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ŞARKTA BUYUK HARP TEHLiKESi 
Japonyanın anudii.ne ha;·eketi Amerika - . İngiltere 

ve Fransayı fiili harekete sevkedecektir 
Londra, 8 (Hususi Buhabirimizden - Gazetemizi makineye verir- ponyanın ademi iştiraki takdirinde de rey ve kararını ittihaz edecek, 

1 

Almanya, İtalya, Franko hükumetler inin diğer peyklerile beraber J a-
ken) - Uzak Şarkta Japonyanın an udane istila hareketinde devam icabederse Çindeki Japon hareketini durdurmak için fiili harekete ge- pon davasına fiilen müzaherete teşebbüs edecekleri ihtimalden uzak 
ettiği görülmektedir. Japonlar, son Amerikan notasını ve tebliğini çilecektir. Fiili hareketin bir büyük harp vukuuna ve dünyanın yeni- tutulmamaktadır. Amerikanın müdahalesi ve Ruzveltin nutkile umu-
tcbessümle karşılamışlardır. Bu vazıyet karşısında Uluslar Kurumu den kana boyanmasına sebep olabileceği de ayrıca tebarüz ettirilmek- • b" !Tk . t· . J 
Aın tedir. Dünya umumi sulhü en kritik günlerini geçirmekte ve tehlike mı ır po ı ı a vazıye ı, yenı ve a ponyanın hattı hareketine göre de 

erika, İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusyanın müzahereti!c müte- Büyük Okyanuslara intikal etmiş bulunmaktadır. Japonya ile Ame- tehlikeli bir safhaya intikal etmiş bulunmaktadır. Londra, Paris, Va-
caviz aleyhinde şiddetli karar alınıy a mecbur olacağı gibi Dokuz Dev- rika, İngiltere, Fransa, hatta Sovvet Rusya arasında vukuu gayri ka- şington arasında alınacak tedbirler ve dokuz devlet içtimaı hakkında 
~l-et._I<ııiıoiiınfileıİİraİİniiislıı ıİdlİaıİpmeiİİkliylİaİİİkmınİİİdİiaİııİltolipliilallnllalicıİaklltilırlı. ıiKilolinafelirı'iailnsli,~İ~ta~lyi;laı;_;v~e ~J~a;;.-ııılıı~b~il~i ~iç~t~in.: •• b.irmm•u•h•a•sa•m•a-b.aşi:l::ıad~ı .. ğı;...,o,t a;;,ıkiıidil:iriıidııiıeiıı, llllAllııvıiıruiııipiııiaınılllın-d•a•k•a•rıliıİş•ac11aıiğlİlı, __ m•ü•s•taac•el-m•u•h•abe-r•el•e•re-de•v•a•m-e•dı•·1m-e•k•te•d•ir•. ---------
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B ir .Japon Kolordu karargahından ileri harekat takıp o lunuyor 

Japonlar zehirli gaz 
kullanmıya başladı! 

• rllHllllll" llUlll l llllll H llllllllllllllllllllllllllllllltlllll llllllll 

~ ATATÜRK i 
§ -- i 
~ Ulu önder bu ak,am ~ 
~ Ankaradan harekPt ~ 
i buyuruyorlar ~ 

t :2. : 

' 1 Başvekil-:vekiller ve '=

- saylavlar da hususi 
i ~ 
~ trenle bugün i i z 

i g~diyorlar ~ 
; Ulu Önderimiz Atatürk, bu ak- i 
~ şam hususi trenlerile Ankaradan ~ 
~ İzmire hareket buyuracaklardır. ~ 
~ Kendilerine İsmet İnönü ile Celal 1 
~ Bayar ve vekillerden bir kısmı j 
i refakat edeceklerdir. i 

i Kendileri, doğruca İzmire gi - İ~ 
J decekler, orada bir müddet isti-

2 

İ rahat eyliyecekler, pazar günü ~ 
İ manevra sahasını teşrif edecek - i 
z 1 d" J = er Lr. i 

Jngl llz muhribine atılan torp ilin ltalyan torp ili 
olduÇJu tahaKKuk elti 

Diğer vekillerle siyasi müste • 1 

şarlar ve diğer bazı zevat, bugün ! R d • 
14 de kalkacak bir trenle Anka - ~ oma a yenı 
radan İzmire hareket eyliyecek - ! 
lerdir. ii , ............ - ..... -............. ................ ::-............ ~ Bir teşebbüs ya pıtd ı 

- . 

$ lngiltere ve Fransa Romadan 
katiyyet istediler 

·-

1 

Müşkülata rağmen Japon kuvvetleri 
ilerliyorlar, vaziyet vahimdir Hayret : Bir italyan ge· 

misi de Akdenizde tay. 
ya re bombardıma
nına uğradı! 

ln.giltere, Fransa, Amerika arasında müstacel 
l on<1r muhabereler devam ediyor 

dını a, 8 (Hususi Muhabirimiz - ,-----------------..;:;;;..._ ______ _ 

~. ~ah lizak Şark vaziyeti nezaket ı· 
:\ııı•rj:ınetini muhafaza etmektedır. , 
lıg J a Hariciye Nezaretinin teb
ııı· , 1:Pon Hükumet.ne tebliğ edil
~e ~İp] kat, Japon mes'ul makamatı 
lı lftı- 0 tnası mehafili bu tebliğe kar
' •ayd' 
~lar ı ı;o.,h faza etmiştir. Ja -

~-ıla 1 b .'\ınerikanın tnrzı hareketini 
~; •l~ u :nak .ı b<'raber, fiili bir mü
~•tııı;; ''1 vu <~bulabileceğim zan -
'tııınyorıar. Hatta böyle dahi olsa, 

tq·&.fta a tarzı 'ıareketini asla tadil 
~l~nınır~.~':.ğild r ve .. Çindeki harp 
4'~;r ç· Utun fecaatile tatbik etmek
k~~ıı. ~nliler, kendi müdafaalarını iz mir manevraları 

Kudüs müftüsü E lhac 
H ü s e y in 

filisfinde 
Vaziyet 
Tehlikeye 
Doğru gidiyor 

(Yaıw ikinci ıalıifede) 
l lil l l llWIHllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllll l l ll ll .. lllll ll"UI 

Londr~, 8 (Hususi Muhabirimiz - ~ret etmişler ve İngiliz - Fransız müş-
den) - ve İngiliz sefirleri bu- terek teşebbüsü karşısında İtalyadan 
gün İtalyan Hariciye Nazırını ziya- (Devamı ikinci sayfada) 

•yret bir muvaffakiyetle 
(De,,amı 2 inci sahifede) ı Yuzısı 2 '1ı oi sag/amıı<ıaJ Al 11 t ......... .. .... ........ ................... _......................................................................................................................... manya m us em-

D ersim elebaşlları lekelerini istiyor 

/~ 
eıı1• -
iv lıo,ıc · 

llo" ı. 19• nazırı hag Eden 
><on/ 

•ranıınclara sonra 

Müddeiumumi Seyid Rızanın ve 
Sergerde) erin 
idamını istedi 

Tunçelinde sililhli muhalefet ya
pan rüesa hakkında Tunçeli Müddei
umumiliği tahkikat evrakını ve iddi
anamesini ikmal eylemiş ve bunları 
Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine 

vermiştir. 

Müddeiumumi, iddianamesinde 
başta sergerde Seyit Rıza olduğu 

halde bütün aşiret reislerinin Türk 
Ceza kanununun 149 uncu maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkra larına gö
re cezalandırılmaları talebinde bu -
lunmuştur. 

Türk Ceza kanununun 149 uncu 
(Devamı 2 inci ıagfamızJa) Seyld Rıza 

Paris, 8 (Husu
si) - Almanya 

eski müstemlekz-
!erini geri almak 

hususunda yeni -
den mühim ve 

ciıldi çalışmalara 

başlamıştır. Bu 

hususta yakında 

Almanyanın dev

letlere birer nota 

Yeni bir ihtjk 
hareketi haşladı 

A 

ar 

ermesi beklen -

Motörin yağlarına sebebsiz 
yere boyuna zam yapılıyor 

mektedir. Alman f r an!lz Hafici~" Son aylarda, makine sanayii ve 
matbuatı da, Al - Nazırı Deibos motörler için mühim bir madde olan 
man milletinin yaşaması için bu müs- motorin yağlarında sebepsiz bir yük
temlekelere lüzum olduğunu hep bir selme görülmiye başlamıştır. 
ağızdan müdafaa etmektedirler. İnce motorin fiatlarındaki bu te -

İktısadi zaruret perdesi altında reffu yüzünden evvelce 5 kuruşa ka
(Devamı 2 inci sahifede) dar aiınması kabil olan motorin yağ-

lan, şimdi 7,5 kuruşa çıkmıştır. 
üç ay evvel, hükumetin petrol ve 

benzin fiatlarını indirmesind~n pek 
az sonra motorin yağları birdenbire 
6,5 kuruşa fırlatılmıştır. 

Bir müddet sonra tekrar fiatlara 
(Devamı ikinci sahifede) 
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Tren L 1 
Kazas nda 
Mes'ul kim? Mareşal Fevzi Çakmak bugün 

Af gondan geç_ti 
n evvelki 

le avdet 

'Iskenderuna g·den ilk Türk 
vapuru çılgınca tezahürat 

ile karşıla d 

Tahkik t bitmek Uzeredir 
zarar ve ziyan m ühim 

defiilair 
Dünkü sayımızda haber verdiği -

miz Pehlh•anköyiindeJ.."i. tren çarpış
masına ait tahkikata bugün de de
vam edilmiştir. 

Kıtaat yarın akşama kadar tarna
mile mevzilerine girmiş olacaklar 

Hadisat nazarı dikkati cell'Je'tl11 
tc devam ediyor, demek kafi 
yeniden ackta endişeyi arttıraca!< 
hal almı§tır. İngiltere ile Fransa 
Sinyor Musolini A1rnanyadan 
dükten sormt, Roma Hüklırn~ 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal ANKARADAN DÜN GİDENLER "--erdikreri m- terek nota malu 
Çakmak ıle Asbaşkanı Orgeneral Manevralarda bulunmak üzere GE- dur. Bu mıta!illl, nasıl eli) elirn? .. 
Asım Gündüz dün akşam geç vakit neral AH Sait ile Milli Mfülafaa Mus- derce~ uysal w lisan a yazıldığı 

ap r 
e et bu 

--·-· 
ender 

y iç: de 

Kaza mahallinde tetkikatta bulun
mak üzere dün sabah bir oto drezin 
ile Pehlivanköy istasyonuna giden 

dan ayrlldı, Devlet Demiryolları 9 uncu İşletme 
ataya gid. O f Müdürü Cemal Hidayet Serter ile 

IAnkaradan kalkan t~ene bağlanan teşarı General Nazmi ve diğer bir bellidir. Evet.. İtalya ile şimdiye 
hususi bir vagonla Izmire hareket çok generaller Ankaradan buraya dar esas itibarile anlaşma asil 
etmişlerdir. g~lım~le.rdir. n tal::rr üzerinde -cgÖılı ·· 1 

idarenın müfettişleri bu sabah şeb - Mareşal Fevzi Çakmak, bugün Af- Gnzctecıler de İZJ':'lirden manevra cEkilı:ı::re gtkn-. · erek n 
yon Karahisanndan geçmiştir. sahasına ~areket ey•le:rıişlerdir. ~ımgelen kuv\·et ve ısrarın dur Hatayda yapılacak mtihabı koııt~ol 1tayh tarafın~an hararetli ve parlak rimize dönmüşlerdir. 

<>tmek üzere Hataya Milletler Cemı- surette karşhanmıştır. Fen heyetinden bazı zevat elyevm Mavi taraf Komutanhğı ŞEHRIMİZDFN GTDE 'LER maktan geri kalınmamıştır. f 
Orgeneral Fohrellin Altay. • r - d r taraftan cmanevi rrüsa,·at Erme · }:> li l 'nzıbatı orada bulunmaktadnlar. yeti adına bir heyet gönderilecektir. . nı ve ,um po s _er,. 1 

Be kişiden ıbaret olan bu komite, temın edememişler, hatta bır aralık İŞLETME MÜDÜRÜ NE DİYOR? 
C ş .. t' Assamble reisi Ağahan sandalların vapura yanaşmalarına İşletme Müdürü Cemal Hidayet, 

İzmir, 8 (Hususi Muhabirimizden) 
general Salih Omurtak ve Sabit Le- boznld ·,u gibi İtaJva tarafındatl - Manevraya iştirak edecek kıt'a - J " 

lar cumartesi akşamına kadar mev - yon ve Cemil Cahit Toydemir ile di1~c<'k bir şıka~ ete yo: açmama 

emı) e ın .. ilmiştir A 11 mani olmak istemişlerse de Konya bugün kendisile görüşen bir rnuhar-
tarafından dun ~ . . · yın vapuru süvarısinin yerinde bir te- ,ririmize kaza hakkında demiştir ki: 
inde Cenevrede ılk ıçtımaını )apa- s<.>bbüsile buna da imkan bırakılma- •- Kaza mahallinde; müsademe 

Kfızım Dirik manevralarda bulun - Frarısaru.n ıJ.-erıı ü.ttnÜ o1dol{U 
z.ilerini tamamile almış olacaklardır. mnk üzere dün vapurla İzmire hare- e\l\.:ide ki sadece oniı!lı.i ıcr 
Manevralarda Mavi tarafın komu - ket etmişlerdir. kilm di · i takdirde Fransa - .İsP3 

cak ol .. n Komite azaları, bu toplan- "" t mes'ullerini meydana çıkarmak için 
mış ır. f tıyı müteakip derhal Hataya hareket h . H ta l lar tetkikat ve tahkikatta bulun .. duk. i-

tanlığına da Korgeneral Mustafa MADALYALAR HAZIRLA ffiI hududunun açılarak Ispanyı:ı lı 
Muğlalı tayin edilmiştir. l\fanevraJara iştirak ederek Jn'.I - metiTJe yardım gonderikce dır· 

. Nı a~ <.>t \•apura gıren a y ı , 
edecekkrdır. . . . gozleri yaşla dolu olduğu halde bay- cabcden ifadeler alındı. Henuz tah -

Komiteye Milletler Cemıyetine ış- ragımızı ve Atatürkün portresini öp- kikata devam edilmektedir. Binae -
tirak eden İngiliz, Belçika, Holanda, mi)e başlamışlar ve sevinçlerinden naleyh vak'adan kimin mes'ul edil
Norveç ve İsviçre mümessillerinden müt madiyen a-ıasmışlardır. K<.>n _ mek icabedeceği pek yakında ve bu 

Gerek ma ... i taraf Komutanı Ge - \·aff .. kiyet gösteren askeri er b g tere t:ır:ıf ı ,d' n notaya k d 
neral Mustafa Muğlalı, gerek Kır - bızzat Atatürk tarafmdan ck~ıtıla- m:ını ır Hu • İt:ıly:aya ~71 
mızı taraf Komutanı Keramettin cak olan bronz madalyalar Darpha - d lrt!erinıtt al:m n: ~-ari) d 
Kocaman manevra yerine gelerek nede basılmı,tır. ,tlerm· ku ;"\: ı endirmac 
kendi sahalarına ait tertibatı tef - Ege manevrası da tamamile filme ispa ya mesele 'nde söz sö~l ı l d. tahkikat neticesinde anlaşılacaktır. birer tanesi seçı miş er ır. dilerine vapurda bir çay verilmiş Ye 

HATAY LİMANLARIN - altı saat durduktan sonra Konya KAÇ YARALI VAR? tiş etmişlerdir. ıa1ınacaktır. c:Ek olan d er bir hükfrm t 

DA 1LK TÜRK VAPURU vapuru sahile biriken halkın çılgın- Diğer taraftan, gerek buradan ha-
IJlllllllUHIDllHllUIJllhlHUIUllltlllllUlıUIUIUlllthUIUttlUlllUltlJllllUUntnfılnPhllUfUblllltftlHltHllUHtUUIHQlllUUUtaıı.tHtttttf:I - d!r k.i, bu da tekrar seSl i , 

tmekten g ri ka!~tır: .5 
l reket eden ve gerek A vrupadan ge-İlk defa İskenderuna giden Konya ca alkışları artısında hareket ey e • 

H · t· ilen kazazede posta trenler. ind.eki. yol-vapuru' tskenderunda beş bin a - mış ır. b 
cuların arasında ehemmıyetlı ır ya-

.R~;;;d~·;;··bi;-""Y ;;i-bi"""'ihtik:;·- ~~~ı 0~~~~ ~:~k ~~ı::.ı~::nd:~ 
d \ir ecnebi yolcu ile bir iki kişi elle- (Birinci sayfadan devam) IUHAREBE DEVAH EDİYOR T eşe büs. yapıldı aş a ıindm v:ya ~aşlarında~ dez:ıire çarp- yapmakla beraber, Japonlar, her cep- Ş•ı;gha), 8 (A.A.) - ş~ .. gh y, 

mak netıcesı gayet hafif bırer yara hede müşkülatla da olsa ilerlemek- p utung'd .. ki Çin botanaıarı saat (Bırinci sahifeden devam) (Birinci sahifeden devam) 
1 1 

d 

· bil- 20 .., n zam yapılmış \'e son o"arak a mış ar ır. . . d k. tedirler. Bugün alınan son haberlere 23 30 da Jospo lann top \e be"g,. ilı-kat'i:yet \e vuzuh beklediklerim p .. .,. '1 
"' Bundan maada Nazım ısmın e ı . . .. 

dırmişlerdir. da 7r5 kuruşa yukseltilmiştir. Bu hu- ateşcinin de büyük bir yaıası olma _ göre, Japon kuvvetl~rı !aı)'tlan - ırrr etmekte oldukları Y~gtsepu nh-
Nazır, istenilen cevabı iki gün zar- sustn p·yasada tahkikat yapan bir lmakİa beraber l11r müddet hastane- fun'un 90 kilometre Şlmalmde Yu - tımına karşı ateş .. çrn şlard':ır. ·Bu 

fında \ erebılecegini söylemiştir. muharriı imizin konuştuğu makine 1 de istirahat etmesi trendi bulunan E- anping'i de zaptetrnişlerdir. Jc;pon h' n:keti şıddetli bir topçu du:ell -uı 
Roma, 8 (AA) - İngiltere Sefiri ynğı tüccarları ve motorin satıcıları dime Sa;>lavı Doktor Fatma Memik harekatı tamamile gayri insani ve tjk·p etmiştir. Bu düello, üç çeyr k 

)·le Fransa maslahatguzarı Kont cı·- sebepsiz yere fiatlarda gayri tabii t f d t · d'I . N.... hal'ft· J 1 t ..,. uc:tu-r 
ara ın an avsıye e ı mış ve " - harp kavaidine mu ı ır. apGn a- sa .,, .. rm , . ano tarafından kabul edl'lmişlerdir. ve daimi bir yükselme görüldüğünü h t t 1 t D h T t-r·--
zım, as aneye ya ırı mış ır. rın zehirli gaz kullandıkları da ta- ıger c etten caal'ig mm~~ Mu··ı:•k"t Fransız - İngiliz notasına söylemişlerdir. '11fES1JLI.YET KİMDE? d d "dd ı· b" h !;.. 

.. .. u h .ı.Y • hakkuk etmiştir. Çin Büyük Elçiliği :o a şı et ı ır mu .c:reve cereyan 1tnlya tarafından \erilecek cevap Ezciimle, Balıkpazar - ıvıeyva oş İlk yapılan tahkikatta, kabahatin etrrı€ktedir. Çinliler hMtlarıı:ın gar -
hakkında cere'-·an ctmiclir. İtalyanın yolunda Abacılar caddesinde 80 nu- fstanbuldan hareket eden konvansi- Londrada bugün neşrettiği bir teb-

J ıı• d · M'h ı b nd~ mevzi almış olan topçulan ta-notaya rv>k yakında cevap vereceği marnda toptan' e peraken ecı ı a yonelin makinistindc olduğu, çün - lığde Japonların 4 ve 5 Birincıteş-
r- d · ı· k. r;.f r dar. mue ır bır surette himaye rmlac:ılmaktadır. emış ır ı: kü bu makinistin her hangi bir işa - rinde (Totien-Liuhang) cephesinde 

:ı- E t 1 d t · ed. mektedırler. Londra, 8 (A.A.) - Salahiyettar «- ve , son zaman ar a mo orın ret beklem('dcn istasyona girdiği an- gaz kullnndıklarını resmen bildir - . • 
mahfellcr, Fransa ve İngiltere tara- aldıP.ımız kumpnnyalar fiatları yük- !asılmıştır. Fakat bu cihetin sıhhati, mektcdir. Gaz sivil haJkı imha et - IHTlV AT EFÇRA~DRISLtDLAI H AL TINA 
fından Roma nezdı'ııde yapılan te _ selttikleri için biz de bir müddet E'V· t .1 t hk'k t d bellı· 

0 
..., 

amamı e a ı a sonun a - mektedir. Bu yüzden binlerce ka - . ~ebbüs neticesinde ital'"·an cevabının vel kilosunu 6,5 kuruşa satarken şirn- Jacaktır. d ı k k · 1 kted' Lo:-ıdra, 8 (llusu~ı> - Jap«.ya 
J d. 7 5 k ık dk B~ ··k t ın err:e çocu o me ır. . _ _ bugün, ve) a yarın tevdi edileceğini 1 

, uruşa c ar 1 
• uyu op - ZARAR VE ZİYANIN MİKTARI ' ' V'Zıyetını~ aldıgı son şekil uzenne 

lx:> an etmektedirler. tancı kumpanyalar fi atı UC'Uzlatıp Çarpışma neticesinde makin ele - DOKUZLAR KONFE • 1 b~tün ıhtıy&t efradını sılah :ii.tuıa 
Paris, 8 (A.A.) - Havas Ajansının bize motorin yağını ucuza ''erirler-- rin ön tarafları, ıskaraları ve tam - RA SI NEREDE TOP • ç<ıgırmıştır 

muhabiri bildiriyor: se t<\bii biz de halka ucuza satarız., ponlan biribirine girmiş ve i]k va- LANACA~? . . . JAPONLAR, HER ŞEYİ HESAP 
italya'nın Fransız - İngiliz nota - Diğer bazı türcarlar da, bu gayri gonların tamponları da biraz eğril - Londra, 8 (Hususı Muhabırımız - EDEREK HAREKET ETiifŞ 

sına verecepi cewıbı geciktirmesi, tabii y~kselmenin .resn:i .alakada~ - miştir. ;den) - uıuslar Kuru~~lU ynkında A- ı Londra 8 (Hususi) - Japzr,y; De--
matbuatı hfı.la meşgul etmektedir. ların bılc nazarı dıkkatinı celbcttı - Hakiki zarnr ve ziyan çok bir şey 1 merıkanın bılhassa muzaheretıle Ja- 1 kuzlar Konferancına ic-ti.r.ök Hmemi.-

Exrdsior gazetesi, bu hususta şöy- ğini ve tahkikat •apılacağını söyle- tahmm edilmemektedir. ponya hakkmdaki kararları almak yr: karar vermi tır Bu, konferans Ja. 
l<.> yazı ·or: 

cAkdrniıde denizaltı korsanlığının 
yeniden uyanması, İtalyan harp ge
mılerinin Baleares adalarına gön -
derilmesi \'e b:>ızı İ!;panyol limanla -
rına ecnebilerden mürekkep yeni 
tak\İ)e kıt'aları göndeJ'ilmcsi Fran
sa ve. tngilt<'re Hariciye nezaretle -
rinin sabırsızlığını muhik göstere -

mişlcrdir. teşebbüsünde bulunacaktır. ponlar aleyhm! ıktısa.di tedcide.: a-
Motorin \'e madeni yağ kumpan - Dokuzlnr Konferansına ita1ya iş- ı.r.m.ı'-ır.a karar \•erse bile Japonya 

yalarının aralarında anlaşarak bir d 1 İ e yang n tir ak etmıvecektir. Japonya Ye Al- b•rnla:-ı kolaylıkla yenbılccek mu _ 
trost yaphk1crn \'('hatta bayileri bi- Te li esi rr. !'ya da Konferansta yoktur. kal):J tedbırle:-ı şımdiden ıttıhaz ey-
le taksim ettikleri iddıa olunduğun- Geçir İŞ deg ... İ dir Konferansın 'nerede toplancıcc;ğı i"m ye baş am.ştır Çünkü Jap~n dan bu hu'Ills ta ehemmiyetle nazarı 

Bu Sab,..'-, çıkan gazeteler, istan· henüz taayyün ctmemiştır. Frön - ı::l vlet adamr rı Japonyımın bütün dikkate alınmaktadır. cıı 

cc k mahiyettedir.> 
Populaire gazetesi yazıyor: 
cFranco'nun muzaffer olabilmesi 

Dersim 
Elebaşıları 

için yeni kuvvetler ve yeni tayyare (Birinci liahijeder. devam) 
filoları lazımdır. Bununla beraber maddesini aşağıya aynen ·azıyoruz: 
istimal edilen muhtelif t?Z;>•ik sis - cIJer 1 .. im Jıü1nimct aleyhine halkı 
tcmlcrıne rağmen <gönüllü topla - silah ile isyana veya Türkiye ahali
mak gayretleri çoktanberi kafi bir sini lıiribiri aleyhine silahlandıra -
randıman vermemekte ve bilhassa rak mukateleyc teşınk ederse on be; 
Frarco tarafından derpiş edilen taar- seneden a ağı olmamak iizere ağır 
ruz için lazım olan kuvvetleri hazır- hap e konulur. 
Jmnıya kafi gelmemektedir. 1Ktl\~cı FIKRA: 

işte bunun içindir ki, italya hüku- Eğer btt te vik neticesi olarak is-
meti, 190"/, 1908 ve 1909 ihtiyat sınıf- yan t•eya kıtal zuhur etmi§se bt na 
Jarilc bir çok deniz sınıflarını tek - sebebiyet t:ere\ı, yahut asilere ktt -
rar silah altına almıya karar ver - manda eden kimseler idam olunur. 
miştir. ÜÇÜNCÜ F1KRA: 

bul Adliyesinin yeni bır yangın teh- sız, İngiliz, Belçika, Holanda Hari- hadıs<>l0r•n müstakb€! inkişafhrmı 
Jıkesi geçirdiğinden bahsetmekte ve cıve Nazırlannın bilhassa Konfe - hrs;.p c•miş ve ona gore her şeyi ha
\aktin gündüz olması ve dumanların rnn~a iştıraklerini temin edebılmek zırl mı-: olduğun.ı iddıa etmekted.r. 
bır daktılo havan tarafından göri.ıl "' icın ıctimaın Londra veya Parıste Va~.ngtond kl Japon Sefü: Ame-J 1 • 

mesi yüzünden yeni ve buyük bır yapılma::ıı hususunda muhaberat ce- r ık~ lloriı:ıye Nazırı ile mühım bir 
:ıfetin önüne geçildiğini yazmak tay- , rey an etmektedir. mulakat .. bulunmuştur. 
dılar. 1 

Bizim tahkikatıınıza görr>, ortada B d } ) • 
bövle bir şey olmayıp basit bır h.fıdı- a a ev e e rı 
~e izam cdılmistir. Mesele şudur: E k " h b • 

Posta idaresinin kalorıfer tesısatı • Y an J af Ye 
için Adliv<' arkasmdakı bahcede • • A k 
mf\C'Ut kömürler, kızgınlık aJaimı eıs erı n ara-

Yeni bir 
Hava 
Postası 

gostermışJer, meselenin İtfaiye Ku- J ki H<ıvayolları idaresinin (2 kui') 
mnndanile is!işare edilmesine lüzum I a top anaca ar ısım!ı tayyaresi evvelkı gün Adctna
g ı iılmuc::tür. Bunun üzerine itfa - 1 Bu yıl, Cumhuriyet bayramında ya g.tmiştı · 
iy gelmis, k(imürleri ya •mış ve ü- Balkan antantına dahil devletlerın Adanaya gıden bu ilk yolcu t&y
zerlerine bir mıktar da su dökerek erkanıharbiye reisleri de Ankarada ıyaresıle Havayolları Umum l\1iıdürü 
gıtmiştir. 1 bulunacaklardır. Bu vesile ile Ma- jSabrı ile yolcu ve nakliyat pilotu Sa

İngiliz Sefüile Fransız maslahat - Bu cilrümlcre yalnız iştirak etmiş 
güzarının ftalya'nın İngıliz - Fran - olanlar, altı seneden aşağı olmamak f manya müstem· 
sız notasına sür'atle cevı:ıp vermesi üzere ağır hapse konulur., lek ler·ni istiyor .. 

reşal Çakmak'ın da iştirak ile Bal - 1 it de An karaya gitmişlerdir. Tayya
kan erkfınıharbiye reisleri Ankara- l re. Ankaradan Konyaya 1 saat 15 
da müteaddit içtımalar yapacaklar • ,dakıkada ve oradan da Karaman-St
dır. Bu toplantılarda pakta dahil lifke-Mersin-Tarsus yolile Ad<maya 
devletlerin askeri vaziyetleri görü - iki saatte gıtmiştir. 

için dün yaptıkları teşebbüs bu iti - -- (1 i"ci S'"l// ıdıuı dettrım) 
~arla pek yerindedir.~ Di çi e t binde h lkın cmpcr a.li~t mcıksatlarl~ i~er~ sürü.-. 

BİR İTALYAN GEMİSİ d" I • t d I I k len bu fıkırl<.>r, burada ıyı bır şckıl-
DE TAARRUZA UGRA- r.ş .era e . V. 0 . ~nac d<> karşılanmamaktadır. 
DI! Dışçı mektebı ta1ebesının muma- Horiciye Nazırı Delbos, Alrnanya-

Londra, 8 (A.A.) - Press-Associ- reselerini arturmak maksadıle dış - nm bu isteğinde ne kadar ısrar eder
atıon tarafından alınan bir habere 

1 
ıc:!ni tedavi ettir~ek _üz:ı e hariçten se etsin ve ne gibi makul sebepler 

göre İtalyan vapuru Ettore Akdeniz- muracaat cıdenleı ın Dışçı Mektebın- gösterirse göstersin eski müstemle _ 
d€ İspanya ile Afrika arasında bir ide tedavilerine devam olunacaktır. kelc,rin kendisine iadesine imkan o-
deniz tayyaresinin hücumuna ug~, - . .. - ~ 9 ı . ag~ nı muahedelerı·n boztı -

. , zabıtan ve muıetteb:ıta karşı ma - 1 amıJac ı • . . . 
ramıştır. Vopura bır şe) olmamış - haıı· h lk b.. .k b. f lamı ·acağını bır vesıle ılc matbuat 

ı a u~ u ır mısa ırper\"<.>r-

şülecek, bazı yeni ve mühim karar- Yani Ankara-Adana yolu 3 saat 15 
lar verilecektir. dakikada yolcu tayyaresilc . katedil

--... .•. ._ 

lstanbulun im8rın 
hazırhk 

İstanbulda müstakbel imar pla -

miştir. 

Ekspres yolcu tayyarelerimiz bu 
yolu 2,5 santtc katedecekler ve bu 
suretle İstanbuldan Adanaya 4 sa
atte &Jdilebilecektir. 
Yakında Adanaya başlıyacak ofan 

tayyare postalarında Adana-Ankara 
için bir kişiden 29 lira alınacaktır.. 

:Yet R a. M a Rfıkiim tı 
çen sene t c:rinievveL..!ld~nb 

panyaya k ı ta b k eai k 
tanının nrt1k b lmu o d 
nazarı dikkate kn;,arak vaz· t 

sene-nin bu a~ na g lm 
ç · h ı t krar almış bu u 
ka:"d tm.ektedir. So"·yet R 
s -İsp yn h dud nun ı;· 

ak bulunan kontrol ·ne de 91 

büshütün niha .. E:t verilir. · ~ 
miştir. İspan a sahillerin· n ko 
·em Felemenkli amiralin bi! t t 
tek! ifil · Yarclıı. Ru "'Ya artık b1l 
tın in zam:ını g çti ~ · f"k.riJ'l;t ..ı:ı 
Fakat Mosko~a Hü rum . in v; 
d:rad ki Adem· r 1üdaha e Koıt11 

s!!lin re· · yoll dığı bu notada 
düğü iddianın asıl şay ... nı cU 

c !'Jeti, İspanya m elesinin \Jl1 
bir sene evYelki halini almıs 0 

keyfiyetidir. . 
Görülüyor ki, fspnnva ınes • 

yeniden bir çok muhabercle~) "t 
-.:.r c •::'"aeak, '€niden çok su go:u 

PaJ<at bu mesele i daha b ı. 

hale koyan diğer mühim 1 ir .. 
Akdenizde bu amda kcı 
p fabilı?Ceğinin de görülmu~ 

dır. Lif 
Ahm~d AS .... 

·······"* ····i=i .. i.&iı····ıi"e···-ıeiı ıi"e 
a ıyor .. 

Kudüs, S (Hususi Muhabirirt'cıc 
den) - Euradaki karıc.ıklıklar. · • . . ti 
\'C!rn <.'tmektedir. Bilhassa Fılı5 J'f. 
l.i Yük~ek Arap Komitesinin rfl~ 
P:et dışına çıkarılması ve Müft ) 
azlP.dilıpesi mevcut karışık ·\'Ilı 
da.ha renalaştmm~tır. . 

9
ct 

Fil istin de takip edilen bu sı) ue 
tin diğer bütün Arap memlek~e t 
aksiilamell eri göuülcceğinden 
d.ıse edilmektedir. t 

Di eli' taraftan, dığer Arap ~~µ " 
k"Uerinde ve bilhassa Irak • b\I ' 

1 \.:c Mısırda çıkan gazetel"r~ 
1 d .... n onra Filisline sansör edillf' , 
sok.ulmamıısma karar verilrnii 

·ı•" Scyn lmilel ditç• 
kongresi 

Beynelmile Üçüncü Diş 'fal::Jl 1 
KO?llgre,s4 bu sene Almanyad.a efP 
rna etmiştir. Berıın·de içtiJI1ll. ~ 
bütün memleketlerin dişÇilcr~ f 
~ilik mevzuu etr::rfındn munte 

ı rüşmeFerde bu Iu nmuc;}ardır. 

K ıtçOK HABERLER r 

* Cebınden beş Iırasını .~;ıtl' 
Ç.iıl Karagümrükte kardeŞl ai1 
a~ surette yaralıyan fsın ' ~ 
tevkif ediimiştir. ıJ.de:t' 

Esnaf Cemi) etleri. ı1l ~' 
rı:erkez heyeti dün yenidefl . . . ._, 
ıuı:ştir. ) tV" fi 

tır. Jik göstermektedir. mümessillerine söylemiştir. 
İNGİLİZ DONANMASI iNGİLiZ GEMİSİNE TECAVÜZÜ 
ÇEŞMEYİ ÜSSÜLHARE- KİM y APMIŞ B elgrad Unlver ilesinde 

lnının tatbiki için Belediye varida -
tından bir kısmı arttırılacak, ve hü
kümetçe alınan Belediye aidatının 
bir kısım hisseleri de tamamilc Be
lediyeye bırakılacaktır. Hükürnetin 
ayrıca muayyen bir para vererek, 
imar işine müdahalesi mevzubahs 
değildir. 

Yunan hükumeti
nin dokto larımız 

hediyesi 

* Himayei Hayvanat Ce~etf" 
r.ıbalara fazla yük yükle ııı;;tif' , 
için Belediyeye müracaat et ~ııP 

1 * Topkapı - Sirkeci _ve oııt" 
. Taksim otobüsleri iki gun 5 

" 

KE YAPTI Faris, 8 (Hususi) - Akdenizde TUrk profesörleri 
Nyon anlaşması mucibince Akde - kontrol yapılırken, geçenlerde bir Belgrad Üniversitesi, Üniversite 

nizdc kontrol vazifesini ifa edecek do- İngiliz muhrıbinin hücuma uğradı _ profesör ve doçentleri~iz.?:n bazı
nanmamn, bu anlaşmaya dahil dev- ğı ~erde İtal.)an malı bır torpıl gö _ ııarını .B~Jgradda profe~orlu_ge. ~avet 
]etlerin sahillerinde üssübahrilcr tc- rülmüştür. eyle~ıstır. Bazı profe~r1erımızın bu 
sis eylemesi icabctmektedir. Bu iti- Halbuki daha salahi) ettar makam- daveti lrnbul edeceklerı anlaşılmak
barln Ege sahillerimizden Çeşme li- Jar ve bilhassa İngiliz siyasi mehafili tadır. 
manının müstahkem olmıyan kısım- bu tecavüzün yakında toplanacak o
ları İngiliz kontrol filosuna tahsis e- lan Üçler Konfcransm1 akim bırak
dilmiştir. Bu limana toplanan İngi- mnk maksndile Va1ans hükumetinin 
liz gemileri, münavebe ile kontrole tahtelbahiri tarafından yapıldığına 
çıkmaktadırlar. Diğer limanda kalan kani bulunmoktndır. 

Ekspr11s teahhurla geldi 
Bu sabah Avrupa ekspresi, hudut

taki gümrük muamelfıtı yüzünden 
bıraz t<'alıhurla gelmiştir. 

Cumhuriyet ayramı b • 
ıo u rayda verllecek 
Bu yıl, Cumhuriyet Bayramı em-

salinden çok üstün bir şekilde kut
lanacak ve bazı yenilikler de yapıla
caktır. Bu arada her yıl vali kona
ğında verilmesi mutad olan resmi 
balonun saraylardan birinde, ağlebi 
ihtimal Dolmabahçede \erilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Geçenlerde Atinada toplanan bey
nelmilel Patoloji Kongresine mem -
leketimizden iştirak ed.<?n Profesör 
General Doktor Tevfik Sağlam, Akil 
Muhtar, Nurettin Ali, Sedat. Süheyl 

'Ünver, Nurettin Ramih, Muzaffer 
Şevki, Fahri Erele kongre mi.inasc
betile Yunan Hükumetince muhte-
lif rütbeden madalya 
hediye edilmiştir. 

ve nişanlar 

\ 
liyecektir. 3 1'11 jl1 * Bursa vilayetinde 1109 z11~ J;J. 

16661 erkek olmak üzer~. e)t~ 
mektep talebesi tahsil g~ (j1 

*Yeni tütün mahsulünilll. _J 
yo kilo olduğu nnlaşılrnl: t]ıtı ~< 

Osmanlı Bankası P ğll Şjt'ı;ır . 
Merkezi erkinmdan ve Ere 13111 1 

ti tasfiye heyeti azasından ıe 'f' 
vasiye bu sabahki eksPI'e

5::.A ' 
' . 05" .ş 

risten ,.ehrimize ge~, ı:ırı tl'lf 
Bankası erkan ve memur 
fından karşılanmıştır. 



• 
1 ' • E ŞÖHRET 

Vle e e Ç•f f! lere aA za m"ı Her meslekte olduğu gibi, mu.har-n c - 1 rirliktc de, her şeyden evvel cinsan. 

k 1 k 1 k 
olmak gerektir. 

O 1 1 goıı ster' ece Ben bir muharrir tanınm ki, in -ay 1 ar 1 san1ığın iyi vasıflarından tamamen 
uzaktır ve hakarete maruz kalmayı 

Dahı·ı,·ye 'reka"'letı· ·~"' _, · 1
aaeta bir zevk edinmiştir. 

V ~ llll J US ualTe• Bu muharrir, şimdiye kadar tek 

lerz·ne yenı· bı·r . d. \satır telif eser t•erme~iğini iftiharla enllT VeT l söyler. Buna rağmen ımzası altında, 
. a!ler Yıl, muhtelif şehirlerimizde lenme muamelatına ait muntazam cedebi ve milli roman. Zar ncşret-
\'ef~~an izdivaçların adedinin bir e\·- istatistikler tutulmaktndır. ımekte devam eder. 
~ 1 

seneye nazaran umumiyetle Bazı nüfus dairelerinin, evlenen Bu muharrir, tiyatro ile alcikadar-
a a Olduğu anlaşılmıştır. çiftlerin yer değiştirme kayıtları dn·. fakat yazdığı tenkitler bile kcn-

Vl ununla beraber memleketimizin hakkında bu istatistiklere tesir ede- dinin değildir, o piyes hak1cmda ya-

1 ..;ıı~n~e muamclelerıni ,.e izdh•aç- biiecek yanlış hareketleri görüldü - zılmış yabancı dildeki muhtelıf tcn
ser d~ı.nıa çoğaltmak ve nüfus siya- lğünden, bu hususta Dahiliye Ve - kitleri tercüme eder, imzasıle yazar. 

11 lllıızı inkişnf ettirmek için, evle- kiı!etinden dün yeni bir emir veril- Bu mu1ım7ir, arasıra şuna veya 
Ecek r"ftl mı"c:tı"r. Bu "mr"' göre, tarafları bac::ka 'buna çatar. Kendisine cevap ı•erile-heı . ııı ere, gerek nüfus, gerek ı: "' ... ı: d 

1 
z 

. edıye ve gerek sair bütün daire- başka kazalar halkından olan evlen- ceğini 1ıissetti mi, ya er ıa o ceva-
_erdc azanı· t hil •t ·· t ·1 · D ime muamelelerinin tescilinde, ka - j bm çıkaca. ğı gazetenin ~alıibin~ l~o-
:ıu· ı· ı es a gos erı mesı a- ·ı , maslarla rıca ve ıstır Ye: V k dının kocasının uanına veva erke - şar, aı evı ~e 1 -bi!d· . e füetinden alfıkadarlara J J d"l 

ll'ılrniştir. ı ğin kadının hanesine, yahut tama- hamlarla, bu cevabın neşre ı mcnıe-
13 sini yalvarır. Şcıyet cevap verecek 

a2:1 evl.n l ı d ki h mile başka bir yere nnkli için bun -deın "'nme sn on arın a a- olan kimsenin bir memuriyeti falan 
e veya · ı·k d l !ardan 5 kuruşluk pullu bir yer de-tın ha • saır a a a ar memur a - varsa, amirine gidip yüz suyu döker, 

liltıe .1a bahşiş veyn şeker kabul et~ ğiştirme ilmühaberi alınacaktır. Ay- revap t:erm.cmesini temin etmiye 
~ tı görüldüğünden buna da mey- ni kaza dahilinde olan yer değiştir- çalışır. 
l)·~<:riJrniJecektir. me muameleleri için ilmühaber la- Bu mu1ıarrir, ba.::an da, klcisik ol-
~raftan, memlekette, ev - zım değildir. muş. yerleşmiş, bugiinkü kültürün 
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\ e 
Sıhhiye Vekaleti, bazı on· 

on 

dül§syonları · yasak etti 

Halk Filozofu-] 
diyor ki: 

Hamalhk ve 
Ölüm tehlikesi 
Sırt hnmallığının ortadan kalkma

sından sevmmiyen kimse yoktur. 

Emre aykırı hareket 
kadın berberi 15 gün 

mahkum oldu 

Hatta hamallar bizzat kendileri bile. 
eden bir Hel~ herkesten ziya.de o.nların mem

nun olması gerektır kı omuzlarını 
hapse birer vinç haline koyan bu zavallı 

insanlar şöyle bir silkinip, yüklerini 
yere yuvarlamış ve şimdi hakiki biı 

Şiddetli bir zehir maddesi olan süblıme mahlülünün kullanılması 
suretile berberler tarafından ondülasyon yapılması, sıhhat için muhtelif 
suretlerle tehlikeli olduğundan bu usulün kullanılması şehrimiz Beledi
yesince bütlin berberlere yasak edilmişti. 

Ayni znmanda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti de, diğer şehir
lerde ondüliısyon yüzünden kadınların sııçlarının yanmasına ve sthhat
lerinin tehlikeye düşmesine mani olmak üzere süblime mablüllü usul ile 
ve ayrıca (hem kalevi ve hem de snni klor zeybak'ı ihtiva eden) diğer 
bir ikinci usul ile ondülasyon yapılmasını memleketin her tarafında yasak 
etmiştir. 

Bu hususta Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekıiletinden bütün vilayet
lere bir tamim gönderilerek bu yasağa rinyet elmiycn berberlerin, umumi 
hıfzıssıhha kanununun :!62 nci maddesi delfıletile Türk ceza kanununun 
396 ncı maddesi mucibince cezalrındırılmak üzere müddeiumumiliklere 
teslim edilmesi bildirilmiştir. 

Bu yasak hilafına hareket ederken ilk yakalanan İzmirde Muharrem 
isminde bir berber olmuştur. Muharrem, İzmirdcki dükkanında bazı ba
yanlara ondüle yaparken mahkeme kararile geçen gün ansızın dükkanın
da bir cürmümeşhut yapılarak suç üstü yakalanmıştır. 

insan gibi aramıza karışmış bulunu· 
yor1ar. Zira yük taşımak insanlardan 
ziyade hayvnnların i~i olmak lüzım
gelir. Hatta hayvanlar:ın bile bu ma
kine devrinde böyle bir azaptan ko
runması musiptir. Tabii herkes gibi 
ben de sırtımda hayatın yükünü ta
şımaktan başka bir ağırlıkla omuz
larımı çökertmemiş olduğum halde 
memnunum. 

t'\. esaslannı atmış yüksek edebi şahsi-
U n ive r sif ede ki Y ag"' cıların yetler aleyhinde bulunur, onların hiç 
l::t bir kıymeti olmadığını iddia eder. 

Berber Muharrem, her ne kadar süblime yerine su kullandığını söy
lemiş ve kullandığı mablülii içmek istemişse de müthiş bir zehir olduğu 
fcnnen tcsbit edilen şişe muhteviyatı zorla elinden alınmış ve mahkeme 
kararile 15 gün hapse, 15 lira da para ceznsma mahkum edilmiştir. 

Eşekler, yüklerini atlara, sırt ha
malları da tekerlekli arabalara yük
lediler. Eskicilerin alım satım yap
ması menedilen çocuk arabalarının 

bu uğurda çok yararlık gösterdiğini 
söylüyorlar. Zerzevatçılar lastik 
tekerlekli birer bebek arabasına pat
lıcanlarını yükleyerek sokak sokak 
dolaşıyorlnrmış. Sucular, sakalar, 
ağızları Belediye tarafından mühür
lenmiş su tenekelerini yine böyle te
kerlekli arabalarla taşımıya başla -
mışlar. Araba tekerleklerinin taham
mül ederniyeceği kaldırımsız, çamur
lu yolları hesaba katmıyarak bir an 
için buna da sevinelim. 

c:-cnebi Yeni bir Aradan tızttn bir zaman geçmeden, 

P bir de l>a1;arsınız ki, o dahinin ese -

1'o .r •• l uı·lesı· ·' rini tercüme eder. / e SOr e f- Tı 1 Bu. muharrir, Beyoğlunun gizli 

lık defa Türkçe ders Kaçakçllık bürosuna bir kumar oynanan yerlerine musallat 

1,\f_ernıeğe aşladılar! ihbar yapıldı ! lolur, dayak yer, yine gider. koı,ulur, 
1""1.;i.~ııv"rsı"tedekı" yabancı profcso··r _ • yine gider, ni1ıayl!t batakhanenin "• ~ " Belediyece, margarin imalatı için 

d ı salıibi ona, bir da1ıa oralara uğrama-e1lll ·ı ~s erini Türkçe olarak takrir kanuni e\•safı ve ruhsatı haiz olan-
let ~ erı hakkında verilen son müh- lar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- ması içiıı sadaka nevinden baç ver-

~<:b<:· tarnn rnolmuştur. Bu itibarla lkaletinin talimatnamesine uygun o- miye kalbşır. 
1 Prof ·· l k l l · · larak fabrika tesis edCC€klerc müsa- \'e şayam hayrettir, bu insan ve ta.hı b esor er, mu ave e erı ı - mulıarrir müsveddesiııiıı ismi, cLa-

dt-rsı ~ tedris yılı başından itibaren ade verilmektedir. rnus[e• de memleketin güzide edip-
t~"kelrıni bu sene Türkçe olarak ve- ı Son zamanlarda kaçakçılık büro-

" ~rdir :eri arıısına yazıhııtştır. 
'8 · suna yapılan bir ihbarda sabuncular L R 1 

~lır~ı ka~·ıt yalnız Üniversitenin ilk tarafından sınai iptidai madde ola- ft"J:J;~:~d.lıtaat:t~aı:::dil;rkaen lı:u~ı~~ 
llto~ ~~gu zaman çağırılan ecnebi rak getirilen balık yağlarının mah-

'eSö ı 1-imin şıı sözleri de yazılıdır: 
laıı b r ere şamildir. Biliihara açı- !Utçular tarafındaıı alınarak bozuk enir insanın şölırcti, 

0 
şö1ıreti elde 

Prorcs'il~klara tayin olunan ecnebi yağlarla mahlUt yapıldığoı bildiril- ctmcT~ için kullandığı vasıtalarla öl· 
tıhten : c. r ise, tayin edildikleri ta- miş olduğundıın gümrük ve kaçak-

ıt b çii lii r. • ~tıtıi .~ aren üç sene sonra ders- çılık şubelerinoe tahkikat yapılma 
'l'urkçc vereceklerdir. sına başlanılmıştır. Şimdi, geliniz de buna inanınız. 

Fikret Adll 

~ni tramvay şebekesi Akay-·- -

İo h T k . h ff d Vapurları P ane a sım a ın an Yolcuları 

Yeni 
Basılan 
Madalyalar 
Menevra hatırstu olarak 

dağıtllacak 
10 teşrinievvelde ba~lıyacak olan 

büyük Aydın askeri manevraları 

hatıraları olmak üzere Darphanede 
madalyalar basılmıya başlanmıştır. 

Madalyanın bir tarafında Alatürkün 
imzaları, (Ege İkinci Ordu mnncv -
raları hatırası 15/10/937) tarihi, di
ğer tarafında da defne dalı ile ay 
yıldız vardır. 

Bu madalyalar, şanlı ordumuzun 
manevralarında hazır bulunacak ku
mandanlara ve erlere tevzi edilecek
lir. 

vazgeçildi 

Romanya 
Reji 
Hey'eti 

Yeni bir yoldan köprUye TUtUn sabn almak üzere 

lJe!Joğ/u tramvayı, Moçkadan 
ne Beşiktaşa indirilecek 

l re d Yoğlu tramvay şebekesinin tevsii ve henüz tramvay gcçmiyen ycr
i~ece:· ~arnvay işletilmesi için bugünlerde ~'eni ve esaslı tetkiklere giri
bıtine ı aber alınmıştır. Evvela Beyoğlu ile Beşiktaşın trnm,•ayla biri
lıe~ılt~ap~ı için Maçka trnmvay hattı, Valideçeşmesi - Akaretler yolu ile 
ltaııaı_. Şa 1ndirilecektir. Zaten şimdi tramvaylar Maçkada Taşlık yakınına 
Çe geJdig~· · · V l'd Şll\es· t ıçın burada ray döşenecek ''e tel gerilecek yalnız a ı c-
ltt. l - Akaretler yokuşu kalmıştır. İlk cvvcl<i i~ bumdan başlanacak-

l'cıp~;e~ taraftan, Tophane - Feruzağa - Cihangir - Sıraselviler yolu ile 
tn~i he en Taksime tram\·ay çıkartmnk e\•\·elce Belediyece arzu edil
cl\ • aw· b biıta a u maksatla on beş yıldanberi Belediye, bu sahadaki arsalar-
'ttt l>ros~·apılrnasınn müsande etmemekte idi. Ahiren şehircilik mütehas. 
terı.ı cad~ tarafından burada tetkikat yapılmış ve mütehassıs Prost, bu 
bır ccı<id eden tramvay geçirilmesini muvafık bulmamıştır. Ynlmz, böyle 
R~hıarın?e i~tiyaç olduğunu görmüş ve bu caddenin gcnişliğile güzer
hhı h;w ~E:sbıt etmiştır. Bu itibarla, J;lelcdiye artık bu cadde ve güzer
'-.. .... .,,.,,:,cınde kalan yerlerde inşaata müsaade etmiye başlamıştır. tl .......... 'Ji k """"1111h1111mımum111nıcnınıı11111111ıı•ııı1111111•1111ıııııı11111111nıc•ııııı111ıııııınııı11ıcununmnm11ııııHı 

çıkacaklar! tehrimizden iz mire gitti 
Akay idnrcsi, yeni Kadıköy iske- Rumenlerden mürekkep bir reji 

lesinin Köprüye bakan tarafının üst heyeti, memleketimizden tütün al • 
katını caddeye kadar uzatmıya karar mak üzere şehrimize gelmiş ve ev -
vermiştir. 2'· öure•1 

.. v.ı;:·,:: -.- velki gün Bandırma - Bnlıkesir hat-
Vapur yolcuları bu suretle doğru- tile İzmire gitmiştir. 

dan doğruya bir yol haline konacak Rumen tütün heyeti, Ege mınta
olan yukarı kattan Köprüye çıkal>i- kasından ehemmiyetli miktarda tü -
leceklerdır. Yeni inşaata hemen baş- tün alacağını izmirde resmen ilan 
Janılacaktır. etmistir. 
Diğer taraftan yaya halk111 Köprü Ro"manyalı tütün eksperleri ilk 

ÜZC'rincieki kesafetini azaitmak icin partide 1936 senesi ı·ekoltesinden ol-
~ ' 

Köprünün altındaki iskeleler arast- mak üzere (98) bin kilo Tonga - Ak-
nın bir geçit yeri haline konulması hisar cinsi mal alacaklardır, Rumen 

1 
mu\·afık görülmüştiır. Bu maksatla alıcılar, mutavassıtların hiç bir tek
Köprüde Adalar iskelesindeki yolu lifini kabul etmiyeceklerini de bil
kapayan demir parmaklıklar kaldı- dirmişlerdir. 

rılmıştır. in g11_t_e ... ;!!Ooe•d4'!;•n-gelen 
Gene doktorlaran stajı tayyare 
Tıb Fakültesi son sınıf talebesinin Evvelki gün İngiltereden şehrimi-

altı aydan ibaret olan staj müddeti, 
11 aya çıkarılmıştır. Bu suretle genç 
doktorlar, hastanelerde daha fazla 
pratık yapmak imkanını elde etmiş 
olmaktadırlar. 

ze Gieze marka bir İngiliz tayyaresi 
gelmiştir. Tayyare buradan doğru 
Adanaya gitmiş ''e orndan da Ha -
lehe müteveccihen hareket etmiş -
tir. Go ak/ar Talebenin 

'!'.ece/eri Giyeceği 
um 1111111111111111111n11111111111111ıı1111111111111111111 ır ı ı ı ı ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111ı111 

alka temiz gıda 

Yakalanan 
Av 
Tüfekleri 

, 

Maiiye vekaletinden sa
tuş emri geldi 

İzin almadan kullanılan veya sair 
sebeplerle hükumetçe ahaliden mü
sadere edilen av tüfeklerinin Mali-
ye idareleri tarafından Adliyeden a
lınarak Müdafaai Milliye Vekaleti 
emrine verilmesi evvelce Maliye Ve
kaletinden Defterdarlıklara bildiril-
mişti. 

Dün, bu hususta Maiıye Vekale -
tinden Defterdarlığa yeni bir emir 
gönderilmiştir. Bu emirde, badema 
askeri fabrikalara izabe edilmek ü-
zere hurda olan malzemenin sevke-• 
dileceği ve kullanılmıya elverişli av 
tiifcklerinin satılmalarının muvafık 
olacağı bildirilmektedir. 

Defterdarlık, şimdiye kadar mü
sadere edilen ve edilecek bu kabil 
tüfekleri aleni müzayede ile halka 
satncakhr. 

ikinci 
Kağıt 
Fabrikamız 
Yakında; 428 bin liraya 

inşa ediliyor 
Memleket snnayiinde büyük ham

leler başaracak olım ikinci ' kağıt 

fabrikamızın inşaatına bugünlerde 
başlanması kararlaştırılmıştır. İz -
mitte \'e birinci kii.ğıt fabrikamızın 

yanıda yapılacak olan ikinci kağıt 
imalathaııemizin inşası için tam 428 
bin 668 lira sarfcdilecektir. 

Bu maksatla açılan münakasa 20 
Birinciteşrinde neticelendirilecek ve 
fabrikayı inşa edecek müteahhit o 
vakit belli olacaktır. 

İkinci kağıt fabrikamızdan sonra 
sellüz ihtiyacı tamamen temin edi
icceğindcn şimdi imal edilemiycn 

Apartımanların altıncı katına ka
dar tenekeleri yine sırtında taşıyan 
sucuların bu rahatlıktan büyük bir 
şey kazrındıklarmı sanmamakla be -
raber, ne de olsa her yenilik ve deği
şiklik hoşa gider ve gitmelidir. 

Lakin dün Mercan yokuşundan ge
çiyordum. Sırt hnmallarmın düz bir 
tahtanın altına çiviledikleri dört kü
çük tekerleğin üstüne· yerleştirdik
leri dokuz çuval unu nnsıl götürdük
lerini gördüm ve ürktüm. Çünkü yo
kuşun başından doludizgin bırakılan 
bu acayip ve frensiz arabayı iki ha -
malın iki taraftan bütüh kuvvetleri
ni sarfettikleri halde zapt ve idare 
edemediklerine şahit oldum. Bu 
manzara karşısında insanın tüyleri
nin ürpermemesi kabil olmuyor. 
Çünkü istikametini değiştirmek müş
kül ve hatta imkansız olan bu ağır 
yüklü arabaların yoldan geçen in -
sanlara, çocuklara hatta otomobil \·e 
yük arabası gibi nakil vasıtalarına 
bile çarpması feci ve korkunç akı -
l>etlere gebe olmasından korkulur. 
Bu arabaların Üzerlerine elektrik 
dinamolarındaki gibi iki kemik ara
sına çizilmiş kuru kafadan bir ölüm 
tehlikesi işareti konulmasını tavsi -
ye ve teklif ediyorum. Hamallara da 
yoJculara da içim sızlayarak ac~·o -
rum. 

Halk f=IJozof u 

Emniyet memurla
rının üniformaları 
Emniyet teşkilatında çalışan şu -

be müdürlcrile baş komiserlerin de 
yeni polis kararnamesine göre resmi 
kıyafet giymeleri mecburidir. 
Baş komiserlerin üniformaları me

murlarla ayni renkte, fakat ceket -
lerinin yakası açık bulunmaktadır. 

Yakanın iki tarafında evvelce ka -

palı yakalarda taşınan ve ortasında 
bir yıldız bulunan beyaz demirden 
iki müselles bulunmnktadır. 

birçok cins kağıtları o vakit kolayca İstanbul Beşinci İcra Memurlu -
yapmak kabil olacaktır. ğundan : -------:--

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde 

IMnhkcmesinden: 22 numımıda Necip ve Kemale: 
Hazine Muhakcmat Müdiirlüğü Bir kıt'a senet mucibince İstanbul 

j \'ekıli avukat Nüzhet Erk tarafından mC'zbahasındn toptancı kasap Yu • 

~flpe~izleniyor · Serpuşla'r 
Çf.iler 

ı 9ece üç buçukta 
,_,:lftttad!e başhyorlar 
la. 1 leıı r. lllakarnlar tarafından 

ilk mekteplilere kasket 
yasak 1 

önce Beyoğlu Üçüncü Vakıf han 5 nus:ı borcunuz olan 92 liranın maa-

G • h h" ı k ınumaralı dairede oturmuş olan ve faiz ve masarif tahsili için açılan ica y r 1 s 1 1 m a ç 1 ara n ha_ten yerleri. belli ~ulunmıyan ko - 1 ra takibi üzerine adresinize gönde
mısyoncu Azız Şadı ve Galatada a- rilcn 937/986 numaralı ödeme emri • f A t h ı k t ı sikürasyoni hanındn 60 numarada o- sözü geçen yerde bulunmadığınızdan 

1 m a a an e er apa 1 ıyor tu:,muş ~ül~a Şehrcmane~i inşaat ve halihazır ikametgahınızın belli 
r t. ?nıruzt·ın· .. 
~ Uı>ruı c gundütleri yol-
~lt~ası ıç~ken halkın toza bulnn -
tn ~ bu ak sokakların süpürülmesi 
C<ııllltnır. 'X' ~~dan itibaren dcğişti
aaa~ ~at u:~ Usule göre sokaklar 
ttıu aıt1ya k uçuktan sabaha karşı 
~l Ola.cakt adar tarnaınile süpürül

lıh .... tıcıan tr. 
"llty sonra k 

ta~ . tlcak sa ·akların tozu a-
~l{:(ıbi to~ :Y:lnızgübre, kağıt, yap
tır. lttrıet~n ~ldırrnıyan, fakat so -

addelcr toplatılacak-

~~ "1u..,-;;---
t1ucı .. sat \reıt~ı z ve B. Bade 
aı. "lii h . <UCti f,, T· 
'<ltltl •vıurnta . "S ıcaret Umum 
~"ot ~dıZ;ı..... z ıle İktısat \r k:.1 t· 
t eso _--o.ton .. e <Ue ı 
(\ ~{'l ~ '.eade d .. :rnutehassıslarından 
"'~· ~•§1 • un Arık ._ . ı~~t' erdir 0 aradan ızmı-
t"tteıe ı \'<! ih . tada incir ''e üzüm 

ıu oıac kracatın kontrolü· . ·1 a lard ı~ı e 
ır. 

Lise ve ortaokul talebesinin giy
dikleri kasketlerin ekseriya gayri -
muntazam bulunduğu ve yeknesak 
olmadığı görülmüştür. Bu münase
betle mektep müdürlüklerine yeni 
bir emir verilerek talebelerin kas • 
ketlerinin, kasket talimatnamesinin 
C fıkrasındaki izahata uygun olma
sınn dikkat edilmesi bildirilmiştir. 

Sıhhat Vekaleti, sıl€ı tef fişler 
yapılmasını tebliğ elti 

Lise Ye ortamektcpler talebefori, 
badema talimatnameye aykırı kok
ratls.r taşıyamıyacaklardır. 

Bütün ilkmeklepler talebesi de, 
kep yerine kasket giyemiyecekler -
dir. Bunlar yalnız {kep) kullanacak
lardır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve ~ 
kaleti, pazarlarda ve bakkallarda sa
tılan ve halkın yiyect•k ve içeceğine 
müteallik olan bütün maddelerin 
temiz ve sıhhi bir şekilde olmasına 
azami dikkat edilmesini, a;Tıca bun
ların imal edildiği yerlerin de kon
trol edilerek gayri sıhhi imalathane
lerin kapatılmasını vilayetlere bil-
dirmiştir. Belediye ve Sıhhiye mü

Otomoblllerln muayenesi fcttiş1eri, halkımızın yiyecek ve içe
Şehrimizdeki taksi otomobilleri ceğile alakadar imnlüthııneleri sıkı 

bugünden itibaren kontrol edilecek bir surette teftiş etmiye başlamışlar
ve saatlerini yeni tenzilfıta göre he
nüz ay:ır ettirmemiş olan taksiler iş
ten alıkonulacaklardır. 

dır. 

Bu arada s:ıbun ve yağ, sucuk ima
lathaneleri ile su imlahaneleri sı -

' 

kı bir kontrolden geçirilmektedir. 
Müfettişler, bundan sonra şehir -

deki bütün yenılecek, içilecek mad
deler yapan ve satanları teftiş eyli
yeceklerdir. Müfettişlerin bu teftiş
lerinde kendilerine birer doktoru -
muz da refakat etmektedir. Tef -
'tişler on. on beş gün kadar daha de-
vam edecek, ondan sonra umumi va
ziyet hakkında bir rapor hazırlana
rak Sıhhiye Müdürlüğüne ve Bele
diye reisliğine verilecektir. 
Sıhhiye Vekaleti, halkın sıhhatile 

oynıyan imalathaneleri, Kayseri pas
tırma imalüthanelerine ;·aptığı gibi, 
icabederse hemen seddcdecektir. 

muhendıslerınden İrfan Faık aleyh- olınamasındnn dolayı ödeme emrinin 
lcrinc açılan alacak davasının mu - 30 gün müddetle ve ilanen tebligine 
hakemesl.ndc, da\ra olunanlara ila - . 

Icra Hakimliğince karar verilmiştir. nen tebligat yapıldığı halde mah -
Bu ödeme emrinin ilan edildiği ta -kemeye gelmediklerinden davacının 

lrihtcn itibaren otuz gün içinde bormuknvelename ve kefaletname su-
1 cunuzu ödemeniz ve borcun tamamıretleri gibi vesikalar ihraz ettiğin -

den hnhsile gıyap knrarının ilanen na veya bir kısmına ve yahut ta ala
caklının takibat icrası hakkında bir t<>bliğine ye bu husus için kendile -

rine bir ay mühlet vc'rilmcsine ve itirazınız varsa yine bu otuz günde 
istida ile veya şifahen İcra dairesine muhakemenin 8/11 /937 pazartesi sa-
bildirmeniz ve bildirmediğiniz at 14 de bırakılmasına karar veril -

diğinden yukarıda isim ve ndresleri takdirde bu müddet içinde mal 
yazılı dava olunanlar mahkC'mcve beyanında bulunmanız lazım -
gelmedikleri veya bir vekil gönder- dır. Beyanda bulunmazsanız ha -
medikleri ve miiddetinde gıvap ka- pis ile tazyik olunacağınız ve ha -
rarına itirnz etmedikleri takdirde va- kikate muhalif beyanda bulunduğu
kıaları kabul etmis addolunarak gı- nuz takdirde hapis ile cezalandırı -
yaplarında hüküm verileceği ve bu lacağınız ve borcu ödemez veya iti
baptaki gıyap kararının bir nüshası raz etmezseniz hakkınızda cebri ic
mahkeme duvarma ıı.sıldığı ilan olu- raya devam olunacağı ilan olunur. 
nur. (937 /893) (626) 
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Esrarengiz bir Cumudiyeler 
Devrine aid 
Bir keşif 
Sovyctler Birliği İlim Akademisi • 

sın in gönderdiği bir heyet, Don 'da 
Kostenki köyü mıntakasında, bun -
dan 30 ila 35 bin sene evvel yaşa -
mış olan cümudiycler devrine ait bir 
in~anın inini keşfetmiştir. 

Burada, muhtelif silahlar ve sileks
ten yapılmış bir çok eşya bulunmuş
tur. Bunlar arasında, bilhassa nazarı 
dikkati celbeden eşya, san'atkarane 
v<>pılmış bir ok ucu ile 80 sene e,·vel 
Fr ansada yapılan kazılarda elde edi
lenlere müşabih taştan mamul üç 
silahtır. 

HAYAT 
Turgut, eldivenlerini parmakla -

rından birer birer çekip çıkarırken, 
dertli bir duruşla: 

- Tamamile ayni manzara, diyor; 
du, her şey eskisi gibi! .. 

OYUNU 
Çeviren ; Tarık Z. Tunaya 

7 

Varı Jelz• b b • h lr J içinde, bir çok kemikten ve sileks-
1 ı Uı VB ay gzn lr Q ae ten mamul eşya bulunan bir topr~k 

Bakışları, bu ağaçlı tepeden etra
fını çevrcliyen manzaralarlar üze -
rinde dolaşıyordu. Bu yemyeşil O· 

b l k b b b •t kulübe ankazı, ilim bakımından bıl-
U unan lZ Q asını l e hassa mühim biı' aıaka uyandırmış- 1 

va, daha ilerdeki ve sıcaklığın tatlı 
sisi içinde kalan evler. .. Şu muhte
ŞC'm gök):Üzü ve sanki çşık çiftleri tanıgamadı 

Kacırııan kız ve babası 

Bir kaç gün evvel Fransada bir kız 
kaçırma vak'ası olmuştur. Esraren
giz bir şekilde cereyan eden bu ha
disenin tafsilatını yazıyoruz: 

Saat 8 raddelerinde büyük Gren
vil lokantasında yemek yiyenler, a
cı bir kadın çığlığile yerlerinden fır
lamışlardır. İclerinden bir zabit, he
men dışarıya koşmuş ve yolun üze
rinde yatan 15 yaşlarında bir kız 

bulmuştur. 

Baygın bir halde yatan kız, he -
men oradaki apartmanlardan birine 
götürülmüş ve Hizımgelen tedavisi 
yapılmıştır. Bir kaç saat sonra ken
dine gelen kız, hiç bir ş y hatırlı -
ynmamış, kendısine ismini sorduk
hırı zaman önce hatırlıyamamış. an
cak yarım saat diişündükten sonra, 
ismınin Odette olduğunu söylemiş -
tir. 

Vak'adan 2-3 saat sonra, çok gü
zel olnn g nç kız; kırmızı bir oto -
mobilde gittiklerini ve kendisine acı 
bir til5ç vererek bayılttıklarını ha
yal meyal hatırlamıştır. 

Genç kız, siyah renklere bakamı
yor, ve siyah elbiseli erkekler, sor~ 
için gelip gittikçe gözleri dehşetlen 
büyüyormuş. 

İLK TAHKİKAT 

Polis komiseri M. Andre hemen 
vak'aya el koymuşsa da, zavallı kı
zın ağzından hiç bir şey öğreneme -
miştir. Polis, kızın cebinde küçük bir 
nynn ve dükkanlarda arşınla satı

lan kordelalardan bulmuştur. Bu 
kordelii üzerinde Cop şehrinde bir 
dükkanın ismi yazılıydı. 

Hemen bu şehl"R. edilen telefona 
cevap olarak bu şehirde Odette Cal 
isimli bir kızın kaybolduğu haberi 
gelmiştir. Kızının bulunduğu habe
rini alan babası otomobille hemen 
Gop şehrinden Grenoble'e,. hareket 
etmiştir. 

Tefrika No: 29 

Sabahın saat 2 sine doğru kendi
sini kaçıranlar hakkında tafsilat ve: 
rebilmiştir. Söylediğine göre kaçı -
ran erkek, siyah elbiseli, yeşil şap -
kah, siyah saçlı bir adammış. Ya
nındn da sarışın bir kadın varmış. 

2 saat sonra otomobille gelen ba
bası, kızının yattığı odaya girer gir
mez kız: 

- Gene bu siyah elbiseli adam di
ye üzerine hücum etmiştir. 

Zavallı adamın o an"daki duyduğu 
teessürü tasavvur edin .• 

O gecc>yi bağırarak, siyah adama 
lanet ederek geçiren Odette, ertesi 
sabah, babasını gene tanıyamamış
tır. 

Öğleden sonra, annesinin öldü • 
ğünü söyliycrck ağlamıya başlamış
tır. 

Sağ ve sıhhatte olan annesi Mme. 
ıc~ı ertesi sabah kızını görmiye gi
d<-c<•ktir. Bu karşılaşmanın, kızın ak
lını başına getireceği tahmin edili
yor. 

M. CAL'IN SÖYLEDİKLERİ 
M. Cal'ın söylediğine göre vak'a

dan bir kaç gün evvel, evde genç 
kız yalnızken, bir adam eve gelmiş 
ve kızın ~üzelliği hakkında kompli
man yapmışı ır. Genç kız, adamın 

içeri girmc>k ist••mesine mani olmuş

tur. Bu yah:ıncı cıcfomın kızı kaçırdı
ğı tnhmin ediliyor. 

KlRMrzr OTOMOBİL 
- Kızınız, nasıl kayboldu? suali

ne M. Cal: 
- Dün sabah mektep vakti, Odette 

7,45 te evi terkederek mektebe gitti. 
Saat 13 de mektebe her günkü 
gibi kızımı almıya gittiğim zaman, 
müdüre, sabahleyın gelmediğini söy
ledi. 

İki saat, bütün şehri aradımsa da 

'
bulamadım ve polise haber verdim. 
Polıc:in tahkikatına göre, genç kız, 

tır. 

e saklamak için fışkırarak top top gür 
lspanyol sanatkAr1 orta• yeşilliklerin çevirdiği küçük y~yla. 

dan kayboldu ! ya yerleşmiş kiiçük kır _ka~vesı.:. 

G f .1 ·ı . d b' h·dı"se· Ro- Arkadaşı daha fazla bır lakaydıle: gili ile de hiç bir zaman... ·t . ene ı m a emın e ır a . . . . k ı 
·ı D" h b' İspanvol vıl- 1 - Evet, tamamıle aynı ... dedı. _ Sahi, sen halfı Hikmeti bıra zı a ıyaz meş ur ır J • V b .

1 
T d .. 

1 
. · t ~ · ı 

d d R •t D" •. Franko I e ası e urgu un soz erını as- gına pışmansın... .. . . de ızı ır. ozı a ıyazın ası - • _ k"" 
d 1 t r d -ıdu"ru"ldü dik etti. Yalnız karılarımız eksik. - Ve bu pişmanlıgım, gıttı r · ı·· nun a am an ara ın an o - 1 • E ,Jı ı 

~·· .. 1 . 1. R ·ı ·s·ler a 'Hem sen de, pek hassasmışsın ca - du. G"rsonun gelı"şi, bu sesleri san- artıyor. Budalalık değil mi? ' .., gu soy enmış ı. ozı anın a ı - u 

1 
ıınmı"" 

leyhine casusluk ettiği iddia edilmiş- nım!.. ki biraz durdurdu. ğimizi ve. şu anlaşamamaz J5· 

t . F k t ··1d·· "}d'"ğü" a 'asının as- Bir yeşilliğin arka51na geçtiler. Leylanın scvdigvi vemegvi söyleme- düşündükçe çok i'azla iç1eniyoruf1'1· ı. a a o uru u ş ) ı . .. .. .. .1 

1 
d 

Jı çıkmamıştır. Kendisi yaşamakta, Şimdi, buradan kımseye gorun?'u -
1
si üzerine, Turgudun kaşları gayri Bilsen, her şeyi sonrn an a ım. }let 

h o derece sıhhati yerindedir. yorlardı, karşılarında berrak bır u- ihtiyari çatıldı, başını önüne eğdi. - Peki amma, onu çağır .. ona 
t em 

5

, nl t"st" Amerika va gitmişti. fuk alabildiğine uzanıyordu. Hikmet, arkadaşının ka.vgtlandıg~ını şeyi yfoe, bugün de anlatabilirsifl· ·r span)O arı ı J k 1 'kl'v.1 . .. n bl 
Ş . d" da İngiltereve gelmekte- Garson, bir kerten e e çcvı ıgı e görünce, onun ellerini okşadı. İki Etrafa, bir kaç dakıka sure •ıı· ım ı ora n J k d 'k" . 

1 
be ber l\·ı 

d. çalılıklar arasından ay ı, ı ı yenı k d d kl · b" · 1.kl sessizlik çöktü. Bununa ra ır l a ın a yeme erme ır sessız ı e go-
Kav Marbe: Bu kızın sesi güzeldir. gelenin istediklerini yazdı ve yine başlndı1ar. Arasıra söylenen bir söz, cidenin bedbincc omuz kaldırışı 

Dans; meşhurdur. Bu kız da Ame - kayboldu. 1veya Leylanın bir şakası yemekleri- riilmcden anlaşıldı. • o1· 
rikadan İngiltereye geliyor. Bu kı- Turgut:. . . •v· . ne hiraz hareket veriyordu. Çatal Konuşmıya de\·am eden Leyla 
zın bir de vak'ası vardır. 922 de bir - ~e~la ıle geçıne~edıgımıze ~n- kaşık tıkırtısı, şişeden boşalan su - du · 
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patrondan 3 000 İngiliz lirası tazmi- sen hala ne kadar pışmanım, dıye yun akışı, bu iki yeşillik hücrelerini - Ben de, her şeyi sonradan • 
nat almıştır. 

1

Geçen sene de bir piyes- sözüne devam etti, onunla beraber canlandıran yegane seslerdi. layıp anlamadığımı halfı ken~i k~~. 
te almış olduğu r olü oynamış, dev- yaşamak,. ne kadar ~oş olacaktı. . . Turgutla Hikmet, bu hiç beklenil- dime soruyorum. Kendime yıne 1Jtİı 
risi ak~am, tekrar oynamaktan vaz- - Macıde de b_e~ım hoşu~~- gıdı- miyen kır komşularının söyledikle- madım yok .. Hem öyle sanıyoruil'l .

11
• 

geçmiştir. Bun.a sebep de ilk oyna - Y?rd~. Fakat, şu ı.tıyatları. yu.zund~n rini adamakıllı dinlemek için hafif senle ben, ikimiz, biribirimizin ~ı.ıt 
dığı akşamki rolü bir takım münek- h~ç ?1r zaman -~eçın~m~z~ık. Işte şım- hafif konuşmıya başladılar. Kadın - pacağı şeyleri yaptık ... Seni ınes a
kitlerin tenkit etmesine hiddetlen - dı hır kaç yıl oncekı g:bı te~ra: yal- , !arın konuşması gittikçe alaka verici yaşıyor görmek, o zamanlar ne ~11• 'd" nızız, acaba ne oldular. Senınkınden idi· şuma gidiyordu bilsen ... Sen, sefl1"' mesı •r. . . . v """ rv 
'""1"'"11 1 1111""""""'""111" 1 1111 " ' ""'""11""

111111111

"
11

""''~ bir haber aldın mı? - 1'lacidc, o hadisedcnbE>ri sen de kine, benim kocama oyhadıgh .. ,.e 
-- En ufak bir haber bile alama - bir daha buraya gelmemiştin değil Iün tamamilc aksini oynuyordun ıırı· 

•mi? ikimiz de hareketlerimizle kocal ) 
- Ben de öyle. Düşündükçe insa

na ne kadar garip geliyor. 
- Ne kadar da acı geliyor!.. 
on· dakika sonra sessizce yemek -

]erini yerken, birden başlarını kal -
dırdılar, bakışları çarpıştı; yandaki 
yeşiilik içinde konuşuluyordu. 

Oraya iki kadın gelmişti: Leylfı ve 
Macide. 

Turgut sararmıştı, Hikmeti ise. bu 
tesadüf, eğlendiriyordu. İkisi de ne
fes almadan yan tarafı . dinlemiye 
başladılar. 

Macide dertli bir sesle: 
- Tamamile ayni manzara, diyor

du, her şey eskisi gibi. .. 
Leyla arkadaşının söziinii tasdik 

ederek: 

-=-Yapayalnız gelemezdim, bir sev- sn.~ 

. ·. . . . "' .......... - .. "" . ~ ~ ;,'7--

EUGÜN MATiNELERDEN j p E K 
BAŞLIYARAK SiNEMASINDA 

2 MUAZZA M FiLM BiRDEN 

BEYNELMiLEL YANKESiCi 
lstemiye istemiye hırsız olan bir a vukatın dayanılmaz derecede 

komik ve heyecanlarla dolu maceraları. Baş rollerde: 

FERNAND GRA VEY · EDWİG FEUILLERf:· 
ve Halı.. ı mızın emsalsiz rağ'beti karşısında daha bir kaç gün uzatı 1•11 

Resım ve neykel sergi siıı- - Evet, dedi, yalnız kocalarımız 
LOREL-HARD 

deki Namık lsmailln manza.
1
eksik!.. 

ra tablosunun Dlr parçası Oturdukları, yerlerine yerleştik -

kırmızı bk otomobile binerken gö- ' leri duyuluyor, el çantalarının hafif 
rülmüştür, cevabını vermiştir. gürültülerini, bileziklerinin madeni 

Dun gece Oôette Cal'ın kaçıranlar şakıı tılarını ve gerdanlıkların hışır
tarafından Grenoblden 3 kilometre tılarını iki erk(>k cpey.ce işitebiliyor-

ve _ 

iKiZLERI 
TÜRKÇE SÖZLÜ KOMEDi 

ŞAHESERi 
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dığı ve genç kızın lokantanın ziya-
larını görer~k oraya kadar süründü- fııii:=:=:=::~ 
ğü tahakkuk etmiştir. 

MAURİCE CHEVAl~İER'nin 
''AŞK RESMİ GEÇİDİ, , "ŞEN DUL,, "NEŞE İLE,, 

Namındaki 3 filmi halkı cezbetmişti. Fakat bu seneki 

Ertesi sabah uyandığı zaman, yat
tığı lokantanın sahibi Mme. Chris -
tolet ile genç kızın arasında şu mu
havere olmuştur: 

- Ben nerdeyim, madam? 
- Grcnoblde, bir lokantada. 
- Buraya ne yapmıya geldim? 

Annemi öldürdüm mü? Beni saklı
yacaksınız değil mi? Bir daha o kır

lmızı otomobile binmek istemem. 

Bır kaç dakıka sonra, Arap İzzet 
Paşa, bozgun bir çehre ile tekrar 
salona girmişti. Fakat her zamanki 
şaklabanlığına mukabil, şimdi da -
yak yemiş bir kedi gibi sükunet i
çinde idi. İzzet Paşayı şifre katibi 
Kamil Bey takip ediyordu. 

İzzet Paşa, bir köşeye çekilmişti. 

SEViMLi 
ilk SERSER i 

Yegane filmi ile 
önümüzdek i p a · 
z ar tesi akşamın· SA KARYA 

Sineması salon&1• 
nu halkın h UcLI· 

muna maru% 
bırekecaktır • d a n itibaren 

--=-·-- c:::: 
Sadrazam Halil Rifat Paşa, bu söz

leri söylerken, şifre katibi Kamil 
IBey bu sefer de>, (Ticaret ve Nafıa 
Nazırı Mahmut Celalettin Paşa) nın 
kulağına eğilmiş; 

1 

rak anlatmak istedikleri yol, daha 
salimdir. Artık, ince eleyip, sık do

' kuyacak zaman geçmiştir. Vaziyet, 
buhran içindedir. Serasker Paşa 

,Hazretleri, her şeyi açık söylediler, 
fakat biz, söyliycmedik. 

Dedikten sonra, başını Halil Ri
fat Paşaya çevirmiş: 

~ 
~ dıııı' 

- Siz, ne buyurursunuz, efcfl 
- Harp ... 

Harp .. harp .. harp... ·ııı ' 
- Pekala .. Cenabı hak dedctı ıt , 

zin, mılletimizin hakkındn tıa) ı f 

Halil Rifat Paşa, başını kaldırmış, 
Arif Bey, küçük mabeyin daire • ta üzerinde izahat verdi ve sonunda gözlük camlarının arkasında parlı -

sinde bulunan Abdülhamidin oda da: yan gözleriİe Kamil Beyin yüzüne 

- Zatı şahfme, mazbatayı, zatı 
devletinizin yazmasını ferman bu -
yuruyorlar ... lakin, .şayet harp ci
heti kabul olunursa, sakın bizim ta
rafımızdan t<'cavüz olunmasın.> bu
yuruyorlar. 

- Sadrazam Paşa hazretleri! .. mü
saade buyurulursa, (harp) mazba -
tasıııı tanzim edeyim. Teberrüken, 
bu da benim hizmetim olsun. 

lı etsin. 1nşaallah, mansur ,·e f!'l~et· 
fer oluruz ... Mahmut Paşa 11:tııı~ 
leri, llılfcn arz mazbatasını 1" 

buyurunuz, efendim. celj-

İyi bir katip olan Mahınutıılc )s· 
!ettin Paşa, mazbatayı çarçab iiJlıit' 
zıvcı mişti. Nazırlar, derhal Jll,e ,r
lemişler, şifre katibi Kamil 13~\erdi· 
rerek Abdülhamide gönder111ı~r gol· 

kapısına kadar Scrnskere refakat - Hiç çekinmeyiniz, efendim ... ev- bakmış; 
etmişti. vcıa cenabı hakka, saniyen, pey - - Ynaa .. öyle mi? .. Pekala efen • 
Rıza Paşa, odaya girdiği zaman, Ab- gamberin ruhani imdadına .. salisen, dim. 

dülhamit ayakta duruyordu. Orta • talii şahanenize güvenerek harbi ka- Diye mırıldanmıştı. Ve sonra, u
daki masanın iistünde, bir Tsalya bul ediniz ... Yalnız harbe biz sobe- zun bir üzüntüden kurtulmuş gibi, 
harita~.ı gör~nüyordu. .. .. biyet vermiyelim, harbin mcs'uliye- dirseklerini koltuğunun kenarına 
Abdulhamıt, Rıza Paşayı gulum - tini üzerimize yüklenmiyclim. dayayarak; 

siyerek ka
1
bul ettikte~ so~ra: . Dedi. Abdülhamit, kısa bir düşün- - Paşa1ar!.. artık, bu müzakere u-

- Paşa ... ben, vazıyetı bılmıyor.. ceden sonrn şu cevabı verdi: zun sürdü. Görülecek bir çok işleri-
harbi istemiyor, değilim. Ancak ne- M d 'k. d' miz var. Onun için bu meseleyi ha-
t . · d'" ·· " B . t - - a am ı ısrar e ıyorsunuz, pe-
ıccyı uşunuyorum. enım e<:ru - k·ı· h b" k b 1 tt" F k t . yırlı bir neticeye bağlamak lazım. 

b · · k" d f z1 d b a a.. ar ı, a u e ım. a a , şım-
em, sızın ın en a a ır. Şayet, u d' r d"' d"~·· .. k't "d Şimdi, son defa o]arak reye müra -

harbe gı·rer de, kaybedersek, sonu- ı m_ ec_ ısc on ugunuz va ı ' ş_ı . - t d V• R' d . f"k . 
d k caa e eccgım. ıca e erım, ı rı 

h . 1 B b d.. .. - etlı lısan ullanmaktan vazgeçınız. 
muz va ım o ur. en unu uşunu- H tt• ·· kut d' . alileriniıi açıkça söyleyiniz. 
yorum. a a, su e ınız. 

Dedi. Serasker Rıza Paşa, büyük bir se-

Rıza Paşa da, hararetli bir lisanla vinçle meclise gelmişti ve artık, mü
kendi düşWıdüklerini söyledi. Hari- zakereye iştirak etmemişti . 

Demişti. 

Fakat bu sözlerin söylenişinde öy
le b ir tarz ı hareket vardı ki; salonun 
havnsım, bir anda değiştirivermişti. 

Diye, açık ve sarih bir irade tebliğ 
etmişti. 

İçtimaa ilk başlandığı zaman, ta
mamile (harp aleyhinde) fikir be
yan eden Mahmut Cel51ettin Paşa -
nın yüzünde de şimdi memnun bir 
tebessiim belirmişti. O da -tıpkı Sad
razam Hnlil Rif at Paşa gibi- büyük 
bir üzüntüden kurtulmuş gibiydi. 

Mahmut Celiılettin Paşa, gülerek 
derhal sandalyasını masanın başına 
çekmişti. Herkese işittirecek kadar 
yüksek bir sesle: 

- Efendim! .. mesele, sizin buyur
duğunuz gibi de olur. Serasker Pa
şa hazretlerinin buyurdukları gibi 
de olur... Lakin, Serasker paşanın, 
bu kadar saattir , çalı şıp çabalıya -

Sözlerini iJfıyc etmişti. 
Mahmut Cclfılettin Paşa, nazır ol

ı makla beraber, eskidenberi Abdül -
. p 8 • bı hamidin hususi tc\'ecciihünc ma • Bu esnada, Arap Izzet aş ' 

likti. Buna binaen, şimdi onun söy. ge gibi ortadan silinmişti. tfle ' 
lediği bu sözlerin, Abdülhamit ta. Aradan, bir çeyrek saat gcÇ 
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rafından ilham edilmiş olduğunu her- den, Kfımil ney koşa koştı g;iiıt.'• 
kes hissetmişti. Ve herkes, artık Ab- rnazbntayı geri getirmişti. Ab tııtB' 
dülhamidin (harp taraftarı) olduğu- 't b t yazısının nst ıe": 

. . . . . mı , maz a anın bir 
na bır anda kanaat getırmıştı. f k.ğ d ol ko""şcsine, . ına ve a ı ın s 
Sadrazam Halil Rıfat Paşa, rey top- . . ] ~ , 
lamıya başlamıştı: [Mucıbıncc etile f1l ·;-

- Paşa Hazretleri!.. zatı alilerinin Kelimesini yazmnk sur. ctt111 

"? bata münderecatını tasdık tfleıı rcyı. .. res 
- Harp... Yunan Hükümetilc harbi, 
- Ya, zatı devletinizin?: kabul eylemişti. 

11
u vatJ 

- Harp... (Deva 



Bizim Hukukçular 
buna ne derler? .. 

. 

J Meşhur 
!1- S O N T E l. G R Al " - 8 Blrlncite,rin 937 

1 SüN~MA 

Bir adamın ka rı sı nın 
aşıkın ı öldürmeye 
hakkı var mıdır?. 

ı;ıg ı · 

Rakibini öldUrdUı)U için beraat 
etti, fakat kendi kendisine ceza 
tertip ettiöl için mahkQm oldu 

Tiyatro müellifi 
Muvaffakıyetini 
tesadüfe borçlu 

1 
Slgortacıltk eden bu 

adam bUyUk bir mUef· 
lifin verdlöi cesaret ve 
Umltle bu muvaffakıyeti 
kazandı. 

Meşhur sinema yıl .. 
dızlarının eşyaları 

kapışılıyor 
g0, 

1 ız gazetelerinde okunduğuna 
ı·et e Glaskovda geçen gün bir cina
lııii Vak'asının muhakemesi görül -
1\ınl~ur. Bu vak'a bir kıskançlık yü
•da €n olmuştur. Gilmor isminde bir 
du-1:'· karısının yatak odasında gör
Ol;,gu bir adamı öldürmekle maznun 

Artor Reyd, Kanadalı bir müellif

tir. Piyesleri son günlerde İngilte-

rede oynanıyor. Bu müellifin haya-
Bu yağmanın sebebini 

tak hak· · k t· ilin. tır :ı. ımın arşısına ge ır ış-

da~d laznun elJi dokuz yaşlarında ka
•·ı. ıı·. lızun uzadıya tetkikat ve tah-

tına gelince, bundan altı sene evvel 

kendisi bir sigorta memurundan baş

ka bir şey değildi. Kapı kapı dolaşa-

ı rak sigorta poliçeleri dağıtır, buna 

karşı haftada 5 İngiliz lirası alırdı. 

1 
biliyor musunuz ? 

1 

Greta Garbonun "<att . 
hıılu •n sonra hakim, mahkemede 
d@ııı.na.n iüri heyetine hitap ederek, 

~tır ki: 
·- 1\1 fen, b· aznun Gilmor'un , karısını 

~n ır harekette bulunmuş gördü
•,,.; Yahut fena bir hareketle bu-

""'U • 

Maznun Gllmor 
muhakemede 

Fakat yazı yazmıya merakı çok 
kuvvetli idi. İşte bu merakladır ki 

aylık bir mecmua çıkarmış, bunu 

dolaştırarak satmıya uğraşmıştır. 

Lakin talihe bakınız ki, bu sigor-
ı"tek gu zannını aklen kabul etti- mış olmakla kabahatlidir. Fakat o, 
':a b· hır halde bulduğuna, yahut fe- adamın ölümünden dolayı cinayetle tacılık sayesinde Reyd'in bir gün yıl
iııg,ır harekette bulunmak üzere ol- mes'ul değildir. Tabancasını sıktığı dızı parlayıvermiştir!. 
'·ıııı~ sırada görüldüğüne kanaat ge- zaman, her hangi bir insanın tabi o- Bundan on sekiz ay kadar evvel 
beta !Şseniz maznunu katil fiilinden lacağı müthiş hissiyata tabi buluna- İngilterenin maruf bir tiyatro mü
llıek~t :ttirmiye, fakat adam öldür- rak sıkmıştır.• ellifine giderek kendisini sigorta el
~•td e ıtham etmiye salahiyetiniz Bunun üzerine jüri, çekilmiş, ya- lirmesini söylüyor, bu müellifi yeni 
laıı.:· ~anun keyfiyeti zannedildiği rım saat düşündükten sonra maz - bir müşteri olarak kaydetmek isti
bi'ı \· gcırıncz deg· ildir. Maznun, ta- nunun lehine bir hüküm verilmesini e yor. Lakin bu sırada tiyatrodan, pi-

eski şapkası, Şirle
yin giymediği elbi
sesini almak için 
mücadele ediyorlar 

~ .. Şahsi infialine kapılarak diğer istemiştir. Holıvutta son günlerde bir tica • 
' '"il\ h B ·· · h"k" yesten !fıkırdı açılıyor. Reyd, ken -·~ lı.k . ayatına nihayet vermiştir. unun uzerıne a ım: retler ortaya çıktı. Bu ticaretlerin 
~iı. dırde kanun der ki, jüri böyle - Her halde düşündüğünüz gibi disinin bir piyes yazdığını söylüyor. bir tanesi de, artistlerin eşyalarını 
llııy:~aına katil fiilinde~ mücrim ol- olsun, demiştir, bunda adalet vardır. O müellif buna alakadar oluyor. Pi- satmaktır. Her nevi eskimiş eşya, 
~iıtıd·ak adam öldürmekle mütte - Sonra, mahküma dönerek; kendi- yesi istiyor, okuyor, beğeniyor. Ar- bu ticaretle meşgul olan insanlar ta
'-~~~r. l<eza jüri; evet.. bu adam, sinin altı ay hapse mahküm olduğu- tör Rcyd, bugün arlık İngılterenin rafından. gaye~ pahalı fiatlarla s.a~ı
~ kendine kanunu icraya kalk- nu söylemiştir. tanınmış bir tiyatro müellifidir. lıyor. İşın garıp tarafı buna polısın 

seyirci kalmasıdır. Bu satılan eşya-

satılan şeylerin kıymeti, ait 
olduğu artistlerin yüksekliği, ve çok 
veya az kullanmış olmasına göre de-

Dört h ü kum e f in polisi nihayet sahte ğı~~·eta Garbonun bir tutam saçı 
100 dolara, sayesinde kendisini mü-

" pasaport yapan lşebekeyi yakaladı lecessi.s ~~~!erden sakınd.ığı bir si-
.. ____ ;....... _______ yah gozlugu 150 dolara, şımdıye ka-

l 11 ısı 
"l!ıııp e sahte pasaport yapan bir .. an sonra şeriki cürümlNinden bir dar en yüksek fialla satılan eşya, 
~ lcanya meydana çıkarılmış, 3t kısmı daha hapishaneyi boylamış- Shuley Tenyle'in eski ve çok küçük 
lııi hir~l<ıf edilmiştir. Bunlardan yir- !ardır. gelen esvaplarıdır. Bunlar 250 dola-

Sa~htekar parislidir. Bunların içinde Navey'de oturan ra satılmıştır. 
"'<.J.aı. le pasaport yapıp ta yakala- İtalyan Carlo Kegina'ın evinde bü- Carol Lombard'ın ctercih> ettiği 
Ctıı,1 arasında Fransadan anarşist raket 20 dolara satılıyor. Tabii piya-
~ ~ a ı ' yük bir bavul bulunmuştur. ·ı~,~ rı e münasebet tar olduğundan sa da bu raketlerle dolup boşaldığı 
'-~Ilı defa hudut harici edilen Al- ' Bu bavulun içinde gayet mühim muhakkaktır. Zira artist kendisine 

~ar~teraperesti Paula Silberstein 
1 

vesikalar vardı. Bu işin başında bu- gelen perestişkarlarının mektupla-
~ ır. lunan adam, ele geçen bu vesikala- rından 300 tanesi anlattığına göre, 
~'~~an bir müddet evvel Avru _ rın sayesinde yakalanmıştır. 
ı,~a er tarafına, Danzigden Lon- Bu adam, Londradan Parise yeni 
·!~' Aınsterdamdan Parise kadar gelmiş ve Parise David ismile yer • 

' ııı~a l·den büyük bir sahtekar leşmiştir. Asıl ismi David Frankiel-
~ .. lai ~Yasının çalıştığını Fransız ı· Kal p azanl a rdan iki s i di. Rusyada 1896 da doğmuş olan bu 
lıı"llcın· •her almıştı. Dört devletin adam, sahtekarlar kumpanyasının 

~ı· 1hl>t;şisıra koşturan bu kum _ I du. Bu adamların daimi yerlerini elebaşılarındandı. Onun yanında, 
!;,, tıı 3kikaten çok cür'etli uzuv- ı değiştirmeleri de ilk önce Scotland- meşhur Alman maceraperesti Paul 
'· 3likt· B· " · yardın na a d"kk t" · k · t· S lb t · d b J k l\g1z ı. ır senedenberi Ingiliz, z rı 1 a mı çe mış ır. . ers eın e u unuyordu. Bu a-
·~' liollanda, Alman polisleri Fakat meselenin bu derece ehemmi- dm, kocası Jubus ile beraber, tanın

"4rl:il Ç~lışarak bunları meydana yelli olduğu ümit edilmiyordu. mış anarşist gruplarile münasebete > Pa:ışlerdır. Bu. kumpanya, . 1936 ~nesinde George Lefebevrc geçtiklerinden Fransadan ihraç e -
•lınd Port ımal edıyor Ye polıs ısmıle bır banker tcvkıf edilmi<ti. dı"lm'şlerd" p ı· · ld t k · · 
1 <ın f . • • ır. o ısı a a ma ıçın, 

'-'" huv; ~>la tanınmış kımselere !Bunun S<'bebi'. sahte hüviyet vara - bunlar artist kıyafetine girmişler _ 
............. ,,,Y~t varakaları çıkarıyor- kaları çıkardıgındandır. Birkaç za - dir. 
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ı '"v~0 daktilo 
\ ~I • 'kta İ . 
~ "llıiııd llınonis şehrinde Pat-

1 ~1~a~•k \~cnç bir daktilo garip 
L • ~~esirıd ır surette ölmüştür. 
~" 1 ~atrı e hır yortu gününün 

Senelerce uyu. 
yan bi r kadı n 

Hayata ebediyen gözlerini ka

bir 
payan gene kız nasıl 
maceranın kurbanı oldu ? 

B İ~te bu hal, yukarıda dendiği gibi 
eş sene dünya- 1932 senesinden bu zamana kadar 

da Ofanfarı bilme• devam etmiştir. Kızın hali, tabiidir 
d ki Amerikanın en meşhur hekimleri 

en yaşamış! için bir mevzu olmuş, bunlar, kızın 
--------··-----~ bulunduğu hastaneye gelerek kendi
uzun bir iskemleye atarak dinlenmi- sini muayene etmişlerdir. Nihayet 
Ye başlamıştır. Çok geçmeden kız - h k · ı k e ım er, ızın (ansefalit Jetarjik) 
cağız birbiri ardınca esnemiye baş- denilen uyku hastalığına tutulmuş 
!ayınca yanındakilere : 

olduğunu söyleyerek ~in içinden 
- Dikkat ediniz, demiştir, ben sıyrılmışlardır~akin bundan evvel 

geçenlerde bir yerde okudum. Uzun uyku hastalığına tutulmuş olanları 
bir uyku hastalığı varmış. Böyle baş- görmüşlerse de bu kadar uzun sü 
!armış. Ben de bu hastalığa tutulu- ren bir uyku, hekimlerin de hayre-
yorum. tini celbetmiştir. 

1

. Sonra daha yavaş bir sesle anne- Yapılan ilaçlar, seromlar, şırınga-
sıne: . 

- Anneciğim, demiB, gel beni bir !ar faydasız kalmıştır. Güneş banyo
kere öp. Belki bir daha uyanmamak sundan da bir fayda elde edileme 

miştir. Elektrik tedavisi de neticesiz üzere uzun bi ruykuya dalıyorum. 
Oradakilerin hepsi bundan telaş-

kalmıştır. 

Loretta Young 

tercih ettiği raketlerin miktarını 

300 - 350 arasında olduğunu söyle • 
miştir. Eğer bu raketlerin hepsi gü
zel artiste ait alsaydı, artist, bütün 
hayatında tenis oynamaktan başka 
bir şey yapmaması lfızımgelirdi. 

İşin asıl gülünç tarafı şuradadır ki 
Carol Lombard, ne tenis oynamasını 
bilir, ne de oynar. 

LORETTA YOUNG'UN YATAGI 
Amerikada her işte olduğu gibi 

bu işin de rekoru şu hadise ile kırıl
mıştır. 

Günün birinde sehhar yıldız Lo
retta Yung, perestişkarlarından bi
rinden bir mektup almıştır. Bu mek
tubu yazan zat, ateşli ateşli sevgi ke
limeleri düzdükten sonra altında da: 

- Sizin yatağınızda yatmıya baş
ladığımdanberi o kadar güzel rüya
lar görüyorum ki, müddeti hayatımda 
bunun onda birini görmemiştim .. di
ye yazmıştır. 

Bundan sinirlenen güzel artist, 
polise bir şikayetname göndermiş -
tir. Fakat polis bu işlere karşı elleri 
kolları bağlı bir \•aziyette kalıyor. 

Zira halk kanmak istiyor. Şimdiye 
kadar kimse çıkıp ta : 

- Yahu, Greta Garbonun bu kadar 
saçı satıldı.. bunlar hakikaten Greta 
Garbonun başından kesilmiş olsaydı 
şimdi artist kabak kalırdı .. deme • 

1 miştir. Çünkü halk : 
İsteye isteye kanıyor ... 
Buna benzer diğer bir ticaret te, 

Holivutta rehberliktir. 
Her gün Holivuda binlerce seyyah 

1 geliyor. Bunların maksatları, sine-
1 ma payıtahlını görmekten ziyade 
.ı sevdiği artistleri görmektir. Çok za
' man bu adamlar, Holivuttan iste • 

ı 
diklerini göremeden giderler. Holi-
1111111 11 muu11111111111111111111111111111 ııını11111u111111111111111111 1 1111111 
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~~aqh ÇYa, hararetli geçen bir 
tıı~ 1 akasında yorularak evi

' gelir gelmez kendisini 

lanmış, kendisini uyandırmak için Bundan iki ay evvel kızda mide 
edilen teşebbüsler hiç bir netice ver- ıstırapları başlamıştır. Sonra hasta- E~kl elbiseleri 250 dolara 

Yüksek ·k,.litenln 

timaall 
memiştir. (DH.,,,., 6 ıncı •agfacla) satılan Şlriey 

vut artist şehri olm~kla beraber, in
san orada yolda hiç bir artiste rast
gelemez. Telefon rehberinde de nu
maralarını ararsanız, bulamazsınız. 

Zira artistlerin telefon numaralarını 
birkaç şahsi dostundan ba~ka kimse 
bilemez. 

Mesela Greta Garbo ile telefonda 
konuşmak istiyorsunuz değil mi? .. 

(D•vamı 6 ncı sag/amızdu) 
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HiKAYE ·ı 'Senelerce uyuyan'r-A 
ir kadın 1 

v-o--ı _ı~_e_e_y_o_ğ_ıu ___ v_a_k_•_f_ıa_r.,.,__o_ı~re_k.~t.~ö-·r=l--üğ_u _____ ,_.. __ 
V 1 Muhammen kıymeti 

YAT u 
( 4 iincü sayfadan cleoam) değil, Hikmeti seviyorum. Bütün 

mızın hoşuna gitmedik, onları mes- yaşayışımı bu şekilde yıkmak!.. 
ut edeceğiz, diye yuvalarımızı yık - - Emin ol Macide, iyileşirsin. Ka-
tık. dm kalbi yalnız bir ekkek için çıırp -

- İyi amma, iş işten geçti.. Şuurlu maz. 
bir sevginin ne kadar budalaca bir Turgut, Hikmetin ellerim kendi 
şey olduğunu şimdi daha iyi kavrı - elleri içine alarak: 
yorum. Genç kızken, iyi ev kadını - İşitiyorsun ya, dedi, git, barı· 
olmayı çok isterdim. Daha doğrusu, şın! İnsan her zaman bu kadar se -
güzel ve temiz bir sevgi isterdim. vilmez. 
Sevilmek, kocamın daima benimle Fakat Hikmet, büyük bir soğuk • 
fx>rabcr, bana bağlı kalmasını gör - kanlılıkla başını salladı: 
ınek en -amma en büyük- isteğimdi.. - Şimdi Mel:ihati seviyorum, di· 
Mes'ut olmam için, kocamın daima ye cevap verdi, o metreslerin en ca· 
bana bağlı kalması, benden bıkma - zibi. Hem o zavallı Macide, benim 
ması ve beni delice sevmesi lfızımdı, için artık hiç bir şey ifade etmiyor. 
anladın mı? Bunun için de çapkın Fakat sen, Leylô. ile barış!. 
itiyatlı bir kadın değil, ciddi bir ka· - Bunu, bütün kalbimle ister -
dm olmalıydım. Fakat, kendime bir dim ve istiyorum ... Onun da istedi· 
türlü inanamıyordum. Kendimi o ka- ğini bilsem. 
dar şen, neş'eli ve çevik hissediyor- Bu sırada, yandaki muhavere tek-
dum ki... rar hızlanmıştı, Macide: 

- Ve böylece istediğin rolü oyna- - Leyla, Cliyordu, hiç olmazsa, sen 
dın. Bir kaç yıl evvelki seni hala gö- Turgutla barış. 
rür gibi oluyorum. Çalışkan, ciddi, Leyla, bu dertli isteğe tok bir sesle 
hatta biraz da abus... Halbuki sen, cevap verdi: 
bütün oyunlarda ve muzipliklerde - Olmaz. Artık bütün o acıları u
elebaşımızdın. Seçme dostlar, basit nuttum. Bir oya kadar Ahmet Nuri 
roblar, mütemadiyen eksilen eğlen- ile evlenec<?ğim. Tabii düğünüme ge-
celer... lirsin. Bilsen öyle sevişiyoruz ki! .. 

- Öyle. Tabiatımı kurcalamak, o- Ve hafif bir gülüşten sonra füwe 
na hükmetmek, çok zor oldu. Ben, etti : 
onu sadakatle sevmek istiyordum. - Bu sefer, kafese girmeyiz!.. 
Fakat, oynadığım rol içinde değil Turgudun eli gözlerine gitti, göğ -
Sanıyordum ki, zoraki oynadığım bu SÜ derin bir iç çekişile kabardı. Hik· 
rolle onu kendime bendetmiye mu- met, arkadaşının gözlerinden sızan 
vaff ak olacağım ... Halbuki ben, cev- yaşları görmemek için başım çevir
val bir karaktere maliktim. Saadeti- di: 
min havasına uyarak oynamak isti- - Tam oyun, dedi. Hayalın insnn
~ordum, bir ncş'e çılgınlığı içinde... lara verdiği dört kişilik bir dans. Ne 
Ne budala imişim ... ve bayatın o- edelim ki, meydanda son kalan şu iki 
yunu düşündüğümden ne kadar bam- insan bile biribirile uyuşamıyor! •.• 

( 5 inci sayfadan devam J 
da göğüs ve ciğer hastalıkları da 
başgöstermiştir. 

Kızın annesi hastanede küçük bir 
odaya yerleşerek orada kızının da· 
ima yanında bulunamilmeyi temin 
eylemiş, bir gün kızı uyandığı zaman 
o vakte kadar dünyada olup biten 
meşhur vak'aları okusun, öğrensin 
diye onun defterine 932 vakayii ola
rak şunları keydetmiştir : 

Lindbergin çocuğu çalındı. 
Tayyareci Amelia Erhart Bahri

muhiti Atlasiyi geçti. 
Franklen Ruzvelt Amerika Cum

hurrcisi oldu. 
933 senesi vukuatı da def tere kay

dedilmiş, fakat uyuyan kızcağızın 
annesi o senenin en mühim hadisesi 
olarak kızının yüzünde bir gün beli
ren bir tebessümü kaydetmiştir. 

1934 teki vakayi de yazılmıştır. 

Meseltı Belçıka Kralı Albertin dağ
dan düşerek ölmesi, Lindbergin ço
cuğunu çalmakla maznun Hoptma
nın tevkifi vesaire gibi. 

Fakat Patriçya gözünü açıp ta 
kendine gelerek bunların hiç birini 
okumuş. öğrenmiş değildir. 

935 te Lindberg Amerikadan çıka
rak yaşamak üzere Avrupaya gel-
I miştir. Habeşistana İtalya tecavüz 
etmiştir. Avrupada harp tehlikesi 
başgöstermiştir. Patriçiya bunlnrı da 
bilmiyor. 

Yalnız arosıra annesi kaydetmiş. 
P<ıtriçya hazan gözlerini aralıyor, 

bizi tanır gibi oluyor. 
936 da İngiltere Kralı Beşinci Corc 

ölüyor. İspanyada dahili harp başlı
yor. Ruzvelt tekrar Amerika Cum
hurreisi intihap edi1iyor. 

Fakat Patriçya bunlardan hiç ha· 
berdar olmıyarak geçen gün ebedi 
uykusuna dalmış bulunuyor. anne
sine yalnız matem ve elem bırakı -

başka imiş. Tarak z. Tunaya 
- Sonunda kocanın bu hallerin • yor. 

den canı sıkıldı. tabii diğer kadınları ıımıımu .. Sıııuı ... lm .... N ........... E"""'"'M"""'"""A""'"'ıı""'''"' uı"fs;~ı;~'i'"ü~Ü~~ii"i~;·;"'M~;~~·i~'~ 
daha neş'eli V\! güzel buldu. ğundan: 

- Orası öyle ... 
(s l·nci ~o ·"adan .J• am) Pnnayotice \'e Viktorya namlarına 

- Ben de evlilik hayabna ayni • Y1' 0
"
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duşünce ile başladım ve sana hemen Bunun için birbiri arkasma 4 tane ayrı ayrı olarak vefaen mefruğ olup 
hemen ayni şeyleri söyliyebilirim. numara istemeniz 15.zımdır. Her da- paraya çevrilmelerine karar verilen 
Senin tamamile aksine, fakat ayni kika i?sa~ ~akiki bir istinla.k~ duçar \'e yeminli ehlivukuf tarafından ta
mantık hatasile rolüme başladım. Da- olur. ısm_ını, ~~! _ad~.nı, ne ıçm ko _ mamına 3540 lira kıymet takdir olu
hn nişanlanmadan önce, etrafı kola- nuşınak ıstedıgını soylemek mecbu- nan Gahıta'da Bereketzade mahal -
çnn ediyor, kendi kendime· cErkek- riyetinde kalır. Artistin en iyi dost- lesinde Zurafa sokağında eski ve 
lerc perestiş etmek güzel, ~ma, on- ları için. bile bu böyledir. yeni 9 ile 13 kapı numaralı bir ta-
lar kendilerine perestiş edildiğini ARTISTLERİN E'.VL~Rİ ET- rafı Lina hanesi ve bir tarafı Filip 
anlndıkları anda kaçarlar• diyor _ RAFINDA GEZINTILER hanesi ve bir tarafı Nikopolos :fırını 
dum \'C kararımı verdim; onları ben Holivuda gelen seyyahları nevmi- ve tarafı rabii Zurafa sokağile rnah-
kıskandırarak' kendime bağlıyacak- diden lnırtarmak için birtakım kur- dut bir miktar aydınlığı ve tahtında 
tım ve ne kadar büyük bir yanlışlı- naz adamlar, birkaç dolar mukabilin· 9 \'l? 13 numaralarla murakkam iki 
ğa kurban gittiğimi sen de gördün. de bunlara yardım ederler. Bu adam- dükkanı mlişt<'mil 11 numaralı evin 
Sen benim yaptığımın aksini yaptın. lardan her istediğinizi öğrenebilir- beş hisse itibarile iki hissesi ile yine 
Bununla beraber, ikimizin de tabiat- siniz. Artistlerin telefon numarala- ayni yer ve mahallede kuyu soka -
ları kocalarımız için biçilmiş kaf _ rını, adrcsleriru, her şeyi, hatta on- ğında kayden eski 10 yeni l4 ve rna
tandı. Turgut rahat yaşamak isti _ ları artistlerin evine bile götürmeyi hallen 12 kapı numarasiJe mukayyet 
yordu, binbir türlü kıskançlık oyu- teabhüt ederler. ve tamamına 4000 lira kıymet takdir 
nu ile onu kendime bağlıyayım, Ziyarctçile bunların sayesinde te- edılen ve bir tarafı General Nedim 
derken, kaçırttım. Senin Hikmet kıs- lefonun öbür ucunda sevdiği nrtis- zevcesi Fatma Şerife hane ve dük -
kandırılmak istiyen, neş'eli bir ha- lerin seslerini işitirler. Bu artistle- kanları ve bir tarafı Karlo'nun an
yat arkndaşı idi. Sen de öyleydin, fa- rin tabii, hakikileri olmadığını ilave- nesi \'e bir tarafı Nikopolos hane ve 
kat oynadığın mütevazı ve ciddi ev ye lüzum yok. fırını ve tarafı rabii kuyu sokağile 
kadını rolile onu da sen kaçırttın. E- Fakat bazı defa da adrsler dogrıı tahdit edilmiş olan ve bir miktar ay
ninde sonw1da, ikimizin usulü de ay· olur. Yabancılar otobüslere dolarak dınhğı ve müşterek bölme duvarını 
ni neticeye vardı: Bo~nma... artistlerin evlerini görrniye gider. müştemil bir evin beş hissede iki his-
Hikınetle Turgut biribirlerine ha· Evin önüne gelince otobüs durur. sesi açık arttırmaya konmuş olup 

kıyorlardı. Hikmet biraz ş~ırmıştı, Elinde hoparlör olan bir adam ko - ll/ll/937ttarihine müsadif perşem
Turgut çok dertli bir haldeydi. Yan- nuşmıya başlar. be günü saat 14 den 16 ya kadar dai
daki yeşillikten bir hıçkırık duyul _ Bu ziyaretçilerin zorla kapıyı kı- remizde açık arttırmaları icra kılı
du. Fakat iki erkek, Macidenin ağ- rarnk artistlerin villiılarına girdiği nacaktır. Arttırma bedelatı, mezkur 
dığını anlamakta güçlük çclcrnedi _ bile vakidir. Onun için artistler böy- gayri menkulıitın mukadder kıy -
ler. Lcylanın berrak sesi, arkadaşını le bir ziyaretçi otobüsünün geldiği- metlerinden satılığa çıkarılan hisse
teselli ediyordu: ni liaber alır almaz, evlerini terkedc- lere musip kıymetlerin % 75 ini bul-

- Ağlama şekerim! hayatın daha rek tanıdıklarına kaçarlar. duğu surette alıcısı uhdesine ihale-
başmdasın, bir şey kaybetmedin ki.. Seyahat acenteleri mahsus evler leri yapılacağı aksi halde son nrttıra
Yirmi altı yaşında bir genç kadının kiralayıp döşedikten sonra filan \'e- nın taahhüdü baki kalmak üzere art· 
sürülerle tnlibi olur. yahut falan artistin oturmuş oldui:'U tırma (15) gün müddetle temdit olu-

- Biliyorum, fakat hiç biri de ho- villa diye de aldattıklarına sık sık narak 26/11/1937 tarihine tesadüfe-
şuma gitmiyor. Ne yapayım, elimde tesadüf edilir. den cuma günü yine ayni saatte ya

. -
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Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
rdarınızı derhal keser. İcabında 
şe alınabilir. 

ve bütün ağ
günde üç ka-

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Beyoğlu Kadastro Direktörlüğünden: 
1 - Beyoğlunda Taksim kışlası mevkiindeki yeni Kocatepe ;nahal

le sinin Kadastrosuna başlanacağından ilan tarihinden itibaren beş 
gün içinde bu mı:ıballcdeki gayrimenkul sahiplerinin "Beyoğlunda Be
kir sokağında 14 No. lu apartmanda çalışan Kadastro postalarına,. 
müracaatla alacakları Beyannameleri bir ay içlnde doldurarak yine 
postalara geri çevirmeleri 

pılacak olan ikinci açık arttırmala -
rında arttırma bt'delleri keza yuka
rıda yazılı miktarı bulmadığı suret· 
te sntış 2280 numaralı kanun ahka -
mına tevfikan geri bırakılacaktır. 

Arttırmaya girmek istiyenlerin mu
kadder kıymete nazaran mezkur his
selere isabet eden kıymetlerin % 
7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya u· 
lusal bir bankanın teminat mektu
bunu vermeleri muktazidir. Hakları, 
tapu sicillerile sabit olmıyan ipo -
tekli alacaklılarla diğer alakadarla
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masari
fe dair olan iddialarını iliin tarihin
den itibaren yirmi gün zarfında ev
rakı müsbitelcrile birlikte dairemi· 
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit olmıynn· 
lar, satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 plakla dans musikisi, 

19,30 Feriha Tevfik tarafından muh
telif parçalar, piyano refakatile, 20 
Yaşar ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ö
mer Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45 Semiha ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkılan 
(saat ayarı), 21,15 orkestra, 22,15 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,30 plakla solo
lar, opera ve operet parçaları, 23 son. 

YARINKİ PROGRAM 
Saat 12,30 pJfıkla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak 
neşriyatı, 14 son. 

~
mwıımıııı 
ıı~::Jıııııı 
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DRAM: 

Yazan: 
Shakespeare 

lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

saat 20.30 da 

Kuru GUrUltU 
3 perde 16 tablo 

Türkçesi: 
M. Şükrü 

• • 
~

~@ml!ıijl ISTANBUL BELEDiYESi 

~~"~il/ 'I ŞEHiR TiYATROSU 

ı l aııı 111 saat 20-30 da 
lı :ıı'ılll Toka 

OPERET: 5 perde komedi 

Yazan : Türkçesi : 
Edvar Burde Fikret Adil 

Pazar günleri 15.30 da Matine 

• • 
Şehzade başı 

TURAN 
TiYATROSU 

9 lnciteşrin Cumar. 
tesi günü akşamı 

sanatkar NAŞIT ve CEMAL SAHİR 
birleşiği operet temsili 

Şeyhin oğlu operet 3 perde 
- --- -- =:::ı 

buradan ayrıca ayrılmış bir kapıdan 
merdıvenle bodrum katına inilir. Bu 
kısım harap ve zemini toprak olup 
jçinde kuru bir sarnıç vardır. 

1 İNCİ KAT: Bir sofa üzerinde dört 
oda bir hala, iki kiler. 

2 NCİ KAT: Bır sofa üzerinde üç 
oda bir hala, iki kiler ve harap bir 
m fak. 

3 ÜNCÜ KAT: ikıncı katın aynıdır. 

4 'UNCÜ KAT: Çatı katı olup bu
rada bir oda, üç yüklük vardır. 

Her katlarında arkasında merdi -

ven bağlarında aydınlık mahalli ol
duğu ve pencereler dahi demir par
maklıklı bulunduğu ve ikinci ve Ü· 

çüncü katların sokağa nazır cephe -
sinde şahniş me\·cuttur. Etraf du -
\'arlar kagir ve dahili kısmen kfırgir 

ve kısmen ahşap ve merdiven ve dö
şemeler tamamen ahşaptır. Mezkür 

evin müştemilatından bulunan ve 
yukarıda numaraları yazılı olan dük· 
kanların zemini kırık Malta taşı dö
şeli ve demir kepenkli ve önü came· 
kanlı ve kısmen demir parmaklıklı· 
dır. İçinde elektrik tesisatı vardı.r. 
Umum mesahası 85 metre murakkab 
murnbbaıdır. 

Kayden eski 10 yeni 14 kapı ve ma
hallen 12 numaraya kayıtlı ev. Mez
kür eve demir sokak kapısından içeri 
giriJdikte zemini kısmen ahşap ve 
kısmen beton döşeli bir rnethalden 
ayrıca arşap bir kapı ve bunun sağ 

tarafında harap ve melrlık bir fırın 
ve kuru bir sarnıç vardır ki, burası 
zemin katını ihth·a etmektedir. 

1 İNCİ KAT: Bir sofa üzerinde üç 
oda bir hata mevcuttur. 

2 NCİ KAT: Birinci katın aynidir. 

3 ÜNCÜ KAT: İkinci katın ayni
dir ve buradan çatı arası kalına çı
kılır. Burada zemini beton ve etrafı 

duvar korkuluklu bir taras vardır. 
Merdiven başlarında demir pprmak

lıklı aydınlık pencereleri ve sokağa 
nazır cephenin 2 nci ve 3 üncü kat

larmda kısmen kargir şahniş olduğu 
ve zemin katı tamamile kargir ve 
diğer katlar kısmen kargir v~ kıs

men ahşap ve döşeme ve tavanlar 
tamamen ahşaptır. İçinde elektrik ve 
tcrkos tesisatı mevcuttur. Mesahası 

75 metre murabbaıdır. Mc7.kur gay

ri menkulfıtın nefsinden do~an ve 

satış nihayetine kadar teraküm ede -

cek olan bina, vakıf icaresi ve tan -
zifiyc ve tenviriyeden mutcvellit 

bilcümle vergi mükellefiyeti ile del

lfıliye resmi borçluya ait olmak üze
re satış bedelinden istifa olunur. Yir
mi ~nelik vakıf taviz bedeli alıcıya 

___ L_ir_a_ Kr. 

1290 60 
k 

Sütlücede Mahmud ağa mahallesinde Badeıtl~ 
soka~nda 31 No: lu arsa ile 33-35 No: lu 

1 

bab hanelerin tamamı 
257 660 Sütlücede Mahmudağa mahallesinin filit~ 

sokağında 41-43-45 No: Ju üç bab barakaları 
tamamı 

78 00 Sütlücede Mahmudoğa ma~allesinin &den1'1~ 
sokağında 8-10 No: lu arsanın tamamı. il 

Yukarda yımlı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile satı 
29-9-937 tarihinden itibaren 30 gün müddetle pazarlığa bırakıfınıştıf· 
ihalesi 29-10-937 Cuma günü saat 15 de komisyonda yapılocııktır· 
Taliplerinin % 7,5 pey paralarilc Mahlulat kalemine geirr:e'eri. (6S

2 

lstanbul Sıhhi Müessese er 
Arttırma ve ksil me 

Komisyonundan: 
~il~yetl~r Sıhhat ve Jçtimat Muavenet Müdürlükleri ile Hukı11ll~~ 

tabıplıklerı ve Muayene ve tedavi evleri için salın alınacak olan 
adet Zonguldak ve 251 adet Halk tipi sobalara istekli çıkmadığıfl' 
dan eksiltmesi 11· 10°937 Pazartesi günü saat 15 e bırakılmıştır. 

-diit' 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mu 

Jüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. • 

2 - Muhıımmen Fiat: Sıhhat Müdürlükleri sobası için 25 lira 
11; 

kümet Tabiplikleri ve Tedavi evleri sobaları için 12 lira 50 kurıışl 
3 - Muvakkat garanti: 267 lira 23 kuruştur. • 

4 - istekliler şartname ve nümuneleri hergün Komisyonda gO' 
re bilirler. 

~f 
5 - l!!tekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 ·~· 

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti. 11l:pl 
buz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komı~ 
gelmeleri (~ 

Ziraat Mektebi Mezunları Aranıyor• 
• 1 

inhisarlar Umum MüdürlüğündeO· 
Orta Zirant Mektebi mezunlarından Askerliğini yapmış 35 >'8~: 

geçmemiş olanların t~ra teşkilatımızdaki Ziraat Tahrir Kontrol lııO' 
murluklarına 50 lira ücretle ve namzet sıf atiyle tayinleli mukarrer bıJ 69 
duğundan laliµ olanların 10 gün zarfında aşağıda yazılı evrakı ~lı 
bitelerini hamilen bir dilekçe ile müracaatları lüzumu bildirilir. "6 1, 

1 - Orta Ziraat Mektebi mezunu olduğnna dair şahadetname \'e 

tasdikname 

2 - Nü!u' Hüviyet Varakası 

3 - Askerlik vesikası 

4 - Hüsnühal kağıda 

5 - Sıhhat Raporu 

6 - Üç adet folograf / 

-------~~-~--------------------------__.,.., 
lstanbul Defterdarhğından : et' 

Muhammen I<•f111 
Cins ve bulunduğu yer 

il' orııf 
Lira l' 

Muhtelif hrın dükkan ve değirmenlerden müsadere 
o\ unan ve bozulmaları itibarile ancak keseka~dı 
imalinde çiriş olnrak kullanılabileceği anlaşılan 75 
çuval un bulunduğu yerde tesellüm edilerek nakliye, 
tartma vesair -bilcümle maıarif (vergiler hariç) alıcıya 
ait olarak beher kilosu yüz paradan. 
Do\mabahçede mülga ıstablıamirede C?arajda sakla 
2815244 Motör 2281571 şasi No. lı 929 model Buik 
marki\ oto mobil ve tef errüatı. 
Göıtepedc Asma fidanlığı müessesesinde m~vcut yüz 
metre mikap duvar taşı toptan. 
Hasköyde Hacı Şaban mahallesinin Kalaycı bahçe mcv
kiinde yıkılmış Kalaycı bahçe karakolu ar.sasındaki 
tahminen 47,5 metre mikap taş toptan. 
Defterdarlık dairesinde mevcut Pik Boru, Tahtakapı 
ve hurcta demir parçaları loptan. 
Beyaıılta Askeri Tıp Fakültesi arkasında evvelce Şeh
zadebaşı Maliye şubesi olarak kullanılan binada mevcut 
büyük kıtada eski demir kasa. 
Kasımp:ışada tersanenin muhtelif mevkilerinde durmakta 
olan muhtelif cinsde ;ıirmi iki kalem hurda bakır kazan, 
şamandıra, JT,otör \lesair köhne eşyanın tamamı. 

300 

70 

32 

Yukarıda cins ve bulundukları mevkiler yazılı eşya 9ş 
muhammen bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı b'tjıl~ 
caktır. isteklilerin ve tediye şeratini öğrenmek istiyenlerin ı~eru 5' 
yüzde 7,5 ğu nishetinde pey akçalarile 18-10-937 Pazarıesi gu\,1/ 

on dörtte Mifö Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona 1~~~ (6!) 
~1~ 11ı' 

Kartal İcra Memurluğundan: 9.3 ·c"e 
Bir borçtan dolayı mahczn olup p:mıya çevrilm~sirıe karar :ıı·9~ 

aşağıda mevki mikdar ve kıymeti muhammcneleri yazılı tarla!~ .9 )as, 
Larihinemüsadif Snlı giinü saat 14 de kıymeti mulıammenelerı 01 cı ~ 1lı 
yetmiş beşi clerece:iinde alıcı bulunduğu tnl<dirde ihaleleri icrl) ıcrı' 
cağı ve böyle bir uede!Je talibi çıkmadığı takdirde 15 gün dah

3 
e jb 

edilerek 24-11-937 tarihine müsadif Çarşamba günü aynı saııl;eıer ,ı 
ka'ıyeieri icra kılınacağından talip olanların kı> meli muhan.ıı~eı go~ 
yüzde yedi buçuk nis;ebhde pey akçesile ve şartnamcsıoı .. ,r.cJ' 
isteyenlerin tarihi iland-ın itibaren Karlkl icra Memurluğuna Jllil 

leri ilan olunur. (613) 

Mevkii Mikdan 

Kartalın Kurna köyünde 1300 

" " " 
12000 

" " " 
12000 

• " " 
60JO 

,, " 
,, 8000 

" • • 2500 

.. " 
,, 2000:> 

" 
,, ,, 35JO 

,, 
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Metre murabbaı 
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• ,, 
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" 

,. 
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"') Muhammen 
ıJ'' 

20 
90 
25 
20 

, 

25 ~ 
2J ,, 
50 ,, 
25 ,, 
ıs ,, 

" " " 
120:>:> 

,, ,, .. 120.)0 

100 ' 

~==========:==:=====ı~ 
2 - Bu bir aylık müddetin bitimini tnkip eden gündeıı itibaren 

ıs gün sonra postalar tar arından mahaller. tahditlerine başlanacağın· 
dan al!kablana mallan başında bizzat veya kanuni mümessillerinin 
bulunmalan, aksi takdirde vukuf erbabının tayin ve tasdikine ve elde 
mevcut vesaik iÖzönünde bulundurularak kanuni icabata göre iş 
verileceği il!n olunur. "6847 .. 

MEZKÜR GAYRİ MENKUL.b..TIN 
EVSAFI 

Tahtında 9,13 numaralı iki dük -
ki'ını müştemil ev. 

1 

!aittir. Daha fazla malumat edin -
mek istiyC'nlcrin 13/10/937 tarihinden 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu - -

ğundan: Ozür diieri~t 
Mezkur ev, iki ayak mermer basa

maklı merdivenle ve demir kapıdan 
içeri girilir. Zemin katını teşkil eden 
bu mahallin zemini kısmen ahsap ve 
kısmen Ma1ta taşı döşeli bir antre ve 

itih<ırcn dairemizde açık ve asılı bu
lundurulacak arttırma şartnamesini 

ve 935/1059 numaralı dosyasına mi"l-

1 racnatle icabc<len izahatı almış ve 
(iı:renmış olacakları il[ııı oluııur. 

93G/3188 dno ı 
Ya:ıımız.ın çokluğun , 6 ol\c Satılmasına karar verilen kplluk 

sandalya ve saire 9/10/937 tarihine 
müsudif cumartesi günü saat 12 den 

, 13 c kadar Sirkecide Malatya hanı 
lönündC' satılncağı u:ın rılt•nu:-. 

engiz lstnnbul,. ve giic> 
adiı tefrikalarımııı bu 
matlık. Özür dileriı. 
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Lik maçları 
Başlıyor 

28 fkinciteşrin: 
G. S. - İs. S.; Vf. - Bey.; A. H. -

Sü,; F. B. - Tp.; Gü. - B. J. K.; 
An. - Ey. 

5 Birinciteşrin: 
G. S. - Bey.; Tp. - A. H.; F. B. -

Vf.; Gü. - Sü.; An. - İs. S.; B. J. 
K.-Ey. 

12 Birinciklinun: 
G. S. - A. H.; F. B. - Bey.; Gü -

İs. S.; An. - Vf.; Ey. - Sü.; B. J. K 
-Tp. 

19 Birincikanun: 
G. S. - F. B.; Gü. - A. H.; Bey. -

An.; İs. S. - Ey.; Vf. - B. J. K.; Sü. 
-Tp. 

26 Birincikanun: 
G. S. - Gii.; F. B. - An.; A. H. -

Ey.; Bey. - B. J. K.; İs. S. - Tp.; 
Vf. - Sü. 

1- 1 lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu llaolar~ 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı 
Anadolu cihetindeki müessesat için 
17500 kilo yoi,rurt 26/10/937 salı gü
nü saat 14,30 da Tophanede Satınal
ma Komisyonunda açık eksilbne ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 3150 lira
dır. İlk teminatı 236 lira 25 kuruş -
tur. Şartnamesi komisyonda görüle -
bilir. İsteklilerin kanuni vasikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

cl77> c6841> 

• İstanbul Levazım amirliğine bağlı 
sur haricinde müesscsat için 19500 
kilo yoğurt 26/10/937 salı günü saat 
14,45 de Tophanede Satınalma ko • 
msyonunda açık eksiltme ile alına • 

t caktır. Tahmin bedeli 3510 liradır. 
İlk teminatı 263 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

<178• c6842• 

7-SONTELGRA 8 Blril\ciletrrn 937 

Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alınacak kimyevi atat ve etüv mik· 
darlnrile muh&mmen tutnrları ilk teminatları ve ihale günleri ile ihale 
&aatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 

Cinsi Mikdan Muhammen ilk ihale İhale Münakasa 
tutarı teminatı günü f:aati şekli 

Kimyevi alat 133 çeşit 2000 150 10.11-937 15. Açık eksiltme 
Etüv 2 ,, 1300 98 10.11-937 15.30 ,, ,, 
Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir.isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile beraber belli günde ve vaktı muayye• 
ninde Fmdıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri "6460. 

t İsar ar Müfett•ş Muavi liği 
Müsabaka lmt·hanı 

1ohisarlar Umum Müdürlüğü Teftiş kadrosunda münhal "125,, lira 
ücretli beş Müfettiş muavinliği için l.S. Teşrinisani-937-Puartesi gilnü 
Sirkecideki Teftiş şubesi binasında tahriri bir müı.abaka imtihanı 
icra edilecektir. Bu imtihanda muvaffak olanlar ayrıca bir de şif ahi 
imtihana tabi tutulacak ve bu imtihanda da muvaffak olanlardan 
derece itibarile Beşi "125n şer lira ücretle Müfettiş muavini namzedi 
olarak kabul edilecektir. 

Müfettiş muavinli~inde geçecek asgari iki sene sonunda yapılacak 
mesleki bir imtihan neticesinde muvaffak olalllar .. 150,. lira ücretli 

Müfettişliğe terfi ettirilir. 

imtihana girebilmek için aranan şartlar: 

1 - Hukuk Fakültesinden veya Siyasal Bilgiler Okulundan veyahut · 
Yüksek Ticaret ve lktısat Mektebinden veya derece ve programlan. 
nın bunlara muadil oldu~u Maarif Vekaletince kabul edilen Ecnebi 
Mekteplerin birinden mezun olmak ve Memurin kanununun radığı 
evsafı haiz olmak. 

2 - Fransız, İngiliz ve Alman lisanlarından birine • o lisandan 
Türkçe ve Türkçeden o lisana tercüme yapacak derecede ,, vakıf 

bulunmak; 

3 - otuz beş yaşından yukan olmamak ve fiili askerlik hizmetini 
ikmal etmiş bulunmak ; 

4 - Yapılacak idarf tahkikat neticesinde Müfettiş olabilecek evsafı 
haiz olduğu anlaşılmak. 

5 - Vücudunun seyahat meşakkatlerine mütehammil olduğu Hükü. 
mel doktorundan alınacak bir raporla tahakkuk etmek, 

6 - Müracaat talibin muhtasar tercümeihalini de ihtiva etmek üzere 
kendi el yazısiyle yaıılmış bir istida ile 4 .. Teşrinisani-937 Perşembe 
günü öğleye kadar yapılacak ve bu istidanın zirinde taliı:· hakkın
da malümat alınabilecek en az iki kimsenin isim ve muvazzah ad· 
resi ~österileeektir. Geç yapılan müracaatlar nazan itibare alınmaz. 

Uracaat lstldasın bağlanacak ve i 
l - Mektep şahadet:ıamesi 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı 

3 - Askerlik vesikası 
4 - Sıhhat raporu 

5 - Polisten alınacak hüsnüh:\l kağıdı 
6 - 6 adet 4,5 X 6 eb'adında fotoğraf 

imtihan programı : 
1 - Maliye: Vasıtalı \·r.rgiler ve inhisarlar, 

kanur.u ahkamı 
Muhasebei Umumiye 

2 - fktısat : istihsal, tedavül, inkisam ve istihlak, 

3 - Mali ve Ticari hesap : Faizli hesabı cariler, Borsa ve Kam• 
biyo muamelatı 

4 - Hendese satıh ve hacim ölçüleri. 

5 - Ticari muhasebe ve usulü derterf. 

6 - idare hukuku ve memurin muhakemat kanunları, ceza usulü 
muhakemelerinden tahkikat bahsi, memurin suçlan hakkında 
ceza kam:nu hükümleri, kanunu medeni \'C borçlar kanununun 

m"1i hükümleri. 

7 - Türkiyenin tabii ve lktısadi coğrafyası, lnhisarların tarihçesi 

8 - Ecnebi lisanı. 

imtihanda muvaffak olabilmek için bu derslerin her birinden en az 6 
numara almak ve numaralar vasatisi 6,66 yı doldurmak lazımdır. "6813,. 

muharrer senede müsteniden zim -
metinizde matlubu bulunan 710 li-

bildirmediğiniz takdirde ayni müd
det içinde 74 üncü madde mucibin
ce mal beyanında bulunmanız la -
zımdır. Beyanda bulunmazsanız ha
pisle tazyik olunacağınız ve hakiKa
te muhalü beyanda bulunduğunuz 
takdirde hapisle cezalandırılacağı
nız borcu ödemez \'e itiraz etmezse
niz hakkınızda cebri icraya devam 
edileceği mezkur ödeme emrinin 
tcbligi makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur 

r-ns6 Hicri 

1 

1353 Ruml 
I Şaban Eylül 

3 25 

1 

1 

ranın haczi ihtiyati \·e icra masarifi 
ile birlikte haciz yolile tahsili talep 
edilmiş ve tanzim olunan 37/1724 
dosya numarasile ödeme emri bera
y ı teblig ikametgahınıza gönderil -
miş ise de ödeme emri zahrına veri
len meşruhatta mezkur ikametga -
hınızı terkettiğnizi ve yeni ikamet
gahınız da meçhul olduğu anlaşılmış 
ve zabıta tahkikatilc bunu teyyüt 

etmiş olduğundan mezkur ödeme 
emrinin mercii kararile bir ay müd
detle ilfıncn tebligine karar veril -
miş olduğundan ::; ukarıda yazılı borç 
ve masrafları işbu ılfın tarihinden iti
bart>n bir av içinde> od meniz ve bor-

Yıl 1937,Ay 10, Gün ?.81, Hız;;-i"56 

cun tamamına \ eya hır kı"ınma ve
ynhut alı:ıcaklının takibat icrası hak
kına dair bir itirazınız var ise yine 
bu bir ay içinde istida ile veya şifa
hen İcra dairesine bildirmeniz ve 

j 
r 
1 

1 

1 

ı 
1 

i 1 

8 El. Te,rln = Cuma 

Çatalcanın kurtuluşu 

Vakitler VasaU Ei"anl 
s:ı. d. sa. d. 

Güneş 6 04 12 22 
Ôğle 12 02 6 20 
lkindi 15 13 9 Ş2 
Akşam 17 41 12 Ol 
Yatsı 19 12 1 30 
imsak 4 26 10 44 1 
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Midenize 
Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baı
harallı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içen

ler midelerini tahriş ederler ve 
M AZ o ·N 

MEYVA TUZU 

HAZtMSIZLIGl MiDE EKŞiLiK ve YANMALARI giderir. 
INKIBAZI DEFEDER. Bugündeıa bir şişe MAZON alınız. 
Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

Ekşilik, Hazımsızhk 
isim horoz markasına dikkat. 

ı Dikkat Ye İYİ HAZIM ediniz· 
ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu. lstanbu• 
Yenipostabane arkasında - -____..-

~ - . - .. . 
' ·_ • . ·.... ..... .. .. . ~ ..... :.. t·~ •• 

Hakiki dostun tavsiyesi budur : 1 
ÖksUrenlere ve KATRAN 
göğUs nezlelerine HAKKI EKREM 

J .. -
ı• .. Dr. IHSAN sAMI .. • llngiliz ve Avrupa meyva tozlarına 

Sabah, öğle ve akşam "er yemekten 
sonra günde 3 defa 

i T 1 F O A Ş 1 S 1 i .. th• . . b. k. J d .. 
ı Tifo ve paratifo hastalıklarına ı mU.. iŞ Ve ezJCJ Jr ra 1p 0 0p 0rtı 
ı tu~ul~amak için ~esiri kat'i mu• ı beş misli daha ucuzdur 
ı afıyetı pek emın taze aşıdır. ı • 

Aıoıe~iği~ 
daıl'Ha. '&t...,,) .... 

gll~~.,J·, -~~~J~1 
~~-'\_t./ ,,> }, 

\ ~'f"ı ~ 
~~~ ı Her eczahanede bulunur. ı HASAN M o·· zu·· 

......... 45 kuruş......... eyva 

ittifak haline Yurdda 
tesise • • 

nıçın ve nasıl 
gelen bu 
muvaffak 

kanaati 
oldu ? 

Çünkü "RADYOLIN,, in terkibi 
yükesk bir kimya şıtheseridir. 

Çünkü bütün .. RADYOLIN,, kul. 
(ananların dişleri temiz, sağlam ve 
güzc:ldir. 

Çünkü "RADYO LIN,. emsalsiz 
rağbeti dolayısile hiç stok yapmadı-

ğt için :nütemadiyen taze taze piya 
saya çıkar. 

Çünkü "RADYOLIN,, diğer ma
cunlara nazaran çok ucıızdur. 

Artık bütün bunlardan sonra 
"RADYOLIN,, kullanan on binler
ce kişinin ııe kadar haklı olduğunu 
anlamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
· sonra günde 3 defa 

• • .. ... -·- ; ·~ • · - • • 1 .... 

• ..- ~ ... ...,.~:.\.·'". 1!"'~_,,....... . ... " ... ,~ -- ~:;··. ·~ ..: .. · \ 

lstanb~µI ,·' · -,B·el.ediy,esi ·~~-~ilanları. 
.. • • )il· •• ·~,. • ı.!~ .. "...!':'- ',,.· .... · ~ ..... 

Fatih Tapu sicil Muhahzlığına İstanbul Belediyesinin tescilini iste· 
diği Evkaftan hu~usi idareye müdc\'ver kariyei Atikalipaşl\ maballe!lin 
de Türbe sokağında. eski 19 No. lu Hattat Rakım Ef. tle Zincirliku· 

yuda Efdalzade mahallesi Nişancı Mehmetpaşa s~kağında eski 64 
• No. h Nişancı Mehmet medre~cleri arsalarıııın kayıt ve senedi olma· 
dı~ındcan naşi mahallen hukukt vuiyeti tespit edilmek üzere 16-10-937 
tarihine müsadir Cumarlesl günü saat 15 de tilhkikat icra edileceğin-

deıl mülkiyet veya bir aynı bak idjiacıında bulunanların müsbet evrak· 
Jarile yazı ile idareye veyahut muayyen günye yerinde bulunarak mü• 
dafaa ve itirazlarını bildirmeleri lüzumu i!An olunur. (.B) (6854) 

• 

Hepsine 70 lira bedel talimin edilen Fatihdc E&.;iilf.adıl mah~lt:sinin 
Nişanca sokağında küçük " medr'cse~inin ankaıt !'ahlrr.ak üzere açık 

arttırmaya konulmuştur. Şartname!\İ Levazım Müdürlüğünde gÔrüle-

bilir. istekliler 5 lira 25 kuruşluk ilk teminat mllkbuz veya mektu• 
bile beraber 22-10·937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (6849) 

Şehremini Nahiyesinden : Başıboş olarak tutulup daireye getirilen 
bir adet dişi gök renginde dana ~ günde sahibi çıkmazsa satılacaktır. 

(B.) (6851) -
KiRALIK A p ARTMAN DAİRELERİ 
Mercanda Emin paşa sokağında Örlicüler yokuşu Köşe başında 

her tarafa yakın Mercan nparlnıanında bütün konforu havi üçer 
dörder odalı da(reler kiralıktır. Kapıcıya müracaat 

t""" Kimyager ...... : 
ı H.. dd. ı 
ı usame ın ı 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı i Bilümum tablilat. Eminönü Emlak ıı 
ı ve Eytam Bankası karşısında ı 

ı izzet Bey Hanı. .......................... ı 
Harici Askeri Kıtaab 

ilanları 
Beher tnncsine tahmin edilen fiat 250 
kuruş olan 15000 tane yün fanilanın 
ıhalc güni.ınde istekli çıkmadığından 
pnzarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 11/ 
10/937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
İlk temınatı 2812 lira 50 kuruştur. 
Şartname bedeli 188 kuruş mukabi
l inde M. M. V. Satınalma Komisyo

nundan alınır. Pazarlığa girecekle -
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
m:ıddelcrindc gösterilen vesikalariy· 
le hirliktc belli gün ve saatinde An
knrada M. M. V. Satınalma Komis· 
yonuna gelmeleri. <49h c6723t ... 

Bnlıkesir Kor birliklerinin ihtiya· 
cına kapalı zarfla eksiltmeye konu
lan 350 ton una talipleri tarafından 

teklif cd1len fiat gali görüldüğünden 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuş 
ve pazarlık günü olarak 11/10/937 
pazartesi günü saat 11 tesbit edil -
mişlir. Muhammen bedeli (42,000) 

lira. ilk teminatı (3150) liradır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve eksiltmeye iş -
tirak edeceklerin de vakti muayyc
ninde teminat makbuzlarile Kor sa-
tınalma komisyonu başkanlığına 

müracaatları. ,450, c6427> ... 
Çorum garnizonundaki kıtaat için 

600,000 kilo odun kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Muham • 
men bedeli 15,000 liradır. Şartna -
mesini görmP.k istiyenler her gün 

öğleden sonra komisyondan bedelsiz 
alabilirler. İhalesi 25/10/937 pazar • 

lesi saat 15 le ordu garnizonundadır. 
Muvakkat teminat 1125 liradır. Ta
liplerin kanuni şartları hniz olması 

lazımdır. İsteklilerin tekli! mektup
larile teminat makbuzlarını ihale -
den bir saat evvel Çorumda komis· 
yona vermeleri. c469> c6!l63• ... 

İzmir Müstahkem Mevki kılnatı • 
nın 77400 kilo aynktan sığır eti ihti
yacı kupalı zarf usuliyle eksiltme -
ye konmuştur. İhalesi 25/ 10/937 
p:ı1 .. ırtesi günü saat 16,30 da İ1mir • 

de kışlada İzmir Levazım amirliği 
Satır.alma Komisyonunda yapılncak
tır Tııhmın cdılen mecmu tutarı 

19350 lirn muvakkat teminnt 1451 li
ra 25 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komlsyonda görülC'bılir. İsteklılcr 

Ticaret odasında kayıtlı olduklarına 
~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- da~ vesikn gös~rmek mecbur~e -

İnhisarlar Umum Mu··du··rıu··gv u".nden • tindcdirlcr. Eksıltmeye iştirak ede· 

17-9-93'7 de yapılan Muhakeınat Amir ve memurlukları imtihanında 
muvaffak olanların adları aşağıd,t yaıılmıştır. Tayinleri sırasında ad· 
reslerinc tebligat yapılacaktır. "6773,, 

lmtihnna Girme hntihana Girme 
Sıra Numarası Adları Sıra NGmarası. Adları 

1 Ahmet Ihsan 14 Fahrettin Dündar 
3 Mehmet Ali Opalı 15 Hafi Seyhan 

6 Hüsnü Pak ar 18 Sual Ôzengil 

7 Osman Zeki 20 Cemal Civan 

8 Haydar Gölçil 21 Adıl Barutçuoğlu 

9 Melahat Kırgıı 
22 Sabri Tamer 

11 Re kir Sıtkı 
23 M. Emin 
24 Rıfat Kovancı 

12 KAzım Elçi 25 Rıfat Atasoy 
13 Osml\n Zeki 2C Sabri Ertan 

Beyoğlu Kadastro Direktörlüğünden: 
Beyoğlu Kazasının Kuloğ'lu mahallesinin Kadastro işleri bitirilmiş

tir. 811 mahalleye aid şimdiden ukı cetvelleri ilan tarihinden itibaren 
peyderpey Taksim civarında bekar sokağında 14 No. lu aparlıman. 
daki Kadastro daire~ine planları da Sultanahmctle Tapu dairesinde 
Beyoğlu Kadastro Fen B~ro!luna asılmaktadır. 

Alakalılann Askıları ve planlerı takip ederek ve görerek itirazı 
olanların askı ve ilan tarihlerinden itibaren iki ay içinde Sultanah. 
mette Tapu Dairesinde Beyoğlu Kadastro Müdurlüğüne müracaatları 

ilAn olunur. "6515,. 

• cckler 2490 sayılı kanunun 2 ve ~ 
ı ündi maddelerinde ve şar tnnmr.sin
de yazılı vesikalarilc teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
en nz bir snat evvel Komisyona ver
miş bulunacaklardır. c2lh c6839> 

* İzmir Müstahkem Mevki Komu -
tanlığınca gösterilecek yerde 16498 
lira 22 kuruş bedel keşifli 12120 
metre uzunluğunda telefon hattı in

şası kapalı zarf usuliylc münakasaya 
konulmuştur. İhalE>si 26/10/937 salı 
günü saat 16,;30 da İzmir kışlasında 
L<'vnzım amirliği sntınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Teminatı mu • 
vakkatc akçesi 1238 liradır. Şartna -

me, keşiiname saat 10 dan 12 ye ka· 
dar ve 15 ten 18 e kadar kışlada in
şaat komisyonunda görülebilir. İs -
tekliler ticnret odasında kayıtlı ol· 

duklarına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iş-

tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddclerfode \•e şartna
mesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve t€:klif mektuplarını ihale saatin • 
den bir saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. c212t c6fl40. 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızhk, işlıthsızlık gibi hallerde, dolgun 
ve aazla midelere yemekten sonra küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı 

kaşığı midevi ve hazımdtr. inkıbaz ve barsaklarda atalet halinde 
sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşı~ müleyyin ve çorba kaşığile müshil.. 
dir. Meyvaların özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişesi 40, büyük 60, 
dört misli 100 kuruştur. 

_____ ..... ı_,__..~ 

c~:ıoı 

o:ı:t I
~,. $ ;! 'J 

~..ı.....--...... -.....~~..J!.- ·~--'------~......-L_;_ 

•• z oz 
Şekerli ve meyvalı oh.ıp en leziz bir gazoz ve en nefis bir 

şampanya huJasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa fn. 

giltere ve ltalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidh. 

Hasan gazozu mide:vi ve hazımdır. Yemeklerden sonra l veya 2 çorba 

kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan 
1 

Gazoz Ôzü alınız. Çok ucuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki mi!IJi 

35,dört 50, c;ekiz misli 90 kuruştur. 

~-------------------------------------~-------------Adalar Kazası Malmüdürlüğünden : 
S~ile}-·man oğlu llya Kazanın Büyükadada Çın.1 r caddesinde altında 

bir dükkanı bulunan 25-27 No. it bir evin tamamı 11-10-937 Pazartesi 
günü saat 15 de kat'i ihale~i yapılmak üzere on gün müd:Jdle :ıs· 

l\ıya çıknrılmıştır. isteyenlerin idare heyetine müracaatları. "6835n 

·-KARYOLALAR 
Fabrika fiatına aatıhyor 

ASRİ MOBİL YA Mağazası ~~t~0 
lsıanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66. Tel. 23407 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Hey' etinden : 

1 - Açik eksiltme ile Meclis ve \l üşlemi !atı Ka!ör.f erleri için 
''ikiyüz,,ton kok kömürü S!\ltn alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bcdels'.z alın1bilir. 

3 - Mu vak kat teminat miktarı 420 Dört yüz Yırıni liradır. "Temi
nat tlanka Mektubu,, olacaktır. 

4 - Açık Eksiltme 25.X-937 P ızarte-ıi günü saat on beşte Büyük 
- Millet Mecli~i IJare Ht>y'c ti Odnsırıda icra k!lırıac!lktır. 

5 - Eksiltme}e girecekler 1937 !'>enesi Tic ıret Ociası tescil cüı· 

danım berab~r getire cck!erdir "6696., 

~~~.~ 
Arsenoferratose 

içirir. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmı~ 

bu şurup ka:ısızlıktan 
korur ve mu n ta z a· 
m an i ç i 1 d i ğ i tak 
dirde büyümeme 
yardım eder. 

Arsenalerralose 

___ ____../ 
1 LAN , 

h ııe Beyoğlunda Meşrutiyet mn aarP 

sinde Çiflik sokağında 53 nufll 

hanenin yirmi senelik vakıf ıs<V 
bedelini verdiğime dair BCY0~ 
Vakıflar Müdürlüğünden 20/5/ W 
tarihinde Beyoğlu sicil muhafı~ 
na yazılan mektup zayi olup ~ ol
saniycsini alacağımdan zayı d 
mektubun hiç bir kıymeti oırıı• 
ilan olunur. · r.ı 

Mezkur hanede saki~ 

Selimiye Asketf~ 
Satınalma Komısyofl 

llAnlar1 


