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SÖZ 

Ceıaı Bayarın 
Dünkü Seyahati 

Nafia ve Hariciye vekilleri de 
Ankaraya avdet edince bütijn 

\1 e k İ J J e r Cumartesiye 
Vekillerin l çtimaı • 

toplanacak 
bun s b 

Muhtemeldir 
felui . a ah tayyare ile Ankaradan 
lrıız :ıze g~ldığini haber verdiği • 
~·ne daşve~ulet Vekili Celfil Baynr, 
kimiz u~~u sayımızda h:ıber verdi-
1\nkar g bı saat 15,30 da tayyare ile 

aya dcinm·· t•· . C l.ıl uş ur. 
bızzat C Bayrır hava istasyonunda 
ltiıı t umhurrcisirnizle Nafta Vc-

arafı d v 

rad d İn an ~gurlanmış ve Anka-
"-dlı a sınet Inönü ile Dahili'-·e 

Ye V J ' linııı.... ekı!leri. Vali ve Emniyet 
....... Mua .. ·· 

tı:ı.ı hr uru tarafından karşılan- _ 

~af;a V 
.\llkara . ekılıle Hariciye Vekili de 

Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü 
Yarın geliyor 
Evvela Nyon Konferansına, sonra 

Milletler Cemiyeti Assamblesine iş

tirnk eden .Hariciye Vekili Rüştü A

ras, yarın ~bah şehrimize gelecek • 
tir. 

Nafıa Veklll de gitti 
Celal B a yar Nafıa Vekili Ali Çetinkaya dün 

bir ihtimale göre cumartesi akşamı akşamki ekspresle Ankaraya dön • (ııı t ı[a D.vdet ettikten sonra Ve
ııı-....., eyeti tamamlanacak ve galip 

111""•lttıt 
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heyet tekrar toplanacaktır. rnüştür. 

1"'8-RIR-NHM ... UllllllUUIUl lHMM"'MMMNIM IW l""•lllllN9-ı•-

Habeşler faaliyette 

50bin 
Mitralyözlü, 
Tanklı Habeş 
italyanları bazı yer· 

lerden sürüp 
çıkarmışlar .. 

Paris, 30 (A.A.) - Paris Soir, ya· 

iTALYA 
iLE 

ANLAŞMA 

f ZlYTü~:f: k •t 1 .. ] l .. 1l~L e v~ mı ra yoz er e rnuse iill 

olan ve ellermde bir kaç da tank bu
lunan 50 bin yerlinin İtalyanları Ha
beşistan'ın şımali garbisinde bazı 

aksamını tah~iyeye mecbur etmiş ol
dukları söyicnmektedir. 

400 İtalyan yaralısı İtalya'ya git -
mek üzere Djibouti'den geçmi~tir. 

Yarından sonra 
Sırt ~amalhğı da, 
seyyar satıcıhk da 

YASAKTIR 
Yarından itibaren alışverişi sa
bah pazarlarında yapacaksınız. 

Artı k g öre mlye c e Qlmlz m a n zaralardan: Sı rt hamallıQı 

Yarın sabahtan itibaren Beyoğlu, vam edebileceklerdir. Fakat her ye. 
Beşiktaş, Eyüp, Fatih ve Eminönü ka- ni işde olduğu gibi, seyyar satıcıla • 
zaları içinde başta, sırtta, sırıktn ve rın bu yeni usulü yadırgayarak ya. 
omuzda her nevi eşya ve gıda mad • rından itibaren sayılarının bir hayli 
deleri taşınır.ası yasaktır. Seyyar sa- azalacağı muhakkak görülmektedir. 
tıcılar anca!<: Belediyece kabul edi- Halbuki hall:ımız asırlardanberi bil
len yeknasak tipteki el arabalarile hassa yaş sebze \•e mcyva ihtiyacını 
veya el sepetlerile satış yapmıya de- Arkası ikinci sayfada) 
UlllUIMUUUllllflflflllllllllJlllfllUIUIUlllUlllllllUUUfllUUllUUUIJIUllUlllUllUfllUı111uıuın11ıuıuıuuı11tturıu11u11ırrrrııuuuımnıı. 

Anadolu manevraları 
Yekiller heyeti ile 
•smet inönü hazır 

bulunacak 
Paris, 30 (Hususi) - Nyon an

laşmasına !talyanın dahil olması 
hakkında cereyan eden müzake • 
reler müsbet şekilde neticelenmiş, 
yeni bir anl<I§ma metni haz1r1an
mıya başlanmıştır. Bu metin, a
lakadar devletlerin kabinelerince 
tasdiki müteakip kat'i §Cklini ala
caktır. 

Dört devletin Gene dörtler 
Af Qnevra/ar ilkteşrinde yapıla

cak ve mühim noktalar 
tetkik edilecektir 

Protestosuna Ja- - • · • 
ponyanın cevabı Musolinı ve Hıtleri 

Türkkuşu 
Filosunun turu 

~~· ı yeni bir istekleri var 
Ankaradan bugUn latan· 

bula hareket etti 
Yurd içinde bir tur yapmakta olan 

ve ahiren EHizize giden Türkkuşu 
filosu, hava şartları pek gayri müsa· 
it olduğundan TunçeJi üzerinde tur 
yapmaktan yazgeçmck mecburiye -
tinde kalm.ş;ardır. Filoda bulunan 
kadın tayyarecimiz Atatürk kızı Sa
biha Gökçen'in gösterdiği arzu üze
rine tayyarecilerimiz müddeiumumi
nin huzurunda evvela baş haydut 1 
Seyit Rıza ile, sonra da Haydaraglı 1 
aşireti reisi Kanbcrle görüşmüşler • l 
dir. 

\..J ıl.J ~ Bu iki hayduda kendilerine ilk j 
'-'l'\ cıe 1 bombayı atan tayyarccinin Bayan 

C:"rb· r ve smet ınonü Tra., y a manevralarında ı ken 
bli .. ı /\.n d Gökçen olduğu anlatılmıştır. 
tı Yuıt ın a oluda yapılacak olan habere ve ı:ıhhiye teşkilatının ku - Filo, dün Elfızizden ayrılarak Kay-

Şangnaydo cayyare ııe 
öldürü len b ir Çinli ~ C!tınek~nc~aların hazırlıkları so- rulma ve işleme şekilleri düşman ha- seriye gelmiş ve saat 16 da Ankaraya 

ltı llhc Rcri edır. Umumi Harpten beri va kuvvetlerinin taarruzundan ko - hareket eylemiş. 18 de Ankaraya var· Tokyo, 30 (A.A.) - Gayri muha -
ıı i!ıtıleket sı ~eşki!fıtının da iştirakile runma ve bu taarruzları defi teşki- mıştır. Filo meydanında Başvekalet riplerin bombardımanına karşı yapı
~ an bu ınıızde ilk defa yapılacak !atının vaziyetleri tetkik olunacak ve Vekili Celfıl Bayarla İsmet İnönü ve lan protestoya Japon hükumeti bu-

h llınıh, tnane>vralara pek ziyade e- bu kısımlarda çalışmakla olan kah- diğer bütün vekiller, Ankara Valisi gün cevabını Tokyodaki İngiliz, a.,_ ,,et v .
1 tıq;rclan erı mektedir. Bilhassa raman askerlerimizle kıymetli ku- ve Emniyet Umum Müdürü ile Türk· Fransız, Sovyet ve Amerika elçileri-

\>a_ tıokta~ fere geçiş tarzlan, yığı- manda heyetlerimiz ciddi bir imti- kuşu azaları tarafından karşılan • ne tevdi etmiştir. Cevabın mahiyeti 
tı~ harekatına en kısa zamanda han geçirmiş olacaklardır. Bu ba - mışlardır. henüz bildirilmemiştir. 
~eri, nakliye, iaşe, mu- (Devamı ikinci sahifede) Ankara, 30 (A.A.) - Türk Hava ÇİN HARP GEMİLERİ 

--......~;;::::;====================== Kurumunun selam \'C sevgılcrini BOMBALANDI 

B ı yurdun Cenup ve Doğu taraflarına Hongkong, 30 (A.A.) _ Domei A-

Q gar manevrası götürmüş olan Türkkuşu motörlü jansından: Japon deniz tayyareleri, 
h tayyare filosu, dün akşam Kayseri- 27 eylül taribinde Macao açıkların-
U\i. den Ankaraya dönmüştür. Baş öğret· da Çin'lilerııı 200 tonluk Wu-Feng 

t} bitti, üç gün SOnra kralın men Bayan Sabiha Gökçen seyahatin gambotunu batırmışlardır. 
neticelenmesi dolayısilc bu sabah sa· Japo t 1 . 2600 t ı k " t .. n ajyare erı, on u "'"' gününe hazırlanıyorlar at 8.50 de stanbula uçmuş ve Tu:k-. Tchaoho kru\'azörünü de Canton :ı-

.;)~, kuşu alanında hnva K urumunun ılerı kl"r nd b b d t · ı 
t... ~;ı ... çı "' ı a om ar ıman e mış er -
... .J\><l • uO (i\. J\. gelenleri tarafından uğurlanmıştır. d. 

28 
] • b d 

~\ill. C!ivarın.~ · .) - 26 eyhilde, Po- - Manevralara iştirak eden kuvvet- . . . .. ır. ey ulde yapılan bom ar ıman 
or.1 ... a ba l Turneye ışt ırak eden ekıp baş oğ- et· ns·ı d kr .. ·aa· t t 

ı. 15 ~dnn ıyan mnnevralar ler, 3 teşrınicvvele kadar ist.irahal · n ıc" n e uvazor cı ı sure ~ 
'l<1 " sa . • rctmenlerinc Istanbula kadar refa - h sa w t "'~rııt'f.!ltat ,_ nra nıhayete ermiştir. edecekler ve Kralın tahta geçtiğinin a ra ugramış ır. 

tq ıtı· • "'Um kat etmiştir. . 
~ .... ış Olan andanlığının emrine yıldönümü olan o gün manevra sa- -···- ÇINLİLER, BİR JAPON 

bıt ~e t'diJe ve bir motöılü fırka ile hasında büylik bir geçit resmi ya - İNGİLİZLERİN ELİNDEKİ TAARRUZUNU SAVDILAR 
~ı ~ lıltahu n ınavi taraf, kuvvetli pacaklardır. İSPANYOL REHİNELERİ Şanghay cephesi, 30 (A.A.) - Ev-
lı-ı l';ır taarr 
%ı- ı, Reti ~ıa geçerek kırmı- Yabancı memleketler atasemili - Cebelüttarık, 30 (A.A.) _ Vanoc velki akşam Japonlar, Çinlilerin 
~t • Ç~kılrniye mecbur et- terleri, bu sabah Tirnovo'ya hareket İngiliz muhribi, Valencia'dan bura- Şanghayın şimal cephesindeki bir 

"'~ aı, İl 1 ~% teııs l<:ir· etmişlerdır. Oradaki eski cserleı i gö- ya gelmiştit-. Muhrip, mübadele edil- taarruz arını tardetmişlerdir. Mu -
~lıt lltıcı ll1 ıl, hükümet azası recekler, oradan ipka'ya geçecekler nıiş olan bir takım Frankist rehine. ha~imlcr, muharebe meydanında 250 
":ıııll~tll!tı, tn Qtn.lekctıer ataşe - ve bilahare, geçit resminde bulun - Jeri ve bu m'-'yanda bilhassa General maktul bır..ıkmışlardır. Bunların a-

a ~ anev 
acıar t k rayı bidayetinden mak üzere yeniden Popovo'ya döne· Queipo de Llano'nun k ız kardeşini 1 rasında. üç genç Çinli kız talebenin 

a ıp etrnişlerdir. jcekleıdır. karaya çıkarmıştır. cesetlerı bulunmuştur. 

-----·- --
lngiltere ve Fransa Sovyetlere 

karşı cephe alacaklar mı ? 
M. Musolin 

bugün 
mem leke
tinde seya
hatine dair 
bir nutuk 

irad ederek 
yaptı klan n ı 
anlatacak 
•• Söyledikleri-

nutuklar 
Fransada 
fena bir te
sir b1raktı M us oııni ve Hltlerln resmi resimleri 
Roma, 29 (Hususi) - Mösyö Muso- yetlere karşı alacakları vaziyetin 

lini Mösyö Hitlerle uzun uzadıya ve kat'i surette tayin edilmesini Lon -
mevzuu gizli tutulan mülakatlarda dra ve Paristen istemiye karar vcr
bulunduktan sonra memleketine ha- dikleri ve bu cihet taayün etmeden 
reket etmiştir. Yann ~yahati hak- kendilerinin kat'i mahiyeti haiz ol
kında bir nutulı:: söyliyecektir. mak üzere hiç bir işe girişmemeyi 

tercih eylemeyi muvafık gbrdükleri 
söylE>nmektedir. 

HİTLERİ DAVET 

Londra, 30 (Hususi) - İngıltere, 
Fransa, İtalya ve Almanya arasında, 
dünyanın belli başlı işlerini tetkik 
ve halletmek ve bu suretle sulhü ko- Berlin, 30 (A.A.) - İtalyan me -
rumak maksadile bir dörtler misakı 

hafili, B. Mussolininin B. Hitler'i İ
akdi için tekrar iptidai mahiyette 
hazırlıklar görülmektedir. Ancak, talya'ya davet etmış olduğunu istıh-
Musolininin Almanyayı ziyareti mü- bar etmiştir. 
nasebetile Musolini ile Bitler ara _ Bu seyahat içın hiç bir tarih tes
sında yapılan teınashırda bu iki dev- 1 bıt edılmcmiştir. akat bu ziyaretin 
Jetin böyle bir müzakereye giri me- yakın bir zamanda icra edileceği tah· 
den önce İngiltere ile Fransanın Sov- min olunmaktadır. 
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İtalya ile yapılan 
pazarlık 

• 

Müşkülata tesadüf edildi; fakat bu 
müşkülat büyük değil 

Japonya 
Devletlere 
Ne cevab verdi 
Tokyo, 30 (A.A.) - Japonya'nın 

B. Cordel Hull'un 22 eylıil tarihli 
notasına vermiş olduğu cevap, bu sa
bah Hariciye Nezareti tarafından 
n eşred i imiştir, 

! Musolini - Hitler 
mülikotı neticeleri Acaba kim kimde~ 

istifade ediyo~ ; ., 

Y 1 B ı • d >J " ) D k Dün bu sütunlara İngiliz - ua~ a nJZ 0 şevızme egJ , emO ra- müzahratından bahsedcrkenA·ijl" 

• •1 d h.. tt•ı yanın ltalya üzerindeki tesırın~. 
Si ere e ucum e ı er ret etmekten kendjmizi aJaı~& W·f 

tık. Roma • Berlin mih,·erınııı .•. 
Bu cevapta Nankin ve Nankin ci

Parıs, 30 (A.A.) - Bahri mütehas- rafından kat'i surette tasvip edil • varındaki kıtaatın ve çok kuvvetli 
sıslar, raporlarını tanzim işini dün mesi liizımgelmekte olduğu beyan o- müdafaa tertibatına malik olan as
akşam hitama erdirınişlerdir. Her do· lunmaktadır, keri binaların bombardıman edil -
nanmaya tahsis edilen kontrol mın- Konferans mehafili, dün tesadüf e- mesinin içtinabı gayri kabil bir key
takasını tahdit eden kartografik hat- d"l . olan müşkülatın ancak ufak fiyet olduğu kaydedilmektedir. Bom-

•k • J l d k l :'etinden bahsedile dursun, tn~, l l ueV ef Q amlnln arar arl Italyan münasebatımn Nyon 1'., 

h k k d t ···h d ["' mai feransı esnasında ve sonraki B';r a ın a ereşşu e en ma u !erde kesbettiği hal karşısınd~ pi 

! -'lb ""k"Ttt ımış lar do ayı" e azı mu.5 u a a esa • bir teahhura bais olacağı ve" kat'i iti- bardımanlar, muharipler le evvelce 
düf edilmiş olduğu söylenmekte • ·r b .. . 1 b'l -· ... le !keyfiyet kendilerine bildirilmiş olan 

Paris, 30 (A.A.) - Gazeteler, ye
niden B. Musolini'nin Berlin seyaha

'v isıı<my a meselesine karşı, bazı 
hayalleri tardedecek ve bazı ümit -
lerı izale cyliyccek tarzda bir lisan 

1 
kullanmıştır . 

lin hükıimetı, bir kısım ateşl~ 
gazetelerinin neşriyatına ra"ıı• 
kendisine tayin edeceği hattı •. t· 
keti çizmiş, Romaya söyliyece~ı . la ın ugun ımza ana ı ecegını soy · ı . . .. B lin h b' · dır. k di gayrı muharıpler arasında fark go- Petlt Parisien, er · mu a ırın-

İtHMın tam bir kıymeti haiz ol- me tc r. .. • .
1 

zetilmeksizin yapılmıştır. den aldığı şu yazıları dercetmekte • 

tinden bahsetmektedirler. 

ı Zaferden dönüş 
gibi ... 

k ·· ı k · durn13r. açı ça soy eme ten gerı ,., 
t k•'3 ·· tır. Bunu anlamak gaye '·.· 'nr ması için Nyon mukavelenamesini Murahhas heyetler, hukumetlerı e 1 Cevabi notada Japonya'nın .üçün- dir. 

imza etmiş olan bütün milletler ta- muhaberata başlamışlardır. cü devletler hukukuna ve ecnebilerin Bu seyahatin ameli meseleler ü- ~ünkü her_, g~n-· buna_ dair belır~ 
lametler gozonundedır. Evet- · 1,ı 
rit nazi gazetelerinin neşriyatın& 

1
, , 

men Berlin hükumeti Roma iitt ,ı: 
deki tesirin; göstermiş, RorııaYıt;t·! 
dal ve anlasma yoluna getirfll ~. 

"''''''''''Gi';~~~~<l;''''"'lıi';"''''i~f ~~·•••m• r:::7:;ni::~:~i~n:~b:;:;~~~ ~~~~~~f:~::s~=~~~~:2:~~1~ 
lik vukua gelmemiş olduğu ilave o- nüllüler meselesindeki hattt hare -

Romada zafer takl arı 
kuru ldu 

Roma, 30 (Hususi) - Musoliniyi 
hamil tren, sabaha karşı 3,45 te A
vusturya hududuna geçmiş, vaktin 
çok geç olmasına rağmen büyük te
zahüratla karşılanmıştır. 

Dört saat yağmur, yıldırım ve 
bora altında halkın korkusu 

Evvelki gün Giresuna şimdiye ka
dar görülmemiş şekilde yağmur yağ
mL1 ve bu yağmur her dakika şid -
detle~rek bir saat sonra adeta bir 
tufan halini almıştır. Sokakları kap
layan seller, evleri ve dükkiinları is
tilAya ve şehre yıldırımlar düşmiye 
başlamıştır. Bu yüzden şehir halkı 

saatlerce korku ve heyecan geçirmiş 

gebe bir kadın korkudan ölmüştür. 

Yağmurun şiddeti dört saat sürdük

ten sonra 19 da kesilmiş ve şehir 

sert meyilli olduğu için yine tabiat, 

büyük bir felaketin önüne geçmiş • 

tir. 

Yarın sabah Anadolu 
Açılacak okullar Manevraları 
Bir hafta sonr a bUtUn 

mektepler açılı yor 
Yarın sabah, bütün orta okullarla 

liseler açılarak tcdrısata başlıyacak
tır. 

İlk okullar önümüzdeki pazartesi 
sabahı, Üni,·cr~itcnin muhtelif fa • 
külteleri yed. birinciteşrin sabahı a
çılacaktır. 

-·--
S usuz kalan 
mahalleler ... 

Aksaray, Horkor ·e civarında dört 
mahalle halkı, Kırkçeşme sularının 
kesilmesi üzerine susuz kalmışlardır. 

Halk buralara Terkos getirilmesini 
istemişse de Sular Müdürlüğü aşağı 
yukarı her e,·den 100 liradan fazla 
bir para i•tediğinckn bu mahalleler
de oturanlar Sıhhiye Vekaletine mü
racaat eder~k susuzluktan kurtarıl
malarını rica ~tmişlerdir. 

Hayvanların rnec· 
buri muayenesi 

Beygir. at, kısrak gibi hayvanların 
serıri muayenelerinin yapılması Zi
raat Vekaletinden Belediyeye bildi
rilmesi üzerıne yakında her semtte 
ha ·van sahiplerinin hayvanlarının 

muayenesıne başlanacaktır. 
Belediye şubeleri her kaza için 

ayrı bir muayene günü tesbit etmek
tedirler 

Şehir yolları 
asfalt olacak 

Şehir dahılindeki yollardan bir 
kısmının asfalt haline ifrağı karar
la tırılmıştır. 

Bu cümleden olmak uzere İş Ban
kası önünden sonra Yenicarni önü, 
Eminönü mAydanı, Büyıik Postane, 
Babıali ve Ankara caddderile Ka -
raköy meydanı da sonradan asfalt 
olarak tanzim edilecektir. 

Yunanistan la 
ticaretimiz 

(Birinci sahifeden devam) 
kımlardan Trakya manevraların • 
dan daha ziyade kıymet ve ehemmi
yeti haiz bulunacak olan bu manev
ralarda Büyük Şefimiz Atatürk İcra 
Vekilleri heyetinin tamamile hazır 
bulunmasını arzu ettiği gibi eğer 

yorgunluğu mani olmıyacaksa İsmet 
İnönünün de manevralara gelme • 
sinden pek ziyade memnun kalaca
ğını bildirmişlerdir. 

İsmet İnönü, Atatürkün bu dave
tine derhal cevap vermiş ve Büyük 
Şefle beraber bulunmayı hayatının 
en zevkli hadiselerinden biri sayaca
ğını, binaenaleyh bu zevkli teliıkiyi 
büyük bir neş'e ve sabırsızlıkla bek
lemekte olduğunu arzeylemiştir. 

Mareşal Çakmak 
yolda 

Mareşal Çakmak, refakatindeki 
zabitlerimizle birlikte Belgrattan 
Saraybosnaya varmış, merasimle 
karşılanmış, Saraybosna Kumandanı 
tarafından şerefine bir ziyafet ve -
rilmiş ve heyetimiz öğleden sonra 
Dubrovniğe hareket eylemiştir. 

Şehir Tiyatrosu yarın 
aktam açılıyor 

Yaz münasebetile temsillerini ta
til etmiş olan .şehir Tiyatrosu• ya
rın akşamdan itibaren 937 kış faali
yetine başlıyacaktır. 

İlk temsil, Galip Arcanın Şekispir
den adapte ettiği (Kuru gürültü) 
diir. 
Şehir Tiyatrosu artistleri 1930 da 

I neşrine başladıkları Darülbedayi i
simli mecmuayı yarından itibaren 
j (Türk Tiyatrosu) ismile tekrar çı

karacaklardır. 

Çekler bizden 1 milyon 
kilo t üt ün alıyorlar 

Memleketimizden mühim miktar
da tütün satın almak üzere İstanbııla 
gelen Çekoslovakya Rejisi mümes -
silleri Şehrimizden İzmire gitmiş • 
!erdir. 

Söylendiğine göre, Çekler memle
ketimizden 1 milyon 200 bin kilo tü
tün satın alacaklardır. 

lunmaktadır. 

Nihayet cevabi nota, Amerika'nın 
bu bapta Japonya ile teşriki mesaide 
bulunacağını izhar etmektedir. 

Uzak Şarkta 
dizanteri 

Tokyo, 30 (AA) - Fonkuvaka e
yaletinde bir dizanteri saİgını baş 
göstermiştir. Şimdiye kadar 550 kişi 
hastalanmış ve bunların 300 ü öl • 
müştür. 

keti, bu bapta ilk nişane olacaktır. 

Bu husustaki kararlar, bermutad Du
çe ile B. Göring arasında ittihaz e
dilmiştir. Umumi intiba, Almanya
nın İspanyol tuzağına daha fazla gir
mek istememekte olduğu ve bir kış 
muharebesi ihtimalini sükıinetle der
piş etmekte bulunduğu merkezin -
dedir. 

Petit Journal'ın Berlin muhabirin
den: 

Musolini bugün öğle.fe doğru bu
raya varacaktır. Şehir baştan başa 
donanmış, mektepler tatil edilmiş, 

müteaddit takı zaferler kurulmuş • 
tur. Öğle üstü fabrika ve müessese
ler de kapanacak ve Musolini gelir 
gelmez Başvekfilet dairesinden halka 
bir nutuk söyliyecektir. 

MUSOLİNİ NE SÖYLİYECEK? 
Führer ile Duçe, bolşevizme karşı 

amansız bir harp ilan etmişlerdir. İşin 
-- Roma, 30 (A.A) - B. Musolini-Bir lspanyol memu· da~a vanım tarafı, ~uçe'nin demok- nin bu ün bir nutuk irad edeceği 

• rasıler hakkında endışeler uyandıra- h b g ·ım kt d" 
r unun 1zah1 cak mahiyette bazı sözler sarfetmiş a er verı ' ~ e ır. • 

Brcst, 30 (A.A.) - Brest limanın- olmasıdır. Bu sözler, ahval ve şerait B. Musolın_ı, yapmış oldu~u se_ya • 
daki İspanyol hükıimetçilerine ait icabı söz halinden çıkarak fiil hali- hattcn bılıstıfade sıyaset alemınde 
denizaltı gemisini kaçırmıya teşeb- ne inkıhip edecek olan kuvvet ve kuv- vukua gelmiş olan tahavvül ve te • 
büs ederken yakalanan İspanyol me- vete müstenit ef'alin müdafaası için tekamülün bazı noktalarım izah \'e 
muru Tronçoso hapisaneden istin - sarfedilen sözler kadar endişebahş- teşrih edeceğinden bu noktaya bü • 
tak hakimine gönderdiği bir mek- tır. yük bir ehemmiyet atfedilmekte • 
tupta bu işdeki bütün mes'uliyeti ü- B. Musolini, Milletler Cemiyetine dir. 

. r&" 
İtalyanın Nyon Konferansı. ka dı:I 
rına iştiraki bunun neticesı ol 
bugün artık bir sır değildir . .Al

1
n"" 

k ar 1 ya Akdeniz Konferansı ar l • 
doğrudan doğruya alakadar de il 
dir. Bununla beraber İtalyanın v' 
denizde korsanlığa karşı aıı~an ~ 
birlerden uzak kalarak ke~~ınıafll-ı! 
ci ve üçüncü bir devlet gıbı lı jı)ı' 
bıraktırması, Musolini - Hitıer Jll~ 
katının arifesinde İtalyanın Je 
bir vaziyet değildi. ; 

zerine almakta, Salamanka hükılme
tinin bu işi bilmediğini, çünkü ken
disinin oraya gizlice gelerek ancak 
muvaffak olduktan sonra keyfiyeti 
hükumetine bildirmek fikrinde bu -
!unmuş olduğunu yazmıştır. 

Yarından sonra 

Almanya, bir taraftan İtalyaY'' 
dal ve barışma yoluna getirir!<~ 
ğer taraftan da İngiltere ve a#_ 
gibi garp devletlerile kendi ar 
daha yakınlaştırmak istediğin~~· 
yoktur. Bedin - Roma ınihverı ı;, 
daha uzanarak Berlin - Roma - . )il 
dra mihveri olmasın? .. Bu suali il' 
sormuyoruz. İngiltere Kralıııınıt· 
giyme merasiminde bulunmak u 
Hitler Almanyası en ileri gele!l 1" 
mareşalini Londraya yollarken~ıı: 
ma - Berlin mihverinin ısU ııJ'1 
mevzubahs olmuş, fakat nikbı~i ~ 
Alman mehafili o zaman bu sU 

' 
Sırt hamallığı da, seyyar satıcı-

di kendilerine sormuşlardı. . ntıl 
Almanyada bu ümidi beslı)<f 

az değildir. ..,., 

Bir doktora 14 
ameliyat yapıldı 

lık da yasaktır t ·•teı· 
Almanyanın cV\·eJa ngı; n 

sonra da Fransaya sokularak ~t 
sine pek liizım olan zamanı. 1: i 
ve me,·addı iptidaiyeyi bul":'a -rP 
İtalyayı muta\'assıt gibi i]erı 5~ • 

ğünü söyliyenler acaba ya 

( Birinci sahifeden devam) ı !er .nde durabilcceklerdit 
Paris, 30 (A.A.) - Radium miite- ayağına kadar getiren seyyar satıcı- Bu sabahtan itibaren bu emir hi-

hassısı Dr. Charles Vellaina 14 üncü !ardan tedarik etmıye alışmış bulun
defa olarak radiodcrmitten ameli • maktadır. BI! sayede halk hem kolay, 
yat yapılmıştır. Bu ameliyat karnın- hem ucuz istediğini alabilmekte idi. 
dan yapılmıştır. Bu cihetleri gözönünde bulunduran 

Üsküdar tarafındaki 
hırsızlar 

Polis, Üsküdar civarında uzun za
mandanberi hırsızlık yapan bir çete 
efradını yakalamıya muvaffak ol -
muştur. Nesim, Hasan, Şerif isminde 
üç kişiden mürekkep olan bu kum
panya bilhassa Harem iskelesi ci -
varında çalışmışlar ve çaldıkları eş
yaların bir kısmı da meydana çıka

Belediye seyyar satıcılığın eski şek
lini kaldırmakla beraber halkın yine 
ucuz ve kolay bir surette gıda mad
d"1erini tcd.ırik edebilmesini temin 
için diğer ':ıazı medeni memleke'.ler· 

, de de olduğu gibi, sabah pazarları 

kurmıya karar vermiştir. Bu pazar
lar yarından itibaren sabahları sekiz
de açılacak ve tam 10,30 da mutlaka 
kapanacaktır. 

Sabah pazarlarında evvelden sev-
rılmıştır. 

- - - yar esnaflık yapanlar yalnız yaş seb
' ze ve meyva satabilecekler, et ve 

Elektrik ,ırketıne verilen b kk 1. .b. h lk ··t d be · a 
Uhl t b"ti a a ıye gı ı a m o e en rı m -

m e ı yor 1 d 1 · . t dind'ğ' ğaza ar an a mayı ıtıya e ı ı 
Şebekenin ıslahı ve istenilen pa • maddeler burnlarda satılmıyacak • 

ranın iadesi için Elektrik Şirketine 
verilen mühlet bu akşam bitmekte
dir. Elektrik Şirketi delegeleri yarın 
Ankarada Nafıa Vekiline bu hususta 

tır. Ancak motörlü, motörsüz, bey
girli, beygirsiz araba veya her hangi 
brr vasıta tedarik ederek seyyar bir 

müsbet veya menfi kat'i cevaplarını surette yaş sebze ve meyva satanlar 
bildirmek mecburiyetindedirler. da diledikleı ı takdirde bu pazar yer· 
•UHHllWffUflUlllllllUlllllUllltllllOllUlllllllllllllOlllllllllllUlllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllltllnHııı111111111111111111111t111111Mııııuı1tt 

Bütün bir g eçen neslin eşini 
yazamadığ_ı bir •• 

şıır. 

liıfına hareket ederek sırtta, başt~ 

ve omuzda J-< r nevi eşya taşıyan ve-
yahut seyyar salıcılık edenler gö - mu?. . . • . : " , 

Roma ıle Berlın arası!' ı, rüldüğü takdirde bunlar şiddetle ee· 
zalandırılac;ıklardır. ver ne kadar sağlam olu. 

talyan diplomasisinin buna ô ı:; 
Bu karar. şehrin diğer kazaların- rak her şeyi iyi gördüğünü v< v ti 

da ikincit~şriııin birinde tatbik olu- k8bıJ 
bali unuttuğunu farzetmek nacaktır. 

Yarın sa.>2htan itibaren Beyoğlu dir.? .. Bu da bir sualdir. ı 
Musolini - Hitler müJfı]catı 0 

Belediy mınıakası içinde yedis: Ga- ken İtalyanın Akdenizde ikill,'~ 
lata, ikisi Beyoğlu merkez, beşi Tak- ;bı 

üçüncü derecede bir devlet gı ,.,,, sim, beşi Şişli, beşi Kasımpaşa ve ü-
1 

n<>w, 
masının bu mülakatı neş'e e ,..,. 

çü Hasköy '1u.hiyelerinde olmak üze. -· . R h t-ı.tir- V" 

27 F ·· Bel d" h d d . . yecegını oma esap e ,...,, ıı? re ve atın e ıye u u u ıçın- . . N k la · jraJc • 
d n- d · K - ··k be. F ıçın yon arar rına ışı .~ı e or u aragumru , şı ener, d ık b akıl k ı• dr 
altısı Sama!\ a, dördü Şehremini dör- s~ a .akçt 1.tırl danh ap·yadt f. 
d - k · h" 1 . d 1 k .. rıverme e aya a a zı .A 

u mer ez n;. ıye erın e o ma uze- . d" V • t' b dan Y 
O? E . - - . geçırme ı. azıye ın un 

re •. ,, mınonu Beledıye mıntaka • k" • k' f b k ı art k. 1 . Ü .. ı ın ışa ına a a ım ı .. sında Bcşı Alemdar, çu Kumkapı, d pll") 
biri merkez, üçü Beyazıt, ikisi Kü . Ahme / 

""k ah' 1 . d l k .. UUllllHIMlllll•IHll ltt ııuıu1111111 ıı u111111 11ıı ı "'"Jll1 

çu pazar n ıye erın e o ma uzere 1 
14, Be~iktaş Belediyesi içinde yedisi Romen gemle ıf 
merkez, ıkisi Ortaköy, biri Kw-u • Bu "abah limanımızı ziyaret e f 
ç~şme, biri Arnavutköy, ikisi Be • si beklenen bir Rumen ınekte~ 
bek nahiyelerinde olmak üzere ~3 ve misi henüz gelmerniştır. Bu F6ı: 
beşi de Eyur kazası içinde ki, ceman jÇanakkaleyi reı;liğine dair de 1. 
82 :ıaznr yeri açılacaktır. ye k.ıdar malıimat gelmedığfıl~ 

Ikinc.tesriııin bnşından itibarc'l gemi ancak yarın sabah geteb 
seyyar esnafın kaldırılacağı diğer tir. 
kazalarda kurulacak paz.:ırların da f kit ı· Yaman bir a , 
yerltri bugünlerde tesbit olunacak - ı Kısa bir müddet içinde FsııJ::k 
t:r. f J{tltv' .J 

~- _ küdar, Kadıköy, Ayaso ya, ,.< ,,-
ve Beykoz semtlerinde yırnJlJ / 

On kuruş yüz Unden tecaviz binada hırsızlık yapllıı ...il 
Kinı ne derse desin; şiirimiz, lıiç 

değilse bir evvelki neslinkinden da
ha özlü ve köklü bir yeni t'e aydın
lık geleceğe doğru yürüyor. Yeni de
ğerler, gittikçe olgun, gittikçe vazilı, 

Validei Atik mahallesinde oturan kişilik bir kumpanya yakaıafll'' , 
San'atkarın gökle yer arasında, mu- Ayşe isminde bir kadınla Mustafa a- tır. 

1
,.f 

allakta bir meı'cudiyet olmadığını, dında bir hamal arasında 10 kuruş Akay. sonbahar ıst1 ~· toprağın t·c cemiyetin mal ıoldug-u- olacak yiizünden kavga çıkını~. kav- rı <' 
1 · İb h. · Akay Idaresi sonbahar t~ tıı1 nıı, fakat hıiki lıisler yerine ulvi his- gacı arı ayırmıya gıren ra ım ıs- l< e 

Bu yılın ilk altı ayı içinde, mem -
leketımizden Yunanistan:ı 108 mil -
yon drahmilik n1<ll satılmış ve 23,5 
milyon drahmilik mal alınmL~tır. 

Bundan, Türk - Yunan ticaretinin 
günden güne canlanmakta olduğu 

anlaşılmaktadır. 

gittikçe sanatkar, yeni ve değerli e
Uzak yerlerde kelan serler t·eriyorlar. 

!eri ayaklanciırarak insanı tanrıl"§

mıya götürecek bir mahluk olduğu

nu en hoyrat ı:e çarpık mwınzları -

mız bile bu şiirle bir daha ımlaml§ 

minde bir çocuk bu sırada yaralan - bugünden itibaren tatb'. _ ı1e 
baslamıştır. Şirketi Hayrıye , 

:.ı.i..~~~~~ .. ~.~~!.',:.~:.~~~~: ...... ?j 
mı~tır. 

TUr k şehithtrl Bıızı istidatların çarpık baJıçn:an-

Bir Amerikan fabrika
sının mUracaat& 

938 İzmir Fuarı için şimdiden ha
zırlıklara başlanmı~tır. Bu maksatla 
seçilen bir komite mesaisini ilerld
miştir. Bir Amerikalı firma; 938 fu
arının rek!am \'e tuzim işlerini teş
kilatlandırmıya talip olmuştur. 

1877 Türk - Rus harbinde ölüp de Zar elinde eğilip büküldüğüne, boyu
hfı!en Şimali Letonyada Cesis adlı bir na öliimden t:e ademden bahsettiği
kasabad:ı medfun bulunan Türk şc- ne bakmayın.. Bir çokları, hayata 
hitleri için bir abide dikilmiş ve bu çıkmasını, cemiyete karışmasını ve 
abide dün merasimle açılmıştır. 'bir mür.~it nidası gibi tıi ön saflardan 

Askere davet 
1stanbul vilayetinden: 
1 - 937 teşrin celbinde bir buçuk 

senelik hizmete tabi piyade sınıfına 
ayrıl~ olan 316 ila 328 bakayasile 
329 doğumlular. 

ÜzUm, ceviz ve Fındık 2 - İki senelik hizmete tabi sınıf-
istlyorla r !ara ayrılmış olan 316 ila 330 baka-

Danzig ve Londrada iş yapan iki yasile 331 doğumlular. 
Iürk firması, Türkofise müracaat e- 3 _ Jandarma, gümrük ve deniz 

derek memleketiınizt!ıen mühim mik· ısmıflarına ayrılmış olan 316 ila 331 

tarda kuru üzüm, ceviz ve fındık bakayasile 332 doğumluların celp ve 
almak istediklerini bildirmişlerdir. sevk olunacağı ilan olunur. 

sesler rermesini beceriyorlar. 

Geçen yıllarda bize .Selam. şiiri!e 
iyinin, doğrunun ve giizelin iklimin

den haberler veren ı•e rulıumuza ay

dııılık t·e gü:e! ufuklardan mendi! 
sallıyan Ahmet l\fulıip, geçen hafta 
da .Bayrak> (•) şiiri!e dava güden 
bir neslin san'aıkar bir çocuğtL oldu
ğunıı da ispat etmiye mut•afiak ol
dıı. 

(*) .Gündüz• mecmuasının son 
ııüshasının ilk sayfasında çıkan bir 
şiir. 

olsalar gerektir: 

Ölecektin nasıl olsa, 

Öldün alnından yaralı .. 
Ölüm .. ölüm, gülerekten, 

Bir bayrak altında ölmektir. 

Mıralarında nabız ı:uran sıtn'at, bu 
toprağın, bu yurdun, bu cemiyetin 

t·e bıı inkılabın malısuliidür. 

Stepin yalı" ayaklar altında kalı

şı"ı b"r tek yalın mısrırile meydana 

koyabilen bıı ruhta, .bütün akıncı 

crdlerinin ilı tira~tnt> duyan t'e du

yurabilecek kadar onunla dalabilen 
bir olgım t•e kültürlü san'atkarın 

meziyeti ı:e mazhariyeti var. 

8. K. Çağlar 

Bir araba kazası ~56 Hicri 1353 ~~ 
Bu gece :\faslak yolunda feci bir ~ •J R~cep A:~ ./ı 

araba ka2ası olmu~tur: 25 ~'.' 
Hasan Süleyman isminde bir ara- J-lıtı r 

bacı arabasına saman yükleyerek bü- Yı l 1937 , A y 9, Gürı ?.73• ı 
yükdcr~ye doğru giderken beygir - 30 EylQI: Perfj8~ 
!er korkmuş ve hızla koşmıya başla-
mı§lardır. • 
Arabacı hayvanları zaptedemedi -

ğinden Liraz sonr:ı araba devrilmiş 
ve za%llı Hasan Sülcymanın ayak
ları kırılmıştır. 

Radyo lstasyonn 
Ankara Radyo İstasyonu açıldık -

tan sonra radyo makineleri lüks eş
ya olmaktan çıkartılarak ucuzlatıla

cak Ye rad:omuz için alaturka, ala
franga zrngln bir program hazırla
nacaktır. 

Va kitler 

Güneş 

Öğle 
ikindi 

Ak~aın 

Yatsı 

lmsalı: 
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Şehrin f emizliği ıHakikt Türk san'ati 

İstediğim gibi iş KANUNU 

On işci çalıştırabilecek 
[

Halk Fllozofu-ı 
diyor ki~ 

Satıcılar ve biz 

1 d t b•k 1 k Dünyada malını satmak ne kadar 

Yer ere e at 1 O Unaca tabü ise, satacağı malı reklam et· 
mek te o kadar mantıki bir iştir. Her

8eledı·ye ( Tanzı·ıa· ı Türk san'aıinin en büyük ve tek 
vasfı cMücerred• ohqudur. 

mektebi.) açıyor 'ya~~~=r~::ha~::!rz~t~~;::::::,1ı! 
kes para kazanmak ve emeğinin , şubesinde, san'at bizde tecride git-

mştir. Tasavvuf bir tecridden başka 

T. • ı •k 1 • J •ıı .Ç • nedir? Bütün cibidelerimize bakınız, 48 saatlik lıa/ ta on beş 
sonra başlıyor 

- mahsulünden müstefid olmak ve ge-gun çinmek için lüzumu olan parayı te
darik etmek ister. Bunda hiç bir fev
kaladelik ve tenkid edilecek taraf 

em.ız l ameıesı ue l J aıye tezyinatında bile mücerretlik tıardır. 
gibi yefişfİrı·lecek Orta oyunu tiyatronun bir miicerred 

§eklidir. 

~l !Pehrinin :temizlenme- ayyen bir yerde toplu olarak ya- Dinin, bizde ctasvir. i ya.sak etti-

İstanbul İş Dairesi müfettişleri; aralarında bir mıntaka 
parak bütün iş müesseselerini teftişe başlamışlardır. 

taksimi ya- yoktur. Seyyar satıcılar sattıkları 

malı reklam edebilmek için sesleri-

lliindebır bilgi işi olduğunu göz ö- tıp kalkacaklar, yiyip içecekler ve l ğini zannetmiyorum. Bunu olsa olsa 
lipı:_ bulunduran Belediye, dj. giydirileceklerdir. Kendilerine softalar yapmışlardır'. Soft~lar esa-
~ altında .... 1. b' teşkilat . - . . '\sen neyi ya.sak etmedıleT ki. Evvela 'ak . . ~şan ır muayyen bır ucret verılecektır. Bu . . . . hil ld - .. 

a. .... _. 1Çln yaptığı tetkikatını h t T 'zlik M""d" r-- t ışe kendılennın ca o ugunu soy-
~ etmiştir. r:r:~:n a~~~a bir purouJ.; ~~rl:~- 11emeyi yasak etmekle başlamadılar 8u te+ı. a_l • .; ,, 
da ~er sonunda; Istanbul- mıştır. mı... . . . 
~~alışan temizlik amelesinin, Bel d ' . 1._. t f d b Dirı resimde sadece tasvırı tecrı-
"'"111 1 ıl e ıye reıs ıgı ara ın an u ' . . K 
bi .. .ıı ç acak bir tanzifat mekte - . tctk"k d'l ckt 1 . b" de, ctaııavvufa• sevketmıştır. uv-
rrı~e okutulması kararlaştırıl proJe ı e 1 m e 0 up ış, ır vet ve kahramanlık timsa1i olan cre-
~ur. bütçe meselesi olduğundan pro • f rimU. yazılı levhaTara bakınız. 
~u ~ktepte ameleye, bir şeh- jenin tatbikine 938 mali yılı ba- 1 cAymı> ların ağızlarının açılışı, 
tnd:asıı ~ınizlcnilcceği ve ne şe- şında başlanılacaktır. cl<İm> ların ııc1ından yaprıık çıkarı-
lıttı.~ernız tutulacağı hakkında Bilahare ameleye, asri çöp ara- lışı bu yazılara bir ceMlet, 'bir kah-
lir. baZı maliımat verilecek _ ba ve şehri temizleme makinele • ramanlık vermiyor mu? Sıra ile ya-

a rinin kullanılması da öğretilecek zı1ı cvavlJ Zarın istifinde olduğu gibi 
tıphn·da~ başka temizlik amelesi ve amele yeni vesaitle teçhiz edi- harbe teşvik eden yazılann istifi mü-

ltfaıyede olduğu gibi mu - lcccktir. lcerred bir göğüs göğse mücadeleyi 

Diğer taraftan aldığımız mallımata göre şimdiki halde asgari 10 işçi 
çalıştıran müesseselere tatbik edilen iş kanunu hükümleri, 10 işci çalıştı
rabileceği tcsbit olunabilecek, mesela, 5 veya 6 kişi kullanan müesseselere 
de tatbik edilecektir. 

Ancak müessese sahibi, mıntaka müfettişinin bu kararına itiraz eder
se, o zaman İktısat Vekaletine müracaat edilecek, kat'i karar Vekaletçe 
verilecektir. 

Hususi nizamnamede tasrih edilen iş yerlerinde çalışanlar hakkında, 
önümüzdeki ayın 15 inden itibaren haftada 48 saatlik mesainin tatbikına 
başlanılacaktır. Bu tarihten itibaren 24 saat mütemadiyen çalışmak istiyen 
müesseseler, muhakkak üç posta yaparak işçılerini değiştirmiye mec
bur bulunacaklardır. 

Ancak mühim siparişler zamanında bir işçi azarnt günde 11 saat çalış
mak isterse iş dairesine müracaatla vaziyet bildirilecek ve 3 saatlik fazla 
mesai için müsaade alınacaktır. Bu tkdirde dairenin vereceği müsaade 
günde üçer saatten azami ancak 90 gün olabilecektir. 

Ve bu müddet zarfında üç saatlik ücret. yüzde 25 fazlasile işçiye ve-
ri1eccktir. 

Alı h tasvir etmiyor mu? 
Q /ut Ezik bir Nasıl yazı, alelade ve şu dakikada 

~Qğ On kuruşluk ~;:,~:~:=.0~:;!~~;:z~:;:;::~~;h:1- ··[(;·;;;;;1z;;,~f····· .. ·s;ü;;-;;;;,;;;;; 
8ı lere cklişeler• le anlatıyorsa. biz 

Qffırılmıgacak Yüzünden Tiirklcrde, resim bu harflerin, yani 1tllezarlıg~ ı Kültür park 

İş dairesi Umum Müdürü Enis Behiç bir kaç güne kadar şehrimize ge
lerek Karadeniz sahillerindeki şehirlerde bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 

lttı mücerred ?'esimlerin vaziyetindedir. lV.l j 9
klrlar1n dUkklnlar1 Mer~.kh bir dava açlldll İ Garp medeniyeti ve kültürü, Türk- A l • }'; l 

1sta kapat1lacakt1r. Tedavulde bulunan bronz 10 ve 5 ferin vaktile erişmif oldukları san- STi eşzyor Dpl l yor 
l'etıe ~~1 Belediyesince ehemmi - kuruşluklar arasında tektük delik atte tecrid mertebe ve merhalesine 
~1,,., k· ıp edilen yagy meselesi hak- ,·eya ezilmişlerine de tesadüf edil - .. . . 

1 
aktad Ed 

~""a k . . . . bugun enşmıye ça ışm ır. e-d;ı_ 1 ararın tatbikına devam e- mektedır. Tramvay bıletçılerı ve ba- l d ki . e r , r 
~ekted· · zı esnaf bu kabil paraları almak is- hiy_at an.n a . punsm ~ su rea ısme Karacaahmet mezarlığının etrafı-
fıtıda ır. Istanbulun hiç bir tara- t d'kl . d b .. d .. 1 esımlcrındekı abstractıon bunlardan d ar çe"rilmek için verilen ka-

Şimdiye kadar 7 kllomet 
re duvar çevrildi 

~h- · hlahl"·t eme ı erm en u yuz en muna • . ~· d' na uv • 
~ u. yağ ~ulundurulmamak k~.ı\lar da olmaktadır. l.ıll§ka bı~. şey de:ıl. ır. • . . rar, bu mezarlıkları imar kom~o-
~~ IUıdakı tedbırler faydalı neti - Nitekim şehrimiz Darphane Mı.i • A~l Turk san atı kla~kleşmış o- nunun mesaisile neticelenmek uze-
~ill\lerrnekte, yapılan araştırma ve düdüğüne İzmir Adliyesinden bir lan nıücerred bir san'attır. O kadar redir. 
lıfı lııJ. er neticesinde m.hlıit yağ sat- bronz on kuruşluk gönderilmiştir. klasikleşmiş ki görenler farkında bi- Şimdiye kadar yapılmış olan du
~da k<lŞılan. bakkal ve yağcılar hak- cTürkiye Cumhuriyeti~ diye yazı· le değillerdir ve farkında olanlar varlar 7 kilometreye baliğ olmakta
~ te ~nunı muamele yapılmak ü- 1ı olan tarafı biraz ezik olan ve bu ancak bilenlerdir, zira, mürerred dır. Bütün mezarlık duvarlarının ik-
~ ~·eye vermektedir. yüzden İzmirdc bir dava açılan ıo Türk san'ati sehli miimteni halini mali ise pek az zaman sonra netice-•· eııı k 

-.rııarıa arara göre mahlüt yağ sa • kuruşluğun tetkikilc geçip geçm;.;di- almıştır. lenmek üzeredir. 'da !apanlar hakkında ilk de- ğinin bildirHmesi istenmektedir. Fikret Adil Bu duvarlar ikmal edildikten son-
1'\itij h~~ddetli para cezası ve tekt'.'r- İzmir Emniyet Müdürlüğü komi - ra mezarlıkta; muntazam şekilde ay-
~r ınde san'atten menedilmek serlerinden Bay Yaşar bu 10 kuruş- Jzmı·rde rılan parcalardan hariç yerlere ölü 
,. e tedbir! ı lugu- Karc:ıyakada bir attara vererek gömdiirülmiyecek ve Karacaahmet <.ıl~, S er a ınmaktadır. Yal - )' 'L1:hat Vekaletinin yaptığı ta- mal almak istemiş, fakat attar ezik Bı•r kafı•l mezarlığı muntazam ve asri bir me -

~ .oelecı olduğundan bahsile almayınca Ya- zarlık haline ifrağ edilecektir. lh •• 1 iye nizamlarına uyacak ı k k 
"'<lll Yette . .. şar mahkemeye müracaat etmiştir. Etrafı tanzim edilen mezar ı ı-
~de İrıi h . rnargarın yapmak musa - Şimdi attar Fevzi, Türkiyedc tcda- Kaçtı sımlarında ağaçlandırma işine de 
lttıat11 aız olanlar bu husustaki ta- vül eden parayı kabulden imtina et- başlanmıştır. Şimdiki halde bazı 
tiıı 1trı <lıneye uygun olarak rnarga - mekle suçlu olarak muhakeme E'1il- Uzun zaman aranan suç• caddeler fü:erindeki yeni mezarlık 1~ ve ~athnneleri tesis edebilecek- mektedir. lu han Uz yakalanmıttı 1 parçasında bütün bu kararlaştırılan 
~ ğ Satıtşka hiç bir suretle mahlut İzmir Defterdarlığı bu ezik 10 ku- Adapa:r.arında işlediği bir katil su- maddeler tatbik edilmektedir. 

Yeni AdHre sararı ha-
z1rhkları bitiyor 

• Sultanahmet meydanında yapıla
cak olan yeni Adliye Sarayı için is
timlak hazırlıkları çok ilerlemiş ve 
yıkılacak yerler tesbit edilmiştir. 
Ayrıca burada yeni saray ikmal e

dildikten sonra Sultanahmet mey -
danının İzmirdc olduğu gibi büyük 
ve modern bir Kültürpark haline if
rağ edilmesi takarrür etmiştir. 

Eski Adliye Sarayı arsası da Bele
diyece hükumetten alınacak ve bu
radan denize doğru uzanan saha da 
istimlfık edilerek burası anfiteatr 
şeklinde güzel bir park ve meydan 
haline konacaktır. 

Ancak bu ikinci ameliye Beledi -
yece hazırlanan imar pro~ramında 
tali bir iş olarak bırakılmıştır. Yani 
evvela Sultnnahmet meydanı tanzim 
edilerek Kültürpark yapılacak. bila
hare sahile doğru inen kısımların gü
zelleştirilmesi ameliyesile uğraşıla -

tlktır. l'lıasına meydan verilmiye - ruşluğu tetkik etmiş ve geçcbilece- ı çundan dolayı kaçan ve aranarak ya-

'-..,.,,,,,.,,,.,, ğine hiikmetınişlir. kalanmaS> için her tara!n, bu me - Eminönünde Topkapıda b"r 

~ ~av·acı·i·i'(tj·a ........ te·şv'i"k ........ _ ..... S~~::~~::~1r:~~~":~~;.~;~~~ Y ıkııacak ~:!p~~~.ı.~~!~:~!~ 
caktır. 

( Qk, ~ - da genç bir katil evvelki gün Izmir- D ••kk A 1 kıymeti muhafaza edilmek şartile as-ın.da ner gün parQSlZ UÇUŞ/ar de gezerken yakalanmıştır. Fakat U Qnıar falt caddenin başlangıcı güzel bir 

ni, sattıkları malın kalitesine göre 
akord ederler ve sokaklardan bağı-

rarak geçerler. Çıngırak çalarak ge
çen nazik makaracılar müstesna, 
hemen bütün satıcılar, yoğurtçular, 
helv:acılar, kaV'Un karpuz satanlar, 
soğan sarmısak, zerzevat, yemiş, 

meyva, destan, gazete, turşu, şerbet, 

limonata hepsi müşteri ister ve bek
ler ve müşterilerini seslerile davet 
ederler. Haykırırlar, bağırırlar. Gü· 
nün en erken saatinden başlayarak, 
hava karardıktan çok sonralara ka
dar devam €den bu yaygaralı satışı 
- nemize lazım - ticaretleriıw! mani 
olarak yasak edecek değiliz. Böyle 
bir şeyi değil biz, kimse aklından 
geçirmez. Yalnız, bunları satmak is-
teyenler kadar almak veya almamak 
isteyenlerin yani evinde rahat rahat 
oturanların da bu seslerle rahatsız 
olmamaları tabii haklarıdır. 

Mesela geçen gün ben c Yüreğini 
yakıyor, yüreğini yakmazsa para 
yok• diye avazı çıktığı kadar bağıra· 
rak kavun satan bir kavuncuya ses
lendim: 

- İki gözüm, kavuncu. şunu biraz 
daha yavaş ve kavunu ismile çağıra· 
rak satsan olmaz mı? dedim. Yüzü· 
me baktı: 

- Ağabey, biz babadan böyle gör
dük .. ne yapalım .. dedi. İster istemeı 
hak verdim ona. 

Bir kundura boyacısının pencere
mın altında musırran belki mübala· 
ğasız otuz defa seslenmesine biraı 

sinirlendim de çağırdım : 
- Yahu! sana boyatacak ayakka

bım olsa ilk seslendiğim zaman he
men sana .geh derdim. Demek yok. 
Bu ısrarın ne? dedim.. 

- Mahallede yalnız sen misin e
fendi baba? Belki başka bir müşteri 

çıkacak .. d di. İster istemez ona da 
hak verdim. Çünkü yanımızdaki ev
de öğle uykusuna yatmış olan kom
şumu uykusundan uyandırmak isti

yormuş. Ya hakikaten komşum a • 
yakkabılarını boyatmak istiyorsa'! 

Onlar para kazanmak isteyebilir· 
ler. Fakat, bizim uyumıya ve gürül-

tüsüz yaşamıya hakkımız olmıyacak. 
Ne yapalım.. onlara hayırlı müş

teri, bize de sabni tahammül gerek. 
Cümlemize Allah rahatlık versin. 

Halk Filozofu •b • k kurnaz katil, taharri memurları ta- Hususi komisyon bugun: meydan haline kalb~ilecektir. tertl edl 'ece rafından yakalandıktan bir müddet B d b' k ı kl d Lj ite bathyor ura an ır ısım mezarı· ar a Tütünlerimize & '• sonra yine kolayını bularak jandar- Yenicami ve civarının açılması için kaldırılacak ve meydanın etrafında 
\lyijk h b J J k ma nezarethanesinden kaçmı~tır. orada bir ada teşkil eden dükkanla - bir park yapılacaktır. Herkes talip 1 
l.i a Va ayram arJ yapı 3C3 .Hul.~si, yakal~nınca ha~.kında. tev,- rın yıkılması işile meşgul olmak ü- Bu yılın tütün rekoltesi knt'i o!a-

tii~l~eketirnizde havacılığı ve havacılıkta mühim bir şube olan para- kıf muzckkcrcsı alınmak uzere Izmır zere teşkil edilen komisyon, bugün- Dairelerde yeni rak henüz tesbit edilmemıştir. 
bıı ~ııl.l:U halk ~ras~da yaymak ve tanzim etmek için Türkkuşu teşkilatı, S~.lh Ceza ~al.1kemesine götüriil - den itibaren faaliyete geçecektir. Maamafih, ecnebi tütün kumpan-

J:>- aha &enış bır çalIJma programı tatbik edecektir. muş. fakat hakım mahkemede meş- Belediye Fen Heyeti Müdürü Hüs- Ç&hfm& Saatleri yaları müdür ve yüksek memurları 
'daıt ~~r taraftan yakında antrenman tayyaresi ismile şehrimize müte· ~u~ olduğundan gc~ircn ~em.ur ~a~i- nü, İmar Şubesi Müdürü Ziya ve Ha- Yarın sabahtan itibaren şehrimiz şimdidC'n m mlekctin muhtelif rr.ın-
'lu~ Yareler getirilecektir. Antrenman tayyareleri, halkımız arasında 1 lı Jandarmaya tcslım cdıp gıtmıştır. rita Şubesi Müdürü Galipten rnüte- devlet dairelerinde kış çalışma saati- takalarına dat:rılarak tütün mübnyo.-

ga he d S l h l. 'd -· d b h ·1 şekkı'l olan I"stı'mla· k komı'svonu ma- nin tatoikına başlanacaktır. Bu mü- ası ı'rın· t"masa başlamı .... lardır. ~· ves e enlerin bu arzularını tatmin edecektir. uç u, a aya gı ee<?gın en a sı c J ~ " ~ 
~ l'Jen1 . d th . ka hallen dolaşarak vıktırılacak bina - nasebetle dairelerde işe sabah saat Pivasa ancak 20 te!;rinisaniye doğ-~ltle . er günün muayyen saatlerinde bu tayyarelere binerek uçabi- pn arma nezare ancsı rşısm - .; J 

& ?dır. daki halaya girmiş ve bir müddet lara tnhmini bir fiat koyacaktır. 9 da başlanacak ve 12 den 13 e ka- ru açılacaktır. 
\lı,. ... Unlar · d k t II l · k Eski telefon paralarından elde bu- dar bir saatlik yemek tatilinden son- Amerikalılar 937 rekoltesinden 17 ~ ıçin, diğer memleketlerde oldug-u gibi halktan bir bir ücret ışarı çı rnamış ır. a anın apı -

lıt~acaktır. ~ sında bckliycn jandarma, şüphcle - lunan 1 milyon hazır olduğundan ra tekrar saat 17 ye kadar çalışıla - milyon kilo en iyi cins tütün almak 
11\t,,. ~tıca ip kapıvı açınca içerisini boş bul kıymet tesbitini müteakip derhal is- caktır. istemektedirler. Bundan maada bir ıı.:._~ ra Paraşütle atlamayı gençliğin belli başlı bir sporu haline getir- n .; . . . -
lı> 'llt(lt l1'et edilmektedir. Bu maksatla; İzmirde inşa edilen son sistem ı:ıuş ve kat~lın bıraz alçak ola~ ha • timlak işine başlanılacaktır. çok ecnebi hükumetler bizden tütün 

le h·ll;l.l~jnin bir eşi Ankarada da yapılacak ve bilahare İstanbulda da la pcnccresınden atlayıp kaçtıgı a~- Bu suretle önümüzdeki yıl Emin- Miraç g~c si almnk iı::fr>~c>ktndirlcr. 
~ ~ tr kule , ücude getirilecektir. laşılmıştır. Suçlunun yakalanması ı- !önü meydanı geııişiemiş ve yenicami lstanbul Mii.ftülüğiindcn: r 
~ hl, ilk k . . .. .. . çin bütün emniyet müdürlüklcı ine bütün ihtişamile meydana çıkarıl - Birincitcşrinin ikinci cumartesi gü- s·11,.·rrn·ızı·n derdı• 

elit ı.~e ha11acıı17: tephlerdecılın kıtıbare~ .butun ~~sc ve orta mekteplerde ta- yeni emir verilmiştir. mış olacaktır. nü Recebin yirmi altısına müsadif ol-
,~t~r ı ve ava sevgısı, paraşut sporu hakkında mütcad- ( 

~~:;~~ta~~wri~~t~.Bu~~~k~hirkrimizde~ K~ÇQ~K~~~5~~A~~N~~,~A~~~TLAR'om~1u~n~uar.~;~Y::;:i: Hepimizind~jj ~ terı· ~uikleri ile mütenevvi programları, hava bayramı gün-

1• ıp edilecektir. Bir köye 
crıı Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 

-" e11ba G Bunların himaye ve ida. resi Hakimliğinden: Mektep Pstiyorlar 
'->fll enç İstanbul Maliye Muhakemat Müdür- Beyazıtt A.tarlar çarşısında 
-" Orı "r.u"rkkuşu Belediyelerce yapılacak lüğü namına Hazine avukatı Vahit (Uygun) baharatçı dükkanında 
'IQi .1 ~ Sayın tanıfından Nuruosmaniye cad- Tahir imzalı bir kariimizden al-
Ö.... ~. 111 l T 1 1 desinde 113 No. lu evde oturan jan- dığımız mektupta: ~~·~ti Q lnlg07 uçmantQrl ç ki ancak İmtihanla USta darma binbr.~ılığından mütekait Saf- cMalatya vilayetinin Kemaliye lıt ~1ll'ı~ki Yaz mevsiminden ön- İnönü kampındaki kurslara işti • ıra ar fet aleyhine açılan 6 lira 84 kuruşa- kazasının Geşo köyünde uzun se-

~ ~ '-'ı te: tnemba sularının fen- rak eden Turkkuşu uçmanlarından olabilecekler lacak davasının yapılan duruşma - nelcrdenberl 'nıC'VCUt olan ilk mck· 
~ı ~"-l~n8isatıa teçhiz edilmesi i- bir kısmı daha şehrimize dönmüşler- sında müddeinleyhe tebligat yapıla- tebin alıiren ka.ldınldığı bildiril-
i.. ~~~l'ltlt satın alınması hakkın- dir. Küçük san'at erbabının idare ve çilerin yeni gündeligini tesbit ede- mamış ve zabıtaca yaptırılan tahki- mekte ue ilk tahsil ça.ğındaki ço-
"ll '1.ıı_ -1Yen· sona ermiştir. Bunlar muvaffakiyetle imtihan ve- himaye işleri yakında belediyelere cek, çalışına tarzlarını kontrol eyli- katta kendisinin elyevm nerede hıı- cukları çok olan bu kÖ'TJC bir mu.-
tlıt a~l4 ıt

1

·n alakadar şubeleri rerek C. brövesi almışlardır. devredilecektir. Belediyece bu hu - yecektir. lunduğunu bilen olmadığı nnlasılınış allim tayini Maarif Vekaletinden 
'~ "'41lcf.ığ1 ıll'llere ait olduğunu, sa- susta yapılmakta olan tetkikat sona olduğundan ilanen tebligat icrasına rica cdilmcktcd"r. Mektupta: Ma-•- te,_11,L~tnan suların fenni ve Diploma alanlardan bir kısmı pa- Bu kanunun kabulünden sonra; karar vcrı'l1>rek durusması 

51111937 
ı.... k-

.,. ~ ~ ermiştir. Buna ait kanun yakında h 1 -

1 
ar'fi ve okumayı seven vu oy 1 

L \ \ ihrya ısaıesi için ne gibi te- raşüt atlama talimleri yapmak iize- mu tc if küçük samıtlerde ayrı ayrı tarihine rastlayan cuma günü saat halkının Qöndenlecek muallimin 
'
1 

\t •. t ._ <>lduguv nu hır' er bı'rer re İnönünde kalmışlardır. Büyük Millet Meclisinden çıktıktan 'olması zaruri bulunan ustalık ve çı- 14 d b k l l kl ·· ·· ı'bate 
1
,e ,:;, .. ,,,.. 

1
· s"'"e s,..•c temin 

1..." e b't sonra Belediye İktısat Müdürlüğün- e ıra ı mış 0 ma a sozu gecen ~""·" ...... "., ;_q 'atını eylemiştir. Suların Bunlar ayni zamanda A. brövesi raklık müddetleri de birer birer tes- gün ,.e saatte Sultanahmc>t birinci eder.ekleri de il "ı:c edihnPktedir.~ 
t::''t' ittik O.lınrnası için lüzumu de alncaklar ve gelecek sene Ankara de yeni bir teşkilat yapılacaktır. Bu bit edilecektir. sulh hukuk mahkemesinde hazır Kariimizin bu ricasını, köy ma-
"ll da hı 1tarı tetkik edilmekte motörlü tayyare kampına gidecek - teşkilat küçük san'at erbabının hi - ç kl kt t 

1 
v k . . bulunması vevnhut musaddak bir ve- arifine ve köylü çocuklarının tah-

~ ~!edildikten sonra Be- !erdir. mayesi için bu kanunun emrettiği ıra ı an us a ıga geçme ıçın kil gönderme~i ve aksi takdirde da- siline de bü •ük bir ehemmi ·et ve 
\ "~ "1 'tıd ın ödünç para Diğer taraftan Ankara motörlü husustan yerine getirmiye ç.alışacağı muhakkak ihtisas ve tecrübe arana- !vaya gıyaben devam olunacağı teb- ın:v~t atfeden Maarif Vekilimi-
ıl' enıba suları ıslah olu- tayyare mektebinde birinci devre gibi ayni zamanda küçük sanayi er- cak ve bu maksatla imtihan usulü e- liğ makamında olmak üzere ilin o- ıdn nazarlarına arzed<?riz. 

tedrisatı ikmal edilmiştir. babının yanında çalışmakta ol.an iş- sası konacaktır. lunur. (937 /574). 



Müthiş 
Bir şaki 

Greta Garbo 
Holivuddan ayrılınca yarı kalan 
filmi bir benzerine veriyorl!irdı 

Hatıra defterinde 
Dağa bir kız yüzünden 

çıktığını anlatıyor 
Fransa'nın son günlerde efkarı u

mumiyesini işgal eden mesele Kor -
sikanın son eşkiyası Mikaillidir. 

ACI BİR ALDANIŞ 
Bir gün Korsikadaki polis müdürü- Nadi, Cahideyi yeni tanımış ol -

Onun tıpkısı bir 
kız çıktı 

nün odasına, masasının üstüne büyük makla beraber ona sonsuz bir sevgi 
bir paket konmuştur. ile bağlanmıştı ... 

Bu paket nasıl gelmış; polislerin Öyle bir bağlanıştı ki, bu şimdiye 

1 

nezareti altından kurtularak içeriye kadar yüze yakın belki de daha fazla 
girebilen bu meçhul el nasıl bu pa- kadınla konuşmuş olan çapkın deli 
keti koymuştur? kanlının kalbini tnnıştığı hiç bir ka-

Polis bu mesele ile meşgul olmak- dm, hiç bir erkek; hatta Cahideden ' . 
tan vazgeçmiştir. Çünkü pakctın daha giizel olanları bile öyle bir sev 
içi açılınca cıkan defterler herkesi şa- gi ile yakmamıştı .. 
şırtmış ve di.işiince mcvzuunu de - Cahideyi seviyordu ... 
ğiştirmiştir. . Bu öyle bir sevgi idi ki, geçirdi~i 

Bu defterler, Korsikanın son eşkı- sevgi maceraları ile nasırlaşan kalbi, 
yası olan ve Korsikanın miithis te- sönnwz bir sevgi ile yanıyor, sev -
pelerine sığınmış bulunan Mikaelli- meyi unutan o bir ilk seven gibi se
den gelmekte idi. Defterler de Mi- vıyordu ... 
kaeJli'nin ha{ıra defterleri idi. Çiçekten çiceğe konan kelebek gi-

Defterlerin en sonunda şu cümle bi yıllarca kadından kadına koşan 
vardı: .Ben, taş yuvamın içinde ba- o, şimdi ökseye yapışmış bir serçe gi
na meydan okumıya gelecek olanları bi Cahideyc tutulmuştu. 
bekliyorum., Dün kadınlarla eğlenen Nadi, şim-

Defterlerin meçhul bir şekilde po- di Cahidenin derin bakışları karşı
lise kadar gelmesi üzerine Parisin 'sında crivordu ... 
en meşhur polis hafiyesi derhal Kor- 1 Genç kızın hareketl~rindeki .. ~~a
sikaya gönderilmiş ve çalışmıya baş- Jet, giyinişindeki sadelık ve yuz.un
lamıştır. Bugüne kadar bu meshur deki samimiyet Nadiyi ona büsbü -
hafiye, hiç bir ipucu elde edeme - tiin çekiyor, bağlıyordu ... 
miştir. Çünkü defterleri eline alan O, Cahidenin, temizliğine, lekesiz
bu canlı satırları ve hatıraları oku- Jığine, saflı~ınrı ve tanıdığı diğer kız
maktan başını kaldıramıyormus. lara benzemediğine sonsu?. bir inanç

Mikaclli hatıra defterinde dıyor - la inanıvordu. Ve işte inançlardaki 
muş ki: hayatında hiç düşünmediği bir şeyi 

- Ben 1887 de Bronelli di Fomo- yaptı: Cnhidc ile nişanlandı ... 

Greta Garbo 
robo'da doğdum. 20 yaşına geldiğim e 
zaman ebeveynimin yanından ayrıl- Aradan bir ay kadar geçmişti ... 

ı• ki senedenberi dünyayı teshir 
eden Greta Garbo'nun da galiba 

son günlerde itibarı kaçacak! Çün
kü Greta Garbo'yu gölgede bıraka
cak derecede bir Greta Garbo daha 
yetişti. 

Bu, hakikaten Greta Garbo'nun 
benzeridir. Fakat bu kadın daha gü
zeldir. Ve Garbo'nun ideal güzellik 
tipidir. 

Katerin Sergüva ismindeki bir 
Rus dilberidir. Ve Greta Gaı bo İs
veç'c gittiği zaman Holivutta yarı
da kalan bir filmi vardı. Sınema 

kumpanyası sezona ycthtirmek mak-
adıle bu filmi tamamlamak istiyor

du. Fakat Garbo'da Holivuda dön

m"k istemiyordu. Nihayet Garbo'ya 
~ckılcn telgraflara menfi cevap gel
di. Kumpanya direktörü derhal Ho

livutta taharriyata başladı. Ve Gre
ta Garbo'nun benzeri arandı. 

Üçüncü günü şöyle bir hadise ol
du: 

cFılm dırektörü odasında oturur
ken birdenbire kapı vuruldu. İçeri

ye Garbo girdi. Yalnız Garbo'nun 
~lbisesi; sesinin tonu değişmişti. 

Film direktörü : 

- Vaaay ... dedi.. fakat hemen bu 
kadının Garbo olmadığını anladı. 

Çünkü Garbo evvela kapıyı vur
maz, sonra da kapıdan içeriye girin
ce hemen koltuğa çökerdi. Halbuki 
bu kadın ayakta duruyordu. 

Direktör bu hareketlerden, kadı-
nın yabancı olduğunu anladı. Ve: 

- Ne istiyorsunuz? dedi.. 
- Garbo rolü yapmak istiyorum. 
- Muvafık ... 

Derhal mukavele imzalandı. Fa

kat çok geçemeden Garbo da geldi. 

Filmini kendisi tamamladı amma .. 

t 

Tefrika No: 21 
- Artık bizim için bundan fazla 

sabrü tahammül imkanı kalmamış~ 
tır. Şımdi, huduttaki kıt'alara telgraf 
çektirdim. En küçük bir tecavüze, 
derhal ateşle mukabele etmeleri için 
emir verdim. Mes'uliyet Yunan hü -
kümetine racidir. Hükumetinize, 
böylece bildiriniz. 
Demişti. 

Abdülhamidin, hudut kıt'alarına 
emir verdiği, doğru değildi. Bu şid-

detli sözleri, bir blöften ibaretti. Fa

kat Sefirler, Abdülhamidin sözlerini 

derhal hükumetlerine bildirmişlerdi. 
Avrupa devletleri, derhal Atina -

Garbo'nun benzeri Rus dilberi Holi-

vutta gezerken hep alkışlandı, se -
liimlandı, 

Şimdi birçok film kumpanyaları, 

Garbo'nun mukallidini ucuz bir fi

atln angaje etmek için uğraşmakta-
dırlar. 

Maamafih kadın fevkalade Gar 

bo'ya benzemektedir. Yalnız sesi, 

Garbo'nun sesi gibi kalın olmayıp 
incedir. 

dım. Nadi, nişan bağının verdiği ~akın-
1 Çünkü güzel bi: k~z se\:iyordum.

1
Jıkla saadetin sonsuzluğuna ulaş 

Mari Antuvanet ısmındekı bu kız, 
mıştı ... 

14 yaşında melek gibi bir ~eydi. Bu Şımdi Cahide ile her gün değişen 
kızla dağlara çıktık. Çünkü kızın ba- b k b' d korun ı·çı'nde eşsı·z \'e do 
bası bunu bana \'ermek istemedi. aş a ır e -

yulmaz bir sevgi yaşıyorlardı. Ben de dağda km alm1ya gelenlere 
d Öyle bir sevgi ki, bugün camların ateş ettim ve tabii o gün en sonra 

altında koklaşırlarkıen, ertesi gün, eşkiya oldum.• 
Şimdi Fransız polisleri bu eşki- ayın aydınında, kimsesiz dolaştıkları 

yanın nasıl yaşadığını ve bu defteri yerlerdeki ağaçlarda ötüşen kuşların 
ne vasıta ile gönderdiğini arashr - screnadlarını dinliyorlardı. 

maktadır. Nadi bu arada yaklaşan mutlu gü-
.. "11 .. 11"1"11111"111111111111111u1110111111•u11n11111u1111uuının1111u•u11111111111111nnuıı111ııuuuınıııunuıı••u•11n•u•11111•11111ınuıun nün hazır l 1 k la rı ile uğraşıyordu. 

Akdeniz konferansın 
Portekiz unutuldu! 

O gün işi olmadığından daireden 
erken çıkan Nı:ıdi, yavaş adımlarla 

Galatac;araya do~ru yürürken omu
zuna bir <'lin dokunduğunu duyarak 
başını çevirdi. Uzun zamandır gör-
cz-= . _ ?!!9 a korkmaktadır. Bunn binaendir ki, 
Portekiz hükumeti daha ilk gün -
dcnberi 5si Franko'ya kıırşı tevcc
cühkar bir vaziyet almış, S'Onra Por
tekiz fiilen yardıma başlamıştır. Por
tckizin scnclerdenberi Başvekili o
lan Doktor Salazar geçenlerde söy
ledi~i bir nutukta hiç bir zaman ko
münistlık tehlikesinin ihmal edile
cek gibi olmadığını söylüyordu. 

Pprtekizlerin ispanyaya yardımı: 
lngiltere ile ınüttefik olmaya da 

çok ehemmiyet veriyorlar ! 
Portekız de geçen senedenberi İs

panyada dahili muharebe başlıyalı 
kendisinden sık sık bahsettiren bir 
memleket olmuştur. Çünkü Fran -
konun Portekiz hududundan yar -
dım aldığı artık kimseye gizli kalan 
esrardan değildir. Onun için kendi -
sinden sık sık bahsettiren Portekizin 
dahilde ne halde olduğu yabancılar 
için merak edilen şeylerdendir. Bu 
itibarla İngiliz gazetelerinde bazı şa
yanı dikkat yazılara tesadüf edil -
mektedir. 926 danberi Portekizde 
mühim bir değişiklik vardır. Şu son 

ıon yedi scnedenberi mali işler de 
.düzelmiye yüz tutmuştur. 1910 se
nesinden 926 senesine kadar Porte
kizde 18 kere ihtilal olmuş ve 40 de
fa da kabine değişmiştir. 

910 da Kral çıkarılmış. cumhuri -
yet ılan edilmişti. O zamandanberi 
İşte bu kadarcık ihtilal olmuştur. Fa
kat şu son on bir senedir ihtiliil ol
duğu işitilmiyor. 

İspanyada dahili muharebe ba~la
dıktan sonra Portekiz çok korkmıya 
başlamıştır. Şimdiki Portekiz hüku
meti memlekette komünistlikten 

Yazan: ZIYA ŞAKİR 
[Yunan hükumeti, hudutlarda bir 

tecavüze kalkışacak olursa, bütün 
harp mes'uhyetini üzerine almıs ola
caktır. Ve, neticede de bir feliketc 
maruz kalırsa, Avrupa devletle>rin -
den hiç bir müzaheret teminine mu
vaffak olamıyacaktır.J 

Demişlerdi. 

Bu notanın bir sureti de, (Babıa
li) ye gönderilmişti. Hatta bazı se -
firler, artık notaya karşı Yunan hü-

' kümetinin akıla ne davranacağına 
dair, Abdülhamide teminat vermiş
lerdi. 

suna mukabil (Alasonya) da topla
nan Osmanlı askerlerinin kuman -
danlığına (Müşir Etem Paşa) yı ta
yin etmişti. Burada içtima eden kuv
vete de; (Alasonya orduyu Hümayu
nu) ismi verilmişti. 

Nisan ayının 6 ncı günü yaklaştık
ça, Yıldız Sarayında, Babıali'de ve 
bütün Avrupa siyasi mahfellerinde 
bir heyecan ve sabırsızlık baş gös
termişti. 

Abdülhamit, (Alasonya Ordusu 
Kumandanı, Müşir Etem Pac:a) ya 
şifreli bir telgraf çekmiş; 

Harici siyasette de bugün Porte
kizliler ı\lmanlara ve İtalyanlara 
taraftardır. Maamafih, Portekiz es
kidenberi İngiltere ile müttefiktir. 

1
Portekizlil(•r buna çok ehemmiyet 
\'eriyorlar. 

Portekiz hükümeti son Nyon Kon
feransına çağırılmadığından dolayı 
şikayet etnıiş, kendisi Akdeniz dev
kti olmamakla beraber Akdenizle a-

lfıkadar olduğunu iddia eylemişti. 
Fakat buna karşı Nyon Konferansı-

nı toplayan devletlerin Portekizi ça
ğırmayı uı•uttukları söylendi! .. 

Unutmak ... nezaket icabı kullanı
lan bir kelime olsa gerek! .. 

'l niz. F'akat, şayet Yunanlılar tarafın
dan bir tecavüz vukubulursa, siz de 
müdafaa ve mukabele edıniz.l 

Emrini vermişti. 

* HNkcsin, derin bir heyecanla bek-
lediği gün, hudutlarda hiç bir Yu -
nan askeri tarafından en küçi.ik bir 
tecavüz hareketi görülmemişti. 

Acaba bunun sebebi ne idi? .. 
Avrupa büyük devletlerinin kat'i 

iCadcli notası mı? .. Yoksa, Yunan ka
rakollarının karşısında silah çat -
mış olan Osmanlı kıt'aları mı? .. 

Hayır.. bunların ikisi de değildi. 
Çünkü (~terya) cemiyeti artık o ka
dar sımarmıştı ki; Yunan ordusunu 
ve kendi kuvvetini, biitün cihanın 
harp kuvvetlerine muadil görmekte 
ve hiç bir kuvvetten perva göster
memekte idi. 

O gün yapılması tasavvur edilen 
taarruzu durduran sebep, yalnız (sa
lı) gününün şeametinden ürkmeleri 
idi. 

Şarki Roma İmparatorluğu, (salı) 
daki sefirleri vasıtasilc Yunan hükfı- rağmen yine ihtiyatlı hareket ede _ ketlerden kat'iyyen içtinap edilmesi günü sukut etmiş .. Bizans tacı, Türk 
metine müşterek bir nota vermişler; rek, (Yenişehir) deki Yunan ordu- için askerlere şiddetli emirler \·eri- kahramanlarının çizmeleri altında, 

Fakat Abdülhamit, bu teminata [Harbe sebebiyet \·erecek hare -

y AZAN : Naci Erk811 

~ediği arkadaşı Adnan elini sıkar
ken soruyordu : 

- Nasılsın Nadiciğim, iş vakti ne
reye böyle? .. 
Arkadaşını dıkkatle süzen N<?.di: 
- Hiç, diye cevap verdi ve güle

rek sordu: 
- Ya sen? .. İddia ederim ki bir 

1rıtl 

yalansa o vakıt söyle ban~ ... r.; \fıJC 
ki onu sen de beğeneceksın... 1 
dü gii.l gibi pembe, gözleri P~rı 

hi bıf yan yıldızdır, onun, onu ç ofı 
anlatamaz, hiç bir heykeıtraŞ. ~ 
heykelini yapamaz ... O öyle bıt' 
dm ki ... 

Pastahanelerden birinin ııı 
• • JtO 

randevuye gidiyorsun.,. gelmişlerdi. Adnan, Nadıyı 
Gözleri, içindeki sevinçle parılrla- dan çekerek : dB 

yan Adnan hayretle bağırdı: - Girelim, dedi, şimdi bur~r ~ 
- Bravo Nadi, tam üstüne bastın.. o, bir dakikacık olsun gel de go 

bu öyle bir randevü ki anlatamam diciğim... J;!t 
sana, azizim ... Bu randevusuna git- Adnan, arkadaşının cevabını il 

k d b. d .... kl 'b. U kO}ı.l tiğim kız, daha doğrusu a ın, ır leme en suru er gı ı on 
güzellik timsali, bir Venüs ... İnan ki çekerek içeri soktu... ~fli" 
Nadi, şimdiye kadar böyle bir kadın- Pastahanenin arka tarafına) , 
Ja konuşamamıştım. Konuşamamış- ]erken Adnan halll anlatıyord~ · 
tım ben ... Saadetime \'e bu muvaffa- - Onun verdiği tadı bana h~J 
kıyetime inanamıyorum doğrusu kadın vermedi Nadi, hiç bir k\ ~ 
ben de ... İki aydan fazla oluyor, onu onun zevkini duymadım, hiç bı 
her hafta bir iki kere görüyorum. dm beni onun kadar sarmadı ... dil~ 
Onun yanında geçen saatler dakika Gözlerile etrafı araştıran ~riir. 
kadar kısalıyor... köşede oturan, yüzü yandan go re~ 

· .... k k bı'r genç kadını Nadiye göstere Nadi. arkadaşının sözunu esere : 

- O kadar methetme. Bende onu - Bak, dedi, işte o kadın... rO 
görmek arzusunu uyandırıyorsun.. Gözlerini arkadaşının göste 
diye takıldı. Arkadaşı ise ona, mu- kadına çeviren Nadi birdenbire 

k . k 1 d G'. 1 . b' acı iJe vaffakıyetini ispat etme· içın o u- rar ı. oz erı sonsuz ır . ·ıti 
na girerek: şardı. Ve dudaklarından ını 

- Gel, dedi, birkac dakika olsun ıstırapla dolu bir söz çıktı : 
gel de gör ne kadın o ... Eğer sözlerim - Cahide !... ,/ 
n11111111nıı111un11ın111uııttnnnıu11ıınu11uıı1111111ıınııt111uaunıı1111nuı11111111.ııt1ıuuıı1111u11111ıu1111ıuuuıu1111uıutt••,. 

Geceleri 
Korna 

Beyoğlu 
Halkevi 

Çalmmzyacak Çalışmaları ~ 
Bütün kara ve denizde İ§liyen mo- Beyoğlu Halkevi Başkanı tl:~ 

törHi nakil \•asıtalarınm gece saat Tor'un teşebbüsile bu seneki e~ıc 
tam 24 ten itibaren sabahleyin güneş feranslarına Oniversit~ ~rof~Stefll 
doğuncıya kadar korna çalmaları Be- rinden bazılarının da ıştırakı·ıc 1.1' 

lediyece yasak edilmişti. Önümüz - edilmiştir. Sosyal ve siyantif~ıeıı 
deki cuma günü akşamından itiba- kımdan fazla ehemmiyet ~~rı ~ ı/ 
ren bu kararın tatbikına başlana - konferanslar için bir çok ılı11\ıtıı; 
caktır. Korna çalmak yasak olduğu lerinden mevzular intihap cdı 
saatler zarfında nakil vasıtaları an- tir. . . . 

15 
ı~ 

cak ışık tcrtibatile biribirlcrine işaret. Konferans teşrınıevvelın tı' 
. . . başlıyacak ve bugün kış sczonı.I d3' 

vcrcceklcrdır. Bu emre nayet etmı- d t' t b. rograrıt 
~ e ınce mun azam ır p 

yenler agır surette cezaya çarptırı - h'l ' d ·ı kt" 
1 ki d ı ın e verı ece ır. ı~ 

1 

aca ar ır. . . .. Konferans için şimdilik Eviıl ~ 
Bundan başka otomobıllerın gun- c8ıJıı 

dl.iz klakson çalmaları hakkındaki linden istifade edilecek, ve . tı ~ 
l · · b 1 tah ·n edıle -il yasağa riayet etmiyenlerin de birin- eyıcı u unması • mı tıil~ 

ci defasında beşer lira nakdi cezaya feranslar için de ilerde daha "' 
çarptırılması ve bu hareketleri tc - bir salon tedariki düşiinül~:ifıı 
kerrür ettiği takdirde ellerinden ~h- Konferanslar umumun ~s eD 
liyetnamelerinin istirdat edilmesi ka- için ayrıca radyo ile de tarnıril 
rarlaştırılmıştır. cektir. 

/ - --· - -- -- -- -~ c 1 
bır (salı) günü çiğnenmişti... Böyle müteessir olan müfrit (EterY8~rı 
bir günde, ölen bir İmparatorluğu, siiah atmıya başlamışlardı. 

1 
~ol' 

ihya etmek için teşebbüse girişmek, hassa askerleri, derhal sar8Y d~· 
ft na bir netice verirse, artık biis - don altına almışlardı. Bu esna 
bütün şeamete atfedilecek .. belki de dokuz kişi yaralanm~tı. ,e 
cahil ve mutaassıp güruhu, (Eterya) Nümayişçilerden bir kısrllıi,sl~ 
c<'miyetinden yüz çevirecekti... İşte idin sarayına gitmişler; on~ de: 
(Eterya) bu ciheti nazarı dikkate al- istemişlerdi. Prens Kostantırı cet 
mış .. o gün hudutlarda bir tek silah bası gibi, halka görünmektentııll 
bile patlatılmaması için, her tarafa mişti. Fakat, halkın ısrarına ~ 
emirler verilmişti. mül edememişti. Nihnye.t :~~ 

Jıf. çıkarak kısa bir nutuk ıra rt Maamafih, nisanın 6 ncı gilnü, boş ıı ı 
- Kralın ve hükumetin ·ıti r 

milleti memnun etmek.. (rilı 
ye) leri tatmin eylemektir. 

geçmemişti. O gün, Atinada her ta

raf bayraklarla donatılmıştı. Halk, 
kiliscler<le toplanmıştı. Kral, ile ve

linh t kiliseye gidip gelirken, halk 
tararından son derece şiddetle al -
kışlanmış; yine bermutad: 

- Yaşasın harp! .. 

Naraları atılmıştı. Ve ayni zaman
da halka harp lehinde beyanname -
le>r dağıtılmıştı. 

Kral, sarayına avdet ettikten son
r:ı, binlerce halktan mürekkep ka
file saraya gitmiş, kralın balkona 
çıkmasını istemişlerdi. 

Kral, balkona çıkmamıştı. Bundan 

Demişti. ~s 

Ahali, o gece geç vakitle!e0tıil, 
kralın ve veliahdin sarayı ~j;'\ 

dolaşmıştı. Ertesi gün, nüJil
9;111-'; · 

daha hararetli bir surette ar ~ 
Jlllıı gv· ,ı 

Bu sırada bir takım kır . ftııl} 
]ekliler meydana çıkmışıar,ıaf11ı 
ca bir marş söy1emiye ~.n~üil~ıe 
dı. Bunlar, (Garibaldi) ~on .. çstJ 
taklit eden bir takım işsız, gu ) 
tal yanlardı. ~ 

(Devaf1l1 
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GÜZELLİK. 
VE 

SAADET 

ERKEK MI, KADIN MI? 

kadın sene 
Bu kadar enfe;-~e Amerika afro
diti seçilen kıza, kazandığı para-

ları yemek nasib olmadı 

lngiliz krahnın 
Kardeşini 
Ziyafete çağırdı 

Kıyafetinde 
Vaşıyan ir herif 

G ~ellik saadet getirir mi? Bu o 
\'ap \~~r ~orulmuş ve o kadar ce -
gün ~rılnuye uğraşılmıştır ki.. bu
~etı· e adar herkes güzelliğin saadet 
t. 11rıed· - · 
l'lli 1 ıgınc müttefikan karar ver· 

erdir 1 . 
ele !;e Amerika Birleşik devletlerin
ha tea~ bir htidise bunu bir kere da-

Du Yıt etmektedir. 
arsı' nyanın gazetleciler kralı He -
bir ~. tanıınıyan yoktur. Bu adam, 
açtl'ı un gazetelerinde bir müsabaka 

1 tır. Bu müsabaka şu idi : 
- :a sıt!d u gazeteyi okuyanların ara-
ba en güzel kimdir? .. 
ou ın~ 

ce f usabaka açılınca yüz binler-Oto v 

clııbe 
1 
g~af gelmiş ve Amerikanın 

ların r erı birer birer gazete sütun
ll'liisa~ geÇtniye.. başlamıştır. Nihayet 
llu k akada bir kız bulunmuştur. 
tı.lta ız Yalnız gazetenin değil, Ame-

:a tıın da Afroditi ilan edilmiştir. 
l u arada d .. 1 .. t' t' o acak n yuz erce revu ar ıs ı 

tocııt· . ~ız da bulunmuştur. Bu Af
~rt~ ıçın Yapılan müsabakada öyle 
fes k r arasında ve nihayet öyle en-

ııe r ız ~ulunmuştur ki.. açık kesta
Çok e~gınde göz, yumuşak bir deri, 

ttıuk~~Zel bir ses .. milyonca dolar da 
kız a at. .. Fakat bu derece enfes bir 

tıet'ıt·~f'rikan Afroditi bir hastalık 
esınde ··1·· • . d lar1 o uvermış; mılyonca o-

tır. :Yemek te bu kıza nasip olmamış· 

İtalya'nın Londradaki Sefiri Kont 
Grandi ötedenberi Roma ile Londra
nın arasını bulmıyn uğraşan ve bun
dan ümidini kesmiyen bir diploıpat
tır; derler. Bugünlerde vaziyetin hay

' li değiştiğini anlatmak için Kont 
, Grandi geçen gün Londradaki İtal -

Artık kadınlaşmış, adetleri 
ruhu, kadınlara benzemiş 

takmış ;:i;.~~~:i~~:::~~ne~:k~~y:r;:a~:~- 1Ve erkeklerı· peşı·ne 
sından Kont Aosta Londraya gılmış, 
bu seyahat şerefine Kont Grandi ona . _ 

bir ziyafet çekmiştir. Fakat ziyafette Fransada tızun muddet kadın 
İngiltere Kralının küçiık kardeşi kıyafetinde dolaşmış olan bir a -
Dük dö Kent ile zevcesi Düşes rle bu- ı dam, bu itiyadın husule getirdiği tc-

1 lunmuşlardır. Davetlıl~r sefaretha- sir ılc bütün erkeklik itiyadlarını 
neye gelmeden beş dakıka evvel yol- kaybetmiştir. isminı vermekten im
i~~ açılmış, p~lis sefarethanenin ö- j tina eden bu adam, kadın kıyafetin
nunde beklemıye başlamıştır. de gezdigi zamanlara ait hatıraları

İngiliz Ba~vekili sefarcthanedeki l nı neşretmiştir. Bu hatıratında di -
ziyafetten ayrılırken çok neş'eli gö- ' yor ki : 

rünüyordu. J Ben, iyi terbıye görmüş bir çocuk-
İngiliz Bahriye Nazırı Düf Kopcr tum. Çok ıyi bir aileye mensuptum. 

de sefarethane.ye girerken kalaba -
1 
Ailemi uwn müddettenbcri görme

lıktan kendi~ine yol açmakta müş- dim. Bu dakikada yüksek rütbeli bir 
külata uğramıştır. zabit kızı rolünü ifa temekle bera-

-- --·---- ber burada hiç bir şeyi, hatta ailemi 

Katil ana 
Falcıya inandığı için 
çocuğunu öldürmüş 

M acar gazetelerinde okunduğuna 

bile gizlemek istemiyorum. Beni bu
gün, bu yazıları yazmıya sevkeden 
şey nedir? Bu, her şeyi anlatmak ar
zusundan doğmuş bir ihtiyaçtır. Yok
sa kendimi mazur göstermek için de
ğildir. 

Hayatımda kabul etmiş olduğum 

A yna Karşısında kenaım ı tam b ir kadın hiss e derim 

göre Budapeşte civarında hır 

köyde köylü bir kadın, iki haftalık 
çocuğunu boğarak öldürmüştür. Ya
kalatıan kadın cürmünü anlatırken 
şöyle demiştir : 

~::::========================== 1 
- Fal bakan bir çingene karısı ba-

[ 

şeyden sıkılıyordum: Kitaplar, o - ediyorum. Ve iki taraflı bir hayat 
yuncaklar, kızlar, hatta resim .. hiç sürmiyc başlıyorum. Yani bir erkek 
bir şeyden zevk almıyordum. Niha- olarak kalıyorum. Artık adaleleri • 
yet günün bi'.indc artık . ~i.icadele 

1
mi, boyumu ~eviyorum. Hatta ka • 

edemiyecek bır hale gclmıştım. Tek- dınları da scvıyorum. 
rar o tavan arasını, o pembe entariyi J Bir kadını işgal etmeyi istiyorum. 
bulmam, deri değiştirmem, kendi - Fakat bir erkek görünce, hemen bir 
me yeni bir heyecan tedarik etmem kadın olduğumu hatırlıyorum: Yani 

İş hayatı 
~ ~--- -

ış kanununun 
• 

erı 

liaftada 48 saatt~n fazla da çalış
lllak kabildir, fakat bir şartla .. 

Q" .. . -·-- -
bışçı çahşttrmayan müesseselerden 

Una muktedir olanlar da 
ıZtn. ayni şartlara tabi 

~1~n lk 2
7 - İstanbuldan İzmıre ı tıraz ederse, o zaman İktısat Ve

dlıtij B tısa~ Vekaleti İş Dairesi M'.i- kfıletine müracaat edilEcek, kat'i ka
tahipı ·. Enıs Behiç İzmir müessese rar Vek5letçe verilecektir. 
k'- eline · 

ıtli etr ış kanununun tatbiki 48 SAAT MESAİ 
lır. afında uzun izahat vernı i~-

1 ~ ~tıis 13 • . 
eıt ti ...... , d Chiç, ış kanununun mem
~ ' ·•uz c · 
~ {{inı, h.. ış hayatını tanzim ~ ~e-
.. ~~ heS\ı~kurnetimizin, ücretle ba~
·~larını ına çalışan yurttnşlar:n 
~lerrıi bu kanunla koruyacağı~.ı 
~ilde hı~'. kanunun, işlerin daha zi-
·lcltfü111 ıŞaf ettirilmesi gayesile ya
l!an anlatmıstır 

\ Un h • • ' 
t e dıltkat; kuınının büyük bir itıua 
a~tı ll. t:n· c tatbik edileceğini bildi
~l'aJc de ıs ~hiç, alelade bir memur 

1 &Oyıc!~l, İktısat Vekaleti namına 
itt\'e e:Yı ı~e: _salahiyettar olduğcnu 

t> eınıştır. 
lcı11 aıres. M .. 
~ırJcc11 

1 
udürü, kanun hazu· -

tı.ı 1 clar ~~tnlckcttc iş hayatının 
tr 

1Ulııca ~ ılrneınesinin göz önüı;de 
litı gını k 

B. Enis Behiç, iş kanununun sal'a
yiden sayılan işlerde ça lışanlara t:tt
bik edil mesindeki sebeplerin, bey -
nclmilcl mukavelelere iştirak ta:.ı~

hüdiinden ilr-ri gelmekte olduğunu, 
sanayiden madut işlerin 148 macfoe
lik iş kanunu ile tasrıh edıldiğbi 

söylemi~, bundan sonra haftada 48 
saatlik mesai hakkındaki nizamr.a-
menin izahına geçerek ezcümle c'le -
mi~tir ki: 

- Haftada 48 saatlik mesai e~as 
itibarile kabul edilmiştir. Avrupa -
nı nbir çok yerlerinde haftada 48-12 
saatlik mesai kabul edilmiş bulun -
jmasına rağmen, 48 saatlik mesai, biz
de henüz tatbik edilmiş bulunuyor. 
Yeni nc>şrolunan nizamnamede bu 
hususta sarahat vardır. Bir işçi, hiç ~ 1 tv"er i . an unun tatbikmda 

"ltııyacukı zmırlılerin bir an geri bir zaman 4fl saatten fazla çalıştı -
"tıu. <ırında · b 1 rılmıyacaklır. Fakat bu demek dc-

na, bir erkek çocuğum olac~ğını, fa-
kat bu çocuğun büyüyerek yirmi bir 
yaşına bastığı zaman başına büyük 
bir kaza gelerek iki ayağını birden 
kaybedeceğini söylemişti. Çocuğu

mun bu akıbete uğrayacağını düşü
nerek, büyüdüğü zaman kötürüm 
kalacağına şimdi ölmesini daha doğ-

1 ru buldum!..> 

Mahkeme bu katil ana hakkında 
henüz kararını vermemiştir. 

Hem en cesur 
Hem en genç 
Kumandanları 
İspanyan:n en cesur h.'Umandanı 

kim imiş?. Frankoya taraftarlık eden 
bir takım Avrupa gazetelerinden bu
nu da öğreniyoruz. Jozc Varelfı is

minde bir general vardır ki, Fran • 
ko'nun şimdiye kadar Madride yap
tığı hücumlarda hep iisilerle bera
ber bulunmuş, fakat muvaffak ola-

1 mamıştır. 

Asilerin en genç \·c t-en cesur> ku
mandanı olmakla şöhret kazanmış o
lan bu general ahiren yaralanmıştır. 
Şi~d:ye kadar iki defa yaralanmış, 
bundan çok evvel de Fasta meşhur 

Abdülkerimc karşı muharebe eder
ken on yedi defa mecruh olmuştur. 

İşte hep bu cesareti ve muharebede 
atılganlığiledir ki, çok çabuk terakki 
etmiş ve general olmuştur; diyorlar. 

Geçen sene teşrinisanide şöyle di
yordu: - Madrit mutlaka elimize 
geçecek! .. fakat? .. Joze Varela haki
katen genç imiş: Yirmi dokuz yaşın
da. Kendisi bekardır. Ufak tefektir. 
Vaktile İspanya'nın diktatörü Pri • 
mo dö Rivera bu cesut genci çok tak
dir edermiş. Sabık Kral On Üçüncü 

Alfons da öyle. Şimdi asilerin başı l':ı.; so:yıe...... n cmın u unctn-
\ıe bun nıaci''1Ş, bundan sonra ka _ ğildir ki, müesseseniz, günde yalnız Franko da kendisini iş başından ayır
dı lındıı.n bdelerı üzerinde durm,ış sekiz saat çalışacak, siz isterseniz U mıyormuş!. 
Gttrı, tı haftadır kaç gün evvel neşıc _ saat durmadan çalışabilirsiniz. l•'a- , -...~~.--""""',,.."'"'-'"'"'-~-~,.._-_,,,..,,.,,, 
\>~~arrıesi ;,

1 
48 saatlik mesai ni - kat 8 saatten fazla çalıştırmıya hak-

~ll~tir. ıakkında uzun izahat kınız yoktur. İşçi değiştirirsiniz ve 

~d ~llis l3eh· memleketimizde çalışmak istiyenJer 
lçırı. ~· i leri . ıç, kanunun fikir ve çok olduğuncian bunda sıkıntı da ç:ek
tı~ 1l~h.are11~.ayırdıihnı, fikir i~!eri mezsiniz. 

~(Jı-1J1rıı ve b ır nizamname hazırl&- ,Fakat mevsimlik işler bulur, bil -
t t;ıb ciU{Hln" u Şeklin daha muvafık hassa üzüm, incir mevsiminde .. O ıı. il~ u söy1 · · . 
'litııı . ek tnü eınış, on ışçı çalış- zaman mühim siparişler alırsınız, 
t;ı~ cıQrıtıe tabie~sctselerin kanun h:.i- siz ayni işçi ile 11 saat çalışmak is-

' 'f3 ?tıiştir k' u ulacağını anlaf.a -
~~'lt İlhassa ı: 
l'ıtıı 1 <lıJtk . ÇaJıştırabikcck sözü 
" Ç.: 0tıniz· , 
\q 1 "llltü b· 1 celbetmiştir sanı-
~ lt b· it .. ' 
tarı .. a ılece~· ?'1uessesenin on işçi 

•ı~- e;I lC! da· . . b-
~ · '<iltı te b· ~ ıresının urosu 
• ,..~llıdiıt1• hs ıt edilecek o mües-a• l<l] ala ' 

~qf!aJtt.ıı .lırS<ı, ka e beş ve~·a altı k·şi 
l~e r. J\n nun ahkamına tii!..ıi tl'lur cak _ .. 

C!ltJş}j:ı.i : 11uessese sahibi 
6 nın bu kararına i-

tersiniz. O :ı.aman iş dairesine mü
racaatla vaziyeti bildirir ve üç saat
lik fazla mesai için müsaade alırsı • 
nız. 

Dairenin vereceği müsaade ~i:ın
de üçer saatten ancak 90 gün o-
labilir ve bu müddet zarfında üç ı;n. 
atlik ücreti yüzde 25 fazlasile işçi
ye verirsiniz. Fakat bu fazla çalıştır-

(DH1V111 6 ıncı 6agfada) Gen e ra l V a rela 
1 

lazımgeldi. ne yalan söyleyeyim, hilekar bir ka-
Ekseriyetle ailem : dın!.. Her şeye muti görünen, sahte 
- Ne garip oyun, bilhassa sen vaş- tavırlar takınıp bilahara erkeğe da

l ta bir erkek çocuk için ... diye gülü- ha iyi sahip olmak istiycn bir kadın! 
yolar ve ilave ediyorlardı : KADINLARA ACIYOR 

- Senin aktör olmıya niyetin yok Kadınlık hüviyetine o kadar derin 
ya... bir surette girdim ki, kendimden 

Askeriliğim gelince ilk defa ola- müzekker kelimelerle bahsetmek i
rak halk arasında erkek kıynfc>tinde çin adeta C(brinefs ediyorum. 
dolaşmıya başladım. Hiç bir kadın Kadınların bir kadına teslim olu
odama giremezdi. Bu husustaki ni- 1yormuş gibi bana teslim olduklarına 
zam pek kat'i idi. pek az tesadüf ettim. Ben, onların 

Fakat ben gizlice giyiniyordum ve esrarını, her halde bir erkek psiko
mükemmel surette cinsiyet değiştir- lojisile dinliyordum. 
miye muvaffak oluyordum. On senelik kadınlık hayatımda, 

Günün birinde bir küçük zabit bu- kadınların bulundukları şerait için
nun farkına vnrdı. Bana ihtarda bu- de tabiatin bile dununda bulunduk
lundu; amma hüviyctimin bir kadın larını görmekle onlara acıdım. On
ile karıştırılmasından bir kat daha lar kendilerini müdafaa ederler, ken• 
memnun oluyordum. dilerini muhafaza için sevkitabii ile 

ARTiST OLDUM.. hareket ederler ve hemen de rüm

Biraz sonra hayatımı kazanmak 
lazımgeldi. Bunun için kolaylıkla 

kıyafet değiştirilebilen bir meslek 
intihap ettim. Şarkı söylemeyi, dans 
etmeyi biliyordum. Öyle ise müzik 
hol artisti olayım, dedim. 

Artık her akşam kadın kıyafetine 
giriyordum. Bu kıyafet altında 11a
kiki muvazenemi bulduğumu hisse: 
diyordum.Bu meslekte çabuk mu
vaffak oldum. Bir günde bir çok an
gajmanlara giriştim. Bir akşam, bir 
bardan ötekine gidiyor, hep kadın 
kıyafetinde1 makyajlı geziyordum. 

Otobüse bindiğim zaman biletçi 

lesi mürailikte bir dahi gibi görü -
nüyorlar. 

On senelik kadınlık hayatımda 
kendimde bir kadın kalbi, bir kadın 
siniri ve bir kadın düşüncesi hisset
tim. Ben de bugün para vermekten 

lise para almayı tercih ediyorum. 
• 
Miicevheı-at;ı bayılıyorum. Kürkçü 

1 mağazahrı önünde duruyorum. Til-
'• k_i der " 11den yapılmış mantQmu 

Sokakta t K 1 1 bana cMadam, diyordu. Bu hal bana 
peşıme a ı a n ar k d , . d k. k d' d 

giydiğim zaman ilk defa baloya gi
den bir genç kız gibi sevindim. Ka
dın olarak kalacağımı ve ebediyen 
erkek elbiselerimi atacağımı anla • 
dığım gün, kıyafetimi bir kat daha 
düzeltmiye başladım. 

Bundan sonra benim için yapacak 
pek az şey kalmıştı. Sesim, iki cin
siyet arasında şüpheli gibi görün2n 
bir halde değildi. 

Çok d o a ar zevK verıyor u ı, en ım e 
var ır h .. b'l d·v· b. t k h' l · 

yaşamak tarzı, bana hayatta azami 
zevki vermekte idi. Bu izahat benim 
için hafidir. 

Ben de herkes gibi küçük bir ço
cuktum. Fakat cinsiyet meselelerile 
diğer çocuklardan daha az meşgul 
idim. 

14 yaşıma bastığım zaman, bir gün, 
benim yaşımda küçük bir kız olan 
hala zadem beni tavan arasına soka
rak dedi ki: 

- Gel, yağmurlu havadan istifa
de ederek kıyafetimizi değiştirelim. 

Tavan arası, hala zadem, bunlar 
hep bir romanı andıran şeylerdir. 
Fakat bu romanın sonu öyle her ro
mana benzemiyor. 

O zaman kısa pantalon giyiyordum. 
Hala zadem benim kısa pantalomımu 
giydi. Pembe ve zarif entarisini ba
na verdi. Bukleler yapılmış olan saç
larıma bir kurdela bağladı. Hemen 
aynaya baktım. İlk defa garip bir 
heyecan hissediyordum. 

Bu iş ilk önce o kadarda kaldı. 
Cinsi karışıklık karşısında göster
diğim cehalet birkaç sene sürdü. Fa-

enuz ı me ıgım ır a ım ıs erm 
doğduğunu anlıyordum. 

Bir gün artık kendi kendimi al -
datmamak Iazımgeldi. Bunoan böy
le kadınlığı terkcdeceğim. Fakat, 
sahneyi, tekrar dönmek üzere terk-

LÜZUMSUZ KILLAR 
Benim boyumda, benim cüssemde 

bir kadın için pest bir sesim vardı. 
(Devamı 6 ncı ıag/amrzdu) 

kat o zamandanberi her fırsatta kı
yafet ve cinsiyet değiştirmek c:nre

lerini aradım. Günler oldu ki, her Evae kaoın ışıerııe v e res ı mıe meşguı o ı u ru m . 



ERKEKMI, KADINMI? 
On sene kadın kıyafe
tinde yaşıyan bir herif 

baiıa gıpta ediyorlardı. Bir kadının 
hissedebileceği kibir ve gururun cüm
lesini kendimde duydum. .. 

Hiç bir yerde, hiç bir kimse bu hi
lenin farkına varmadı. 

Adana Pamuk 
Çiftliği 

•• 
Uretme 
Müdürlüğünden: 

Alınacak eşylnuı Miktan Muhammen 
nev'i bedeli 

Benzin 700 teneko 312.5 kuruı &her tenekesi 
Gaz 230 ,, 282.S ,, ,, ,. 
Mazut 3350 ,, 155 ,, ,, ,, 
Valvalin 50 ,, 450 ,. ,. ,, 
Vakum 4000 kilo 30 ,, ,, kilosu 
Gres 250 ,, 45 ,, ,, ,, 

Pamuk Üretme Çiftliğinin şubat; 938 sonuna kadar ihtiyacı olan ve 
yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleri hizasında gösterilen yanıcı 
maddeler kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

EMNiYET SANDIGI ILANLARI 1 
--------------------------------------·------------"" Emlak alıcılarına 

SEMT 1 

sekiz taksitte satış 
Muhaın~eJ 

Nev'i kıyınell 

Maadükkan üç odalı kargir 3~ 
bir otelin tamamı (Terkos 
ve elektriği vardır.) 

?lt'> Bebek, Bebek caddesinde eski Üç katlı, 8 odalı, banyo, ha-

Galatada Sultanbeyazıt mahallesin
de Kasaplar sokağında eski 3 yeni 
1-3 No. 

124 yeni 198 No. h yagazı, elektrik, Terkos te
sisatını havi ahşap bir evin 
tamamı. 

ısı)) 
Beyoğlu Kamerhatun mahallesinde Üç buçuk katlı, altı odalı kar· 
Bostan sokağında eski 19, 19 M. yeni gir iki evin tamamı. 
11-13 No. lL 

Kadıköyünde Acıbademde yeni Me- İki katlı, altı odalı maabah- ~ 

( 5 inci •agfatlan deoam l 
Kalçalarım geniş değildi. Yani gü • 
nün modasına göre bir vücudüm var
dı. Asıl, kadın şeklini alabilmek icin 
göğüs lazımdı. Ben bu noktadan 
hünsa tipinde idim. Bununla beraber 
halk arasında dolaşmıya alışmış o
lan kızlar gibi yürüyordum. Geriye 
saçlarım ve sakallarım kalıyordu. 
Saçlarımı büyüttüm. Lüzumsuz kıl
lara gelince onları elektrikle düşür
düm. Artık herkes aldanıyordu. Si
ze yemin ederim ki, ben de yanılı -
yordum. On sene zarfında hususiye
time vakıf olmıyanlar benim bir ka
dın olduğumu söylerler. Bir dostum 
yanıma, tanımadığım birini getirdi
ği zaman, gözlerinde dakikadan da
kikaya artan bir hayret eseri gör .. 
mekle eğleniyordum. 

Üç ay bir tayyare zabitile müna
sebette bulundum. Bu zabit bana, 
daima izdivaçtan bahsediyordu. Öy
le günlerim oldu ki, onunla evlene· 
rnediğime ve ilelebed kadın rolünde 
kalamadığıma teessüf ettim. Niha
yet günün birinde ortadan kaybol
dum. O da, o masum cnişanlısı> nın 
kim olduğunu hiç bir zaman anlaya
madı ve ümit ederim ki ilelebed an
layamıyacaktır. 

cidiye mahallesinde eski Kalfa yeni çe ahşap bir evin tamamı 
------------------------------ Faikbey mescidi sokağında eski 2, 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : yeni 41 No. ıı 600 

İhare 5/10/937 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Adana Pamuk Ü
retme Çiftliği Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon huzurunda yapılacak
tır. İlk teminat 718 liradır. Şartnameyi görmek ve almak istiyenlerin A
dana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin 
muayyen gün ve saatten lfıakal bir saat evvel teklH mektuplarını Adana
da Köprü civarında Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğüne vermeleri (6368) 

Bir defa da bir sinemada, meşhur 
bir muharrirle karşılaştım. Bu tesa
düfün son dakikasını nasıl karşıla
yacağını anlamak tecessüsile ken -
disini takip ettim. Bir saat sonra 
dört kişi olmuştu. Bu adam, eğlen
cesini başkaları arasında paylaşmak 
istiyordu. İşte o zaman asıl hüviye
tim meydana çıktı. Hiddetlendiler, 
birkaç kişinin iştirak edeceği bu aş
kı ifşa edeceğimden endişeye düş
tüler. Bundnn da zararsız kurtuldum. 
Kadınhğımm bana verdiği derin 
zevklerden başka erkekleri tecrübe 
ettim ve cinsiyetin hakikatlerini ve 
aşkın icap ettirdiği temayülleri öğ
rendim. 

25-10.937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğü Kartal Maltepesinde Küçükyalı, Üs- İki buçuk katlı, beş odalı, 
binasında (52646,50) lira keşif bedelli Üsküdar Valdebağı Prevantor• küdar caddesinde eski ve yeni 665/ bahçeli yarım kargir evin 
yomu talebe ve öğretmen Sanatoryomu inşaat& kapalı zarf usulü ile 47 No. lı tamamı. 51 
eksiltmeye konulmuştar. 1 - Arttırma 11/10/937 tarihine düşen pazartesi günü saat 13 ten~ dl 

Hem kadın, hem erkeğe uyan bir 
ad taşımıya başladım. Şimdi sizi te
min ederim ki, hizmetçilerim, hgtta 
terzilerim de beni anlamıyorlardı. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genci, hususi ve fennf şartna· kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üzerıerill 
meleri, proje, keşif hulasasile buna mü tef erri diğer evr3k (264) kuruş kalacaktır. 'S" 

mukabilinde dairesinde verilecektir. 2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetinin yüzde ontJ 111 

Muvakkat teminat (3883) liradır. betinde pey akçesi yatırmak lazımdır. r 
isteklilerin teklif mektuplarını \'e en az (50.000) liralık bu işe ben· 3 - Arttırmadan çekilenlere pey akçeleri bir gün sonra iade oltl1111dş 

Ynlnız kendilerile maceralar ge -
çirdiğim arkadaşlarım son dakikada 
hakikati öğrendikten sonra artık be
nim erkek olduğumda tereddüt et
miyorlar. 

zer iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik 4-Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalan sekiz sene 
ve Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 25-10·937 paz.ar. sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. edl 
lesi günü !!aat 14 e kadar Nafia Müdürlü~üne verm~leri. (5353) 5 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dcreC 

Birçok tecrübelerden sonra, bir -
çok erkekler, son dakikaya kadar, 
bir kadını elde ettiklerini, bir kadı
nı takip ettiğini zannediyordu. 
Şimdi tereddüt etmeden söyleye

bilirim : hemen hiç bir erkeğe tesa
düf etmedim ki, bir tecessüs saikn
sile benimle münasebette bulunmayı 
istememiş olsun. 

NERELERE GİRDİM? 

Bir terzihanede modellik yaptım. 
Bir diğerinde satıcı kadın olarak bu
lundum. Genç kız klüplerinde, dan
siglerde çok dolaştım. Birçok iyi ma
ceralar geçirdim. Birçok sıkılgan er
keklerle korte ettim. Birçok masum
larla öpüştüm. 

Koşularda mankenlik yaptım. O
rada herkes beni hayret ve takdirle 
se retti. Resimlerim çekildi. Benim 
kadar şık ve zarif olmıyan kadınlar 

Her yere gittim ve her şeyi gör
düm. Zevk ve eğlence satılan evle
re girdim. Şimdi anladım ki, her şakıs 
diğeri için gayritabiidir. 

İşte kadınlann muvaffakıycUeri
nin sırrı bundadır. Kadınlık ve er
keklik hayatında edindiğim tecrü
belerden biri de şudur : Kadın aşkta 
cNormah denilen şeyden ho~anmı
yor. 

Fakat hakiki bir zevk olarak cin
siyetin değişmesini istiyen kadınlar 
nadirdir. Erkeklerde mesele bir a
kistir. Pariste 50 - 60 bin kadar kı
ynfot değiştiren erkek Yardır. Bun
lar saklanıyorlar ve yalnız evlerine 
döndükleri zaman, genç kız kıyafe
tine giriyorlar. 

lstanbul Defterdarhğından: 
Keşif bedeJi 774 !ıra 23 kuruştan ib.:ıret bulunan Adalar Av vergi. 

feri Müdürlüğü binasının açık eksiltme ile tamiri işi on gün uzatıı. 
mıştır. isteklilerin keşif, proje ve şeraitini ökrenmek istiyenlerin 59 
liralık muvakkat pey akçaları ve b·.: işe benzer en az 500 liralık iş 

yaptıklanna dair gösterecekleri vssaika istinaden Nafia Müdürlüğün
den alınacak müteabaitlık ve ticaret odası vesika!arile 7-10-937 per• 
şenbe günü saat on dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde topfanan Ko· 
misyona gelmeleri. M. (6624) 

Kadıköy Kız Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

Enstitü ve Akşam Okulu talebe kaydına df'vam edilmektedir. ''6258 .. 

Dişçi ,, 

~~?~~ m~~~j he~~p~~t 1 
8-12 ve 14-18 arasında sayın 
hastalarını kabul eder. 

lstanbul: Ankara caddesi 
Vi ayet karşısı Hatmıı.n 

İŞ HAYATI '
~------------~ ııp. No. 37 

i
l R A D Y Q 

1
11 Sultanahmet Sulh Birinci Hukuk 

(5 inci soy/adan devc:m) Hakimliğinden: 

ma keyfiyetini bölge iş dairesi!lin "---------·----......: İstanbul Maliye Muhakemat Mü
BUGÜNKÜ PROGRAM tasdiki şarttır. dürlüğü namına hazine avukatı Va-

!ncir, üzüm işlerinde de 48 saatlik Akşam neşriyatı: hit Sayın tarafından Koca Mustafa-
mesai esastır. Fakat bunun tatbiki Saat 18,30 plakla dans musikisi, paşada Fıstıklı sokak 5 numarada o-
yalnız bu sene için geri bırakılmış - 19,30 spor müsahabeleri: Eşref Şefik, turan eski ikinci mülazım Cafer Tay-
tır yar aleyhine açılan 12 altın lira 90 

· 20 Necdet ve arkadaşları tarafından 
N" ed ta ih edil d' w kuruş alacak davasının yapılan du-
ızamnam e sr en ıger Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 

sanayi işlerinde çalışanlar, 15 teşri- Ö ruşmasında müddeialeyhe tebligat 
· "d "t"b h r~ d 48 mcr Rıza tarafından arapça söy - vapılamadığı görülmi.is ve zabıtaca nısanı en ı ı nren a ~a a saat ça- J • 

lışacaklardır. O tarihten sonra 24 saat lev, 20,45 Suzan ve arkadaşları tara- yaptırılan tahkikatta kendisinin el-
mütemadiyen çalışmak istiyen mü - tından Türk musikisı ve halk şar - yevm nerede bulunduğunu bılen ol
esscseler, üç posta yaparak işçilerini kıları (saat ayarı), 21,15 orkestra, madığı anlaşılmış olduğundan ilanen 
değiştirmiye mecburdurlar. 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve tebligat ifasına karar verilerek du-

B. Enis Behiç, Bundan sonra kn - ertesi gu-nün progr 22 30 lAkl ruşması 12/11/937 tarihine rastla -
· ah · d"w dd amı, , p a a nunun ve ız namenın ıger ma e- yan cuma günü saat 10 a bırakılmış 

Yeni tarzda 
Ade 
ra 
• 1 · ·· · d d izah t . . sololar, opera ve operet parçafart, 23 

erı uzerın e e a vermış ve ış olmakla sözli geçen gün ve saatte Şayanı hayret yeni bir usul saye-
vercnlerin sorgularına mukabele e- ~so~n~·~~~~~~~~~~~~~l Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk sinde istihzar edilen bu pudra, o ka-
der~ beynnatta bulunmuştur. Mahkemesinde hazır bulunması ve- dar hafiftir ki havada uçar. o dere-

İ.ş Dairesi Müdürü, şehrimizde bir Özür dil eriz yahut musaddak bir vekil gönder - ce incedir ki yüzde gayri mer'i du -
kaç gün kalacak ve kanunun tatbiki Yazımızın çokluğundan u Balkan mesi ve aksi takdirde davaya gıya - rur ve yüzü ince bir güzellık taba-
etrafında tetkiklerde bulunduktan deniz harbi,, "Esrar engiz 1stanbuln ben devam olunacağı tebliğ maka - kasile kaplar. Hiç bir kimse sehhar 
sonra İstanbula gidecek, oradan Ka - ve .,6 ölü varn adlı tefrikalarımızım -=ı=nd=a==il=a=n=o=l:;:,u_n.;u::;r=. ::;(9=3=4=/=11=2=0=)·====~ güzcll"j?inizin tabii olmadığını iddia 
rndcniz sevahilindeki şehirlere ge - bus;ün kovamnctık. Ô7.ir diJeri:r:. - edemez. Hemen bugün yeni chava-
çeccktir. O.!nvac'a birİ:lcili kazanan 

ı ____ ıs_ı_a_n_b_u __ ı __ K_o_m __ u_ı_a_n_h_ğ_• ___ ıı_a_n_ıa_r_• ___ ı 
İstanbul Komutanlığı garnizonun- muhammen tutarları ilk teminatları 

da bulunan motörlü vasıtalar için sa- ihale günlerile ihale saatleri ve mü
tın alınacak işletme ve temizleme nakasa şekilleri aşağıda gösterilmiş
malzemesinin cins ve miktarlnrile tir. 

Cinsi Mikdarı Muham- ilk le- ihale ihale 
kilo men tutarı minatı günü saati 

Münakasa şekli 

landırılm1ş• Tokalon pudrasını tec-
rübe ed 

0

1"i7 • Evde veva yazıhaneniz-

de bütün gün caJıcınız. Yüzünüzde 
hiç bir parlaklık eseri gözükmiye -
cektir. Bi.itün gece dans ediniz, te
niniz daim:ı taıe ve sevimli kalacak-
tır. Teninize cazip ve devamlı bir gü
zellik vermek istivorsanız yeni chı.ı-

valandırılmış• Toka on pudrasını 
kullanınız. 

Sarı gaz 5IB 500 ı 549 lS. iö.9:3716. Kapılı zarf Sultnn"hmct Birinci Sulh Huk .. ı· 
Eczin 28000 6820 Hiıkimlipindrn: s .... dcndıı. 
lşletme İstanbul Maliye Muhakemat Mü -
yağı 13 çeşit 4511 338 15·10-937 16.30 Açık eksiltme Her yerde arayınız dürlüğü namına hnzine avukatı Vo-
Şartnameleri her gün 'öğleden ev- rile beraber ihale gününden en az 155 birinci mükıifat hit Sayın tarafından Ay--sofyada İs-

\rel komigyonda görülebilir. İstekli- bir saat evveline kadar teklif mek • hakpasa mahallesinde 18 No. lu ev-
lerinin ilk teminat makbuz veya mek- tuplarını Fındıklıda Komutanlık Sa- 1 1

1
~;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:1de oturan eski İmam Mektebi rnu"l-

tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tınalma Komisyonuna vermeleri. A&kerı fabrikalar ' !imlerinden Muhittin aleyhine acılan 
üncü maddelerinde yazılı vesikala - .. 6511> ilanları 37 lira 48 kuruş alacak da,•asının-ya-

----- pılan duruşmasında müddcialeyhe 
Devlet Demiryolları 9 cu işletme 

Direktörlüğünden : 
9 uncu işletme Sirkeci Deposuna 31. V. 1939 tarihine kadar gelecek 

olan 38,000 ton kömürün Vagondan yere tahliyesiyle istifi ve aynı 
mikdar kömürün yerden makinelere tahmili işi 15.200 lira muhammen 
bedelle 12-10-1937 Sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Sir· 
kecidc 9 uncu işletme binasında eksiltme Komisyonunca ihale edi
lecek tir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1140 lira muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikalan, Nafia işlerine ait eksiltmelere girmek isteyen
lerden aranacak müteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname daire
'nde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Jşlet. 

me binasındaki Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve Sir. 

kecide İşletme Komisyonundan dat1tılmaktadır. (6470) 

1,000 TON HURDA tebligat yapılamadığı görülmüş ve 
Tahmin edilen bedeli 20,000 lira o- zabıtaca icra kılınan tahkikatta kcn

lan yukarıda miktarı yazılı hurda disinin elyevm nerede bulunduğunu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür1ü- bilen olmadığı anlaşılmış olduğun -
ğü satınalma komisyonunca 18/10/ 
937 pazartesi günü saat 15 te kapalı dan yirmi gün müddetle ilanen teb-

ligat icrasına karar verilerek duruı;;
zarf ile ihale edilecektir. Şartname ması 51111937 tarihine raslaya~ cu
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ma günü saat 14 de bırakılmış ol-
1500 lirayı hnvi teklif mektuplarını makla sözü geçen gün ve saatta Sul
mezkfır günde saat 14 e kadar ko _ tanahmet Birinci Hukuk Mahkeme
misyona vermeleri ve kendilerinin sinde hazır bulunması veya musad -
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 dak bir vekil göndermesi ve aksi tak
maddelerindeki vcsaikle mczktir gün dirde davaya gıyaben devam oluna
ve saatte komisyona müracaatian cağı tebliğ makamında ilan olunur. 

.. 6542. (934/1023) 

,ipotekli kalır. (6285). ~ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Sivas Nümune hastancsinfo hariciye, kulak, boğaz \'e burun ve 11

: 

iye servislerıne lazım ol.an 123 kalem alat açık eksiltmeye konuluıı.ıŞ~ 
1 - Eksiltme 6/10/937 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sı ılt 

ve İçtımai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yııP 
caktır. 

2 - Muhammen fiat 1951 lira 60 kuruştur. 

3 - Muvnkknt garanti: 146 lira 37 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ,.e listeyi her gün Komisyonda görebil;.rıer 

1 

5 - İstekliler cari sencve ait ticaret orası ,·esikalarile 2490 s::ıSl, 
~ ,.e~ 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbUZ nS6' 
ly•nka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmel~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
• c. 

Cibali Tütün Fabrikasında yapılan tadilattan çıkan tahta, kapı ,c r 
mekan gibi 25-30 bin kilo miktarında tahmin edilen ankaz 13/10/937 ç 
şamlıa günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin enkazı her gün mahallinde görebilecekleri ve pazarlı!:< 1;v 
de tayin olunan gün ve saatte SO 15 teminat paralariyle birlikte Kabııtjttfl 
inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki satış komisyonuna gelflle 
ıl:in olunur .• G618•. / 
~--~----------------------------------__..,..-

SATIŞ ILANI 

1 tanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Mehmet ş .. vki ve Havva S~bite tarafından Vakıf Paralar idaresi~ 
den 23656 ikraz numarasile IJorç alınnn p:ıraya mukabil birinci der il' 
cedc ipolt'k pöstcrilmiş olup borcun ödenmemesinden dola)'I satılıtl ,;4 
sına karar verilen \'e tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından •1de 
lira kıymet takdir edilmiş olan Kasımpaşada Tahta Kadı mahalles111 

ve Tahta Kadı sokağında sağı Eminnka \'ereselerinin arsası, sol t~ 
rah Habibaö-a \'esairenin hane ve bahçesi, ardası fırının hatap :ti b
halli, ö ıü Taht" Kadı soka~ı ile mahdut eski 8 yeni 10 numaralı 11 

Ş"P hanenin cvc;af ve mesahası aşağıda yazılıdır: P 

ZEMiN KAT : Bir taşlık, zemini ahşap bir sofa, sağda birine ı:ıı~ 
<lh ene çıkılan ve diğerine bir aralıkdan girilen altlarında bodıır~ ıJ 
lan ve iç erinde yiik dolabları bulun:ın ve tavanları yağh boyalı ~:o 
iki oda, ualıkda gömülü bir küp, mermer musluk taşı, bir merd1 ~1t
altı, hi r hela \ e binadan hariç ve ocakdan gayrı diğer aksamı Y1 

mış mutt ,'< mahalli ve bir yam tahtr. perde ile kapalı bahçe. ;~I 
J 1RINC1 K A 1' : l'ir sofa üzerinde birinde yük ve dolabı olan~

oda \e l'ofada sabit dolab ve aralıkda mermer musluk taşh atat 
he <irfan ~b retdir. ı1" 
UMU~ 1 EVSAFI : Bina ahşap ve iki katlı olub dahili ahşap kı~,o 

lar ) ağlı bo! alıdır. Döşemeler kısmen düzlüğünü kaybetmişdir. pı~· 
taraflardan birinın t adadi ~ovaları çatlemışdtr. Haricen bütün k9 ,de 
mai:ır çatl , mışdır. Ô ı cephede ve birinci katda bir şahniş, nn~ır ~ 
ı •ıyusu boduruında olan bir lulumba ve uina dahilinde ele 
tesiı:.atı :nevcuddur. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. 1re 

MEStüiASI : Tamamı 130 metre murabb,u olub bunun 85 ıue 
murabbaı bina bakıycsi bahçedir. 

şÇI~ 
Yuknrcfa hudud,evsaf ,.e mesahası yazılı gayrımenkulün tamamı şl 

nrltırnıava konıııuş olup 4-11-937 tarihine rastlıyao Perşembe iüniİ 58 
1 

14den 16\-a kadar Yeni postahane binasındaki dairemizde açık artll~ıı 
ile satılacaktır. Arttır:na bedeli muhammen kıymetin <'10 75 ini buıdıı:sı 
takd:rde gnyrımenkul en çok artbranın üzerine ihale edi ecek, 

8 
011 

kdirde en son artlıranın taahhüdü baki kalmak üıere arttırrıı8 ,o 
beş gün müddetle temdid edilerek 19-11-937 tarihine rastl3> (t' 
Cuma günü saat 14 den 16 ra kadar yine dairemizde ikinci açık 8 

fil" 
tı: ması } apılacak ve bu ikinci ıtrttırmada da arttırma bedeli nı~h iill"' 
n eo kıy mt!lin % 7 5 ini bulmaua borç, 2280 ı umaralı k,,nu ı h_tık 
!erine göre beş musavi taksitde ödenmek üzere tecil edilecektır• tJ'leJI 

Solış pe~indir. Ta'iplerin arttırmaya girmezden evvel mu~:ı~ b r 
kı) melin % 7 ,5 u nisbelinde pey akçesi \•ermeleri \'eya mılh 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. ıalif 

Eiı ikmiş vergilerle belediyeye ait tenviri ye, tauzifiye ve del J.: 1,. 
resimleri ~c Vakıf icaresi satış Lıcdelinden tenzil edilir. 20 send1 

viz bedeli müşteriye aittir. ..tıl.a 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 ıı 1,. 
fıkrasınca, bu ga} rımenkul üzerinde lpotekli alacaklılar ile di~er ~11ı 
ko.daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususı!~b3reD 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden _ıtı ıııılje 
20 gün içinde evrakı müsbitclerile bildirmeleri icabeder. Aks• 5111d'' 
hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma '51 ır 
hariç ka1acaklan ve daha fazla malürnat almak isteyenlerin 4-10·~ 0tııi 
rilıinden İlib!.lren herkesin görebilnıcsi için açık bulundurulacB ;li~ 
arttırma şartnamesile 937 /323 numaralı dosyasına müracaatları 
olunur. (6608) 
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~:~~~~~:~.~::.~~:,d:~.~:::~~p~r ._ __ s_T_A_N_B_u __ L_B __ E_L_E __ o_ı_v __ E_s_ı _i L A N L A R ıı 
~orül~üğünden yeniden kapalı zarf- \nar garnizonu su ihtiyacını temin, 1 - Eeyoğlut Beşiktaş, Eminönü ve Fatih Belediye şubeleri mınf.aka~ SA.M..~'Iı'YA N:AH.İYESl 
edi eksiltnıeye kanulmuşlur. Tahmin su tesisatı kapalı zarf usulile yap • larında 1 birinci teşrin 1937 tarihinden itıbaren sn:tta, başta ve omuzda lO. _ Cerrahpaşadru Kasapbaşl sokağı ile yonınd:ıki arsa 
n ilen ~li 16,650 liradır. İlk temi- tırılacaktır. Keşif bedeli 23444 lita her nevi eşya ve gıda maddeleri taşınması ve satılması yasak edildiğinden lL-Malcı me:ydanı 
~ 1284 lira 75 kuruştur. İhalesi 5 SiJ kuruş olup, muvakkat teminat aşağıda yazılı semtlerde umumi satış mahalleri kurulması münasip görül-

12
. _Etyemez® Şeyhulharem sokağı 

E .ncıteştin 937 salı günü saat 10 da yüzde yedi buçuk kuruş hesabile müştür. 13. _ Da:vutpaşa meydanlığı 
rzıncanda 'lümen karargahındaki 1659 liradır. 21/10/93'1 perşembe gü- 2 - Buralarda satışlar her gün saat sekizde başlıyacakı on buçuğa 

14
.-SWu. Manastır meydanlığı 

ltskeri Sabnaima komisyonunda ya- nü saat 11 de kat'i ihalesi yapılacak- kadar devam edecek ve seyyar satıcılar kat'i olarak on.buçukta dağılacak- lS. _ Kazlıda Cami sokağı 
tl>ılacaktır. Şartnamesini görmek is- br. Şartname ve keşif raporunu gör- lardır. . 

1 'Yenl<?t" her gün parasız alıp oku_ mek istiycnler Tayyare alayı inşaat 3 - Bu satış yerlerinde münhasıran yaş meyva \"C sebze satılacakhr. ŞEHREMİNİ N:AHIYES 
~ab·ı· Ayniyat muhasipliğinden alabilir - Her neYi et ile bakk<ıliye mağazalann.-,tılması: mutad olan gıda mad- 16. -Topkapıda Paşa reey.dam. 

. 
1 ırler. İstekliler ihale gu·· nü Te- l"r. istel:-lilenn· m __ ,_..__ gun·· ve saat- h · b" • b ~ M-1..- t -'!.. '" 

cıın Od .., · ~ur delerinden her angı ın uralarda satılamaz. 17.-Taşmektepte Kalburcu cuıuc SVAı<gı 
d asında kayıtlı olduklarına ten bir saat evveline kadar teklif 4 - Motörlü ve motörsüz araba ve elde taşınabilecek küçük kaplar 18. -Denizaptal Suterazisii sokağı meydanı 
aır Vesika ibraz edeceklerdir. Ka- mektupları ve teminat makbuzlar:ı- veya diğer vasıtalar temin etmiş olan seyyar satıcıların, gösterilen satış 19. -Taşkasapta Samipaşa arsası 
~unun 32, 33, 34 maddelerindeki e- m ve vesikalarile birlikte. Diyarıbe- yerlerine gelmeleri kendi ihtiyarlarına bırakılmıştır. Bunlardan yukarıda MERKEZ NAHİYESİ: 
asata uygun ofarak isteklilerin ve- kir Kor Satınalma komisyonuna m~- kaydedilen vasıtaforı tedarik etmiş olanlar sokaklarda dolaşarak satış yap- 20. _ Ahmediye caddesinin nil!3yeti 
r~eklen teklif mektuplan 5/10/937 rac;atları. c462> c6497:t. makta serbesttirler. 21.-Vefada: Kırkçeşme meydamı 
eunu saat 9 a kadar Erzincanda Tü- Jf.. 5 - Sırtta, başta ve omuzda her nevi eşya taşıyan veyahut seyyar sa- 2~ _ Raydarf:ıey sok.ağ)ı. nili.ayetindeki meydan. 
~k en lturagfilıında Askeri Satmalma 7 tane muhtelif eb'at ve eşkald~ tıcılık edenler görüldüğü takdirde bunlar hakkında umuru belediyeye 23. -Hacı Hasan Bostanı 
n.::Obıisyanuna vermiş \<eya posta ile Şevrole veya Ford kamyon müteallik ahkamı cezaiye kanunu dairesinde takibat yapılacakhr .. 
""nderrn· c_ ve kamyonet pazarlıkla alına - Kcyf iyet altıkadarların mallı mu olmak üzere ilan olunur. EYÜP KAZ.AST lŞ olacaklardır. c412> c622~ 

caktır. Hepsinin tahmin bedeli 17000 24:-Ramide Bosna c.addesiı 
Bir .ınily ik ' ~. b" k "l d liradır. İlk teminatı 1275 liradır. İ- Beyoğlu Dairesi seyyar satxctların· toplanacağı yerler 25. -Defter.dar camiı a~fusu 

taı· on ·ı yuz ın t o o una h l . 13/10/937 b .. .. at GALATA NAHI.'UTI""+ 26 - Qto-.T>-,.ılar meudam ıa:f' çı.Iun:ıdığından yeniden kapalı cı esı çarşam a gunu sa ı .r...-:u ~~ J ' 

rn· la eksiıtıru:?ye konmuştur. Tah- 10 dadır. Evsaf ve şartnamesi bedel- l. _ Arapc.amii mahallesi Mahkeme sokağı 2'.il. - Ba!cı yokuşu 
rn~n edilen bedeli 27,000 lira ilk te- siz ofarak komisyondan verilir. Pa- 2. - Fındıkh Sara, arkası, Sokakçeşme. Yarasa, 28· -Baba Haydar sakağı 
r~~tı 2,025 liradır. Eksiltme 5 Bi- zarlığa gireceklerin 2490 sayılı ka- Tühn.alcı, Beşaret sakaklarınm tıa- EMİNÖNÜ DAİRESİ 
l.:r ~teşrin 937 salı günü saat 16 d:ı r.unW1 2 ve 3 maddelerinde gösteri- şındaki arsa maha]]j (:Seyy:nı satıcılann toplornma ye:rJeri}_ 
/\~anda Tümen karagfilundaki J n vesaikle "·e teminatlarile birlikte 3. -Cihangiır Güneşli sokak Belediyeye ait arsa. 
'(>~ eri SatınaJma komisyonunda ya- belli gün \C saatinde Ankarada M. 4. -Cihangir Kristal palasın arkası, Cihangir pa- AEEI\IID.ın N.AHİVES~ 
tQyatcktır. Şartnameyi görmek is - M. VekiHeti Satınalma Komisyonu- lasın karŞISJndaki büyük arsa. ı. -Sultanabmet camismm ~şamba p™Tı kmu1an duvan tarafın&kt 
~ enler 135 kuruş mukabilinde Er- n& gelmeleri. c446. ·6408~. 5. - Galata Beyazıt sokağı. düzgünlükte 

aı~~~~da Satınalma komisyonundan * 6. - Kuledibi Şimşir sokak ile Portakal sokak bit- 2. _ Çatalçeşme sokağı Mollafenari sokağ,mn kesildikleri yerdeki İçtihat 
~ ilırıer. İstekliler ihale günü Te- Tümenin Edremit garnizonundaki tiği bayram yeri denilen arsa. apartmanının önü kız orta mektebinin yam. _ 
na ~da k yıtlı bulundukları- kıtaatının ihtiyacı için 325 ton, Ber- 7. - Lüleci Hendek Kocaeli sokağı elektrik fabrikası, 3. _ Akbıyık emnisi ve: hamam: aırs:ısile :kahve:-er Sll'a~ :·e ~ak?1 O::U 
l<a Vesika ibraz edeceklerdir. gamadaki hayvanatı için 535 ton, Ay- tramva.r. durak yeri karşısındaki 4. _Emin Sinanda Hamam sokağı ile Piyerlotı caddesının bırleştıklenıı yet 
ı:sanunun 32, 33, 34 maddelerindeki valıklaki hayvanatı için de 132 ton arsa. 5. _Küçük Ayasofya caddesiı \•e Hamam önü ~ ilerisi. - • 
rcc:ta ~Ygun olarak isteklilerin ve- olmak üz.ere 992 ton yulaf mukavelesi MERKEZ NAHİYES1 
937 ~.erı teklü mektuplarını 5/10/ a;n ayn yapılmak üzere kapalı zarf- 8. -Tomtom mahallesi Çukur cuma meydanı. KUMKAPI NAHİYESİ 
başkgun~ saat 15 e kadar komısyon la eksiltmeye konulmuştur. Edre - 9. - Kalyoncu mafuıllesi Hamalbaşı Korniş sokak. 6. -Kaska cadöesile 'Für.keli caddesinin. birleştikleri yer. 
Rond:nlı~ına verilmiş veya posta ile mit yulafının tahmin edilen tutarı 7. _ Mi.tatpaşa caddesinin Soy:ınağa ca:nisiı onü. 

rrnış olrıcaklardır. c413, c6227) 19,500 lira ve ilk teminatı 1462 lira TAKSİM NAHİYESİ 8.-Kadırg:ı meydanında Sultan.çeşmesinin anündeki yol kenarı. 
l<ı:ı * 50 kuruş, Bergama yulafının tahmin ıo. -Cıhangir mahallesi Güneşli sokakta Cihangir C. arka- l\ı1ERKEZ NAHİYE$] 

740 t Palı Zarfla ihale edilecek olan edilen tutarı 32,100 lica ve ilk temi- smda me:vdanlık EelecUye malı bu-

liild:n .. oduna verilen fiat pahalı gö- nat 2407 lira 50 kuruştur. Ayvalık rası ~k bahçesi yapıldığı takdir- 9. _ Yayahatun caddesile Darüsuade aokağımn birleştili kuyela 
t!~silt&Unden yeniden kapalı zarfla yulafının tahmin edilen tutarı 7590 ne Güneşli sokak başındaki Beledi- fa.brikasİ civarı. 
l<:n ıneye konmuştur. Tahmin edi· lira ve ilk tcminalt 579 lira 25 ku- malı arsa. BEYAZIT NAHİYESİ 
1284~:de1i 16650 lira ilk teminatı ruştur. İhalesi 8/10/937 cuma günü 11. - Gümiişsuyu mahalles1 Ayaspaşa mezarlığı denilen meydan 10. _ Selimpaşa ahırları karşısındaki meydan Şirvani zade meydanı. 
tincit ıra. 75 kuruştur. Eksiltme 5 bi- saat 11,30 da Edrcmitteki Tümen sa- Belediye '-e Evkafa ait. ll.-Süleymaniye Elmaruf sokağı. 
tr~in eşrın 1937 salı günü saat 11 de tınalma komisyonunda yapılacaktır. 12. - Şehit Muhtar mahallesi 12. -Mahmutpaşa Bezciler sokağı münteham:daki çeşme önü, eski 
l\s canda Tümen karargahındaki Evsaf \•e şartnamesile nümunesini Kocatepe Bülbül mahallesi Valdeçeşme C. (Belediyey ait yol) gene meydann 

la.c~k~hnalma komisyonunda yapı- görmek isteyenledr 160
1 
kbuilr~i m~~ 13. - İnönü mahallesi :Alemdar, Çayır ve Cedit sokakları KÜÇliİKPAZAR NAHİYESİ 

~cnı ır. Şartnameyi görmek iste _ bilinde komisyon an a a · ır er. e ·- arasında 7CJ, 68, 64, 66 No. lu arsalın--
Sız a<:ır he: gün komisyondan par:ı- lif mektuplarının 8/10/937 saat 10,30 ıı aan hasıl olma meydan Fransız ki- 13. _Vefa caddesinde Pblis sabit noktn binası ~=anı 

ıp g b İ kadar omisyona teslim edilmesi. lisesi. 14. _ Hacıkadın h:nnam.ının yanındaki bcŞUk. €\lııu ~re ilirler. ste liler ihale c3!J6. c61 ıs. y i h. 
~aJ'ıtl 'l'ecını ve Endüstri Odasında 14. - Eskişehir, en şe ır, BEŞİKTAŞ DAİRES~ 
ıbra .. 1 bulunduklanna dair vesika 11-- Hacı Ahmet mahallesi Kurtuluş trarmnıy p anton binası 
~. .. tdec ..... ı.,_ Bir metresine tahmin edilen fiat arkasında ve küçük Akarca bnşm • (Seyyar satıoların toplanma yerlerı) 
"'t ?tı d ~cdir. Kanunun 32, 33, f1 d h .. h ' b" -~u-. taıt ~ delcrindcki evsafa uygun ala- 36,5 kuruş olan 250 bin metre kılı ık caki me:y an enuz sa ı ı ı .. ua.1um 

~/ın;~eklilerin teklif mektuplarını bez kapalı zarfla alınacaktır. Şart - de-il. 
targaıu 37saat10 a kadar Tümen ka- mımesini 457 kuruşa almak ve ör- ŞİŞLİ NAHİYESİ 
tı ~ Ilctı As. Satınalma komisyo- n°klerini görmek istiyenlerin her 15. -Cumhuriyet rnahallcs 
ta.Itlar~etıniş veya göndermiş ola • gün komisyona gelmeleri. 1lk temi- 16. -Pangaltı 

ır. (415) (6229) nal miktarı 5812 lira 50 kuruştur. İ-

Şışlı Şıfa yurdu önündeki arsa Er • 
gcnckon C. Tayyareci Fehmi sokağı 
başı. 

lo ~:bzon garni!u için 256 bin ki

haı1 ~ ~~p~~~ :arfla verilen fiat pa
~ l'tildugunden yeniden kapalı 

halesi 15/10/937 cuma günü saat 15 17· - Meşrutiyet caddesi N1.Ş41nta~ı ~fadalyon sokağı ile Ko • 
doman arsaındaki arsa. 

t~ ~ ~tıneyc konmuştur. T~h
~ltıi dilen bedel 30720 liradır. ilk 
937 ;:aı 2304 liradır. Eksiltme 11/10/ 
d ~i ~l'~e~i günü saat 15 te Kalc
ı ~~syonda yapılacaktır. Şart
~ ~ö?11ek istiyenler 30 ku
~ıı aldır 1.":nde mezkur kamisyon
lltı '.t~ abılırler. İstekliler ihale gü-
tlıııtları et Odasından kayıtlı bulun
ta.~ <!d na Ve ikametgah ves:ıiki ib
'% ka~ceıtıet'dir. Arttırma ve eksilt
tll!l"rin~n~nun 32, 33, 34 üncü mad
l İ(:klııer·kı <.'Sasata uygun olarak 

1qtıl<l.lt 1~0 verecekleri teklif mck
~i lQ 'l'r /IQ/937 pazartesi günü saat 

· ~n kalesindeki satınalma 
a vermeleri. 

tedir • .Münakasaya gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncii madde
lerindeki yazılı vesikalan ilk temi
botlarile birlikte teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evvel An
krirad.:ı M. M. Vcktılcti Sntınalma 

Komisyonuna \'ermeleri. c45h ·64281 
11-

Her bir metresine iahmin edilen 
fiat 315 kunıs olan 17,000 metre 
kaputluk kum~ş ile beher metresine 
tahmin edilen 290 kuruş olan 26,000 
metre k:rşlık elbiselik kumaş ayrı 

ayrı kapalı zarfla alınacaktır. Ka -
puUuk kumaşın ilk teminatı 3927 li
ra 50 kuruştur. Şartname bedeli 268 
kuruş, elbiselik kumaşın ilk teminatı 
5020 liradır. Şartnamesi 377 kuruş 
mukabilinde M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan verilir. Kaputluk ku-

(} c445> c6385> maşın ihalesi 8/10/937 cuma günü 

18. - Kurtuluş mahallesi Kurtuluş Şahin sokağı ba~ı. 
19. - Feriköy Fcrikö Evranos zade eski Rum ki-

KASIMPAŞA NAHİYESİ 
lise i ön sokağL 

20. - Camiikcbir mahallesi Dt:İ'Ttku):u karakol arkası. 
21.- Yahya Kctlmda, Çatmames-

cit Süruri mahallesi (Aşıklar mezarlığı). 
22. - Küçük ve Büyük piyale ma- Küçük Piyaledeki bakkal Hakkının 

hallesi :yamndaki arsa. 

1
23. - Hacıhüsrev, Süruri Emincamf, İplikçi hamamı karşısındaki hali 

Hacışaban Eyyubü Manmat M. arsa. 
24. -Kadı Mehmet, Yeniçeşme, Üçüncü Hkmektep arkasındaki em-

B~dulla. Zindanarkaın lfıki Beledıyeye ait arsalar. 

HASKÖY NAHİYESİ 
25. - Hasköy mahallesi 
26. - Halıcıoğlu mahallesi 
27. - Sütlüce mahallesi 

Hasköy C. polis noktası ittisalınde. 
Kumbarahane C. 122 sayılı ar~ 
Karaağaç C. Akarf!tlt..>ı: ittisalindeki 
Belc.•dıye aısası. 

FATİH DAİRESİ 

(Seyyar satıcıların toplanma ) eri) 
KARAGÜMRÜK NAHİYESİ 

BEŞİKTAŞ 

1. - Nişan taş İhlamur caddesile Çinar caddesinin tehtü n kt:ın 
2. - Ömer Rüştü paşa sokağı ile Muradiye bayır 
3. - Kağıthane caddesilc Nüzhetiye caddesi 
4. - Spor caddesinde Valdeçeşme meydanı 
5. - Yenimahalle Posta caddesi 
6. - Screncebey yokuşu ile Hasırcı sokağı 
7. - Taşbasamak sokağı ile Cıbinlık sokağı 

ORTAKÖY 

8. - Üçyıldız sokağı ile Mandıra sokağı 
9. - Ortaköy dere nihayeti Ayclınlık sokağı ön tarafı 

KURU ÇEŞME 

) 

> 

) 

) 

> 
ı 

10. - Kuru.çeşme Kır cad 

ARNAVUTKÖY 

"le eski Oda!ar sokağı birleştiği N. 

11. -Arnavutköyde metruk Rum meı.arlığı yeri ve civarı 

BEBEK 

12. - Manolya sokağı nihayeti. 
13. - Küçük Bebek c.addesile İbriktar sokağı birleştiği meydan. 

(6620) (B.) 

• • • 

• 

) 

> 

> 
) 

Senelik muhammen kirası 120 lira olan FloFyada Kalita:rya mahall 
sinde Florya sokağu~a 25 Nıı lu üstünde ıki odalı dükkan 938 Mayıs s 
nuna kadar kiraya "\i c.rilmek üzere açık arttıma a konulmuş ise de be 
ihale gününde isteklisi bulunmadığından arttırma 4/I0/ 937 pazartesi g • 
nüne uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde göı:ülebilir. 9 · 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günd• 

1 ~ an ~ * saat 11 \"e elbiselik kumaşın ihalesi 
~~ıt'aları ;u~n Genel Komutan- ayni gün saat 14 tedir. Münakasalara 
ft~ı .. thık. '-~ tıyacı için 8582 metr.c gıı··eceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 
•ı;ı,., .t\cU?ll.aşl k palı lil 1. - Nişancada Ispanakçı arsası 
lo <! 1 13/ın1937 n a ~ ~u e 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle 2. _ Kurtağa meydanı • 
ıq a A k çarşamba gunu saat . . 1 ·ı * • 

lllı!{ 11 
arada y · h · d K ve temınat ve teklıf mektup arı e 3. - Eski Alipaşa karşısındaki meydan. Keşff bedeli 3500 lira olan Üsküdar 23 i.incü mektebin bahçesine Y• 

saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlnr. (662S) (B ) 

tıııh.ı binasında Setnışel ır eK om. u- b"ırl"ıkte bcllı" gu·· n v·e saatlerinden en s t 1 'h t· d k" · 
"''4<t a ına 4. - 0 a ıçeşme nı aye ın e ı arsa n. ıracalt neJa açık eRsiJtmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Le-tıl! ı tı7 Yapılacakt M hma omısyo- az bir saat evv:el Ankarada M. M. V. 1 

<; 033 1. ır. u ammen be- , . 1 · FENER NAHİYESİ: vazım Müdürlü!,ründe görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı ve-
tı,,, · lt ~rl~ 30 kuruş muvakkat te- Satmalma K<1mısyonu~~2;::r::;;4~:ı. 5. _Yeşil Tulumba meydanı sikadan başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet ve~ikasfI 262 
~(!~ı ıra 50 k t ş rt • lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6/10/ 93'1 t ~ 135 ,___ uruş ur. a - Jf. 6. - Ayakapt meydanı . 

1>. ıt "'l.ll'
11

"' ··"1..-b'l d h r!n"c:amba gu~nü saat 14 de Th:ıfmi Encümende bulunmnlıdır1ar. (l) (6400). l <llh; .... _ ~ mL.U>.Ct ı in e er Ezinede Alayın 715 ton yulafına 7. - Balat Mahkem~altı meydanı r-ıı 
l. 1ll --.....YOııdan alınabil" 1st kli T kf d • ~1' Cltb:ıaın . ır. e - talip çıkmadığından dört parçaya 8. - c ursaray mey anı ,,. • 
ha. e ~•b ı- ~~~l~ Yazılı vesik::ı. • ayrılnu~tır. Evsafı görmek istiyen _ 9. - Eğrikapı caddesi Keşif bedeli 3562 lira 50 kunış ol'an Çatalca kazasına bağlı Tepecik 
d S<lat· <:"I\'. ıf mektuplarını i ı · ~===:!~~ .......... =~~~=~~~~~~~~~~~ .......... ~~~~~ köj: okulunun ikmali in aatı a eksiltme c konulmuştur. Keşıf evrak ıle ilı- l.~ 1

tlclen b" - lerin komisyona müracaat etme erı. lnw-ı·, kec:ifnamesi resim ve planları Sultanahm,.,.. Üru··ncu·· Su,1h Hak~uk :::-..:ı~ .. ·:-T-t. ·1· i kl "'Qlh;~ ır saat evveline ka 8 '-• " "'' 3: §artnarnesi Lc.v22un Müdürlüg.~ goru=uı ır. ste iler 2490 No. lı ka--._YO,..~ - Beher taksitin muhammen fiyatı 73 T- t 1 k · d h r Malıkem=-ı·nden.· 
·- '-'enneıeri. umen sa ına ma onusyonun a e '"'"' nunda yazılı vesikadan ba~ka Nafıa Müdüdüğünden alacakları Fen ehli· 0

455 6-28 liradır. İhalesi 6/birinciteşrin/ı937 gün görülebilir. İsteklilerin belli gün İstanbulda .Aşirefendi caddesinde yet vcsikasile 267 lira 19 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
lı ~:tı. JıC.. c • c <> , çarşamba günü saat l6 da kapalı ve saatinde ilk tcminatlarile kanu- 4ô numarada Trakya mağazası sahibi beraber 8J!0/93-7 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır· 
ı1f1 l~\l'ill ~.u.ına Ge.neı Komutı'ln _ zarfla münakasa açılacaktır. Taliple- ni belge ve ehliyetnamclerilc. birlik- Benezra, Pintz ve Eskinaz.i taraflann- lar (İ) (u4G6}. 

~~~~ıçioı~aume~e~~ rin~minatft~k~~le birl~~ ~~u~rum~~tınalma~m~ drnZ~~Ban~ınG~~a~~ci~ -~-~~-~-------~============~ 
la11

1
le satı boz kurnaş kapalı zarf bir saat rvel Çanakkale.de komıs - yonuna ge1melerı. c472> c6619• rafından kendilerine keşide edil _ Fenni sünnetçi 

I\~ 019
37 çan nlınacaktır. İhalesi yona müracaatları. Evsaf ve şcrniti İs- * mi;; 3/6/937 tarih ve 10834 sayılı 278 Deniz Lewazım satlnal-

h ~~ 'l~!~~b~ günü saat l4 de tanbul Levazım amirliği Satınalma İzmir Müs. Mevki kıtaatının 146572 lira 78 kuruşluk çekin ziyaa uğra -
~aıı 1 <ı. Sa.tı~ehir Komutanlık bi- komisyonunda görülebilir. kilo un ihtiyacı kapalı z~rf usulile ması hasebile iptaline karar itası ta-
l <ı. ~cilktır 1\i a Komisyonun<lı c428, c6299. münakasaya konmu§tur. lhalesi 15/ lep \"e daya edilmiş olmasına binaen 

~~ ı, .. lttıt~u Uhanunen bedeli 51870 * ~· t~şrin/937 cuma g~ü saat 16•5 ~a yapılan tetkikat neticesinde senedin 
~lltıı "'<l..Si kUrr. Muvakkat teminatı Gebze kışlasına ait su tesisatı csu Iz~ı:~e Kışlada İzmı.r Levazım n- bedelinin tediye edilmemesi lıususu· 

ıı rıııık:ıı.. ••. llştur. Şartnamesi 260 kuyu1arı knzılması ve örtfümesi, bo- mırlıgı satınalm~ kon:ıısyonunda ya- nun ıncarı surctrre 45 gün zarfında 
~ \ 11llah' ~Uı· ~ ko.nusyondan her ru !ersi ve saircıı nin al"ık eksiltme- pılacaktır. Tahmm edılen m:cmu t~- m hkcmcye ibraz edilmediği takdir-

" r t • ~ tarı 19054 lira 36 kuruştur. Ilk temı-tıı ~t~ılı v~: steklilerin şartname. si 25/birinciteşrin/937 pazartesi gü- natı 1430 liradır. Şartnamesi komis~ de iptnlinc karar verileceği birer 
t ~arın ~nlarıa beraber teklif inil saat 15 te İzmitte Tümen satınal- yonda görülebilir. İsteklilerin teklif hafta fasıla ile üç defa resmf ve gay
tı. '4e lıt~.:;ıaıe s~atinden bir saat ma komisyonunda yapıl~caktır. Ke- mektuplarını ihale saatinden bir ri resmi gazetelerle ilfınen tebligat 

'~• ltoınisyona verme!e- şif bedeli 3200 liradır. llk teminatı saat evveline kadar komisyona ver- y:ı-pılmasına mahkemece karar veril-
. 240 liradır. Fenni ve idari §artnamc- meleri. c473• c6620:ıo miş olduğu ilfin olunur. (141). 

Emin Fidan ma Komisyonu lıAnları 
Beşiktaş 1 -Tahmin ed kn bcd0 li 5460(} 1 .. 

Erip apartıman \ra olan 65000 kıla sadı:.) agı 7 birinci• 
Tel: 44395 evi Su• tc.'şrin 937 t rıhin" rastlayan pcrş -
diye istasyon y-mı - .......... ~...., be gün{i ~t 14 de pazaı Tıkla alınmah 
---------:-------ıüzere müı 'a va konulmuştur. 

ZAYİ 2 - ~ı Jl:kat t~rninatt 3980 lira-
istanbu~ Tıb Fakültesinden al - du·. Sartı:ı mfsi 273 kuruş muka .. 

dığım hüvı t wıntkamı 7.ayi c-ttim. !inde komisyondan her gün alınır. 
Yenisini alacağrmdhn eskmnın huk- 3 - l teklilerin, 2490 sayılı kan 
mü yoktur. ld yazL.ı · ~rla birlikte ve ?Jell1 

Tıb Fakültesi gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
360 Kaya Ali Komisyona müracaatları. c655h. 
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-HASAN 
BRiYANTiNLERi 
Kadın ve erkek ı

için yağsız renkli 
ve beyaz adraga
na ve yağlı ve Ii .. 
kid nevileri. 

Saçlarda yumu
şaklık ve parlak
lık ve düzgünlük 
temin eder. Ka-

• • • 
vanozveşışe ıçın-

de küçük 35, bü
yük 50 ku~uş. 

l•mm .... 1e1ı!lm1m::mm .. • ... 

30 EylOI 1937 

Cildinizdeki lekeler İiıli1ll 

Yapılan bu bir sürü eziyet ve redakarlıklara katlanmak neti· 
cesinde : Hic bir sev vaomamak demektir. P.una mukabil 

e er e 
ile yapılacak muntazam bir kaç masaı sııe göz ile gorüıebileıı 
bir taravet bah,eder ki, "KREM PERTEV,, in yarım asırlık mazisi 

ve bugünkü meftunları bu sırrı çok evvel görenlerdir. ~ 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

6-10.937 tarihinde açık eksiltme usulile satın alınacağı ilan edilmiş 
olan 60 ton yerli Kriple maden köınürü olmayıp 60 t.:>:ı .yerli maden 
köm~ rü olduğu ilan olunur. "'6596,, 

arkMa 
iştah ·ve ·kuvvet ıçın en 

birinci iliçtlr 
Çocukların di,ıerinin kolayca çıkmasına, 

kemlklerlnln kuvvetlenmesine, çocuk 
emziren annelerin sUtUnUn ço· 

ğalmasına yardım eder. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

--

HASAN-
SAÇ SABUNU 
ile yalnız saçlarınızı 

yıkayınız. 

·oddk·i;. ~i ·n 

HASA 
sabah ve gece 

l maz, saçlarınız uzar ve 

yumuşar. 

Saçlarınız bu suret- ~ 

le mutlaka kurtulur~ 

- ., .. 
SATIŞ ILANI 

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Halil tarafından Vakıf Paralar idaresinden: ~3429 ikraz numarasile 
borç alın.an pl\raya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup) 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama· 
mına ehlivukuf tarafından 941 lira kıymat takdir edilmiş olan Balat
ta hamamı Muhittin mahallesinde eski kilise yeni Karapapak ıoka· 
~ında eski 6 yeni 16 numaralı, sağı Andon kalfa hanesi, sohı duvarcı 
Andon kalfa hanesi, arkası dülger Aristidi hanesi önü yol ile mah· 
dut hanenin evsaf ve mesahuı aşağtda yazılıdır. 

ZEMiN KAT: Zemini karosiman dö~eli taşlık, sağda dolaph hir 
oda, (odanın altı bodrum ve kömürlüktür.) Arkada zemini malta 
ta~ dö,eli ocakh, raflı kuyu\u bir mutbah, merdiven eltında hela. 

BiRiNCi KAT: Sabit dolabı olan. bir oda, bir musluk taşı, bir hela. 
iKİNCi KAT : Sabit dolabh bir sofa, bir oda, zemini kırmızı çici 

ve maltız ocaklı bir aralık, üstünde ahşap merdivenle çıkılan zemini 
ahşap bir tarasdan ibarettir. 
UMUMİ EVSAF! : Hanenin beden davarları kagir, dahilr aksamı 

ahşaptır. Elektrik tesisatı mevcuttur. 
MESAHASl: Taınamı 37. metre murabbaı olap 2 metre murabbaı 

aydınlık bakiyesi binadır. 

Yukarda hudud,evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün tamamı açık 
arlUrmaya konmuş olup 4-11-937 tarihine raoıtlıyan Perşembe günü saat 

14den 16yn kadar Yeni postahane binasındaki dairemizde açık arttırma 
· ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 

takdirde gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek 19-11-937 tarihine rasllayan 
Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık art· 
tırması yapılacak ve bu ikinci 1trltırmada gayri menkul en çok arttı· 
ranın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 u nisbetindc pey akçesi \·ermeleri veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriyc, tanzifiye ve dellaliye 
resimleri ve Vakıf karesi satış bedelinden tenzil edilir. 20 sendik ta• 
viz bedeli müşteriye aittir. / 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 

rıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ip)tekli alacaklılar ile diğer ala. 

kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialannı, bu il!nm neşri tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile b'ldirmeleri icabeder. Aksi hrudo 
hakları tapu sicilile sabit o1madıkça satış bedelinin paylaşmasından 

. hariç kalacakları ve daha fazla ml\lumat almak .isteyenlerin 4-10.937 ta• 
rihinden itibaren berkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 

arttırma şartnamesile 935/2664 numaralı dosyasına müracaatları ilan 

olunur. (6609) 

Kendinize acımıyor musunuz? 
Bir tek kaşe 

NEVROZIN 
Alacak yerde bll 

~ ıztıraba katlan" 
mak ne demek? 
Baş ağrısı 
Diş ağrısı 

. . Kırıkllk . 

Nezle, adale 
Ağrlları 

Bütün bunlar e 
,~ 

seri ve en kat ı 

Şekilde 

Kaşelerile geçer. 
İcabında günde 3 kaşe ahnab\lir 

isim ve markaya dikkat. caKlltlerinden sakınınız~ 
~~~~~~~~~~~!!!~~~~~~ 
r ı 

A 
ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilmi? sermııye 

Llt. 200.000.000 

Merkezi Umumi ve Müdüriyeti Umumiye: ROMA 

TESİS TARİHİ: 1880 

Butün dünyada şube ve muhabirleri vardır 

TUrklye şubeleri: 

lstanbul • lstanbul Merkezi, Sultanhamam 

,, Şehir bUrosu cA-. (Galata) Mahmudiye cadde91 

,, u ,; cB• (Beyoğlu) istiklal caddesi 

lzmir • lzmir tubesi, ikinci kordon 

Suriye ve Filistinle olan muamelatımızın Hasmı, bu memleketlerde 
her türlü Banka hizmetlerini yapabilmek için lazımgelen tertib

3
; 

haiz geniş bir şube şebekesine malik olan BANKO Dl RO:J 
en iyi şer:ıitle deruhte eder 

1 • t 
Galata bürosu hususi bir kasa servisine malikti ' 
~i!cümle Türkiye şubeleri, hususi takas muameleleri için baştıc• 
Avrupa bankalarile irtibatı olan hususi bir teşkilata n ali <tir. 

!---------------------------------------~ 
Mektep, hastane ve bi1u111&1rt' 
resmi ve hususf mUessesel~ 
rin ihtiyacı olan yUn ve p•"'" 

ı-
batta niyelerle yatak taknnl•' 
nın her çeşidi mağazalar1n11ıd' 
mevcuddur. S 

Sultanhamam 4 • Beyoğlu 376 Tel: 2o62 

__ BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ__.,/ 
.. 
Istanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

. e ısı1 
Adana, Erzurum, Kars, Van Doğum ve çocuk bakım evlerın 11 ---•• H AZ 1 M S f Z L 1 K olan 214 kalem eczayi tıbbiye ve malzemei sıhhiye açık eksiltmeye ~o 

· 1 muştur. 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 1 1 - Eksiltme, Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mi.idi.İrl~ı 

1 PERTEV KARBONAT 
. 

1 

binasında kurulu komisyonda 6/10/937 çarşamba günü saat 15,30 dıı) 
lstanbul Vakıflar DirektörlUğU ilinları ı komprlmel erı ıacaktır . ... ______________ -----------..ıı 2 - Muhammen fiat 2130 liradır. 

Kıymeti 
Lira K. 

268 80 

417 10 

Pey parası 
Lira K. 

ıs 20 

31 28 

Kırkçeşme'de Sekbanbaşı lbrahimağa ma· 

ballesinde Kırkçeşme caddesinde eski • 31 

yeni· !\5 numaralı 134,40 metre murabba. 

ındaki arsa. 1229. 

Beyazıt mahallesinde Çadırcılar caddesinde 
141 numaralı halen 5 lira 50 kuruş kira 
getiren dükkanın tamamı. 5954. 

Yukarıda yazılı mallar satılmak üzere 15 rün müddetle açak arttır. 
maya çıkarılmıştır. İhdlesJ 11-10.937 Paıarteıi 1rünü saat 15 te yapı. 
lacaktır. isteklilerin Mahlfi1lt kalemine gelmeleri. (6-t40) 

Çok temiz bi· Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkürit 3 - Muvakkat garanti 159 lira 75 kuruştur. . ıe!· 

göz önünde tutularak yapılmıştır. 4 - İstekliler şartname ve listeleri her gün komisyonda görcbilıt' ~' 
•----•• Her Eczanede Satllır. --• •• -ıımiııl&Ei 5 - İsteklilet· cari seneye ait ticaret odnsı \'csikasile 2490 saY

111 
.<1 

----------------------~------------~--------~~- ~ nunda ynzılı belgelerin ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz tj' 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 

lstanbul Satınalma Komisyonundan • 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 1639 adet ekmek torbası• 

12-1~937 Salı günü saat 11 de pazarlıkla s ılın 1tlınacaktır 
2 - Ekmek torbalarının beheri 125 kuruştur. • 
3 - Evsaf ve şartname komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin "154,. liralık teminat makbuzları ve kanuni vesi• 

kalarile Galata eski ithalat Güınrüğü Komutanlık Satınalma Komis· 
yonuna ,clmeleri. "6477,. 

~·r İstanbul 3 üncü icra Memurluğun
:-ı!J dan: 

1 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gclmel~ 

Emlak ve Eytam BankasındaO: 
•toİ' 

Esas No. Yeri 

C. 24 Beşiktaş, Köyiçi Mıh. 
köyiçl so~a~ı. 

No.su 

eski . . 
17,19,21 

yeni 
7-9,52,56 

Nev'i 

iki dükkanı 
müşteınil 

konak 

Depoıı 

~ ~ 

. S; KLAL L SESi direktörlüğünden: 1 :ar~ya çcw.Umesinc karar veril
mtş hır adet 936. model Filips mar-

Yeri yukarda yazılı gayri menkul . peşin para ile ve açık arttı~ 
usulile satılacaktır. ihale 4-1~937 Pazartesi günü saat ondadır· ı,t 
!ilerin bildirilen gün ;ve saatle şubemize gelmeleri. 

1 

1 - ilk.Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yalı, Kız ve Erkek talebe kaydına davam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıdları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacait 

müracaat kabul edilmiyecektir. 

3 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarım bildiren tarifname parasız röoderilir. 
Adru : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

kalı ve 5 lambalı radyo makinesinin ı ..... , Kimyager""": 
Lirinci açık arttırması 1/10/937 tari- ıı Hu··sameddı·n ıı 
hinde saat 9,30 da Beyoğlunda Yazıeı 

1
sokak Viktorya hanında 40 No. da ı Tam idrar ınhliıi 100 kuruştur. ı 
ve ikinci arttırması 4/10/9~n tarihin- I Bilum.um tablilat.. Eminönü Emlak ı 
de \'e saat 9,~0 ayni mahalde s tıla- ı , ve E> taın tiarı1'ası karşısır.d!\ ı 
cağı ilan oluıu.tr. (311) 

ı: i"ı:.et l~cy H.ıoı. ı 
J ... . ........... ~ ......... o_.,,. ,, .;,~~·• .: 

Sahip ve Bat .Muharriri: 

Etem lzzet BENiCE . ~ 
Neşriyat ve Yazı işleri MiıdiJ 

l. S. ADAM ___/ 

Basıldığı yer:~ 


