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Musolini· Hitler Berlinde bu 
meseleyi görüşecekler 

İtalyan genıilerinin Sovyet lin.1an-
nutuk l rad ederken k ü rs ü de çekilmiş bir fo toQra fı~ . 

................................ ........................ larına uğramıyacakları haberi 
1 Mareşal doğru çıkmadı 

~arnutayı n son top lantı s ında Başvekil ism et lnönü 

limanlanmızdan İngiliz Fransız ve 
donanmalarını istifade ettirmek 

kabul ettik esasını 
Akde . 

ltcs nızdeki korsa'llıklara karşı ..ııylavlar birer ikişer gruplar halin-
eı ..... ~ak ve dünya sulbünü takviye de Parti merkezine geliyorlardı. He-
"rtel{ •• 

ita uzerc Nyon'cfa aktedilen mu - men bütün meb'uslar Büyük Şefin 
·:ı~lenaıneye ve zeyline ait kanun emrini telakki eder etmez her vasıta-

htu-r as~nı tasdik elme}t üzere Cum- (fan istifade ederek Ankarada top -
Ça e.sı Atatürk t:ırafından içtimaa !anmışlardı. Hepsi beşuştu. 
b 

111
nn Bı.iyük Millet M~clisi azası Saat on buçuğa doğru Kamutay 

Çak~ak 
Askeri heyeti .. 
miz bu akşam 
Yugoslavya ya 

!fi diyor 
\ıe .~ah Anknr ya varan ekspres Grupunun. toplantı merkezini İnönü 
tr: ~Ut<>:ı.kip trenle tamamile hlıkii- ve vekiller şereflendirdiler. , 1 
~orı ll'lc:rkezinde toplanmış bulunu - Vekiller Heyeti dün gece de geç 
1 te ~dı. Ankatada fevkalade gün - vnkite kadar toplanarak mühim ka-
l31ıh as bir ha~rn ve heyecan vardı. rarlar verilmişti. Saat on buçukta 

1 

ali.11;ssa Ulu Önder Atatürkün de Kamutay Parti Grupu içtimaına baş-
l .ri en~ri Ankarnyn şeref verme- landı. Bu içtima mahrem olarak de-
\'() u!nkarayı daha çok değiştirmiş vam etti. 
tat Uıni hissiyatın küşayişine fır- Bugiln Kamutayın fefJkalade top• Öğrenildiğine göre grupta saylav-
lJ~ernıişti. lontmnda uganatta bulunacak Inra Nyon mukavelesi, mukaveleyi 

'!aba~ lrıeydanı her \'akitkinden ka- olan Dıı Bakan Vekili Nllman Jicabettiren sebepler ve \•aziyetler ü-

~abahleyin saat ona doğru Menemen el =o=~=la==-========(n=e=v=a=m=ı =2=i::ı::n=ci=s=a=-h=if=ed=e=) 

Şeyit Rızanın Döviz 
~Ş"ai"S'i""'V"Ei'""'""i'"i"i"'r'iii'i'i"a··r··i Kaçakçıları 
lj . . Bir şebeke cürmü meş-

e,.szmz ayaklandıran şeyh hu hud halinde yakalandı -
sabah da dinlendi Şebeke kaçakçıhğl 

nasll yapıyordu? 
ra bu ifşaata göre, diğer aşiret reis
leri de yeniden sorguya çekilecek, 
hatta icabedcrse bazı müvaceheler 
yapılacaktır. 

Muhalefet reislerinden bir kaçı -
nın, bu arada iki Kamberle, Cebrail 

(Devamı 2 tnci sahifede) 

Emniyd Müdürlüğı.i Kaçakçılık 

Bürosu ile Gümrük İstihbarat teşki
latı tarafından tahkikat neticesinde, 
Galatada Kara Mustafapaşa cadde ~ 
sinde 71 numaralı dükkftnda Sarraf 

(Devamı ikinci sahifede) 
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Tarih Kurultayına iştirak 
edecek ecnebi Pro/esörler 

Mareşal Fevzı Çakmak 

Salı günü başlıyacak olan Yugos
lav manevralarında hn7.ır bulunacak 
olan askeri heyetimiz bu akşam A
datepe vapurile limanımızdan hare
ket edecektir. 

Heyetimiz, Genel Kurmay Baş -
(Devamı 2 •nci sahifede) 

Ha tayın 
istiklali 

Kont dö Martel Pa
risteki temaslarını 

bitirdi, !lİyor 
Epey zaman -

danberi Pariste 
bulunan Fransa -
nın Sur iye Ko -
miseri Kont dö 
Martel 23 ey!Cılde 
Paristen harekel 
edecek, şehdmiz -

ı de bir gün kaldık·· 
tan sonu Anka -
raya gidecek, bir 
iki gün de orada 
kalıp bazı ziya _ Kont de Martel 

retler yaptıktan sonra bir birincl-
Pcşte Üniversitesi Dil ve Tarih profesörlerinden Fettih, Yugoslavya teşrinde Bcr.ıtta bulunacaktır Kont 

profesörlerinden Bayraktarov.iç, bu sabahki Konvansiyonelle şehrimize dö Martel hftlen Sancak statüsü hak· 
gelmişlerdir. Profesörler, Tarih Kurultayında tezlerini okuyacaklardır. kında Pariste. büyük elçimiz Suat 
Yukarıdriki resim bu sabah şehrimize gelen profesörleri istasyonda gös- Davasla miıhim temaslar yapmak - ı 
termektedir. j tadır. 

• 

Roma, 18 (Hu
susi) - Akdeniz 
vaziyeti karşısın

da Roma - Berlin 
mih\'erinin bu -
günkü hattı hnre
.ketindc bir deği
l şiklik yoktur. 

1 

iki hükumetin 
müstakbel hattı 

1 

hareketini 27 ey
hllde Be.rlinde 
yapıl<-cak bu riık 

1 ve müşterek top-
1 ıant ı tayin edecek. 
i tir. 

İtalyan Başvc -
kıli Sinyor Muso
lini 27 eylülde 
Berlinde buluna
cak, Bitlerle gö -
rüşecek ve o gün 
Musolini ve İtal
yan Dış bakanı -
nın iştirakile Al
man kabinesi de 
toplanacaktır. Bu 
toplantıda Akde
niz meselesi ve i
ki hiikumet blo
kunun müstak -
bel tarzı hareketi 
tamamile tcsbit o-
lunacaktır. 

Musolininin Bc.ı: 

linde ikameti için 
(Sonu 2 Je) 

--

Musoıı n ı • H itler Vene dlk mülakatlarını 
yaptıkları esnade .. 

150 bin 
ordusu 

Cin · 
.:. • • 

Uzak Şarkta dii.nyanın 

• en büyük harbi oluyor 
Şimalde de müthiş bir meydan 

muharebesi başladı 

air .Japon z ı r hlı topu ateş tı attınc.ı hüre ket edıyor 

\ Yazırı 2 lm:l sugfumı.: ıl.J} 
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Deviz 
Kaçakçılığı 

O 1 ltalyanın da iştirİ~ 

Umumi harpten sonra dünyayı 
saran bedbinlik 

(Birinci sahifeden devam) h 
Mizrahl Manol "e vapur acenteliği l - ba Sİ •• 
yapan Albcr ile İstavridis ve Filip .. •• •• tk ./ k l Ad h Akdeniz Konferansının waıl.1· . 
döviz kaçakçılığı suçile, cürmumeş- nonunun nll U J ev Q Q .e e em- na İtalyanın da iştiraki temine ç 
hut yapılarak yakalanmıştır. • fl •d • l [ b 1 d ? lışıldığtndan bahsediliyor. Bu bııh 

Bu kaçak~ılnrın yakalanmasqöyle mıge l lr, C8 Se nQSl QŞLQ l • • sin tazelendiğıni gö nler az ç~k ~ 

U
mumi Harpten sonra, hayat 
yükü bir hayli ağırlaşmış, in
sanlar daha asabi olmuşlar .. 

günlük hayatın kaygıları arasında 

gülmesini unutmuşuz. Bu mcselcyı 
tetkik eden Macar psikoloji fılimk
rinden biri mellinkolık !ı.1acar g nç
lerinin vaziyetini tetkik etmi~, .Te
bessüm Mektebı ismılc bir mektep 
• çmıya karar vermiş ... Tf'bcssum et
miye bilhassa mecbur olan meslek 
.ahipleri, siyaset, ticaret, adamı rı 
ve otelcilenniş .. Binaenaleyh, talebe
lerin de ekseriya ba mesleklerin i
çinden seçilmesi muvafık görillmüs 

Tebessüm mektebi açmıya neden 
lüzum görülüyor, pek anlıyamadık. 
Kahkaha ile gülmek istıyen b<'dbin 
{!ençler İstanbula gelsinler, hamal
lık kalktıktnn sonra, sokaklarda tü-
reyen yeni el arab lanru seyretsin -
ler .. . 

Koca buhr nl 
had bir devrede 

Dün;} anın her tarafında koca buh
ranı var. Mesela Viyanada tamam 
65 bin genç kız koca arıyormuş. Fa
kat, koca buhranından dolayı 65 bin 
genç kızdan hiç biri koca bulamıyor
muş. Çünkü, Viyanada 100 erkeğe 
150 kadın düşüyormuş .. Erkek sa -
yısı, kadınlara nazaran az olduğu gi
bi, mevcut erkeklerin de mühim bir 
kısmı evlenmek taraftarı değıllcr .. 
Binaenaleyh koca bulmak buhmm 
iki kat artıyor .. Büyük Harp. erkek 
niifus üzerinde çok tahribat yaptı .. 
Bu erkek azlığı karşısında, ister mi
siniz, bir çok Avrupa memleketi rl 
taaddüdü zevcat kanununu kabul et
rlnler .. 

* 
r 

ç . 
tor 

Bir İngiliz doktoru, uyku tutmı -
lan insanlara bazı taVSl) elcrde bu
lunuyor; bakınız neler SÖ)lüyor: 

- Yatağınıza :} atınız, pencere1e -
rinizi, balkon kapı ını açık bırakı -
ruz, nasıl olsa üşursiınuz, uçuyunc:e 
üstünüzü örtüni.iz, derhal uyursu -
nuz.. 
Gc~. 'at a ~atı ne uyu) ama -

maktan şika)et ed nlcrC', Istanb tun 
hemen her gaz.ete inde bulun~n bir 
İttihat ve Terakki tefrikası okul'T'a-

F zl bahk çıkın· 
c ne yapılır ?. 

Gazetelerin haber verdiğine göre, 
İstanbulda son günlerde palamut 
fazla çıkıyormuş .. pazarlarda çilti bir 
çeyreğe kadar satılıyor .. Diğer ta • 
:::af an d yine haber veriliyor ki, 

1 bayat balık yiyen bazı kimseler d<" 
7ehirleniyorlarmış .. Hem balık ucuz 
ve bol, hem de bayat balık satılıyor? 
Bu işe bir türlü aklımız rmiyor. İs
tanbul esnafı içinde, bazılarında 
mağşuş mal satmak o kadar kuvvet
Ji bir hastalık ve itiyat haline g~l -
miş ki, ne kadar ucuz ve bol olurs 
olsun yine, hileye sapmaktan ken -
dilerini alamıyorlnr. Balık ba ·:ıtla
mışsa, satılmaz, atılır yahu! 

olmuştur: Bir kadın seyyah rolü oy- 1 ~ • • .. . , lerinin ucuna gelen şu suali bil'1 

nıyarak bu adamlara müracaat et _ (Birinci sahifeden devamJ Kamuta~,n Hancı~--e EncunMnıne \C- Jerine sorm:ıktan geri kalmadılaf· 
zerinde izahat verildi v dünya sul- rilmic:ti Kanunun esbabı mucibe - _ Bu ıı..ır· n'c:'at ....,;,?. Konfetllr.S= miştir. Bu kadına 500 Türk lirası tes- - "" u ~ ... 

lbn edilmi ir. Sahte seyyah bu a _ hünün içind'e bulundu~ şartlar izah sinde son zamanlarda Akdenizdeki gelıniy nleri ne pahasına olursa 
damlara müracaat ederek: dildi. Bu vesile ile İnönü izahatta korsanlığın Akdenizin her tarafına sun e>ldc etmekten başka çare bı.ı.1 

_ İtalyaya gideceğim. 500 lira •1 bulunduğu gibi Dış Bakan Vekili yay;ldığı ve ticareti tehlikeye koydu- nam" mı?. 
4llınız. ban İtalyan parası veriniz, Mencmencioğlu da söz söyledi. Daha ğu 'e bu vnziyetin hukuki ve insani Fakat sele yeni değildir- l) 

daniştir. Ku~:ıkçılıır ev~clce i.5aret- lb~zı saylavlar da beyanatta bulun ~ prcnsıplere a)kın olduğu, bu mak - Nyon konf ransı toplanmadan ~ 
l . l 500 }' l 1 dular. satla 10 eylülde Nyon'da 4 gün sü- vel aldığımız haberler öğretiyo . 

ı enmış 0 nn ırayı a mış ar ve ı p t• G t 1 "Yl k r"n bir mı'izak"redn11 sonra bir iti- ttııl 
l bwıa muk bil 3? adet yüzerli~ İtal- arı rupu. op anlısı og eye a- ~· . " -. ki, t·ğer bu konferansa iştirak c_~ 
yan lireti ve 5 adet beşerlik Ingiliz dar devam etti. lfıfname yapılıp imza edildiği yazıl- yenler olursa -ki bu anlaştlıyOIV' 
lir;;sı vcrnıişlerd:r. Tnm bu paralar ThlZALANAN VE MECLİSE GE - maktaydı. Bundan başka bu itilaf- onlar gelmcıdiği halde verilecek~ 
kadına verilirken, Emniyet memur- LEN MUKAVELENAMEYE GÖRE nameye göre, TürJdyenin kendi ka- rarfora sonradan iştirakleri için 1'~ 
lan gelerek, cürmümeşhut halind~ Nyon itilafnamesine göre, İspany-a- ra sularında emniyeti tesis edecek ldilerine daima açık bir kapı bıraV 
yakalamışlardır. da mücadele halinde bulunan taraf- icraatta bulunacağı ve kara swan - l::ı.caktır. 
Ayrıca kcıçakçıların ynz.ıhanelcrin- lar;d:m birine ait olmıyan ticaret ge- mn: hancinde !ılımı gelen icraatm Bu kapı 0 kadar açıktır ki, .Alt~e · 

de, kasalarında yapılan aramalarda mileri himaye edilecektir. İngiltere ve Fransa tarafından ya- nizde korsanlığa mani olmak ı 
bir çak ecnebi tahvil ve paralar bu- Bu hususta 6 teşrinisani 936 da pılacağı, ancaR hükiımetimizin iste- müşterek hareket eden İngiliz; 
lunmuştur. Lon~:ada ~a e~ilen protokola ~ nildiği zaman deniz vesaitile bu iki Fransız donanmalnrına Roma hii~ 
Kaçakçılar Adliyeye verilmiştir. re, ~oyle bır ~c~ıye_taarruz eden bır cevlete ardım edeceği gibi ayrıca meti düşünüp taşınıp iştirak knr~ 

Diğer bazı kimselerin de bu adamlar- denızaltı gemısıne bılmukabele taar- bu iki d let donanmasının irae y - nı Yerdikten sonra f tal yan dotlıt11 
dan celse açllam mı la alakadar olup olmadıkları, Emni· ruz edilecek, mümkünse tahr~p. olu- liyeccğimiz limanlardan istifade ey- ması da iltihak edebilir. 

yet Direktörlüğü tarafından araştı _ nacaktır. Bu kararlan tatbik ıçın de lemeleri temin olunacağı ilave olun- Onun için bugün, eğer ttalY~ 

11-

Dünkü gazetelerde Cenevredaı ve.- rıl:tnaktadır. bazı mukarrerat ittihaz edilmiştir. maktaydL kon!erans kararlarına iştiraki ı~ 
rilmiş hoş bir haber vardı: Milletler Bu arada bilhassa qarbi Akdenizde Hariciy Encfu::.eni de bugün bu zemin hazırlanıyor. diye aldıg. Yı 
Cemiyeti Konseyi, ismini yazdırmış Dört bin S r· ve Malta kanalında; nezaret husus- esbabı mucibeyi,. kanun layihası ve haberler karşısında bunu bir riC 
hatip bulunamadığından, dünkü cel- H İC 61 .lan ayrı hükümlere tabi olacak, zeyille.rile birlikte M elisin heyeti gibi telakkiye mahal olmasa gcrt' 
sesini aktedem€miş .. Ayni haberde, SUl'iyedeki isyanlar dolayısile, bu Trenyen mıntakası müstesna olmak umumiyesine kendi mütaleasile bir- tir. 

Milletler Cemiyeti kürsüsüne çıka - isyanlar bc;şladığı tarihten eyllılün üzere işbu icraat, açık denizde ve lilde arzett.t . İRKEN Gösterilmek istenen v~ v#. 
rak sık sık nutuklar söyliyen büyük ilk haftasına kadar hududumuza il· Konferansa· iştirak eden devleilerin ~~~'EVER ·-· . gösterilen bir keyfiyet vardı: İOO' 

sayısı dört kara sulannda İngiliz 'Çe Fransız do- Gazetemızı makineye ,. &dıgJmız: t il F b .. b abillflt! 
siyasilerde, bu kürsüye karşı bir gr<'v tica eden Suriyelilerin nanmalarına terettüp edecektir. sırada Kamutay tarihi ve fevkalfu:le e~,~ h:~et eutmışek ~anı gel. 
ilan eden hal sezildigı-· de ilave edili- bini bulmuştur. la d d" d 1 ı· ~ ..df Şarki Akdenizde: Bu icraat kara top ntısına ev.mı e ıyor u. ç ımaa ....... ~..-..; .. Ko-- 1.1- __ , .. de J;.ı"'. 
yor.. 14 b l M lis .,~~· ı:::.ctı.lllJ\. me::rcı:esuu .tı 

Bi T sularında alakadar hükfunetlerden sast tam te aş anmıştı. ec d dak. ı· Ad . ıı.ır-dahale P r r n kaz ı . . . ra ·ı ma um emı .mu Acaba, Milletler Cemiyeti kürsü
sünün ne kabahati var?. Evvelki 

günh-ü celsede hatip bulunamadığı
na göre, demek ki, artık, sözle, lafla, 

kimsenin oyalanamadığı anlaşılı -
yor. Yine şimdiye kadar nutuklarla. 
konferanslarla, hitabclerle iyi vakit 
geçirildi .. Bu da bir rnuvafiaki:yet 
değil mi? .. .. 

ı ançfık yüzUn· 
den olan hadiseler 

her birine kendisine ait kısımda te- fevkalade bır heyecan arzedıyordu. 't . b·-,-ak . +n. nler bU ~ 
İzmitte Kağıt Fabrikası amelesin- b k mı esı.ne .u:c.&A.1.u ıs ... .:t ·d rettüp eyliyecektir. Sami localarında hiç bir oş yer yo - 't . w • •• • d n üJtll 

den Şakir karşıdan karşıya geçmek tu, hatla dinleyiciler, bu tarihi gün- ~ e1nınln agır ış gdormbesın ~ .. 1..d o 
. t k A k .d İ b 1 Açık denizde: Adriyatik denizi . . . ıuıpı a ar ve ora a u me ..... ~r 
ıs er ·en n araya gı en stan u d bul k t 1 k d ı 

1 

müstesna olarak Çanakkale Bogy azı- e unma • ıs ıyen er orı or ara 1· t ıı · k d a· w • bid ekspresinin altında kalmıştır. Şakir, spanyaya na u e en ıger .. 1• 
nın melhaline kadar i bu icraat İn- taiıyorlardı. -rüzl· •• · ı ı.....- t-'- .rurıı 

bitkin bir halde hastaneye kaldırıl - f . b la k la 1 h- pu u IŞ ere AlllıŞ ın.u:i;l.l\o ' 0 - -r: 
giliz ve Fransız donanmalarına ait çtima aş r en say vara u - ı- et" k k -mk-ndii I 

mış ve hayatından ümit kesilmiştir. olacaktır. kum etin teklif ettiği kanun layihası, kuyteNg rrmKe > fpe mu ~ terdl ~ 
b b '"---· Ha . . E .. . ·a yon on eransı gos 

Ancak Konferansa iştirak eden es a ı mucır.n::;:ıı, rıcıye ncumcnı- w 1· 1 _.,1..,... • rı:ığrı1 
.. · - _, b b' kil~- cagın :ın ann e;=ıuemesınc t , 

UdUrlUgU devletler icabında bu iki devlete mü- nın mut<1..1eası mat u ır şe u.ı:: tev- -: - -ım ~ · k 1 •acn1' · . . . ıs goru €Mt::ıı gen a mı) , 
İstanbul Maarif müdür muavinle- zaheret edeceklerdir. zı edılmış bulunuvordu. Ara celsede v· ·· 1 d ld 0 ·· 1miyct1' 

H 
. . E .• ~ . to 1 t e oy e e o u. gun g(' ı; 

rindcn Nr>c:'ct Çorum :Maarif Müdür- Konferansa dahil devletlere ait arıcıyc ncumenı P anmış L b ·· K f k iştit ~ . . . .. ugun on erans ·ararına . • 

Çoru ma ri 

.; . y. ~uııe ıs ıyor arsa e ıgımız Iüğüne fa'-· in edılmış· tir. lhiç bir denizaltı gemisi bir deniz. üs- Içtımaın snat on sekıze kadar su- ~ k · ı· 1 d d'w · · gı'bı 1> 
tü gemisinin refakatinde ve önden rebılecegı anlaşılmaktadır. k alı d ğildir 

Şu günlerde İstanbulda kıskanç - 1 k dınları çocukt rl diğer devletlere haber verilmeden Celse açılır açılmaz en önce Kamu- pı ap e A d a~"~ 
lık yüzünden işlenen cinayetler ço- İlkmekteplerde okuyan çocuğu o- Akdenizc çıkamıyacaktır. tay Reisi Mustafa Abdülhalik söz a- ~ 
ğaldı_ Bir iki gündür, kocasını, kn- lup da kimsesiz olan ve ı:e giden ka- Bandan başka ecnebi bir devlete larak celseyi açtığını beyan etmiş R B • 
rısını, m trcsini, aşığını bıçaklıyan, dınların çocuklarını mekteplerin ta- ait denizaltı ğemisi, Nyan Kon!e - ive ruzruımcye g çilerEk kanun ıa;;- OmQ• er ın 
yaralıyan, öldürenler var. Ne oldu a- til zamanlarında barındırmak ve ne- ransmda bulunan diğe.r bir devletin ıha51, esbabı mucibesi ve sair m:dfu- k 
caba?. Herkesin kıskançlık damarlarılzaret nltında bulundurmak maksa- s<>hillerinde bulunnmıyacaktır. fatt okunmuştur. deniz .. 
birden mi kabardı?. Kıskançlık yü- dile Eminönü, Fatıh, Eyüp, Beyazıt, . Kon(eransa dahil olan her hangi ı Meclis bu satırları yazdığımız da- (Bi:rbıd saJıtfeden dr . - l 
zünd<>n b'r adamın vurduğu kan - K u·· k-...ı- Ak S bır devlet, sonradan bu anlaşmadan lkikada devam etmektedir. Henüz 

• ..,sımpaşa, s uı..wr, ·saray, a - h ha . b. ks 
1 
Lıönü nutkunu SÔllememiştir. Baş- Hindenburg sarayı tahsis • 

sının, yarı çıplak bir halde gazete lrnatya ve civarındaki mekteplerde . er ngı ır ma. atı~. çekiln;ıek ~s- bakanın nutkuna büyük bir ehem - Musolinicin seyahati gerek :r: ıSll" 
sütunlarında resmi çıkarsa ne huyu- ıhususi teşkilat yapılacrıktır. :erse, .b:11emehal 30 gun e~vel dı - da, gerek Berlinde dünya p0u··. 
rulur?. Demek ki, kadın vurulmakla, gerlerıru haberdar edecektır. miyct verilmektedir. itibarile pek mübalagalı bir şeı-ı ' 

-•nııwnıı• mmmııuunınuınuaua111muuııuı.uuııımııuı A . d N . 'liı.fn . İnönü nutkunda Nyon itiliı.fını ol- r, 
lannı tavs·)E> etmek, d ha YE:' ınde ba;Jtalannın g<izünden kaçırılmış ol- • ~ :ynı zaman a yon ıti amesı~ dllc,au kadar Akdeniz vaziyeti ve dün- tefsirlere uğramakta ve bütün ('.' 
o.lm z mı?.. mu~or.. inin zeyli olan ve tecavüzde bulunan politik _n.. 1 d yanın gözü Berline çekilmek f..<rl 

tayyarelerle d"nı'z u··stu·· g"'mil,.. .. ın· e y ·asının son s.u.ua arını a llNH •1•11uu111ıw11nu ttımnuuutıtıuttucu 1111 uuuuınıunın nı11tNırvnntmuı11mnn.nuuıın11ıunn11nuuınuuıuuuıuu un ,.- '-'-: ~ mektedir 

5 Ç R karşı licaret gemilerini himaye eden şerh ve izah edecektir. SOVYET LİMANLARINA rr}JI • 
1~ o bin inli eyif lZQnln apJac:ma da Konferansa i..iirak eden Dış Bakan Vekili ve Siyasi Müs- -.-t 

.,.,.._ ~- t N 'ır · ı=ı- d YAN GEMİLERİ GİRE(.;~~ JC ri ckvletlerin' mümessilleri tarafından eşar uman .m.enemencıogıu a ay- J1 ftl ihata ed.ldi j~oatve itirSafı ne imza edılmiştir. rıca izahat ve beyanatta bulunacak- Romaya atfen gelen haber~ 
Y J ~ Yuttcı biT kaplan ca b,,.,.h d tır İtalya hükümetinin İtalyan batı _t- • 

Tıyen-Çın, 18 (A.A.) - J pon'la- (Birinci $a1ıifeden. devam) 
rın Pekin'in cenubund ki ikn hare- jve Sasonun sergerde Rıza ile birli.k-

etleri dolı:ıyısilc 150 bin Çın'lı Tchen te muhakeme edilmeleri ihtımali 

tchou ile Fanchan aro~ında ıh ta c- ku\ivetlidir. 
dilmiş bulunmakta \ e ha- taraftan Haydut başı öün isticvabı bittık -
Japonların taarruzuna ugınm kta - ten sonra te\ kifhaneye götürülürken 
dır. kendini g<irmek üzere Adli~·e önüne 

Londra, 18 (Hu usi) - Japonlar. 
Şimali Çinde ~c:ni muhil ki~ tler 
temin etmi:1kr ,.c 12 rıil ilerlemiş -
ler ve bu arada Pckin-Hanko hattı-
nm en mühim tısmını de geçırmiş
lerdir. Bu ün bura): gel n h:ıbcrlc
rc göre, Japonlar 'i.iz bın ki.ilik bir 
Çin ordusunu N,ıl Çin ordusund u 
tecrit etıniye muvaffak olmuslar ve 
bu kuvvetleri ihata a b lamış ar -
dır. Japonlar bu ihata harekat na 
büyük bir chç.mmı)lt urmektedir
ler. Çünkü, bu harck. tta muvaffak 
oldukları fakdirde Çınc mühim bir 
darbe indirmiş olncaklar ,.e harbin 
yarısını kazanmış bulun ... ca.klardır. 
Japonlarla Çinliler arasında Çinin is
tikbalini tayin edecek ol. n büyuk b"r 
meydan muharebesine başlanılmıs
tır. Umumi Harptenbeıi dünyada ilk 
defa vukua gelen bu m<'ydan muha· 
rebesine iki taraftan 380 bın kişi iş
t irak etmiştir. Harp adetçe Çinlile
r in çok faik olmasına rağmen siıncli
lik Japonların lehine inkisafa de,am 
etmektedir. 
Şanghayda kıtlık devam eylemek

tedir. Eğer Çinlilere Jnpon anlr~po
larından iaşe maddeleri "'erilmezse 
Çinliler aç kalmıya mahkumdurlar. 

biriken halka: 
- Ben Türküm, Tiırklcre isyan 

etmedim. 
( D(>roesi halk üzerinde iena tes•r 
yapmış ve kendısi bu sözle bir sem
pati uyandıracağını zannederken 
bilakis halkın ll<!frct •e lfmetıni cel
betmiştir. 

~ Haydut başının isticvabı bugün, 
yarın bitecek ve kendi inin arka -
daşlarilc berab!'r Tun~li kanunları
na göre muhakemesine ba~lanacak
tır. 

1 Fevzi 
idiy • 

(Birinci soyf adan devanı) 
kanı Manşıl Fevzi Çakmak'ın riya
~etinde Harp Akad€misi muallimle -
ı inden Albay İzzet ve Yarbay Cev
det ile Milli Müdafaa Vekaleti Hava 
Müsteşarı Yarbay Şefik ve Genel 
Kurmaydan Binbaşı Salimden mü -
rekkeptir. 

Adatepe buradan doğruca Yugos
lavymun Adriyatik sah ilindeki Sp
lit limanına gidecek, heyetimiz orada 
askeri merasimle karşılanacak ve 

Split1ten trenle Belgrada gidilecek
tir. 

• m ...._ ane c, Ancak İspanyol bandıralı t icaret · I ı · t ·ı · · h e fJliJP demir kafes içinde emniyettedir. O- 1 Bir çok hatip saylavlar da söz söy- l ıcarc gemı erının er n _1:ı • 
gemileri bu anlaşmanın haricinde h 1 _,_ d satla olursa olsun Sovyet 1inı3w . ... na kim~e dokunmaz, çıi.ııkü malıbus- lemiye azır anmiıll\.t ırlar. , . 

F '· bırakılmıştır. ı· "O" NÜ. ·Nu·· N NTI'-rTKU VE SON nna girip çıkmalarım mcnctı@. ı.# tur. a~ct kaplan daima, 11ıahbesin- • v ..,., 
den kaçmak ister, ormanların, su ke- Bundan başka Balkan Antantının TELGRAF'IN BİR İZAIH hükumetin bu kararının dün Dit ·ıı; 

talebile kara sulannda kontrolü de · İnönünün tarihi nutkunu bugu"n siz.le scierdc bulunan bütün gctl11 • 
narlcnnın, ceylanların dailssılasl · jı:; 

ruhte eden devletlerin bu gibi tica- bir ikinci tabı yapmak surctile oku- re ve ecnebi memleketlerdekı. _tıı1 
kalbindediT. Iltrçınla§lr, bu hırrııı- ·ı · h · lf' ..... 

ret gemı crıni imaye etmeleri mec- yucularımıza :ermek ist rdik. Fakat yan acentelerine bildiıildiğı 
hğile gü.zelcliT. Ve bir gün kafesin- buriyeti de refedilmiştir. ikinci tabı gazeteler çok yersiz ya-' veriliyordu. Bu sabah Romndafl ~ 
<!en çıkı o da t;ahasına kavuşmıya te- . Yalnız ~denizdeki korsanlığa ma. pıla yapı1a daima halkın heyecanını a.şağıda'ki ajans telgrafi fle bu b 
şebbüs ederse, şelırin içinden geç - nı olmak ıçın karakol va.zifesini gö- tahrike vesıle if.tihaz edilmiş olduk- tekzip edilmektedir: ~ 
mek mecbııriyetindedir ve ~chre i- r:n devlctJeı:_e _ait gemiler bu sah<ıda )arından Son Telgraf lıir prensip ka- Roma, 18 {A A.) - İtalyan dC et' 

nince. onıı jandarmalar, polisler vu- bır zorluk gorurlerse anlaşmaya da- rar olarak ilk nüshasından. itibaren kıunpanyalarına Karadcnize 01811 ı 
rtı'Flar. hil dev~,.tlerden yardım istiyebile _ ikinci tabı yapma~tır.. Bu itibarla ferlerini tatil etmeleri için tal~• 

cC =a ·r batak]; anelni> jilminin ceklerdır. . . . bugün de ikinci tabı }'apmıyarak İn- verilmiş olduğu haberi tecyYiit 
kahranuı ı Pepe Le Moko, (Bu rolü UARICIYE ENCÜMENİNDE !önünün mühim nutkunun neşrini memiştir. 
Jan Gaben yapıyor.) Ceza.yirin Gala- Nyon ~n~aşmasının tasdikine dair yarın sabah intişar edecek rc.fikle- İTAL Y.AhJN SATTIGI 
tası denilebilecek bir serseri ı,.-c u- kanun layıhası ,.e esbabı mucibcsi rimiz.e bırakıyoruz. TAHTELBAHiRLEB , 

nnm11m1mıımuııı ıııınınınııııımıın11 P"rıs· 18 (H,..,.,•.,;) !t-1yatllt1 m mhcınele7 mahall si de mahsur ıuıı uııııı11uıı1111nııı ı anu• •ıhıuııuwııı1ııtuı11ııauı1tn11tı11ıuıunıuuıııuııuıuııaau ı111ıııu u t .w..;;Jw.;n. - aı ııı 

lcclmış bir net:i Çakırcalıdır. Oradu, Bir mayin 1 1 nide~ Frankoya 12 denizaltıdl'~~ıl 1 
onu kimse, Tıiç bir kuvvet yakalıya- KÜÇÜK HABERLER sattıgı """E! Frankonun bu ı:.- ı il' 
·maz. Pepe eski tarz hfr külhanb~Ji- Gemisi 

1 

derhal işletmiye b:ışlayıp Va1alls ıı"' 
dir. Düşmanlarına sert, dostlarına * Belediye. Florvada daimi bir fi- kümetini tazyik edici hareldıtUıİ • 
miilciyim. kadınlara kaT'~ zayıf. Yapıyoruz danlık kurmıya ~ar vermiştir. lunacaltı hakkındaki hab~ıer g 

1. d l k k d k * Seyyor satıcıların kullanacak- liz, Fransız karakol vazüesind~ı. et' 
şte ost u ve ·a ın onun ya .'l- Gölcük yağ ~misi gibi t amzmile lükler dogyuracagı- zannını te'1lı ... 

lmımasına sebep olaccılı:tır. rr.-.-1. k lan el arabaları tipleri tesbite baş- .-c 
ı. L!J:ı{ te niği Ye Türk işçisile Göl· Ianıimıştır. mektedir. Bu itıö:ırla fngjlıt::A ' 

ciY"4'k te gösıerilcn btt Jilm. nadir c'-k t<>...,."lnesın' d b' • 0 0 (.l:Y r- .. ........ e ır ma;: ın gemısı Akdeniz baş kwnandamnın ..o 
görülen m.Ukemmeliyetteclir. Hc1•ı"n tlm k t d * Verilen mühletin bitmek üzere ... ~ı;r 1 • "' yap a a ır. yirde Fransız knmandanilc y-r ., 
biitün rolleri, en kü,..i1c rolde olcuılar Atak ad eril b ilk olması hasebile dünden it ibaren do- - ~nı.ı. "- ı v en u · yerli ma- konuşmalara büyük bir ehewv· 
bile, büyük aktörler oynuyor. Me.<ıc- yin dökme gemimiz pek yakında çentler imtihana girmiye başlamış- verilmek.1ediı:. • ""'" 
la Gaston Modo gibi l.-udrctl.i bir ar- merasimle denize indirilecektir. Iardır. ALMANLAR HİDDET i~~ 
tist film devamınca, tek kelime sEy- _ _ _ * Mizah ansiklopedisi adlı mec- Berlin. 18 (A.A.) _ Ha\/'as M 
lcmeden. teferrüat kabilinden bir k I mua toplattınlmıştır. 
Tldedir ı·e mükemmeldir. S I' Sa 1 muhabirinden: ~ :J 

C * tı amıyan 10 bin çift pala - F ransa ile İngiltere'nin isp:ıll~ c 
Filmin havası, musiki parçalan, Beyo~lu ffiılkevi tarafından ter • mut denize dökülmüştür. hillcrinde bahri kon trole dcf.~tl ır 

miikalemeleri, her şeyi mevzua göre tip edılen 250 kişilik amatör orkes- * Çemberlitaşın etrafındaki bina- mcmek karaı:lar.ını Alınan eJJV"" 
yapılmıştır. O kadar güzel bir film tr.ı konseri bu akşam Taksim Sta - farın da bu yıl ~inde ist:imlôk edi - mum.iyesi pek fena karşıl~· 1' 
1d. en gi!zel denilebilecek biT yerini dmcfu saat 21 de "-erilecektir. ferE'k OTa ının gfrzel bir meydan h a- Siyasi meha!il, Almanya'~ ~ 
bulmflm da. anlatayım diye düsii.n _ Konserin mükemmel olması için line sokul~ı ka:arlaştınimıştır. bahri kontrolün mücssiriye~.-"'' 

Yugoslav mane'"Talarından sonra ~ 1 + ...... ı ı.ıv 
düm, buna inıkun göremedim, Yalıı.·-- ı ça ışan Ev ıdare Il€yeti Konserva- * Selfrn?k Sernisini ziyarete da - bir zaman. inanm1ı:ı olnıadı8ıv-•• .ı" Balkan Antantına dahil olanların .... , b' -s eJ;•e" 

Bu 1 n cnebl 
. il rer 

Tarih Kurultayına iştirak etmek 
üzere Polonya Üniversitesi profe - Yugoslav manevralanna iştirak e -
sörlerinden Pişerofski, Alman profe- den askeri heyetleri Romanyaya ge

sörlf!rlnden D ortfi1, Çekoslov.U.-yalı çecekler, Rumen manevralarmda na. 
profesörlerden Rıfka bu sabaliki eks- zır bulunacaklardır. Bu itibarla A

presle şehrimize gelmişler. Türk Ta- datepe Spliıten bura)•a dönecek, son· 
rih Kurumv tarafından karşılan - ra heyetimizi Köstenceden alarak 
mışlardır. , getirecektir. 

Şarpen,in oynadığı cm'lLlıbiT.a rolün- ~u~·ar P~ofesörlerind n bazılarının \'et edilen İzmir valisi Pireye var - yan ederek Uı.kayt görüntn 
de ı.'Urulduğu sahne bir iki 0 . ıştıraklerıle yapılacak bu gece için mış, karşılanmıştır. ler. fJ ' 
111Zdızmm geçm~ za~anları ~a seçtiği programda büyük musiki üs- r """'\ Gazeteler, daha a,çık surett~sı ~ 

1 d f ·ı b • tadfannın cserlerile garp tekniği ü- I ı kll'. 1 ,,.,. ı ... ; so"yl.,._ .... k'"' ve fraı:ııe'" ' 
umıımume c. 9ramo on 1 e ercıber . . ~ B L M ECE ~ "' ..... ""' v 

.. , d' W• k 0.:.11. ik zt're bestelenmıs mıllı şarkılara e - fngı'lteren in dig~ er b;-nrlik .,,; ~~ 
sayı.e ıgı şar ·ıyı """assa z :re dece- h . t -: ı· -~ - _,.n .. ~ 
w• • • •• • emmıye \'C'rmış :ır. Mü- ~- •· M',,..ıı..-..1c.._ • b "lh İta} a' .. •"' ~ gım. Bu ftlmı gonnelç ve t ekrar gıir- • . . nw:recaumwn ço5.~'4~u.om rm ve ı assa Y ~ 
me1~ kabil. . l\fosfkın ın tamımı maksadile ya- 1 (Gözler bilmece!lini) bugü tcbir nüfUZllD.U hesaba kn~ sıJll~ 

pılnn bu şenlik gecesi için halktan on I ettik. ltizarlarımızı arzederiz. ıh.t;?gemonya tesis etmek arzll 
fa . beşer ktıruş alınacaktır. _ olduklarını yazmaktadırlar. 



------------------------------\ 
İstediğim 'gibi Müstahdemin idarehaneleri · 

H ~ Bilmek ve yapmak 
l·zm t •ı rı•n vaz•ı Bcyoğlunda, istiklal caddesinde e ç 1 e - bir Ağacamii vardır. Bu cami geçen 

"et·ı t tk•k edı·ıecek ~:;::c~~~~·n;:~~d~a~~::i~:::::~;:: , .. e 1 ı~~p~~~ıı~~kbi;~~i~~:ı~:~:~::;~~n:~ı~~ Mu,. bb. h. t . su·· t nine ~·in kafi değildir. Nice ıyı, 1ıu~nım~-e ıge, ızme çı, \vct salıibi imanlar ~n•"."'. ~., b': 
adınl h kk d b l kayıtlar işin ba~na geçirsenız o t§ı muhak

A ıct ar Q ln Q az .. .· kak berbat ederler. Ilüsnüniyetc bir 
l"\ ığırnız tnaluınata göre, alelıl- Bu beyannamelerde muessesekı ı- d bilgi ilave etmek gerektir. cAğa-
derrı,?1~ (İş bulına) ve (Müstnh - nin çalışma tarzı, kuruluşu ve elde- e mii:. tamir edildi, güzel. Fakat bu 
taraı~:reha~leri~ nin iş dairesi ki işle hazır işçi miktarı da kaydolu- ;;mir neticesinde karşımıza öyle 
nın . .. tescıı edilerek, buraları- nacaktır. . . b"na ktı ki mmdi bir -ko~~o~Ufettişleri delaletile sıkı bir Diğer taraftan bir takım uyg~~bsu)z ze~ksikiz betr!crı onaçı cFist~l~ cami. is-

•l" 141 tab· · (M"" bb. ) (Katı e çote ms • 11.lnı ,.... ı tutulması kararlaştı - kadınların ure ıye ' . . . k l Fil1ıakika, camiin 
b,ur. ve (Hizmetçi) sıfatilc bazı mütah - mını ta mış ar. l 
'lU kar . f t 1ı etrafında fistoya benzer şey er var. iller'· ar ınucibince, İş kanununun demin idarehanelerınce sa aşra. - h Ağacamiine, böyle 

veı :!_~t . rne\rkfine girmesinden ev- lara verildiği, iş bulma bahanesılc ~-en. _şa tsakn,lmasırıa taraft<ır deği -
"'<Q'Ulup ta fd"ll · g kız ve kadın- ııtr ısım a ı tnesıeki ~ ~ahıslar, hususi v:ya bazan ~~ 1 er~n •. ?nç .... düw··nden lim. Medlıalindeki kapının güzel bir 

re edil .§ekkuller tarafından ıda- lal'!ln ıgfal edıldığı gorul gu [ kild restaure• cdilmi§ olmasına 
dair ..... en ış bulma idarehaneleri, iş bu gibi yerler ayrıca zabıta tara~ın- ~§e e·ı' .. . modern karpuz 

-uıe bi be d d · k t l ve teftiş edıle- mukabı , uzerıne ~lerin;~:ı~;yanname. ve11erek, dan a aıma on ro lıimbalar asılm'l§, şadırvanı daha 

G-.. ~ receklerdır. ceklerdir · b;tmemiş, binanın vilayet ustaba -

.. U f h d şıları tarafından yapılmış bir şekli OÇmenler naS Q ane e var ve daha birçok zevksizlikler. Bu 

/l{ •• Jı • Al k arada, camiin içini asri bir hale ko-
llSf Q sı/ ınaca yalım diye. kilise bozmasına da çc: 

Ül [ virmiş1er. l31l itibarla~ camıe cCıcı Ugor Ma zeme cami.. demek daha dogru olacak. 

lfepgı Bazı veni 61etler de Yenicanıiin de şadırvanlarmm Yerleştirildikleri 6 musluklarını kapatt ılar. Şimdi, ö-Yerden n MUbayaa ediliyor 
Bu ''ıl n memnu nünden geçerken, onları, Habeş kat-d " ~oına B 1 · t Sıhhat Müdürü Ali Rıza Baysunun 

an nya ve u garıs an - liamında fotoğrafları alırnzrak etra-rn llll'rnleketimi t• il g··ç başkanlığında bulunan sıhhi mües-
J_ l'rılerin he . ze gc ır en ot - seseler satına1mn komisvonu evvel- fa dağıtılan falan ııeya filanın eeset
"'alard psı nit oldukları mm a- " Zerinin sünnet edilmiş gövdelerine Ilı.Usta~ .Yerleştirilmişler ve hemen ki gün toplanarak hastanelere lazım 
Co,.,.. sıı Vaziyete geçmişlerdir. olan sıhhi malzeme ve ilaçların mü- benzetiyorum. 

-\·••enler· Bilmek ve yapmak ayr1 ayn iki iş Çitı ın ev ihtiyacının halli i- bayaasile meşgul olmuştur. 
l!~rillll.lhte}jf nuntakalarda iki tip Komisyonda, Şişli Çocuk hastane- ıdeğildir. İkisi atbaşı yürürse bir eser 
rnası ne cyeni göçmen evleri. yapıl- sine lfızım olan 152 kalem cczayıtıb- meydana. çıkar. Yoksa, tamir edilen 
inı:.ası kararlaştırılarak bu C\•lerin 1 1 000 abidelere mütemadiyen çimento dol-biye ve malzemei sıhhiye i e , .. 
rn,._1• t·lnUhtelif müteahhitlere ve - d N malarla birer badana çekilecekse, .. , Ş kilo idrofil pamuk, Hay arpaşa u-
letett/r· Yakında inşaat ikmal edi- mune hastanesi için 18 kalem tıbbi buna hiç zahpıet ve masraf edilme-ııe ,.. ır. Yalnız, bu evlere· geçen se- k.. melidir. Çünkü. altı kaval. üstü şiş-••ıernıek t• . ' ecza ve sıhhi malzeme, Bakır oy 
Yetleşı· . e ırnıze gelen göçmenler emrazı akli'-'C hastanesi için de 201 Tıane oluyor. a lrılecektir. .J 

18 EylOI 

Köy muallimi aymzamanda Yeni yapılan -

d kt d Gemiler köyün o o ru Ur Gölcük tezgfıhlannda bir_ müddet 
evvel inşasına başlanan ya~ g~mısl 

b l k ikmal edilmis ve dün gemi Izmıtten Köylerde ecza dolabı u unaca ' hareket edeı~ek İ:tanbula g~lı:ıişti. 
k Dün yapılan tecrubeler çok ıyı ne-

İ/Ô.Ç ve aletler hazır/anaca ticeler ~ermiştir. Gemi bu~nlerde 
• A • • •• me karda donanmaya iltihak cdecektır. . . A lel:imum köylerde; her hangı anı bır kaza, yangın, duş .' . d Gölcük ismini alan bu yağ gemısı 

saplanma gibi vak'alar ve ya sair afetler . netıcesın e Cumhuriyet idaresi deniz fabrika -
1 k. 1 · ılk ve a- .. yaralanan veya ansızın hasta anan . ı~se er!n,. l larında yapılan ilk gemidir. Turk 

cele teda\·i \·e yardımları, için ica~ den tentırdıyot, ıspırto, ete:, lok~:~ mühendisler ve işçileri tarafından 
ruhu ve saire gibi basit eczaların ko ylerde bulun~aması ~as~bı~e b~ldr• vücude getirilen bu eser, alkışlan-
bil müstacel tedavi ve yardımların, Ya yapılamadıgı \'eya ıptıdaı şe ~ mıya değer bir muvaffakıyetti:. 
icrası yüzünden küçük bir kazanın, hastanın hayatına mal olduğu tees Geçenlerde, Haliçte, bir dcnızaltı 
sürlc görülmüştür. . gemimizin inşasına başlandığı gün, 

Sıhhiye Vekaleti; böyle ani_ ~akalar~a .yaralanan ve~a ~astalanan ' .. ~- sayın· Başvekil İsmet İnönün_ün de-
tandaşların hayatının korunmsı ıçın yenı hır karar vermış 'e badema bu diği gibi, Cumhuriyet idaresı, artık 
tün köylerde bir (ecza dolabı) bulunması kararlaştırı:mıştı~. deniz tezgahlarını boş bırakmıya -

(Ecza dolapları) nda pansıman v~ s&rgı levazımatıle ~oyle. anlarda caktır. Bir gemi yapılıp bitince, bir 
. beden bütün tıbbi eczalar ve vesaıt mevcut olacak ve koylcrın muh - a·~ . t ga'ha konacaktır. ıca .. ll" . b 1 d . b da ıgerı ez tarlarına, açık gözlerine veya v~rsa k?y m~.a ı~ıne ~n ar an ıca ın Son zamanlarda Haliçteki diğer 
ne suretle istifade edileceği bırer b ırer gosterılecektır. hususi tezgahlarda, irili ufaklı bir-

Kapalıçarşı 
Tamir 
Ettirilecek 

Hüviyetini 
Verecek 
Kimseler 

çok gemilerin inşası ile meşgul bu
lunmaktadırlar. 

Sahilleri geniş olan Türkiye, de
niz vasHalarını bizzat kendisi yap
mak mecburiyetindedir. Cumhuri
yet hükumeti, bu mecburiyeti hisset
miş, Jazım gelen ehemmiyeti ver -

1 miştir. Deniz sanayiimizin ilk nüvc-Mat5rafı B eledi ye verecek, Bu g ib i MUessese er sini teşkil eden şimdiki inşaat, ya -

s onra alacak tespit edlldl kın br istikbalde büyük Türk deniz-
Kap:ılıçarşınm uzun müddet, ol- Müesseselerde oturan ve çalışan- cilik sanayiinin müjdecisidir. 

duğu gibi bırakılması doğru görül- Iarın, hükumete verecekleri hüviy~t Uzun zamandır boş duran deniz 
mcmiş ve Çarşının üst kısmının ta- varakaları hakkında Dahiliye Veka- tezgahlarımızda bir canlılık, faali
mir ettirilmesine karar verilmiştir. Jetinden ~il~ycte_ yeni _bir emir teb- yet başlamıştır. Esas:en. denizc_i.lik 
Ancak Belediye üç beş sene önce de jliğ cdilmıştır. Gonderılen bu emre işlerine çok müstait buluna? Tü:k 
bu li.izumu hissetmiş, tamirin Çarşı göre : • _ işçisi, verilen her vazifeyi bihakkın 
esnafı tarafından yapılmasını lüzum- Badema, otel, bekar oda~ı, malı mu- yapabilecek kudrettedir. 
lu görmüş, fakat dükkan sahiplerinin essese, ticaret şirketleri, tıcarethane Deniz inşaatı, belki bütün sanayi 
münferiden tamirat yapmaları veya ve dükkan nev'indcn olup münhası- şubelerinden daha teferruatlı ve 
bunların birleşerek bu işi yapmala- ran bir san'at icrası için açılmış olan müşküldür. Bir çok maddi ve m5ne
rımn imkansız olduğu görülmüştü. hususi müesseselerde oturanlarla vi vasıtalara arzıihtiyaç eder. Böy

u Bene ı ' k kalem ililç ve sıhhi malzemenin ek-~lecek ge en göçmenler, anca 
lcorıac klsene Yeni göçmen köylerine siltmesi yapılarak hastanelere lüzü-

a ardır. mu olan ilfiçlar mübayaa edilmiştir. 

Belediye şimdi Çarşıyı kendisi ta- buralarda daimi olarak çalışanların le olduğu halde, Türk tezgahları şa4 
mir ettirip masrafım Çarşıdaki dük- hüviyet vermiye mecbur tutulmala- yanıdikkat bir muvaffakıyetle iş 
kan sahipleri arasında mütesaviyen ırı keyfiyeti, hastanelerle ~una. be~- görmektedir. Bu vaziyetten memnuı 

Fikret Adil taksim etmiye karar vermiştir. zer müesseselere de teşmıl edılmış- kalmalıyız. Çünkü, bugünkü çalış-
• ınnnııııı nıı il 11111ııuıı111 11 11111ıu1111111111mıı11111111111•111111rn11111111111111ııın111H tir malar, bize i_vi neticeler vadetmek--""...._..,..,_ .............. uınıı ı ıı "" • ' 

ftnektebe kayıt için 
ınüşkül8t yok 

Değişecek 
Sokak 
isimleri 

Sokullu tedir. 
Türkkuşu kampın· 

Camii dan dönüyorlar ====h===~ 
'ramı·r olacak İnönü kampında 'Uçuş talimleri Cihanı ayrette 
.l 4 !görmekte olan (Türkkuşu çocukla- bırakacak bir 

Halk Filozofu 

Soy adı, ka~ıl",,,uamelesinden 

Bazı mahallelerinde 
ismi deA1t1yor 

Sokak ve mahalle isimlerini milli
lcştirmiye çalışan komisyon işini bi 
tirmiş. raporunu tanzim etmiye baş
lamıştır. Komisyon, şehrimizdeki 

yetmiş sokağın ve yedi mahallenin 
isimlerinin değiştirilmesine karar 
vermiştir. Değişecek isimlerin yeri
ne konulacak isimlerin de tcsbitine 
başlanılmıştır. Bu iş de gelecek ay 
sonuna kadar bitirilecektir. 

Hangi camllerln tamir 1 rı), bu ay ni~ayetinde kam~tan dö-

dll eğltesplt olundu ı neceklerdir. Istanbullu (Turkkuşu keşı•f 
e e c .. .. .. -- 'ıçocukları) kışın burada derslere de
!stanbul Vakıflar Başmudurlu.gu, va medecekler seneye rnotörlü tay-

N~ua ~i!ı?.=:•r~~klu:~~ü~~~~~~!,~escil ettir -
~ ~e~ ıçın nıüracaat edenlerin müşkül ve sıkıntılı vaziyetlere düştükgoruını~kt dir 

ailh e . . 
~ rn CllBa soyadı almıyan talebelerin mekteplere yemden kayıt ve ka
~&er u~e~ıerinin yapılmamaları hakkındaki <!mir üzer ine bir çok tale
,k~Ufua dairelerine müracaatla ~:eni soyadlarını kütüğe geçirmek i~ 
~Ve kalabalıktan dolayı da çok müşkülat çekmektedirler. 

ileri •darıarca bu vaziyet göz önüne alınarak, halkın kabahatinden 
~il ge}~iYen bir vaziyeti daha fazla ağırlaştırmamak için soyadlarını 
'at:tır~erniş olanların da mekteplere kabulden imtina edilmemesi 

Rörülınii ....:~ Bunı ~ .... r. 
~arın tnekteplere kayıtlan yapılmakla beraber soyadı tescil mu-
~ de kıaa b ir zamanda ikma l edeceklerdir . '1 ~'"'"""'""'"•mtıtnınntttıımıı11 ınınımnmnnnın1nıııınıııııııııııı1111ıt111111 11ınııı1111ıtııı111uııııınmıı11 

6 Hamal Biragda 
/;'.5 Yaşından Ne kadar et 

az/a ye 11igoruz? _, b . 

'•• :•
1
ndan ltlbarenbun- Mezbahada yandan bir 

Sırtta 8
""•1hk etmiyecek istatistik 

~ağ1 j ~rkada hamallık yapılmı - Geçen ay İstanbul mezbahasında 1~etde çı~ Yemiş civarındaki iske- 33.280 karaman, 1,85 dağlıç, 2,966 
tu geçrn~a ışan hamallardan 65 yaşı- kıvırcık, 152 keçi, 12,433 kuzu, 27 oğ
~ h•rn!ııo~anlara Teşrinden itiba- lak, 1,25!) öküz, 239 inek, 212 manda, 
kıtıda ~bt· ı Yaparnıyacakları hak- 278 dana, 574 malak ve beş boğa ol-
~nd·~~at. Yapılmıştır. mak üzere 52,400 hayvan kesilmiş-6s tgun~ .. 

b· l'lfırıı d 1 gore bu iskelelerde 
•t edultti 

0 
duranlar 75 hamal tes-

ir> tltnıştır ~ \re bunlara tebligat ya-
t·ı.._ · • ounı 
~ '"<lten ha ar l Birinciteşrinden 
ır. llıallık Yapamıyacaklar-
Su h 

•t arnaııar d v· . 
h ederek a·ı a ılayete müraca-
a~- ı e saıı·b· ~~ı.qlJıktan 1 1 olduklannı ve 

-"l:llllek.eu Çıkarıldıkları takdirde 
()~Uta erinde olan ' 
htr lllıyacaklar çocuklarını 
~ it buıurırn ııu ve kendilerine 
qll - asını istemişlerdir 

•1c,~_n11ci sün~et 
~ - du.ıc.u··n·· 

h """"°'\Ut l!!aiı- "" u 

tir. 
Bundan başka geçen ay ll ,417 is

takoz, 147,275 palamut, 158,759 kilo 
diğer cins balık tutulmuştur. Tutu
lan balıkların umumi satış yekunu 

59765 liradır. Bunlardan 144,838 çift 
ve 136,510 kilosu İstanbulda istihlak 
edilmiş, 2473 çift ve 12,943 kilosu A
nadoluya gönderilmiş, 964 çift ve 
9,306 kilosu harice sevkedilmiştir. 

Kahve 
Yetiştirmek 
Tecrübesi 

İstanbulda tamir edi.lecek .camıler lyarc kampına' gideceklerdir. 
için bir program tanzım etmtş ve bu _ 

program mucibince camileri sıraya iç k ki b·ır ölüm 
.b. b I o acı ı koymuslur. Bu sıra mucı ınce u R . 

sene A~apkapıda mimar Sinanın a- Merhum Sadık zade Bay u~nın 
sarından olan Sokullu Mehmet Pa- büyük oğlu Bay Mustafa kısa hır h~s-

d K 1 Ar Pasa Fatih talıktan sonra ve pek geç yaşında ı-şa, Topane e 1 ıç ı • ' ken vefat etmiştir. 
Çarşambada Mehmedağa ve Eyüp ı Bu kıymetli gen~. ~a~~:.cu!uk Şir
camilerinin tamirlerine başlanacak- ketinin umum mudurlugunu yap -

G - •. •• - .. nmez tır. 1 mış olduğu gibi kendi hususi şirke~
orunur gorU Geçen sene başlanıp ta tamirleri ıerini idare etmiş ve Ruşen Sat Lı-
kazanın d&VESI yarıda kalan ve bu sene esaslı tamir- lmited Şirketini de teşkil ederek Sat 

Topkapı haricinde bir dut bahçe· leri yapılmaktaolan Laleli , Mesih merkez acenteliğini deruhte etmiş 
sinde ailesilc eğlenmekten dönen 9 Ali Paşa, S ultanselim, Süleymaniye, bulunuyordu. Memleketin ticaret ve 
yaşındaki F ikriye bisikletle çarpa- Yenicami, Mahmutpaşa gibi camile- iktısat aleminde kendisinden büyük 
rak rak yaralayan terzi Mehmedin rin diğer tamiratlarına devam edil- hizmetler beklenen bu halük ve ça-
vc hadise esnasında Mehmedi tut - mektedir. lışkan gencin ölümü ailesi kadar 
mak isteyen Fikrinın babası mina- _ - ·- kendisini tanıyanları da müteellim 
reci Cemali sopa ile döven Topkapı- d etmiştir. 
da kahveci İsmailin muhakemeleri- An ad ol uda a Cenazesi yarınki pnz<ır günü saat 
ne bu sabah Birinci Sulh Ceza mah- kedi Ve köpek ıt de Şişlide Şevketbey sokağındaki 
kemesinde başlanmıştır. kö~kten kaldırılarak Teşvikiye ca -

Fikrinin b:ıbası Cemal, kazadan mücadelesi miinde namazı kılındıktan sonra ai-
sonra oğlunun hastanede ölümle Şehrimizde köpek ve kedilere kar- le medfenine defnedilecektir. 
pençeleştiğini ve alnında daimi bir şı açılan mücadelete, Adana, İzmir --- · 

yara izj kaldığını söyl('yerck terzi gibi büyük şehirlerimizle bazı kasa- Yanda kalan bir yarış Mehmedin ve kendisini sopa ve san-
ı balarda da başlanmıştır. dalye ile dö\·en kahveci smailin cc-

zalandırılmnsım istemiştir. Muha- Bu cümleden olmak üzere yalnız 
keme, bazı şahitlerin celbi için kal- Adanada 30 gün içinde 257 köpek, 
mıştır. 1237 kedi itlaf edilmiştir. 

SAGLIK KURSLARI AÇILIYOR 

Sivrisineklerden 
köylü kurtarllacak 

-·-

Deyli Meyl gazetesi muhabirle -
rindcn Makenzi, İngiliz otomobil 

1 
fabrikatörlerinden birisile İstanbul·· 
Avrupa eksprcsile bir yarış yapmıya 
karar vermişler ve bu yarışa üç giin 
ev\•el başlamışlardı. 

Sirkeciden ekspresin kalktığı za
man hareket eden otomobil, Maca
ristanda da ekspresi geçmişse de he
nüz sebepleri öğrenilemiyen bazı si
yasi husumetlerden dolayı Makenzi 
ile arkadaşı bu yarışı yarıda bırak-

1 mıya mecbur olmuşlardır. 

. l Telefon mUdUrlUğU femız fUfU mQSl fstanbul Telefon İdaresi Müdürlü-Köylerin daima 
hususuna dikkat edl• 1ecek ğüne Nafıa Vekaletince bu idarenin 

ıı satın alındığı gündenberi müdür 
muavinliğini yapan Bay Niyazi ta
yin edilmiştir. ~ !l.eh.iye ko~nıe Kurumu Saınat

~llltı ~tarafından hazırlan
CaJttq. l)-~ den~ düğünü bu akşam 
~ı~e· ~e 154 fak·kenannda yapıla
c-ıc 0 ktır. neniı ~ Ç0ctık sünnete
lii.ıc 1-ıı bu dü.. .. ~rında yapıla
~e 1.enlbı ~ llllinasebetile bü
~ .\Yr~ :~rograın hazırlan
~Ye fen h usaınere mahalli, 
ıt._ · ~ı-.. ·:eYetleri tarafı da 
~~~ B· n n 
l,J~ -ı..ı.~i·iç· ır kazaya mey -

Köylerin de şehirler derecesinde ı mak üzere kurslara alınacaklar; ilk 
temiz olmasına dikkat etmek ve tahsilini bitirmiş ve askerliğini yap

köylünün sıhhatini korumakla mü:. mış 25 - 40 yaş arasındaki namz~t -
kellef bulunmak üzere (Köy sağlık lerdcn seçileceklerdir. 

K auçuk yetlstlrmak içinde korucuları) namile yeni bir teşkilat (Köy sağlık koruculuğu) için daha 
bir yer lstlmllk edlldl vücudc getirilm<!si kararlaştırılmış ziyade (köy muallimleri) tercih e-

Asri antr epo yapıhyor 
Mumhanede yapılacak asri antre

ponun inşası 190 bin liraya ihale e-

~. ~icap eden teda-

Hükiımet, Alanyada kahve ve ka- \'C buna ait hazırlıklara başlanmış- dileceklerdir. 
uçuk yetiştirilmesini tecrübe etmiye tır. Bunların vazifeleri, köylerin için
karar vermiştir. Bu maksatla Alan- Bu maksatla m uhtelif Vilayet ve de sivrisineklerin yayılmasına sebep 
ya ve civarında mühim bir yer is - kazalarda pek yakında kurslar açı- ,olacak su birikintilerini kurutmak, 
timlik edilmiştir. Burada Alman !araktır. Bu kurslarda altı hafta müd-,evlerin ve sokakların daima temiz 
mütehassısların nezareti altında kah- detle nazari ve ameli crers gösterile- bulunmasına dikkat etmek, umumi 
ve ve kauçuk yetiştirilmesine başla- ıccktir. Tesbit edilen resmi talimat- lverlerde hamamlar yapmak gibi sıh-
nılmak üzeredir. nameye göre (Sağlık korucusu) ol- lhi işler olacaktır. 

l dilmiştir. Ayni zamanda b~ depo .. -
ııun önüne en son eELAOIELAOE 
nun önüne en son sistem tahmil ve 
t<lhliye tesisatı yapılacaktır. Bu sa
yede rıhtıma yanaşan vapurlardaki 
eşya yeni sistem vinçlerle ve h!s bir 
yardıma muhtaç olmadan d«<ruca 
Mumhane antrepolarına sevkedile -
cektr. 

Cihanı hayrette 
bıraka~k bir kc
şfiyatta bulunarak 
Türkiye Cümhu-

1 
riyetine ve Mil - 1 

Jetler Cemiyetine! 
müracaat ettim. 1 
Haber beklemek
te olduğumu bil- • 
diririm. 

Çorlu Güneş Ci. 
1ıanoğullann dan 
Ali Rıza Özlü 
Mustafa Albayrak. 

ZAYİ 
İstanbul 28 inci okuldan aldığım 

sahadetnameyi zayi ettim. Yenisini 
~lacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Bekir Tezcan 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

ihtiyari ve mecburi · 
duraklar 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
cTramvay durak yerlerinin lev-

1ıalannda., bir kısmının ihtiyari, 
bir kısmının üzerinde de mecbu
ri durak, diye yazılıdır. Fakat i~ 
tiyari ve mecburi durak yerleri, 
neye göre taksim ve tefrik edil -
mi§tir. Burasını bilm:yorum. Fa
kat, gözüme ilişen durak yerle -

• 
rinden çoğunun üzerindeki yazı i-
le, a durak ycrinirı ehemmiyeti ve 
mahiyeti bir tezat teşkil etmekte-
dir. Vatmanlar da ekseriya, bu 
levhalara göre amel ediyorlar ve 
asıl durulacak yerlerde durmu -
yorlar. Mesela size, bir misal ya
zayım; Taksim.den M~kaya giden 
bir araba, Harbiyeye gelince, dur
malı mıdır, durmamalı mıdır?. 
Harbiye, zannediyorum ki, mü -
him bir durak yeridir. Ve tramvay 
arabası, kondöktör zil çalmamış 
bile olsa, durmalıdır. Halbuki, 
Harbiyede, Taksimden gelen ve 
Maçkaya giden tramvayların dur
duğu yerdeki durak levhası üze
rinde ihtiyari durak, yazıyor. Har
biye, ehemmiyetsiz bir durak mı
dır ki, ihtiyari levhası konuyor. 
Daha bunun gibi bir çok Yanhf. 
yazılı levhalcır var .• 
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~l~fil :Jf lltalya ile _Al'!_lanyanın il~ 
_ _!j_ •- Yakınlrgı uzerıne 

. it~lyadan çekindiği 
ıçın Almanya konfe. BEŞ SENEDE BİR 

ra nsa gel d • Yazan: Tarık Sekban m e 1 H ~~r:~.;;:~~~n~:~~~~ ~:~: 
• kese saydırmış bir adamdı. 

• d•J•k Jt ) ·ı b b } h b Çalıştığım dairede hepimiz ona hür-
Şlm 1_1 a ya) e era er 0 mayi eSa JD3 ~et ederdik. Her hangi birimiz bir Almanya 

Uygu b 1 1 •ıt d kJ k • • d • ış yapacak olursa ondan akıl danış
D u uyor. ngı ereve e ya aşma nıyetın edır madan yapmazdı. Yani o ayni za -A lmnnyanın hal ve tavrına dik • ; manda bizim bir akıl hocamızdı. 

kat edilirse, Berlin - Roma mih- Hamdinin ışınc bir dakika geç 
\·eri ne kadar saglam denirse densin kaldığı, izinli olarak çıktığı vaki ol-
saklnnatruyan bir hoşnutsuzluk göze muş bir şey değildi. Bekar bir adam 
çnrpıyor. Öyle ki, şu Akdenizde kor- olduğu için bir odada oturur. yalnız 
sanlığa mani olmak işi tamam.ile İn- başına geçi ip giderdi. Fakat daire-
plizlerin ve Fransızların eline geç- de bizim de çoğumuz bekar olduğu 
tikten sonra Nyon Konferansına ça- halde hiç birimiz onun gibi hareket 
ğınldığı halde, İtalyayı memnun et- etmezdik. Biz ne kadar gezer, to • 
mek için gitmıyen Almanya, buciın zarsak o da o kadar aksine hiç gez-
biraz düşünceli vaziyettedir. Bir "'ta- miye \'C hatta oturduğu oda ile çalış-
raftan İtalyayı kırmamak, bugünkü t1ğı odadan başka hiç bir yere git-

hcsabına elverişli görünen Almanya mczdi. 
için ôbiır taraftan da müstakbel he~ Arkadaşlar aramızda hep onu met-
sapları altust ctmr.mek, İngiltcırC'ye heder, iyiliklerinden bahsederdik. 
yanaşmnk düşüncesi hnkimdir. İçimizde onu scvmiyen yoktu. Ağzı-
Döı t beş aydanberi yapılan bir kaç mızdan onun aleyhine bir kelime ka-

tecrübe. Roma-Berlin mihverini kı- çıracağız diyerek ödümüz kopardı. 
ramamıştır Bugünkü Almanya bir Gene böyle onu mehedip, iyilik1e -
zaman dnha İtalya ile beraber-olma- rinden bahsederken dajrcnin en cs-
yı hesabına uygun gormektedir. Bet- ki memurlarından biri olan Nazım: 
linden gördüğü bu müzaheret, ara _ - Siz onu bilmezsiniz, o eski kurt-
daki bu tesanüt ise şu Nyon Kon- Nurenberg kongire&ınoe Hltler nutuk sOylerken lardandır. 
feransına gitmemek gibi menfi bir yaya uya:rak Nyon toplantısına git- Berlinde olup bitecek şeylerin Lon- Dedi. Hepimiz acaba bu adam çıl-
harckettc Romaya lazım olan kuv- miyen Almanya, İspanya ı"şın' ı'n bı·r d d 1 ~ . dırmış mı, diyerek onun yüzüne bak-ra a nası gorüleceğini düşünmek-
veti vermiştir. tık. Fakat o yine: gün böyle Akdenizin emniyeti hali- ten Alman mehafili kendilerini ala-

İta1yanın, Almanyanın gelmeme _ - Hele biraz sabredin, zamanı gel-
} . K ni a1an safhasında İtalyaya azami bir mıyorlar. Almanya korsanlıg-a karşı · · d · ·· · crı onfcransı akim bırakmış de • sın sız e gorursunüz. Bak o vakit 
~·ıa· D fedakarlık göstermic: oldug-unu an - toplanan konferansa gitmemekle İ- b 1 h k k · · gı ır. üşiini.ilmc~i lazım gelen Y ana nası a verece sınız. Fakat 
şeyler düşünüldü, kararların tatbi _ latmak istemektedir. Çünkü menfaat talya uğruna bir fedakarlıkta bulun- epeyce beklemek lazım. Bu iş muay
kına gc~ildi. Bu cihetin tetkiki ber- hesaplarında Almanlar, yukarıda de- muştur. Şimdi sıra İtalyaya geliyor: yen zamanlarda olur, hepiniz daha 
taraf, fııkat Bcı·lin ile Roma arasın- diğimiz gibi, İngilizleri kuşkulandır- Almanya uğrunda İialyanm da bü- bu dairenin yenisi olduğunuz için o
da şimdi mevcut olan hava bir hoş- mayı hiç de doğru bulmazlar. Sin - yük bir fedakarlıkta bulunması iste- nu tanımazsınız. Biraz daha bekler
nutsuzluk, rahatsızlık hav.ası olduğu yor Musoliniyi görülmemiş tezahii • nccektir; dersek büyük bir keha - ~eniz siz de görürsünüz ya! .. Şimdi 
derhal kendini duyurmaktadır. İtal- rat ile karşılamlya hazırlanırlarken ne söylesem boştur. Gözünüzle gör-

Viyanada boşanma 
hadisesi olmayan hafta 

Viyanalılar, son zamanlarda koca
larından boşanıyorlarmış. Geçenler
de boşanma hadisesi o kadar çoğal -
mış ki.. yalnız bir mahkemede bir 
haftada 1500 boşanma kararı veril -
rniştir. 

Fakat son haftalarda bu miktaı- a
zalmış ve cyl('ılün ilk haftası Viya
mıda hiç bir mahkemede bosanma 

:ı: 

kararı verilmemiştir. 

• 
Lavrens Tibet 

Vivanada .. 
Sesinin güzelliğilc tanınmış olan 

Amerikalı film artistlerinden Lav -
rens Tibet Viyanalıların daveti üze
rine Viyanaya gitmiştir. 

- nette bulunmuş olmay12. :neden inanmazsınız. 

l(arılarını 
~ 

aldatanlar 
---

Talak kararı alırken, samilerden 
hemen bir zevce buluyorlarmış! 

İçimizde Nazımın sözlerine ehem
miyet \'eren olmadı. Hele ben böyle 
bir şey olacağına hiç inanmıyordum. 
~zamanı gelsin deıı ne demekti? O-
nu; •sacmalama!• diyerek susturduk 

••• 
Aradan aylar geçti, fakat Nazımın 

sözleri bir türlü aklımdan çıkmadı. 
Bir gi.in daireye gittiğim zaman 

. ----~ Hamdiyi yerinde! göremedim. Şaşır-B ı~has~a Avrup:ı<la karılcırı üıe - ım<'vzu sonunda diyor ki, mıştım. Daha ilk defa olarak daire-
nnc ı~anet eden crkckkrın mu- ·- İyi ki evl~ değilim~. Eğer evli ye geldiğim zaman onu yerinde gö-

hakemclcrı balland1ra ballandıra ya- olsayclım. kendımc reklam yapmak remiyordum. 
7.llır. ıçın boşanır, istediğımden daha ala Benim kadar arkadaşlar da hayrc· 

Açık göz bir gazeteci karıları iızc- 1 kız bularak evlenirdim. te düşmüşlerdi. Belki bir işi çıkmış-
rine ihanet eden erkeklerin ne ~"ap-

tığını merak etmiş ve iki günlük tet

kik neticesinde şaşırıp kalmıştır 

"""•11uuıuu .. ,, .. .,, .. , ............. 1111•••u•uıuıu11•1111u111uTnuun tıf, diye bir şey söyliyen olmadı. fa-

MERHABA! .. 

ğımı şaşırmıştım. Acaba zav:.ıllınm lamıştım. Bir aralık gözüme Naıt 
başına bir felaket mi geldi, diyor - ilişti, kafasını önüne eğmiş. kıs~! 
dum. Aı kadaşlar da iyice meraka gülüyordu. Bu gülüşüyle; 4gördiiJlLI 
düşmüşlerdi. Arlık polise haber ver- ya, ben size demedim mi?• dernc 
miyc karnr \'ermişlik ki, bir sabah ça· istiyordu. 
lıştığım odanın kapısında bir gürül- Biraz ~onra Hamdi bağıra b<lğır· 
tü koptu. Ne var? demiye kalmadan şarkı söylemiye başladt. İşin şaka ta 
kapı müthiş bir gürültü ile açıldı. rafı yoktll. Müdür duvacak oıur· 
Baktım, Hamdi sallanarak içeri giri- zavallı adam belki işin.den o)acaıdı 
yor. Hali çok tuhaftı. Şapkası yana Çünkü yaptığını anlıyacak \•aziyett 
düşmüş, ağzında sönmüş bir sigara değildi. Hemen yanına koştuın. 1' 
iki yana yalpa vurarak kendi masa- lundan tutup: 
sına doğru yürüdü. Sonra aklına bir - Aman Hamdi, sus, müdür dtl 
şey ge~miş gibi durup şapkasını ha- yacak, sonra belki bir şey der. 1' 
vatla bır defa sallıyarak: Dcdimse de 0 hiç aldırnııyarıı 

- Merhaba!.. başladı nara atmıya ... 
Dedi ve şapkasını havaya fır1ath. Bir aralık ayağa kalkıp 0y11arn1>'~ 

Olduğum y~rde donakalmıştım. Şaş- başladı. Nasıl susturayım diye dii • 
kınlıktan gözlerim Hamdinin üzeri- ·· .. k k d 1 ·d ' ,.atıŞ • 

k 
sunur en ar a aş ar a onu ~ .. 

ne ta ıhp kalmıştı. ~ gıı· .. . . . tırmıya çalışıyorlardı. Artık onu , 
-~~e:. gıbı. hır san~alyay~ c~kti~. zellikle .susturamı.racağımız1 arı1.:ti 

Ko1 kutuk saı hoş oldugu bellıydı. Bır ı mıştık. Imdada vinc Naz1ın yetı~ 
rezalet çıkarmasından korkmıya baş- (De"n:nı 6 ın;ı sagf(lclo) 
- ~ 

-

Uful etmiş olmasına rağınen 

J EAN·"·H·A·nro v 
Erı son şaheseri olan 

iKi KARiLi 
KOCA 

Fransızca sözlü filmi ile 

SARAY SINEMASINDJ\ 
parlak muvaffakiyetler kazanmakt~dır. 

ilaveten : FOX JURNAL ve ÇiÇEKLER NASIL YETiŞiR 
TUr e öğretici Film Lavrens Tıbet Viyanada Rigolet

to, Otello gibi eserleri temsil ede _ 
cektir. 

Karılarına ihanet eden erkekle -

rin muhakemesi hıncahınç dolu olup 

hemen yüzde seksenıni de kadınlar 

ve bunların arasında da genç kız-

Bugün matinelerden itiba

ren büyük bir aşk .•• Bir tarih 
ve kahramanlık sahifesi .•• 

kat akşama kadar ve ertesi gün de 
gözükmeyişi bizi telaşlandırdı. Bir 
ıki gün daha geçip de yine gözükme
yince iyice meraka düştük. Hasta -
lanması ihtimalini düşünerek içimiz
den birisi evine gitti. EYde de olma
dığı haberini alınca artık ne yapaca-
---------------------------------~--------~·------~----------_:;,__.:;:::;_-. ,1--·--------------------------.............. • lar teşkil ediyormuş. olan ve 

BARBARA STANVICK ,.e Vindsor Diikü Bu kızlar; boşanma kararı alan cr-

Viyana, 15 (Hususi) _ Vindsor keklere derhal yanasıyorlar ve ahbap 
Dükü ze\"cesile birlikte dün akşam olarak evlenme 7.emiııi hazırlıyorlar

PRES TON FORS TER 
tarafından oynanan 

Peşteden ekspresle Viyanaya geldi. mış. 

Şark istasyonuna çıktı. Doğruca Bris- Muharririn yazdığına göre iki gfin· 
tol oteline giderek her zamanki da- de üzerinde tetkikat yaptığı karısını 
iıesini isgal etti. Bugün Dük Vjya
nanın tanınmış zengınlerinden bfrisi- boşayan Erkeklerden 20 kışi kanla-
nin davetmi kabul c derek Nikolas _ rır.ı boşadı klan gi.ın derhal evlen -

burga gitti ve a\ la me gul oldu. Ak- mişJerdir. 
şama tekrar Vi) ana) a döndü. Muharrır uzun uzadıya anlattığı 

iSTiKLAL SAV AŞI 
Fransızca sözlü rilm. 
llaveten: Paramont 
Journal ve (3 dakika) 
Şayanı hayret ilmi 

bir film. 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 
<iskerleri tarafından işgaline mey
dan ve.rmemek için her gemiden yü· 
.ıer neferin karaya çıkarılmasına 
karar vermişlerdi. 

Miralay Vasos; ne Amirallere ve 
ne de onların kararlarına, zerre ka~ 
da ehemmiyet vermemişti. İhraç ııa .. 
reketini muvaffakıyetle bitirir bitir· 
mez, derhal bir beyanname neşre -
aerek: 

[Girit adasını, Kral Jorj namına 
!şgal ettiğini ilan] 

Eylemişti... Ayni zamanda, Han
yada bulunan Yunan Konsolosuna 
da; [Girit, Yunan hüklırn~-tine ilhak 
edılm.istir. Buna 'rıinnen Konsolos -
ltık vaı.üenız. d~ hit.ıma ermiştir. Bu 

günden itibaren (Kralın komiseri) 
unvanını alınız; yeni vazifenize baş
layınız ... ] 

Mealinde bir mektup göndermiş 
idi. 

Girit asilerinin elebaşılarile ilhak 
taraftarı olan Girit münevverleri, 
derhal Miralay Vasos'un etrafına 

toplanmışlardı. Şayet Avrupa büyük 
devletleri tarafından bir müdahale 
vukubulursa, ne yapılacağına dair 
müzakereye başlamışlardı. 

O zaman, ortaya genç bir avukat 
ablmı ı. 

- B kadar uzun sözlere ne ha -
cet? .. Yapılncak, tek bir hareket var
dır. O da; değil Avrupanm büyük 

devletleri.. hatta, şu dünyanın yara· 
tılcbğı gündenberi gelmiş ve geç -
miş olan yer yüzünün bütün hüku
metieri bile karşımıza çıksa; ileri at
tığımız adımı, bir santim bile geri 
çekmemektir. 

Diye bağırmıştı. 
Bu sözleri dinliyen]er, o genç avu· 

kata bakmışlar; 

- Yaşa Elefteryos Venizelos. 
Diye mırıldanmışlardı. 

O güne kadar yalnız mahkemeler
deki talakat ve rnehareti ile şöhret 
ka7.anm1ş olan bu genç R\'1.ıkat. işte 

o andan itibaren siyaset sahasında 

korkunç alevler püsküren bir volkan 
gibi kaynamıya başlamıştı. 

1 
B U G Ü N MELEK sinemasında zevkine GÜZELLlGINE. ILAHJ MOSIJd. 

SlNE karıamıyacağınıı NEFiS BiR FiLM 

İLK ACI 
Ayrıca 

HİSST BİR FiLM . AŞK • MU SIKJ 
ve GOZELLIK fllrnl. 

Baş rollerde : MAGDA SCHNEIOER • IVAN Pf.TROVITCH 
: 1- Paramount dünya haberleri. 2- Çiçekler nasıl yetişir. Türkçe film 

Seanslar heryUn 2 • 4.15 • 6.30 ve 9 da --
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Ailesi başkasına vermek isterse!.. 
En büyiik siyasi ve mali dalaverelerde 

Q,1~1 10 sene evvel bir adamla. ta-
\ lacağım. Bu parayı o zaman beş mis

bu haham evlidının gölgesi vardır 
ıR usyada bir zamanlar ~öyle bir nışmış, sevişmiştim. Fakat o 

zaman bu adam evli idi. Bun -

dan dolayı ayrıldım ı·e evlen
dim. Tesadii.f, on sene sonra 

muhavere cereyan edıyordu: 
Vasili dedi ki: 
- Hile yaptın: 
Yudko cevap verdi: 

li fazlasile öderim. Diyordu. 
Fakat bu sözler ihtiyar kadını tat

min etmediğinden günün birinde Yud 
ko'yu kapı dışarı etti. 

Üç scncdenberi bir gcn~ıc 
sevişiyorum. Zengin olmıyan 
bu genç benimle evlcnmiye ha
Z"ırdır. Fakat ailem maııi olu
Y~r. V c beni başka, daha zen-
9ın birilc eulcndirmek istiyor. 

bizi karşılaştırdı. Şimdi o da 
evlidir, ben de evliyim 1Ye yine 

- Sen oynamasını bilmiyorsun. 
İki serseri tokat tokada gelmek ü

Yudko sokaklarda dolaşmıya baş-
ladı. Hasta ve aç kalmıştı. Nereye 
baş vuracağını bilemiyordu. Bab::i -
~:andan bir kaç para koparmak ümi
cl ile tekrar Uman'a gitti. Üstü, başı 

biribirimiıi çok sevdiğimizi gö
rilyorıız. Ne yapayım? - N. Y. 
A. 

' 1ereykcn Yudko yediği ~~dde.tli bir 
sillenin tesirile toprnkhıı· uzerıne yu
vaı landı. Bııg·· k 

une adar karşıma çıkanla- A 1 b" 'b" ·.n· · ·· · te" bb .. 
,.ı hep birer ba1ıane ile reddet- s a m ırı ızı gormıye .. e us parça parça olmuştu. Cebinde beş Haham Barma oğlunu kolundan 

tuttu ve ileriye doğru iterek: 
- Haydi yürü!. dedi. 

parası bile yoktu. 
Haham oğlunu görünce dedi ki: 

tim.. Fakat şimdi artık bahane Etmiyecek, bu on sene evvelki aşkı 
de bulamıyorum. Sevdiğim ger.ç~ilip kapayacaksınız. Zaten o çoktan 
le evlenmek icin ne yapayım? silinmişti . Siz hayalinizle tahrik ve 

E - T. Mahmure. bir tesadüften istifade ederek taze-
kı skiden, kızı kendi haline bıra - lcmiye çalıştınız. Madamki evlisiniz. 
l'laro:an, ya davulcuya varır, ya zur- yalnız kendinizi düşünemezsiniz ve 
ko~ı:a derler ve onun için ebeveyni yalnız kendi reyinizle büyük bir me-
t~ ını. rnutlaka kendi seçerdi. Fa· seleyi halledemezsiniz. Hf'le, o da 

ıtab 
1 
ugunkü kızlarda böyle yapmak evli ... 

h.r 
1 

değildir. Ancak genç kızın da r.-"'ll§~~;i;J~i"°":~~==--~Mi1 

Kiyef yakınında bulunan Uman 
kasabasının Yahudi mahallesinde i
krilemıye başlıyan baba ve oğul ev
lerine döniiyorlardı. Evleri sefil ve 
kiiçük bir çatı altından ibaretti. Ha
ham Barma burada karısı ve çocuk
larilc beraber oturmakta idi. Haha
mın beş erkek ve altı kız çocuğu var-

- &ıi doğru yoldan ayrıldın, Allah 
du senin cezanı verdi ... 

Barma, söz söylemekte ne kadar 
bol gönüllü ise para hususunda da 
o kadar hasisti. Yudko babasından 
bir şey koparamıyacağını anlayınca 
tekrar yola çıktı. Nereye gidiyordu. 
Bunu kendisi de bilmiyordu. Yolda 
V.cndi kendine: cBir gün gelecek, zen1>ı~~bnazs<l yirmi yaşını geçmesi lfi-

ır. 

Sıı:c> g 1. 
le e ıncc, ailenıze, hele anneni-

ı dı. Kadın koca~ının hiddetli çehresi
ne ve oğlunun kızarmış yüzüne ba

gın olacağım!> diyordu. 
Yunko bundan sonra dilendi, ser

sculer ve hırsızlarla birleşti, onların 
çalıp çırptıkları eşy.aya ortak oldu. 
Bö lece memleket memleket dolaş
tı. Nfhayet günün birinde büyük bir 
şehre vasıl oldu. Gece olmuştu. Şeh
rin sokaklarını dolaşmıya başladı. 

Burada şık ve zarif insanlar ziyalar 
içinde dolaşıp duruyorlnrdı. Burası 

, il Yalvararak anlatınız ki, para de
t. f asaad_e~ bekliyorsunuz, bu saade

Kocam her gece horluyor ve 
her gece beni uyandırıyor. Çok 

sinirli olduğum için tekrar u
yuyanııyormn. Kendisine bir 

kaç 1:ere ihtar ettim, dinleme
di .. Adeta 1ıayatımdan bezdim. 

r kr ıçınde bile bulmanız kabil
~ıa· ~aı:ı olursa ne aıa, yoksa mes'ut 
nıı:~agınıı:dan, -pişman olmıyacağı -
har ~n emin iseniz- kendi başınıza 
ı~,.., e et ediniz. Netice iyi olursa on-
"·•n d Ne yapsam? - Ta. Giimiiş. 

;"oktu a memnun olacağına şüphe Bu yüzden insan kocasından ayrt-

iJr.f - --,=-=-ır---=--"lllll'l"""'mmTnll lamaz ya ... Yapacağınız şey onu bil' 
f ç,JF1!]· - fJ doktora göstermek, olmazsa ayrı oda-
1 l J - da yatmaktır. 
- ··· ADEM BABtl 

Yeni filmler 
Fazla geldi 

kaı·ak: cNe var? diye sordu. 
- Bu yaramaz çocuk günün birin

de ce11adın yumruğu altında gcbere-

1 

cck, havraya gidecek yerde memle -
ketin en fena adamlarilc düşüp kal. 
kıyor. 

Yudko cevap verdi: . 
- Ben haham olmak istemiyo -

lrum. 
- Olacaksın, bi.itün Barmalar ol

duğu gibi sen de olacak::.ın. 
- Hayır .. 
Çocuk babasına bakıyordu. Ağzı

na burnuna in<:>n ikinci bir silleye as
la aldırmadı. Ne bir kelime söyledi 
ve ne de bir hiddet eseri gösterdi. 
Fakat gözlerinde bir alevin kıvılcım
ları belirdi. 

Bu sırada annesi sordu: 
- Öyle ise ne olmak istiyorsun? .. 

sun? .. 
- Ben L<>dz'daki ticaret mekte -

binde okum::ık istiyorum. 
- Ticaret mektebinde mi?. Na -

muslu bir adam ve bir amele olmak 
için bu kadar şey öğrenmiye ne lü
zum var?. 

- Ben amele olmak istemiyorum. 
Çocuk bu söze hatta namuslu bir 

adam olmak istemiyorum, sözünü de 
ilave etseydi, çok doğru bir söz söy
lemiş olacaktı. 

Bunun üzerine haham Barma ba
ğırarak dedi ki: 

- Öyle ise git buradan Seni bir 
daha görmiyeyim. 

Yudko daha o akşam gitti. 1912 se
nesi temmuz ayının tozlu ve sıcak 
bir gününde idi. Bu serseri çocuk o
zaman 13 yaşında idi. Uman'ın bir 
çok kimselerin durup gevezelik etti

ği, uzun ve bol etekli kadınların, u
zun elbiseler giyinmiş erkeklerin bu

lunduğu dar sokakları geçerek yo-

JullusBarm 

Roterdam şehri idi. Yudko gözleri yaşla dolu olduğu j - Bir gün gelecek zengin olaca . 
1 

Ziyalar Yudko'nun gözlerini ka - halde dedi ki: ığım. O zaman seninle evlenirim .. 
maştırmış. gürültüler onu şaşkın bir _ Siz benim hayatımı kurtardınız. Fakat o, şimdi, aşktan ziy::ıde pa. 
hale getirmişti. İki giindenberi ye- Ben bunu hiç bir zaman unutmıyaca· rayı düşünüyordu. Elde ettiği para 
mek yemediği için bit::ıp bir halde ğım. Bir gün gelecek zengin olaca- ile Boer adında bir banger ile ortak 1 

ıdi. Sokaktan geçerken sendeledi ve ğım.. oldu. Onunla Balkan memleketle • 

'

nehre düştü. j Yudko Barma çalışmıya başladı. rinc mal ihraç etmek üzere komis • 
Gözlerini açtığı zaman kendini bir Evvela kendisini kurtaran bu ada- yonculuk yapmıya başladı. İşler i· 

sıra üzerinde buldu. Yanında bir a- ma çöp tenekeleri içinden paçarSDR ierleyip kar bırakmıyıa başlayınca 
ı dam anlamadığı bir lisanla kendisi- m:ı çöp tenekeleri içinden paçavra Yudko ortağı ile bozuştu. Boer ken-
ne bir şeyler soruyordu. Yudko Mu- toplamakla yardım etti. Fakat o, bü- disini hırsızlıkla itham etti. 

1 se\·ice bir kaç kelime mırıldandı. Bu yük işler yapmak hevesini besliyor- Yudko; cArtık bu kadar ortaklık 
adam ayni lisandnn kendisine cevap du. Biraz para toplayıp kılığım, kı- yeter!> dedi ve ba~h başına iş yap. 
verdi. Talii kendisini bir dindaşının !.,afetini düzelttikten sonra bir ku- mı:•a karar verdi. 
eJjne düşürmüştü. S<:>fıl çocuk boğuk ~;;rhaneye memur oldu. cRus-Hollanda ticari münasebatı-
bir sesle: Biraz sonra Holanda mahsulatını nı teşvik. namı altında bir ~irket te. 

- Karnım aç! dedi. ıhraç etmek için bir biiro açmış olan sis etti. Hakikatte bu şirketin yap. 
Bu meçhul adam ona acıdı. Ken- ıki kişi ile ortak oldu. Bir kaç ay iş- tığı iş ne idi?. Bu şirket, komisyon 

disini alarak pir çatı altına götiirdti. ler pek iyi gitti. .. Fakat biraz sonra ve ihracat işleri namı altında spe • 
Burası, alçak tavanlı \'C üstti başı iiç ortak arasında ihtilaf çıktığından külasyon yapmak istiyenlcrc, karlı 
pejmürde ins::tnlarla dolu bir oda - Yudko iki arkadaşından ayrılmıya işler yapabilmeleri için, istedikleri 
dan ibaretti. Paçavra, demir p:ırç:ı- mecbur oldu. Fakat giderken kasa- mallımatı vermekte idi. 
ları ve eski kemiklerle dolu idi. ~ ı da beraber götiirdü!.. Yudko, memur masrafından ta .. 

Yudko önüne konulan yemeği bir AŞKTAN EVVEL PARA sarruf etınek için dört kardeşi yanı· 
hamlede yedi, bitirdi. Sonra bir pa- 1 Bu, Yudko'nun birinci marifeti na getirdi. Onlnra işten bir kar vere
çavra yığınının iizerinc uzanarak sa- ı idi. Yudko bu sırada yirmi yaşında reğini söylediği halde zavallı adam-
baha kadar uyudu. !eli. Kısa boylu, zayıf, sinirli, nafiz ları günde 16 saat, pek az bir ücretle 

KİMİNLE KARŞILAŞIYOR? jnazarlı, tatlı "'e mütebessim bakışlı çalıştırdı. 
S b h d ğ k d. · · b. t' Yudko Brama dört senede 100 bin a a uyan ı ı zaman en ısını 1 ı r genç ı. 

kurtarmış olan adamı gayet gUzel ı Bu sırada zihnini işgal eden bir şey 
sarışın bir genç kız ile masa başında 1 \"ardı. O, bir müddetten beri kendisi
gördüğü zaman rüya gördiiğünü zan- ni ölümden kurtarmış olan adamın 
netti. kızını seviyordu. Güzel Clara'yı, mü-

Bu adam genç km kendisine tak- kellef tuvaletler \'C mücevh<:>rler i-
dim <:>derck: dnde görmek istiyordu. 

- Kızım! dedi. Bir gün CJara'ya dedi ki: 

florin kazandı. Fakat hayatında hiç 
bir değişiklik yapmadı. Henüz gös
teriş ve saltanatla enayilerin gözle-

! rini boyamak zamanı gelmemişti! .. 
Arasıra nişanlısına dönerek: 
·- Yakında evleneceğiz. Diyordu. 
1911 senesinde küçük şirketi ano-

la düzüldü. Loça vardığı zaman ya- UtttUUfllllllllllfllUIUUlllUtlftltltlltUHUUU11 f l l lltll 1111UfflltlhtıııtfllfffflllUUtllllfUlttfllttUUllllfl1Ull l llfhUIHtU•11ııuıuıuıı111111u ı nim şirket haline koydu. Novita'da 
1 bir şube açtı. Barm::ı artık büyük iş
ler yapıyor, parasını bankaya yatırı
yotdu. 

nında yük olarak bir gömleği, bir u- Japon bayrag"' ının manası l:aflJlarda yUzlerlnl yakmaktan çeklnmıye zun ceketi ve cebinde 10 ruble pa- . 
rası vardı. Bu tanımadığı şehrin so-

- b&fladılar, örtUyorlar kaklarında dolaşmıya başladı. Ta -

~ tltta yalan sevapt1r GUnahsız saatler bii ve insiyaki bir hareketle dar ve 
t\ ~l ludvig Diehl ile Dorta Viks Viyana opereti yepyeni mevzulu karanlık sokaklara doğru ilerliyor -
f !)\ brarından hazırlanmış olan bu bir operet hazırlamaktadır. Elde c- du. O, dilenmek ve icabında çalıp 
ti' A.. ılhassa figüran bolluğu itiba- ser olmadığı için bir müsabaka açıl- s;ırpmak suretilc yiyecek bir şey ve 

tl'ıerikan filmlerine faiktir. mıştır. Bu müsabakada birinciye 250 yatacak bir yer bulmak kabil oldu-
il• e ikinciye 100 şiling verilecektir. ğunu biliyol'du. İhtiyar bir kadın bu 

ttcdlta edebilir mi 3.fİm? e ~ocuğa acıdı. Onu bir kaç kepet mu-
Ast ·1 Sonya Henn·ını"n ı"lk fı"lml kabilinde evine aldı ve yiyecek ver-"ı"n <'l' ı e Gingers Roges, (Siz-

~ ' --a d oı· . t .. b k l k eli. Dünyayı zaptetmcyi düşünmek-fı ?tıl e. _bilir miyim?) isimli ye- ımpıya musa a a arını azan- .. .. . .. 
crını bitirmişlerdir. mış olan sampiyonlardan Sonya Hen- te olan bu kuçuk sersen ıçın nm -

ı ni Amerika film müesseseleri tara- barda bir hasır, biraz balık kurusu .. ~... . 
~ Jottı lı liarıovun son filmi fından angaje edilmişti. kafi idi. 
' 'l.arı S b d k m · o 1 Girdigvi ticaret mektebinde gös -~ t na) ov'un son filmi olan (Sa- onya uz a ayma şa pıy nu o -
·~ ~ '' ld d gv • • ili f"l · (B s·) 1 terdiği zekaya ve hafızasına ve ça-ı .:., "ı ızın hastalanması ve öl- u u ıçın < ı mı uz pren ı o up 

l "<-eri çe -rilmes· b"tm'c:t" lıc:ma kudretine herkes hayrette kal-ı..'1lleJ..,rı· ~e. Yarıda kalmıştı. Bir çok " ı ı 1:. ır. ~ 
·•ıı '" ı e mıştı. 
ı- sıı <l çın yeni bir yıldız aran • S i h it Geceleri tavan arasında ve şam -
, llıırı!!.. neticede Klark Gabl, Lio- ya a ın 
tt,: ı ·•ıor F İrene Dun ve Roben tarafından ha- dan ziyası altında çalışıyordu. Boğa-

11. :"'el•ı·n • rnnk Margan ve Ona . . . . . d k · · k k b 
1 

d 
;~ ıl> •• bu filmi tnmamlaması mü- zulanmıştır. Amerıkan fılmıdır. zını oyurma ıçın so a aş arın a 
••··· .. ~?.:Ulrnüştür. galeta ve kurutulmuş balık satıyor-

······· A "k b ı· du ' ................................... merı an gara e ı · 
llıte·ıbı Yudko beş sene çalıştıktan sonra ,"I Amerika, Radyo idaresi bütün din-

~tş. fııll n sesi artistlerinden leyicilerine her akşam şunları söy- bir çok ameli malCımat elde etti. Rus-

llr rı· K R ,. y E }emektedir: çadan başka İngilizce ve almancayı 
- Ne derdiniz varsa bize söyleyi- öğrendi. Bundan başka coğrafya, u

niz. Biz radyoda bütün dünyaya bu sulü muhasebe, hukuku ticaret tah-

J aponyaya cdogan gı.ineş, mem ·· 
leketi dl'niyor. Bu isim nereden 

geliyor? Bu isim esatir clevrinden 
boşlar. Japon esatiri de Avrupa esa
tidndcn daha eskidir. 
İmparator ailesinin muhterem a

nası olan Anısterasu Omkami'e dai-

ma giineş mabudesi adı verilirdi. Di
ğer tabirle Japon hiikümdarları gü-

neş neslinden geliyorlar. 

I Japon imparatorlarına ait i.iç ha

ızinc arasında Yatano-Kagami adı ve
rilen bir ayna vardır. Bu ayna gü -
neş mabudesi tarafından oğlu iza-

nagino-1\tikoto'ya V<'rilmişti. Güneş 
mabudesi bu münasebetle demişti 
ki: 

E 
1 rınin mukabili olarak cgüneşin men
şeı. manasına gelir. 

Bu ismi Avrupaya Mnrko Polo ge
tirmiş ve kendisi bunu Zipangu'ya 

tahvil etmiş ve o zamandanberi Ni
hon ve Nipon, Japon 9ekillerini nl
ını~tır. 

Nihon kelimesi japoncadır ve çin

ce Zippon kelimesinin mukabilidir. 

Bunun manası de •güneşin menşcıi. 
dir. Japonyada bazı halk sınıfları 

\•ardır ki, gündüzün görünen yıldız-

lara taparlar ve sabah leyin ortalık 
ağanrken kalkıp ona dua ederler .. 

1281 tarihinde Japonyanın Kubi-

Bu ak 
~tıı· Şamdan itibaren en 

1 Ve 
derdinizi söyler; dermanını muhak- sil etti. Bu, onun için lüzumundan <Bu ayna benim timsali müşah -

lay han tarafından istilfısındanberi 
N işiren mezhebinin banisi olan im -
parntor Nişiren Shonim, ordusunun modern şarkılarım 

Nova T N i DE 
kak buluruz. fazla idi. hasımdır. Bana hizmet ettiğin gibi 

baş kumandanı olan Shogun üzerin
de doğan güneş bulunan bir bayrak 

Ayna yuvarlaktı. Japon bayrağın-
Dünya içki aleyh tarı 
Varşovadn dünya içki aleyhtarları 

kongresi toplanmıştır. Bu toplantıya 
bir çok memleketler iştirak etmiştir. 

1\, okuyacaktır Polonya hükumeti namına da Sıh-
'llarda değişiklik yoktur • hat nazırı hazır bulunmuş \•e murah-
.._ ............... ~ .. I hasları selfımlamıştır. 

Fakat o, kültürünü arttırmaktan 
ziyade kim bilir ne kadar büyük i~

lere girişmek için malzeme tedarik 
etmek istiyordu. 

İhtiyar kadın kendisindc:>n para is
tediği zaman: 

- Bir gün gelecek, ben zengin o-

bu aynaya da hizmet edeceksin.> 

vermiştir. Bu bayrak üzerinde işlen-
da mevcut olan güneş de yuvarlak- . f •~ . d b. k d 

mış ve za er IA:"mennı e en ır ço • u
tır. 

Evveke JaponyaYa Zippon adını 1alar arasında ~ukaddes ayn.ayı m~-

vcriı"lerdi. Bu kelime; .Batan güneş• ılıafaza eden dort Deva kralıle sekız 
manasına gelen kendi memleketle- ku\'vetli ejder \'ardır . 

1914 te bankaya yatırdığı para mu. 
kabilinde iki milyon franklık bir 
krediye malik olmuştu. Artık Uman 
kasabasının serseri çocuğu, haham 

• Barma'nın asi ve Allah yolundan ay-, 
1 rılan oğlu, nihayet arzusuna nail ol
muş, zengin olmuştu. 

••• 
MÜKEMMEL FIRSAT 

Harp patladı. Barma gibi insanlar 
:çin bu harp ne mükemmel bir fır· 
sat olmu~tur!. 

Barma ve kumpanyası artık Bal
kan memlekctlerile komisyon ve ih~ 
racat işleri yapmıyor, merkezi dev
letlere erzak müteahhitliği yapıyor-

! du. Beri inde, Hamburgta, Viyana ve 

ı 
Nevyorkta acentaları vardı. Barma 
Londra, Paris ve Brükselde de accn
talıklar tesis etmek için müzakere· 
ye girişti. Fakat bu hükumetler. 
di.işmanla çalıştığı için buna müsaa· 
de etmediler. 

Barma bundan istifnde ederek Ro. 
t<:>rdamdaki Alman konsolosuna mil· 

racaat etti ve Alman muhibbi oldu
ğu için müttefik devletlere erzıık veı 
mek teklifini reddettiğini bildirdi. 

Barrna bu manevrasında muvaf • 
fak olmuştu . Biraz sonra müzakere 

için Berline davet edildi. Ve kül
liyetli miktarda sipariş alarak Ro • 
terdama döndü ve: 

- İşte iş buna derler ..• 

Diye sevinçle bağırdı ... 
Barına bundan sonra sosyalizm 

(Devamı 6 rıcı 8a11fada} 
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iki puv n · çin .. 
Fransa, italya atletizm 
karşllaşması nası oldu 

ltaiyanlar bu karşılaşmayı iki 
kazandılar sayı 

ltalyanlarm genç 
at ıeti 5000 metre 
koşuda aldığı bi-
rincilikle takımı 

galip yaptı · ....... ..;;;... .... .-. .................... ---
Paris (Hususi) - İtalya atletizm 

karşılaşması, İtalyanların galibiyeti 
ile neticelenmiştir. İtalyanlar bu ga
libiyeti 5000 metrede koşan Bevi
acque tarafından göğüs farkile ka
zanılan birincilikle elde etmişlerdir. 

Nctice<le İtalynnlar 75, Fransızlar 
73 puvan almışlardır. İtalyanların 
bu galibiyetini temin eden atlet he
nüz çok gençtir. 
Şimdiye kadar italya - Fransa a

rasında yapılan atletizm karşıla~a
larında alınan neticeler şöyledir: 

1928 de : Fransa (132), İtalya (108) 
pu\•an. 

1929da : İtalya {127), Fransa (122\ 
puvan. 

1930 da: Fransa (81), İtalya (67) 
puvan. 

1931 de : İtalya (78), Fransa (69) 
puvan. 

1933 de: İtalya (80), Fransa (69) 
puvan. 

1935 te: İtalya (83), Fransa (65) 
pı.:van. 

1937 de : İtalya (75), Fransa (73) 
pavan. 

Son seneler içinde İtalyan atlet
leri Fransızlardan daha fazla terak
ki göstermişler ı.·e birincilik kazan
mışlardır. Son müsabakanın netice
leri şunlardır : 

100 metTe sür'at : 
1 -: İtalya Mariani 10,4 saniyede, 

2 - ltalya Daclli 10,6 saniyede 
400 metTe sür'at : 
1 - İtalyan Lanzi 49,2 saniyede 

2 - İtalyan Missoni 49,5 sanivede 
800 metTe koşu : 
1 - İtalyan Lanzi 1 da. 54,7 sani

yede, 2 - Fransız GoLx l da. 56.4 sa
ni) ede 

1500 metre mukavemet : 
1 - İtalyan Besccnli 4 da. 3,2 sa

nıyede, 2 - Fransız Messner 4 da. 
3,6 saniyede 

5000 metre mukavemet koşusu: 
1 - İtalyan Beviacaua 14 da. 56,6 

saniyC'de, 2 - Fransız Lefevra 14 
da 56,6 saniyede 

110 metre manialı : 

farkla 

5000 metre koşuda 
ltalyan BeviacDuc 
Fransız Lefebvre·ı ge· 
çerek birinci olurken. 
1,84 atlıyarak yüksek 
atlama birincisi olan 
Fransız Mantran 

sıı Bça 43 saniyede Yüksek atlama : 
4X400 bayrak: 1 - Fransız Montran 1,84, 2 -
1 - İtalya 3 da. 19,3 saniyede, 2 Fransız Pourfourcat 1,84, 3 - ital-

- Fransa 3 da. 19,8 saniyede yan Dotti 1,83. 

• • • 
Yeni bir hadise 

Beşiktaş kulübü, Fener -
Güneş muhfelifini dava 

edecekmiş? 
Mesele Banlinonun bu muh

telitle oynaması imiş. 
Son günlerde İstanbul festivali 'lira para cezası Yereceklcrdir. 

münascbetile şehrimize davet edi- İşte davaya sebep olan hadise bu-
lcn Pire muhteliti ile yapılan maç- dw-. 
larda Beşiktaş klübünde resmen ka- Biz 
yıtlı olan Bambinoyu oynattıkları i- bu zatc, Bitokun dağıldığını 

söylediğimiz zaman : 
çin Fener, Güneş klüpleri aleyhine 
dnva açacaklannı haber aldık. c- Bitok halihazırda dağılmış de-

Dün bu hususta Beşiktaş klübünün ğildir .. onu ancak biz feshedebiliriz. 
en sahibi salahiyet bir zatile görüş- Bambino da halihazırda Beşiktaşta 
tük. Bu zat bize dedi ki : ve mıntakada lisansiye bulunduğu 

- Bundan bir müddet evvel dört için bu hükümlere rağbet etmiyen 
klüp biribirlerile anlaşarak B. İ. T. O. bu iki klüp aleyhinde dava açmıya 
K. namında bir komite yapmışlardır. karar verdik .. • demiştir. 
Bu komitenin verdiği karara göre, Biz bu iddianın ne dereceye kadar 

dört klüp biribirlerinden oyuncu al- doğru olduğunu bilmemekle bera -
mıyacaklar, aldıkları takdirde bin lber kaydı ihtiyatla koyuyoruz. 

••• 
Genç takımlar arasında turnuva 

yapılacak 

Bu turnuvanın tam bir titizlik ve ehemmiyetle 
yapılması lazım 

Haber aldığımıza göre Beşiktaş, 
Güneş, Fener, Galatasaray genç ta
kımları arasında bir turnuva yapıl
ması düşünülmektedir. 

Güneşten de bu işe bir zat karar ver
diği için o da arkadaşlarının reyle
rini sorduktan sonra kat'i netice o 
zaman belli olacaktır .. demiştir. 

A ... D A _L_A R_d __ N D A 

Tefrika No.: 74 Yazan:Celil CenQ~~ ·················································· ................................ 
Kuyudan çıkan adam sert bir tavırla bağırdı: 
-Arkadaşlarınızı garalıgan benim •• ihtiyar 

kaptanın suçu yoktur! 
Kuyunun içindeki gölgeler Rüste

min tehdidi karşısında birer birer 
başlarını kaldırarak görünmiye baş
ladılar. 

Türklerin ve bilhassa Rüstemin şa
kası yoklu .. 

Dediğini hemen yapan Türk de -
nizcisi: 

- İşte, çıkıyorlar. 
Diyerek biraz geriye çekilmişti. 
İlk önce uzunca sakallı bir adam 

göründü ve kuyunun kenarındaki 
duvarın basamaklarına tırmanarak 

yukarıya çıktı. 

Onun arkasından kırk· yaşlarında 
bir Venedikli kaptanı .. 

Rüstem bunları görünce, arkadan 
başka kimseler gt>leceğini umarak 
kuyunun ve kulübenin etrafını de -
nizcilerle iyice sarmıştı. 

Sakallı ihtiyar derhal Rüstemin 
ayaklnrına kapanarak: 

- Kızım nerede? 
Diye sordu. 
Rüstem şaşırdı: 
- Hangi kızından bahsediyorsun? 
ihtiyar ağlamıya başladı: 

Rüstem hayretle ihtiyarın kolun
dan tutup kaldırdı: 

- O, senin kızın mıdır? 
- Evet.. kızımdır. 
- Burada ne işiniz var~ 
- Gemimiz fırtınaya tutulup par-

çalanmıştı. Dalgalar bizi bu sahile 
attı .. Uzaktan sizin geldiğinizi gö -
rünce bu kulübeye girip saklandık. 

- Kızın bu hikayeyi bize ba~ka 
türlü anlatmışb. Demek doğrusunı.l 
sen söylüyorsun? 

- Evet aslanım_ bana itimat edi
niz! Bir felakete uğradık. Kızım b:i
yılmıştı .. Onu güçlükle sahile kadar 
getirebildik .. 

- Ya bu yanındaki adam kimdir? 
- Gemimizde baş forsa idi.. 
- Bize hançerleri atan sen misin, 

yoksa o mudur? 
Baş forsa ölümden yılmaz ve kor

ku bilmez bir adam tavrile ortaya a
tıldı: 

- Ben attım, dedi, kaptan Cino -
mın suçu yoktur. O, çok temiz yürek
li bir adamdır. 

' - Kuyuda başka kimse var Jlll· 

Diye sordu. 
İhtiyar kaşlarını çatarak: l· 
- Hayır, dedi, biz üç kişi kurtU 

duk. Ben, kızım ve o .. 
Rüstem yerde yatan yaralı arktı' 

daşlarını görünce tekrar ateş pil5 

kürmiye başladı .. 
Venedikli baş forsanın yanına so 

kuldu: 
- Kulübeden attığın hançerlerle 

arkadaşlarımı neden yaraladın? 'fat· 
lılıkla bize teslim olsaydınız size bel 
ki .yardım bile ederdik.. 1' 

Ihtiyar kaptan bu sözleri tasd1
• 

eder gibi bir tavırla başını saUad
1
• 

- Hakkınız var! Bunu ben de :kell 
disine söyledim .. fakat, söz dinlete
medim. İlk önce kendi hançerini ııt: 
tı. Sonra benim belimdeki hançe;'1 

zorla aldı.. onu da attı.. ve göııı: 
mün önünde sizin gC'micilerden iki 
kişiyi yaraladı. O, müthiş bir niŞ<'lfl' 
cıdır. Kendisini menedemedİlll·· 

İhtiyar bu sözleri söylerken. ye:· 
de yatan kızını görerek, çılgınc'1 u· 
zerine atıldı: 

- Şuracıkta baygın yatan biricik 
kızım Maryanayı görmediniz mi? 

Rüstem bunların ikisini de kulü- - Maryana .. yavrucuğum! 
beden dışarıya çıkardıktan sonra: (Devamı varJ 

=========================== ===========================';:::::::::::' 

1 HiKAYE 1 Dünyanın müthiş dolandırıcısı 
( 5 inci sayfadun d~vam) Beş senede bir 

partisine girdi ve sosyalistlerin mu
( 4 üncü sahif eclen dt'Oam ) habbetini celp için sosyalistlerin ga-

Bana bir kolundan tutmamı işaret :c:etesi olan Vorvartz gazetesine tah
ederek kendi de diğer kolundan tut- sisat bağladı. Barına, bununla da ik
tu ve bir eliyle de ağzını kapadı. Son- tifn etrniycrek beynelmilel amele ko
ra da diğer arkadaşlara bacakların- mitesi için Amsterdamda mükellef 
dan tutmalarını söyliyerek Hamdiyi ve lüks bir daire tesis etti. 
siirüklercesine odadan dışarı çıkar _ Yudko, artık bir kaç milyonluk bir 
dık ve bir de taksiye bindirerek o- sen·ete malik olmuştu. Nihayet Cla
turduğu eve gönderdik. ra ile evlendi ve kendisini ölümden 

kurtaran kayın babasına da bol bol ..... 
Mahut vak'a olduktan sonra ara

dan bir hafta geçmişti ki, bir sabah 
Hamdiyi yerinde gördüm. 

Sanki hiç geçen günkü sarhoş ken
disi değildi. Hiç bir şey olmamış gi

bi yerinde oturmuş işiyle meşgul o
luyordu. 

pnra verdi. 
Barma, az zaman zarfında Alman

ya İmparatoru Vilhelmin teveccüh 
ve itimadım celbe muvaffak olmuş
t u. Fakat bu muvaffakiyetler, Uman 
kasabasının serseri çocuğunun hır
sın ı tatmin edememişti. O, erkanı -
harbiyesi ve dört kardcşile Berline 

Akşam daireden çıkarken yanına giderek dünyanın en büyük maliye
gidip koluna yapıştım. Çünkü artık cisi olmak çarelerini aramıya karar 
merakımı gizliyememiştim: verdi 

- Aman Hamdi, merakımdan çat- Artık adını da Almanlaştırmış 
lıyacağım, lütfen söyle, geçen günkü Yulius Barına adını almıştı. 
halin ne idi? Almanyada sosyalistlerin iktidar 

İlk defa güldü, sonra: mcvküne geçmesi Almanyadaki 
- Oğlum, bu bende artık bir has- mevküni bir kat daha takviye et -

mişti. Bu sayede Almanyaya külli
talık halini almıştır. Eğer her beş se- yetli miktarda hububat, yağ ve süt 
nede bir böyle yirmi gün kadar şöy- hulasası ithal etmek inhisarını aldL 
le biraz eğlenip kafayı çekmezsem Bu işlerden elde ettiği kar yüzlerce 
hasta olurum. :nilyon radesinde idi. 

Amma, yalnız c:Beş senede bir. de- 1924 senesinde Barma dünyanın 
facık... en zenginlerinden biri idi. Asıl bü

Tarik Sekban yük işleri bundan sonra yapmış ve 

"H.a n g i k u 1 ü p 
taraftarısınız,, 
Müsabakasının neticesi: 

hükumet bankalarından istediği 1''" 
dar para çekm~tir. Barma sözde de" 
' • h" ı· h · ·1 ek ··ıete lC•. ızme ıne ta sıs edı m • u 
küçük bir faiz mukabilinde elde et• 
tiği sennaye ile sınai ve ticari teŞC1r 
büsler için para ikraz etmiye bnşl" 
mıştır. Bu istikraz, tam mürabab~~ 
zihniyetile yapılmış, Barma verd1 

• 

paraya mukabil ayda <o 5 faiz alfll1!. 
tır. Fakat birdenbire skandal ıne~ 
dana çıktı. Almanya hükfunetill!:. 
ifüısı malisine sebep olan Barınn ~ 
hnm edilerek t(.'vkif ve ailesi efra 

1
' 

oosUarı ve içlerinde bir de nazır bıl: 
lunan suç ortaklarile birlikte naP 
sedildi. eJı 
Kurduğu şirketler fesh ve rıı • 

müsadere edildi. Güzel rüyanın ıı! 
tık sonu gelmişti. 

YİNE NİKBİN ıı 
Bu rezaletin muhakemesi aytarC 

sürdü. Bin dosyalık bir itham ırıııt'1 arırı 
batıtsı hazırlandı. Mahkeme kar r 
vermek için 786 saat süren ceıselC 
akdetmiye mecbur oldu. , 
Dünyanın en büyük dolandırıcı .. • ...ıe•· 

lığını yapmış olan Barma bu ır 0, 
11 ay hapis rezasile kurtuldU· . 
mahkfuniyet kararını aldığı zaınafl• 

- Bir şey değil... demişti. se 
En çok sevdiği ve altı ay bllP.!l 

mahkum olan kardeşi Hanri ~i~'.!l 
bir halde idi. Fnkat Barına nilC ı 
idi. 

Hanri hapisten .çıktığı gün ona=. re 
N k . . d . ' dl) - e yapma · nıyetın esın · · d"' 

f I• 
sorulduğu zaman şu ce\·abı ve 

1 - İtalyan Caldana 14,9 s:ıniyede, 
2 - Fransız Mathiotte 15 saniyede 

440 metre manialı koşu: 
1 - Franc:ız Joyc 54,1 saniyede, 

2 - İtalyan Mori 55,2 saniyede 
Urun atlama: 

Dün Beşiktaş, Güneş klüplerinin 
alfıkadarlarile konuştuk, bize : 

- Bu işe Beşiktaşla güneş klüp
leri kendi aralarında bir anlaşma 
yaparak genç takımlar arasında bir 

Son Telgraf : Eğer böyle verilmiş 
bir karar varsa bu işe önayak olan
ları cidden candan tebrik ederiz. 1 
Çünkü geÇ<?n sene bir devre üzerine \ 

100 rey 
FENERBAH 

la 
E 

- Yeniden işe başlamak!.. , 
Barına bundan sonra AlınaııJ3.,1' 

dnn tekrar Holandaya geldı. 13iif1, 
servetinin döküntüleri Amsterdaı: , 
da kendisine mühim bir me\'}d ~ 
min ctmiye kifayet ediyordu. 139 g''' 
bilhnssa işlerini Bclçikaya kadııf eri 
nişletmek istedi. Ve kardeşi .fi; !' 

ile beraber Brüksclde yerlec:tı. ile 
nıa burada Bclçikn mali ·ecil~l· 
ahbop oldu. Onlarla beraber ı:;Q barı· 
yon franklık sermayeli bir k~Ç • ..,l ıı!l 
ka tesis etti. Az zamanda BrıJ~ 1q11J 
en kuvvetli malivt:cisi 0 1mu ~ tJ'lıı· 
senes!nde Alınanyanın if18sını ıct11' 
cip olan hareketi burad~ d:l t dB!l 
ederek Belçik MiUi B ·ast~1 

mühim miktarda kredi elde et~ d' 1 - İtalyan Mofei 7,63 metre, 2 
- İtalyan Caldana 6,97 metre 
Sın1da yüksek atlama : 
1 - Fransız Vintousky 3,90 metre, 

2 - İtalyan İnnocenti 3,80 metre 

Gülle atma: 
1 - Fransız Noel 14,41 metre, 2 

- Fransız Dreco 14,24 metre 

Disk atma: 
1 - Fransız Noel 46,25 metre, 2-

Fransız Winter 42,80 metre 

Cirit atma: 
1 - İtalyan Testa 61,29 metre, 2-

İtalyan Agosti 60,67 metre. 
Çekiç atma: 
l - Fransız Wirtz ~7,67 metre, 2 

- Fransız Saint Pe 45,56 metre 
4X100 bayrak : 

l - lıaı.va 41,3 saniyede, 2 - Frnn-

yapılan lik maçlarından sonra atıl 
kalan ikinci ve üçüncü takımlar ye-futbol turnuvası için çalışmakta ol

duklarını söylediler. ni mevsimin başlaması üzerine tek
Henüz Fener, Galatasaray klüp- rar faaliyete geçmiş bulunacaklar

leri hiç bir karar vermemişlerdir. dır. 

••• 
Şeref stadında güzel bir 

spor yeri yapıldı 
Bu saha bir çok şeylere yarıyor. 

M cmlcketc yeni bir stad kazandı - ı Bundan başka, bu sene olmazsa 
ran Siya - Beyazlılar, futbol sa- gelecek sene bu sahanın içine bir de 

hasından sonra bir de asri bir yüzme patenli hokey yapılacaktır. 
havuzu yapmışlardır. 1 Bu yeni yapılan havuz 28 metre 
İstendiği zaman motör vasıtasile uzunluğunda, 14 metre genişliğin • 

havu:tun suyu boşaltılarak içinde 1 dedir. Ve derinliği de 1,50 metredir. 
~r~ .~enis, basketbol, voleybol, gi- y.nzme yapıldığı zaman suyun irtifaı 
bı butun sporlar yapılmaktadır. hır buçuk metreden iki buçuk met-

Birinci oldu! 
Hangi kulüp taraftarısınız ğiz. 

İsimli müsabakanuzın rey tas • Hediyeler perşembe güniinden i-
nif işi bitmiş ve neticede Fenerbah- tib:ırcn (pazardan maada) her gün 

öğlcckm sonra idarehanemizde tevzi 
edilecektir. çe birinci olmuştur. Karilerimiz a

rasında çekilen kur'ada kazananla- Vadettiğimiz kupanın verileceği 

rın isimlerini salı günü neşredece- tarih, salı günü ilan edilecektir. 
PHIUNllttUtUttUMIUfUUUCHUttatttttUttifUUHUtnaııı"nmcnHnlHUllllUlllllM•ıMllllll'1UllUl lUUlllltıUl"h•1W1WUll1111UIUllllH• 

Fnkat nihayet 16 haz·ron 19,. }i1's 

Mılli Bnnkn Umum MüdlirÜ ~ ~I ıı 
t;ıw 

Barma tarafından tedavüle çı s:ıtıte 
senetlerde mevcut imzaların ., ... t:J 

hk11'" 
olduğunun !arkına vardı. Ta fıl:ıJı' 

reye kadar çıkmaktadır. 
Yukarıda saydığımız sporlardan 

başka bir de \•aterpol.l sahası yapıla
caktır. 

başlandı ve bu sırada Bartn3 'JC' 
yetini arttırnrak Milli Bankada: tJt' 
di milyon frank istikraz etti ~31 ~,. 
men mürabahacılığa başlndı. : 1 1111 • 

l~~~~~~~~~~~~~~~lBarma'nın iki bilyük bankası ;ı ft!lı1 
d }';tr:ı yon frank açık verıyor u. ?Jeseıc 

Gelecek seneye kadar bu sahanın 
etrafı kapatılacaktır. Üstü camdan 
olacaktır. 

Bu saha 5 bin kişi almaktadır. 

Memleket sporu için çalı~an Beşik
taşlıları cidden tebrik ederiz. 

.. 
Ozür dil riz 

Yazımızın çokluğundan " 6 ölü 

var. , "E~rar engiı htan bul., ve 
"Balkao deniz hıırbi. adlı tefrikaları

mı.cı bugün koyama lık. 

şikayetler yağmıya başladı.. t:1'1ıı· 
ifliıs ile neticdendi. Bnrma btı do-4' 
da teb.it kararı verildi. Fakat jÇ tl 

ları sa ·esinde bu knran altı ııY f3L1 • 
tecil ettirmiye muvaffak oldt

1
• ·b t· 

nunla beraber artık partiyi ~,l) 1J ı-
f ı!l tiğini anladığından servc ın d•1' 

iiiiiiiiiiiii8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii-~~~[l: ısınım saklamış olduğu lf olaf1 
Ô7.fr dileriz. 

döndü. 



[ HARlci ASKERiKITAA rı iLANLARI 1 
bir saat evvel komisyona 

A.l!lasyadaki t ·h · · · . alın . era ın ı tıyacı ıçın satm saatınden 
er tııası ıcabeden 68 bin kilo sı • -
,_ 

1 Ve 254 bin kilo un münak gır mektupla veya bizzat müracaat et-
"onrn . asaya 

UŞtur. Talıplerin ihale gün ve miş bulunmaları. c403> c6148> 
E:rzakı K·ı 
. n 1 0 Muv, Teminat ihale günü saati Münakasanın Tahmin bedeli 
IStni 

SıQu eti 6801)0 
Un 25000 

1020 lira 
2381 .. 

29.9-1937 

• 
16 
10 

cinsi 

Kapa!İzarf 13600 lira 
• 31750 .. 

PiŞiK KIZARTI, SiViLCE 1 İstanbul 7 inci İcra Memurluğun
dan: 

Hulüsinin Basri zimmetinde ala
cağından dolayı Emniyet Sandığına 

512 lira mukabilinde birinci derece
de ipotekli olup ipotek fazlasına şa
mil olmak üzere haczedilen ve dey
nin ademi tediyesi hasebile paraya 
çevrilmesine karar verilen İstanbul

. da Küçükpazarda Yavuzersinan ma
hallesinde Arapçeşmesi sokağında 

eski ve yeni 9 numaralı 59 metre 
:1f.. 

Koıı d ·murabbaı ve kadastroca (1) numara-
5000 

Ya. aki kıtaatın ihtiyacı olan Tümen birliklerinin 37 ton sade-00 k 1 lı kütüğün 138 inci sayfasında tes-
11

. 
1 

1 o yulaf kapalı zarf usu - yağı eksiltmesinde talip çıkmadığın-Y e 'k 'l cil edilmiş kiirgir hanenin tamamı 
n•- e_. sı •meye konulmuştur. Şart- dan pazarlıkla 25 Eylıll 937 saat 10 - .. c K açık arttırmaya \'azedilmiştir. 
İst 01 onyada Levazım amirliği da alınacaktır. Muhammen bedeli 
lP·laııe bul, Ankarada Lev. azım amir - 33,300 lira ilk teminatı 2497 lira 50 MESAHASI: Bina 43, ahşap mut-
'" rı S t fak 10, aralık mahal altı metre mu-
dır a. ınalma Komısyonlarında- kuruştur. Şartnamesi 166 kuruş mu-
la d İsteklıler şartnameyi komisyon- kabilinde komisyondan alınabilir. Bunların izalesinin /rabbaıdır. 
.y:ı a okuyabilirler. İşbu 500,000 kilo !İsteklilerin şartnamesini görmek ü- en kat'i devasıdır. EVSAFI: Bina k<1rgir döşemeleri 
tad afın muhammen tutarı 22250 li- zere her gün ve eksiltmeye iştirak ------·--------ıahşap ve muhtacı tamir olup arka 
t ır. Şartnamesindeki % 25 mik • için belli gün ve saatte teminatları Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk cihetinde ahşap bir mutfak ve bir a
tar fazlası da dahil olduğu halde ilk ve kanuni vesikalarile Lüleburgaz- Hakimliğinden: ralık vardır. Zemin kat malta döşeli 
s~tııınatı 2085 lira 94 kuruştur. Ek _ da Tümen Satınalma komisyonunda e İstanbul Maliye Muhakemat Mü. bir taşlık ye tulumbalı bir kuyu var-

ltrııe 21/9/937 tarihine tesadüf eden bulunmaları. (425) (6276) dür!üğüne izafetle hazine avukatı dır. Merdiven altında bir hela ve 
~ ı günü saat 15,30 da Konyada Le- :1f.. I Vahit Sayın tarafından Sirkecide I bir koridor üzerinde bir oda ve ar-
n ?.ıtıı amirliği Satınalma Komisyo- 232000 kilo sığır eti kapalı zarfla ,Reşadiye caddesinde Rıhtım hanın- kada harap bir mutfak ve ufak bir 

Ur.da 1 İ k ·ıt k 1 t T h da Türkiye vapuru sahiplerinden 1 1 k d B ' 
937

· Yapı acaktır. stekliler 21/9/ e sı meye onu muş ur. a min e- ara ı var ır. ırinci kat bir sofa bi-
li! salı günü saat 14,30 a kadar tek- dilen bedel 53360 liradır. İlk temi - Halim aleyhine açılan on dört lira risi camekanla bölünmüş iki oda. İ
' tııektuplarını Konyada Levazım nalı 3918 liradır. Eksiltme 20 Eyliıl 1 alacak davasının cereyan. eden mu- kinci katta bir sofa üstünde bir oda 
•llıir]'~· 937 t · ·· ·· t 17 d E . 1hakemesinde müddeialeyhe tebligat b' h ı· ··k d ı. ıgı Satınalma Komisyonu Baş- pazar esı gunu saa e ,rzın- ır e a ve yu var ır. 
'<anı • d T .. k • h d S t 1 yapılamamış ve zabıtaca yapılan K ı· 1 "•'·' ı~ın. a verecek veyahut göndere- can a um ararga ın a a ına ma ıyme ı mu ıanımenesi : 1037 Ji-
,,..., d k · d 1 k · 'tahkikatta da şimdiki adresinin tes- d 
\
. er ır. Bu saatten sonra verilen omısyonun a yapı aca tır. lstekli- ra ır. 
"' h 1 'biti kabil olamamış olmakla kendi-..... ·ıa ut gönderilen mektuplar alın- er ihale günü tecim ve Endüstri O- Arttırma peşindir. Arttırmaya iş-

. ,.,Ya d d k 1 b 1 d ki sine yirmi gün müddetle ilanen teb- t· k ed ki . eaktır. Saat ayarı Kolordu Da- asın a ayıt ı u un u arına dair ıra ece erin muhammen kıy-
lte ik "b d ki d' ş ligat icrasına karar verilerek duru~- t" .. d d' b b ı., saati!e yapılacaktır. 2490 sayılı ves a ı raz e ece er ır, artname- me ın yuz e ye ı uçuk nis etinde 
"•nunu h sini görmek isteyenler bir adedini ması 22/10/937 tarihine rastlayan pey akçasını veya milli bir bankanın 
Ilı d n ükümlerine ve bilhassa 32 2 cuma günü saat on dörde bırakılmı• 
'- a desine uygun olmıyan mektup· 70 kuruş mukabilinde Erzincanda , teminat mektubunu hamil olmaları 
.. rın sah· 1 Tümen karargahındaki Satıııalma olduğundan sözü geçen gün ve saatte icap eder. 
tl.rı·ı-· . ıp eri eksiltmeye iştirak et- s ıt h t B' · c· Sulh H k k 

.. ,1y k Komisyonundan alabilirler. Kanu - u ana me ırın ı u u Müterakim vergi tanzifat tenviri-
cce tir. c353> c5839•. alık · d h bul nun 32, 33, 34 maddelerindeki esasa- m emesın e azır unması ve- ye ve icarci vakfiye borçları med • 

l( :1f.. ta uygun olarak isteklilerin verecek- ya musaddak bir vekil göndermesi yuna aittir. Yirmi senelik vakıf ica-
40() onyadaki kıtaatın ihtiyacı olan !eri teklif mektupları 20 Eylıll 937 ve aksi takdirde da\'aya gıyaben de- resi taviz bedeli müşteriye aittir. 
liyjOOo kilo yulafı kapalı zarf usu- günü saat 16 ya kadar Erzincan Tü- vam olunacağı tebliğ makamına ka- Arttırma şartnamesi 15/10/937 tari-
ıı· e eksiltmeye konulmuştur. Şart- men karargiihındak· s t 1 K im olmak üzere ilan olunur. hine müsadif cuma günü dairede m::ı-
t <lllıesi K da Le •-ır· lig"ı· ı a ına ma o- (934 100 ) 
stanb onya vazıın '"11 misyon Başkanlığına verilmiş bu- - 7 ihalli mahsusuna talik edilecektir. 

lıltJe . uJ Ankarada Levazım funir - lunacaklardır. c37h c5875.. ı Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 3/11/937 tarihine müsadif çarşamb:ı 
dır. t~SatınaJma Komis.yonla~ında- ===============!mahkemesinden: günü saat 14 ten 16 ya kadar daire-
lard klıler şartnameyı komısyon- İstanbul Beıinci !cra memurlu - Davacı İsmetin 1ktısat Vekaleti de yapılacak birinci arttırmada be-
~l~ okuyabilirler. İşbu 400,000 kilo ğundan : elektrik etüd posta şefi fen memuru del birinci derecede ipotekli alacak-
raa ın muhammen tutarı 17800 li- Binaya demir bir kapıdan girilir. afaiz ve masarifi muhake* ve üc- !ısının matlubunu temin etmek ü
fa~lır. Şartnamesindeki % 25 miktar Zemini kr.rasman döşeli olup tava- reti vekıilet tahsili talebile mahke- zere muhammen kıymetin yüzde 
llıin ası da dahil olduğu halde ilk te- nı kısmen camekan ve kısmen ah- memizin 937 /436 sayılı dosyasile aç- yetmiş beşini bulduğu takdirde üs· 
tıı atı 1668 lira 75 kuruştur. Eksilt- şap örtüliıdür. Zemin kat bir sofa ü- tığı alacak davasından dolayı müd- tünde bırakılır. Aksi takdirde en son 
la~ı 21 .. EyliıJ 937 tarihine tesadüf eden zerinde iki oda bir hela ve yanında deialeyhe ilanen yapılan tı-bligata arttıranın teahhüdü baki kalmak 
\>a Rlinü saat 15 te komisyonda Le- bahçeye çıkılır bir kapısı vardir. rağmen mahkemeye gelmediğinden üzere arttırma 15 gün müddetle da
~'U Zıttı ılnıir!iği Satınalma Komisyo- Bahçede beş mcyva ağacı \'ardır. 

1 
gıyabında icra kılınan duruşmasın- ha temdit edilerek 18/11/937 tarıhi-

9371l.da Yapılacaktır. İstekliler 21/9/ Ve çimento bir ha\'uz olup sokağa lda : talep ,·eçhile ibraz olunan se _ ne müsadif perşembe günü dairede 

1,, Salı günü saat 14 de kadar tek- duvar ve .. ke.p:sı. vardır. B .. odrum_ katı netlerde ki imzaların inkarı halinde 
1 yapılacak ikinci arttırmada birinci 

'" ""k it d J b t !ık d ik · t"k J • d 1dereccde ıpotekli alacaklısının mat~;;: .tup!arını Konyada Levazım ~.a -~ .. o~~ ı _ ır .aş_ ~zer~n e · i ısı ·tap yapı acagın an ve istiktap 
ita liğı Satınalma Komisyon bas- gomulu kup bır komurluk bır dolap 'ı günü mahkemeye gelmediğiniz hal- lubunu kmin etmek üzere en ~ok 
e~ı"1lığına verecek veyahut gönder~- ve zemini kırmızı çini eski ocaklı ve de istiktaptan kaçınmış sayılacağın- arttıranın üstünde kalacaktır. 200-1 
~ <.>ı·a· l b b d b h ·1 ı 1 numaralı icra ve iflas kanununun v ır, Bu saatten sonra verilen tu um ası ulunan mutfak keza ze- an a sı e muame e i gıyap kara-
eyalıut g·· d .1 mini çimento döşeli bir merdivenle lrının tc. b.liğine ve istiktabın 14/10/ 126 ıncı maddes!ne tevfikan haklan 

ltıı~ on erı en mektuplar alın- t · ·ıı ·ı b"t 1 t.:aeaktır. Saat ayarı kolordu daire çıkılır. Zemin katının aynı olup 937 tarıhıne rastlayan perşembe gü- . apu sırı erı e sa ı o mıyan ipo -
"'hl d b' · h · ı·d· T nü saal 14 te icrasına ve muhake _ ltekli alacaklarla diğer aliıkadara -

""•une ya .. pı.l.acakt.ır. 2490 sayılı ka- o anın ırı şa nış ı ır. avan katı """ b' f · menin de 14/10/937 pe b ·· ·· nın \'e irtifak hakkı sahiplerinin bu ,. hukumlerıne ve bilhassa 32 ır so a iızcrinde lavan arası do • rşcm e gumı 
"ıadd ı b · · k d' saat 15 e talikine k.•rar '"erı·ımı·ş ol- hakların \'C hususile faiz ve masari-esi a ı ,.e zemmi cııı o oşeli ve et • " • 
ların ne uygun olmayan mektup- rafı duvar ve korkuluklu bir ta _ duğundan tarıhi ilandan i• ·haren fe dair olan iddialarını ilan tarihin-
lir;ı ~hlp!eri eksiltmeye iştirak et- beş gün zarfında ı'tı'raz etmedı·g·ı·nı·z den itibaren 20 gün zarfında evrakı 

tıııy k rasası vardı. Bir bodrum ve zemin 
ece tir. <350> c5838>. b · ·k rnüsbitlerı·ıe bı'rlı"kte daı·remı·ze bı'l-

t d l ve erayı ıslı tap o gün ve o saatte 

* a o a arının pcncerleri parmaklık- clirmclerı' la'zımdır. Aksı· takdı"rde 
62"" ı d B. d h'I 1 mahkemeye gelmediğiniz takdirde 

cı . .,
1
""t O kilo sıgiır eti kapalı zarfla ı ır. ına 3 ı in< e elektrik ve hakları tapu sicillerile sabit olmı-

""' tııe k terkos tesisatı vardır Binanın tarzı istiktaptan kaçınmış sayılacağına 
l<>ıı b Ye oıımuştur. Tahmin edi- . ı · k ldair muameleli gıyap kararı L:bli"i yanlar satış bedelinin paylaşmasın-

ed ı 1 ınşa ve me\·ki em a piyasasına na- " d 13()2 1
. e 7360 liradır. hk teminatı makamına kaim olmak üzere ilan an hariç kalırlar. Daha fazla maliı-
ırad zaran tamamına 2930 lira kıymet 

Qı~i .. ır.: Eksiltme 20/9/937 pa - takdir edılmiş olan birinci derecede 'olunur. mat almak isteyenlerin 934/2501 
da'{'·· gunu saat 16,30 da Erzincan- ----------------ıNo lu dosyada mevcut evrak ve ma-
llı• :ınen karargahındaki Satına! _ ipotekli olup Gedikpaşada Divanı Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk hallen haciz ve takdiri kıymet rapo· 

• <>-oın· Ali mahallesi Divanı Ali sokak 6 ve mahkemesinden : runu görüp anlayacakları ilan olu-
t~~li! .ısyonunda yapılacaktır. İs- 8 No. lu bir bap ev \·e arsanın tama- İstanbul hazine maliyesine izafet- nur. • 
%str~o~ale günü tecim \'e en - mı açık arttırmaya konulmuştur le vekili aYukat Vahit Sayın tarafın· ı--------..:.' ------
lar, 'h asında kayıtlı bulunduk - Gayrimenkul 21/10/937 tarihine te- dan Beşiktaşta Kılıçali mahalesinin Beyoglu Birinci Sulh Hukuk Hii-
del6rı· ale kanununun 32, 33, 34 mad- lkimlig"inden · . ' ındek' sadüf ed<'n perşembe günü 14 ten 16 Fıstık sokağında 20 sayılı hanede · 
1~klij . ı esasata uygun olarak ya kadar dairede birinci arttırması Taliıt aleyhine mahkememizin 935/ Sadettinin avukat Orhan Mitat ve 
l~p] erın verecekleri teklif mek - icra edilr c<'klir. Bedeli kıymeti mu- 1995 sayılı dosyasile ikame eylediği !Rıdvan ve Şevkiye ve Horter ve 
lı.ııa::':O ~yliıl 937 günü saat 15,30 :ı hammenenin ';O 75 ini bulduğu tak- peşin almış olduğu 72 günlük maa- 11\fefhar aleyhlerine açtığı izalei şü
tlaki S rzıncan Tümen karargiihın- dirde müş!NU üzerinde bırakıla- şının miktarı olaıı 4268 kuruşun is- yu davasından dolayı Mü. aleyhler
ıııı. b atınalma Başkanlığına veril- caktır. Aksi takdirde en son arttıra- tiı"dadı davasından dolayı müddei - den Şevkiyeye Kalamış Bağdat cad
giirrııe~~nacak!ardır. Şartnamesini nın teahhildü baki kalmak üzere aleyhin ikametgahının meçhuliyeti desi 136 numaralı hane için davetiye 
'l'İl;n ıstıycnler her gün Erzincan arttırma 15 gün daha temdit edile- hasebile ilanen yapılan tebligata rağ- gönderilmiş ise de iki ay eV\'el gön
~orıı~n karargahındaki Satınalma rek 5/11/937 tarihine müsadif cuma men mahkemeye gelmediğinden gı- derilen yerden çıkarak elycvm i _ 
•Iııı s7on Başkanlığından narasız günü 14 ten 16 ya kadar keza daire- yaben icra kılınan duruşmasında: kametgiıhının meçhul bulunduğun-

gotebilir!er. •370> c5876.. mizde yapılacak ikinci arttırma be- müddeabih 42 lira 68 kuruşun tah- I dan şerhile davetiyesi bilatebliğ i; * deli kıymeti muhammenenin %75 i- siline 18/1/936 tarihinde karar veril- 1 ade kılınması üzerine bittalep 20 
'··L21ısooo k'l ni bulmadığı takdirde 2_?80 No.lu ka- miş olduğundan tarihi ilandan iti- .. ..dd 1 ,.,. ı gun mu et e iliinen tebliği icrasına 

iltrıı 0 un kapalı zarf usulile nun ahkamına tevfikan geri bırakı- haren 8 gün zarfında temyizi dava hk ,, eye k ma emece karar verilmiş oldug"un-<-lt · ·anuldu ı s d etmediği takdirde hükmün kesbi ~- sıltrne 2? . ır. atış JX'Şin ir. Arttırmaya işti- 1 dan muhakeme günü olan 9/10/937 
~ıı~ - eyliıl 1937 çarşamba rak etmek isteyenlerin kwmeti mu- , kat'iye tedeceği hüküm hulasası teb-

~ıı &aat 16 d . ' ı· •· k tarihine müsadif cumartesi saat 10 
l •caltt a Mersınde kışlada ya- hammenenin 5< 7,5 nisbetinde pey ıgı ma amma kaim olmak üzere i-
ı~Calttır. Zarflar saat 15 e kadar a- akçası veya milli bir bankanın te _ ilin olunur. (935 _ 1995) da müddeialeyha Şcvkiyenin bizzat 
~ lt veya bilvekiıle mahkemede bulun-

1., r.lılıarn' . . minat mektubunu hamil bulnmaları Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
llılııaı trıcn bedeli 37399 !ıra ve ilk lazımdır. Hakları tapu sicillerile sa- mahkemesinden : ması lüzumu tebliğ makamına kaim 

ı f 1 2805 l' d b't l · kl olmak üzere ilan olunur. <ı~ı. ıra ır ı o mıyan ıpote i alacaklılarla di- İstanbul Maliye Muhakemat Mil-
li~ •<li!erd · - 1 · k d 1 llı ~ bul e kanuni ikametgiih ve- ger a a a ar arın ·ve irtifak hakkı dürlüğüne izafetle hazine avukatı Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
~•it ist;y \!nacaktır. Fazla bilgi edin- sakiplerinin bu haklarını ve hususi- Vahit Sayın tarafından Küçükpazar- Hakimliğinden: 
,:~i ::latı:nıer Mersinde j:ışlada as- le faiz ve masarife dair olan iddia- da Hacıkadın mahallesinde Bostan Sirkecide Reşadiye otelinde 10 No. 

e-•t ea alına Komisyonuna mü • !arını evrakı müsbitelerile birlikte sokağında 32 numaralı evde oturan lu odada mukim iken ikametgahı 
ebilirler. (381) (598l). illin tarihinden itibaren nihayet 20 Faik aleyhine 172 lira 50 kuruş ala- meçhul olduğu anlaşılan Bahriye 
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• . ..,...i-:\i . , ... 

. lst~nbql'. ~ ~elediye~-~ ~:_. İlanları 
. . . '.. . .. 

Hepsine 250 lira kıymet tahmin olunan Sultanahmette tavukhane 
sokağında 'Xl, 29, 31, 33, 35 N.lı ev ile ahır ankazı açık arhrmaya ko
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 18 
lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 23.9-937 Perıemb• 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (5983) 

Senelik muhammen kirası 
55 numaralı yazıhane üç sene 
artırmaya konulmuştur. 

• •• 
240 lira olan Yenihalde ardiyesiz 
müddetle kiraya verilmek üzere açık 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. ?stekli olanlar 54 
liralık ilk teminat mektup veya makbulu ile 2-l-9-937 Cuma günü 
ıaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6022 

••• 
17·Eylül·937 Cuma 1 - 250 

18 ,. • Cumartesi 251- 350 
20 • • Pazartesi 351- 500 
21 • n Salı 5CJ1- 700 
22 • ,, Çarşamba 701- 9a5 

.. Belediye ~mekli öksüzlerinin Eylül 93] üç aylıkları yukar~a yazııı 
gunlerde zıraat Bankasından verilecektir. Aylık sah!plerinın Maaş 
cüzdanları ve nüfus tezkerelerile birlikte müracat etmeleri ilan 
olunur. ''B" "6!91,, 

• 
* * 

Ekmek ve Francalaların Kağıtlara sarılarak satılması hakkındaki 
kararın 4- 8-937 tarihinden ·itibaren bir buçuk ay sonra tatbik edile
ceği ilan edilmektedir. 

Görülen lüzum işbu Belediye te~bihinin tatbiki bir buçuk ay müd• 
detle tehir edilmiştir. "6290. 

• * • 

Beykoı agaçlama fidanlığında yaptırılacak. 

Keşif bedeli ilk teminat 

inşaat ve tamirat 3377,48 253,31 
lstanbul 8 inci mektebin tamiri 1550,48 116,29 
Bakırköy 2 " " " 907,98 68,10 
~ilivriye bağlı kurfallı köy mektebinin tamiri 6334,03 475,05 
Usküdar ve kısıklı parkıoda tamirat 795,66 59,67 
Bakırköye bağlı iki telli köy mektebinin " 3096,90 232,'Xl 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 
23-9-937 Perşembe gününe ı:zatılmıştır. Keşif evrakile şartnameleri 

Levazım müdürlüğünde görülebilir, istekliler hizalannda gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (I.) (6291) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Nümune ve şartnamesine tevfikan 8000 kilo baş ipi pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 20..IX· 1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alı::ı komisyonun. 
da yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden atı.• 
na bilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri illin 
olunur. (5789) 

• • • 
1 - Şartnamesine levlikan pazarlıkla 2000 kilo kazein kolası satın 

alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 20 - IX - 937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
15 de Kaba!aşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

4 -isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7 , 5 gü· 
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmelesi ilan olunur. 
•'58.:?1,, 

Liseler Alım Satım Komisyonundan; 
Yakacağın Cinsi Miktan 

Kok Kömıirü 483 Ton 

Tüvenan 280 Ton 

MangarKömürü 17730 Kilo 

Odun •Gurgen,. 471 Çeki 
kesilmiş 

Odun "Meşe. 120 ., 
kesilmiş 

Beherinin 
Tahmin 
bedeli 

Kuruş S. 

1900 

1300 

4,50 

310 

ilk temi· 
natı 

Lira K. 

688.28 

273 

59.84 

137.41 

Eksiltmenin Eksiltmenin 
yapılacağı gün şekli 

ve saati. 

24-9-937 Paz11r. 
lesi saat 15 de 

24-9.937 Pazar-
Kapalı 

tesi saat 15,30d a Açık 

24·9-937 Pazar-
tesi saat 14 de Açık 

24-9-937 Pazar• 
lesi saat 14,30 da Açık 

Komisyonumuza bağlı Gündüzlü Lise ve Orta okulların Mayıs 938 
sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar, muhammen bedeli 
ilk teminat, eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yakacaklar 
yanlarında gösterilen şekilde eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Kcr 
misyonda yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamelerdııkl yazılı kanunr vesikalardan başka Ticaret 
odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte 
eksiltmelere gelmeleri ve kapalı zarfların da eksiltmeden bir saat evvel 
Komisyon başkanlığına tediyeleri ve şartnameleri görmek üzere ko
misyon Başkanlığına müracaatları. "5778. 

Yeni neşriyat 

Pratik 
Torna, freze ve 

tesviyecilik 

~ - 1356 Hicri 1 1353 Rumi 

1 

Recep Ağustos ·, 

~~1~3-....:......_s~_I 
l l, b :1f.. gün zarfında birlikte dairemize bil- cak davasında müddeaaleyhe teb!i- Binbaşılığından mütekait Zekeriya 
0 ;/tılar,c~köy alayının 180,000 ki- dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde gat yapılamamış ve kendisinin ne- tarafına : 

, \> e 96 000 kil hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan- rede bulundug"unun ögr" enilemedı'!!' l\' d a,. .. 1 • ı o samanı ,.. 'ıem uhe tarafından aleyhı'nı·ze a-
,,~ •af . · !ar satış bedelinin paylaşmasından ' e1tsilt P~zarlık suretile, saman h k lı zabıta tahkikatile anlaşılmış olmak- çılan nafaka davasından dolayı na-

l,• , " tııe ıledir. ariç a rlar. Müterakim vergi, la 20 gün müddetle ilanen tebligat 
• ı.... •u1 tenvır· ı·ve tan ·r· d ·· t ıı· mınıza gönderilen arzuhal mübaşir •vvu af1 , • zı ıye en mu eve ıt icrasına karar verilerek duruşması 

ı(~ 4' Saıııan n muhammen bedeli Belediye rüsumu ve vakıf icaresi be- 22 /10/937 tarihine rastlayan cuma tarafından ikametgahınızın meçhul 

Yeni çıkan bu kitap, Torna, Freze 
ve Tesviyeci!iğe ait bütün bahisleri 

ihtiva etmektedir. Kitabı san'at me

raklılarına tavsiye ederiz. Fiatı 75 
kuruş. 

/
Yıl 1937, Af 9, Gün ?.61, Hızır 136 

18 EylQI : Cumartesi ,, 

1----:-----ı---'I 
1 

1 

i 

ılır. llıinatı 1ın0133•360 liradır. Yulafın deli müza,·ededen tenzil olunur. olduğu şerhile bilateblig- iade kılın-, günü saat on dörde bırakılmış oldu-
l 1 , . l ' samanın 252 lira- Yirmi senelik vakıf tavizatı müşte- ğundan sözü geçen gün ve saatte mış ve bittalep bir ay müddetle fla-
9:ıı 1haıeı . riye aittir. Daha fazla malürnat is- Sultanahmet Sulh Birinci Hukuk nen tebligat icrasına karar verilerek 

~ ~ ~azartes;r:a;yrı ayrı 20 Eylıll teyenler 18/9/937 tarihinden itiba- mahkemesinde hazır bulunması ve- muhakeme günü olarak ta 21/10/937 
tıı~11lere Şlı<lrtııaınel t ~5 .te.. ren herkesin görebilmesi için dairede ya musaddak bir vekil göndermesi perşembe saat 10 tayin kılınmış ol-

lıı~o er gü erını gormek iste- açık tutulacak şartnamesile, 34/125 ve aksi takdirde davaya gıyaben de- duğundan o gün gösterilen saatte 
111.ıtıda .. n Vize satınalma ko- No. lu dosyaya müraeaatle mezkQr g08t il vam olunacağı tebliğ makamına ka- m&hkememizde hazır bulunmanız 

er ınektedfr. dos)iada mev<jut vesaiki görmeleri im olmak u" zere ı'la'n olunur. (409) lüzumu tebliğ makamına illin olu • 
.{6180) ilan olunur. (34) (934 • 1008) nur. 

DANS PROFESÖRÜ KEMAL 

SAMİ BAYER 
Türkuvaz dans dersanesini kapa-

mı~tır. Yeni dcrsanemiz: 

İstiklal caddesinde İzzet Kanzler 
Fcto Evi yanında 60 numarada her 

gün sabah dokuzdan akşam ona ka

dar dersanemiz talebelerimize açık
tır. 

' 

Vakitler 

Güne} 
Ôğle 
ikindi 

Akşaıu 

Yam 
lm111ı: 

Vıaatl Ezanı ; 

ıa. d. ıa. d. 

5 43 11 28 
1 

12 08 5 53 
1 

li 37 9 :J2 
18 14 12 Ol 

1 19 48 l 32 
4 03 9 47 

-
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Kıymetli san'atkir 

Bayan -A·Fi Y. ' . 
nın 

SAHiBiNiN SESi 'ndeokuduğ"u 

or 
Plakı çıkmıştır . 

• •• •• ••• •• 
varken bu ıslı· 

raba katlanılır 

mı ? 

Baş, diş a2rı ları, oezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellit bütün 
ıstı ra bları n başlama•' ile beraber aklınıza gden iik isim olma lıd ı r. 

Mideyi bozmadan,kalb ve böbreklere dokunmadan 

.,__ e e ,iktat ••-- •••T i F O B i L••ı 
DİKİŞ YUJ?.DU I Ti~r:e·~~~~ h~~l~t~rına 

El işleri sergisi ay sonuna ka· • 

dar umuma açıktır. Biçki, dikiş 

lutulmamak içb aıtızdan alı. 
nan tifo haplardır. hiç rahatsıı
lık vermez. Herkes alaLi'ir. Ku

tusu 50 Kr. ma:m-•1 

Türkiyenin en mükemmel citalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheser• 
dir. 1, 2, 3, 4, 5, renkte fırçasile şişesi 

O kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 

1 

öğrenmek isteyenler bu sergiyi 1 

görerek kayıd olmalıdırlar. Ta· 1 

FERiT RAM Z ~ ·:ırı, {"·uHASEBE/.;YvfRGfTffiiAZLARl-
kurs da vardır, 1 

• , l,,.' r~;;!:':';,~';'_~;:.ı,'~A"OlfıJ~ONJ.A~ı)A"llOA'AA 
Beşiktaş Akaretlerde 87 No. ' Seyahatten avdet ederek has. ,..,.?;l.1 ~1: ~~o/,..'"'"".,, • .,,.,,~ 

1 Deniz Levazım satın;' 
~omlsyonu lıı nıa!.!, 

leLe kaydı da açıktır. 3 aylık ·ı Di• hekimi I ı· i©"';,i' \~:~';' .. TM:ETTLn;~=.;:;-;, ,;·;;; 

1 l b ~ ...... EKSPRES Z11:.!;':.:~::;:.:·,::.::.r.":' ~ 
l !:!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~-!!!!~~~ta~t~ar~ın~ı~k~abue ::aş~l:am:.:::,:ış~Iı:r.:::::.:._~·=··=··~·~·:--~~-:;:;;;;::··=·~=·=·~=··="'·;;:=::!~!..! 1 - Tahmin edilen bedeli 559()() 

lir a olan 6 5000 ki lo sade ya~ 
24-Eytnt. 937 ta rihine rastlaY8

1 Cuma günil saat 14 de kapalı ıar3 

• • 

ve di ş ağrılarından k oru yaca k en iyi ilftç budur 

-- İsmine dikkat buyurıılnıası -- 1 

,; _______ G E C E L • G Ü N S E L _______ , .. 

1 

1 

Kız-Erkek ·UC iSELERi Orta-Lise 
usuliylc alınmak üzere münakasa>' 
konulmuştu !. 

5 2 - Muvakkat t~min at ı 40~ 
lira olup, şar tnamesi 280 kur~; 
mukabi li nde Ko misyondan herl(U 

( ESKi : 1 N K 1 L A B ) 

Kuranı, Direktörü : NEBfOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmi Okullara muadeleti tasdikli di r. Kayıd için hergü n müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal 1 

ta rifname ı<Önderili r. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi, Telefon : 20019 

-~ıİİİııİİİİiİİll--

alınabili r. 
1 3 - isteklilerin 2490 saY.ı 1 

kanu nun ta rifatı dahilinde tan zııtl 
edecekeri kapalı teklif mektupların; 
en geç belli gün ve saatten bt 

1 saat evveline kadar Kasımpaşad& 
bulunan Komi•yon Başkanlığı n • 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

5951 • • 
ı_v_atı_lı rs·rşt· ''"E"R i Ş•Kr Ca••srs' jGündüi°I 

ANA • iLK ORTA - LiSE KISIMCARI .Y. ·z 
Kız ve erkek öğreniciler için yarı yana ve geniş bahçetı iki binada ayrı y A Ti teşkilatı vardır. Fran• · 1 - Kasım paşada bulunan de

01
, 

1 ı 1 dikim evi müdürlügu" .. ndle biriklflı; sııca, Almanca, ngi izce kur arına dokuz yaşından başlıyarak biıtün öğreniciler iştirak edebilirler. l~ 
Okul tıcr g~n saaı lQ. 17 atasında açı~lır. telefon 42517 ofan (7600) kadar yünlü ve pamul< .1 

• 1 ·'":ııaıqııım-•mmıız:iımı:ımıım:ı111mı:ıı::ı-m kumaş \'e kösele kırpıntıları 20 Erlu. 
' -· ·~ ESİ<f fEYZiAf İ .;. 11937 tarihine raslayan pazartesi giı 

-----------•• 1saat 14 te pazarlıkla satılacaktır. JJ~ 
11 Yatısız her kilosunun tahmin edilen bede 

1 

(8) kuruştur. .. B 
a 

Yabh 
Kız ve erkekle r için ayrı böiÜklerde: Ana - ilk. Orta - Lıse sınıfları 

i lk kısımdan itibaren yabancı diller . 
2 - İşbu kırpıntılar, mezkür 111ıı

dürlükte her gün görülebileceği g ı· 
bi, bu husustaki şerait te komisyoll' 
dan öğrenilebilir. 

Talebe kaydı !çin hergUn mektebe müracaat edilebilir. 
.. lstıyen!ere terifna me gönderilir. 

ı--• Arnavut koy tramvay caddesi: Çifte saraylar . Telefon . 36.210 
-:r::::========:=:=.;-~~-~ 

Asker:ıA':,:~_:_k_a_ı_a_r __ ı ı,•, -...... Nefis ve leziz makarna yemek yisterseemz -de 
S d 1 M b•ı 1800 kılo Ftrro Votfrom e ••• an a ya ve 0 ı yanın •••ı 170 kılo Ferıotitan 

.. • . . . 1 I' 100 kılo Ferro Sılısyum Alemin -

3 - İsteklilerin, %7,5 pey akças: 
olan (45) lira (60) kuruşu İstanb'.~· 
Defterdarlığı muhasebe müdürlü~ı· 
ne yatırırak mukabilinde alacakları 
makbuz veya banka mektubu ile ,-e 
telli gün ve saatte Kasımpaşada bıt· 
lunan komisyona müracaatleri 

l t alyaıı usulü sa fi irmikten v. uılan 
Hem ucuzunu,hem guzelını almak ıçın stanbulda Rızapaşa yoku· 

şunda 66 No. ASRİ MOBiLYA mağ"azasını ziyaret edıııiz. · Tah~~;~dilen bedeli (15825) lira ı 
AHME DfEY ZI Tel. 23407 olan yukarıda mikdarı ve dnsı ya • ı 

zılı malzeme Askeri Fabrikalar U • 

1 

{617!!l..--

I 
Sultanahmet Birinci Sulh Huk"ı: 

. mahkemesinden : .. 
· :-.fu· 1 Istanbul Maliye Muhakemat ' 

Üsküdar Bölge Tahsil lmum ;\1üdürlüğu Satınatma Komis- I 
• •• 1 .. • yor.unca 2-11-937 salı güni.ı saat 15 

1 
dürlüğüne izafetle hazine avukaıı 

Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır. Vahit Sayın tarafından Eyüptc 15' 

MARKA GLUTEN MAKARNASJNI iSTEYiNiZ 

Dırektor ügünden: de kapalı zarrıa ihaıe edılecektır. Fabrikası : Galata Nccatibey caddesi No. 167 Jambey mahallesinde Melek ttarı· 

MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKETi Telefon: 43481 nıınevindc oturan eski jandarma ..,.c· Hazinei maliyeye aid olup bedeli s~kiz taksitte ödenmek üzere 

J.tanLul Mebu"' Ali Rızanın eşi Medilıaya 10760 lira bedel mukabi. 

!inde ihale edilen Kadıköyünde Caferağa mahall•sinin Şifa sokağ ı nda 

kain 13 5ayılı bina 6.J23, 24 lira müterakin borç için tahsili emval ka. 
nununa tevfikan müzayedeye vaz edilmiştir. 

lhatei eHeliy esi 20-9-937 Pazartesi günü saat 14 de Kadıköy ka. 

za<ı idare Hetetinde icra kılınacağından talip olan l arın% 7.5 pey ak· 

çelcrile birlıkte mezkür kaza kaymakamlığına muracaattarı. "5687,. 

j ..... , Kimyager ...... : Sultanah.met Birinci Sulh Hukuk 
ı •• • 1 ı m~hkemesındcn : 
ı Husameddın ı Istanbul hazinci maliyeye izafetle 
ı ı vekili avukat Vahit Sayın tarafından 
ı Tam idrar ta~iti 1~. k_uruştur. ı ş.;hremininde Denizaptal mahalle-

Bı tumum l< hlılat. Emınonu EmtAk ı · d B.. k · k k 33 ı d 
ı E B k k 

sın e ore çı so a sayı ı ev e 
ve ytam an ası ıvşısınd a . . 

ı 1 B H ı oturan Mustafa Danış aleyhıne mah-
zzet ey an ı . k ~ · · 936/1927 1 d · ı., ........................ ı eme•:•ızın . sayı ı osyasıle 

İstanbul 4 üncü İcra Memurluğun- açılan 
0
44 lira a,lacak davasından do-

dan : layı müddeialeyhi~ ikametgahının 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ıneçhuliyeti hasebile i!;inen yapılan 

karar verilen 31 . K • 18 4993699 tebligata rağmen mahkemeye gel • 
No. lu kundura dikiş makinesi 21/9/ mediğinden gıyaben icra kılınan du-
37 tarihine müsadif salı günü saat ruşmasında. 44 liranın dava tarıhi 
9 tlan 12 ye kadar sandalbedestcnin- olan 19/1/935 tarihinden itibaren 
de açık arttırma suretile satılığa çı- yüzde beş faiz ve yüzde on ücreti 
kuılacaktır. Bu satışta muhammen vekaletle birlikte tahsiline 9/7/937 
kıymetinin r;. 75 şi bulmadığı tak • tarihinde karar verilmiş olduğundan 
d;rde 28/9/37 tarihine müsadif salı tarihi ilandan itibaren sekiz gün zar

gunü ıkinci arttırmaya konulacak - ıfında temyizi dava edılmediği tak • 
tır. Taliplerın yevmi mezkürda ve dirde hükmün kesbi kat'iyet edece
saatinde Sandalbcdesteııinde hazır ği hüküm hulasası teblıği makamına 
bulunacak olan memuruna müraca- ~kaim olmak üzere ilan olunur. 
atlerı ilan olunur. (36) 1 (936 • 1927) 

Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (1186) lira (88) kuru~u 

ha i teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 de kadar komısyona 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddele • 
rindeki vesaıkle mezkür gün ve sa
atte komisyona müracaatları (5973). 

İl•-•••-••••••-•İııl•••mıa ______ .: !erlerinden Şevket aleyhine açıtaP 
otuz lira altmış kuruş tazminat da: 
\'asında müddeialeyhe tebligat va ıı 
pılamadığı gibi ınezkür adreste b 
namda kimse bulunmadığı ve c:.ı : 
ye\'m r.erede bulunduğunu bilen •< 
madığı zabıta tahk'katile anlaşılıı 

L~seler Ahm Sabm Komisyonundan: 

1f. 

Komisyonumuza ba!ilı gurıdüzlü okulların 20-9-9:!7 glınünde eksılt· 
mesi 2,7, 12.y.937 günlerinde Son Telgraf ve Tan ga,etelerıle i'a·ı edi'· 
miş olan yakaçakların eksiltmeteri 24-9-937 gününde Kok kömürü sa• 
at 15 de, Tüvenan 15. 30 da mangal 1-ö ,,,:irü 14 de, orlıFıla r 
14.30 da yapılacağ"ı ve işbu günde kapalı ndi uın eksiltme kanun,1 ıa 
uygun olmak üzere belli saatten bir saat evvel k~misyona tevdiye
leri. 

Şartname komis;on katipli~ınden görülüp ö~renitir. "6206" 

1 olduğundan müddcialeyhc 20 (Ü~ 
müddetle itiınen tebligat ic~ 5 ... e 

BİR ADET BUHAR LOKOMOTiFİ 
Tahmin edilen bedelı 28.000 lira o

lan bir adet buhar lokomotifi askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa • 
tinalma Komisyonunca 3-11-937 çar
şamba günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname 1 !ıra 40 
kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat 

"hın ,.e muhakemenin 22/10/937 tarı _,. 
ıul' 

1 1 
rastlayan cuma günü saat 14 e t ö· 

istanbul Komutanhğı i lan ları kine karar verilmis olduğunctan s c 
ı-".""-":--~-:.-------------------- zü geçen gün ve sa~tte Sultanah.ı1'1;e 

1 - lstanbut Komutantığıpa baglı kıtaat ve müeoses~tı için sa t ın Biı'inci Sulh Hukuk mahkeme>"' r 
1 ki . k dd k b' a ın aca arın CiM ve mı tar la r ı ile muhammen t uta rla rı, ilk t em inatla rı hazır bulunması veya musa " . dC 

ve ibate gü nler iy le iha le saatler i ve müoakasa şekitler i a;agıda vekil göndermesi ve aksi takdıf n 
yazıl mı ştır. · 1 ,ca-

Cinsi Mıktan Muhammen ilk Te- ihale • ihale Münakasa gıyabında davaya devam 
0 kunÜıere 

tebliğ makamına kalın olma 
4
) 

olan 2100 lirayı havi teklif mektup- Gaz ya:l"ı 7ouo Kg. 
1500 Ton 

__ .;.;ıu;..;.ta;;.;r;..;.ı_ m!!!:!!!.., g ünü sa..:!.!!_ Şekli ilfın olunur. (874 • P3~ 
1400 105 2ü-9-937 16 Açık 1:.ks. - ~ 

!arını mezkür günde saat 14 de ka- Tü rk An
trasidi 

36750 2756 249-937 15 ka pai: z. Üsküdar İcra Memurluğun 3 
· i

Mahciız \'e satılmasına karar ,.rro· dar Komisyona vermeleri ve ken - ş 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun J 2 -:- .a~tn~meleri. her gü~ öğ-leden evvel Komisyonda görülebilir. 

steklıterının ıtk temınatları ı le 2490 say ı lı kı.nunun 2 ve 3 ncu mad· 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle delerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale slatinden en az bir saat 
mezkür gün ve saatte Komisyona mü- evveline kadar tekt.f mektuplarını FındıklıdJ Komutanlık satınalma 
racuatları. .6045.. komisyonuna vermeleri. "5891" 

• .......................... . . . . .. . . ..... . 
ı Z"h 1 "ld h t 1 kt ı Edırnckapıdakı Şehıtlıkler me - 1 komısyonda gorulebılır Istektileri-u rev ve cı as a ı · arı . . . . · 
ı • •• ı zarlıgının tanzımı açık eksiltme ile nın 375 liralık ilk teminat mJkbuz 

ı Dr. Hayrı Ü mer : 1
ih.alesi 8 Birınciteşrin 9:37 cuma gü- veya ı~cktuplarac. ihale günunden 

• "~ı d B ,.1 A" . ı nu saat 15,30 da vapıl. caktır. Mu • ,evvel ınşaat wbcsınden alac~kl'rı • vx e en son ra eyo5 u 5 acamı ·· . ·k 1 . · • . . ... 
ı karşısında No. 313 Telefon: t/hammen keşif bedeli 4998 lira 84 ku- /'esı _a aıı ılc bcrnbt•r ıhale ,guııu 

len "yna, masa, kanape, koltuk. 5~1 / 
dalye. avize, etajer ve sair e>Y" .~pil 
9/937 "t:ı;ihine müsadif salı ~ıı ,e 

.. · ·· unL-
saat .12 den 14 e kadar Kadıi<OY W 
mezat mahallinde satıbcağıııda~u , 
!ip olanların mahallinde hazır 
lunmaları ilan olunur. __.. 

Sahip ve Baş Muharriri· 

Etem izzet BFN!CE. .. rii: 
Neşıiyat ı·e Yazı işleri l\1ııdıı 

~~~-t._s_.~ ı 43585 : ruştur. Şartname 1 ve keşif cetvelı vaktı muayyenınde Fındıklıda Ko
.......................... ile planlan her gün öğleden evvel m~ıta~lık. satınatma komısyonıı 3 

, gc rnc crı. (626Q) 
1 

Rıu ldı.'ı ııer: Ehıizr~ 


