Yalnız bu dört Macar muhteliti şehrimize gel şt• 
klüp kendi aralarında anlaşnrak ge- ve klüpler, sporcular tarafından tctu• 
nel Federasyona müracaat etmek ü- şılanmışlardır. Macar takımı doğ 
zere bir senet imzaladılar. ca Ankarayn hareket etmiştir. 

Bundan sonra fikistür ve saha me- BugUn Macar takın1111• 
selesine geçildi. Bu sene Fenerbahçe kar,ı ikinci bir hazıt• 
mıntaka ile aralarındaki beş sene- ilk maçı yapıhyor 
lik konturatın bitmesi üzerine, bu Bugün Taksim stadında Macı:arl~; 
sene sahasında bir maçtan fazla oy- Ira karşı çıkacak takım bir egzerSI 
natmak istemiyordu. Beşiktaş da d 

maçı yapacaklar ır. .J 
kendi sahasını başka klüp!ere ver- Viner Spor gelmek istlf11' 
mek istemediğinden yalnız bir tek "' 

v .. v· anaflı>" 
Taksim Stadı kalıyordu. Bu yüzden Haber nldıgımıza gore ıy t 
oı ada haftada bir tek ikinci J...-üme Winerspor k1übü buraya müracallq 
maçı yapılnc:ıktı. Bir tek sahada maç ederek ilerideki bir tarihte iki Jllll 

yapmak istemiycn ikinci küme klüp- yapmayı teklif etmiştir. Fakat }le' 

Ierıle mıntaka arasında bir ihtilaf nüz bir cevap verilmemiştir . .;::::::::? 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Bursada Kirmasti Çayı ve Apalyorıl 

gölü seddelerile tefcir kanalları ve teierrüatı, keşif bedeli "562139., 
lira "99. kuruştur. 

2 - Eksiltme : 9- Sonteşrin . 937 tarihine rastlıyan Salt günü saat 

ı s de Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komis>·O" 
nu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - lstekli:er : E!tsiltme şartnamesi. mukavele proje si, Bayındırllls 
. . . . "28 l' • 12 kll" işleri genci şa rtnamesi, f ennt şartnnme ve proıeyı ,. ıra " 

ruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilir ler. 

4 - Eksiltmc~,.e girebilmek için isteklilerin "26235,, !ira "6?,, ~~ 
ruşluk n u\·akknt teminat ver mesi ve "150000,. liralık Nafia ışlerl 
taahhüt edip muvaffakiyctle bitirdiğine "c bu kabil işle ri başarmakl• 
ka liliyeti olduğuna d air Nafia Vekaletinden almmış müteahhitlik ""' 

sil<ası ibraz etmesi, isteklilerin teklıf mektuplannı ikin ci madd ede ::: 
%ı lı saaltcn bir saat evveline kadar Sular Umum Müdü.rlüğüne rn ~ 
buz mukabil inde vermeleri lazımdır. Postada olan gecıkmeler ka 
edileme'Z. •3805,, "6928,, 

Baş, diş, nezle, grip, roniatiznı8 
\•e bütün aa-rılarınızı der hal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir • 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınırıt~ 

- - ==snw= - - ---
sol kolumun bir h'"ttrşun yarasırıdan Britanyanın güvertesinde dolaşır- Ertuğrll1 

Sadi fslC 
TIY A TRo stJ • us 

sakat kaldığını ilan etmiştiın. Soka- ken, hatırıma bu l'Ski ve zeki dostn
ğa çıktığım zaman 1•olumu göğsüm- mun bir tavsiyesi geldi: Yine böyle 
de tutarak gezdiğimi, lıalk, hiç §Üp- birkaç sene evvel Londrada oldukça 
hesiz~ tahattur edecektir. Bombaya mühim bir rol oynamıştım. Başve-
çıktıgınız zaman 1:olunu...""Un sakat- k·ı Ask" 't' d · "d" .. b' k 
~ ı uı ın aıre mu uru ıra şam 

hgmı unutmayınız! .. ,. otomobı"l ·ı ak't · 'd 
ı e, geç v ı evıne gı er-

(AKSARA yo.AJd 
rıd• 

Bu .gece (KAYNANA), yntcı f{~ Depolarda rakı içmıye meraklı ki
b:ırlar da vardı. Haf tanın muayyen 
günlerinde, fstanbulun muhtelif de
polarında gündüzcülük yııparlar, ça
karlnr, eğlenirler, yemeklerini ora
da yerlerdi. Bir zamanlar, babamla 
Ahmet Rasim de depolara dadanmış
lardı. 

Nakleoen : CeUil Cengiz 
Vuts 

Bu telgrafı okuyunca, ayaklanmı 
uzatarak, saatlerce güldü m. 

ken, otomobilinin önüne, beş altı o
tomobil ile kuvvetli bir haydut çe
tesi çıkmış ve ağzımı, kollarımı bağ
layıp şehir haricine götürmüşlerdi. 

(SEFILLER) Pazartesi akşaını ( d' 
DIKÖY - SÜREYYA) sinenıasırı 

(ÇAMURDA ZAMBA!<) 

Her hafta İstan bulun koşe buca
ğındaki depolardan birine giderler
di. Yanlarında Ramiz Paşanın oğlu 
tamburi kör Ali Bey - kibar, zarif, 
zevk ehli bir zatti. Çürüksulu Ah
met Paşa merhumun kayınbiraderi 
idi - Beylerbeyli Ziya - Telgrafhane 
memurlarındandL Berrak. güzel bir 
sesi vnrdı. Musikimizin sayılı üstad
larmdandı. G<'ç~n yıl öldü - Beyler
beyli tamburi Fuat - eski Posta me
murlarından -; Kadıköylü udi Nazif 
Beyler gibi saz çalan ,.c okuvan ze
''at ta bulunurdu. Bir tnraft~n ça -
kılırken, b ir taraftan da Türk m usi
kisinin seyyal ve cevherin parçaları, 
meşhur besteleri çalınır, okunurdu. 

Kendı kendıme düşünerek bütün 
bu kuvvet membalarından niçin is
tifade edilmedığine hayret etmek
ten kendımi alamıyordum. 

Kamaramd:ı birsant kadar yalnız 
ka1m1ştım. Bu esnada kamaramın 
kapısı Ç'.llındığmı hissettim. 
Britanyanın telsız memuru, bana, 

oldukça uzun bir telgraf getirmişti. 

- Her halde, ihtilal hakkında ye-
ni bir haber ohıcak .. 
D.:dım ve telgrafnameyı açtım. 
Bir sürü rakam ... 

Ve nltındatek bı rkelıme: Vuts. 
Bu şıfreyi, hakiki kolonel Vuts 

yazıyordu. 

Şifrenın mahreç merkezine bak
tım : İskenderiyc. 

K olonel Vuts benden evvel vazi-
fesi başma varmıştı . 1 

Şifreyi halletmeden düşündüm, 
acaba telgraf mlindl'ricatı neden i
baretti? 
Kamaramın kapısını kapayınca, 

bu ::uale yine kendim cevap verdim: 
Elbette Bombay ihtilaline aiddir! 

Şifreyi hallettim. 

Pipomu yaktım. 
Aldığım netice çok gülünçtü. Kah

kahalnrla gülmemek için kendimi 
zor zaptediyordum. 

İsmini ve şerefini taşıdığım K olo
nel Vuts, bakınız bana ne yazıyordu: 

BİR TELSİZ ..• 
lskenderiye, saat 4 - sabah 

Britanya vapurunda Kolonel Vuts 
cSizc, Londrad.a namınıza bırak

tığım mektupta, nıiihım bir 1ıoktayı 

nasılsa işaret etmemişim. Şimdi ha
tmnıa geldi: Ben Bouıbayda iken, 

Kolonel Vuts ne zeki adamdı. Mü-
him vazifeleri arasında b en i hatır
ladığına hayret etmiştim. 

(Britanya) nın güvertesine çık -
tım. Kendi kendime birçok tecrübe-

1 
ler yaptım, yolda giderken, büroda 
otururken ,tiyatroda oyun seyreder
ken, ziyafetlerde nutuk irat ederken 
sol J~olumu nasıl idare edeceğimi dü-
şündüm ve kendimi alıştırmıya ça
h~.tım. 

Öyle ya.. kırk beş, elli yaşından 
sonra bedeni yeni bir itiyadla ülfet 
etmek kolay bir iş midir'! .. 

, Mühim bir mecliste, sakatlığımı 

unutarak, kolumu kaldırırsam, huz
zarın ıınzarıdikkatini celbetmiş ol
maz mıyım? 

Kol onel Vuts,çok şeytan adamdır 
vesselfım ! 

Birta raftan Başvekilin ücretle 
hıttuğu hafiyeler, diğer 1arartan hü
kümetin zabıta k uvvetleri mütema
diyen Askliitin daire müdürünü arı
yorlardı. 

Aradan bir knç hafta geçtiği halde, 
zavallı adamdan esaslı bir haber a
lınamıyordu. 

Başvekil, her gün Polis ve Emni
yeti Umumiye Müdürlerini sık,ştı-
r1yor: 

- Nihayet üç gün zarfında daire 
müdürünün izini bulmalısınız ! 

Tarzında emirler veriyordu. 
Hadise gazetelere aksettiği için. 

lhiikiımet, matbuatın şiddetli hücum

' lan.na m:ıruz kalmıştı. 
(Devamı var) 

Şelızadebaşı 

TURAN 
TiYATROSU 
Bugece saat 
20,30 da 

Büyük san'atkar Naşit ve 
arkadaşları 

GÖNÜL KİMİ S EVt;RSf: 
(Komedi 3 perde) 

Yeni varye te, solo. dansııır,/ 
umuıuıııı1t ıuı ıwutıuıut1ıııı11ıu•ı111u1111uuı•n• "...... ,,s 

ıı""" Kimyager .... S 

lf Hüsameddin f 
ı Tam idrar ta hlili 100 k~roşt1f; 1 
ı Bilumum talılilAt Eminönu Eın ~J f 
ı ve E· tam Bankası karşısın 1 
ı lzzet Bey f lan ı. ..~ 
ı.(~•·····~··· .. ··~ .. 
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irnroz harbinde 16 kerte dö
nüş emrini veren kimdi? 

''Barbaros. suvarisinin efrada yemek vermesi 
1ttermilerin nakli anındaki /ası/aya rastlıyordu,, 

Amiral Vasıf birinci harpteki dönüş 
ve takip mevzular-ırn tahlil ediyor 

~ - Bırinci harpteki 16 kerte dön- ·pek eminim ki o çoktan dönmiye başına geçıp duran ve adeta mey -
~ k nıcselesini bir defa eski yani o başlamıştı. Bu hali, kesif duman mü- dan okur bir tavır alan düşmana 
) ~nki ve bir kere de bugünkü nascbetile köprü üstünde biz göre- tekrar hücum edilmesi filhakika ku
ı:1 her şeye vakıf kafa ile izah et- miyorduk. Ancak biz.im dönmemizi mandanırnıza teklif edildi. Ve süva
lf k lazımdır. Bunu daha sarih bir mütcakıp düşmanın aksi cihete tam rii sefine Remzi Bey de askere ye
:a ade ile söylemek için derim ki: sür'atle uzaklaştığını görmekliğı- mek yani zeytin ve ekmek yedirmek 
tı1: kere muhasım Amiral gemisi - miz, düşmanın vaklilc dönüp işbu bahsini mevzubahs etli. Amma bu-

Zevkimi 
okşıyan 

yalnız 

·MOVADO 
saati olmuştur. 

ZARiF • SAGLAM • HASSAS 
158 birinci mükafat kazanmıştır. 

Bütün saatçilerde bulabilirsiniı.De· 
posu: Sultanhamam Havuzlu Han 1. 

Harici Askeri Kıtaatı ı 
ilanları 

Tümen birhklerı için 290 ton arpa 
veya yulaf kapalı zarfla 3/11/937 sa
at 15 de alınacaktır. Teklıf mektup
ları, belli saatten bir saat evveline 
kadar kabul olunur. Muhammen be
deli 14500 Jira, ilk temınatı 1087 lira 
50 kuruştur. İsteklilerin şartname -
sini görmek üzere her gün ve eksılt
meye iştiraki için belli gün ve saatte 
teklıf mektuplarını ve kanuni vesi
kalariyle Lüleburgaz Tümen Satın
alma Komisyonunda bulunmaları. 

~ toplarının kızışıp ve kamalarının sür'ati iktisap edinceye kadar epey- nun tarzı cereyanı dcnildiğı gibi ve 
g: ı. ı~ endnhtta betaet kesbeylediği- ce zaman geçmjş. yani bizden evvel bildiğiniz gibi değildir. Bakınız na.
b·nı hilrniyen ve tabiatile bilemiyen, dönmüş olduğunu göstermez mi? sıl oldu: Tekrar düşmana hücumu V: kere de bugün bilinen ve taşa Ve h€m onun için dönüp ateş hat • ben teklif ettim. Yesimi berayıtah
lıa~lan kafa ile tahlil icap eder. O tmdan çıkmıya ~yret etmemekte fif, Kumandan buna itiraz etmedi. c550ı c7153• 
dönu() benim esnayı harpta 16 kerte bir mecburiyet ve mcnfa:ıt yoktu. Ancak orada bulunan ve pek gay- * 
et P Yolumuza ve harbe devam Ve zaten (T) ye almak fikrile pro- yur, vazifeşinas bir zabitimiz olan 'fiimen bırlıkleri için 34 bin kilo 
tıertıek bahsindeki rica ve itirazım vamıuı kadar gelmek için yoluna donanma topçu erkanı harbiyesi re- sadeyağ kap:ılı zarfla 4/11/937 saat 

C<:saretı· h'l" d eva kaba b t t eı· 
1

15 te alınacaktır. Teklif mektuplan <la 1 ca ı ane en v " - devam etmesi her halde Amiralin, lfikim Rıza Bey. aş are cepan ı-Yı ıktıın • d h - akinc · "k' t t bir saat ev..,. eline kadar kabul olu -~n v ' ~e ne ~. enuz. m ~ topların kızdığından vaktile haber- ğinde yalnız bır ı 1 ve or a ~ are~te 
iiJtsa e dumen gıbı seyrıne manı dar olamamasındau ve bul hal ken- de birkaç atım cepane kaldıgını ıs- lnur. Muhammen bedeli 32,300 lira, 
ın13 trıında bır sakatlığa giriftar ol- disinc rapor edilinceye değin a'li sür-1 tıhbar ve bir iki dakıka zarfında kıç ılk teminatı 2422 lıra 50 kuruştur. 
t111 an 'Ve toplannın mükcmmeliye- atinden dolayı oraya kadar ilerleyi- cepanelığinden ötckılere ccpane nak- Şartnamesi 162 kur~ş mukab~lin~e 
\> .. e kani bulunulan 23 mil sür'atli . lı'nı·n ı'cap "'yledigwini .. beyan ettigvin- komisyond.an. alınabıl~ IstPklıler_ın "<'ıft vermiş olmasından münbais iduğü " _ _ 
d" . makineli bir gemiyi açık bir de Rernzı· Bey de : .. Oyle ise sabah- şartnames1nı gormtk uı.cre her gun " Zd şüphesizdir.) 

e 10 mil sür'alindeki gemiler l"nbcrı· aç ve yorgun olan efradın ve eksıltmeye iştırak için belli gün v_e ıkıt işte hal bu şekilde olduğunda ve .. k ı k &ırı. ~ ırıp yakalamak imkansızlı- da bu esn"da bir şey yemeleri ve bu saatte teklıf m_ c tup arı ve. anunı ı ldr k d k. biz de yolumuza ve ateşimizc devam " L ı b T s ~I;ı. .a edemiyecek dereceler e ı ve hile biraz da dinlenmeleri müna- vesikalanle . u e uı gaz umen a-
?l'ıtı~ıttı~izd n ve budalalığımızdan ettiğimizde düşman gemisi ali sür- . ç 1 d d' Bunun üzerine Ku • tımılma komısyonunda bulunmala-
llro C!VelJıt değildir. Bu ancak, bir ati münasebelile 6 - 7 dakika zarfın- sıp o ur, e ı. • rı. •

543
, .,

713
4> 

trıu\a hattı üzerinde seyreden filo- da ateş menzilinden ç1kmıya muvaf- mandan da Mes'udiyenin kömürü- * 
ı.u k f k l b'l kt k d ı· nün kalmamış olacağını ve ne kadar ?ıcr k, endi sür'at ve silahına güve- a 0 sa 1 e 0 va e a ar evve a Bergama garnizon kılaalının ihti-

de ~. ('l') ~e alan bir geminin önün- Barbarosun baş taretinden ve ona kaldığının sorulması h~susunu ~y- yacı için kapalı zarf usulıle eksilt -
t 

011tnıye k lk k b'" 1 ilaveten diğer taretleri de rüyet ha- lediği gibi vaktin geç 0 ması ve iz- meye konulan 80,000 kilo sıgiır eti-~kllı:i.l a ışara • ve oy ece 
0
·en daha az sür'aÖi olmıyan düş • 

dah ~fırkamızın düşmana karşı sıl oldukça onlardan da ve keza ar- inin beher kilosu içın teklif olunan 
hedatbu:sük \'e daha karambollu bir kadan gelen Turgut ile Mes'udiye- heyeti umumiycsi üzer!ne varıldı • 18 kuruş 08 santim pahalı görüldü
{ ıı~ teşkil ederek (ve bu ameliye den dahi hiç. olmazsa peşinden olsa ğında geceye kalınmasının tabii ol- ğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
lııç b~~d~ tabiatile filo toplarından bile yapılacak endahtlardan (en - duğu ve halbuki diğer cihetten pro- 1 maddesi mucıbince ihtiyaç pazarlık
l'tııv ll'ını de istimale muvaffak ola- dabltaki meharetsizliğimize ve he- joktörlerimiz otomatik tertıbatı ha- ıa temin olunacaktır Maim tahmin 
d llı?r.ak ve istimalinde kendi ken- defin sür'atle tebeddülü ne rağmen) iz olmamasına mebni kablelharp bed~li 20,000 liradır. Muvakkat te
~ı a;\ vurmak tehlikesine maruz bir kısmının isabet eylemesi ihtima- mahfuz mevakie naklolunamadığın- minatı 1500 liradır İhale 17 /11/937 
<ıha; \·e hususile torpido endaht !inden ve hulfısa bu defa bizim ge- dan \"C böylece taret toplarmın en- çarşamba günü saat 15 1e Bergama 

tll'ov,tna ~ a~la~hğımız halde yalnız milere bir şey olmadığı halde düş- dahtları sadmesi dolayısile bilais • askeri alım satım komisyonu btna-
b lllız "ast kl•v• · ·· k ] · S t' · 
(ti} b erme ıgımız munase- mana oldukça hasarat ika oluneıbi- tisna hepsinin camları ırı ıp gayrı- sında yapılacaktır. ığır e ının ev-

dıı (! torpidolarını kullanamıyan v• . • d kabili istimal bir hale gelmeleri mü- safıle teslim mahal ve şartları şart-llıana bo d .. b f lecegındcn emın olunmak lazım ır. 
t"lı da bahşr da g~stererekb ved u ~;- Lakiı1" maalesef filomuz dönmüş ve nasebctilc denizde karanlıkla ve tor- namesinde yazılıdır. Şartnameler 
~ ~·edikten E' ere ·d~~):~t u .

1
ayda _ a- bu gayrimüterakkıp fırsatın kaçırıl- pi do hücumuna maruz bir ha, de ka- Bcrgamadaki alım satı mkomisyo-

·•ıt..111 sonra onulse bı e uş- ld " f k · d 1 ıac .... ~ımtı. makat ihtiraz ve tered - nundadır. İstekliler şartamenin ("' n evv 1 mış o ugunun ar ına ıcap c en er- "'6 

~-) " ece yakaladığı bu bastan . .. dütte dütte scrdolunduğundan ve dördüncij maddesinde yazılı vesi • d .re almak f t b d f k ce sonradan yanı bugun varılmış ve 
ı.

1

1 ('}jlllizl<? dahırsa ındı ub te ~ len- başka suretle tevili cihetine gidil • zaten bu esnada düşmanın da yüz- kaları yanında bulundurmıya ve i-
" "ta • a on an e erı o an d - ··lh k · d v · hale saatı·nd"n evvel muvakkat tc-t:a~ n ('l') ye 1 k . t• miye ve kabahatin şuna buna yük- geri e ip ussu nre esme owu gıt- '" 
t rıen ka\"uştua ~)a b~ıml e mhc meb~~ letiJmesi şarlatanlığına da keza baş- miye başladığı müşahede olundu -

l'h..... rup oy ece ara u .. d 
1 

T'' k f ı d 
f1._-.. '~Ye k€nd· . . v tm k ka bir şekilde tevessul olunmustur ğun an tabiati e ur i osunun a 
"tı} . unızı ugra ama . . • d b · ti h ı ı :n· e tdi. ki bu hem ayıp, hem acıplı. kaleye Av et mec urıye ası o· 

1·rrı
1

n~ale)h d" ,, t 1 v Birinci harpte Türk donanmaSl 16 du Yoksa bu avdet yemekten filan 

minatlarını Bergama Maliye vezne
sine yatırmıya mecburdur. Komıs
yon, haftaqm pazartesi, çarşamba 
ve cumartesi gtinll'ri açıktır. 

tlqt· olup ta dön~~~~n .. odp abrı sag- kerte dönüp Boğaz ağıma tekarrüp dolayı dcğıldir. 
ığinu ugumuz e u ser- . (D var) * 

} 'llhakk zk felaket melhuz ve hatta ettikten sonra ıse kendi fırkasının evamı . Bergama garnizon kıtaatının ih -

~ oıullı a Olduğu gibi dönmeyip te '""'""""
1

"""'""
11
""""

1
""""

111
"'""""'""'""'""'"""" .. ""'"'""""'""

1
"

1111111
"''""

11111111111111
""'"""''"'"'""""" tiyacı için kapa 1 ı zarf usul ile eksilt-

c567• •7347• 

ba a g~~a Ve ateşe deYamda dahi N fj V k " J t• d meye konulan 430,000 kilo kuru ota llrcı\a h <.:tcek şeyler şöyle olabilirdi: a a e a e ın en: ihale gününde istekli çıkmadığından 
tl(n l3ara tı üzerine seyreylediğimiz- l _ Eksiltmeye konulan iş : Adanada Berdan regülatörü ve Ber· 2490 sayılı kanunun 40 ıncı madde-
lllnız b barosun btiyük toplarından dan sa~ Vf' sol sahil sulama kanalları keşif bedeli 530000 liradır. si mucibince ihtiyaç bir ay zarfında 
rı a tareti ış' ıı·vordu. Zamanın p b " - pazarlıkla temı'n olunacaktır Malın t na \' ,, 2 - Eksiltme: 11- Sonteşrin -937 tarihine rastlıyan erşem e gunu · 

~ C'ti anı c mcısafonin azlığına Ye saal 15 de Naria Vckaldi Sular umum müdürlüğü Su eksiltme Ko- tahmin bedeli 17·200 liradır. Muvak-tıı.ıu a atıp arkndaki gemileri o- kat teminatı 1290 liradır. İhale 17/ ~ dı'ınd ge ırrni~e hal müsait ol • misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 11/937 çarşamba günü saat 16 da 
hıacı rı Barbaros bövlecc yolu- 3 - istekliler: Eksiltme şartnamesi, muktvele projesi, Bayındırlık Bergama askeri alım satım komis-

~;ı; nea~:"~rng~ühhim tahribatn uğ'- ifferi genci şartnamesi, fennt şartname ve projeyi 26 lira 50 kuruş yonu bina ında yapılacaktır. Kuru 
.t. tltc ... b' ın, er halde mezkür bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. t n f 

1 1
. 

1 1 
t 

-ıı ~ ·• ır 
1 
o u evsa ı e tes ım mn ıa ve şar -tıl ~ rn \<'ya ıki ateş vapabilir- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24950 liralık muvakkat ları şartnamede yazılıdır. Sartname-

Gl!~t;unda~ f~~O~?. yarda kadar kısa teminat vermesi ve 100000 liralık Nafia işlerini taahhüt edip muvaf. ter Bcrgamadaki alım satım komis-

lu Zsa d · ort mermiden hic fakiyctle bitirdi"'ine ve bu kabn işleri başarmakta kabiliyeti oldu"'una Y. onundadır. İstekliler şartnamenin t ı u nH1na 'k· . • ıs l!i 

(} ola k ı ı ısabet vaki o- dair Nafia Vekalı:tinden alınmış ınüteahhitl.k vesikası ibraz etmesi, dördüncü maddesinde ynzılı vesi -·~- \f b ... du ça rnühim hasar yapar- k ı 
'"<ıb " ettahr· B isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat a arını yanında bulundurmıya ve 
~ ıldigind ıp arbaros hattan evveline kadar Sular Umum Mudürlüğüne makbuz mukabilinde ver- ·ıihale saatinden evvel muvakkat te-·' ırıdeki .,., e "~Ya aykırıladıgvında 
-ı b .ı. urgu meleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "3806,, "6927,, minatlarını Bergama Maliye vezne-t'- lllurı"b 1 t ta ayni muamele- 1 • 
"

1 
g " ı eceğ· d ----------------------------- sıne yatırmıya mecburdur. Komis -

t1<: ernilltiz d ın en gerçi bizim r J yon haftanın pazartesi, çnrşamba ve ~ı duŞttıa.... uçarı harabi olur ise G k} d • • J 
11 

ıı bı '' g m· · il •• •• J cumartesi günleri açıktır. 
d<ltb esafed n ı~ı de bu derece ya- umru er e ışı o an arın 1 c568c c7348. tıı e ile b· :nycccği 4 - 5 mühim 

z " 1.Zden d h d•kk t J fJ3 ~h e höyJ ' a az harap ol • ) a Dazar arına : 1356 Hicri 1353 Rumr lıı_ ~t ?'iden _:ee tarafeyn, tahribat Şaban B. teşrin 
b t"r \c blı;ıusa\"at t~min etmiş 0 _ Ecnebi memlekellerden Türkiyeye gelen veya Türkiyeden ec. 

23 15 t ~til \ e li n~~:ce her iki taraf har- nebi memleketlere giden eşyayı ticari yenin gümrük işlerini takib 
~ "'lt~clır ola Stibı'lharckelerine avdete ve intac etmek için kimlerin, gümrüklerde iş görebilecekleri .. Güm. 
b ·:

1 
sının h seJer bile d" rük Komisyoncularına,, aid 1093 numaralı kanunla tasrih ve tahdid 

tı tı h· iç olma uşman edilmiş olduğu halde bu kanun hükümlerine uyarak ehliyetini isbat ~1ti it ıtarnına d .... z.sa Balkan har- etmek surctile komisyoncu vesikası almamı,, bu itibarla hiç bir 
l"ıllc bı~~ll olarna~g~~ h~r halde ta - sıfatı knnuniyeyi haiz bulunmamış bazt eşhasın gümrüklerde işi olan 

Şıll'l ttkkak id' ır ale geleceği ticaret müesseselerine müracaatle kendilerini hilafı hakikat olarak 
l\ <' ~1 lta~iYcl ı:; gümrük komisyoncusu gibi tanıtıp iş almakta, aldıkları işleri hileli 
~ llln 

1 
ltara Ve rakis edelim. Ya- ve muvazaalı yollarla takib etmekte ve ettirmekte oldukları gö. 

t ltı v dü:-ına:1alumatıa tetki ke- rülmüştür. 
(, 

1
P atr gemisinin kamala- "Cıümrük Komisyoncuları,, kanunile "Gümrük kanununna aykırı 

"' % l <'d<>rnc b. b kk ~· e e ala} z ır halde ol- hareket eden u gibiler ha ında tahkikat yapmakta ve Cumhu. 
' d bıı~ Yolu~=,. h riyet Müdeiumumrliğine müracaate karar vermiş buluoduğ'umuzdan, 

il 1nbıi d'· e arbe devam ellerinde inhisarlar Vekaleti Gümrükler Umum Müdürlüğünden ve-
l'd t•ı:ırnan g · . rilmiş fotoğraflı komisyo:ıcu hüviyet cüzdanları olmıyan kimselere ~ l'ic• t e hiç bek] e~ısı bulun- iş vermemelerini bir güna zarar ve yanlışlığa maruz kalmamaları ~ f rı. td cek ı·d~meyıp tam sür-

"'llfl11~ d" ı. (Ve zaten bi- için İstanbul sayın ticaret evlerine ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

onrniye başlndığında .:;:; Türk GUmrUk Komisyonculara lstanbul Birliği 

Yıl 1937,Ay 10, Gün 301, Hız;;t'76 

28 B. Teşrln:Pertembe 

Vakitler Vasati Ezanl 

sa. d. sa. d. 

Güneı 6 27 ı l5 
Öğle 11 58 6 47 
ikindi 14 51 9 40 
Akşa:u 17 !1 
YatsJ 

lmsak 

1 
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Çunku ASPİRİN seneler: 
denberi her türlü soğukaf) 

' gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

Ej3 mar-

J İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince 14 adet Elektrik motörü açık eksiltme 

suretiyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat teminat 147 liradır. 

lfl - Eksiltme 2-Xll-937 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 
14 de Kabataşda, Levazım ve Mübııyaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacakıtr. 

lV - Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - fitasız teklif ve kataloklar eksiltme gününden bir hafta ev· 

veline kadar Tütün Fabrikalar şubesine verilmelidir. 
VI - lsttklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,S 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelme. 
Jeri ilan olu nar. "B,. ''7109,, 

Malın cinsi 
• • • 

Mikdarı 

Kolcu bel kayışı 490 adet 
Eski Fişeklik 30 ,, 
Boynuz düdük 194 • 
Bel kayışı tokası pirinçten 330 ,, 
Kılıç 262 ,, 
Mü~tamcl çifte 33 n 

Kolcu yakalıQı pirinçten 470 ,, 
Balçık kayışı l.54 ., 
Çifte namlusu 52 " 

.. dipçiti 47 " 
Doldurma makinesi 26 ,. 
Yatağan 520 • 
Boş şişe 75 gramlık l886:i • 

" 90 • 17483 ,, 
,. ,, l O!• • 14 ,, 
,, ,. 125 • 2312 11 

.. " 200 • 7512 " 
.. ,, 223 " 739 " 
,, ,, 333 n 341 n 

" • 400 ,, 2ll6 • 
,, .. 750 " 19 • 

Bulunduğu yer 

Sirkecide Meydancıkta 
Teftiş Şubesi binasınıa 

üst katında. 

Diyarbekir Müskirat 
Fabrikasında. 

" " 900 ,, ~6 .. 
Demirbaı eşya 58 parça Maltepe enstitüsünde 

Cinsleri ve mikdarları yukarda yazılı eşya 3-Xf.637 tarihine rastlı
yan Çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin malları her gün hizalarında yazılı mahallerde görmeleri 
ve paıarlık için de tayin olunan gün ve saatte Knbataşta inhisarlar 
Levaı.ım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilAn 
olunur. "7178,, 

• • • 
ı - 22.x.937 tarihinde eksiltmeye konulacağı evvelce ilan edilmiş 

o!an Paşabahçe Fabrikasında yeniden örtülecek ve tamir o!unacak 
çatılar işinin eksiltmesi, keşfi ve şartnamesi mucibince 4-XI.937 ta· 
rihine rnstlıyan Perşembe günü saat 15 le Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

2 - Keşif bedeli "7419.98,. lira ve muvakkat teminat "556.5,. liradır 
3 - Şartnameler "19,, kuruş mukabilinde hergün inhisarlar MÜJ· 

kirat Fabrikalar Şubesi Müdürlükünden alınabilir. 
4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatle % 7,S 

güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 117161,, 

• • • 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 70 X 100 eb'adında 34000 

kilo ince şişe ambalaj kağıdı pazarlıkla satın abnacaktır. 
il - Pazarlık l· 11·937 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 15 

de Kabataşta levazım ve müba,,aat şubesindt!ki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayfa edilen gün ve saatte % 7,5 
giıvenme paralııriyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. "'6885,, 

Hava Yolları Devlet 
işletme İdaresi den : 

· Filomuz Cumhuriyet ·Bayramı mer.tsimioe i~t ra' edeceğinden 
28-10.937 ve 29-10-937 günleri ANKARA • ISTANBUL • ANKARA 
seferimiz olmadığı s rı yolcul:mmıza i an olr:nur. ,,7339., 

~
. ~ 1STANBUL BELEDiYESi 
~ılj 1 ~El ıl ~ 'J IY A Tl~OLARI 
~ •a t 20-30 da 

" s;z öıde geliyor 
DRı,rvı: ~ ı.crde 

Yazan: Türkçes;: 
L'pirandella M. Fuat 

OPERET: 
Yazµıı; 

ISTANBUL BELEDIYESt 
ŞEHiR TfY A TROSU 

saat 20·30 da 

intikam maçı 
3 perde 

P.Veber \'C A'huze 
Türkçesi: 
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Günde yalnız 
bir defa DANTOS HASAN DIŞ MACUNU 

ile dişlerinizi dişleriniz sağlam ve inci. 
çürümez, diş etleriniz kanamaz 

temizlerseniz, 
beyaz kalır. 

ömrünüz müddetince 
Dişleriniz 

gibi parlak ve 

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

. ·. . . ,. : . ~ . ,... . . ,· .... . ; .. . . . . . • ·. . '·~ • .·.... r ... .. •. .• .f~ ~ 

Optamin ~ksiri - Kış Hastallkları Kırıkllk esnemek ve rahavet aç 
rıUIUttlllUHIHltllhHlllHH11hHRlllnttUltUtHllUtlltlllllltl 

~ Size tam bir gençlik l 
! ve saçrarınıza yeni bir ~ 
~ haya kaz!l ndırır! ~ 
Luıı11ı ıun11uu111111unıııuıuıu11111111111 111ı11111111111u11 111_J 1 

Hastalıkların piştarıdır, fakat onları 

t 

Optamin saç eksiri1

------- ----

j Saç dökülmesinin 

~ kat'iyetle önüne geçer 

Optamin saç eksiri 
Sav köklerini kuvvetlendi ri r 

- •• • ~ ,4· • .. • •• ~ •• • -.;; • • • .. 'l ~ ~ 

Nafia V t.kaJetinden : 
1 - E ksilt meye konulan ış: Aydın bata klığı kurutma kanah keşıf 

bedeli 48.974 lira 40 kliruştur. 

ile karşılayabilirsi niz. 

GRiPiN 
Radyolin müeıseselerioce hazır· 

!anan ve Türk kimyevi müs• 

ta hzarlarının en muvaffak! arın• 

dan biri olan o ilaçdır ki vücudü 

nez le, fl'İp, bronşit hastalıklarma 

karşı kale gibi müdafaa eder, 

harareti sür'atle düşürür ve bü· 

tün ağrıları geçirir 

.... k bronsit 
Nezle, oksuru ' ... 

=PASTiL FOR:? 
Kullanarak kat'iyetle izale edilir, 
Öksürük, nezle, bronşit ;e ses l ve c:i erlerde hasr1 olan tab 

kısıklığım süra:le geçirrr. Bo· Jen tedavide barlkulide ı 
ğazdan alınan bütün mikFopları haizdir. Kış hastalıklar.ından 
imha eder, boğaz nahi yelerinde konryaeak yegane ilaç: 

2 - E ksiltme: 3/Sontcşrin/937 tarih ine r
0

astlayan çarşamba güni..ı. saat 
15 de Nafıa Vektıleti, Sular Umum Müdürliığiı Su eksıltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyı 2 bra 45 kuruş bedel 
mukabilinde Sular Umum Müdürliığünden alabilirler. 

icabında günde üç kaşe ahnabilir. Pastil Fordur! dikkat! TaklitlArlnden 

4 - Eksıltmcye gırebilmek içın isteklilerın 3673 lıra 10 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve 20 000 lırahk nafıa işlerıni teahhiıt ed!,P 
muvaffakiyetlc bitirdığine ve bu kabil• tştHi b:ışarmakta kabı ıyeti oldt.ı

ğuna dair Nafıa Vekôlctindcn alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesı. 
isteklilerin teklif mektuplarını ikınci maddede yazılı saatten bır saat ev· 
velıne kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabıhnde vermeleri 
Jazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edılmez. c3808. c6925> 

KARYOLALAR 
F abrika fiatına satlhyor · .. . 

ASRI MOBİLYA Mağazası ~~t~11 

lstanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

NEOKALMiNA 
GRiP • NEZL E - NEVRAL:JI - BAŞ ve 

Diş AGRILARI - ARTRITiZM 

BİR DOKTORUN 
şayanı hayret keşfi 

Buruşmuş ve ihtiyar
lamış bir cilde 

-ı G E N Ç L i 61 N I 
Hıfzısıha Laboratuvarı için lüzumu olan la boratuvar eczası açık 

eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 588 lira 60 kuruş bedel 
tahmin edilmiştir. Listesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görü· 
lebllir. istekliler 2490 No. lu kacunda yazılı vesika ve 44 lira 
15 kuruşluk. ilk teminat maakbuz veya me)çtubile berabef' ~ll-937 

Cuma günü saat 14 de Daiöıi Encümende bulunmalıdırlar. •J,, (7200) 
• •• 

Cumhuriyet 14 üncü yıl dönümünde Bcyazıtta yapılacak geçit res· 
minde memleke tin istiklali için canlarını ve uzuvlarını feda etmi~ ola'l 
kahramanları te msil etmek özerc malul Subay ve Erlere Şehit ana· 
farına mahsus bir tribün izhar edilmiştir. Bu tribüne girecek malul 
Subay ve Erleri~ Şehit anaları· için icabcden duhuliye kartları kaza• 
lara gönderilmiştir. 

Arzu ede nler hüviyetlerini isbat ederek kay;;ıakamlıklarından ala· 
bilirler. "B,, "7310,, 

i ade edi yor 
Viyanada bir tıp mecmuası , fen

nin e n son zafer i nı ilan edıyor: Bu
ruşuklukların yaln ız sebebı zuhuru 
değil, ayni zamanda on ların ıza le 

çaresini d e bulmuşlardır. Artık an · 
neler ve hatta büyük anneler genç
lik- senele rindeki terü taze ten lerini 
ve 50 - 60 yaşlarındaki kadınlar, 

gençliklerindekı buruşuksuz ve yu
muşak cıltlerin i temin edebilirler. 

Buru,uklukların sebebi 
İhtiyarladığımızda yüzümüz bu· 

ruşuklu klarla dolar. Cıld, besleyıci 

ve canlandırıcı unsurunu kaybeder. 
Bu unsuru, şimdi kemali ı t ına ile 

~--••••••••••••••••••••••••- seçılmiş genç hayvanlardan istıhsa-

1 le muvaffakıyet hasıl olmuştur. 
Cild bununla bcslendıkle veniden 
gençleşir ve tazelcşır. Viyana Üni-

PATI 

Ant.virüsle tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, 

çt dolama, meme il t ihabı ve çatlaklar, fl eg monlar, yanık lar, tıra~ 
yaraları, er genlikler, koltuk altı çıbanl arı. 

Tedavisini en erken v e en emın bir su rette temi n e d e r 

Şark i spençiyari LAboratuvar1, ISTA~BUL 

1 ,·ersi tesi profesörü Doktor Stcjs -
ı kal'in b u şayan ıhayret keşfinin is
timal hakkın ı münhasıran Tokalon 
müessesesi tarafından büyük mali 
fedakarlıklarla tcmın edilmıştır. 

Hastanelerde tecrübeler 
Profesör tarafından hayvanlardan 

istihsal edıJen ve Bioccl tabir edi -
len bu cevher, yalnız (Pembe ren
gindeki) Tokalon kn:minde mevcut
tur. Hastahanelerde 60 yaşındaki 

kadınlar üzerinde yapılan tecrübe
lerde. altı hafta zarfında buruşuk
lukların zail olduğu görülmüştür. 

•••••••lliıHer akşam yatmazdan evvel cilt un
~~A~-k~~-~-~-~---~~~-~~~~-~~~~~ suru clan ~mbe rengindeki Toka-

a y işletmesinden : ılon kremini kullanınız. Siz uyur -

• ~ . • . ... • .. ~ ..... : 1.~ , .... . 

ken, cildinizi besler, buruşuklukları 
Cami altı n da işletmemize aid "Sebat" Motörü teknesi hey'e ti bazı· serian izale eder. Birkaç hafta zar-

rasi} le l-lkin ci leşrin-937 P azartesi g ün ü saat 14 de açı k arttırma ile fında birçok seneler daha genç gö-
ıa lılacaktır. rünmüş olacaksınız. Gi.indüz için de 

Tafsilat isteyenler in hergün ve hrltırmaya işti rak için % 7,5 mu- (Ya~sız) beyaz rengindeki Tokalan 

vakkat l emi nıt tlıı riyle tayi n olunan a-ün ve saatte Akay levazım şef. kremıni kullanınız. Siyah noktaları 
li~in e müracaatl ım. "7 218,, eritir, en sert \'e cirk in bir cildi yu 

muşatıp güzelleştirir. 
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B A Z 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmaların2 g iderir. 
Son d e rece teks if ed i lmiş bir toıdur. Müma sil müstahzarlar• 
dan d a ba çabuk, d aha kolay, daha kati tesir eder. Mide ve bar~ak. 
lan alıştırmaz. Ağızdaki fena kokuyu ve tad5ızlı ğt defeder. MAZON 
isim ve HOROZ Markasına dikkat. 

lstanbul Limanı Sah il Sıhh iye Mer
kezi Satına lma Kom isyonundan : 

Fare itlafında kulla nılmak üzere 500 ad et Galvaniz leğen, 200 ade t 
saç mangal, 250 adet saç ayağı ve 150 ade t it!Arırar torbası için 

26-10-937 Salı günü yapıl an eksiltmede verile n fiat fazla görüldü~ün· 
d e n 5 1kin ci teşrin 937 Cuma günü açık eksiltme ile tekrar yapılacak tır. 

1 - Tahmin bedeli 1234 Jiradır. 

2 - Nümuneleri görmek istey enler mC"rkezimiz Levazımına müra. 
caat ederler şartn ame~ini parasız alırlar. 

3 - Muvakkat te minat pa!ası 93 liradır. 

4 - lste kfüer 937 senesi t:caret oda sı vesikas ı g österme leri şattır. 
Aksi takdirde ek~iltmeye iire mezler. "7340., 

~sac+ Dr. IHSAN sAr.41 

la Gonokok Aşı•~,, 

1 Belsoğukluğu \o'e ihtilatların8 -1< •"' 
pek tesirli ve taze aşıdır. R•"ıı' • ı..,O• 

g volu Su lt;ın Mahmut t~~~ 
oox 000000000000~,.~ı 

DEVREDİLECEK İHTİRA 13f:~ \., 
rl~ll 

.Mıl ku tuları için tozdan 'J1'1~~· 
tertibatı. hakkındaki ihtir811

1 
t ıırı~ 

sus alınmış olan 22 Eyliıl J93 t 

\'e 1271 numaralı ıhtira ber:. 
ihtiva ettiği hukuk bu kerrc 111 

d . k" r· le ~oı s;na evır veya mev 11 ıı ~ 

· · · ·ı · t kl'f edılI1'1 ıçın ıcara verı mesı e ı ıtı 

olmakla bu hucusta fazla rJ1B ~ 
edmmek isteyenlerin Ga1atad~ııl 
lan Han 5 'nci kot l - 4 nurıı11

11 ut .. l l . ·ı· ohı ~ muracaat ey eme erı ı an _..,..., 

..................... s 
l DOKTOR ~ tS 
ı Ali Rıza sag!~ı S 
l l Ç HA ::ıT ALIKL 1 
ı ...,... M Ü T E H A S S 1 S I "'~ 
ı Her gün Heşik t aşta trtı~·ıde 
ıı caddesindeki muayench81~:~ııı1Y ı 

saat on !;eş ten sonra ' 
: rını kabul ediyor. t#'/ .............................. ........... 
t11 ı uıttu• 111 ıuuınııunu1uıuı11111 .. tııı1ııı fi 

'd re ede 
S ahip ve neşriyatı 1 a 

Ba.ş muharriri 

ETE1\1İZ~ 
. fıf cıt bo' 

Bas1ldığı yer: Ebüzzıya. 


