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arın Kuruıtayı Jllunacak ı 
Tehir edilmiyerek önümüzdeki Salı günü 

gene toplanması tenıin edilecektir 

Büyük Önderin bugünkü daveti Üzerine 
meb'uslarımız öğleden 
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sonra Ankaraya gitmiye başladılar 
?li~l:denizdcki gayri tabii vaziyete türkün şu tcbliğile içtimaa çağırıl- ı Büy Ok On der 
l<o nyet vermek maksadile cNyon>- mıştır: Tatil münasebetile intihap daire • ye başlıyacaklardır. Bu akşam Hay-
lc nferun ı tarafından tanzim edi - Ankara, 14 ( A.A.) - Tebliğ: Nyon- lerinde bulunan meb'usların der - darpaş3dan kalkacak ekspres ile .bir 

n ıtılaf h ı A k ·t ı · · · ·ıA b' 1 di~· . name, hukiımctımizin ver - da devletlerle yaptığımız mukavele- a n araya gı me erı ıçın Yı a - kısım me us ar Ankaraya gidecek-
tn~~ dırektü üzerine bu konferans-

1
yi tetkik ve tasdik etmek üzere Bü- yctlere tebligatta . b~lunulmuştur. se de n.sıl büyük kafile yarın hare

tu delegemiz llariciüe Vekili Rüş- lyiik Millet Meclisini 18 EylUl 1937 Bu meyanda şehrımızde bulunan ket cylıyecektir. 
a A.ras tarafından imza edilmiştir. 1 

cumartesi günü saat 14 te içtimaa mebuslara da icabeden tebligat ya - Meclis bir günde mesaisini bitire-
Mccu· .mukavelenin Büyi.ik Millet davet ediyorum. pılmıya başlanılmıştır. cek ve cumartesi akşamı dağılacak-
i~ı lısı tarafından tetkik ve tas\·ibi 'l'ür1ciyc Reisicumhuru Mcb'uslarımız bu akşamdan itiba- tır. · 

n Meclis Büyiık Önderimiz Ata- J ATATÜRK ren kafile halinde Ankaraya gitmi- (Devamı ikinci $ayfada) 

·Akdeniz polisi dünden
beri iş başına geçti 

Bir aile 
Elektrikle 

kömür oldu 
Aile reisi çıldırdı 

~ 

ita/yanın artık İştirakinden vazgeçildi İsparta 10 {Hususi) - Burada bir 
aile feci surette mahvolmuştur. Şad
dan oğullarından Bay Halil loğlu Ali 
gece, uzun kordonlu elektrikle bah
çeye çıkarken cereyana kapılmış ve1 
canne!> diye inliyerek kömür haline 
gelmiştir. Bunu gören annesi ve hiz
metçi çocuğu kurtarmak için koş • 
muşlar; fakat ikisini de cereyan çarp
mış Ye arka arkaya kömür olmuşlar
dır. Çocuğunun, karısının ve hizmet
çisinin birdenbire öldüğünü gören 
zavallı aile reisi de delirmiştir. 

- -·---
Yugoslav 
Manevralarında 

~ı~,~~t··· -~ .. . . 
0 htelbahirlerin Korsanlıklarına karşı 60 lngiliz ve Fransız torpıdo muhrı· 

Mare9al Çakmakta 
haz1r bulunacak 

Belgrad, 15 (A.A.) - Yugoslav or-

binin hlmayesi altına giren Akdeniz •········· 

.. çın-··ordüSU············ ı ltalyan denizaltısı 
Ydepyeni t;bkim1görülürse ne 'olacak 
e ilırıi k.d ş mev ı e M k 1 . . -· .1 u ave eyı ımza etmesı e 

dusunun eylCıl ayının ikinci yarısında 
yapılacak olan büyük manevraların
da ecnebi bir çok askeri heyetler ve 
bilhassa Çekoslovakya, Romanya, 
Fransa, İtalya, Türkiye ve Yuna • 

? nistan heyetleri hazır bulunacaktır. 
Türk heyetine Erkanıharbiye Reisi 

• Mareşal Fevzi Çakmak, Yunan heye
tine erkanıharbiye reisi General Pa-
p:ıgos riyaset edeceklerdir. 

etmemesi arasında fark yok •. 
Bu manevraların gayesi, Yugos -

lav l)rdusunun asri hazırlıklarını gös
termektir. 

Manevralara takirben 50 bin kişi 
iştirak edecektir. Faris, 14 (Hususi) - Bugün öğ

leyin Akdeniz Konferansı mukarrc
ratı konferansa iştirak edem bütün 
devletler tarafından imzalanmış ve 
hemen tatbik mevkiine geçmiştir. 

Bu mukarrerat itnlyan hüküme -
tine de gönderilmişti. İtalya kendi -
sine Akdenizde korsan tahtelbahir -

- ·-

e a11
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iki deri fabrikası 
dün gece yandı 
Yanan fabrikalardan bir tanesi 

yarım milyon sigortal1 idi 

Yanan fabrlkalaroan birinin enkazı 

Bu sabah itfelye hata yangın verinde idi 

Dün gece Y~dikule civarında Kaz- ıbüyük debağhnne ve fabrikaları bu
lıçeşmede büyük bir yangın olmuş lunduğu için deri sanayiimiz büyük 
ve bütün o semtte memleketimizin (Devamı 2 ·nci sahifede) 
1Muuuunııııuuııuu11nuı1111111uıııuıuııııtuınuıuuıu11nıı11111111111•1111111111111111111111n11111 .. uı111111t1ın1111111111111111111111111111u11r. 

Be yazıtta -----------Bu sabah bir sucu 16 
senelik kansım kıskanç· 

lık yüzünden öldürdü 
(Yazı.sı 2 inci sagfam:%da) -

r- ı 

Koyacağımız dört çift 
göze dikkat ediniz 

Bu gözler, şu bir hafta içinde gazetemizde 
çıkan resimlerden kimlerin gözleridir ? 

Bir hafta hergün dört çift göz resmi 
koyacağız. Bilenler kazanacaktır. 

[Tafsilat iç sRyfamızda] 
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6ı: IJ• •011 •• ~0 .. ~0 ı, ·ııler .... •1· Bu sabahki Beyazıt cinayeti 
• k FRlstinde yine 

A .k h d tl t Muhakemeye gider en.. Fili!~e~·:ı::~!~!~l merı an ag u arına aş her gün yeni bir vak'ayı btlclit', 

çıkartan Banka soyguncuları Bu sabah bir sucu 16 senelik karısını kıskançlık !::l'::k;i1:::~;~l':,::~y:~;'i 
-- d b ki k o·· ıdu·· rdu·· mamaktadır. Y unanistanda büyük bir ban - de yaşadığına hükmettik. Çünkü, yüzünden üç yerin en ıça ıyara Filistin mandasını almış ol~, 

ka hırsızlığ oldu. Bir banka- saydığı döktüğü şeyler öyle müthiş . • . giltt'l'e, geçenlerde bu ~emle ı 
dan 18 milyon drahmi çalın- ıstıraplar ki, tahammül etmek müm- · Bu sabah saat 10,30 da Beyazıtta 'görmüştür. tahkıkata başlamış, kadın Hasekı has- idaresi için orayı ancak uç kısJ11 

dı .. Amerikada banka soyan haydut- kün değil.. zavallı muharrir, mes'ut Askeri Tıbbiye Mektebinin arkasın- Onları takip ederek Askeri Tıb - tanesine götürülürken yolda ölmüş- yırmaktan başka çare olmadığtl1 
lar gibi, Balkanlarda da azılı soy - olamamış.. muharririn bu yazısın- daki Yorgancılar sokağında kıskanç- biye mektebi sokağından Fatih Sulh tür. leri sürdükten sonr Arapların °1 
guncular olması, ilk önce tuhaf gel- dan, evde, karısının müthiş surette lık yüzünd •,. ı feci bir aile cinayeti Hukuk Mahkemesi sokağına sapar- Bunların 13 yaşında bir kız çocuk- !Yahudilerin olsun bu taksim P 
di. Fakat, sonradan anlaşıldı ki, bu hakim olduğunu, kendisinin de ezil- olmuştur. ken Elektrik Şirketi Fabrikası önün- la~ı ,.ar~ır. Şoför ~~tfi ise, Halilin sinden memnu_n k.alm.adıkları h~ 
bankayı soyanlar, haydutlar değil, diğini ve hiç ses çıkaramadığını an- 16 senelik karısı ŞükrfYeyi Kc~ası de Şükriyeyi üç yerinden bıçakla ya- evınde kıracıdır ve uç çocuk babası- lardcıdır. Filıstm şımdıye kadar 
bizzat banka müdürlerinden birkaçı lıyoruz. Yalnız bir noktayı merak sucu Halil bıçaklıyarak öldürmüştür. ralamı~ ve kaçmıştır. dır. Bu sabah şöför Liıtfi ile görüş- Iı vak'alara, günlerce süren isYl!l'. 
imiş .. demek ki, kaleyi içeriden fct- ettik: Kocamusatafapaşada oturan ve Ak- Yapılan gürültü üzerine mahalle tük: Şoför diyor ki: ra sahne oldu. Fakat şimdi ha~t 
hetmişler ..• Bankayı soyanlar dış•· Bu kadar kılıbık bir adam, nasıl s:ırayda suculuk yapan Divrikli ve bekçisi Şükrü koşmuş, katil, bekçi- - Benim kadınla aliıkam y°.ktur. rHen vak"alar açık !s~~nlar, ~ 
rıda değil, içeride imiş ... Amerikan oluyor da karısı aleyhinde böyle u-

1

35 yaşlarında Halil isminde biri 16 ye: cBu kadını ben öldürdüm. Tes- Ben üç çocuk babasıyım. Bugun de dılerle Arapların bırıbırını sok 
haydutlarına taş çıkartan bu soygun- luorta ithamlar yapıp bunları neş- senedenberi beraber yaşadığı ka - lim oluyorum!~ demiştir. Bekçi vak- görüşmüş değilim. Vak'adan da ha- jda boğaz.laması değildir. ~ d 
cuların yaptıkları doğrusu şaşılacak redebiliyor?.. Karısı görüp okursa rısı 28 yaşlarında Şükriye ile bundan ayi polise haber vermiş ve polis de berim yok. F1listinin gerek fikir ve muc~. 
bir şey. ne yapmaz? .. Evin içinde kızıl kıya- l,5 ay evvel araları açılmış; daril ?- ıuuıııımııı.ıuıııııııııııııuı1111111111ııınn11nıı11rnııııııııı111111uıııın1111111111111111111111111nııu111111111111111111111111nnıuıı1111uu1111u11 .. , sahasında ve gerek iktısadi faa 1 

met kopar .. fakat, sonra, hatırımıza rak Şükriye Kocaınustafapaşadaki A kd • d tinde bir mevki ve ehemmiyeti c 
geldi ki, muharrirlerin karıları ken- anesinin evine kaçmıştır. Vaziyet bu e n 1 z e -t<lbii 0derecc farkı unutulmuYŞ 
di kocalarının bir tek sabr yazılarını halde iken söylendiğine göre Şükri- baı.ı Arapların öldürülmesidir. 
okumazlar.. çünkü, kıymet ve e - yenin kocası Halil, evinde kiracı ola- diye kadar bu suretle yaraınıı 

Okudunuz mu? Beşiktaşta bir si- hemmiyet vermezler. Fakat, başk!l ra koturan ve Maçka - Beyazıt oto- ılard<ın bazısı hemen ölmüş, b9 
nemanın tavanı çökmüş .. birkaç kişi bir muharririn daha kötü yazısını, büslerinde çalışan birisile görüştü - ( Birinci t;ahifeden devam) Halihazırda İngiltere ile Fransa, yaralandıktan birkaç gün sonrıı' 
yaralanmış .. gazetelerin bu havadisi ezberlercesine okurlar.. ğünü görmüş ve bundan on beş gün ntlleri tarafından do.imi bir müraka- kısa sürmediği takdirde Akdenizde fat etmiştir. Netice birdir. Bu ' 
veriş tarzına bakılınca, çökme hadi- * evvel de ikisini bir arada yakalamış be altıpda bulundurulması ve İs - satvetlerinin yeniden teessüsüne aları yapanlar her halde gözler 
sesinin, sinemanın fazla kalabalık Bulunan def·ıneler k!ıarısını tokatlanuc:tır. h' 1 . b .. ·· h müncer olacak bir taahhüde giriş - kestirdikleri kimseleri öldürıtı~ 

~ panyol tahtelba ır ermin utun a- ~ oluşundan ileri geldiği zannı hasıl g·ıt~ikre çoğafıvor Bunun üzerine Kocamusta!apaşa miş bulunuyorlar. Hiç şüphesiz bu çirı vurmaktadırlar ve sonra Y8 
a Y 6 reketlerinin sıkıca takip edilmesi sa- · · k 1 d rl 

oluyor. Çınar karakolunda ifadeleri alın - · taahhüdün hegemonya~ te~ısı. m: .. - narnıyacak surette kaçmakta ı ,. 
Peki amma, kalabalıkla tavanın Gazeteler yazıyor. Çanakkaledc mıştır. yesinde her iki tarafa mensup Is - kasıdı ile meyup olduğu ılerı suru- Bu keyfiyet bugün artık sııld ... 

ne alnkası var? Acaba herkes, başı bir define bulunmuş .. zaten, son za- Halil Fatih Sulh Hukuk Mahke- panyol tahtelbahirlerinin kimseye lecektir. ımıyacak bir haldedir; ve vukll 
aşağıda ayaklnrı yukarıda mı gezi- manlarda o kadar çok define bulu- mesine müracaat ederek karısı Şük- muzır olmıyacak bir hale konulaca- B. Rosenfeld, Populaire gazete - biribirini takip etmesi gösteri1°t 
yor? SinemanıI\ döşemesi çökmüş nuyor ki.- Bir taraftan da harıl ha- riyeden boşanmak istemiş ve bu sa- ğını temin ediyorlar. sinde yazıyor: Fifütinde şu son haftalarda bll 
olsaydı, aklımızbir dereceye kadar rıl define aranıyor .. fakat, define de bnh snat il de mahkemeleri de icra "ltalyanın iştirakinden Çok geç ... ltalya, kendisini kon - retle <-•dürülenler bir sistem d~ 
ererdi. Fazla siklete bu bina taham- artık manasını kaybetmiye başladı. edilecekmiş. vazgeçilecek,. feranstan bizzat kendisi hariç bırak- tinde olarak o memleketin Sl 

mül etmemiş derdik .. ya tavan ne- Çocuklu~muzda dinlediğimiz rna - Halbuki Şükriye bu sabah yanın- Faris, 15 (A.A.) _ Echo de Par is tı. Protokolün metni kat'idir. İtal - ve iktısadi hayatından ebediyerı 1 

den çöküyor?. Tavanda olsa olsa fa- sallarda defineler, büyük, mühim da Binnaz isminde bir kadınla yola gazetesinde Pcrtinax diyor ki: yanın iştirakinden vazgeçilecektir. rılıyor. j)l 
reler dolaşır. Bu sinemada, bu kadar birer servet olurdu.. mesela Çanak- çıkmış ve Beyazıda gelerek otobüs • Son günlerde Filistinde tahr 
çok mu fare varmış?.. kalede define bulundu, diye yazılan !erde çalışan şoför Lutfi ile görüş - · b mani olmak için gerek Arapları~ 

* hadisede çıkan para topu topu 16 al- ımüştür. B ir rivayete göre de Beya- Heyecanlı bı·ır ha er genk Yahudilerin gazeteleri ~ 
Milletler cemiyeti tın_ 16 alhna define denir mi? Dün- zıt camii avluğunda kocası bunları ay müddetle tatil edilmiştir: ~,,( 
ve Marko pa,a yanın ne kadar meteliksiz hale gel- : rılıı 11411111yııı: 1111111111~1 11111111 11111111111111111111 iki tarafın, Arap ve Yahudı, (JV 

diğini anlayınız_ artık, sokakta gi- enı vapur 1 b. bir huzursuzluk içinde olduklal"l 
Çin hükiımeti nihayet Milletler derken, bir delik metelik balsak, Almanyanın müstemleke ta e ıne ]aşılmaktadır. 

Cemiyetine müracaat etmiş .. harbin define buiduk, diye dünyayı altüst Siparişi Lübnanda bir Arap kongrcsif. 

bu kızgın zamanında, Milletler Ce- edeceğiz. cenubi Afrika razı oluyor. resmi bir mahiyeti olmıyarak, t. 
miyetinden medet umuyormuş. İşte * - -·-- lanıp Filistinin taksimi proje~ 
şimdi, iş sağlama bağlandı, demek.. Kadın avl amakta ilk vapur önUmUzdeki Londra, 14 (A.A.) - Cenubi Af- yecan tevlit etmiştir. leyhinde çalışmıya karar verd1:ı 
Cemivete müracaat etti ya.. artık , 1 martta ge~ecek ıikanın İngilteredeki fıli komiseri B. Kanada'dnn Reuter Ajansına ge - de öğreniyoruz. .J J ~edi usu varmış . 1· · K .. f · ~ 
endişeye lüzum yok .. elbette bir hal ikisi Akaya, ikisi zmır or ezme Tewater'in bir Kanadalı gazeteciye, len ve dün akşam burada neşrolunan Filistin meselesi son bir iki a) 
çaresi bulunur. Milletler Cemiyeti Amerikanın tanınmış kadın mu- ve onu Devlet Deniz yollarına ait ol- hükumetinin Cenubi Afrıka Birliği- bir telgraf, bu haberi teyit etmek- beıi bilhassa böyle hararetle Jllı 
Marko Paşaya döndü. harrirlerinden biri, dünya kuruldu mak üzere Almanyaya ısmarlanan nin emniyeti haleldar olmamak şar- tedir. Bu telgrnfta bilhassa B. Te - zubahs olmıya başlayınca Arap * kurulalı, erkeklerin, kadınları nasıl 14 vapurumuzun yapılma işlerini tile Almanyanın eski mi.istemleke - water'in eski müstemlekelerinin Al- mirde iki cereyan kendini göstc 

Evlilik te mes 'u t o!- avladıklarını tetkik etmiş. Neticede, !tetkik için Almanyaya giden Deniz- lcrine tekrar tesahüp etmesine mü- manyaya rücuu meselesi hakkında- mekte gecikmedi: 
mı,•sn bir m u harrir erkeklerin yedi türlü manevra ile lyolları Müdürü Sadettin dün akşam leallik umumi bir itilüfa iştirake a. ki şahsi mütalealarını rnutazammın l Bir kısım Araplık bir infr•a 
_ -- kadın avcılığı yaptıklarını tesbit et- sehrimize dönmüştür. made olduğunu söylediği hakkında- bir beyanname neşretmiş olduıru bil- ziyeti almıştır. Fakat S iyt d' 

Fransanın tanınmış muharrirlerin- miş_. Muharrir diyor ki: cErkeklcr, - Yeni vapurlarımızdan ilki önü - ki haber dün burada büyük bir he- dirilmektedir. hratiyan Araplar da c]~· ., Jd. 
{l~n Je"n İvon ""vıı·ıik- b..,g~ları, evli - mutlaka, bir kadını elde etmek ic;in, mu··zd"kı" martın haftasında teslim ,,, '''''''"'''ııınıııııınnııııııııııııııııınıı11n• halde oranın mu··s1u··maı1ları lı..ı "° u '° '"' - "° lllllllllllllllllllllllltllltlllltllllllllUlllllllttlllllllttllllUllUltıtlllllUlllllllllllllllllUllllllll il f' 
lik saadeti ve boşanmalar hakkında bu yedi türlü manevradan birini ter- edilecek, diğerleri de marttan sonra y d • k 1 nin taksim edilemiyeceğinde ı~ 
şayanı dikkat bir yazı yazmış .. kan cih ederler. Sekizinci bir mane\Ta birer birer gönderilecektir. e ı u e yangını dan ~~İ k~}ma~aktad:rlar. İ~~· 
koca gcçimsizlikleriPin sebeplerini henüz bulunmamıştır. Bunları biz- -- • ·-- mevkıındekıler ıse taksım proJe 
izah ediyor. Ve bütün yükü kadın- zat, şahsi tecrübelerim ve diğer gü- Seyit Rızanın muhake- . - - - A leyhinde şiddetle çalışrnıya };. 

lara atfediyor. cKarımla aram neden zel kadınların yardımı ile salahiyet- mesİ başlıyor Ik•l fabrika tamamen iki imalathane \':rrnler ise Arap alemini ~a~b~l~ 
açık?> diye başlıyor, madde madde le yazıyorum. Eğer yeni bir kadın . nufuzları altına almak ıstıyo! ~ 
sayıyor, neticede kadınların hüsnü- avlamak usulü bulan erkek varsa, .. seyit Rıza jandar.ma re~o.katınde kısmen yandı Çünkü Filistin meselesi yaJnıı' 
niyet sahibi olmaları şartile evlilik ispat ctsın . mükafatmı vereceğim .. > dun akşam geç vakıt Erzmcand~n . yere inhisar ediyor edeğildir. P/I· 
hayatının daha iyi geçec,.cğini söylü- Bu mükafatın ne olabileceğini me- Y,o~a _çıkar~l~ı~tır. Sergerde bugun 

1 

(Birinci sahifeden devam) Bir grup ta ankaz arasındaki ateşi niz ile şiddetle alakadar ol~~. 1' 
y'll'. Biz, bu Fransız meslekdaşm rak ediyoruz. -:~aba, ~u .kadın d~: ~l azıze goturulecek ve muhakeme- bir tehlike geçirmiştir. · söndürmek iizere orada kalmıştır. meselenin içyüzü, zannedildığl. ~ 
yaptığı şikuyetlere baktık ta, zaval- erkek avlamak ıçın yem bır usul mu 

1 
sı o~~da yapılacaktır. . . . 1 Yangın neticesinde iki büyük fab- y ANGIN NEDEN ÇIKTI? dar ko1ayhkla anlaşılır gibi de~ 

Jının büyük bir azap ve işkence için- buldu, dersiniz?.. Dıger tarafta~ .Tuns.-clınd~kı ıt.a - rika tamamen, ikı imalıithanc de kıs- Ateş birdenbire çıktığı için yan- Fakat dikkatle takip edilmiyc 
111111111111111111111111111111lllJllllJllllflllJlllllflflllJlllllJlllllllllllllJJI1111111111 lllJllllllUlllll lllllllU il at;oz mm taka sılah tan te::rı t cdtl - men yanmıştı. gının neden çıkhğı henüz tesbit e- Ah m ad A }'ııf-' 

mıve başlanılmıştır. t d"l · · A k d'kkat ~ Ec E J Yangın gece yarısından sonra saa ı emcmıştır. nca şayanı ı 
K b ı f bir buçukta çıkmış ve ateşi Beyazıt olan cihen, ateşin fabrikanın arka Mı•IJet Meclisi ________ .. ____ azaya se ep o an şo or kulesi görmüştiir. tarafındaki gece hali bir köşeden çık- n 

Gazetemizde gelecek Perşembeye 30 ynşında Huriye adlı bir kadının ı Beyazıt kulesi yangından Bakır . masıdır. T 1 
• f • ölümile ve Şahinde adlı diğer ka- köy itfaiyesini haberdar etmiş ve it- Filvaki Nişan Demirciyanın ateş 1 Op anıyor 

kadar Çlkacak resım erın dının yaralanmasile neticelenen Or- lfaiye geldiği >.aman bir çatı altında t'kan fabrikasında bi~ ge<e bekçisi IBfrind sayfadan devam} , 
g Öz lerinfi a IY!i11Zf taköy-Beşiktaş yolundaki kamyon ıbulunan ikişer katlı tamamen ahşap l\'ardır .. ve bu a~amın ı~mı A!ı Rıza- Vekıllerle meb'uslarmuz cuJllllf 

izah ediyoruz : kazası tahkikatı bitmiştir. Kazanın Nişan Demirciyan, Siiôhtarzade, Can- dır. Alı Rıza Akıfefendı sokagına ba- ve pazar akşnmı kalkacak trc•ı: 
Son Telgraf her giin, hemen Jıer say fawmda yerli veya ecnebi bir çok kamyonun direksiyonu bozuk olma- bezdi ve İbrahim Niyazinin kösele jkan cihette oturup yatm:ktadır.' Yan- bağlanacak vagonlarla şehrimize , 
J.:imsc.ınin resmi.ni koyuyor. sınden ve kadınların ~iğnenmesinin fabrikalarının tamamen alev içinde f gın _ise bekçinin bulun~u.gu ycrın ak· necckler ,,e 

20 
ey1Ul pazartesi to~ 

y ARINKI PERŞEMBEYE KADAR, GAZETEMİZDE ÇIKAN EŞ - şoförün Belediye nizamlarına aykı- olduğunu ve yavaş yavaş karşı ci - si cıhelten zuhur etmıştır. . . nacak olan Tarih Kurultayında 
IIAS RESlMLERiNl _y AHUT B! R H.4FT ALIK G.4ZETELER1- SAK- rı olarak tramvayın soluna geçme- hc:tteki Gümüşaneli Mehmet Sü - Bu diğer baz.ı sebepler bir kasıt ıh- lunacaklardır. 
J,A YINIZ. sinden ileri geldiği tesbit edilmiş - leYman ve Çarikyanın boya ve kö- ti malini ilk evvel hahra getirdiği için ---·--

BU PERŞEMBE, GAZETEMİZDl!: DÖRT ÇiFT GÖZ RESMİ BULA- tir. E~İe imalathanesine de yayıldığını gör,tahkikat yapılmaktadır. Bekçi Ali ç• d U 
CAKSINIZ VE SİZE SOHACAGIZ: Şoför Hayrı Sulh mahkemesi ka- müştür. Bu sıralarda büyük bir rüz- Rıza ve diğer bazı am:lel:r po:is ta- 10 Or US 

Bll cro··z)Pr bı· r hafta ı·çinde gazetemizde rarile tevkif olunmuştur. gar da esiyordu. İstanbul itfaiyesi de rafından s?rguya ~ekıl~ışl~rdır. ( Birinci sa ıfcden deva'll'lJ.
11 n - - ·- vak'a mahalline gelmiş ,.e iki grup İTFAIYE Mt-!DÜRÜNÜN hareketi mümkün mertebe tev~ çıkan resimlerden kimlere aittir ·ı Bir vapurda kaçakcılar müştereken çalış~•ya başlamıştır. . TAHK!KATI dildi Sonra bir aydanberi şaıı#j 

ve kaçak etya ATEŞ BÜYÜYOR Itfaiye .Müdürü Ihsan da bu sabah yın önünde son derece müstab" 
/ Arasıra limanımıza gelen Foçini Alınan bütün tedbirlere rağmen vak'a mahalline gelerek yangının ne- bir hat insa olundu. Elyevm Çil1 
1 adlı İngiliz bandıralı vapurdan ka- Nişan Demirciyanın deposunda 2000 den çıktığı hakkında tetkiklerde bu- dusu beş k.iıometre gerideki btl.~ 

çakçılık yapıldığı haber alınmış, bu balyaya yakın tiftik ve deri bulundu- Junmuştur. ta yerleşmiş ve her taraftan ye111 
geminin dün tekrar Jimanımıuı gel- ğu için bunların hepsi birden tu - Adliye ,.e zabıta memurlarından vetler, mühimmat, ağır top ,,e "~ 
mesi miinasebetilc Kaçakçılık Büro- taştuğundan ateşi hafifletmek bile mürekkep bir heyet de ehemmiyet- yareler almıya başlamıştır. nal"J't 
su tarafından tertibat alınmıştır. mümkün olamamış ve alevler sür - li surette mahallinde tetkik ve araş- •midin fevkinde uzayacak ,,e Ja~ 

Bilmece için hediyelerimiz Memurlar geminin etrafında ba- atle he?.r tarafı ka~la?'11şbr. . • tırmalar yapmaktadır. !beklemediği bu mukavemet ıcıı 1 
Gazetemizde çıkacak göz resimle- 25 inciye kadar: Birer mürekkepli lıkçı kıyafctilc balık tutarlarken ge- Bu suretle Dernırcıyanın ve Sılah- Kat'i netice bu akşama kadar belli sında mali buhran yüzünden ~ 

rinin yine gazetemizdeki resimler - kalem. minin lomboz1armdan birinden bir tarzadelerin fabrikaları içindeki mal- olacaktır. sılacaktır. 
den kirrilere ait olduğunu en çok bi- 50 nciye kadar: Birer cüzdan. sandala eşya atılmıya başlamıştır. ~arl? be:aber ta~amen kül olmuş ve SİGORTA PARASI ÇOKTUR JAPONYA ALDIRI\IIYO~dıl 
1enler tabii büyük hediyeleri kaza- 100 iincüyc kadar: Birer ipekli Bunun üzerine memurlar hemen i- ıtfa~yenın ~ayre~ı a~cak karşı.~ra - Bizim yaptığımız tahkikata göre o Tokyo, 15 (A.A.) - Japon.o cÇ 
nacaklar; daha az bilenler sıralarile mendil. çeriye girerek cürmümeşhut yap - dakı İbrahim Nıyazı Canbezdı ıma- civardaki fabrikaların çoğu ve ya- ile sık1 tcmaı;ları olan mahafıld ı'1 
şu hediyeleri alacaklardır; 150 nciye kadar; Birer kravat ve- mışlar ve bu işle alakadar olmak ü- lathanesile Mehmet Süleyman Ça- nan fabrikalar sigortalıdır. Sigorta nin Mil!etkr Cemiyetine yaptı~<' 

BJ·rı·nciye: 15 lira. '""a tarak. zere İskcnderiyeli Vahit Hasan, Sa- rikyanın imalathanesinin tamamen . k k h ttA b" t racaatin fili hiç bir neticesi olı11t1'.~ 
J p:tralarının çok yü se , a a ır a- ıı ıı· 

ikinciye: 10 lira. 300 iincüye kadar: Muhtelif sür- it Hasan \'e Hamit Hasan adlı üç ki- yanmasın~ ~ni _olmuştur. nesinin yarım milyon liraya hali~ cağı ve Japonyanm bu mürac~ııll ıl' 
Üdincüye: 5 lira. priz hediyeler. şiyi yakalamışlardır. İKINCI BIR YANGIN olduğu söylenmektedir. hi~ bir endişeye düşmediği be) 

IJllJlllllllllllJlllJIJIJIJIJilllllllllJllllJllJllJIJllllJIJllllJllJIJllJlllllllllJllllJIJIJIJlllllllllJIJIJllJllJllllll Kaçırmakta oldukları bir sürü i- Bu sıralardn etrafa yayılan rnüt • Fabrika binalarından maada ay _ dilmektedir. 1' 
Profesör Nissen Akropol ara,trr1hyor pekli kumaş, kravat, kemer saat, hiş alevlerden sıçrayan kıvılcım - __ (fi 

B T k .b. 1 d .. d l lar Zcyt.inburnunda Dökümhane ci - nca içindeki mallar da sigortalıdır. B"ır vapur karaya ot",··"" B ' .. dd tt be · Avrupada bu_ izans Akropolunun op apı sa- bluz gı ı eşya arı a musa ere eye- ,.,y;, 
ır mu.~ . e ~nt rı f .. !erinden rayının olduğu yere isabet eylediği mislerdir. varındaki otları tutuşturmuş \•e he· ve yalnız Dcmirciyaııın fabrikasın • Yunan bandıralı MalyakOS ,,1 

lunan nıversı e pro esor 1 ld ~ d d .1 kt . men bir itfaivc arabası giderek bu- da İtalyaya gönderilmek üzere ha - ru Şarko·y c"ıı;•annda fnccbtır ,., N. b bah h · · gelmiş an aşı ıgm an saray a yapuma a J fi' 

ıssen u sa şe nmıze - olan hafriyata Tarih Kurumu vaz'ı- Karabük mühendisleri rasın ı ela söndürmüştür. zırlanmış 1070 balya mal sigortalı karaya oturmu~tur. Gemi .. kutt~..ıl 
tir. yed etmiş ve bu iş içı"n bir \eknik he- Karabük fabrikasını kuran şir - Yangın geç vakte kadar devam et- bulunmaktadır. defjP'. 

d } · tı· Şirketinin Hora vapuru gon 
51
·rl Tahmll ve tahliye yet kurmuştur. ket m'tihendislerinden üç kişi bu sa- miş ve itfaiye müfrezeleri bu sabah Yangın esnasın a e ıcmmıye ı su- c 

.A l lm ş almz bir Ye buooün geminin vüzdüriilrtl I.irnanımızda yeni tahmil ve t ah - Heyet başkanlığına Müzeler Mü- bah Londradan şehrimize gelmişler- 'dokuz buçukta yangın y<'rinden ay- retw: yara amm o amı ' Y J 

3iye tarifesinin bu sabahtan itibaren c1ürü Aziz, teknik müdürlüğüne Dr. ldir. rılmışlardır. !bekçinin saçları yanm1ştır. başlanılmıştır. 
t atbikine başlanılmıştır. Arif Müfit tayin edilmiştir. 

* T van ı çö· 
ken s inema 

-

Bu sual de bir hafta sürecek, öbür hafta sonunda cevapların sonu-
ııu alacağız. 

Bu bilmece için kupon yoktur. 
Herkes iştirak edebilir 



Gürültü ile mücadele Para kalkmalıdır 
G d Y:eni Türlciyenin yapmış olduğu 

r------------------------------1 
İstediğim .. gi~i .. 

·. ,:- . 

e c e y a r 1 s 1 n a n inkılaplardan biri de metre sistemi-
nin kabul edilmiş olmasıdır. Arşın, 

sonra radyo yasak , :k~~~!~~::;k;~~~,.k~~k:~§ı~~~:: 
ile, ekmeği kilo ile, arsayı metre 

/18 - -- murabbaı ile alıyoruz. Paramı::da da 
lVlQhalleler -'ekz• SQZ hegefleri de bir yarı değ~~klik yaptık. E~ki ~li?ıt 

U 1 paralarda yıız paralıklar, yırmı ku-

an cak 23 e ka -'ar çalacak 'ru§lukla~ var~.ı. Şimdi bunl~r ~~k. 
U 

1 
1 Esasen lıra yuz J..-uruş oldugu ıçın, U lnUZniyeUe mahalle aralarında 've şehirlerde de dalına görüldüğün- tabiatile metre sistemine uygundu, 

'P<ırtınıanlarda ve evlerde bu~ den bu hususta Dahiliye Vekaletin- 'onda bir değişiklik yapmadı~. Yal~: radyoların geceleri geç vakte cc güzel bir karar \•erilmiştir. nı.ı:, şimdi, bir. ıx:-ra n:c~elesı var. 

'l'l~indçalın_.arak halkın rahatsız edil- Bu karara göre, mahalle araların- Bizde para .vaı:_ıdıkı.yasdısı L~k~s ,~z-
en otedenb · ikA edil mak gerektır oyledır e. a m .u-llıektedir. erı ş ·ayet - daki yerlerde bulunnn radyolar an- ru.şu da krTk, paraya taksim cdiyo -

Şişli, 'l'aliınha M k 'b. t cak gece ynnsına kado.r !kullanıla - ruz. Bu. metre sistemine aykırıdır. 
lerde sık sık b. nek, aç a gı ı sem - bilecektir. Saat 24 len sonra çalınan Madem. ki metre sistemini her husus-tını ırço evlerde ve apar- 1 . h tsı d d ·o sa - • 1 • 

anlarda rad . b ~ ve her iesı r:ı a z e en ra ~ ta kabul ediyonız. t:e oıı paralı:, yır-bunı )O ulundUo<tUndan h' 1 'nd I ıncnktır .• b' l t_ arın ekser· · · . ıp erı en ceza a 11 
• mi paralıkların hakikı ır a ım ıcıy-ayr ısının hep bırden ve _ . 

1 
1 
aYrı nıerk,..-1 . . t .. Ayni kanıra gore, yıne mahal e a- meti yoktur bıınlan tamamen kaZ-tine """-lerm neşrıya ı uze- . 1 ' .. .. . k k 

h çalışması, son zmnanlarda bil- rnlıırındakı gazino, mesıre ve çal • ı dıralım ve en l:~çuk pma olara u-
bassa bu civar h-1kı .. _ . tm' gılı kahvelerin saz heyetleri saat ~UJU kabul cdelım. 
aşı w nı w.ı:cız c ıve b lk. b d ~· ~tll'. Ayni hal diğer yerlerde 23 te tatili faalivct edeceklerdir. Bunu. yaparsak, ~k·e ~ a1zıh' e?ı-• şiJdiJdcr olacak. I .. a ın vu. e ımıze R d b. llDusluklar bir değişiklik olacaktır. Küçük cs-a yo lr ıv.ı 1 rıaf bundan istifade edecek. ı•e müs-

A k VU••Çl•l•k tehlık zarar etmiyecektir. Piyasada n et 1\.. ı bir hareket te olacaktır. Bu karar, 
A f mali 1ıesaplarda birçok kolayl1klar ~Ç l Ge/igor da yapacaktır. Esasen, bugün, 1ıe -

tle~k . . .. .. saplarda otuz para yazılmaz, kuruşa 
esten neler ıstedıg• Fatihte bir krsrm halk iblağ edilir. yirmi paradan az olan 

~ Sorı.[du 1 şikftyet ediyor da 1ıi.ç ya~ı1maz. Hesapta bile yeri 
rad <ıdyo müdürlüğü, hal.kımızın Halkalı ,.e Kırkçeşmc sula.rının olm1ynn bu parayı artık fiilen 1-al-
i · Y<>dan azarnr istifadesini temin kapatılması:ıdan sonra Dclcdıyece dırmanın zamanı gelmi..ııtir sanıyo:ıtı bu kış için büyük bir çall§ma açılması tckrırrür eden Tcrkos ç~ş· rum. 
tograını hazırlamaktndır. rneJerinin inşaatı devam ctmcktedır. 
lınıllnıiyetl 1 1 k f yeni cc~clcr bitırilmiş ve halkın ran 1 e ~onser er ve on e- • 

h s ar çai1aJ'·l k 'k" . su ihtiyacı karşılanmıştır. yalnız ye-er (,.) w aca ve musı ·ının ki k-
§U.besind · t h t t ni çe~mclere takılan muslu ar U· taf c mu e assıs zcva a- .. . . . w d ıncıan sık sık 1 k 1 fr çuk ıntıhap cdılmcktc oldugun an, 

€a k a atur a ve. a a an- b d .. k'd" s -ı..- 0nserıer .1 kt' B hülk un an mustc ı ır. on gu:ı-~on verı ece ır. u ara, İ ·. k 
· 8eı-vatuva k b t' ..ı __ d lerde Sular darcsıncc bu ufa mus-lstif d r oro eye ınucıı e d B .. d 

a e edikce.kr luklar dn kısılmakta ır. u yuz en 

Fikret Adil ------ -
Türk zevkine 
Göre 

.biğer t ır. ~-mcle!"c biriken kalabalıklar gö-
datı ~ nraftan halk.uruzın radyo- ze çnrpmnkta ve su ted:ıriki, Slra Nazilli güzel kumaşlar 
~le-r : h_:~ediği ve ne gibi yeni- bekleme> suretile üzücii bir şekil al- doKumağa başladı 

Kumaşlar 

~ılnııştır~ı hakkında brr c:ınket makfadır. Bazı mahalleler halkı, h::ıs- Nazilli basma ve dokuma fabrika-
l>_ saten Fener nahit esi, bu son \"aziyct sı, bir heyt't huzurunda üç gün evvel 
4

\ildyo ;.ı~- .ı F b k 
t.iyat -.u-esi, yakında akşam ne§- üzerine Belediyeye müracnat ede - faalıyete geçmıştir. 'a rı anın mon-
\'isi) ı .~rasında bir (Muhnbere ser- ccklerdir. taj işleri tamamen hitmıştır. 
len C: das ederek bu ankete veri- Nazılli basmn ve dokuma fabrika-
liı,,d "'apları alenen tetkik \'e tah- Orta mekteplerin muallim sının çıkardığı ilk top basma, fabri-" ecekt· r d d 
&tlerind ır. (Muhabere servisi) s:ı- ihtiyacı ka müdürü tara. ın an •. ora an g.e-
gönd e radyo idaresine mektup Ortnmekteplcr sayısının günden ÇC'n bır tayyare ıle f zmıre gonderıl-
~e ra~:11 her.aboneye ismi ve adresi güne artması hascbile Maarif Vckn- miştir. Omdan şchrimıze gctırile -
l'ileceır:a hitap edilerek cevap \'e- Ieti ortamektcp muallim ihtiyacını cektir. 

Sotı · önlemek üzere yeni tedbirler almak Fabrikadaki büti.m kumaşların de· 
eôre ~~Pılan tetkik \9e tcsbitlerc lüzumunu hissetmistir. Bu arada, seni ve renkleri de tamamen Türk 
lih: 'tadt~n llleınlekette (20) bin beş Anknradaki Gazi ~terbiye enstitü- mühendisleri tımıfından ve Türk 
<fa anı JOnun mukayyet bulwıduğu süne bu yıl 250 tnlebc kabul edil - zevkine göre hazırlanncağından bu 

~~ır. ınesinc k~nr verilmiştir. suretle halkımı~ ekserisi Japon, 

Rus \'e Çekoslovak zevkine göre do· 

Para y tıranlar ne- ~~a::~~ p~~I~~: ~:~~l;t :~::~~~ 
gore de basma bulacaktır 

teye imza edecekJ_ Sivrisin~k yatağı 
W kuyular kapatlldı 8 ~ d • Çengelköy havuz başında bulunan 

1l an sonra makbuzların dı n mctrılk kuyu ve Hiğamların kapatıl-
k ' r ması hakkındaki ncşriyatımız ve .. 0Çanları da imzalanacak halkın Üsküda~ .. Ka~'rna~~lı.~ına 

,.... Utnrlik . . . vaki müracaatı uzerıne Uskudar '1 tU "cznele.riııe rilen par.a lar rnulrabılinde komısyonculardan, k b . le alfıkadar olmuş ,.., ccarıard '· .. . . d • Kavına amı u ış • 
'lll> k;n,., an vcsair kimselerden yalnız makuuz uzcrmc ımza alın ıgı . • _ . k d lan bir kuyu ka-t\iı. ~aııı.n- h' . - .. .. - B - b tl c- swrısıne eposu o • ıt Ve j ının ıç ımza!atılmadığı gorulmuştur. u munase c e um-

nhisarıa V k'l · d d.. "nd ·ı b' t · l panmıştır. 
cl)j r e a ctm en un go erı en ır amım e: • • 

1 
d k tılması hak ttı,11. ı:> kaçanı t l' dil Lagam arın a apa -•ıttarda ~ arına makbuzda yazılı para~ın vc:neye es ırı: e en kında alakalılara tebliğat icra ettir-

<la ".:ık· Oldugunu ve makbuzun da alındıgını gostermek aynı zaman- . kınd b ül' satın da 
-1_ ı olacak k . .. . . mış ya a u m evv.e ~il hc:r h a s.ı iddialar bu imz:ı ile karşılanmak uzere sahıplerın - k ld, 

1 
t . deceg·ini ispat ald · . ·-· . . . . . a ırı masını emın e Ald c ımza alınması ıcabet tigı bıldırılınıştır.> . . 

~dıyeı ığıınız lllallımata göre bu usulün yakında bir çok dairelerle be- etmKıştır.ak b 
1
:.

1

__ bu c·ı 
ere de t . avm amın u a <=asını -ı-r e<;mıl' d'" .. ülmektcd " 

M er htın . : . 
1 

•• u~ r. . . . var halkı gayet memnuniyetle kar-"""C!~ h gı hır ış_ ıçın bır paro yat ıran veya hır rcsım, vergı borcunu 
1 1 

d lI ,__ da dere 
atı er m-k 1 d . . şı amış ar ır. · avuz ı..r..ışın , 
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j ·HALKIN SIHHATi rHaı~i:'~~~,tuJ 
Sinemalar hakkında bazı ~::.::~1 isim 

k 1 •ld• Müesseseler Yeni• arar ar verıı 1 Birkaçs ene ev\'elin~ ~.ada:, bil: 
hassa, fstiklôl caddesı uzerındekı 
iki sıra mağazaların, müesseselerin 

Salonlar tramvay sahanlıkları ekserisini~ ismi yab~ncı .. dille ya;-ı-
' k Iıydı. Yanı bunlar, bır Turk şehrm-g i b i hıncahınç dolduru/amıyaca de ticaret yaptıkları, k:zandıkları 

. halde, cükkanlarının, magazalarının 
Bazı geçici hastalıkların umumi ve kalabalık yerlerden kolaylıkla sı~ üstüne kocaman levhalarla yabancı 

rayetini gözönünde bulunduran Belediye, sinemalar hakkın~a . yem isimler yazmnkta bir mahzur gör -
ve mühim bazı kararlar vermiştir. Ayni zamanda sinemslarda ıntızamı mezlerdi Bu hareket hem bu mem
da temine medar olacak olan bu kararlar bir tamimle Belediye şubele- leket çocuklarına knrşı bir saygısız
rine bildirilmiştir. Bu kararlara göre sinema salonları her rnatined:U son- lık, hem bu toprnklara karşı bir nan
ra tamamile boşaltılacak, matinenin ortasında gelip ikinci seansı gormek körlük, hem de bu müc.>sseselerin 53-

isliyenler de ayrı bir salona nlınacnk havalandırma tamamlandıktan son- bipleri hesabına bir terbiyesizlikti. 
ra halk içeriye alınabilecektir. Bir kaç yıl evvel, bu mevzu üze-

Gişclcrdc bilet sıra ile verilecek bu kaideye riayet ctmiyen olursa po- rinde neşriyat yapıldı. Bazı harekct
Iis çağırılacak ve ancak mevcut ot,1rulacak koltuk adedi kadar bilet sa- ler olrlu. Bu müesseseler nihayet ya
tılacak:, koltuklar dolunca bilet satışına nihayet verilecektir. İçerde her hancı isimleri kaldırıp Türkçe isim
kim olursa olsun ayakta durması yasak edildiğinden koltukların dolmuş ler koymayı lutfen kabul ettiler. 
olmasına rafmcn bilet satan veya s·ıttıranlar ceralandırılncak, ayakta du- Levhalarına, vitrinlerine yeni isi":
ranlar da dış:ırıya çıkartılacaktır. leri yazdılar. Fakat, o vakittenberı,. 

Mütehassıs 
Bay Prost 
iyileşti 
Avan proje hakkında 

izahat verecek 
İki haftayı mütecaviz bir zamnn

danbcri hasta bulunan şehircilik 

mütehassısı Prost, iyil0şmiş olup ne
kahet devresini geçirmektedir. Prost 
avan projeyi bitirdiği halde hasta
lanması üzerine bu proje hakkında 
Vali ve Belediye Reisine izahat ve
rememiş ve projenin son tetkikleri
ni yapamamıştı. EylUl 1 de memle
ketine gitmesi mevzubahs olan Prost 
bu maksatla hareketini 1 teşriniev
vele talik etmiştir. Yakında vazife
sine gelecek olan Prost, avan proje 
hakkında ~lükadarlara izahat vere-
cektir. 

-·-
Fakir ailelere 

yardım 
Kızılay Esirgeme' Kurumu, fakir 

ailelere geçim teminine yardım ol· 
mak maksadile elişleri şubesini bü-
yütmüştür. 

8«.A mnksatla Adliye binası civa
rında Hilalıahmerin satış kısmı ya
nında hususi bir meşher de küşat 
edilmiştir. 

Evde örgü yapıp ta buraya gön -
derPn ailelerin eserleri hiç bir ko
misyon alınmaksızın satılacaktır. 

Yeniden 
Konacak 
Fenerler 

Yeni fenerlerin inşasına 
bir kaç güne kadar 

başl nıyol" 
Fenerler idaresinin Tahlisiye Mü

dürlüğüne devrinden sonra yapılan 
tetkikatla Karadeniz ve Adalar deni-
zinde yeniden bnzı yerlere fener 
konması Jazımgeldiği nnlnşılmıştır. 
Tahlisiye Müdürlüğü peyderpey bu 
fenerler için tahsisat ayırmaktadır. 
Ezcümle ilk olarak (Karaburun) a 
12 milden 7.İya gösteren bir fener ko
nulacak \'e bu iş için 20 bin 461 lira 

nazandikkatimizi celbeden bir vazi-ÇÖnçÜ {erin yet var: 
/" İsimlerini değiştiren bu müesse-M aaşı seıer, yeni adlan yazdırmakla bera

ber, eski yabancı isimleri de bütün Aza lıgor bü~ün atmadılar. Şimdi, İstiklal cad-
• desinden geçerken, bu kabil müesse-

20 Lara __ ve_rmenin lmkAnı selere, mağazalara dikkat ediniz. 

gorutemtyor Eski isimler de yine levhalarda, vit

Temizlik amelesi 

İki buçuk ay evveline kadar te -
mizlik işleri amelesinden meydan-

cılar on beşer, arabrıcılar on yedişer 

lira maaş almakta idiler. Tifo salgı
nı münasebetile temizliğe ehemmi-
yet verildiği için amele kadrosunun 

çoLTaltılması iktiza eylemişti. Bunun 

üzerine Bclediye Reisliği o zaman 

meydancı veya arabacı diye bir sınıf 

farkı gözetmeksizin bütün çöpçüle

rın maaslarını seyyanen yirmişer li
raya çıkarmıştı. F~kat Belediye, çöp
çülere yirmişer liradan ücret vermi-

ye devam etmeyi imkansız bulmak
tadır. 

Muhasebece tetkikler yapılmakta 
olup bu ihtiyacı daimi surette kar-

şılayabilecek tahsisat bulunmadığı 

takdirde bu ay bası çöpçülere ma -

aşları yine 15 ve 17 üzerinden veri
lecektir. 

Vaktında·-·~-;lmiyen [ 

rinlerde yazılı duruyor. Mesela: C\'- . 

'l:elce Paris kahvesi ismini taşıyan 
bir müessese, şimdi, İzmir kahvesi
dir. Fakat tabelada, vitrinde büyük 
harflerle İzmir kahvesi yazısı altında 
(ESki Paris kahvesi) ibaresini görlir-
sün üz. 

Bu neden acaba böyledir? .. Mües
sese sahibi firmasını :Qcden bütün 
bütün değiştirmek istemiyor7 De -
ğiştirirse, karına kesat mı gelir?. An-' 
laşılıyor ki, bu kabil müesseseler i
sim değiştirmekte samimi değiller
dir. !stemiyc.rek değiştirmişlerdir. 1 

Eski ismin de vitrinde yazılı bu
lunması, kanaatimizce, hiç bir ticari 
fayda temin etmez. Bilakis gülünç 
bir ,•aziyet hasıl eder. Yabancı isim, 
o kadar kıymetli bir matah mıdır?. 
Yabancı isme, yabancı isimlerden 
gelecek reklama bu kadar fazla bağlı 
bulunanlar, bu memleketten çıkıp 
güsinler ... 
Burası Türkiyedir. Türkiyede,' 

her şey Türk olmak lazımdır. Türk· 
çeden başka, bu memleket halkı için 
hic bir yabancı söz, daha cazip ala
m~. Yabancı kokusu, müsteri çek
mek .şöyle dursı.ın, müşteriyi sinir
lendirir ve kaçırır .. 

Hatk Filozofu 

Bir memurun tekaütlüqU! 
Eminönü kazası Belediye ba~kfıti-

bi Bay Saip tekaüt edilmiştir. l 
Buy Saip 30 senedenberi Beledi

ye işlerinde çalışmış \'e herkese ken
disini sevdirmiştir. Kendisine bir ik
ram: e verilecektir. 

·~------"' ' Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

Bir kilo üzümün 
Hikayesi 

harcanacaktır. İkinci fener de Ada- Boğaziçinde oturan okuyucuları
lar denizinde (Provansal) adasına mızdan aldığımız bir mektuba göre, 
konulacaktır. 10 deniz milinden gö-

vapurlar 
Geçen gün, kapının önünden 

geçen ilziimcilden üzüm alacaktık. 
Seyyar satıcı küfesini indirdi. 

- Kaç kuruşa. diye sorduk •. 
- 30 'kuruşa, dedL 

rülebil«ek olan bu fener de 87TI 
liraya mal olncaktır. Bu fenerlerin 

tatil günleri Boğaziçinin aşağı mın
takalannda sabah ve nkşamlan setet~ u e Jefin aldığı makbuzun dip koçanına a ımza etmesı .• d h . 

1 
fak bir kısım yo-

'-......... IXluhteıneı her türlü zıt id dialann önüne geçilecektir. ıçın de taıa~ ? :111st u kt d·r r-. --.1t1,..,.._ Iun a amırı ı enme c ı . ~ I ""••ıııı111ııııutıııu11111ıuıııııııııııııau11"11,.ınıı-utwmıt"'""'n"tnııt1111nııınuıı11111111111111111u11n =::==::==:;:~=:=:;:=::=:=:===:=:=:=:::;::::::::;:::::::;:::::::;:;;::::;::=:;;:::;:::=::=:=:::;: 

IJ~l'Şanba 1 Arpa MEKTEPLERDE 

inşasına birkaç güne kadar başlana- ferler iki saatte bir icra cdilmekte-
~kt~ ~~ 

Sabahları yapılan postalardan ek
serisi vaktinde iskelelere gelemive-

Sonra, sıkı bir pazarlıkla, 12,5 
kııruşa venniye ra...."'ı oldu. Ve iizü
mi! tarttı. Üzümcüye, neden ev
uela 30 kuruş istediğini sOTduk: 

- Beyoğlunda manav dükklin
larında bu üzüm 30 kuruşa satılı
yor, dedi, çok müşteri ııar ki 30 
1·uruşa alıyor. oiki istihlak; ikmal imtihanlarında lıu ll/a Arttırılacak J b 

r~k teahhur etmekte 1;C bu teahhur 

yüzünden yolcular, diğer Akny ve-

sair vesaite )~etişemiyerek müşkül 
vaziyette kalmaktadırlar. ~~I ıtıezuntarı güzel Yalnız yulaflar ihraç kazanamıyan ta e e 

~arşa sergi açtrf ar edilecek 
~i :ba biçki ihtisas okulu 937 Memleketimizde arpa istihlaki 

Pazar günü Çengelköyünden İs

tanbula saat 8,5 te hareket etmesi 

~ sc:rg· eıunıarının eserlerile dün arttırılmak maksadile, hükumete ait 
~-açmış ve bu vesile ile yeni hizmetlerde kullanan \•e bu ara mü-~ .-'Qunıarın d . 

1 ~r-. a a bır veda çayı başirler, Nahiye Müdürleri, orman 
~ memurları, tahsildarlar vesair me-

- -----
Bu sene imtihanlar daha sıkı 

şekilde yapıldı 

lazımr,elen vapur, tnm sekizi yirmi 

b • beş geçe iskeleye gelmiştir. 
ır . -. 

48 Seatltk mesai 

~ 'ı;iir~~i:r- !ra~1 n okulun eserleri murlar tarafından resmi \'azife ifası Bütün liselerde başlanan ikmal jancak ikisi terfi edebilmiştir. 
3l ~ ~ilE" et_kık edilmiştir. Dilhas- için b?slenen hayvanların yalnız ar- imtihanları yakında bitirilecek- Sınıflarında kalan 21 talebeden tatbik mcvkiine girecektir. Nizam
i :•ı..aoın nuı erlı:ck pijamaları ile pa ile beslenmesi ve hayvan yemi fü. Yalnız bu devre imtihanlarının 10 unun s.rf tahsil için Bulgaristan- namenin yarın şehrimiz iş bürosu 
lığ,)'%ıcı 1 ~Hardan yapılmış kö- olan yulafların dış piyasalara gön· çok zor yapıldığı ve umumiyeUe ta- da anasını babasını terkederek mem· funirliğine gelmesi ümit edilmek -
l:ıi ll\uk<ıvv' ır de Havvanın yap- derilmesi düşünülmektedir. !ebelere fazla :ığır sualler tertip e- leketimize gelen ve Talebe Yurdun- tedir. lir~ •h.-tjnr- fe::,.kloştan mürekkep Bu suretle memleketimizin arpa dilip bir kısmının sınıfta kalmaları- da yatan talebeler olduğu ve sınıfta 

iktısad Vekaleti iş dairesi, 48 saat
lik mesai nizamnamesi bugünlerde 

lırçı.. fide lnkdfr edilmiş. rekoltesi tamamen iç ihtiyaçlara nın tervic edildiği yolunda bazı id- kalmaları üzerine baıılarımn yurt- İStanbul yedinci İcra memurlu • 
Sctbti 

1 

\"(' dikı -.ı;.. karşılık tutulduğu takdirde ihraç 0- dialarda bulunulmaktadır. Nitekim tan da çıkarıldıkları ilave edilmek- ğundan : 
cıı.,. Ye lıilgin•· ş 

0

o«bncni Bayan lunan )'Omllk arpaların dış piyasa- dün bu mevzu etrafında Haydarpa- tedir. , Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

l'ln . ~~n çahşmaları ziyaret- !ardaki rakipler yüzünden z:mn: şa lisesinde olan bfr imtihandan bah- Sınıfta kalan talebeler, vaziyeUe- ıkarar verilen gazino ve ev eşyası '~~· İkinci \'Ok beğ.nilrniş, bi- görmemesi temin edilmiş olacakbr. setıniştik. Bugün de İstnnbul lisesi rini Maarif Müdürlüğüne bildirerek 20/9/937 tarihine tesadüf eden pa • ~ı:ı.ı-...-t~. 1..'""- sını:n._ann yaptıklan - · d b l kl .. ı · 1 ı k d -·~ ı. "'-1 •• ""'llo p . dir M kt b. b İngilizce imtihanı hakkında yapılan rıca a u unaca arını soy emış er- J zartesi günü saat 1G dan 7 ye ·a ar ~'-ı,_ ~ saJ.~ t ' .11anıa. ve rop dö cavız • e e ın u sene mezun- . . 

'*-:'- ... ~ k31l'lan- lan ı7 kişidir. Bunlar, Selçuk kız bir şikôyet ve iddıayı kaydedıyoruz: dir. İmtihan vaziyetinin hakiki saf. Taksim Stadyoın gazinosunda para-l
, .. ,,i\.ı(i· "ı- 9 Bize sövlendiğine göre dün fstan- 'hasının ne sekil de olduğunu vakın- ı va çevrileceg~ inden talip olanlann "'"' -~ san'at rnektebinckki imtihnnı mu - .1 • .; ., 1 

trıeıu111 e 2arlında yetiş- ,·affakıyetie başarmışlar ve diplo _ bul lisesinin 3. B. İngilizce imtihan- dan bilmiyoruz. Yalnız hadiseyi kay- mahallinde hazır bulunacak memu-•rın •dedi 200 ü müte. malannı almışlardır. !arına 23 talebe girmiş, bunlardaıı detm•;jde iktifa ediyoruz. •runa ınüracaalleri ilan olunur. 

- Sen bu üzümü kaça alıyor -
sun, ded'k-
. - Doğrusunu isterseniz, 1,5 1..-u
~a alıyorum, dedi. 

- Kimden alıyorsun:> •. 

1 - Tiiccardan .. 
- Tüccar kimden alıyor? .. 

- Daha büyük toptancıdan_ 

I~ - O kimden alıyor? 
'ff 1

-
1
,.T i tücr!l.rdan .. bu tüc

' car yerinden toplar getirir. 
- Yerinde kaç kuruşa bu üzüm? 
- iyi 'bilmiyorum amma, 3 - 4 

kuruşa alıyor, zannediyorum_ 
B?.L muhaverenin şayanı dikkat 

oldur]unun jarkında.sını:;, tabii... 
Türkiye bir üzüm memleketidir. 
Her sene ihracat yapılır. Üzüm 
memleketinde bii?rü1: bir şe1 °"1 

- manavlarında üzümün 1dlosmıu 
20 - 30 lruruşa satın alıyoruz. Hal
bu.Jd, yerinde bu üzüm 3 - 4 ku -
rustur. 

Bu misal, memleketimizde is -
tihsal edilen, daha bunun gibi bir
Ç!lk maddeZe1in. pahalı satıldığını 
aösteren aüzel bir niimunedir. 

' 
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italya 
ne istiyor? 

Fransa için 
Tehlike büyüktür 

1 
Çingene kızları 

Çingene aşkı 
-

iki aşık 
Arasında 

Burnunu kaybeden 
kız ve delikanlı .• 

.HiKAYE 
Sarı tehlike 

Yazan : Murat Kayahall 

H oşa giden bir yaz günü ka -
palı bir yerde çalışmak ne f e- , 

1 

na şey. İıısIDl böyle zamanlar-
da çektiği acıyı unutmak için binbir 
çareye baş vuruyor. Sıcağın, jş mec
buriyetinin verdiği kabus en akıllı 
insanın bile aklını başından alıyor, 
yaptığını, yapacağını unutturuyor. 
Velhasıl bu yaz günleri çalışmak çok 
kötü bir şey. 

Bir çok kimseler mevsimler de • 
ğiştikçe bir çok sıkıntılar, mecburi • 
yetler altında kalırlar. Meselıi; fakir 
bir aile için kışın yaklaşması en mü
him mesele olur. Zengin veya maddi 
tarafı ağır kimseler yaz gelince say
fjye seçmek zorluğu ile karşılaşır -
lar. Mevsimler böylece zavallı insan-
ları ezip durmakta devam ederler. t' • 

J 
1 

Fakat insanlar da mevsimlerin hak- lzafferi gönderdim. Seninle 
kından gelecek hovardalar yetiştir- şey konuşacak. 

bır kaç Nıhat her halde halimi anıarnıştJ. 
B€ni teskin etti ve ı.imitvar cümle' 

mişlerdir. Baloları kaçırmıyan, plaj- Ben hayret içinde sordum: 

Ç
- I I k b Jardan eksik olmıyan, eğlence gedik- _ Bayan mı gönd~:ı:din? 
ıngena er n en ço u• 1 .. b" ·· d · ·mı · -

ısı ır zumre aıma mevsı erın _ Evet. 

lerden sonra: , 
- Ben bu işe iılet olurum, arrıııı 

sen kendini kolla, dedi. 
lunduklar1 yar, hattA arat sıktıgyı insanların acılarını çıkarır. ı - Hay Al ah razı olsun. Ben de 
lar1nda seçtikleri krahn Ben de bu yazı sıcaktan pntlama- bunalmışhm. Fakat konuşulacak şey 
bulunduğu yer Lehistan dır mak için bir çok vasıtalar kullanarak nedir? 

O günden sonra bu sarışın .kııdı11 
benim için unutulmaz bir meşgıl • 
liyet oldu. Gün geçtikçe sarışın gıı· 
zel benim için sarı tehlike oırnı) 9 

başlıyordu. , 
Geçenlerde orada kanii gazete idarehanesinde geçirirken be- _ Ehemmiyetsiz bit· mesele üze -
b~r ask macerası olmus nim namıma da eğlenenleri düşü - rinde tavassutunu rica edecek. 

ltalyanın denize yeni lndirdl~J 35 bin tonluk 
kruvazörü 

Fransızca Regard mecmuası ya - Irekete getirmelidir. Sulh kuvvetleri, 
::ıyor: bugün tehlikeyi haber verecek ka-

1 talyanın Sicilyada yaptığı ma - dar kuvvetlidir. Akdenizde sevkül -
nevradan alınacak ders nedir? ceyş şartlarının tetkiki bunu ispat 

Bu manevralar İtalyan faşizminin etmektedir. Cinayetin en büyüğü 
beslediği niyetler hakkında pek açık kuvvetlerin el'an zaaf siyasetinde 
bir gösteriş idi. İtalyanın hava ve devam etmesidir. 

Küçük Kral 
Marangozluğa 
Merakh 

deniz üsleri İtalyayı el'an Akdenize 
Mıkim bir vaziyete getirememiştir. 
Bugün her İtalyan üssülharekesi bir 
korsanlık yı1vasıdır. Bütün İtalyan 
korsanlıklarının İspanya harbile bir 
rabıtası vardır. Fakat Musolini, bu 
korsanlık hareketleri ve Frankoya Yugoslavyanın küçük kralı Piyer, 
karşı doğrudan döğruya gbsterdiği geçenlerde 14 y~şma basmıştır. 
rilüzaheretlerle İspanyada stlglam Kral, ~az mevsimi~i .kısm-0n sayfi
m cvkiler elde etmeyi istemektedir Bu yed.e, ~ıs~cn .~e .. bır ızci kampında 
mevkiler, karadan malik olacakları gcçırmıştır. Kuçuk kral, boş vakit
hinterlanda o nisbette scvkülceyş ]erinde en ziyade marangozlukla 
noktai nazarından ehemmiyet kes _ meşgul olmaktadır. Tahta ve çekiç, 
bedeceklerdir. rende ve destere ile oynamak en bi-
Diğer tarnftan İtalya genişleme si- r~nci. eğlencesini. t:şkil ediyor. Kral, 

J asetinin ikinci merhalesi olan Sü- şımdıye kadar ikı sandalye ve bir 
\'eyş kanalında ilerlemek, Kırmızı koltuk yapmıştır. 
denize tercihan Yemene girmek isti- ..,,,,,, ........... 11111
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yor. İşte bu sebepledir ki, Musolini 1 !!-!'!'-~:::?'"7-....... ---,---....-.---
Japonyanın tecavüzlerini nümayiş - ı 
karane bir surette teşvik etmekte -
dir. (Manevralar m~nl!sebetile bir 
Japon heyeti Kral tarafından kabul 
edilmiştir.) 

Filhakika Japon - Çin harbi İngiliz 
filosunun bir kısmını Pasüik deni
zinde alıkoyacaktır. Musolini ancak 
İspanyada ve Süveyş kanalının ile
risinde genişleme sayesinde, Fransa 
ve lngilterenin Akdenizde tef ev -
v.ık1arına nihayet verebileceğini ü
mit etmektedir. 

Bir Çingene Kızı etesten 
atııyarek oynuyor 

Lehistan Çingenelerinden Fran -
suva Ozorovski köyün güzel kızı o
lan Amelya Majevska'ya aşıktır. 

Bunlar yazın hazan köyde, bazan or
manda göçebe bir halde yaşarlar. 

Fransuva bir gün sevgilisine der ki: 
- Kış gelsin .. ormandan şehre ine

liın, o zaman evleniriz. 
Fakat bu köyün bir kaç yüz metre 

ötesinde bir diğer çingene kulübesl 
vardır. Bu çadırlardan birinden Ka
zimir de güzel Amelia'ya aşıktır. 

Bunlar her gün akşamları orman 
kenarında birleşirler, çağlıyanların 

sesini, kuşların ötüşünü, ormanın i
niltisini dinliyerek biribirlerine sev
gilerinden bahsederler .. 

Bizi (Fransayı) tehdit edecek teh
like pek büyüktür. Fakat bunun önü
ne geçmek zamanı henüz geçmemiş
tir. Hemen harekete geçmek şartile, 
İspanyanın meşru hükumetine mü
zaheret ederek İspanya ve Çinin hi
mayesi için Milletle Cemiyetini ha-

Trende: Bir akşam, yine aşıklar orman için
- LUtfen §U ku§ağımda bir delik de öpüşürlerken unutulan aşık Fran-

açar mısınız?.. (Deı•amt 5 ~nci sng/udn) 

'- ==-

T-efrika No : 6 Yazan : ZIYA ŞAKIR 
Abdülhamit, scfıre bir koltuk gös- ham metbuum, haşmetlu Kayzer hasFa büyük, küçük komşularımla a

termişti. Kendisi de, karşısmdnki Vilhclm hazretleri hakkındaki halis ramızd:ıki dostluğu daima muhafa
kanapcye yerleşmişti. Bir hademe, tcmennıy~tınıza da ayrıca teşek - za etmek. 
sigara verip çekildikten sonra, kapı kürler ederim.. . Acaba, bahsetmiş - Evet, şevketmaab. 
sımsıkı kapanmıştı. Abdülhamit, ha- olduğunuz teessürü tadil edebilmek - Halbuki.. bu Girit meselesi, çok 
lindeki teessürü muhafaza, ederek içın küçük bir hizmetinizde buluna - fena bir safhaya girdi. Adeta, Yunan 
yine samimiyetle söze başlamışh: bilir miyim, şevkelmaab!.. hükumetile aramızdaki dostluğu ih-

- Sizi, tamamile sıhhatte gör - Sefir; Abdülhamidin bu ani dave- lal edecek vaziyete geldi ... Kralın 
duğümden dolayı, çok memnunum. tile, kendisine karşı gösterilen bu ıkinci mahdumu Prens Jorjun, bir 
Ümit ederim ki; en has ve hfılis mu- mebzul iltifatın sebebini mert.ık et - torpido filosu ile Giridc hareket et
hibbim, haş.metmaab Kayzer Vil - mişti. Onun için derhal maksada gi- tiğinden, tabii malumatınız vardır. 
helm hazretlerinin tıfıyetleri de ber- rişmek istcmisti. _ Şevketmaab!.. bizim haber al _ 
kemaldir. ·Abdülhamit, derin derin içini çek-

Baron Mayiliç, oturduğu yerde mü- tikten sonra cevap \•erdi: 
kerreren eğilerek cevap verdi: - Ekselii.ns!. çok iyi bilirsiniz ki.. 

- İltifatınızın minnettarıyım, benim, bir tek siyasetim vardır. O 
ıevkctmaab ... Muhterem ve müfeh - da, herkesle hoş geçinmek .. ve bil -

dığımıza nazaran Prens Jorj, Serifo 
adasına müteveccihen hareket et -
miştir. 

- Fakat, Giride gidecektir. 
- Evet.. bu da muhtemeldir. .. 

nerek müteselli oluyordum. Yalnız Ben fazla tafsilat istemedim, o da 
bu yaz her seneden ayrı bir tehlike söylemedi. Yalnız: 
ile mücadele etmek mecburiyetinde _Peki olur dedim. 
~aldım. Sıcaktan .bunalı.nca su içmek _ Teşekkür ederim kardeşim, de-
ısterken aklıma tıfo gelıyor, hemen e- di ve telefon muha,·eremiz burada 
limi bardaktan uzaklaştırıyordum. bitti. 
Eh artık vaziyetimi fazlasile anladı
nız değil mi? 
Şimdi gelelim asıl mevzua. Bu sı

kıntılı günlerden birinde meslek -
daşlardan birile dertleşirken tele -
fonun zili beynimde çınlarcnsına çal
mıya başladı. Öfke ile telefon ahize
sini kulağıma alırken gene bir boş
boğazın traşa başlıyacağını tahmin 
etmiştim. Öyle ya şimdi ya bir an
garya sahibi yeni bir iş yükliyecek 
veya hevesli bir genç çıkarmak iste
diği gazete hakkında danışacak ve
yahut.. işte bir şey olacaktı. Fakat 
telefon ahizesini kulağıma götürünce 
beni arıyanın Nihat olduğunu anla-

dım. Benim samimi arkadaşlığımı 

l:azanmıya muvaffak olan Nihat ba
na bir çok iyilikler yapmıştı. Mu -
hakkak şimdi mukabil bir \•azif e ve
recekti. 

Ben merak içinde misafirimi bek
liyordum. Fakat ~e dalınca misafiri 
falan unuttum. Aradan bilmem ne 
kadar zaman geçmişti. Bana misa -
!irimin geldiğini haber verdiler. 

Heyecan içinde misafir bayanı 

krırşıladım. Yirmi, yirmi bir yaş -
larında, sClrışın ve anlatamıyıaca -
ğım kadar güzel bayanla karşılaştı
ğım zaman gayriih tiyari sendele -
dim. Ben konuşma mevzuunu unut
muş, şuradan buradan ltıf anlatıyor
dum. N<:>yse konuşacağımızı konuş
tuk ve bayanı uğurladım. Fakat beni 
bir düşünce almıştı. Ne güzel kadın
dı o ... 
Keşke biraz daha lafı uzataydım, 

diye üzülürken aklıma Nihat geldi. 
Hemen telefona koştum. Nihadın se
sini işidince içime yeniden sevinç 

Nihadın evinde toplanmıştık. O s) 
1 epeyce kalabalıktı. Den sakin olfll 
için ancak yorgunluğumu kullnfll · 
yorum. Rulet masasında karşı kBr · 
şıya düşmemiz büsbütün beni çıle
ccn çıkarıyordu. Yaptığının, yaP8 . 

cağımın farkında değildim. 

( Devmı 5 inci saufol·: ) 

, •• Yar1n akşam•-

S ARA ye~~::t, 
Bütün güzetliğile hAliJ 
yaşama~ta oldugu nı.J 

göreceğiniz: 

geldi. Hadiseyi anlattım: 
- Aman birader, ne yaparsan yap, l~J!~I~ 

Bayan Muzafferi görmeme yardım il 
Nihat aceleci bir sesle derdini an

latmıyn başladı: 

- Kardeşim, şimdi sana Bayan Mu- et, diye rica ettim. 

BU AKŞAM MELEK SINEMASINDA 

BÜYÜK SiNEMA GALASI OLARAK 
Nefla bir aşk • GUzelllk • Mualkl ve 

Heyecan fllml 

iLK A C 1 
Baş rollerde : 

MAGDA SCHNEIDER • IVAN PETROVITSCH 

AYRICA 1 - Paramount dünya haberleri gazetesi 

ILA VE OLARAK 2 -Çiçekler nasıl yetişir Tiirkçe öğretici film. 
Numaralı yerlerinizi evvelden aldırınız Tel. .;0868 

ıl Teselli bulamayan nişanlısı. 
WiLLİAM POWELL ve Jit1• 

MIRNA LQY i'c birlikte: 

iKiKARILI 
KOCA 

Filminde. Saray Sinema~' 
.JEAN HARLOw'un ölİİ
münden iki ay evveJ çevirdifi 
iki filmden biri olan bu se~ 
f·ı . . nil• 
ı mı, mevsıme rağmen se11~-

müşterilerine takdim edebilıne"le 
bahti y ardJ r. 
Yerlerinizi önceden tutunuı· 

ilaveten : ÇiçeKıer ır 
nasıl yeti~ 

Türkçe öğretici film. tJll 
--- ~ 

- E, şu halde?.. h.a~kı hissediyoruz ve haklarımızı da !derhal Ciride mühim bir asker J<ll'" 
- Filhakika vaziyet, üzerinde du- s~~a~ımızın knvvetile miidafaayı dil- veti göndereceğim. Ayni zaJllııııbd~ 

rulup düşünülecek mahiyettedir, şunuyoruz. Yunan hudutlarında da bazı teşe 
şevketmaab!.. Ancak şu var ki, aca- Bu cür'etkarane sözler, Baron Zs- büslere girişeceğim. 
ba Prens Jorjun, Giride azimeti, bir or Mayılıç'e hayret vermişti... Ab - S r· d , 
husumet . .. t k . . . d""lh "t f" . e ır, a)anamamıştı: . eserı gos erme ıçın mı - u amı , se ırın hayretini görme _ tiııılı 
dir?.. mezlikten gelerek sinirli sinirli sö- - Şevketmaab!.. bu harek? t>it' 

- Ekselii.ns! .. bu husumet, zaten züne devam ctmi;ti. Avı:upa sulhilne karşı tehditkar 
gösterilmektedir. Yunanistanda yük- - Ben .. harbettim. Harbin ne bil- vazıyet teşkil etmez mi? 1< J<O" 
selen harp naralarını, siz de bizim yük felaket olduğunu bilirim. Onun - E, Yunanistandaki şımar~ eti• 
gibi işitiyorsunuz, zannederim. için bir daha böyle facialı bir oyu- mitacıların hareketleri de ayJ11 

.. 
11 

e ıa. 
Biz, bunları acılıklarile duyduğu- na girmek istemezdim. Fakat bü _ ceyi verıniyccek mi?. Ben, bugı.ı~ııt' 

muz halde, yine sükunetimizi mu - yük bir teessür ve teessüfle söylü- dar yapılan şeyleri, o koınita~ı r , 
hafaza ediyoruz.. Avrupa sulhünü yorum ki; buna mecbur olduğum atfediyordum, sesimi çılı~arJl'll) 0rııJ• 
haleldar edecek bir teşebbüse gi -.. gün, çok şiddetıi hareket edeceğim. dum. Fakat şimdi?.. görüyorfitl ıŞ , 
rişmek istemiyoruz. Sefirin hayreti, büsbütün artmış- ki, artık işe hükumet de karışJ1l 

- Cidden, çok isabet buyuruyor - tı. Koltuğunun arkalığına dayanmış tır. . diİ' 
sunuz, şevketmaab!. adeta afallamıştı. 

1 

Abdiilhamit, susmuştu .. sefır, 
- Fakat, çok iyi takdir edesiniz - Elimde bulunan koca ordu Al- şünüyordu. 5efit 

~· insan taham.mü~ün~n de bir had- , man usul ve talimlerile yetiştiri
1

Jmiş- . J?akika!a~ geçmişti. Süklıt'11 

d; vardır. .. Mc~ela; sız: Almanlar.. tir. Yun~an hükumetine karşı yapılan ıhlal etmıştı. . ulJ1lıı1' 
1Kaşova meselesınde bır dereceye harp planımızı da, bir Alman kuman- - Başka .. başka, bır çare b 
lkad~r . sabrettiniz .. tahammül gös - danı tertip etmiştir. Onun için, Yu- Hızım şevketmaab!.. . . 1Je' 
terdınız. Fakat öyle bir zaman gel - nan hük(ımetini bir hamlede mağ - Abdülhamit, sözü tam istedığı ıı' 

1 di ki; nihayet, rakibinize karşı kılı - IUp edeceğime, çok eminim ... İşte bu re getirebilmişti. Ellerini o'-'ıışt~~ıf; 
cınızı yarıya. ka~a: ç.ıkarı~ ~öster -

1 
em~iyet ve kanaatle, kendimce şöy- rak, mütevekkilanc bir tavır 9 

.,,11' 
mek mecburıyetını hıssettınız. le bır karar verdim: Şayet Prens Jorj derin derin içini çekerek cevaP 

- Evet .. haklı olarak. Giride gider .. ve oradaki hükümran- mişti' ) 
- İşte .. artık, biz de kendimizde o jıık hakkımızı tehdit ederse .. ben de · (Devamı vor 
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KLARK GABLI 
MUHAFAZA ~uvıELIDİRLER.] 

Bir .zamanlar zengin olan bir kızla 
fam~~r_g~re.mü~ .• !a~at~;d:i!.~nlı evlenmeli mili 

~ş b • • J;J}_ ~~ AmeıT gülme k dersi Evle ır aı~enı~ ~ı~~ı seviyorum. ~ ~. . 
Şimdiye kadar iki 

defa evlendi, 
fakat onu 

tutamadılar .. 

1EDEBiLiR Mi? 
t h nmemız goruşuluyor. Ben or- _ ~--- ,,__ G •• ı k 
o:u~lli bi~ ".'~mu.:".'."· Evlenfr.sem \l m e • • • • • 
k"l mazısını duşunerek muş - Evleneli henüz üç ay oldu. Beni •• 

u pe.•ent olacağından korkuya - şiddetle sevdiğini zannettiğim ko- o """ t Her işini kendi görür, başkasına 
~.r;:· Bu korku yerinde mi, de'.'iil camın henüz nişanlı bulunduğu - gre en 

E: ı. - Fatih, Çepel. muz bir sırada başka bir kadınla 
______________ , __________ ~ muhtaç değildir,katibesinide öpmez 

• • de"~dınlar içinde bulunduğu hali münasebette olduğunu öğrendim. M k h 
ca!~d:e, mazilerini hesaba katıp ko- Bunu hiddete kapılmadan kendi- e t e 
lcr b n ona yakın hayat bekliyen- sine söyledim, reddediyor. Fakat 
h ' unu bulamayınca evde rahat bende derin bir şüphe uyandı. Ra-
uzur b k ' /H ayat günden güne müşkülleşi • 

ENiYi 
sıra yalnız kalmıya tahammül et -
melidir. Kendisine sporda veya se-1 gece : yahattc refakat edecek kadın bunu 

• fedakfrrlık olarak değil, bilakis sev-
len rra mıyanlar az değildir. Ev- hat edemiyorum. Hakikati öğren-
taıaınedcn evvel bütün maişet vası- mek için ııe yapayım?. - S. Tez. 
"U :ıınızı ortaya koymanız daha doğ- Henüz nişanlı olduğunuz bir sıra-

1 yor. Harpten sonra insanlar harp
/ ten evvelki zamanlardan daha ziya
de çalışmıya mecbur oluyorlar ve 

A r kadaşlarıle gi ve ne~·· ile yapmalıdır. Clark 
•• •• ,. • • • Gable öyle işkence çekiyormuş gibi 

ur. da zevcinizin münasebetinden emin 

l
daha çok yoruluyorlar. Bir alimin 

. iddiasına göre insanlar günden gü _ 
ne gülmek itiyadını kaybediyorlar. 

gunun hadıselerını gösterilen tavır ve hareketlerden 
•• k hoşlanmaz. 

\ 
1 le ~ değilsiniz. Böyle bir münasebet var-

r -ıffl · G lJlllillilll sa bi.ıe. ya bu izdivacınızdan daha e~-
--- ~ velkı bır zamana aıtse?.. Tahkıkı 

muna aşa · Mesela: Ah .. sevgilim. Biraz dinle
nemez miyiz, bu dağı yarın da çıka-

ederek geçirdig" i bil'.riz .• gibi şikayetler işitilrncme -
0 

-- . güç. Hem de beyhudedir. Eski, geç-
! ğlumı•n tam Türk bir kızla ev- miş, unutulmuş, belki de hiç mevcut 
•nınes· - · 

lıdır. 
\ Macar psikoloğlarından biri, va -

Kadın arasıra Clark Gable'in öteki 
al ını ısterim. Halbııki o ma- olmamış hadiseleri karıştırırsanız, 
Veesef, bir miihtedi ile set"işti!)iııi zevcinizi size resmen bağlandığı 
tii o~unla belıemelıa! eı:Zeneceğini günden itibaren kendinize bağlamı-

Yluyor. Hatıci isyan vaziyetine ya çalışsanız daha iyi değil mi? 

~~~ek istiyor. Nasıl mani ola- 'ii~ ~~[' 

1 

tandaşlarının daima mahzun bulun
duklarına, bilhassa gençlerin daima 
düsünceli ve hazin bir tavırla çalı<-. , 
tıklarına dikkat etmiş ve bunlan te-
davi için bir klinik açmıştır. Psiko
loğ bu kliniğe cGiilmek mektebi. 
adını vermiştir. 

gecedir .. 
beriki ile flört etmesine göz yumma

rnakine işlerine onun kadar aliıka iıdır. Çünkü Clak. ilk kıskandık sah
gösterecek olur ve bu adamı evine nesi belirir belirmez !leli gibi kaçar. 
vermeğe davet ederse ona karşı fev- Bu kadının gece hayatı hakkında 

M : - N. Tunalı. · 
dcın:nı olırayıruz. Bir mühtedi, ma- _ ,.. • 
l'iirk 1 kendisine Türk diyor, onu""M 
~ak kabul etmek lazımdır. ADEMBABA 

Sevgilisi 
Çocuğunun 

razı 

""" ugruna 
ölümüne 
olan 

ana! 

' Macar aliminin bu teşebbüsü bü • 
lyük bir rağbet görmüştür. Her me~-

Nazarı goımeK dersi 

kaJade bir hüsnü kabul gösterir. kendisini haViı görmesi lfızımdır. 
Clark Gable, k • lloosıni asla öp - Clar'< Gable eğlence yerlıır,ndcn 

mez. Hizmetçisi clbıselerine intizam lboşlıınmaz .. Ona göre. i~i gecırikn 
ı.o.;....:;;;.;:A;;;:a.ıı;,;ıiiıoılcz:·-ı,;.e,!,$;;;~ii.....J vermek, oriları iitületmek için haf - bır gcc~. bır kaç samımı arkadaşla 

tada iki defa şehre gider. Bunun ha-ıatcşin karşısına geçip de bütün gü -
ricinde Clark Gable kendi işini ken- nün h:'.ıdiselcrini onlarla münaka•a 

Klark Gab i 

S inema artisti Clark Gable şim - di görür. Mesela pantalonunu giyer- 1 etıiğ-i gecedir. . 
diye kadar iki defa evlendi. Da- ken kimsenın ~·ardımına ıhtıyacı E\, gayet temız tutulmalıdır. Fa

ha doğrusu şimdiye kadar iki ka- yoktur. Stüdyoda işini bitirdiği za- 'kat köpekler veya efendileri arasıra 
dm Clark Gable malik oldu. Fakat man gidecek muayyen bir yeri yok- ortalığı çamurlatacak olurlarsa, ka
hiç biri onu muhafaza edemedi. Şim- tur. O, istediği yere gider ve her - dm bu hususta biraz kalender olma
di sinema aleminde şu suali herkes kesle temas eder. Onun dünya hak- lıdır. Çamur temizlenebilir veya bir 
biribirine soruyor: kında kendisine mahsus bir felsefe- şey kırılacak olursa, yerine başkası 

.Acaba bir kadın Clark Gable'yi si vardır. konabilir veya Clark Gable gidecek 
elinde tutabilir mi?. Fikrimizi nakzeden bu delillerden olursa, yerine başkası konamaz, dc-

Bu suale verilecek cevap şahsa sonra bir de fikrimizi teyit eden de- melidir. 
göre değişir. Çünkü artisti tanıyan- ]illeri dinleyin: 
!arın fikirleri hep kendilerine göre- 1 - Clark Gable vahşi bir adam 
dir. değildir. Sosyeteyi sever. 

Fakat biz diyelim ki, bir kadın 2 - Cinsi latife alaka gösterir. On-
Clark Gable'yi muhafaza edebilir. larla normal şekilde alakadar olur. 

!ekte, her yaşta bir çok kimseler bu İki hadise vardır ki, bizim bu fik- Ona erkeklerden mür kkep cemiyet 
mektebe kaydedilmişlerdir. Bilhas- rimizi nakzediyor. Biri bedbaht • kifayet etmez. Carole Lombard ile 
sa daima mütebessim çehre göster- !ıkla neticelenen iki izdivaç, diğeri olan dostluğu bunu ispat eder. 
mesi lazım gelen banka memurları, de artistin bir arkadaşına dediği gibi 3 - Bir kadını sevmi~·e muktedir-
siyaset adamları, tüccar ve otelciler Eerbestiye ga·lebe çalınması kabil ol- dir. 
mektebe rağbet etmektedirler. mıyan bir merbutiyeti bulunması ve 4 - 80 yaşında bekar kalmıya ka-

Bu mektepte tahsil altı haftadır. hürriyeti takyit eden bütün kayıt • rar vermiş bir çok kimseler vardır 
Tahsil müddeti içinde talebeler bir lara karşı bir kin beslemesidir. ki 40 yaşında fikirlerini değiştirmiş
müddet açık havada bulunurlar ve Her işi muayyen saatte görmek, lerdiı·. Şimdi biri çıkıp da Clark 
bir müddet de gülme tetkikatı yap- onu bir yere bağlıyan mülk, hep Gable ve Carole Lombard'a evlen
mak üzere laboratuvarda çalışırlar. Clak Gable'in düşmanıdır. Clark mek niyetinde olup olmadıklarını 

G~ble'in yer yüzünde bir karış top- sorsa, bu söz hayretle karşılanacak
Bu laboratuvarda tebessümü tanın-

rağı bile yoktur. O servetini hep es- tır. 
mış olan Amerika Cumhurreisi ham ve tahvilata yatırmıştır. Takyi- Holivutta herkes bunların evlen-
Roosevelt'in veya meşhur Yokond 

dattan nefret eder Clark Gable içti- miyeceklerini zanneder. Çünkü Ca-
tablosuııun tebessümleri fenni su - 1 h d mai arkadaşlarını bulunduğu yerde ro e şa sına mağrur ur ve bir erke-
rette tahl il edilmektedir. Bugün en seçer, diplomat, Cenubi Amerikalı, ğin yanında hiç bir zaman silik bir ' k: KlarK ve Rober Taylor 

lıYuya atı lan çocu~un anası yatakta ve aşıkı ziyade beğenilen tebessüm, çehresi- garson, gir! bilii istisna kimi bulursa şahsiyet olarak kalmak istemez. 
h ne daiına nikb inlik ve neş'e veren onunla ahbap olur. Fakat Clark Gable'i kendisine b~ğ- Clark Gable'in ahbapları kim olur-
r ariste b' . . 

de b' rr gece hır adamın elın - etmişlerdir. Ebe altı aylık olan ço- Rooseveltin tebessümüdür. Otomobilini tamir eden makinist, lıyabilecek kadın da iki noktadan sa olsun karısı onları kendi dostu 
Jotes ır valiz bulunduğu halde Jan cuğu almıştır. •1111u111ımu•nııııııııı11111111 1 1111 • m1111111m •• •11uı u .. uoııııı.ın11111ı"M1111n11ın ıı ..... ""'11•11ıııııuıuıııı•11•1111111111ıııııu11111u11111111 Carole benzemelidir. addederek onlara karşı kalbden ge-
liatını caddesinde kanalizasyon tesi- Facianın bundan sonrası maliım • 

1 
il t Bunlardan biri kadının Car ole gi- len bir hüsnü kabul göstermelidir. 

~: ta;ı kapağını açarak bir gazete- dur. Andre yaşamakta olan bu ço- ...ın il H 1 K A y E ...ıı""1ı.. bi mağşuş bir güzelliği olmalı ve Kadın, dünyanın en uzak yerine bile 
tlilnıü \ı .. hır paketi içeriye attığı gö- cuğu bir gazeteye sararak Jiığama at- ~ ~ tab'an şen olmalıdır. Clark Gable bu gitmek için her zaman çantasını ha-
?ı s~sış Ur. Bıraz sonra ]ağamdan ba- mıştır. vasıfların birincisini ikinci karısın- zırlamıya amade bulunmalıdır. 
~apa· er gelmiye başlamış ve lağam Genç kız bu cinayet hakkında de- s A R 1 T E H L 

1
• K E da, ve ikincisini de birinci karısında İzdivaç rabıtası, her şeyin fevkin-

lla(e:'. ~çılıp araştırmalar yapılınca miştir ki: bulmuştu. Bugün Clark Gable bu iki de olmalı fakat vücudünü hissettir-
cıı~ b ;Çınde henüz doğmuş bir ço- - Andre benim için her şeydi. Ben vasfı da birleştirmiştir. Onu kendi- memelidir. Karısı kendisini daima 
Oi gc,,~:;::ıuştur. Çocuk sıhhatli gi- onu elimden kaçırmak istemedim. (4 iiucil soy/ad'ln devam) 1 ile karşılaştım. sine beııd etmek isti yen kadınların serbest bırakmalıdır. Kadın bu hu-
tı"nı ;or, yalnız ag'lıyordu. Bir müddettenberi başka birini sev- O bu iki vasfı bir arada bulundurma - ta · ı h k t t ı·d· ? Art k >. ,. n b D . f • h.k. . t' soC<uk geceyi sarı tehlikenin gı'ttı'kçe sus ,1ası are e e me ı ır. ı 

6Und, .u ir aşkın mahsulü oldu - • mekte oldug"unu, hattiı onunla da ev- aıma ne sı a ımıye ı \"e " !arı Jazımdır. b k. d' t' b ·ı 
d • • h / k 1 ı - ·ı .. .. c 1 b mcc artan kabusu ile geçirdim. u, onun ze asına, ıraye ıne ag ı 
"'liliı ,tıp e kalmıyan bu yavru bir leneceğini biliyordum. Çocuğumu an ı ıgı 1 e ovunen ema u - ••• Bundan maada artisti kendisine bir işdir. 

ç eezey b ı liste sarhoş olmuştu. 
~Uğu .• , e ırakıldıktan sonra bu se\'emiyecekti. Bu sebeple çocuğun Bilm ld ? B .. t hl'k d lıend edecek kadının kendisinden da- Clark Gable'in karısı, istediği ye-
~ nda tıagama atan ana ,-e baba hak- ölmesine razı oldum... Güz~! kadınların etrafa saçtığıma- em ne o u. ugun e ı e a- h h tt" h t h kk d k • · ha ha k k'Jd b t · d' a gen;, a a aya a ·ın a at'ı re gitmek için aşıkına yalvaran genç 
~ ~ ahk k t !===============:'nalı bakışlar hepimizi serseme çevır- ş a şe ı e ana esır e ıyor. -
~uı."t bitmek a._a başlanmıştır. Talı· Ç' mişti. llele Kazım sandalyasında bir Benim oluşu ne kadar iyi. Fakat ve müsbet bir kanaat edinememiş kız gibi olmalıdır. Karısı, onu alı -

"' İjj .. Uzer iken zavallı ÇO- 1 ngene aşkı · · · k derecede genç olmalı \·e kendisini çok ko,·mak istememeli ve hatta üzeri-la ınuştü ç sağa, bir sola yalpa vurur gibi olu- ıç.ımı emiren bir şey v11r. Acaba be- , 
~~da/\. r. ocuğun babasının 22 d M L 1• .1 k nım oldug"unu zannettı'g"im Muzaf _ sevmelidir. ne ağırlık da vermemelidir. Bununla 

~lduğu ndre Fure adında bı'r genç yor u. uazzez ve ey a ı e sı ı B k d . d b · h 1 - · N h t fer yalnız benim mi? u a ın aynı zaman a ~porcu, beraber kendi kendisine: •Onu mu-
'dıj anıa ılll"ı• \ h t k' f ( 4 üncü sayfadan devam l ır a pap ıgı, samımiyeti olan i a 1 1 h tl . d k d' . f d , . . .. . d 

, ll>...ştır ' ·e emen e\' ı bile saatin her dakiliasına dikkat e- Şimdi yaz günlerinin verdiği bu • 0 ma 1' seya a erın e en ısıne re- ha aza e eccgımı umıt e erim .. de-
' ''ndr suva :J.o"ru··nu"r,· Fransııva cebı'nden ıt d fakat etmelidir. Aksi takdirdi', ara- melidir. <O ~ 1' ~ diyordu. na ı an daha tesirlisine tutulmuş-

Ya ınd Ure, bundan iki sene evve' bir rovelver çıkararak der ki: t B 
~1 en, Vr. a .. Luci Didenot adında bı·r Fakat bu gürültü arasında bir tür- um. ir türlü bu işin içimden çıka-

' , - Kim iyi nişan alırsa o, Amelia- 1 h mıy d N'h · 
, 1t, Ce ıı1 uze] bir kadınla tanışmış- nın kocası olsun.. ü sarı te likenin teveccühüne maz- or um. ı ayet nışanımız oldu. 
-~r cer d har olamadım. O kendi alemine dal- Fakat yine ayni şüphe içindeydim. 

Yaıı1 asarı a kolkola gezinti- Faka• her ı'kisı' dek J h A k 
~i Yorlarr!ı. ' urşun arını a- mıştı. Etrafındakilerle hiç alakadar nca sarı tehlike diye ad taktığım 

/\.dllıscsiz vaya sıkarlar.. J d Y 1 .. .. Muzafferle nikah memurunun o"nu"ne 
r 

" te,., ve Parıste asker olan Ertesı' g" F .
1
. . • o muyor u. a nız arasıra goz goze 

'l1ı 'Ure b" un ransuva sevgı ısını geliyorduk. çıktığımız zaman onun hali bütün 
'du~ • ıraz sonra sevgilisinin kolundan vakaladıg"ı gibi ormana go"-ll ~u oda , O gece hiç bir netice almadan ay- şüphelerimi yok etti. 

~ } Mtıer Ya nakletmiştir. türür ve: 
, 1 •ın na, az zamanda civarda her- Ç b k rıldık. Artık güzel kadının hayali ile Onunla tanıştığımız günün üze _ 
~ ac ar d - a u soyun... m'icadele ediyordum. Yapılacak şey · d t b ' 1 · t· k' li •ıaııe h ı ikkatini celbetmiştir. Emrini verir. rın en am ır yı geçmış ı ı, o za-

ne alkı bu "k · yeni pliınlar kurmak ve sarı tehlike- man sık sık görüştüğümüz Cengiz-
!(~ lltıııa ed ı ı gencin saade - Genç kız korkudan titriyerek bu yi tehlikesiz hale sokmaktı. Fakat d b' k ld C . 
~' z ~n a 'Yorlar. Bu hal bundan .t t d G" .. k en ır me tup a ım. engız o za-
'tıı Y evvel' emre ı aa e er. ozu an çanağına işlerden kurtulamıyordum ki.. man ]' d. F k t b' 1 An 

]> etnı· ıne kadar böyle de- dönmüş olan iışık kızı bir ag'aca bag" - ev ıy ı. a a ır yı sonra -
1 lıteı ış ve son Kararımı vermiştim. l\Iuazzrzin karava k d' · "t b' k :ı S•vg·l . zamanlarda Andre Jar, zavallı kızı sopa ile dövdükten ' , en ısıne aı ır çocu ve 

th •• t 1 •sıni 'h 1 benim olması Jazımdı. Her zamanki bir bayan 't · b d €~~-;! it. l3uııd ı ma etmive baş- 1 sonra ustura ile burnunu keser. 1 gı mış unu uyunca sarı 
<lıı- ltı~ a an hır müddet so!"ra Geceleyin bundan haberdar olan aksiliklerin tekrarına meydan ver- tehlike diye korktuğum Muzafferin 
rj. ~\ın-ı ~n~~ olmak üzere bulun - Kazimir gizlice Fransuvanın kulü- memek için dikkatle hareket etme- 1 yalnız olarak benim oluşuna haklı 
lı~i SevgiL ış, bu sırada genç a- besine girer: me rağmen aksi tesadüflerden kur- olarak seviniyordum. Nihat artık te-
' t"kı· · ıne Çocug" d" .. s tulamıyordum ı r d dq· · ıf c• . unu usurme- - en Amelia'ya böyle yaptın de- · c on a bana misafir göndereceğini 
~h\ııı Olan tnıştir. İlk önce -müte- ğil mi?. En sonuncusu çok kötü olmuştu. O- tekrar etmediği gibi rulet partile • 1 etnıı··&enç kadın nı'hayet bunu n· k .. . • d , k • Ve b' ıyere cebinden çıkardığı bir us- nu gonip ilanı aşk etmeme müsait irin e .ıe imseye fenalık gelmiyor. 

ır ebeye müracaat 1 tura ile rakibinin burnunu keser.. bir günde ümit etmediğim bir hadise Murat Karahan K lark Gabi 
B ir 

Karo! Lombarla başbaşa 
Hol ivud balosunda 
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'${0 R_SıA .. N 1 HARiCİ ASKERİ KIT AA Ti iLANLARI Üsküdarda Ayazma mahallesi~ 1 
tl'sküdar İcra Memurluğundan: 

-----------------·---------~. Bostan sokak No. 43 te Hatice Jel 

MORA 1' R"'E'i'S·--~ · 
=!!!!!!~~~ . ~=~~;-~~ 

30000 kilo sade yağın ihale günü o
lan 25/8/937 saat 11 de yapılan ka
palı eksiltmesinde verilen fiyat pa
halı görüldüğünden yeniden kapalı 

nü saat 15 de Konyada Kolordu Sa
tınalma komisyonu başkanlığına ve
recek veyahut göndereceklerdir. 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Ka • * 
palı zarfla eksiltmesi 16 Eylıil 1937 Manisa merkezinde bulunan kıtaat 

c36h c5748> 

borçlu Üsküdardn Hace Hesnaha 
tun M. Servilik caddesinde 80 No. 
Safiye Münirenin tapu sicilline 11 

zaran Şeyhülislam esbak Mehme~. 
fendi vakfından icareteynli üsk~ 
darda Hace Hesnahatun rnahallc5 

de eski Sen•ilik yeni Yeşil?aş ba~ 
sokağında eski 52 No. y~nı 2 N°· 
sağ tarafı gümrük istemetorlarındll 
Fazıl haremi Şaziment hanesi sol. 

1 rafı Safiye Münire hanım hanesıY 
Hoca Vildan cf cndi kerimesinin }l 
ne ve bahçesi arka tarı:.f? Me_h~et ~l 
hane ve bahçesi cephesı tarikınm 
mahdut 229 murabba metre 82 d 
simetre murabbaında ve ta~rnı~tı 

Tefrika No.: 71 ································ 
Riistem, 
yordu. 

Murat Reisten beş mil ileriden gidi· 
Birdenbire sahilde suların üstünde 

bir kadın fistanı gördüler .. 

perşembe günü saat 10 da Sarıka • ve müessesat hayvanlarının ihtiyacı 
mışta Askeri Satınalma Komisyo - olan 541800 kilo arpa veyahut yulaf 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli kapalı zarfla ve ayrı ayrı şartname -
yirmi beş bin beş yüz lira ve ilk te- lerle münakasaya konulmu~tur. Şart-

• minatı da bin dokuz yü:z on iki lira 
nameleri arpanın 149 ve yulafın lf,3 

elli kuruştur. Şartnamesi komisyon- kuruş mukabilinde Manisada Tümen 
dan parasız alınır ve görülebilir. Ev- Satınalma Komisyonundan alınabi
saf ve ~artlarını görmek isteyenler lir. Münakasaları 24 Eylfıl 937 cuma 

MURAT REİS, FERNANDOYU 
BULACAK MI? 

Arap köyünden ayrıldılar. 
Sahilleri tarayarak gidiyorlardı. 
Artık Murnt Reisin İspanyollar-

dan korkusu yoktu. İspanyol donan
ması buralarda olsaydı, her halde 
iki gün içinde bu sahillerde görün
mesi Jllzımdı. 

Rüstem.Reis : 
- Ben biraz önden gideyim .. göz

cülük yapayım. Demiş, Murat bu fik
ri makul görerek Rüsteme açılması
nı emretmişti. 

Rüstemin gemisi rüzgar gibi gi
den bir tekn<! ile çok kuvvetli kü -
rekçilere malikti. 

Rüstem bu emri alır almaz Mura
dın filosundan açıldı .. 

Ve beş mil kadar uzaklaştı. 
Şeyh Mağnbi'nin savurduğu teli

ditlere bakılırsa, Fernnndo'nun bu 
sahillerde bir yere sığındığı anlaşı
lıyordu. 

her gün ve ihaleye iştirak edecekle- .. .. t 
10 

d t 
1 
.. d 

. . . . gunu saa a arpanın ve saa ı e n:ıdcn l-clli edılen ıhale saatınden bır 1 f M . d T "" s t lm" 
. . . yu a ın anısa a umen a ına ... saat evvel bu ışe yeter temınntlarıle 

birlikte teklif mektuplarını ve tica
ret vesikalarını vermiş bulunacak -
!arı ve hariçten iştirak edeceklerin 
de belli edilir ihale saatinden bir sa
at evvel yetiştirilmek şartile 2490 
sayılı kanunda yazılı ve>aiki postaya 
vermiş ve göndermiş bulunacakları 

.359. ô746> 

* 

Komisyonunda yapılaC'\.1k ve Tii -
mence arpa veyahut yulafa teklif e
dilecek fiyatlar üzerinden tetkikat 
yapılarak birisinin ihalesi yapLlacak
tır. Muhammen bedelleri arpanın ki· 
losu 5,5 ve yulafın 6 kuruştur. Mu -

vakkat teminatları arpanın 2235 lira 

yulafın 2439 liradır. İstekliler tica -

1• \"l 2537 lira kıymeti muhammene ı c 
açık arttırma ile satılmasıoa 1tar3 

verilmiştir. 

ı _ İşbu gayri menkulün arttır: 
ma sartnamesi 1 teşrinievvel 937 t(a 

s ·ı rihinden itibaren 937/5588 No. ı e 
küdar İcrn dairesinin muayyen !oiO· 
sunda herkesin görebilmesi için ıı· 
çıktır. İlanda yazılı olanlardan fa~~ 
mallımat almak ıstiyenler işbu sar d l ret Odasında mukay 1et olduklarına N 

1
te 

Bir metresine tahmine i en fivatı nameye ve 937/5588 dosya o. su .• 
315 kuruş olan 180000 metre !:aput - dair vesika gösterecekler ve muval=- memuriyetimizc mimıcaat etmclı 

kat teminatlarile birlikte teklü mek-Iuk kumaş ile bir metresine tahmin dir. 
1 edilen fivatı 290 kuruş olan 230000 tuplarını münakasanın yapılacağı 2 _ Gayri menkul 19 teş-rinie\f\'e 

metre loşlık elbiselik kumaş kapalı belli s:ıattCll en az bir saat evvd ko- 937 salı günü saat 16 da Üsküdard' 
zarfla ayrı ayrı alınacaktır. Kaout - misyona vermiş olacaklardır. ('36~> ihsaniyede Şerifbey çeşmesi soka : 
luk kumaşın şartnamesini 283!l ku- c5749.t. ğında 16 No. lu Adliye binasında~~ 
ruşn ve elbiselik kumaşın şartname- * küdar icra Memurluğu odasında uÇ 

sini 3335 kuruşa almak ve örnekleri- Sarıkamış garnizonu ihtiyacı ıçin defa bağırıldıktan sonra en çok arttı• 
ni görmek istiyenlerin her gün Ko- asağıda cinsleri ve miktnrlarile tah- rana ihale edilir. Ancak Arttır~i 

1 . V'. tl k k s . . h k t• ('/_ 75 111 misyona gelme erı. n.apu u uma- min bedelleri i1k teminatları ye ıhale bedelı mu ammen ıyme ın ıo s 

M.urat a~kada~ gt?ledursun.. Yelkenci lbrahım, gene kadını baygın görünce Şö· 
Bız gelelım Rusteme. kaklarını uguşturdu •. Ve kadın eksırerak gözlerini açtı 

şın ilk teminatı 2n430 ve elbiseliğinki tarihleri gün saatleri ve ihale şekilleri bulmaz \'eya satış istiyenkin
1 1

alac:!;:. 
30430 liradır. Kaputluk kumaşın iha- .. rüçhanı olan diğer alaca ı ar 

1 lesi 17 /9/937 cuma günü saat 11 de yazılı ..ıç kalem eı·zak kapalı zarfla m1rsa bedel bunların o gayri menlcıl 
ve elbiselik kumaşın ihalesi 18/9/937 !eksiltmeye çıkanlmıştır. Eksiltmele- ile temin edilmiş alacaklarının rneC' 
cumartesi günü saat 11 dedir. Müna- ri Sarıkamışta askeri Satınalma ko - muundan fazlaya çıkmazsa en Ç~ 
kasalara gireceklerin 2490 sayılı ka- misyon binasında yapılacaktır. Ek- arttıranın taahhüdü baki kalmak tJ 

nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı siltmelerin evsaf ve şartlarını gör- zere arttırma 15 gün daha temdit~ 
vesikalan ilk teminatlarile birlikte mek istiyenler her gün ve ihaleye iş- dilerek 3 ikincilcşrin 937 çarşarn:ıı 
teklif mektuplarını ihale saatinden tirak edeceklerin de belli edilen za- günü saat 16 da Üsküdar İhsaniye e 
en az bir saat evvel Ankarada M. M. man ve saatte komisyona müracaat Şerifbey Çeşme sokağında 16 No. lıl 
Vekaleti Satınalma komisyonuna ver- edeceklerdir. Şartnameleri parasız Adliye binnsında Üsküdar İcra;;~ 

Bu genç ve kahraman denizci Fe- J 
lucede bıraktığı sevgilisini bir türlü - Buraya .bir kadın iltica .etıni~ l -İşte, bir kadı~ !.at~.yor burada .. 
unutamıyordu. olacak. Bu fıstan Venedikli bır ka- Kadının başına uşuştuler .. 

Geminin yelkencisi İbrahimin dına ait olsa gerek. Bu, elbisesinden de belliydi ki, bir 
~ üksek sesle birdenbire bağırmıyn DiyordlL Venedikli kadındL. gençtL. güzeldL 
başlaması, grandi direği dibinde du- Gemicilerden biri sahildeki kaya- saçları yere dökülmüş, dağınık bir 

rneleri. c360. c5747>. olarak komisyondan verilir. İ§bu ka- murluğu odasında yapılacak art 1 

ran Rüstemi uykudan uyandırır gi- lann üstüne atladı.. halde yatıyordu. .. 
bi birden harekete getirmişti. Ve suyun üstiinde duran fistanı Hurma ağacının yanıbaşında ku-

Yelkcnci İbrahim: alıp gemiye geldi. çük bir kulübenin penceresindeki 
- Sahilde bir gömlek görünüyor.. Rüstem fistanı tetkik etti: demir parmaklıklar üstünde salla • 

burada ya birisi boğulmuş, yahut - İbrahimin hakkı var, dedi, bu- nan bir beya7. mendil gördüler .. 
* palı eksiltmelere Sarıkamıştan işti- mada bedeli satış istiyenin alacağıfl9 

Konyaaaki kıtaatın ihtiyacı olan rak edecekler teklif mektupları da rüçhanı olan diğer alacaklıların bil 
biri saklanmış.. raya bir Venedikli kadın iltica et • Bu mendili şüphe yok ki bu par-

Diye haykırıyordu. miştir. Eğer boğulsaydı, vücudü de maklığa bağlayan da bu genç kadın-
400 bin kilo arpa kapalı zarfla eksilt- gayri menkul ile temin edilmiş aııı: birlikte yeni sene ticaret vesikaları- kJ1111" 
meye konulmuştur. Şartnamesi Kon- b 1 cakları mecmu undan fazlaya çı . · 

Gerçek sahildeki taşlara çarpan bu fistanın içinde kalacaktı. dı. 
suların üstünde bir kwnaş parçası Ve karaya atlayarak, ağaçlıklar İbrahim yere eğildi. 
görünmüştü. arasında görünen gölgelere doğru Kadının göğsüne sokuldu: 

Rüstem derhnl sahile dümen kırdı: yürüdüler. - Yaşıyor .. 

nı "~ bu i- '-'eter teminat mak uz a- ed·ıır· 
v" r- J sartivle en çok arttırana ihale ı yada Kolordu, İstanbul, Ankarada rını veya banka mektuplarını belli J ·hale 

Levazım amirlikleri Satınalma ko _ edilen ihale saatinden bir saat evvel Böyle bir bedel elde edilmezse 1 

misyonlarındadır. İstekliler şartna - komisyona vermiş bulunacaklardır. yapılmaz ve satış talebi düşer. Art' 

- Kayaların yanına sokulalım, Yelkenci İbrahim eski bir deniz- Diye mırıldandı. 
arkadnşlar ! ciydi. Genç kadın baygın bir halde yatı-
İbrahim bu sırada: Sakalını kaşıyarak en önde gidi- yordu. 

3 - Arttırma bedeli peşindir. 
meyi komisyonlarda okuyabHirlcr. Hariçten iştirak edecek istekliler tırmaya iştirak için yukarıdaki ~ıd)'' 
İşbu 400 bin kilo arpanın muham - belli edilen gün saaten bir saat evvel metin yüzde yedi buçuk nisbetın e 
men tutarı 16800 liradır. Şartname- yetiştirilmek şartile 2490 sayılı ka - pey akçası veya milli bir bank~nırı 
sindeki yüzde yirmi beş miktar faz- nun mucibince istenilen vesaiki bir- teminat mektubu tevdi edecektır. - Uzaktaki hurma ağaçlarının yor ve etrafını gözden geçiriyordu. Yelkenci İbrahim genç kadının 

dıbinde de birtakım hayaletler gö - Karaya atlayan gemiciler on beş başını kaldırdı.. şakaklarını uğuş-
rüyorum. kişiden fazlaydı. turdu: 

Diye ilave etmişti. Rüstem geminin prova direğine - Haydi, kendine gel, dedi, seni 
Gemi sahile yaklaşınca, su üstün- dayanmış, uzaktan arkadaşlarnı ta- kurtaracağız .. 

de görünen kumaş parçasının bir ka- kip ediyordu. Genç kadın biraz sonra aksırarak 
dm fistanı olduğu anlaşılmıştı. ibrahim ağaçlnrın dibine gelir gel- gözlerini açtı. 
İbrahim : mcz bağırdı : 

(Devamı ı·ar) 

Satılık Saatçilik 
Alat ve edevatı 

İstanbul Yedinci İcra memurlu - si takdirde en son arttıranm tezıhhü-
ğundan: dü baki kalmak üzere arttırma on 

Alacaklı Murat oğlu Nikolaya beş beş gün müddetle daha temdit edi
bin lira mukabilinde birinci derecede lerek 18/11/937 tarihine rnüsadif 

Kırk yıllık san'at hayatımda elde ipotekli olup borcun ademi tediye -
ettiğim saatçilik filat ve edevatımı si hascbile paraya çevrilmesine ka
eylülün 19 uncu pazar günü saat 9-12 rar verilen ve borçlu Tasa Anastas
ye kadar Hırkaişerifte Akseki ma- yadi oğlu Simonun uhdei tasarru -
hallcsinde cami karşısında 26 numa- funda bulunon fstanbulda Fatihte 
ralı evde satışa çıkaracağımı sayın Guraba Hüseyinağa mahallesinde 
isteklilere bi1diririm. · Aksaray caddesinde eski 207 yeni 

Hırkaişerif İmamı 359 numnralı maamüştemilat fırının 
------·-~--s._. _ü_krü·~· ~- tamamı açık arttırmaya vazedilmiş " 

Istanbul 4 üncü İcra memurluğun- tir. 
dan: 

HUDUDU : Bir tarafı Necibe dük-
Çarşıkapıda Hüseyinağa mahalle- kam arsası bir tarafı Nuri ve hisse

sinde İskelip hanı caddesi 13 No.lu 
dükkanda tnkunyeci Yaniye. 

darlarının dükkanları arsası ve ta
rafeyni tarihiam ile mahduttur. 

MESAHASI: arsa mesahası yet· 

perşembe günü saat on dörtten on 
altıya kadar dairede yapılacaktır. İ
kinci arttırmasında en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. 

Arttırmaya iştirak edecekler mu

hammen kıymetin yüzde yedi bu -
çuk nisbetindc pey akçasını veya 

lllilli bir bankanın teminat mektu
bunu hamil o1maları icap eder. 

Üste bırakılma tarihine kadar olan 
müterakim vergi, tanzifat ve tenvi
riye ve icarei vakfiye borçları ve rü-

sumu dellaliyc arttırma bedelinden 
tenzil olunur. Yirmi senelik vakıf 

Kostaki Hacı oğlunun kira bede
linden alacağı olan 90 liranın rnaa
:faiz ve masarif tahsili hakkında aç
tığı 937 /559 No.lu icra takibi üzerine 
namınıza ve yukarıdaki adrese gön
derilen ödeme emri bila tebliğ geri 
gelmistir. İkametgfıhınız belli olma
masına binaen ödeme emrinin bir ay 
müdetle ilfincn tebliğine karar veril

miş sekiz metre murabbaı ve yetmiş icarcsi taviz bedeli müşteriye aittir. 
iki santimetre ve bina mesahası yet- 2004 numaralı icra ve iflas kanu -
miş dört metre murabbaı on iki san- nunun 126 mcı maddesine tevfikan 

timetrcdir. hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
MUHAMMEN KIYMETİ : Dokuz ipotekli alacaklılarla diğer aliıkadar-

bin üç yüz seksen liradır. ların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
EVSAFI : Bodrum katında bir bu haklarını ve hususile faiz ve ma-

miş oldu~rundan işbu ilanın gazete- bod.rum vardır. Ze~in katıı:_da, ceı>:" 
ye basıldığı tarihten itibaren bir ay hesı astor kcpe~~lı ve ~e~gahı ~avı 
içinde borcunuzu ödemeniz ve borcun bir fırın mahallı ıle zemını renklı çi
tamamına veya birkısınına veyahut ni bir antre. Cephesinde ayrıca astor 
alacaklının takibat icrası hakkında kepenkli bir dükkan vardır. 

sarife dair olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren 20 gün zarfında ev
rakı müsbitclcrile birlikte dairemizi! 
bildirmeleri lfizımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyan
lar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Daha fazla malumat 

lası da dahil olduvu halde ilk temi- likte teklif mektuplarını postaya 4 _ Gayri menkul kendisine ihale 
l 364 ·ıe11 nah 1'i75 liıadır. Eksiltme 21 EylCıl vermiş ve göndermiş olacak arı .c • olunan kimse dNhal veya verı 

1937 tarihine tesadüf eden sah gü- c5751> mühlet içinde parayı vermezse ihal.~ 
lik teminat lha'c tarihi Saati kararı fesholunarak kendisinden e' Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli 

Lira Kuru5 \~el en yüksek teklifte bulunan kiıtl; 
5.175 17-9-19]7 9 se arzelmiş olduğu bedelle alrnlY 
1912 50 17-9-1937 ıı razı olursa ona; razı olmazsa d''e{ı: 

blllunmazsa hemen 15 gu-n müd e l 125 17·9-1937 15 ~ 

Kilo Lira Kııruş 

Un 650000 84500 
Sığır eli lSJOOO 255(10 
Arpa 600000 15000 

• • arttırmaya çıkarılıp en çok arttır~ 
"' • na ihale edilir. İki ihale arasında Bornovadaki alay 90000, Gaziemir- gun olarak isteklilerin vereceği tek- .. 

1 
·• d beştefl 

fark ve geçen gun er yuz e deki aJ:ıy için 170000, Aydındaki a- lif mektupları ihale saatinden bir hesap alunacak faizce ve diğer 1,1° 

tay için 146.000, Tiredeki alay için saat evveline kadar komisyon baş - rarlar ayrıca hükme hacet kalma~; 
150000 kilo ~n kapalı zarf usulile kanlığına verilmiş veya gönderilmiş zın memuriyetimizce alıcıdan taJ'P"' 
münakasaya konulmuştur. Müna - olacaktır. c378• c5922.. 

1 o unur. di' kasaları 24/9/937 cuma günü saat ,,. 
5 

_ İpotek sahibi alacaklılarla 
10,15 ve 16 da yapılacaktır. Borno - Tümenin Edremit garnizonundaki ğer altıkadarların ve irtifak hakkı s~; 
vadaki unun umum tutarı 11025 ilk kılaatının ihtiyacı için 325 ton, Ber- hiplcrinin gayri menkul üzcrindCd• 
teminatı 827 lira, Gaziemirdeki unun gamada~i hayvanatı ~ç~n 535 ton, Ay- haklarını hususile faiz ve ması:a~a dtl 
umum tutarı 20825 ve ilk teminııtı \'alıkta~ı hayvanatı ıçın de 132 ton . ir olan iddialarım işbu ilan tarihıll··s· 
1562 lira, Aydındaki unun tutarı olmak uzere 992 ton yulaf mukavelesı itibaren 20 gün içınde evrakı rn~ 
17635 ve ilk teminatı 1342 lira, ayrı ayn ynpılmak üzere kapalı zarf- biteleriyle birlikte memuriyetirn1: 

Tiredeki alay ununun umum la eksiltmeye konulmuştur. Edre - bildirmeleri icabedcr. Aksi halde h 
tahmin tutarı 18375 ve ilk tt?- mit yulafının tahmin edilen tutarı ları tapu sicilli ile sabit olmadılt~ 
minatı 1379 liradır. Taliplerin ihale 19,500 lira ve ilk teminatı 1462 lira satış bedelinin paylaşmasından ba.t' 
saatinden bir saat evvel tekliflerini 50 kuru~, Bergama yulamınm tahmin kalırlar. . • 
Bornovad<tki Satınalm:ı Komisyonu- edilen tutarı 32, 100 lira ve ilk temi- 6 _ Alıcı arttırma bedeli hariClrıı.ı 
na vermeleri. c390. c6047.. nat 2407 lira 50 kuruştur. Ayvalık de olarak ihale karar pullarını ttıP 

11- yulnfının tahmin edilen tutarı 7590 ferağ harcını ve 20 senelik vakıf ts" 
Kırklareli Tümen birlikleri ihti - lira ve ilk teminatı 579 lira 25 ku- viz bedelini vcrmiye mccburdılr· 

yacı için kapalı zarfla satın alınacağı ruştur. İhalesi 8/10/937 cuma günü Gayri menkulün nefsinden doğll~ 
ilan edilen 1327 ton ekmeklik una saat 11,30 da Edrf'mittcki Tümen sa- müterakim vergiler tanzifat ve ~~
talip çıkmadığından ycnid<'n kapalı tınalma komisyonunda yapılacaktır. virive ve dellaliye resmi vakıf ıc 
zarfla satın almacaktır. Muhammen Evsaf ve şartnamesilc nümunesini resi. borçluya aittir. ,

9 fiatı 14 kuruş olup tutıırı 183780 lira- görmek istey<mlcr 160 kuruş muka-
7 

_ Gösterilen günde arttırn19~ .. 
dır. İlk teminatı 10339 liradır. Şart- bilinde komisyondan alabilirler. Tek- istirak edenler arttırma şartnartıC tJ 
namesi her gün Tümen Satınalma lif mektuplarının 8/1/937 saat 10,30 a stni okumuş ve lüzumlu maliıfll11t, 
Komisyonunda göriil bilir. Ltiyenle- kadar komisyona teslim edilmesi. almı~ ve bunları tamamen knbul c 
re şartnamesi 950 kuruş mukabilin- c396.. c6115. miş ad ve itıbar olunur. .ııl 
de verilir. İhalesi 20 eyltıl 937 pazar- * Yukarıda gö:;terilen gayri rne~:rt· 
tcsi günü saat 16 dadır. Taliplerin Elm:ılı garnizonunun ihtiyacı olan isbu il.in ve gösterilen arttırnı.a .rr er 
k3nunun 2,3 cü maddelerindeki ve- 110,700 kilo askeri evsafta un kapalı namesi dairesinde satılacağı ılall 
saik ve teminat mektuplarını belli zarfla eksiltmeye konulmuştur. İha- ıltınur. ~ 
gün ve saatten en :.z bir saat evve - le 1/10/1D37 cuma günü saat 9,5 ta- e • belll 
line kadar Tümen Satınalma Komis- dır. Tahmin bedeli 13 kuruş 70 san- delerindeki belgel<'rile birlıktc 

8
1-

tim, ilk teminatı 1422 liradır. İstek· gün \'C saatte Çorluda Kor satı~~ yonuna vermeleri c374. c5907 •. 

bir itirazınız varsa yine bu müddet Fırının üzerinde asma katta bir 
içinde dilekçe veya şifahen İcra Da- hamur ve harman yeri odası birinci 
iresine bildirmeniz, ve bildirmediği- katta zemini çimento bir salon, bir 
ruz takdirde bu müddet içinde mal hela. İkinci katta zemini renkli çini 
beyanında bulunmanız ve borcu ö- bir sofa, üç oda. Üçüncü katta zemini 
demeniz veya itiraz etmezseniz hak- renkli çini knrgir korkuluklu bir ta. 
kınızda cebri icraya devam edileceği rasası vardır. Altında odun deposu 
tebliğ mnkarnına kaim olmak üzere mevcuttur. Binanın duvarları kargir 
ilan olunur. (34830) ve döşemeleri volta kemerli potrel-

almak istiyenlerin 937 /438 numaralı 
dosyada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu gö-
rüp anlayacakları ilan olunur. Niğde Garnizonunun ihtiyacı olan * . .. at evle lilcrin beli i santten bir saat evvel mn komısyonuna mu raca • "B) 

teklif mektuplarını İspartada Tü -, 
1 
leri. (407) (6l 1 

(34833) 300 ton ekmC'klik un 500 ton arpa, 500 
-İ-s-ta_n_b_u_l_4_u __ n-c-·i.ı-. _İc_r_a_m_e_m_u_r_lu_ğ_u_n-- ton yulaf kapalı zarf usulile cksilt-

ZA Yİ: Tek yu .. k ar_a_b-amın---1-66_9_ dir. Elektrik ve Terkos tesisatı mev. dan : meye konmuştur. Unun tahmin edi

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
NoJu plakasını kaybettim. Yenisini cuttur. karar verilen ev eşyası 17/9/37 tari-
alacağımdan hükmü yoktur. Arttırma şartnamesi 15/10/937 ta- h. t sadüf eden et m .. .. t 

·h· " d"f .. .. . ed . ıne c ı a gunu saa Feriköyde arabacı Ahmet rı ıne musa ı cuma gunu daır <? • 

~~~~~~~=~~~~~~ ve mahalli mahsusuna talik edilecek- 14 ten 15 e kadar Gedıkpaşada Çadır.. 
Ozür d ileriz 

Yaz.ımızua çokluğundan • 6 ölü 
var.., ve •f..lrar engiı lstanbul,. adlı 
tefrikalarımızı bugün koyamadık. 
Ôziir dileriı. 

tir. 3/11/937 tarihine müsadif çar- / cı rna~allesind: ~andalcı so~.a~ında 
şamba günü saat on dörtten on altıya 22 eskı 14 ycnı No. lu hane onunde 
kadar dairede yapılacak birinci attır- paraya çevrilecektir. Talip olanların 
asında bedeli muhammen kıyme- mahallinde hazır bulunacak memu

tinin yüzde yetmiş beşini bulduğu runa ınüracaatleri ilim olunur. 
iiiiiiiiii takdirde üstünde bırakılacak, ak - (34828) 

len bedeli 39000 lira, Arpanın 18750, 
yulafın 20000 lira olup unun ilk te
minatı 2925, arpanın 1407 ve yula
fın 1500 liradır. Eksiltmefori 20/9/937 
pazartesi gi.inü saat 14 te unun, arpa
nın 15 te, yulafın saat 16 da ihalesi 
Niğdccle Tümen karargahında Sa -
tınalma Komisyonunda yapılacak -
tır. Şartnamesi hC'r giin komisyonu -
muzdan parasız alınabilir. Kanunun 
32,:33,34 maddelerindeki esaslara uy-

men 5atınalma komisyonuna ver - * . ·ıu·ııe 
meleri. (410) (6181) 15 000 kilo bulgur açık ek51 

1
!)U 

' t ·nntı * suretile alınacaktır. Jk ten11 . 
11
jj 

Kor için 20,000 kilo fasu1ya açık lira olup ihalesi 28/9/1937 53lı gu}{O"' 

eksiltme suretile alınacaktır. İlk te- saat l6 da Çorluda Kor satınalın30ftle minat miktarı 225 lira olup ihalesi misyonunda yn ılacaktır. şart·~s.rı· 
28/9/1937 salı günü szıat 16 da Çorlu- ve evsafını görmek ısteyenlcr l undll 
da Kor satmalma komisyonunda ya- bul Kor satınnlma komisyon 

2 
,rt 

l pılacaktır. k nunuıı 
görebilirler. Taliplerın a ıcrile Şartname ve evsafını görmek is- 3 üncü ma.ddelerindeki bclgcrı··dB 

l<'yenler ist. Lv. amirliği satmalma ço ... 
birlikte ayni gün ve saatte 

11
...,C' komisyonunda ve Çorluda Kor sa - . unu gc " 

tınalma komisvonunda görebilirler. Kor s:ıtınalma komısyon (Gl79) 
Taliplerin knrııınun 2 ve 3 üncü m::ırl- kri. (408) 
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SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

nıwııınıı::ıı 111 
· ·Balkan Deniz Harbini 

Niçin.ve Nasıl Kaybettik? !""""'"""'"" 
E kekler klsm'. MUnirpa9a K la k 'le 'lk k . Yeni yapı· r . konağında - ,ız r ısmı 1 1 rsmı ·lan binada . . " 
E=~~K HA YRIYE LISELERf v~~~!~~ .... ,. . . - ... 

- 40 -
• • 
ıçınde yangın çıkan, topları 
susan Averof donanmamız-

Ana • ilk • orta • lise kısıinlannı havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. ilk sınıflardan itibaren 
ecnebi lisanı mecburtdir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına Münirpaşa konağı karşısında leyli 
bir liseyi! Ul.zım olan bütün müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk 
kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nebart talebeden arzu edenler 
mektebin hususi otobüsile naklolunurlar. Kayıd muamele•ine başlanmıştır. Her gün sabah, saat 
10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530 

dan nasıl kaçıp kurtuldu? 
Barb .. · ·R ·k h b h d QTOS SUVQTlSl emzl aptan em UnU, em e Askeri okullar için 260 metre si-

k n f k l • d k • •• J l l f yah seten 5850 metre kahve rengi <-cp an u esın e l mucaue e mevzuunu an a ıyor seten 4060 metre ceplik astar 390 
metre lavantin astar 455 metre haki 

Y 1 b• b h • b"t" • • h t tirikotin 5200 metre kol astarının ara 1 ır a rıye za 1 ının ıza a 1 kapalı z_arfla eksiltmesine istekli 
çıkmadıgından 16/9/937 perşembe 

B b T k k d •• u d günü saat 15 te Topanede levazım a-a r arosu o ma a ası onun e mirliği satı~alma.komisyonunda pa-
zarlıkla eksıltmesı yapılacaktır. Hep-

k t kt k t d sinin tahmin bedeli 9224 lira 70 ku-

a raya o ur m a an ur ar 1 ~~!!~:: ~~rt~::a~~ ~~~~~e~:r~~o= 
' !'lı misyonda görülebilir. İsteklilerin ka-
ll arbaros sifrarisi Albay 1smail ı•ındaydık. Gemiye mütemadiyen reyya [Şimdi Cumhuriyet donan • nuni vesikalarile belli saatte komis-
~f · d giin ~ >ıın beyanat ve izahatına bu- düşman mermisi düşüyor, her isabet masında denizaltı yarbayı ır.] Fa • yona gelmeleri. cl21> c6012c 

e deı·aın ediyoruz.] bir tarafı deliyor, bir kaç kişiyi bir- ruğu sırtına alıyor, direkten indiri- * 
e den şahadete kavuşturuyordu. Bu sı- yor ve gemi hastanesine sevkedi • Askeri okullar için 43860 metre 

ı:ı · AVEROF KAÇARKEN rada geminin vaziyetini öğrenmek is- yor. Sonra, bu genç zabit yanıma gel- tela ile 3900 metre kıl teli'ı 16/9/937 
~indıraz evvel bataryaları susmuş, i- tedim. Mülazım Cevdet adında bir za- di, mücadeleden doymamış bir haz Perşembe günü saat 14 te Topanede 
lıaşl en yangın alevleri yükselmiye bit koşarak karşıma geldi. Selam ver- içinde bana vak'ayı anlattı ve yeni İstanbul levazım amirliği satınalma 
zam atn.ış. olan Averof yine biraz di, haritasını çıkardı, önüme yaydı, vazife istedi. Kendisini derhal düş- komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
Partn ıçınde birden kendisini to • bana izahat vermiye, geminin bulun- man ateşine maruz bordadaki 10,0 luk yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
fuktadı, ok gibi yerinden fırladı, u- duğu mevkii anlatmıya başladı. Fa- top bataryasına yardıma gönderdim, 13695 liradır. İlk teminatı 1027 lira 
di da kaybolmak üzere bulunan ken- kat haritanın üzerinden bir oluk ha- gülerek ve se\·inerek yeni işine koş- 12 kuruştur. Şartname ve nümune
'İir' onanmasına iltihak etmek için !inde kan akıyordu, elime verilen tu. !eri komisyonda görülebilir. İstekli-
'a!ı aue yol aldı. Averof btı şekilde perkar da kanlı idi. İşte bütün sübay ve erler size mi - lerin kanuni belgelerle birlikte belli 
y· ayı terkeder ve giderken biz de - Nedir bu kanlar?. sallerini verdiğim örnekler içinde ve saatte komisyona gelmeleri. 
ı:ıı~e amiralin ernrile geriye döndük. Diye sordum. hep o şecaat, o fedakarlık, o feragat .120. c6013• 
~aza, Nara körfezine avdet ettik. - Bir şey değil beybaba.. içinde savaştılar ve harbin sonuna * 

ııııd0nanmanın geriye dönüşü esna- Dedi, elindeki yarayı gösterdi. k:ıdar kahramanlıklarından bir zer- İstanbul levazım amirliğine bağlı 
rei/ Amiral Ramiz, erkanıharbiye - Derhal hastane gemisine gidi- re kaybetmediler. müessesat için kapalı zarfla eksilt-
gö~ V.a_sıf ~e bendenizin bir arada niz, yaranızı sardırınız .. emrini ver- Yangınlar serin kanlılıkla söndü- meye konulan 30 ton beyaz peynire 
har Ştu~muz, kumanda kulesinde dim. rülüyor, bordalarda mermi isabet - verilen fiat pahalı görüldüğünden 
t'Uııı.aretıı münakaşalarda bulundu • _ Af buyurun, vazifeme devam e- !erile açılan yaralar sanki limanda 16/9/937 Perşembe günü saat 14,30 
~etteUz .hakkındaki sözler bir riya • deyim.. imişiz gibi derhal kapatılıyor, top - da Topanede satınalma komisyonun
•sııs n ilerıye geçemez ve tamamile Diyerek ve metanetini hiç kaybet- çular şaşırmadan endahtlarını yapı- da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
J\v IZdır. Bu asılsız olduğu kadar miyerek bana istediğim izahatı ver- yor, bölmeler gayet iyi idare edili- Tahmin bedeli 12000 liradrr. İlk te-

eı·oı'un k t h d' · · b l d • kt · .. uordu. minatı 900 liradır. Şartnamesi ko-duct . . ara opçumuzun ateş u- ı, gemının u un ugu no ayı gos- J 

laJ U ıçıne düştüğü ve bu yüzden ya- terdi ve bu sayede Barbaros'u iki Bı ran makine ve kazan daireleri misyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilDdıg· 'deli 1 k k ı ı k · b · • · · yangınların dumanlarile dolmuştu. kanuni vesikalarile birlikte belli h~r h ı. ı . ·ası da yalandır. O gün erte is e eye ama ıca .. e .. ttıgını an-

lof• angı hır sahil bataryamız Ave- lıyarak Tokmak adası onunde kara- Kumanda borusundan ikinci çarkçı- saatte komisyona gelmeleri 
llıa a kk mermi atmamıştır ve düş • 1 ya oturmaktan kurtuldum. ya: •118• c6015> 
do 11 aıniral genlıSİ yalnız Osmanlı Bu bir şecaat, feragat ve yüksek - Ne yapıyorsunuz?.. 1 1 
le ndaunmasın .. ın ate.şile müşkül vaziye- muharçbe kabiliyeti nümunesi de- - Diye sordum. hepsi dumandan Deniz Levazım satınal• 

•ınu t E y ··1 ·d· ? bog"ulmak tehlikesine maruz olan bu ma Komı"syo:ıu IUinları lıiıı b' Ş ur. ger, unan amirali - gı mı ır .. 
ti,,. u ·oldaki iddiası doğru olsay- Size ibr ikinci misal daha vereyim: kahramanlar adına ikinci çarkçı ba- ı 

•e Bo· k 1 1 
na aynen s,u cevabı verdi: Milli Müdafaa Vekaleti Dz. Mer-

ıhıı " gaz u e topçu arı sabit ve Kıç direğine uydurma .. dcnilebile -zaz, - E\'et makine ve kazan daireleri kez Lv. Satınalma Komisyonundan: 
d" •ız mevkilerinden A\'erof'u cek bir şekilde bir mesafe aleti kon-
tı-~·11~bi'ınek imkanını bulsalardı düş- muştu. Mühendis Süreyya, Faruk bu dumanla dolmuştur. Müthiş müş - Tahmin edilen bedeli 2500 lira olan 

geın · dak'k bil kiilat içindeviz. Fakat, ne olursa ol- bı'1· ad•t kamyonun pazaı·lıkla mu" ·İi~d ısı on ı ·a c deniz üs- Uleti idareye memurdular. Yanların- J • • 

e kal sun bütün makine zabitan w: efradı k 27 eyıı·ıı 1937 pazaretsı' gu" mak fırsatını bulamazdı. da da Ahmet adında gönüllü olarak nı> asası • 
'" MONDROS MUHAREBESİ mahza harbctmek için gemiye gel _ !vazife başındayız. Merak etmeyiniz. nü saat 14 tc Aukarada Milli Müda-
''IOrıdr Makine dairesi her emrinizi ifa ede- faa V ka·ıetı' hın' asındakı' komı'syo ıı os muharebesi nasıl oldu?, miş bir katip mülazim vardı. Bunla- e • 

)•lh~ da defaatla izah edilmiştir. Ben rın vazifesi düşmanla aramızdaki lcektir.• numuzda yapılacaktır. Şartnamesini 
'"Z "" .. ı· .. k Hiç bir karası ve kaçacak '·eri ol- .. k · t· ı · h gu" Çt!t
1
•
1 

>"nu soy ıyecegım i, ikinci mesafeyi ölçmek ve bize vermekti. J gorme ıs ıyen erın er n, pazar • 
tır;;' a da Yine donanma zabitanının Bacalardan çıkan dumandan buna - mıyan, bütün sığınağı altındaki ha- lık münakasasma iştirak edecekle -

rı h"" 1 T 11 . rap, yaralı tekne olan bir gemi sii- . J\~d . ""ırn o muştur. ek başına lan ve düşman şarapne erınden önce rinde mezkıir gün ve saatte 187,5 lı-
ları eıııze açılmış ve düşman liman • dumandan boğulmak ve ölmek teh- bay ve erleri için dehşetengiz bir ralık teminat mektupları ve kanuni 
sıt,ııı.ı bombardıman, nlıkliye va • likesin~ maruz bulunan bu sübaylar harp sahnesinde bundan büyük şeca- belgelerile komisyonumuza müra-

'l <trı at mis1li ,,e olabilir?. 
Va.tı lcnı tahrip ederek ihrazı mu - her fırs:;ttan istifade ederek mevki- caatları. (6030). 
ıa,,.:. 'Yet etmekle olan Hamidiye !erinde sebat ediyorlardı.Biran bun- YARIN * 
lııasırıs.~n~.n müşkül \•aziyetle kal - !arın bulunduğu yere, yani çanak - [Barbaros süvarisi emekli albay 1 - Kasımpaşada bulunan deniz 
~'~ı Yuzunden Akdenize ikinci defa lığa da bir mermi isabet etti, mesa- Süleymaıı Rem:i'ııiıı izahatı burada dikim. evi müdürlüğündle birikmiş 
ltıi} Yapılması sebebini amiral Ra- fe aletini parça parça, gönüllü katip bitti. Yarnıdan itibaren bu sütuıılard~ olan (7600) kadar yünlü ve pamuklu 

·ııı s" 1 liiz b oz eri arasında okudum. Bu mülazım Ahmedi şehit etti ve mü- amiral gemisiııin ikinci süval'isi olaıı kumaş ve kösele kırpıntıları 20 EylOl 
laq;ı •ııiın müşahede ve kanaatimi hendis Faruk'u da ağır yaraladı. Tek Cernt kaptanın mühim ve miihey- 1937 tarihine raslayan pazartesi günü 
ı:ıir:d~k mahiyette değildir. sağ kalan arkadaşları mühendis Sü- yiç beyanatını neşre bll§lıyacağız.] saat 14 te pazarlıkla satılacaktır. Be-

tf~·f!n~~ci ~ıkış daJ ikinci çıkış da bah- tlllllllllllllllllllllhlUllllllll/lllllllllllllllllllllllllllltıllllUllllllllllllllllllllllll!tlllllllllllO!Ullltlltlllllllllll\tulllllllllllllllllillllUlllllllH ~her kilosunun tahmin edilen bedeli 
tına . Yuksek mazisile kendi ara • 1 1 (8) kurustur. 
t~llıiz~ırıniş fasıladaki talih karasını Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü lıinları 2 - İşbu kırpıntılar, mezkur mü-
bUtu emıye matuf bir tedbirdi ve.. • dürlükte her gün görülebileceği gi-
t.~n ~.~onanma sübay ve erleri bu- Kirahk Emlak bi, bu husustaki şeraitte komisyon-
lt~iııı. oyıe .0~masını istiyorlardı. Ni- Semti. M1ha1lesi Sokağı Numarası Cinsi dan öğrenilebilir. 
Gın1. bu ıkı muharebe bazı kötü 3 - İsteklilerin, %7,5 pey akçası 
~ •rı s·1ın· •t; id ı ış ve istikbalde memle - Beşiktaş Dikili taş Cami altında 4 Dükkarı olan (45) lira (60) kuruşu İstanbul 
U~tıı•k ate edeceklere bahriyenin ne Beşiktaş SinJnpı~a Vapur iskelesi 33-35 Arsa Defterdarlığı muhasebe müdürlüğü-
~. ilır olduğunu, nasıl bir donanma- Fındıklı Perizat hatun Perizat hatun cami ne yatırırak mukabilinde alacakları 
'1ııı \'elYaç. mevcut olduğunu öğret- avlusunda meşruta zrsası. makbuz veya banka mektubu ile ve 
1•1t bir ~etışecek denizcilere de par- Galata Arapcami Kalafat Seyit Ali eamii 1-88 Arsa belli gün ve saatte Kasımpaşada bu-
.~~llıh ıstikbal hazırlamıştır. merdi ven yeri. lunan komisyona müracaatleri 

~u lle Utıyet Türkiyesinin bugün- Beyoglu Asmalımescit istiklal cad. 324-1 Dükkarı (6176) 
~atla ııç. ve dinç donanmasını ifti - Yukarda yazılı Vakıf mallar 31-5-938 sonuna kadar kiraya verilmek 
~'lıJı,,gobrdük~e. o gu··nku" kararın ,.e - k t k 1 t I t kl'I · 27 9 n • ., uzere açı ar ırmaya onu muş ur. s e ı erın • -~37 Pazartesi 

Üsküdar Hukuk hakimliğinden: 
Üsküdarda Pazarbaşı mahallesin<ıe ~re d\e edışıınizin isabetine bir günü s~at 14,30 da Be}oğlu Vakıflar Direktörlüğü akarat kalemine 

. !{~ a kanaat hasıl ediyorum. gelmeleri (6134) Şimşek sokağında 102 numaralı evde 
~.lnaıırııfllAMA.NLIK ÖRNEKLERİ ==========================•!sakin Anjelin ayni hanede oturup 
v'• doıı ak ve itimad etmek lazımdır İstanbul ikinci İcra memurluğun- Beyoğlu Birınci Sulh Hukuk Ha- 22 senedenberi kaybolduğundan do
l~ İltin anınamızın her uzvu birinci dan : 
b'htle cı ınuharebede en yüksek fe- Bir alacağın temini için tahtı hac
~ lJ. .ltalır Çalıştılar. İsterim ki, bütün ze alınmış olup biı kerre satışına ka
t etııı,ce~ınanlıklar tarihe geçsin ve rar verilen manifatura eşyası 28/9/ 
·~vı hes· nesle birer örnek ve ma- 937 tarihine müsadif salı günü saat 
lıa~ ı olsun (9 dan 11) e kadar İstanbul Sultan-••1 1 ıı b . 
ı, v~re..· Unlardan size bir kaç mi- hamamı caddesi 3 No. lu dükkanda 
·~· Jıın· k l k ta .'.ne; Ilı. · birinci açı arttır!llası yapı aca tır. 

blJ.~~şllıaıı~ha~.e~ede, yani, Mondros- Bu arttırmada mahcuz emval mu
·~~nduID. n hutün ateşi, kumandanı hammen kıymetinin yüzde (75) ni 
1,

1 
lJ.t etııı.·rn. Barbaros üzerinde te- bulmazsa ikinci arttırması 12/10/937 

ı, ~e isa~Ştı. Gemi, daha ilk ateş- tarihine müsadif salı günü saat (9 
ı;.t lJ. İsab tlere maruz kalmış, son- dan 11) e kadar ikinci açık arttırması 
~.~"llağı ~tle.r ?irer felaket ve ölüm ifa kılınacaktı,r. Alıcı olanlar yuka
~~ l~;llde a.lı~~ almıştı. Her taraf rıda yazılı muayyen gün ve saatinde 
tılı~~ıltıse ~~zuyordu. Buna rağmen mahallinde hazır bulunacak memu-

•rebe ~tıdalini kaybetmemişti. runa müracaat ederek pey vurup al-
rıııı •n şiddetli bir safha • maları ilan olunur {34827) 

kimliğinden: 

Hazine muhakemat müdüriyetinin 

Galatada Arap camilnde Kartopu 
çıkmazında 1 sayılı evde mukim iken 

halen ikametgahı meçhul bulundu
ğu anlaşılan İbrahim oğlu Eteme: 

Vesaik ibraz edildiğinden bahsile 
yirmi gün müddetle ilanen gıyap ka
rarı tebliğine karar verilmiş oldu • 
ğundan muhakeme günü olan 14/10/ 
937 saat 10 da mahkemeye gelmek
Jiğiniz veya kanuni mümessil vekil 
göndermekliğiniz muameleli gıyap 

kararı makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (937-948) . 

layı kocası Sayen aleyhine beyinle-
rindeki akti nikahın feshi hakkında 
açtığı davanın muhakemesinde mu
maileyh Sayenin hayat ve mematm
dan malfunatı olanların malumatla

rını 6 ay zarfında mahkemeye bil • 
dirmek üzere ilanına karar verilerek 
keyfiyet ilan edilmiş ve 6 ay zarfın
da bir guna haber ve malfunat veren 
olmadığı gibi mahkemece tekrar altı 
ay müddetle ilanına karar verilın.i§ 
olduğundan mumaileyh Sayen hak
kında bilgisi olanların müddeti mez.. 
kıire zarfında ınalfunatlarını mahke-

meye bildirmeleri lüzumu ilan olu-

nur. 

Mevsimlik 
kira ilk 

müddeti teminatı 

Floryada Florya çarŞısında 9 N. lı dükkan 120 9 

• " " 10 " n 80 6 

" " • 11 " • 8() 6 

" " " 15 
" • 80 6 

" " " 17 
" " 

120 9 

• " " 18 n • 80 6 
u .. n 21 • .. 60 4,SO 

" • " 
22 .. " 

60 4,50 

n • .. 23 n " 
60 4, 5') 

• " • 24 • .. 60 4, 50 

Yukarda semti mevsimlik muhammen kiraları yazılı bulunan Flor• 
yadaki dükkanlar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya ko
nulmuş ise de belli ihıle gününde giren bulunmadı~ından pazarlığa 
çevrilmiştir. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile rn,ra
ber 16-9·937 Perşembe günü saat 14 de Daimr Enı:ümend.: bulun• 
malıdırlar. (B) (6025) 

• *. Senelik muhammen kirası lSO lira olan Hasekide Haseki caddesin-
de 61 numaralı Bayram paşa mektebi 938 veya 939 veya 940 
seneleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttıma 
ı,ıününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar il lira 25 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24-9- 1937 Cuma günii 
saat 14 de Daimf Encümende (~ (61 92) 

• • • 
Beher metre murabbaına 8 lira kıymet tahmin olunan Aksaray 

yangın yerinde Kemalpaşa mahallesinin Ordu sokağında 47 inci Ada· 
da 209 metre 28 santimetre murbbaı sahasındaki arsa satılmak üzre 
açık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadı
ğından artırma 16-9-937 Perşembe gününe uzatılmıştır. şartnamesi 

levazım müdürlü~ünde görülebilir. lsteklirer 125 lira 56 kruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber Yukarda yazılı günde 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6194) 

• •• 
Senlik muhammen kirası 60 lira olan Beylerbeyinde Beylerbeyi ma• 

hallesinde Çamlıca eski ha:nidiye mektebi sokağında 3-5 No 938 veya 
939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere ı:çık 

arttırmaya konulmuştur, 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
l•tekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat mekt'.!p veya makbuı 

ile lt;.9.937 Perşeobe günü saat 14 de Daim! Encümende bulunmalıdır· 
!ar. (1) (5757) 

• • • 
Beherine 2,5 lira kıymet konan Şebir rehberinin perakende fiatının 

150 hruş ve Kütüphanelere mahsus toptan fiatının da 125 kuruşa 
indirildiği ilan olunur, ,.B" ,.6196" 

• • • 
Senelik muhammen kirası 30 lira olan Erenköyünde Sahrayi cedit ma• 

hallesinde Kayışdağt caddesi Ziver bey mektebi sokaıtınd:ı 938 veya 
939 ve 940 seneleri Mayısı aonuna kadar kiraya veri:n ; '< üzere açık 
artırmaya konulmuş ise de belli ihnle gününde isteklisi bulunmadığtıı.. 
dan artırma 16·9·937 Perşenbe gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Leva• 
zım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2 lira 25 kuruşluk ilk temindt 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6190) 

• •• 
Temizlik kamyonlarına lüzumu olan 200 bin litre motörin kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir litre motörine 7 kuruş fiat tabmia 
olunmuştur. Eksiltme 24-9-937 Cuma günü sa•t 15 de Daimi Er.cümen• 
de yapılacaktır, lstekiiler2490 No, lı kanunda yazılı vesika ve 1050 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Eu saattan sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (B) (6056) 

İstanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: 

Tarabyada Kostar oğlu Ziso soka
ğında 6 No.lu evde mukim iken ha
len ikametgahı meçhul bulunan çi
lekçi Yani oğlu Yorgiye. 

Kostakiye borcunuz olan 60 lira-
nın temini tahsili için aleyhinize da
iremizin 37/1586 No.lu dosyasile de
vam eden icrai takip safhasından i
kametgahınıza tebliğ için gönderi -
len ödeme emrinin arkasına müba
şirin verdiği meşruhatta yukarıda 
adresi yazılı ikametgahı terkettiği
niz ve yeni ikametgahınızın da meç
hul bulunduğu anlaşılmış ve evrak 
berayi tetkik İcra hakimliğine sev
kedilmiştir. İcra hakimliğinin 5/8/ 
37 tarihli kararile mezkı1r ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim ol
mak üzere bir ay müddetle ilanen 

nız gibi yanlış beyanda bulunduğu.' 
nuz takdirde de hapisle tecziye edi
leeeğiniz hususu mezkıir ödeme em
rinin tebliği makamına kaim olmak 
üzere 30 gün müddetle ilan olunur. 

(34831) 

ZAYİ: İstanbul 5 inci İcradan 
936/2984 No. ile para alırken Fatma 
Cemıi.I isimli mührümü zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisiniıı 
hükmü yoktur. 

Aksaray Kemalpaşa ead. No. 12l -
' 1356 - Hicri -\-1353 Rum! 

Recep Ağustos 

10 2 
Yıl 1937, Ay 9, Gün ?.58, Hızır 133 

· 15 Ey lOI: Çartamba / 

Sıcakların kırılması 

tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan IJl.-,------ı----ı----11 
tarihinden itibaren 30 gün zarfında 
yukarıda yazılı borcu masraflarile 1 

ödemeniz ve borcun tamamına veya ı 
bir kısmına veya alacaklının taki- ı 
bat hakkında bir itirazınız varsa yine 
bu 30 gün içinde istida veya şifahen 1 / 

Vakitler 

Güneş 

Ôğle 
ikindi 

Akşanı 

Yatsı 

lımak 

Vasati Eza ot ... d. •a. d. 

s 40 11 20 1 

12 09 5 49 
15 41 9 21 
18 19 12 oa 
19 54 1 32 
3 59 

bildirmeniz lazımdır. Mezkur müddet 1 1 
zarfında itiraz etmez ve İcra, iflas j 
K. nun 74 üncü maddesine tevfikan 
mallarınız hakkında beyanda bulun- 1 

mazsanız hapisle tazyik olunacağı • llli=..,= ==,;;;;;;;;;;i;=== '--=;;;io;-1/ 9 39 -



. . . ~ ~ ,. .. • ...... ..i .... ' -- • 

Tek, fakat kat'i çare 

sorunuz 1 
Uaş, diş adale ağrılarile üşütm~kten mütevellit 

bütün ıstırablara karşı yegane müessir 
tedbir bir kaşe .. 

ALMAK T 1 R. 
(Mideyi bozmaz, k~lb! ve böbrekleri 

yormaz) 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

GRİP • NEZLE - NEVRAL._JI - BAŞ ve 
Diş AGRILARI - ARTRiTiZM 

.. 
lngiliz ve Avrupa mey.va tozlarına 1• .. 

müthiş ve ezici bir rakib olup dört 
beş mi~i daha ucuzdu~ 

ı!JJil / 
.. ~ - ·- .. 

•: .~ !. ~L~ 

ASA GAZOZ 
.. z .. 

Şekerli ve meyvah olup erı ]eLiz bir gazoz ve en ııetıs bır 

şampanya hulasa'il gibi insana zevk ve hayat \'eren bilhııssa fn. 
giltere ve ltalyad:t şerbet ve içki yerıne kullantl:in en .!4ıhhi bir mayiuir, 
Hasan gazozu midevi ve hazmıdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorlıa 
kaşığı içilclıilir. Ya11n sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan 
Cıızoz Özü alınız. Çok ucuzdur, Katanoz içinde küçük 25, ıki misli 
35,dört mis!i 50, sekiz misli 90 kuruştur. 

HAS .... 
z Meyva 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımstzlık, iştahstzlık gibi hallerde, dolgun 
ve gazlı midelere yemekten sonra küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı 
kaşığt midevi ve haztındır. lnktbaz ve bP.rsaklarda atalet halinde 
sabah aç karnına 1-2 tath kaşığt müleyyin ve çorba kaşığilc müshil
dir. Meyvatırın özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişesi 40, büyük 60, 

ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilmiş sermaye .. 

Lit. 200.000.000 

Merkezi Umumi ve Müdüriyeti Umumiye: ROMA 

TESİS TARİHİ~ 1880 

Bütiin dünyada şube ve muhabirleri vardır 

Türkiye şubeleri: 
lstanbul • lstanbul Merkezi, Sultanhamam 

,, Şehir bürosu cA-. (Galsta) Mahmudiye caddet1 

,, ,, ,; ~B· (Beyoğlu) istiklal caddesl 

lzmir .. lzmir şubesi, ikinci kordon 

Bilcümle Banka muameleleri yapar. 
Bütün Türkiye ~ubcleri, hususi takas rruaıneleJeri için, başlıca 

ecnebi baııkalari!e alakadar hufüsi bir teşkilata maliktirler. Knrn· 
biyo muamelatı, emtia, kredi küşadı, firıansınan, gümrük muame• 
latı ve~aire Milli ve ecnebi esham ve tahvilat üzerine her türlü 
muamele. 

Galata bürosu hususi bir kasa servisine 

----. 

Yüksek Mühendis ~ ektebi 

maliktlt 
__/ 
~ 

satına ima komisyonundan: 
Mektep için resmi mucibince yaptırılacak olan "22,, adet istorlıJ 

dolap ile bunların vaz'ına mahsus merdivenle beraber döşeme ve 
dört adet yaıt ve dört adet daktilo masasl açık eksiltmeye konul• 
muştur. ilk teminat 116 lira ve muhammen bedeli 1541. 03 liradır. 

Eksiltmesi 1·10-937 tarihine raslhyan Cuma günü saat 14 de yapıtş• 
cakbr. Şartnamesini görmek istiyenJerin hergün ve eksiltmeye gi. 

receklerin belli gün ve saatte Cümüşsuyunda mektep binas1 dahiliO
deki komisyona müracaat lan ilan olunur. "6011,, dört misli 100 kuruştur. 

-------------------------------------------------------;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__./ ....................... 1 
INKIBAZI, 

, .. 
1 M 

EKŞİLİK ve 

HAZIMSIZLIGI 
• 

DE 
YANMALARINI 

Mide ve BARSAKLARI ALIŞTıRMAZ. lçilmesl 

IAtif, tesiri kolay ve mlilAyimdir. Yerini hiçbir 

mümasil mü!ita~zar tutarraz. M~ZON isim HO· 

ROZ markasına dikkat. Deposu =, Mazon yg Bo· 

ton ecza deposu. lstanbul Yeni postane arka

sında No. 47 

: DOKTOR j 
ı Ali Rıza Sağlar ı f JÇ HASTALIKLARl I 
ı . MÜTEHASSISI 

ı Her gün Beşiktaşta tramvaf 

ı caddesindeki muayenehanesinde 
saat on beşten sonra hastala'" 

ı rım kabul ediyor. ....................... ~ 
~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:_--=-:~___./ 

·fi) • • • _J ,, CM.b.S serqısınae 

traf /Jıftl!Jından' 

· ddhd ucu;unu 

lıu/dmdpınıi 
~~ 

, 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnameleri mucibince salln alınacak 3 adet sigara makinesi 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
il - Muhllmmeo bedeli 30000 lira, Muvakkat teminat 2250 liradır. 
JII ·- Ek,illme 12· 10.937 tarihine rastl!\yan Salı günü saat 15 de 

Kabataşda inhisarlar Levazım ve mübayaat şubesindeki alım Komis
yonunda yapılacakttr. 

iV - Şartname 150 kuruş mukabilinde hergiin yukarda adı geçen 
Komisyondan alınabilir. 

V - Münakasaya girebilecek makineler "Molens,,, "Standard,., 
"Müller" Fabrikaları m:\kineleridir. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni v~saik ve % 7,5 teminat 
akçesini ihtiva edecek olan knpah zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar adt geçen Komisyon Başkanltğma makbı.r.t mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. "5534,, 

* * * 1 - Ş:ırlnamesi mucibince 250000 metre düz beyaz kaneviçe pa-
zarlıkla satın alınacakhr. 

2 - Pazarlık, 17.JX.937 tarilıine rasthyan Cuma günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şarlnam'!ler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden atı. 
na bilir. , 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen aün ve saatte oı 7 5 
- 1 • • 10 ' 

guvenme para arıyle birlikte adt geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur, "5790" 

___________________________ ....;, ____________ .....; ____ ___ 

İstanbul Esnafına 
mühim ilan 

lstanbul Ticaret ve Sanayi odasından: 
Suhhi muayeneye tabi esnaftan, sıhhat cüzdanlarını almak üzere ce· 

.mi~·ctll'ri ıe müracaat ettikleri halde cüzdanlarını alamıyan ve cemiyet 
mtmurlaıının her hangi bir ihmali yüzünden haklarında belediyece 
takibatta bulunulanların cezaları,alakadar cemiyet memurlarına tazmin 
ettirilecektir. Bu hususta şikayeti Dlanların ellerindeki vesdikle oda. 
mızm esnaf şubesi mürakiplerine müracaah bildirilir. (6018) 

.----H AZ~MSIZLIK 
Hayahn zevkinden insanı mahrum eder. 

E TE KA BO komprimeleri 

1 Çok temiz bi- Karlıonattan ve toz karbonnt almaktaki müşkülAt 1 
göl ö:ıünde tutulnrak yapılııııştır. 

---·• a Her Eczanede Sa1ıt•r. -------
Mekteblere tahsile gelecek talebelerin 

Yatak, yorgan,çarşaf,battaniye, 
Örtü, havlu, burnuz, çamaşır ve 
her türlü mekteb eşyaları 
mağazalarımızda mevcuddur. 
Sultanhamam 4 - Beyoğlu 376 Tel: W625 

BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ 
A 

aa ar 
iştah ve kuvvet için en 

birinci iliçtlr 
Çocuklar1n dişlerinin kolayca çıtcmasına, 

kemiklerinin kuvvetlenmesine, çocaık 
emziren annelerin sütünün ço

ğalmasına yardım eder. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

--
________________________________ ___.,-/ 

YAPI iŞLERi ILANI 
Nafia Vekaletinden: 
ı _ - Eksiltmeye konulan iş : Ankara Siyasal Bilgiler okutund• 

yenıden yapılacak Jimnastikhane, Yemekhane ve müteferrik tadili' 
işleri inşaatıdır. 

Keşif bedeli : 110,000 lira dır. 

2 - Eksiltme 23-9- 1937 Perşembe günü saat 15 de Nafi3 Vekaleti 
Yapı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapah ıa'f 
usulile yapılacaktır. . 

3 - .. Ek~iltme ş~rtn~mesi ve buna miiteferri evrak 550 kuruş bedel 
mukabılınde yapı ışlerı Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

............................................... 4 - Eksiltmeye girebllmek için isteklilerin 6750 liralık muvaklcat 
teminat vermesi ve Nafitı Vekaletinden alınmış yapı müteahhitti~ 
vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 70 bin liradan aşağı 
olmaması lazımdır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

.Mektup zarflarh hakkındaki ih
tira için alınmış olan 28 mnyıs 1935 

Taklit hiçbir zaman 
aynı olamaz, 

Taklit benzeri 
demektir. 

ve 2007 numaralı ihtira beratının ih· 5- lsteklılcrin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bi' 
tiva ettiği hukuk bu kerre başkası- saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde ve''" 

KREM PERTEV 
na devretmek veyahut mt;?vkii fıilc meleri ınuktazidir. Postada olacak gecikmel«-r kabul edilıne7.. 
konmak ıçin icara verilmesi arzu e- {3154) (5843) ~ 
dildiğınden bu hususta fazla ma.,u· - ----------bu itibarla en Ustün 

kremdir. 
Aslan han 5 inci kat 1 - 4 numaralara 1 D A R E S 1 N D E ======ı )

mat edinmek isteyenlerin Galat~
1

da ı rr;=:=::=+ Türk Maarif Cemiyeti _,.--::;,,,... 

_ müracaat eylemeleri ;1an olunur. 1 ursa iZ İsesİ _..._=-_ 1 

· Komis ·onu lıanları ' Orta ve Lise kı~ımlarrna 20-Ağustos-937 den itibaren talebe 
kabulüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35, Yah ücreti 185 liradır· 
Matbu izahname mektep idaresinden istenebilir. Her husus içİO Alınacak maddenin 

ismi 
Ecza 

Al at 

Muhammen 
bedeli 

10280 

Muvakkat 
teminat 

7 71 

ihale Eksiltme 
S!ÜOÜ şekli 

saat: 15 kapah zarf 
23·9· 1937 

1 ""vO 135 c saat: 15,30 
. . 23-9-1937 açık ekslltme 

On1\'ers1le Fen Fa~ültesi Enstitü \'e Laboratuvarlarına alınacak 
olan ecza ile ala! Uni versite Rek törliiğünde ihale edilmek üzere 
yukar_da >:azılı gunlerde ayrı 8} rı eksiltmeye konulmuştur. 

Talıplerın 2490 sayılı kanunda yaıılı belgf'ler ile ecz;ı işine ait zarf-
l!rım iflatc:den bir saa~ C\ veline kadar makbuz rnukal.ıilinde Rektör
lu~e vermış olmalan lazımdtr. Şartname ve lisıe :e r hergün f<cktör
lükde görülür. (5954) 

Bursada Kız Lisesi Direktörlüğüne müracaat edilmesi. "4997,, 

lllE:==•·=================•+=~ 
ı ..... f Kimyager""••: Sahip ı·e Ba§ .Muharriri: 

Etem izzet BENiCE ı H·· dd. ı ı usame ın ı 
ı ı Neşriyat ve Yazı J.,leri Müdurii: Tam idrar t nlı i.i 100 kuruştur. ,.. f Bilumum tahlılat. Eminönü Erıılfık ı 1 1. S. ADAl\1 
ı ye Eytam Bankası karşısırıcJa ı ___./ 
ı izzet Bey Ha.ıı. ı, Basıldığı yer: Ebüzz'ya MaıbaM1/ 

•< .4 ........ ~··· .. >•~ •••• ı' -------------=------


