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.. etler : Dünyayı 1!::':rıenci lr_V_E_G_i_L_E,_R_~ 
kana bogv 8C8k harb Hal~pie 1 • - - - .;--- .-.~ • 

- • 29 lkinciteşrinde Hata- 150 lıra alan ffiUfekaıdlerden buh 'I a k 1n1aş1 yor d 1 y o rl a r yın istikliil _~ayramı var : ran vergisi almmıyacak 
Hariciye mUstetar1 Şam· 

Rusya -ltalya siyasi d:a::d."k:i~~~ ;· k•d•· 
Münasebatı gerginleşiyor ;;~,~;;~:!~f:·~ 
Sovyetlere göre bu seferki ~1:;~~a~~t~~i 
harb dünyanın her tarafını ~~~~~:~d~;:-

kan ve ateşe boğacaktır 

1 

ı 

1 

Yeni vergi kanunları ay sonu
na kadar meclise verilecek 

Celal Bayar Hükumeti yeni ve mühim bir karar vermiştir. Bütün 
d\.ıl, yetim ve münckaidleri sevindirecek olan bu kararın pek yakında 
tatbikına geçilecektir. Bu karara göre, aldıkları para yekUnu 150 lirayı 
bulanlardan bundan sonra buhran vergisi kesilmiyeceği gibi, şimdiye 
kadar bunlardan bu na maltında kesilmiş olan vergiler de kendilerine 
iade oluacaktır. Tekaüdlerin hariçten aldıkları para ile hükumetten 
aldıkları tekaüdiye yekunu 150 lirayı tecavüz etmiyorsa yine bunların 
maaşlarından bu vergi kesilmiyecektir. 

VERGİLERİN TEVHİDİ 
Resmi daire ve müesseselerle hususi müesseselerde çalışanlardan 

alınan buhran, muvazene ve kazanç vergilerinin birleştirilerek yeku

Sovyetlöf .irp ve 
Şark huduflarmda 
Tahkimat 
~apıyorlar 
Mar~şai
Vorişolof 
Okrangaya 
Geliyor 

litvı·nof. do.kuz-lar 
Sovyetler in itham e ttikler i Almanya-Japonya-ltaıya 

~00feransından Çekildi s~:::·:::akı::::~:~:~:;::~ sır ıı .. ıvan :~:~ ~~":~:::: 
~~r~ ~O (ll~susi Muhabirimiz - larımızın toprakl<ırı içinde ~·apaca - Varşova, 10 (Hususi Muhabirimiz
tilsı Italya ılc Sovyet Rusya a- ğız. Bunu iyi ifade ve izah eden Ma- den) - Sovyet Rusyadan gelen ma-
h~aki gerginlik artmakatdır, Rus- reşal Voroşilof olmuştur. > (Devamı ikinci sahifede) 
ttllı. . antikomünıst paktı protesto 

esı oünya merkezlerinde ciddi 

Şimali Afrikada 
Askeı·i hazırhklar 

Fransızlar Cezair ve Tunusa yeni 
hava filolan gön eriyorlar 

kfüeten iş göre -
~cklerdir. 

1 
1 

1 Hataylılar, 29 , __ _.. _______ _ (Deı•amı 2 inci sahifede) 

. ikinciteşrin saba- Numan Me- R o m e n 
hl yeni rejime ka- nemencio{) lu 
vuşmaları münascbetile emsalsiz bir 
ekilde istikl[ıl bayramı yapmıya ha

kabinesi 
bugün istifa ediyor zırlanmaktadırlar. 

Yeni intihabın ikincikanunun ba
şından önce başlamasına imkan gö
rülememektedir. İntihaba Hatayda 
doğmuş ve 21 yaşını bitirmiş her 
Türk iştirak edebilecektir. Bu şart
ları haiz olup hfüen memleketimiz
de bulunan 2,500 Hataylı da reyleri
ni istimal edebil<>ceklerdir. 

NUMAN MENEMENCİOGLU 

--------
Tataresko'nun gene kabine kur

ması muhtemel 
-~ --

Kral bu akşam kararını verecek 
YOLDA Bükreş, 10 (Hususi) - Dört yıl-

Diğer taraftan Kont dö Martele - danberi, en müşkül şartlar daire -
(Devamı 2 inci sahifede) sinde iktidar mevkiinde kalmış olan 

................ .... .. ... .. .. ...... ...... ..... .... ..... .. Başvekil Tataersko, artık katti ola-

Ramzey rak istifaya karar vermiştir. 
Başvekilin mcnsub olduğu Liberal 

. Parti de, partinin daha ziyade zaafa Makdonald Öldü ~~:~:~~r~ için bu istifayı ıasvib 

Makdonald 

Tataresko, bugün akşama doğru 
!lrnlrı ziyaret ederek riytısct eylediği 

ı hükfunetin dört yıl içinde başardığı 
işleri anlatacak \'e müteakib<>n isti· 
fanamesini ve'reccktir. 
Bazı mehafil, her şeye rağmen 

Kralın yine Tataresko'yu kabine teş- Bay Tataresko 

i kiline memur edeceğini sanmakta - b' · d d b k k t'l 
ınenın ısıu a ıra ma · sure ı e dır. • 

Majeste Karol, bu noktai nazarın- yeni kabineyi kurmak \'azifesini yi-
da musır bulunursa, Tataresko, şim- jne üzerine almaktan çekinmiyecck
diki arkadaşlarından bazılarını ka- tir. 

= 

Yarın Şanghay Japon
ların eline geçiyor 

Londra, 10 (Hususi Muhabirimiz-
• - -·- ,den) - Eski Başvekil ve eski Amele 

Cezaır ve Faslı askerler FransızıParlisi Lideri Ramzey Makdonald, 

Japon kıta/arı beynelmilel mın
takalarda lngiliz ve f ransız kuv .. 

vetlerile karşı karşıya ve ya 
..lJanyana bulunmaktadır .. 

• Cenubi Amcrikaya seyahate gider • 
kıtaatile mübadele ediliyorlar ~~n dün vapurda birdenbire ölmüş-

" " ı tur. bı~ ıvıQsyö Lltvinof .. ~ ~----·~~..,,__._,. ...... '(' ııı· 
~at.t1~ka uyandırmıştır. talyanın bu 
h~ ~o s.~v~et Rusya aleyhinde olma-ı 
~'tıcı lllunızm aleyhinde olduğu hak-
,__. a \'(>rd ~ . 1 ··ıı~ e ıgı teminnt, Rusyayı tat-
~\ıı>a lıtı~ınış görünmektedir. Mos
~aı el ?tıatbuatındaki şiddeti! neşri -
~aııırıe"arn Nmektedir. Sovyet Rus-
d ~kırı~Ukabil bazı tertibler aldığı 
~. a şa~ ıalar deveran etmekte-

bUNYA HARBİ YAKIN
"' \lllrşo LAŞIYOR 

il) va, 10 (Hususi Muhabirimiz-
~ D~l~ov~<>t Rusya gazeteleri Ro
~a~ tl h nı ıtham etmekte her gün 

lcı~ıa n hızlarını arttırarak devam 
' lir · t\Q~: Izv<'stiya bir başmakale-

t 

t b·· 
~:tıı tı Utıya) ı kana boğacak harb 

Hintli 
Mülayim 
Pazar günü 
Hava kurumu 
Menfaatine 
Güreşecek! 
Bu pazar günü Hindli uehlivanla 

fy!üliiyim intikam maçı yapacaklar
dır. Bu müsabaka, T. Ha\·a Kurumu 

( Dcoamı 2 inci ıagfamızda) 
111ııHuuuıuınınuıu111 1111 ı ıuıuınuft •ınuuı ıı1111111111ruın ıtıtff 

~1 .la!Jrı~akınlasıyor. İtalyan, Alman 
~ tıı:ı.kı C'tn~ryalizmi bu harbi ha-
~"· an Ve körüklemekten mes- r . 

AMiRAL 
1 -

~ 4 'he>kt(' . 

, do .;;,~"·.~avda da bir maka- Fas, 10 (Husus;) - Va!ii Umumi garnizonlar berhava edilecek, müs- Ramiz 'İn 
t!.ıt ~ Pl'~ktcdır: Rabnt ,.e Medinede yeni bazı ta,·ki- temlel:elerin istiklfıli ilan edilecek, t.•ıa se~li"'r 

Pa rı ste bir geçld t ö re ninde Fas s uva rfle rl 1 
"lıtu '&;·~~rı·>? J.'ll4 dekinden fat yaptırmıştır. Faşist teşekküllerin isyan:ı müzaheret etmiyen ecnebi l 
~~~ti\ !t:"~:1P-~.tt~~:.~µrıJ:e garb yalnız Fasdn değil, bütü nŞimali Af- unsurlar katliam edileceklerdi. Bu- Cevap arı 

r ~
1

~ :ıt ~~'. ~ ,..., .Jap on kı taı arı bi r çamur s ipe ri arkasından . lj1·.: .~· V«* ·atc · lı~. ~ ula - rikada ~e Fransız ruüstemlekelerin- kuundan önce ,eı gec.iri!en bu fesad Bugu"·n 7 1·ncı· tı-.. ' c. t.. • ' a teş e d iy o rla r ~~h t l'<leı 1 ~, · · ,;..ı e·, i ulhe. de geniş mikyasta gizli faaliyetler- pliınların ıhazırlıyan unsurların hep-

~ ~t eri~~ :. . "~~ ·~~Kat;, de bulundukları tahakkuk etmiştir. ısicle geçirilmiştir. Yalnız Seydi Ha- 'I sayfamızda Şanglıay, 10 (Hususi) - Çin kuv- /ve .inti.zam içinde .Şang~aydan g.c-ri tılar 
1 

cıcegı a~i..;Jtc Bu faaliyetler neticcsino·c müsellah san bin Riza adlı bir Arab şefi kaç- j okuyunuz.. vetleri, çok şiddetli mukavemetten lc;ekılınıye ve şehrı tahlıyc etınıyc ın-ıız ı·\.·· J ·•.11.•.. · 1 k · ·ı 1 ' • 1 · 
.. .ı ,..~· ~"':. 1 ısyan nr vu ·ua rıctırı Cc<' c ı:ıs.<erı 1 (Devamı lkinci sahif"de; -------·------- ve katılı bir harbdcn 'Sonra siikfmct · (Vev:ımı 2 nci .) ahı r ~d~} . .....,.' .. 

' 6·· ~ 
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ihtiıat var! ... 1 KOÇUK HABERLER 1 

ısta ',bul f 1 rl ncl'a rl bl•r *Berberler Beiediyeye müracaat ,.
11 me• ederek Berber Mekteb inden diplo- Gih o tarafı. GS 

ması olmıyanların müstakil dükkan , .&irtnci sahifeden d~vam) f 
VERGiLER 

1 d k ayrıldılar amçı~şl~:adr1_ırn.a iz.in veirlmemesini iste - nu üzerinden münasib bir tenzilat icrası suretile maa~lardan yeni ka- bu tara ı ... rda c~ 
Se e e U•• ç 1 S m a ..... zanç vergisi kesilmesi hakkındaki kanun projesi sür'atle hazırlanmak- Almanyanın son zam~n~n ıt'er * itfaiye mektebinden çıkan itia- tadır. }3u projenin bu ay sonundan önce Meclise \'erilmesi muhakkak nadığı rol, hele Musolmı - 11 ~ıt 

·- - - - 1 iyecilerin mecburi hizmetlerini gör- gibidir mülakatının kendini gösterrne ar· 

220 fır nclnln b • k d• ?ı mcden başka daire ve müesseseler- DİGER KANUN LAYİHALARI gecikmiycn neticeleri karş ısındıı b 
l lT lSml ne lY07 • de c;alıştırılmaları v. asak cdilmi:,;~ir. tık tamamile belli oluyor. Fakatıı"' - " 'Dıgcr taraftan Celal Bayar Hükumetinin programı mucibince be- -

1 
.. D • tt l • J"• k • d ? * İstanbul okullarında trahomlu 1ediyelerin derhal hazırlıyacağı imar planlarını tetkik etmek üzere rol karışıktır. Çünkü Hitlcr A~~r • 

ı o er er l ne J l ır e . ... talebe çok olduğu için Zincırlikuyu- Anknrada bır büro kurulması için yeni bir kanun layihası hazırlaiıl- 1 yası.bir taraftan İtalya ile yu~·"' 
Şehrımızde mevcut 220 fırıncı arasındaki ıhtilfıfın halli için uğraşıl- : da ki trahom tedavihanesinin geniş- maktndır. ı krn diğer taraftan kc>ndi hesa dC-

maktadır. Bu ihtilaf hakkınd;ı müsb et bir neticeye varılamazsa meseleye letilmesi kararlaştırılmıştır. icra ıd yapılacak islahata aid kanun Jü~ ihası gelecek ayın sonları- neyın uygun geleceğini unutınuŞ .; 
Belediye elkoyacaktır. * Sahte çek ile bir bankadan pa- na dogru ,-e deniz ve kara ticaret kanunlarının tadili hakkındaki lfıyi- P,ıldir. Bazan Almanyanın. bılh .. tC' 

İhtilfıfın mevzuu şudur: 220 fırı ncıdnn 100 ü, aralarında bir koope- ra çekmek istiyen Esad adlı birısi h-ılar da bu ay içındc Meclise sevkedıkceklir. Anc. k, ziraate, çiftçiye l.\iu İspanya mesele ınde ne k:ı~a~ıı' 
ratıf teşkil cdilmcs ni ve bu koopcra tifın fırınları islah eylemesini ve fı- yakalanmıştır. talalük eden islahata aid kanunların huzn·Janması, bu ışler,_ esaslı ted- rcddud eder göı tindüğu mai~ı~r 
rıncılara un alım ve satımında kolaylıklar gbstcrmesini istemcktcdır. Di- * Sanayi müesseselerinin ic ta'i- kıklC'rc muhtaç olduğu ıçın, bır muddd d rn gecikecektir. Bu t<:reddlit sundan ılerı g ı' JJV • 
ğer 120 fırıncıdan otuz kü~urıı, şım di Üskiıdar ve ch-arında oldğu gibi matnnmeleri hazırlanılmış, İş Dıc ire- ı Almnn\'ada ıki cereyan vardır. ba· 
fırıncılnrın yalmz kendi aralarında mıntaka itibarile birer şirket kur - sine verilmiştir. • f • ]arın ıkisi de kuvvetlidir. Fakat r.· 
malarile iktifa eyJPmesi taraftarı oldukları halde diier geri k<ılanlnr hiç * Belediye marta kadar ye'li sis- ı a rı a zan bir taraf n daha a ~ ,r bnc;tığı tı r 
birisine razı olmamakta ve vaziyeti oldugu gibı muhafaza eylemek ta- tem 320 çöp arabası yaptırmıya ve Inc,ılı)or. E\vela atc,!i olanlar~ ,

1
r· 

raf tarı bulunmJktadır. eskileri servisten çıkarmıya kaı rır ı 5E:) i son rrıdde~ine kadar il<>ri ~o 1.'tl" 
Kooperatif taraftarları işe bir ja langıc mahiyetinde olmak iızere V.Prrniştir. ar mckten başka Almanva için C re, r 

bu hafta aralarında beşer lira topla mıslar ve bu parayı bir yere depo * Erenköyiindeki Verem Sana - Junll'ıvacağı kanaatiPde olıııı.i . 
etmişlerdir. Bunlaun delegeleri şimdi, he>r eyden evvel, aralarınd'a çok

0 

toryomuna 35 hasta alabilecek yenı Buna l·ar: ıtidal taraftarları ~ • 
derin bir ihtilaf hulunmıyan şirket taraftarlarıle anlaşmak için te - bir pavyon ilavesi kararlaştmlmış- (/ inci Sıly/udan clevvm) '~~a:~~:;r~stcmlckclerine gönd<'ri - yor. İtıda~taraftarları tabıidirA~~ 
maslara girişmişler ve ilk temaslardan da epeyce musbet netice elde et- tır. mıya ve izini kaybetmiye muvaffak Ia"mayı. kavga ı:ıkarmamavı n- • 

mişlcrdır Bunlarla kat'i bir anlaşma yaptıktan sonra kırmacılarm tesiri * Garsonlar Cemiv<'ti, dün top - olmuştur. Diın, on altı tay) aıelık bir hava fi- yanın i.:;ine daha uv,gun ı.ıören1Pr 
altında bulunan ve bugünkü vaziyetin oldugu gibi muhafazasına taraf- lanmış. yiizde onlar meselesi hakkın- ASKER GÖNDERİLİYOR losu daha Tunusa Se\ kedilmiştır. A!manya.gah hu tarafa, g:ıh o tar 
tar olan zümre ile miızakereye girişilecektir. lda yeni bazı kararlar vermis, bu ka- Faris, 10 (Husut..i Muhabirimizden) PARİSTE DÜN YAPILAN tabi olarak yoluna de\'am eaer r' 
""'""'"""""'"""'""'"""'"'"'"""'""'""'""'"'""'""'"'""""'""'""'"""'"""""""""'"'"'"'"'""'""'"""""""'' rarlar aliıkadar makamlara bildiril • - Tunus, Cezair ve Fasa yeni kıta- TOPLANTI rünü~ or Fakat göze çarpan stl r 

• • miştir. at sevkedilmektedir. Fransız erka- Pat is. 10 (A.A.) - Şımali Afrika yor ki, Almanya, garp d<'\·'etl ı . 

1 1 
( 1 inci sayfadan devam) 

lfunata göre, Mareşal Voroşilof, bu
günlerde Okranyaya gidecek ve o
radaki kıtaatı teftiş edecektir. Bu 
münasebetle Sovyet Rusya ordusu -
nun Okranyada bir manevra yapma
sı da muhtemeldir. Sovyetler bütün 
Garb cephesine şamil olmak üzere 
hud\ıda yeni yollar ve modern tah
kimat yapmaktadırlar. 

Sovyetlerin Aksayı Şarkta d'a kül
liyetli miktarda tayyare tahşidatı 

yaptıkları ve yeni motörize kıtaat 

c;cvkin~ başladıkları bi1dirilmekte -

feshcdikcc ktir. 

Gazeteler , vaziyeti vahim görmek· 

tc ve uzun tefsirlerde bulunmakta
dirlar. 

LİTVİNOF, K ONFE -
RANST AN ÇEKİLDİ 

* Bu ayın 15 inde şehrimizde 45 nıharbiyei umumiycsi yer:i kıtaatın işl<'irnin tanı.imi için toplanan kon- gücendirm k isteyecek vazivetl 
gaz kursu açıalcak, ve bu kurslnr, Fransız kıt'aları ile dcğıştirilmesini fer.ınsın dün öğleden sonral:i celse- ğildir. 
her ay yeni talebe almak üzere bir lüzumlu bulmu tur. Tunus, Cezair sini müt~akib B. Delbos, General İtalyanın Akdrnizde çrık ın<' 
sene sürt:'cektir. ve Fnstaki yerli kıt'alar, ana vata- Vogucs ve Tunus Umumi valisi Gu- olma~nı istiyor ve nncak bu s::ı'ı- • * İzllWr valisi Fazlı Güleç, dun 'na, Sarktaki ,.c Garbi Afrikadaki b·on ile uzun bir miılakat yapmıştır. kendisi orta Awupada scrbe"t ,.,

1
• 

şe~i~~~t!~~~~;:~eıeri iğfal ede· - 1 .. y ......... a ..... r ..... ı ... n .... ,,, .. Ş."'"'a''"'~'g"""h·;·y .............. "'"i\lj;·n ... ııı~·m"'"""e""'n"""c""i"'~g·: .. l· .. u"""" ~~·y~,;~::~y~~!:~~i~~'" :.~:. 
rek borç senedi alan Nuri adlı birisi ettirmekte Almanyanın ken 1 

hakkında Adliyece takibata girişıl J } ı·nde f 1 H J t yardımcı olaca1ı Berlin - Rortı~rrı 
miştir. apon ar e 1 • a ep e.. VC'ri namına Romaya tc>min cd o J 

* Vekaletlerdeki idari müsteı!lT· (Bir inci sahifeden deflam) (Birinci sahifeden devam) tc Berlinin faydnsı aşikardır: sC 
lara katibi umumi unvanı verilmesi · d ·· st leke rtı 

!
başlamıştır. Bu suretle buradaki bu- iadei ziyarette bulunmak maksadilc aynı zaman a mu em ~ 

kararlaştınlmşıtır. tün imtiyazlı mıntnkalar yarın her Beruta gitl'Jl{'kte olan Hariciye Si- sini çıkararak İtalya ik elele )fı · 
murlukları ihdas edilecektir. geçen arazi ile ihata e ı mış o a - de dönüşte Antakya ve Iskenderuna w ar ıı 

* Tütünlerimizi daha iyi bir şe- taraftan tamamil Jeaponların elıne )yasi müsteşarımız, ne giderken, ne görünecektir. Onun icin varsın 1C. 
kilde satmak için seyyar sabş me- ı d 1 · 1 · ıya ileri gitsin, istesin, daha iste~~ 

caktır. Hatta Japonlar daha dünden- uğramıyacaktır. Kendisi Adanadan Bcrlinin bundan cdccegı znr · 
Brüksel, 10 (Hususi) - Sovyet * Beşiktaş polislerinden Hakkı, itibaren bcynelmılcl mıntakanın 1 Halebe geçmiştir. Orada tevakkuf labilir? Kendisi hiç bir suretle e 

Hariciye Komiseri, Brükselden ay - dün gece Ihlamur köşkü civarındo. Jgarb hududunu muhafaza etmekte 
1
etmiyerek Beruat gitmektedir. N,u- jkolunu bağlamadıktan sonra ... t 

rılmıştır. Buna sebeb, Sovyet Rus - kanlar içinde ölü olarak bulunmuş- 'olan İngiliz kU\•vctlerile karşı kar - man Menemencioğlu orada 9 gün ka- Almanya gfıh Bcldkaya kat 
1
t '• 

yanın Dokuzlar Konferansına alın- tur. lşıya geldıkleri gibi Japon ta~kları llacak ve bu ayın 20 sinde Ankaraya lminat verir, gah Fransa ile do:nr [ 
ımas d r B . t k * Maniasdn dikilecek Kurtuluş ı Fransız hududunu. takib_en .c.enuba 1 dönmüş buluna~k"t~ mak ister. gah Fransa~ ı bir tııı:! • 

mamış 0 ı ı · u vazıye arşı- abidesi icin bir müsabaka açılmı5:, - - - !bıraktırmak icin calısır. Fakat • 
d ı. ı l k f 1dogwru ılerlemektedır. Şımdilık bu ıır. 

sın a ta yan arın on eransa gel - mimar Nejadın maketi birinciliği karşılaşmalar yüzünden hiç bir ha- Mareşal _Çakmak tere ile yeniden düc;man ° 
mesi muhtemeldir. kaznnmıştır. 1 A l '============= dise olmamıştır. ge ıyor sa... ınd 

1 .. ROMA PAKTINA KARŞI 1 -- f J l H Japonya ile> Almanva ar35 { 
TALY A - SOVYET MU- H• ı· M •• J,. • Diğer tara tan apon ar angşu - Mareşal Çakmak yarın şehrimize · tor• 

NASEBATI KESİLİYOR Berlin, 10 (Hususi) -İngiltere Ha-ı JDt 1 - U ayım Şanghay demiryolunu kesmişler ve gelecektir. dostluk tezahürleri de öbiır .. cerıd . 

dir. 

MU? riciye Nazırı Edenin, Alman - Japon- . . . . burada bir Çin ordusu tamamile iha- devam ediyor. Japonya' ı gu d ı ' 
Paris, 10 (Hususi Muhabirimizden) İtalyan müsellesine karşı, İngiliz - (Bn-ınc~ sahıfeden devam) ta edilmiştir. Japonlar, bu oı;duya K .. k- ·-, -b . memek için diplomasi sahasın ıı f 

S A ik .. ll • k menfaatien yapılacaktır. 1 k b" arabU 8 rık&SI · Alın !ar bir tartı -ı - Sıyasi mehafilde tC'reşşüh eden ovyet - mer an muse esı urul- 1 G h ft M""lA . . . tc>slim olmaları için 24 saat i · ır lşcvı yapan an • ~b3\l . h kk d b" . h l d v eçen a a u ayımı yenmesı d 1· 1· nşaatl da Çin ordusunda A.lman su rdıf' haberlere göre Sovyet - Italya siya- ması a ın a ır proJe azır a ıgı H" dn· . b .. 1 . alakası- mühlet vermiş, Çin or usu tes ım 
1 ın ıının ve u gureş crm ·· · J ı Karabük Fabr.kasının inşaatını ,bulundurına'\,·ı unutmamı'> 3 

1 
.. rd' si münaS<'batı kesilmek üzeredir. Bu ve bunu Brüksele getirip orada ala- nı arltırmıstır. olmamış, bunun uzerıne apon ar _ J 

11 
.. 

nrada 1933 dostluk muaheedsi de kadarlarla görü~eceği ö&rrenilmiştir. ~ _ Taiyuan şehrini zaptetmişler \'C bu tetkik etmek üzere şirketin İngilte- Hülasa, Almanvanın son za~a bıı t • 
====~~==========~==~~~=-========= o~uyu~rigne~e~~ffd~. r~~ima~zibqmüfutti~mü- eyna~~r~~hotard~~hF~ı 

V k•JJ h • Muallimlerin kıdem Şnnghay, ıo (AA.) _ Japon'lnrın ıhendis Mösyö Mayii bu sabahki eks- rafı memnun C'tm<>k rohidur .. 9rı ~ Fransız Hariciye 
Nazırının 
Ziyaretleri 
Paris, 10 (A.A.) - B. Delbos'un 

Vasati Avnıpa se~ nhati ilk kanunun 
onu ıle ) ırmi i arasında vuku bula -
caktır. Nazırın, ilk ziyaret edeceği 
hükümE:t mukezi Varşova olduğu 

mal(ım olmakla beraber bundan son· 

e ) er eyett zammı !ecnebi imtiyaz mıntakaları civarın - presle şehrimize gelmiştir. her şeyin fevkinde Alrn:ırı) 

1 d . . .. . daki havaliyi hc>men kamilen işgal 1 menfaatleri vardır. f 
top an 1 Geçen sene terfı eden sekız yuz ılk 1 . .. . h 1 1 a ··eti Altın 1083 knruş ! IJ. hmet RB~ ...... 

k b lı . l · d d- t .. .. etme erı uzcrıne 3Sl O an V Zl)' 1 •""'' 
me te mua ım erın en or yuzu- k'k k . . Ş h 'd k " k Amerıkn Hükümeti, sanayi mamu- ..... .. .. ....... ....................... . H Ik p t" . l\ır 1. G d"' .1 . d'W 1 . t h . tet ·ı etm<: ıçın ang ay a ı on- S } 

yl ~ ar ısı rıec ıs rupu, un ne zam .. v~rı m1ş, ıger erı a sısat- soloslar heveti dün öğleden sonra ıatı fiatlarında görülen düşüklüğü 1 U j ıt •yacı 
ög c en sonra bir toplantı yapmış, sızlık yuzunden sıraya konulmuştu. 

1 
l • önlemek için dolar fiatlarını düşür-e r l B H""k" t' . B h . d b . aıı· top anmış ır. K 

1 
e u ayar u ume ının progra - u sene azıran an erı mu ım ma- Ş h lO (AA) J '! kt d' B" k ·· d t.- • de or d ta t w il kl . . ang rı.y, - apon ar, me. (' ır. ır aç gun en~rı vam arşı anıv 

mın a or yn nt ıgı yen i · erden aşları faslından 30 bın lıra tasarruf 14 30 d N t . t t eden bu di.işıiklük de dün mahsus .J 
bazılnrı hakkında hazırlanan k"nun d"l . ld v "b" k saat ' a an ao ya aarruz e -

.. e ı mış o ugu gı ı, sene sonuna a- . 1 d' S h b t 1 Nan derecede görülmiiştür. · l · · d . . . mı" er ır. a ra a arya arı, -
proJe eır uzcrın c gorüşmüştür. · da rda bu mıktar 85 bın lırayı bula- . "dd tl b b d et Diğer taraf lan Tiirk altını borsa 

Parti Grupundan sonra da Vekil- caktır. Bu para ile muallimlerin kı- taokyu şı te c omf"l alr ımdanc lere-
. . . me ·te ve avvare ı o arı a v haricinde mütemad;yen yükselmek· 

N~fıa Vekaleti ,. 
Hummalı bir mesaı ler Heye~ı toplanmış ve ~-ıne bu prog- dem zammı verıleccktır. ve cnddc>elr~ ·bombalar atmakta ve tedir. 3 hafta evvel 1055 kuruş olan 

ra nere.ere ugrıyacağı henüz tesbit ran:ln a~akadar olmak uzere yeni • Al k i bilhassa dikkatlerini Whangpoo'da- altın 1083 kuruşa kadar çıkmıştır. 
-edilmPmiştir. DTOJelE'rı hazırlamıya ve hazırlatıl - Bır man as er k' t ht ı .. . t k 1 

• · . ı an repo VE' rı ım ar uıerıne < -
S&rfediyor ) 
Büyük Millet Meclısi ge~~rı 

tatil yapmadan önce mcmle~~erc 
lama i~lcrine sarfc>dilmek u et 
milyon liralık tahsis'.ıt kabul r e 
ti. Bu para ile vC'rimli netic ıcıı 
C'dilmr1< üwre bır pro rarn \ t 

Vukubulan d .. vet!ere.icabetle Prağ, mış. o~anlnrı tcdkık etmiye devam hey'eti şehrimize sif PlmC>ktedirlcr. Tahlis ·y teşkilatı 
Bukrc \ e Bdgraçl: a gıdecek ve bu etmıstır. ç· 

1
. ··d f"l 't 1 ··z at"ş· ı"ln . ld · ın ı mu a 1 er, rrı ra vo "' ı " TuhJi5ıye teşkilittının Boğaz ve ci-surE>t e Romanya Kralı ile General ge 1 mukah<'cl ctmEkt<'. Çin cramboföırı 

.. rr.ıg y 
1 7

• ec ·, ro ' oya ı- ro esor t Ordumuzda muhtelif bakımlardan dn bu mıık belC'V i tirck evlemek -
S · 1 R"t B k K fta St d' p ~ •• Afi ı:: \•arınn mtinha ır k.ı!mayıp sahılleıi-
r.ovir ve Antonf"SCO tarafınd,an ge - e mize tc~mılı kaı arl.ı .. tırılmış, bun un " tetkiklerde bulunmak üzere Alman t d" 
çrnlerd Paris'e yapılan zivaretleri Profesör Bayan Afet bu sabahki ~ ır. . .. 

1 
için bir proj(' hazırlatılmıştır. Proje 

b tatbı • ordu unda~ erkanıha:b miralayı Fi-. Yanım bınalardı: n \tı-ks<' en duman, bu idnre Der.iz Banka devredıldık _ 
iade e>tmış olacaktır. cksp ( le Ankaradan şc>hrimıze gEl- retler ıle bınbası Lepı~r bu sabahkı bütiın Nantao üzc>rindc bi p rde tcış- b k 

1 
kt 

tılmıc;, ve u pı ogramın ' ıc 

geçilmiştir. Bu cii~lc de. n ola~fcf 
1 nisa, Susı y ırlık, Karacabey. tlır 

arasında fon ve Tokadadki Kaz O\·atart ıc 

B. Dclbos, bundan sonra diuer zi- mistir. t€n sonra t.ıt ı o unaca ır. 
b ekspresle ·chı imize gelmişler ve is- kil etmf'ktC'dir. 

yar<'tlt:'ri iad<' €lmek imkanlarını der- Bayan Afet, bu akam Cencvreyc tasyonda Alman ataşemiliteri ile bu 'ı İN.GİLİZ BAŞVEKİLİ NE ı· kı· tale 
piş edC'bilec<'ktir. hareket edecektir. heyete mihmandar tayin edilen er- DlYOR? 'ııanmaları ıcin tertıbat a'ınJl'l 

Musolinin oğlu 
Roma, 10 (A.A.) - Salahiyettar 

mahfeller, Bruno Musolini'nin icin
de> bulunduğu tayyarenin diişürül -
duğü hakkındaki ha~ri kat'iyetle 
tckzib etmektedirler. - -

İdam yapıldı 
Be"Jrut, 10 (AA) - Amerika Ge

neral konsolo. u B. Marriner'in kati
Jj idam edilmiştir. 

- ... -
Yahudilerin beş 

ölüsü 
Kudüs, 10 (A.A.) - Yahudiler, 

tedhiş hareketinin son beş kurba -

nmı merasimle gömmüşlerdir. Hiç 
bir hadise olmamıştır. 

lran transit yolu 
İran transıt yolunun 44 kilometre 

olan son kısmı da bitmiştir. Bu yola 
~imdiye kadar 3 milyon lira harcan
mıştır. 

Yolda kar tipisine tutulanlar için 
Zigana ve Kop dnğlarında mütead
did sığınnklar vücude getirilmiştir. 

Dersimli asiler 
kanıharb binbaşı İhsan tarafından Londra, 10 (Hususi) - Beledive 
karşılanmışlardır. Reisinin yıllık mutad ziyafetinde bir 

Alman zabitleri Perapalasa misa- nutuk irad" eden Başvekil Çember -
Deı simli haydudlar, dün Elaziz fir edilmişlerdir. Kendileri yakında layn bilhassa demiştir ki: 

Mahkemesinde müdafaalarını yap - Ankarayn gideceklerdir. _ Çin - Japon ihtilfıfında hüku-

1 

mışlardır. Miıddeiumu~i .58 maznun- y k I I d . k k ·ti metimizin yegane hedefi, iki taraf 
dan dokuzunun beraetını, 49 unun o a_ma a~a . 1 . ~ nezdinde yapılacak teşebbüslerle işi 
idamlnrmı istemi ti. Suçluların hep- Dul, yetım ve mutekaıdelrın uç halletmek ve bu hususta Amerika 
si dün masum olduklarını id'dia c- aylık maaşları ramazan bayramın -, 1 ile de sıkı münasebetlerde bulun -
derek cümlesi de beraetlerini iste- 1 dan önce verilecektir. Maaşlarını is- maktır. Fakat maatte<>ssüf bu gay
mişlcrdir. konto ettirerek bankadan alanlara 'rette şimdiye kadar mu,·nffak olun:ı-

Mahkcme, suçlular hakkındaki ka- bu ayın 25 inde, ve malsandıkların- mamıştır. · 

rarını bu paznrtesi günü tefhim e- dan afanlara da kanunuevvelin bi- Amerika ile aramızda daha sıkı 
decektir. rinde tediyata başlanacaktır. bir anlaşma ve daha kuvvetli bir he-

-

4

·--- Vaktinde yoklamasını yaptırmı - def birliği, Ruzveltin tervic ettiği ve 
Yine bir ayı yanlar, bu haktan mahrum edilecek- bizim de benimsediğimiz davaya cok 

yardım edeceği kanaatindeyim. 
hikayesi - Deniz tarifelerinde yeni İngiltere. ayni zamnnda. İtalya ve 

S:ırı'(erde oturan talebe 15 yaşla- girişilmistir. · 
rında Mehmcd Ali ıle 13 yaşında yi- D'v . ft K'. astıdıı ,,, J I . y . . ıgcr tara an ıım 

1 
ev 

ne talebe Kenan, boş bır kayıga bınıo k 1 k 1 d""n ibll c ..,ı(' .. .. . · en su ama ·nna 1 u ÇLlı-~ 
gezmek yuzunden kavga etmışler, . t' S h k 1 yarın, ,.,ıı 

. . .1 mıc:; ır .• ey an ana ı . J.:ll' 
m ticede Melımed cebındekı çakı ı e 

1 
k 1 B"r~an 

ı, .. .. d 1 t M h ovayı su aynca o an r . 
~cnanı yuzun en yarcı amış ır. e - d .. b.. .. "h 1 1 araktı · j1' e o urgun ı a e o un c med kaçarken vakalanmış, Kenan k ütfr (ı]ı 

hastahaneye Y.aldırılmıştır. Aydın ovasını sulama ı ıtıl''' ) 

Yugoslav vapur tirke· 
tin in teklifi 

Bir Yugoslav vapur şirket! alaka -
dar makamlara müracaat ederek 
Türk mallarını ucuz fiatla harice 
naklecl'ebilecegini bıldırmiştir. 
'™ - ----- ~~ 
Bu lfıyıhnya gön~ endüstriler, serma-
yeler, seyriisdain, ithalat, malzeme-

jnin taksimi ve el emekleri kontrol 
altına konacak ve askeri tahsisat 

büvük baraj yaptırılma<; çıf1 r 
ı.;örülmüştiir. Ayrıca Çal \ e sı 1'ıır 
derhal birer baraj yaptııtrna 
Jaştınlmıştır. _.,,,,,.,.. ıJ 

-·- "' . şif 
Gemi kurtarma . 0 r , 

hUk Qm ete geç•t ıd J1 
f e D Gemi Kurtarma Şirke ın 31111ıi1 , 

Çanakkale köyl<>rinden birinde bir tadilat yanaldı Almanya ile de, bu dev:c!lerin re-
v b' k k .... kuvvetlendirilecektir. eşcgc ıncre ocasına tohum gö - İskelelerdeki gayri tabii vaziyeti jim fark1armdan Hiikume.imiz ınü-

selerin Hükümetçe s~tın JJCYet•t'ı 
hakkındaki proje, Vekıllet ·jıdC 'pı 
ce kabul ediJmiştir. Hale~. Y~c ot~ıP 
miş hissesi devlete ve ~uz şifıce ti' 
hissesi dört şahsa aid olıllıdil1ce tı! 
bu proje kanuniyet k~sbe 019cıı"11~ mnmil~ devletleştiriJmıŞ rıiıl>B 

t .. ·· k d k b Layiha, son kanunda Diyet Mecli-urur en orman an çı an ir erkek islah idn Dcnizyolları tarifesinde teessir olmamak şaritle, d?stluk ve 
dl :ı sine tevdi edilecek ve fevkaliıde> ayt, Ayşe a ı kadına teca\'üz etmek baz.ı tadilat yapılmıştır. Bu arada fz- karşılıklı anlaşmalrr yap nak auu-

k - ahval zuhur ederr>k tatbiki icabetti-istcmiş, fa at eşek ayının ayağını ısı- · t 1 b d sundndır. 
mır pos a an a ema cumartesi ye-

rınca, ayı kadına bir şey yapmıya rıne pazarları 10,5 da kalkacak, bu 
muvaffak olamamıştır. suretle İzmire iş günü varıp serbest 

RUşdU Çapçı 
Cerrahpaşa hastahanesi baş heki

mi Doktor Rüştü Çapçı, Ankara Nü
munc hastahanesi Başhekimlie ine 
tayin edilmiştir. 

surette tahmil ve tahliye yapılabilc
cekitr. 

Mersin postaları da perşembe ye
rine cuma kalkacak, Ayvalık posta
ları da cumartesi ve çarşamba saa t 
15 de hareket edecektir. 

1 
Japonyada yeni 
Tedbirler 
Tokyo, 10 (AA.) - Kabıne, mem

leket isithsalatının umumi bir şekil-

! 
de seferberlenmesini istihdaf eden 
bir kanun layihası kabul etmiştir. 

ği takdirde bir emirname ile neşre
dilecektir. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Yarı resmi bir 
vazife ile gittiği Şnnghay'dan avdet 
eden Harbiye Nazır muavini Hu -
meshiro Kato Japonya'nın her za
mandan ziyade uzun sürecek bir har
be hazırlanması lfızımgeldiğini be -
:-:an etoıistir. 

t' JJC Gemi Kurtarma Şirke ı, / 
devredilecektir. 11ıı•"""''·e' ...... 11ıtf1 _1!. 
111n11ıu ı ı111uu111u1 1 1111ıutu ıuııuıı ıın • ıJ'lcP' ~ 

KAYlP - İstanbul 42 ncı 111dı:ı , 
binden 929-930 senc>sin~e ~·etl~ 
şahadetnamemi za~i e.ttı~Üıcı11i.I · 
ni alacağımdan eskısinın 
tur. 

101 
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r ... 11 Q.ir kumarcıyı 
O/dürüp sonra 
Yaktılar!.. 

938 yı 1 a • • • Bisikletciler 
Gümrükçüler 

Muh elit hakem mah eme Ihti/a/ı ao şeh'r ve kasabamız 4 
il Sonunda l

•çme suyuna Vahşi hayvanların ağzın· dan yar1 yennuş bir insan 
leri teşkilatı lağvedilecek Yani b~a~-::1d-ir.-·;i ~.~ ihuıaı 

İthalfıtçılarla aid olduğu makamla,• 
arasında çıkan noktainazar ihtilafı' 

üzerine Gümrük ve İnhisarlar Ve
kfileti bnzı tetkikntta bulunmuş ve 
ithal edilen bisikl<>tlerlc beraber 
hangi müteferri eşyanın nasıl gire
bileceğini şu şekilde tesbit etmiştir: 

kolu ve bacağı altndı !. 

k ' Kumar yüzünden, şimdiye kadar 
avuşuyor •.. görülmemiş vahşetle işlenen müthiş 

l bir cinayetin muhakemesine İzmir 

8 J Ağırceza mahkemesinde başlanmış-
ll l(Ü n, ancak 22 şehir Ve ka- tır. Muhakeme, şahit celbi için talik 

edilmiştir. 

Sahamızda içnze SUYU Bu tüyler ürpertici vak'anın kısa-
l
ca C€reyan eden tafsilfıtı şudur: 

fesisatl var !., Urlada oturan Kara Mehmet is -

1 t 
1 
minde birisi üç nrkadaşile kahvede 

ll'ı. z· ~ar işile beraber ele alınan diğer mühim i~ler meyanında şehirleri- 1 10 kuruşuna tavla oynamış ve bun
Uf ın ıçrne suyu işi de mühim bir yer Ye mevki ihraz etmektedir. Bugün, ları birkaç parti içinde yenmiştir. 
atıusu 10 binden fazla olan 80 şehrimizin ancak 22 sinde içme suyu tesi- 1 ~<um_ard~ kaybettiğin.e ~ızan . Kızıl 

mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bu mes'ud şehirler şunlardır: l Tsmaıl oglu Mehmet ısmındekı suç-
tu Ankara, İstnnbul, İzmir, Bursa, Konya, Afyon K:ırahisar, Manisa, Ço · 'j hı, Kara Mchmcdin arkasını takip 
1.tı~ Samsun, Edirne, Diyarbckir, Tire, İzmit, Ödemiş, Akşehir, Nazilli, jetmiş ve bir bıçakla öldü~müştür. 

eiburgı:ız, Denizli Giresun Çanakkale İnegöl ve Söke. Fakat akak, canm•ar katıl, bunun-
' J ' ' • ~k sta~~bul ve İzmirde eskiden mevcut olan ve Cumhuriyet devrinde rla kalmamış ve Kara Mchmedin ce-

(a e.?nrnuı ettirilen içme suyu tesisatlarından maada diğer bu 20 şehir ve srdini bağıro naklederek altında 
!?ııS<ıba.?1ızın içme su tesisatları Cumhuriyet Hükumeti zamanında yapıl- ıçalı çırpı, odun tophyarak büyük 

ş, \-Ucude getirilmiştir. ı bir ateş yakmış ve cesedi bu ateşte 
~e (Belediyeler İmar Heyeti) nin kararlaştırdığı resmi programa göre elbiselerile beraber yakmıştır. 
~ıye kalan 57 şehir ve kasabamızın hepsine de bu d'Ört sene içinde içme 1 Sonra geri kalan et ve küllerini 
;~ tesisatı vücude getirilecektir. Azami 1941 senesi nihayetine kadar 

1 

ve kemiklerini bir torbaya koyarak 
ıo b{ Şehir ve kasabamıza da içme suyu tesisatı yapılacak, böylece ~ü.fusu 

1

1
,.:ki bir dere kenarına at~ı~tır. V_aiı

S\ı ndcn fazla olan 80 şehir ve kasabamızın da muntazam ve fennı ıçme şı hayvanlnr bu torbnnın ıçındekı et 
bu~u tesisatı bulun.'lcaktır. Bu suretle de tekmil bu şehirlerin hepsinde il parçalarilc kemikleri çıkarıp par
oıa:nan cem'an 2 milyon 680 bin 74 vatandaşımız içme suyuna kavuşmuş ıçalamışlardır 

\lktır. 1 Hayvanların ağzından bir kol ve 
ıhaı Ada?a, Mersin, Tarsus, Gaziaymtab, Eskişehir, Bandırma içme sula:-ı Jlbir bacak alınmış, suçlu tutulmuş-

e edılmiştir. Bunlar, bugünlerde içme myuna kavuşacaklardır. 1 tur. 

Türk-Fransız mahkemesi de 
tasfiye edilmek Üzere 

Lozan muahedenamesi mucibince şehrimizde tesis edilmış olan muh
telif muhtelit hakem mahkemelerinin hepsi işlerini bitirmişler ve tasfiye 
edilmişlerdir. Yalnız, elyevm şehrimizde faaliyette bulunan bir tek muh
telit hakem mahkemesi kalmıştır. Bu son muhtelit hakem mahkemesi de 
Fransızlara aid davalara bakan Türk - Fransız Muhtelit Hakem Mahke· 
mesidir. Türk - Frnnsız Hakem Makhemesi kanunuevvlin ilk haftasıııda 
toplanacak, yılbaşı tatiline kadar elde mevcud işleri intaç edecektir. Mah
keme reisi Mösyö Aser, bu ay sonunda şehrimize gelecektir. Bu mahke
menin elinde esasen üç dört dosya kalmıştır. Bunlar da karara bağlan
dıkatn sonra Türk - Fransız Mahkemesinin kanunusaniden itibaren tas
fiyesine başlanacak, tasfiye işi üç ayda ikmal edilecektir. ~za muahede· 
sile teşekkül eden diğer muhtelit mahkemeler, esasen muknddema işle
rini bitirmişler ve geriye yalnız bu mahkeme kalmıştı. Binaenaleyh 938 
mali yılından itibaren muhtelit mahkemeler teşkilatı tamamile lağve
dilecek ve bütçeye bunun için başka para konulmıyacaktır. 

lllJllllt lllllUUlllllllllllfflH ltlfUtlllllllllllltllllllfllllftlllllllllllHlllltUIHtUlllUlllllflllllllllllHl11HttlllUIUllllllllllllUIHllllllllUllltlllU 

Binek ve yük 
Arabacıları 
Dikkat ediniz/ 

iik mekteplerin 
ı B ütün yoksul 
Çocukları ..• 

Belediye, bi r takım :veni Bu sene b ir kısmına ; 
kayıtlar ve mecburi· geJecek yıl hepsine yar-

yetler koydu dım e dilece k ve sıcak 
bu Ayd'ın, Muğla, El'aziz, Malatya, İsparta ve Zara içme su tesisatları da 
tı:~akında ihale edilecektir. Uşak, Edremid, Merzifon, 'l'ekirdağ, Erzıı

ıı.' l>.iaraş, Menemen, Amasya, Tokad, Çorlu, Adapazarı, Siird, Bergama, 
§ g~1?ak, Akhisar, Mustafakemalpaşa ve Trabzon da dahil olmak iizere 

üte rımiz de 1940 senesinden evvel içme suyuna kavuşacaklardır. Diğer 

Belediye, binek ve yük arabaları yemek verilecek ! •• 
'T'arı•hı"' hakkında yeni kararlar ittihaz etmiş- Geçen yıl, ilkmekteplerdeki fakir 
.ı 4 tir. Bu kararlara göre binek araba· ve kimsesiz çocuklardan 7200 tanesi 

Araba/ar !arının ön taraflarında biri sağda ve iaşe edilmişti. Bu yıl bu miktarın, 

~\ e.baki 10,000 den fazla nüfuslu yerler de 1941 sonuna kadar muhak
~ suyuna kavuşacaklardır. 

diğeri solda olmak ve camlarının ü- 12 bine çıkartılacağını yazmıştık. 

Sergisı• zerinde behemehal arabaların nu _ Son yapılan tetkikler neticesinde de 
. . . ıAncak gelecek sene, ilkmekteplerde-

maraları da bulunmak şartile ıkı fe- ki b"t'· k 1 kl · 

PQ,.aşüt 
kulesi 
ff azırlıkları 
Ilı 'en evvel yaınlması 
ş h ~~ in emir verildi 

~ha tımizde inşa edileceğini evvel
~f her \•erdiğimiz (Paraşüt kulesi) 

t 
111

daki hazırlıklar çok ilerle -
,r .. t>araşiit kulesinin yeri henüz 

l.idj tnıle tesbit veta yin edilmiş de-r. 

Denizde ve 
Karada motör 
Kullananlar ... 

Dolmabahçede açllacak u un yo su çocu arı hımaye 
olan sergi hazırlıkları ner bulunacaktır. etmek mümkün olacağı anlaşılmış-

Uerllyor!. Yük arabalarının ise yalnız önle- tır. 

Altın ve gümüşten yapılmış ko - rinde sol tarafta bi frener bulunacak Bu sene bu 12 bin çocuğu himaye 
şumları, sırmalı döşemelerilc ve kul- ve sokak fenerleri yandığı müddetçe eylemek için ilkmektep1erdeki tale
lanıldığı devirdeki şekillerini göste- bu fenerler de behemehal yakılmış belere, velilerine gönderilmek üze-
ren tam techizatlarile Dolmabahçede olacaktır. re teahhüt kağıtları tevzi edilmiştir. 

--- açılması kararlaştırılan tarihi ara • Her çocuk babası, iktidarı nisbe-
Bundan p:ışka binek ve yük ara- tı'nd ·· l'· d k Bunlar için yeni hUkUm- balar sergisi hazırlığı yapılmıya baş- e ve gon un en optuğu kadar 

balarının her ikisinin de arka taraf- /bir paravı he · t hh' ler ve para cezası k ondu!I lanılm.ıştır.. • . . • r ay vermeyı ea üt 
B k 1 k t h larında behemehal birer küçük kır- edecektir. Motörlü bir nakil vasıtasını Bele- ı u sergıye onu ma 'We eş ır e- j 

diye sınırı içindeki yollarda veya !dilmek üzere memleketimizin muh- mızı fener bulundurulacaktır. Bunların arasında ayda 5, 10, \'e 

deninzde sevk ve idare edebilmek / tc1if yer1erindc>ki müzelerde bulu- Binek arabalarının velev küçük 125 kuruştan tutularak mürüvvete 
için Beled'iycce veya Deniz Ticaret nan eski v~ ~ırmalı, süslü koşu.mlar- bir çocuk bile olsa, istiap hadlerin- ıendaze olmıyacağına nazaran, 5 lira 

Zil, korna, portb::ığaj, zincir mahfa
zası, arkaya bakmıya mahsus gidon 
üzerindeki dikiz aynası, yol işaret 
okları, kadın velöspitlerine mahsus 
tekerlek filesi (ağı), tenvir ve işaret 
fenerleri, pompa, aıat ve edevat 
frenleri, bisikletlerin müteferri ve 
mütemmim parçaları sayılncakların· 
dan, velöspit üzerinde bulunsun, bu
lunmasın, beher velöspit için birer 
tane olmak üzere tarifenin 679 A 
pozisyonuna tatbik edilerek ayni şe· 
rait dahilinde memlekete ırirebile· 
cektir. 

--··---
Tramvaydan 
Atlıyanlar 
Hani azalmıştı? 

Bunlarla ve beledi ye su· 
çu işJlyen lerle mücadele 

artıyor 1 
Zabıtai Belediye nizamlarına uy- ı 

gun harekette bulunmıyanlar hak· 
kında takibat devam etmektedir. Bu· 

1 

günlerde tramvaylardan atlayanlar, 
sokağı kirletenler, tükürenlc.r vesair 
nizamı bozanların bir parça ziyad~
leştiği görülmüştür. Bu kabil kim
selerle ve Belediye suçu işleyenlere 
karşı açılan mücadele arttırılmıştır. 
Zabıta memurlarının dün yaptığı 

kontrol neticesinde Eminönü mın -
takasında 6 ve Fatih mıntakasında 
6 olmak üzere 12 kişi tramvaydan at
ladıkları görüldüğünden yakalan • 
mışlardır. 

Nümuneleri fena görülen 67 kilo 
tayın ekmeği müsadere edilmiştir. 

Bundan başka, 4 pastırma dükkan
nından alınan nümuneye göre pas
tırmalarının sıhhi olmadığı görüle
rek 6,5 kilo pastırma müsadere edi
lerek imha edilmişlerdir. 

:tlu tş· 
da d ın sür'atle yapılması hakkın-
' un tirnum Müdürlükten şehri
tııaıı. etnirgelmiştir. Yeni yapılacak 

!
Müdürlüğünce yapılacak imtihan ve dan da gctırılecek ve teferruatıle be- den fazla yolcu almaları, boş \'eya vermeyi teahhüt eden çocuk b:ıba· 
muayene neticesinde verilmiş bir eh· raber konacaktır. . . dolu iken fazla sür'atle gitmeleri, ta- ları bile görülmüştür. 
livet vesikasını haiz olmak hakkın- 1 Yakında açılacak olan bu sergıyı yin edilen mahallerden gayri yer - Damlaya damlaya biriken bu pa· Limanımızda işler 

ıd;ki kayda riayet etmiyeıılerden el- lherkes, halkımız ve mektepliler de ralara Kızılay da tahsisat ilave et _ 

t Para .. · ~· Şut kulesi Izmir ve Anka-
1 

b . d' k' d lcrde durup müşteri veya eşya bek- k çog" almıya bacladı li lira para cezası alınacaktır. Bu ka· :,er estçe zıyaret e ıp es 1 e\·irle- me. suretile hemen sıcak yemek \'e- ~ 
lyıt, deniz veya karada her hangi bir rin bu arabalarını görebileceklerdir. lemcleri yasaktır. rilmesine başlanılacaktır. Ümidin fevkinde limanımızda i~ 

6. "'.' ınd n daha büyük ve güzel o
~ır. 

nakil vasıtası işletecek veya idare hacmi günden güne biiyümiye baş-

edecek olan amatör ve profesyonel- Belediye BÜ t Ün şi l e_o ve par fi lamıştır. Bunda yeni gümrük tarife· 
lere de teşmil edilmiştir. si de amil olmuş, ithalat çoğalmıştır. 

lt --·- Ancak her kim olursa olsun bu S l v; l • • o k Bu vaziyet karşısında eldeki vesait 
't ~kya hattında gibi vesaiti mükemmel surette kul- p07CU ara apUr Qr lÇln Ca kafi gelmemiye başlamıştır. Liman 

ht~n Ve kamyon lanmayı bilmiyenler, akıl zaafı ve }';ardım edecek Venz• bı•r emz·r Vongrelerı• İşletmesi Pire gibi yakın ve dost ec-
"t~ka betı• uzvi veya sıhhi iırızası olanlar, u • ı • n. nebi limanlardan kafi miktarda ma\•· 

ı- Ulebu yuşturucu madde kullananlar, iş za- Ktüpleri n ihtlyaçldrı Bu emirden kUçük deniz Her semtin m u htelif ihtl· na, duba gi?,i lima.n ~esaiti kirala -
. ~ a · ı rgaz - İstanbul asfalt yolu- manında içki içenlerle suçlar işledi- tesblt ediliyor!... vasıtaları d -ı istifade yaçları tesblt ediliyor mıya teşebbus etmıştır. 
til~ ~~~ası üzerine Trakya tren - ği tahakkuk eddeln1erk bunlharı kuUan- 1 Belediye, yeni yıl bütçesinde daha edecek 1 Halk Partisi Ocak kongrelerine 
'11d"tl· ".'Yon ve otobüsler arasında makton mene i ere der al vesika- 1 ı t l'f h 

1:1 " ı b genı·ş tahsı'satı'le spor teşkı·ıa· tlarına Sıhhat ve l'çtı'maı· Muavenet Ve _ mu 1 e 1 mmu telif mıntaka ve '-·er-~\ov 1 ır rekabet baş göstermiştir. ları hemen ve derhal istirdat oluna- • - J 

" ce d k ve boks, fu tbol ile bilhassa atletizm, killiğinden şehrimizdeki alil.kadarla- perde devam edilmektedir. Bu kon-
~ıtqll tı erniryolları vasıtasile ya- ca tır. güreş, dağcilık i~lerine daha geniş ra gönderilen yeni bir emirle: Türk ıgreler bu ayın 3o unda nihayet bu-
ı:a .... t.0 akliyatın mühim bir kısmı lacak ve gelecek a 11 · d h' 
A "ıı,, 111 mikyasta maddi muavenette bulun· 

1 

bandral.ı şilepl .. er .. He kabota. j h_,akkı- yın ın e na ı-~"'ı' .ura ve otobüslere intikal Harpten nasıl koru k l · ·1 kt' 
~ ... , Şt • mıya karar vermiştir. na malik motorlu, yelkenlı, kurekli iye ongre erme geçı ece ır . 
• ··l.l~ 11

1r. Bilhassa Edirneliler ma- ğ ? ı G k o k k 1 · k Ş ı naca ız ••• · 1 Esaseı1·, Partı· Reı'sı· sıfatı'le lstan- ıküçük gemiler ile balık ve sünger ere ca •gere· na uye ongre-
• '.tı ;:_ Yen kamvon tedarik etme- 1 ı · d ı::r Ik 

~eri J Muhtemel bir harpte sivil pasif b 1 t kTt . . ·r .. ·r avlıyan ve taşıyan deniz vasıtaları· erın e ;ıa Partisi ViJiiyet idare 

~lırll'I k"ntdeı·relşeyı·alarını çok ucuza koruma tedbirlerini temin maksadi- du spVor1· eş ıBa lı dr~ısı Rva~ı. e~ın~; a nın ve Türk bayrnğını taşıyan tah- lhekyeti azasından birer kişi buluna-
" .. • . . .. . . e en a ı ve e e ıye eısımız .ıHU- t 

" . ·let De . · . . le hukumetımızce çok muhım bır . . Ü .. ~ . Jisıye, tenezzüh gemileri ile şirket- ıca · ır. 
'~ı~· t k mıryolları Idaresı de bu kanun liı.yihası hazırlanarak Millet 1 hıddın.. stundag. geçen hafta .bırkı- !ere veya şahıslara ait olanlar ve ro- Her semtin kongresinde. bütün o 

lı t arşısında Trakya hattında Meclisine sevkcdilmiştir. Bu layiha sım klup murahhaslarını Par;.ıı mer- lmorkörJer ile stimbotlar sahil sıhhi- semt ve mahallelerin her türlü ihti
lır ~tızilat için tetkiklere başla- ile Devlet ve mahalli idarelerle hu- I kezine davet ederek görüştüğü va- ye tcşkılfıtı bulunmıyan limanlarda yaçları tamam ile tesbit edilmekte

1 Bir istasyonumuzun lama 
değiştirildi 

Devlet Demiryolları Malatya - Çe
tinkayn kısmında eskid'cn Akçaşehir, 

daha sonra Kapapınar ismile isim
lendirilen istasyonun adı Memiriz'e 
çevrilmiştir. 

Devlet Demiryolları işletmesi, a
Iakadar makalnra, Vekaletin bu hu
sustaki tebliğini tamim etmiştir. 

Defterler vesair kayıtlarla istas
yondaki levha da bu şekilde değiş
tirilecektir. ~~ tdiI akında tenzililth tarife tan- susi müesseselere ve şahıslara çok kit her klüpün ihtiyaçları ve eksik- jpratıka almadan kam ile serpcstçe dir. 

1%ıae>:ı~C!k hemen tatbik mevkiine mühim ve yeni vazifeler tahmil e- lcri hakkında malUmnt almıştır. Ve ı ıhtılfıt edebilmelerine müsaad~ edil- , 
~'-<lltt1r. d'l kt d' b h 1 1 •• b d -~ ı me e ır. ıı ususta not ar tutmuştur. ::::gı ıl irılmiştir. =- ı 

~~i~k~a~N-o~.:-=1~0~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!'!!!!!"!!!!!!s~a~y-iı-ne-k~y~id~i~n~d~e~ğ~il~m~i~?~B~i~z=im~s•u•-~,._.A......,n~ad~o~l~u~ .. ~c~id~d~e-n~T~a~n~rı-n-ın~,--ta~b~ia!:w-
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M ! lardan bir iki kupacık içtin mi, oh. tin ,mısline ,ender tesadüf edilir, gü· 

İstanbul 
-

Belediyesinden : 
~ Öyle hafiflersin ki, şaşarsın. Bizde ıel yarntışlarile doludur. Bitmez tü-

~ ~t~f:!\ 
11 

u~ c:J~l'arırn kilo et, kadın da 
~~ lbı? ol grarn kıyma tarh deme
-~~ radn öyle gülesim geldi ki 

1 dış ~ııa111 arı zor attım. Akşam ev-
~i~h-~a Côrdüklerhni diyiverince 

l'h-gUlc b 
~:ıa. llu ayıldık. İki yüz elli gram 

t-- ~ h" nun eti ne budu ne .. 
~ b oyıe s·ı- k t . . • 

· ~ ·t ke . ~ sı e yımeyız am-
. ~ tııq1 2: ~Yı~ık mi tam yiriz. Bi1Jm 

4.ır. h. c>~ıtsizdir. Tektir. Amma, 
Qır ·· 

t ~ t:t . Qvünlüktür, tazedir. Ca-
!t~"~"~·~l~di d<'ğil mi? Deviririz 

l .... . ~ eya oğlağı. Onu iyice te
,., 1Çın· b 

l t -ıru 1 ulgur, veya pirinçle 
~ ..... Ukr ~~nra kuru soğanların 
~:~ e>rılli e d. il . . 

Otıu • n ır crını seçer, 
, ~tı i~i 11 dış kabuklarını soyar, 
~ı a sil.t~~ koyarız. Ve büryan ku
~ ~a bil tırı~. Sen büryan kuyu-

1ata'-'ı ttıezsın değil mi? Ban sa· 
• m İlkin bir buçuk metre 

Y ezan : Halil Fı rat 

Jderinliğinde ve bir metre genişliğin
de toprakta kuyu kazılır. Sonra o -
nun içi taşlarla örülür. 

Kuyunun bir de taştan kapağı var
dır. Oğlak dolduruldu, hazır değil 

mi? Önce kuyuya çam dalları atar, 
nteşleriz. Hepsi yanıp kor olduktan 
sonra oğlağı onun içine sarkıtırız ... 
İki saat sonra nar gibi kızarır mı mu
barek .. onu olduğu gibi koruz sofra
ya. Dört beş kişi başına çökeriz. Bü
yük çam tasları içinde de ayran ge
lir. Veryansın artık. Ye .. babam ye .. 
yarım saat sonra kemiklerinden baş. 
ka hiç bir şey kalmaz. 

- Beni korkutuyorsun Fikret.. 
- Doğru. Başka yerde olsa insan 

mide fesadına uğrar. Fakat Zehra, 
bizim öyle güzel sularımız var ki, 
Meyva tozları, karbonatlar, gazoz~ 

lar, A\rrupanın terkibi n·ır zıvır ha· 
zım müstahzaratı haltetsin. Tıka ba-

oyle sırlı klipler :falan da yoktur. Bir kenmez bu güzelliğine, yaratılan bu 
kez bizim sular, ~am ormanlarından Şilheserc kendisıni yaratan da vur
stizüle süzüle akar. Sonra biz onları, gundur. 
çam ağaçlarından yaptığımız boru· cEn biiyük ressam olan o yüce var
larla köye getiririz. Evlerimizde bü. !ık, gök Tanrı .. san'atin akıl ermez 
yük çam kütüklerinden yapılmış dehası olan yarattığı kainatı bir gün 
tekneler, küpler vardır. Sularımız o- beğenmiyerek son bir eser yarat .. 
rada dinlenir. İçerken görsen, sakız makla kendi kendini imtihan etmek 
sakız kokan bir kokusu, öyle tatlı, ı •stiyor. Bu istek diinyayı meydana 
bir lezzeti var ki.. g<Hiriyor. Fakat san'atinin son kud

- Ne güzel köymüş sizin köy .. 
tıpkı isviçre demek. 

- Zümrüt, yosun taşı ile muka -
yese edilir mi? Ağzının tadını ve ya

reti fırçasının son şaheser san'ati, 

1 
yurdumuzda tecelli ediyor ve bir 
glin gök Tanrı bu büyük tablova ba-
l karken: ~ 

şamasını bilen pasaportunu İsviçre- ~son eserimde, son güzellik,üç gü
ye değil, biletini bizim Madranlara zel su arasında kalmış~ diyor. Ve su 
ve çam ormanlarına almnlıdır. Yur- Tanrısına emir veriyor: 
dumuzda öyle yerler var ki Zehra.. ·Bu kıymeti takdir edecek, bu tab
hepsi hılkatin şaheseridir. Sana bü- loyu kirletmiyecek, onu nnlayarak 
tün Anadoluyu başlan başa göstere- seyredecek, bu güzel san'ate layık 
ceğim. İnsan bu yerleri gezdikçe da- güzel ve san'atkar bir nesil yarat.. 
ha çok benimsiyor. Daha çok sevi - ~Ve bu yarattığınla bana son im
yor. Daha çok benimdir, benim ola- tihanı vereceksin, diyor ... O ulu e
caktır diyor. Onu her şeyden kıskan- mir yerini bulurken ist<'nilcn nesil 
mıya başlıvor ki işte yurtsevr>rlik bu jyaratılıvor. Bunun adı Türktür. 
!kıskançlığın ta kendisidir. 1 (Det•amı t•ar ) 

1 - Fenni muayeneleri neticesinde hiç 
bir sure tle kullanılın ağa elverişli olmadığı 
ve şehrin ha yatı ve sıhhati bakımından 
daimi bir tehlike teşki l ettiği anlaşılan 
Kırkçeşme sularının artık ta ma mile kesilerek 
şehre sokuhnamasına k arar verilmiştir. 

2 - i-Ialkın sağlığını korumak için Vila
yet Hıfz1ssıhha meclisince ittihazına mec
buriyet hası l ol:ın ve Yüksek Sıhhat Veka
k!tince tasvip buyrulan bu karar 15-12-937 
günü Kirkçeşme suları şehir dışından ta
mami~rle ve kat'iyyen kesilınek suretile tat
bik o!unac~ k ve bundan sonra Kırkçeşn1e 

sularının İstanbul şehrine akmasına imkan 
ka l mı yacalcbr. 

3 - Keyfiyet alakadarlarca malum ol
mak üzere i1an olunur (B) (7515) 
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iTALYA: 
............................... 

Gençfil 
teşkil at ı 

T amamile Faşist fırkasına bağland1. Bu 
suretle bütün gençlik ayni terbiye, ayni 

gayeye sahip bulunacak! 

Bir Alman 
Gazetecisinin 
•• 

Olümü 
Roma (Hususi) - Rodolf Stronk 

ismindeki Alman gazete muhabiri 
geçenlerde Almanyada tabanca ile 
düello ederek ölmüştür. Bu gazeteci
nin düello neticesinde ölmesi Roma 
mahafilinde de teessür uyandırmış· 
tır. Çünkü Alman gazetecisini İtal
yanlar çok iyi tanırlardı. Habeşis • 

Güzel yıldızlar 
viicutlarını filmlerde kaj 

palı elbise içinde saklzyacakla!,,. 
-----------:-: .. .,. 

Artık 

İnanılmıyacak şeyler Holivudda Bu kadın ucuzfllg ·? 
oıuyor. şimdiye kadar aıabildiği11e 

8
. e 111• 

serbest, açık filmler çekilen Holi - na karşı lr çar / 
vudda şimdi büyük bir inkıliıb olu- l . . d d d 1 ordu. 

.. 1 b 1 se erının e sa ası uy uy 1 1, 
yormuş. Bundan sonra artık oy e o d H , artist r 

. 1 .. .. k ı Bun an sonra aysın ııel· 

İtalyanın müsetmleke meselesin -
de Almanyaya, Berlin - Roma mih
veri aşkına müzaheret edeceği anla
şıldı. Fakat bu müzaheret yalnız Al
manyanın güzel hatırı için olmuyor. 
Her ikisi de el birliğile bunu ileri sü
rerek işin içinde karlı çıkmak isti -
yorlar. Buna dair tSON TELGRAF• 
Avrupa matbuatının en yeni neşri
yatını hü!asa ederek yazmıştı. Bu 
gün de İtalyanın dahilde gençlik i
çin yapmak isted1ği istediği yeni 
tertibatı kaydetmek sırası geldi: 

l .... h tan muharebesi esnasında İtalyan Hükumet genç iğin siyası cep e- ıordusu ile oraya gitmişti. Bir çok 

bol, ol~ır ollmaldz vlesılfeller ~ .opukş'.111 e - tarafından çevrilecek filmlerde ·1ıııi· 
yok. Guze yı ız ar ı m ıyı çe ı sın k' b" 1 b 1 d t düf cdı 

d J • . . 1 . d' .. tl ı oy e use ere e esa 13~ ay ın ıga ıyı ge sın ıye vucu arı- k .. 1 F k t dikkat o 
.. k yece tır. a a şayanı d~o 

nı oyle serbest serbest açamıyaca • 'h b h k t' 1 ı!dW•' 

l 
defalar İtalyaya ulaşmıştır. Bu ga-

Slnl korumak için tedbir a ıyor zeteci genç, çok ciddi tavırlı bir a-
. . 1 b cı et u are e ın as ı Y d 1. ]ardır!. Amerıka sınemacı arının a-

1 
.d. E t k ··zel yıl 1 

şı olan Hays şimdi bir mücadeleye lge mkesıdır ... ve
11
1:k· 

1
ar .ı dgu fil~ıerd• -------------..;.-------------!!!!' 1 damdı. Çok konuşmazdı. Düello edi . . . ld 1 d h .. t" ]" 1 ar en 1 guze J erın en f ac 

gırışmış, yı ız arın a a or u u o - . d' k d k d ok isli a 

İtalyan faşistleri gençlik için yeni 
bir takım kararlar verdi. İtalyan 
gençliğinin ona göre yetiştirilmesi 

için hazırlığa geçiljyor. Şimdiye ka
dar küçük yaştan başlıyarak çocuk
ların faşist ruhuna göre yetiştiril -
mesi için pek çok şeyler yapıldığı 

mallımdur. Bu yeni kararlar da on • 
!ara ilave oluyor demektir. 

l\fosolini>ıin siyah gömleklileri 
922 teşrini evvelinin 8 inden sonra 
Roma üzerine yürümüşler, payıtah
tı ellerine almışlardı. On beş senedir 
faşist idaresi bütün İtalyaya hakim
dir. Onun için bu yıl dönümü par
lak surette tesid edildi. Bitler Al • 
manyasından da heyetler geldi. Bu 
vesile ile Roma - Berlin mföverinin 
sağlamlığı anlatılmak istendi. Bura
lar da malum. 

Musoıını gençler arasında 

On beş senedenberi İtalyada yeti
şen nesle müşterek bir ruh, müşte
rek bir irade ve gaye vermek için 
her emek sarfediliyor' 

Ballila denilen bu milli teşekkü
le göre bir çocuk küçük yaştan alı
nır, bir daha hiç bırakılmadan bü
yüyünceye kadar ona faşistlik aşı -
!anır. durur. Şimdiye kadar bu te • 
şekkül maarif nezaretindeki beden 
terbiyesi işlerile meşgul müsteşarlı
ğın idaresi altında idi. Yani dolayı
sile maarif nezaretine bağlı demek
tir. Şimdi yeni bir kararname ile bu 
müsteşarlık kaldırılmıştır. Şimdiye 

kadar Ballila milli teşekkülüne da
hil bulunan gençlik teşkilatı doğ -
rudan doğruya faşist fırkasının ida
rasine geçmektedir. Faşist fırkası • 
nın katibi bu teşkilatın başındadır. 
Diğer idman ve üniversite teşkilatı 

buraya dahil olacaklardır. Öyle ki 
bundan sonra altı yaşından yirmi bir 
yaşına kadar her İtalyan çocuğu, 
yani beşikten kışlaya kadar her ço
cuk ayni teşkilatın sevk ve idaresi 
altında bulunacak demektir. Bu su-

şimdiye kadar Balliladan hariç bu- retle gençliği yetiştirmek için biri
lunu;·ordu. ŞimdidPn sonra onlar da birine uymıyan bir çok usulerin tat-
111n111111111ıııı11111 .. ., .. 1 ........... -..... 11111111111111111111111111111111111 bikı da ortadan kalkacak, yalnız bir 

, GANGSTERLER ' şekille bütün bir nesil yetişrilerek 
I terbiye edilmiş olacaktır. 

K A R Ş 1 K R Ş 1 YA 1 Bundan sonra Italyan gençliği şu 
Baş rollerde : 

JOSEPH GALLEIA 
Ve 

FRANCHOT TON 
Metro - Goldwyn \1ayer Şirketi
nin heyecan dolu filmi. Amerika 
polisini senelerce meşgul eden; 
E"arengiz bir surette yapılan 

cinayetler; 

İki müthiş çetı:nin bir 
türlü enlaşamamazllı;';Jr: 

BUGÜN 

AL KAZAR 1 Srnemasında ba,lıyor. 

suretle tensik edilecektir. 6 dan 8 
yaşına kadar. dişi kurd• çocukları; 

8 den 11 yaşına kadar Ballili\; 

11 den 13 yaşına kadar silahşorlar; 
0

13 den 15 yaşına kadar muhafızlar; 
15 den 17 yaşına kad'ar yine silah -
şorlar, 17 den 21 yaşına kadar mü -
cadele teşkilatı. 

Bu usul üzerine her çocuğa her ge
ce ayni suretle bir askeri terbiye ve
rilecek bunlar ordu hizmetine alış· 
tırılmış olarak askere gideceklerdir. 

Şimdiye kadar anlaşılabilir ki bu ıs
lahatdan wnra askeri tarafı İtalyan 
gençliği üzerinde şimdiye kadar gös
terdiği tesiri gösterecektir. 

Fakat dahilde bu gençlik teşkilatı 
hariçle de daha ba~ka türlü emeller 
hep biribirine müvazidir. İtalya her 

ı şeyden evvel dünyada son derccP. 

Il)~fK-"L"' .. ~'-
ve mufıorc.be.s't / 
ul!anjlamiciin . 

1 (j!Zf l -.51 YO.J('L L 

Tefrika No: 62 
kol kulesi görünüyordu. Senelerden 
ri yabancıların elinde bulunan bu 
osmalı kulesi, o yalçın tepe üzerin
de,, boynu bükülmü~ bir kartal gibi 
duruyordu. 

Üsküp taburunun binbaşısı Ab -
dülfctlah efendi, bugünkü muvaf -

fakiyetini parlak bir şerefle telviç 
etmek istemiş; taburunun birinci ve 
üçüncü bölüklcrile bütün borazan

lara tepeyi işgal emrini vermişti. 

İki bölük; harikulade bir sür'atle 
bu _e~ri yerine getirmişti ... O zaman 

orada, hazin bir merasim icra edil -
ınişti... İki bölük asker, kulenin 
karşısında se!iim vaziyeti alm1ştı. 

Bcrazanlar selam havası çalarken; 
scnelerdenberi asıl 5ahiplerinden 
mahrum ve metrUk kalan harap ku-

Yazan: zlYA şAKIR 
penin üzerinde, ağır ağır al sancak 
dalgalanmıştı. 

Asıl dikkate şayan olan şurasıdır 
ki: Osmanlı pişdarlarının (Palama) 
yı işgal ettiğini karşıdan gören düş
man kuvvetleri; ~imdi burada bu 
merasim icra edilirken, ateş yağaır
mıya başlamışlardı. Fakat eski bir 
sevgiliye kavuşan Türkler, bu ateşe 
başlarını bile çevirip bakmamışlar
dı. 

Gelelim, altıncı fırkanın hareke
tine ... 

1 nci, 2 nci, 3 ncü fırkalar gibi, 6 
ncı fırka da Dömel:eye taarruz em
ri alır almaz, Çatalcadan hareket et
miş .. Dömekeye yaklaşarak, (Şatır

lı) köyünün civarrndaki gökd'e düy 
manla temasa gelerek harbe giriş -
,mi~ti. 

büyük bir nüfuz ve itibar kazanmak 
istiyor. Bu da ancak Afrikada bü • 
yük bir imparatorluk teşkil etmekle 
Akdenizde de diğer dev !etlere fa· 
ik bir mevki sahibi olmakla temin 
edilebileceği kanaatindedir. Fakat 
karşısına çıkan İngiliz vardır. In
giltere ile Fransa bu iki devlet de 
bugün Akdenizde Afrikanın şima

linde ve Filistinde türlü türlü müş
külatla karşılaşmaktadır. ispanya 
meselesincre İtalya her hangi bir ric
ali kendine yediremiyor. Çünkü da
hildeki gençliğe, faşist nesle vade
dilen tatlı emellerin tahakkuk ede
ceği tekrar edilip dururken hariçte 
ileri atılmış adımları geri almak çok 
zor geliyor. Fakat böyle taşkın e -
mellerle yetiştirilen bu gençlik ne
reye gidecek?. Beslenen emellere 
Akdeniz bile dar gelecek olduktan 
sonra bu kadar uzaklara uzanan bu 
emelleri nasıl tatmin edeceklerdir? 

İstikbalin İtalyan milleti için işte 
en çetin suali. 

Güzel 
Bostancı 
Genişliyor! 
Buraya yeniden 12 •o· 
kak ve cadde açıldı 1 •• 
Bostancıda ziraate elverişli olmı -

yan, fakat buranın iyi bir sayfiye 
yeri olması itibarile ikametgah ola
rak bina inşa edilmesine müsaid bu· 
Junan bazı tarlalar, bina yapılmak 

üzere ifraz edilmiş ve bunlar arasın
da yeni 12 de sokak açılmıştır. Bu 
sokaklara Mine, Altıntel, Çeşmeyo· 
lu, Taşlıçeşme, -Tan, Kasadar, Sucuk
çu, Musaköyyolu, Balıkçıyunus, Yaz
macı Tahir, Girid' ve Tosun adları 

verilmiştir. 

İfraz edilen yerlerde yeni Ye kiir
gir muntazam binalar yapılmasına 

izin verilmiştir. 
Bu suretle zaten çok şirin ve çok 

güzel bir sayfiye yeri olan küçük fa
kat temiz Bostancımtz, büsbütün ya-

l yılıp genişliyecck ve daha çok bü
\'Üvecektir. 

Buradaki zayıf düşman kuvveti, 
fırkanın hücumu karşısında muka -
vemet ~demiyerek, derhal Dömeke· 
ye çekilmişti. Fırka, ileri harekete 
devam ederek, bu müstahkem mev
kiin sağ cenahındaki müdafaa hattı
na taarruz etmişti. 

Bu fırka da, öteki fırkalar gibi en 
çetin şeraite göğüs germişti. Bin 
müşkülat ile ateş hattını tutarak, 
sabahın saat üçünden; akşamın on 
bir buçuğuna kadar, karşısındaki 

düşman siperlerini; yağmur gibi 
yağdırdığı mermilerle ezmişti. 
Düşman, en çok bu fırkanın kar -

şısındaki siperlerde telefat vermiş
ti. Ve işgal edilen birinci kademede
ki siperlerde, bir mülazım ile on iki 
ıesir ele geçirilmişti. 

KALENİN, HAZİN AKİBETİ 
5 mayıs günü; 313 harbinin Yunan 

1 cephesi, talisizliğinin bütün acılığı
nı idrak etmişti. Senelerdenberi o 

!
kadar dikkat ve itinalarla tahkime
dilen: ve bütün ümitleri kendi üze
rine temerküz ettiren Dömeke müs
tahkem mevkii; hiç bir aklın ve hiç 
bir hayalin kabul etmediği bir sür
atle; bir gün içinde. üç Osmanlı fır· 

şinde de esrarengiz bir cihet vardır. 
İtalyan gazeteleri Rodofl Stronk'un 
ölümünden teessürle bahsetmekte, 
bunlardan bir kısmı onun gibi ce
sur, sergüzeşt arar bir gencin düel
loda ölmesini çok meraklı bulduğu 
gibi Papanın gazetesi de Almanya. 
da tabanca ile düello edilmesi hiıla 
yasak olmadığını teessüfle kaydedi
yor ve bu düello faciasının insani -
yet ve medeniyet noktasından bir 
ibret teşkil ettiğini yazıyor. 

k k .. .. 1 . . şım ıye a ar ne a ar ç 
malarını ve sı sı opuşnıeme erı ı- ı d·ıd·" . b'I . d -·ııerdi . • • e ı ıgını ı mıyor cgı · ,. 
çın ugraşmaga başlamıstır. G" 1 1 k uzJara ııe 

• uze ve yuvar a om d ı 
Kendine tiıbi olan artistlere hep ı D•vamı 6 ncı 8ag/arrıı• ' 

bu yolda talimat vermiştir. Öyle 
muhtelif vaziyetler alarak yıldızla

rın öpüşmeleri bundan sonra olmı
yacak. Eğer mutlaka rol icabı bir 
yerde öpüşmek lazım geliyorsa bu 

da yalnız otururken veya ayakta 
dururken olacaktır. Sesli filmlerde 
öpüşülürken aşk ve muhabbet bu -

•11uıııttıııııııııı1111111111111111111111111ıııı1111111ıı111111111uıuııı1111ıuııııı111111111111111111111111111nııı"Mııı111u11nı11ıı11111111111ıııııınıııııH 

Güzel çingene kızı 
~~~~~~=-~~~-~ 

Çok geçmeden sevgili· 
sile beraber bulundu ! 

Çingene kızı Marosya 
bir eQlence gecesinde 

sofra başında 

Geçenlerde Parisde güzel bir çin

gene kızı kaçırmışlardı. Üç kişi ge-

apartıman katına gelerek üzerine si
lah çekmişler ve kızı zorla aşağı in
direrek kapıda bekliyen otomobile 
bindirmişler, götürmüşlerdi. Ma -
rosyanın bu üç kişiye karşı mukave
met ederek gitmek istemediği ora • 
da bulunan bir şah idin ifadesinden 
anlaşılmış ise de çingene kızının 

haykırıp bağırdığın işiten olmamş
tır. 

Marosya danseder, büyük karde· 
şinin işlettiği meyhanede oyun oynar 
bir kızdır. 

O vak'a gecesinden sonra Maros -
ya bulunmuştur. Kız ifadesinde kcn· 
disini kimsenin zora! götürmüş ol -

madığını kendi isteğile gittiğini söy-
celeyin güzel Marosyanın oturduğu !emiş, mesele de kapanmıştır . 

1 

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı filminden sonra 
İPEK-SARAY-MELEK-SAKARYA 

Pek yakınd• 
Beyoftlund• 

Slnemaıarınd• 

Filmcilik T. A. Ş. « F İ T A Ş » tarafından 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve SESLİ olarak filme alınan 

ŞANLI ORDUMUZUN EGE MANEVRALARI 
ve muazzam GEÇID RESiMLERi aynı zamanda gösterilecektir 

Bu film 10 nüsha olarak hazırlandıjtından derhal gÖ•ternıek isteyen sinema 
müdürlerinin " F 1 T A Ş ,, adresine telgralla müracaat etmeleri rica olunur. 

. : : / ~ . _, . ' . \ ' • . • ~ . ~ .r~ .Jll °' . ': : ": • • 

• 
! 

Bu AKŞAM MELEK s~~~;r:-
j Şen • Neşeli • Aşk • Gençlik - Musiki ve Güzellik Filmi 

AŞIKLAR YOLO, 
Frarnızca sözlü - Nefis ve şahane bir musiki - Danslar ejtlence 

1 

ve mükemmel bir mevzu. Baş rollerde : 

• DiCK POWELL • MADELEİNE CAROLL 
Programa ilAve olarak 2 kısımlık RENKLi varyete ve Paramounl dünya haberleri 

evvelden aldırılması rica olunur. Telefon : 40869 

kasının en ciddi ve en sarih tehdidi 
allına girmiş .. hatta, ilk kademede
ki müdafaa hatları da, hücum kuv
vetlerinin eline geçmişti. 

Ayni zamanda, bir Osmanlı fırka
sı da, ric'at hatlarını kesmek üzere 
idi. 
_ Yunanlılar; bu acı felaket karşı -

sında, fena halde seııdelemişlerdi... 
Bu öyle harikulade bir şeydi ki, bu
na inanmak mümkün değildi. Fakat 
hakikat o kadar bariz, o kadar ür
yan bir halde idi ki ... ilk müdafaa 
hatlarını işgal eden Türklerin nefes
leri bile, hattı asliye gelmiş olan Yu
nanlıların yüzlerine çarpmakta idi. 
Artık her şey bitmişti.. Dömekc 

kalesinin en çetin müşkülfıtını böy
le bir hamlede çiğniyen Türkler; er
tesi s·abah şafakla beraber hücuma 
kalkacaklar .. yine bir hamlede, hat
lı aslideki siperleri de çiğneyivere -
ceklerdi. 
Şu halde? .. 
Evet, şu halde .. yaoılacak bir tek 

~ey kalmıştı. O da, beyhude ~·ere 

kan dökmemek .. can tekf etm<>mek· 
ti 

(Deramı ı•ar) 

ATATORK 'u"' nDü~y~y~ hitap ede" 
sesını bıze duyura" 

Önderlerimizin Türk Ordusunun ids; 
relerini gösteren ve şimdiye kadS 

görülenlere benzemeyen Mlllf 
şerefli film 

EGE MANEVRALARI 
nlB' 

Ege sahillerini yıkılmaz bir kale gibi sarsan loplar. Ege 0
;
1 rını 

rını, feveran eden volkanlar gibi inleten tanklar. Ege dağ·~are 
gökremiş arslanlar gibi çınlatan Türk Erleri ve bunları 1 

edenler ve sevgili ATA TÜRKÜMÜZÜ 

EGE MANEVRALARI 
Filminde görecek ve ilk defa gururl• 

dinliyeceksinlz. 
Sözleri ve seslerile birlıkte yerinde çekilmiş 1500 

metroluk bu muazzam filmi 

MARMARA FİLM STUDYOSUNDAN 
Bursa sokak No. 40 Telefon : 

Beyojtlu 42460 

ISTEYINIZ
Telgral 

•MARMARA• 
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1 iŞİN ŞAKA TARAFI f 
Musolininin B i 1 i y o r m usun uz ! 

• 
1111tı•ıııu1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı1ttı-1111m11ııt1•11ıııııt:ıuma"'.,'--"'""..,""'"'"'""'"""'_,"."'""'""•nWt11-11umu111ftO. Düşmanı ·ş'i;ı~·y· ..... T~·;p"}'~ .... bi; ...... B.~~ .... 

Ramazan münasebefile · bir yarenlik Hapisaneden kaçtı bek mağazası açacak ! -- - __ ._ 

Matbuat RevOsO 
Musolini sosyalist iken onun en 

samimi arkadaşı olan ve fakat şim
dilen ateşli düşmanı olan meşhur İ
talyan hukµkcu ve politikacısı Gi -
acono Gosta dört arkad1aşile birlikte 
İtalyanın hapishane adası olan Lam
pedusa'dan geceleyin kaçarak Mar
silyaya vasıl olmuşlardır. 

----
B a b 1 a 1 i s a f a s 1 Yehud .. "" .. 

SON DOGUŞ! Gazeteciler Costanın kaçmasına 

ait vukuatı anlatmasını rica ettikle
ri vakit Costa eğer bunu söylediği 

takdirde bazı kimselerin canına kasd 
etmiş olacağını ve binaenaley'!ı söy
liyemiyeceğini beyan etmiştir. Yal
nız adadaki mahbusiye~in bir hapis
haneden daha feci olduğunu, en U• 

fak bir itirazın 3 aylık bir inziva ha
yatına bedel olduğunu da ayrıca i
ıa,·e C!tmcktedir. 

(CANLI K ARAGÖZ) 
Yazan Nusret Safa Cotkun 

ııuh lRiNct TABLO [•] 
t dak~vere perdesi bittikten sonra 
a ıka istirahat verildi. 
~; ~n dakıkalık antrakta Osman 
l:aıır~a 0Ynatacağı oyunun eşhasını 
)ı dı. Gong vurduğu zaman 
d. ·kı 'I'arık Us perdenin önüne gel-

r-J; ~İll1di dedi, ikinci fasla başlıyo
trı u fasılda Osman Cemal size 
laca~'lr (Son dövüş) oyununu oyna-

t b tır. ·Bu oyun (Kanlı Nigar) dan 
\tıııil}~ edilmiştir.- Bu kanlı (Nigar) 
t;ı ·h e lialid FaC.ri, Yakub Kadri, 
~~ın :Rıfkı, Reşad Nuri arkadaşları
!'>~ h alınmalarına lilzum yoktur. Bu 
d · ~~· klasik bir Karagöz oyunu

-v -

1 

ı 
suao Derv i ş 

ı1, ırnscye bir tariz mevcud de-
~ "'l' İ"' Ahmed Emin - Sorma Etcmci -~ rıı· 'k

1nde .. Roller şöyle tevzi e -
d •. l§tır y ğim başıma gelenleri.. Şu evi görü -

Ahmed Emin - Ha, işte orada o
turan Hacivad isimli bir adam var 
ya beni bu hale o koydu. 

Etem İzzet - Yazık! ... Ne yaptı 
sana be adam karşı koyamadın mı?. 

Ahmed Emin - Ne diyorsun E
temciğim ona karşı denemediğim 

mukabele şekli kalmadı. Zekeriyya 
ile beraber Amerikan hücum tek -
niğine kadar her çeşide baş vurduk, 
fakat yerinden oynatamadık. 

Etem İzzet - Yazık sann!. Ben de 
seni pişkin bir gazeteci bilirdim. Ka
lemini kuvvetli zannederdim. 

Ahmed Emin - Bugüne bugün 
benim ölçümde bir kalem daha yok. 

1Ben Ankarada bütün günahlarımın 
kefaretini verdim. Fakat ne yapa
yım ki küfretmesini bir türlü bilmi-

1914 de Napolide hatırası h:ila her 
kesin hafızasında yaşıyan meşhur 
kızıllar haftasında Musolini ve Cost:ı 
ya iki saat hediye edilmiş olup Cos
ta'nınkinin numarası 31 idi. Halen Mu 
solininin kullandığı saatin numarası 
32 dir. Acaba Musolini o günkü ha
tırayı unutmamak için mi böyle ha
reket etmektedir? 

Adllye vektiletinin bir 
emri 

Adliye Vekaletinden dün Müdde
iumumiliğe gönderilen bir emirle, 

cezalarını umumi Ceva Evlerinde 
ikmal edecek askerlerin, Ceza Evle· ~ : nlnız rolleri size okuma-

:~el Yarın gece arzu ve ısrarı yor musun?. yorum. rine teslim alınmadan evvel asker- 1 
t ..... ,ı \iz · f 1 Etem İzzet - Görüyorum. Meşhur Etem İzzet ·- Vaktü zamanında likaliımetlerinin kaldırılması lüzu- 1 a~ erıne bir orta oyunu as ı 
1 t,, 1a~ız. Bu oyunun ismi de (İs _ (İş evi) . (Devamr 6 ıncı sny/ud.:ı) muna işaret edilmiştir. 
l .'Jlrı( b dfllllllUUHUtllHIUUlllHIHIUUttlttllUUIUUlltllOUtUtltUtlllUtlllltlllllUUlllllUlllUUUlltlllltl UtlflllllHll ...................... , .. ,UIUUltll1tııuı1111ıuıuuuıuuuııı11111111111111uıı11u111u1tuıuuutut1ıııııııu 

'Jn 4'e\l\.isü) dür. Bunda tanınmış ı 

' carı <=diblerimiz, doktorlarımız, y • b • hk 
'ahutuarırnız, avukatlarımız hi.ila- en.ı ır ma eme 
d \' n l"l'lt>şhur zevat rol alacaklar- Şirley Tcmple kış sporlarını çok 1merika gazetelerine haber verımş 

• 1 
sevmektedir. Bilhassa her yıl başı , tir. Söylendiğine gör.e bu mağazada ~t ıne böylece teşrifinizi bekle - 1~~•a•~t~s~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~ 

~ ij~~~ı 'I'arık Usun bu müjdesi al- ven 1• mahkeme de gecesi yeni seneye kızak kaymak Şirley kasada oturacak Ye kasiyer 

vazifesini görecektir. 18 vaşına ge

lince tekrar filme dönmec;i şiıl"diden 
tabii görülmektedir. 

• ~ suretile girmektedir. 

~ ~ karşılandı. Ve müttefikan 1. j , 
~ 11 htşlere girişildiğinden dolayı i-

~:ı?~~,~~~r~~ı:ı::~ı~ :=r!~z ':: cı·nayetler takı·p 
r... un rnuharrirlere yardım edi-·..:c ~ • 

~ı ümidı azayı neş'e ve se -
gark etti. Hakkı Tarık Us ken

.t_~lkışlıvanlara mütcbessimane 

s ıy a s l Dört senedenberi hala bes y&şır.
da olan bu ki.içük artistin son za . 

d •l k ' manlaraa boyu uzamağa baş!amış-

e l ece tır .. F'ilm şirketlerini ve Şirleyin ba-

• basını bir telaş almıştır. Zira Şiı :ey 
kısa boyu ve beş yaşı ile bir sekn·n-

Maamafih Şirley Tt:mple daha b ir 

kaç sene beş yaşındaki harika diye 
milyonla,rı bir kenara atacağına şüp 

he yoktur. Hem bu kuçiik se,·gili 
yavruyu bu kotlar çabuk ekrandan 

'llll • 
\ı r ettikten sonra: 
~~iferrıiz dnima arkadaşlar i · 

y 1 k 1 Al k d 1 •k t b k • ci harika olarak tanınmıştı, şmıdi ugos av ar 1 e san ıra yapı an suı as şe e esı boyu ve yaşı büyüdükce tabii revaç-

gibi cenayetlerle bu mahkeme meşgul olacak ! ' ta~~~::e~~i~~sı kızını unuttuıma-
kaybetmek hiç birimizm iı;ine gel . 

miyecekrir. O hakikaten bir harika 

olarak k~lacak ve bizı guldiırdüğii ~t ışınaktır. Teveccühünüze te
~ 'ekr eder, gclecek sene reylerini-
tı tar ba . . l F'k 
~ ı\aıı· na vermenızı, as a ı -

ıı~ ın Propagandasına aldanma
(~ıı 1 

.. tavsiye ederim, dedi. Ve 
t>. do"·· • lna" guş) oyununun tevziatını 
lt ga başladı: 

ilci.,. 
l\ata ~.d: Yunus Nadi. 
't11~ goz: Ahmed Emin. 
~uz Bekir: Nizameddin Nazi!. 
'l'"ltı ~manili: Etem İzzet. 

b u sırada perdenin arkasın -
t. ır gü .. 

1 ~ lıs .. ru tü yükseldi. Hakkı Ta-
ti : Stikunetle, rneraklananlara 

l ~ir 
t" ı~)~~ Yok .. Agah İzzetle Fa • 
"lr;~ksı ttçuk, Beberuhi sen çı -
fi ~ (!d~· ben çıkacağım diye müna-
~ ı ~Y?rlar. Maamafih Osman 
r ( 0 gah İzzeti bu role daha mu

t>IJtüyor d d' , e ı. 

~.k~ ••• 
~ dııt\?"arık Us perdenin önünden 
ır hııea n sonra oyun başladı: 
~ t':ın·e Yalnız Karagöz, yani Ah
.\h~~n Yalrnan vardı. 

k~i'-'Etnin Yalman - Of, a -
·r ·•dkleMm d" k kl h 

ı11ı .. •. ız apa arım, er 934 senesi ilkteşrininde Yugoslav-
agrı\•or ll "h • b' "kl ı11 li : · a ı ır şeycı er ya kralı Aleksandr l\'larsilyada kat
acıvad l ' a ag" k r 

9 3 4 s ene s inde ö ld ü r ülen 

1 
Kra l A le Ks a ndr 

\· c ın Y ın u u • !edildi. Bu cinayett o zamanlar Fran-
1 %us ~aa· sız hariciye nazırı Barto da kurban 

t ll~<ıtır 1 
- (Yukarıdan kafa- gitti. Fransızlar o zaman bu cinayc-

~. i t ) nasılmış bana dil uzat- . b' F .. d 
ı\~ <:> ht>n ad .. tın ılhassa ransız topragın a vu-

f ll'ıcıa ı:; . amı boyle yaparım. kubulmasına son derece müteessir 
ftl)a}ı lı tnı.n - Düşmez kalkmaz olmuşlardı. Hala da her vesilede o 
11 c:ıacıvad S d .. .. .. 

~Q ti el~t .. en e gorursun teessürü gösteriyorlar. O zaman kral 
~. ırada .. k Aleksandrın ölümü ile neticelenen 
"'- li IC?bJ bŞ.ar 1 söyliyerek Kasta- bu siyasi suikasd etrafında bir çok 

Ct1 e ıci rolünde Etem İzzet 
\ tıj ~~neye girdi; Etem İzzetin dedikodular çıkmıştı. Meselô işte 

~<l J· ~geni Murad Kayahan tu- Marsilya belediye reisi tarafından 
~rıııı ~ errıen şarkıya başladı: misafir krolın muhafazası için terti-

ı..ltlıı~çı sene oluyor. bat ahndığı halde Paristeki polis 
o;"- ten 1 müdürünün kendi adamlarına daha ~ ~!ıce çı •alı 
oı, 'r de toplandı 
~ l!:LGRAF'm 11111çla,.. 
et· 

~ıııı~ belt~· 
A q 1· ını sararıyo1 
'l~ •C?lcinı 

~Q'lt etmeyin 
~hınc~l?ı kabarıyor. 

tı' 1'..:rrıin v . - ay canım sen 

ın ·~ ~11ınış z~~. - .. Ne o Karagöz böyle 
!'tı ijstu_ ~ ul~ule dönmüşsün, ak -

)- bEldb rnınönünden tramvaya 
ı , 1~ass, 01«ht bir İstanbullu gibi 

~ t?tt t trıuşsun .. Ne oldu ki.. 

~ ı~~l? mc~lıur kanlı Nigar) 
ık edilmiştit. 

ziyade itimadı olduğu için bunları 

~Iarsilyaya yolladığı, halbuki bu me· 
murlar Pariste çok iyi iş görebildik
leri halde Marsilyada istenen uya -
nıklığı gösteremediklerini söyleni • 
yordu. Maamafih olan oldu, geçen 
~eçti. Devlet reislerinin böyle sui 
kasdlere kurban olmamaları için 
Milletler arası bir tedbir alınması 

lüzumu ,.e bılhassa o zamandanberi 

çok düşünülmektedir. Bu mesele de 
Milletler Cemiyetine gitmiş ve Ce-

ncvrede toplanan bir heyet uzun u
zadıya bu işi klkike koyulmuştur. 

Bu heyet bir 1akım projeler hazırla-

mıştır. Bu projeler bu maksadla top
lanan konferansa verilmiştir. Kon -
feransın gayesi bu gibi siyasi sui 
kasdlerle tedhiş tarzlan:ıı, her tara
fa korku salmayı menedecek çare
ler aramaktır. Bu çareler millet
ler arası sağlam bir takım esaslara 
bağlanacaktır. Kongreye verilmiş 

başlıca iki proje vardır: 

mahkeme tesis ediiirse bu hakikaten mak için bir oyuncak ve bebek ma- gibi bazen de ciddi ve samimi oyunu 
yeni bir icad olacaktır. ğazası açmak niyetinde olduğuı1u A- ağlatac::ıktır. 

:;::;:======================================::ı::::::=========================:;:'.=============== 

Harp zengini Yahudi 
Meteliksiz memleketinden çık on bu adam bir 

aldı 
Biri tedhişin önüne geçmek, diğe

ri de milletler arası bir mnhkeme 
teşkil ederek bu kabil sui kasdlerin 
:faillerini orada muhakeme etmek i
çindir. Yugosla,·ya murahhası kon
feransta bu iki projeyi tasvib etmiş

tir. Ancak Macaristan, Holanda ve 
Norveç murahhasları milletler arası 
bir mahkeme teşkili fikrini redd'et -
mişlerdir. İngiliz ve Felemenk mu
rahhasları böyle siyasi suikasdlere 
karşı tedbir alınması esasını kabul 
e tmekle beraber bir takım ihtirazi 
kayıtlar ileri sürmüşlerdir. Bunlann 
itirazı şudur!. Eğer bcyncJmilel 
bir mahkeme kurulursa o zaman her 
memleket kendi ceza kanunlarında 
ona göre tadilat yapmağa mecbur o
lacağı gibi mücrimlerin iadesi me-' 
selesi de bir çok karışıklıklara mey
dan açacaktır. 

zamanlar Belçikayı • • avucunun ıçıne 

Bu Y ahudinin çevirdiği dolaplar yüzünden ölenlerin 
karışık işlerin esrar perdesi hala kaldırılamadı ! 

Başda İngiliz murahhası olduğu 
halde böyle beynelmilel bir mahke
me teessüsüne itiraz edenler arasın~ 

da Lehistan murahhası da vard1r İs-

veç murahhası da itiraz etmiştir. j 
Buna karşı başta Sovyet Rusyıı. oi-

duğu halde Belçika, İspanya vt> Çe- Meşhur B~rm at, çocuğu 
koslovak murahhasları buna esns i- ve karı sile 
tibarile muvafakat etmişlerdir. Bundsn yedi sekiz sene evvel 

Fransız murahhası da bunu kabul Brükselde iki büyük banka iflas de
etmiştir. Fakat beynelmilel te.sisa- recesinc gelmişti. Fakat fe,•kalade 
tın her dedetin kendi kanunlarına bir surette bulunan para ile tekrar 
karşı gelmemesi lazım gıJ1diğini kendilerini toplıynbildiler. 

söylemiştir. Fransız murahhası Ba- İflas edecek olan bu iki bankaya 
devan demiştir ki: yeniden para yatırmağa gelenler mi 

_ S iyasi suikasdlerin faillerini vardı?. Hayır. kimse bu akılda bu -
muhakeme etml'k üzere beynelmilel lunmuyordu .Fakat bir adam türe
bir mahkeme tesisi y~ni bir ı.!aci o- miş, çok mahir, kurnaz hareketlerle 
lacaktır. Fakat bunun salühiyeti hiç iş becermiş, iki bankayı iflastan kur
bir zaman her hangi bir devletin tararak kendisi bunlnrı eline al mış
hukukuna karşı gelmemelidir. Bu tır. Şaşılacak şey şuradadır ki bu a
mahkemenin bir tecrübesi yapılarak , dam ne yapıp yapmış, bankaların 

elde edilecek neticeler kavdedilme- sermayelerini arttırmak için hükıi
lidir. w metten izin de almıştı. 15,000,000 

Bundan ~onra Romanya murahha- frank derecesinde bu sermaye arta
sı lehde beyanatta bulunmuştur. caktı!. O kadar ki bu fevkalfıdeliğe 
K onferanstan ne netice çıkacağı ya- herkes inanmış, Belçika millii ban
kında anlaşılacaktır. Ei!er böyle bir kası bile iflastan kurtulan bankala -

rın yeni girdiği sandet devrine hay- ğa başlıyor ve para cin kendisine ya
ran kalmıştı . Mılli banka da kesenin ğıyor. Az zaman içinde hemen zcn
ağzını açmış. bunlara itibar itibar cin olan Barmat kazandığı gibı bac;
üstüne yağdırmağa başlamıştı! kalarını da kazandırmağı. onları da 

Bu krediler tam 30.000,000 franga doyurmayı biliyor. Bu sayede kendi
kadar çıkmıştır! Faknt işin iç yüzü sine nüfuzlu bir çok ahbab peyda e· 
nihayet beliriyor. Belçiknda hiiku - diyor. Bunlar vasıtasile daha başka 
metc muhalif olan bir takım siyasi ad'amlarla tanı,.ıyor, hülfısa iş gittik 
fırkalar bu işi içden içe tahkik edi- ce ilerliyor. Almanya, Felemenk ar· 
yorlar. İflas haline gelen bankaların tık o kadar geliyor, başlıyor Ru~·~ 
kredisini arttırmak için ühkumetin ile de münasebatta oraya da harbt 
nasıl oluyor da ona salfıhiyet verdi- girmemiş, bitaraf memleketlerden 
ğini, milli bankanın dn buna alet ol- bir çok şeyler yollamağa, satmağa 

duğunu öğreniyorlar ve hükumete girişen Barmat Balkanlara kadar ti· 
karşı taarruza geçiyorlar. Ne reza- caretini tevsi etıneğe muvaffak ol • 
let.. pek tanınmış iiç şahsiyet de bu-

1

. muştur. 
mm üzerine bu dünyaya veda edip (Devamı 6 n cı sayfamız : .. ) 
gitmişlerdir. Milli bankanın müdürü 
Tilmonttan başka Ansbah isminde
ki meşhur maliyeci ile Et~·en ismin
deki maruJ bir general da ölü olarak 
bulunmuşlardır. Bu general de o iki 
bankanın idaresile meşguldu. 

Fakat böyle üç kişinin ölümü ile 
neticelenen rezaletin asıl amili kim
dir ve nerededir? Meydanda yok! 
Çokton savuşup gitmiş. Fransada üç 
dört sene evvel bir Slaviski rezaleti 
olmuştu. Belçikayı karma karışık e
den bu adam ise Staviskiden daha 
yaman çıkmıştır. Bunun adı S ar -

matdır. Kendisi Ukranyalıdır. Elli 
yaşını geçkindir. Bir hnhamın oğ -
ludur, yahudidir. Umumi harpten 
evvel Ukranyadan çıkmış, başını al
mış, Almanyayı dolaşmış, Fclemen
ge gitmiş, gezmiş ... Ne parası vardi, 
ne de belli başlı bir mesleği. 

Fakat umumi harb patlak verine@ 
Barınan kendisine kazançlı işler 

ıbulmakta zorluk çekmemiştir. Fele
lmenkten Almanyaya öteberi satma-

Esrarengiz surette ö len 
General Eti y en 
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[Eski bir akşamcının defterinden ) 

Y zan : Osman Cemar Kaygılı -
Flor yada dört heş bardak bira 
ile başlıgan içki faslı Begpğ
lunda sabahlamakla bitmişti .. ! 

• 
1 şa Yahudi j' • n 

(5 inci sayfadan Jevam) ~ Nizamettin Nazif - Benim ı;ıır • 
Baba Tabirin gazetesini de okumaz lşımda kim durabilir? Ben seksen: 
mıydın?.. ikiz defa kodese girmiş çıkmı~ 311~ Ahmed Emin - Ne bilirdim kü _ 1. mım. İnanmazsan Suat ])crvış 
!ürün bana lazım olacağını?. laya sorabilirsin.. ,,r. 

Etem İzzet - Hiç de Fenerbahçe - , Etem İzzet - Çok defa başım~ d;
11

• 

Galatasaray maçına gitmedin mi? de soktun .. ne olur bu sefer de ·ıı 
Yahut ta hiç bizim semte gelmedin ra başımızı şu dertten kurtar. • 
mı. ? Nizamettin Nazif - Etem, çocıı 

... 1 ~ datııı .. 
Ahmet Emin - Ankaraya gidip 1gum, sen toysun, çocuksu~. b3· 

gelmekten, trenlerde gizli seyahat 1senin \'asiye ihtiyacın var. Soyle :ı •.' 
etmekten maç seyretmiye vakit kal- 1 kayım bana .. ne yaptılar yine san 

8 
.. 

dı mı? Ahmet Emin - Yalnız ona mı) 
- Hapşo, hapşo, hapşooo! 
Diye olduğu yerden fırlar. Artık 

kompartımanın içinde gülmiyen kal
maz. Hele o nf.rin kız, hele iki ahbap 
çavuşun melek sevgılflerini andıran 
şirin kızın güle güle gözlerinden 
yaşlar gelir. 

bu konyaklı bira faslı da böylece 
bir kaç akşam devam ettikten sonra 1 
yine başkn bir dostun tavsiyesile kon
yaklı biranın yerine bir akşam rakı
ya geçiliyormuş ve rakıdan d'Uyulan 
neşe ile zevk, biranın da konyağın 
da papuçlarını dama attırmıştı!. 

Halk parasuıı Kurtarmak için bonkaya nasıl 
hücum ediyordu? 

Etem İzzet - Ne yapacaksın sen lbana da.. • 
şimdi? ı Nizamettin Nazif - Sen dnhtl .

3

0 
Ahmet Emin - Bilir miyim a be- ıkıllanmadın mı be hoca? .. On gu' 

k d 1 · ··t" ·orstU1 
nim canım .. top atsan adam yerinden gagnnı ·apa ı ar, vıne o U) • 

E r. ;·. . d c ,·ııP 
kıpırdamıyor. tem zzet - \.)tmesın e n ,. 

Etem izzet - Bak ben nnsıl onun sın .. ikimizi de şu adam ne hale !c
0

' 

hakkında nge1irim. du ? · · rıı. 
(5 inci •ay/adan devem) asker yaralanmış, general başıucu- Ahmet Emin_ Ne diyorsun yahu? 1 Nizamettin Nnzif - Vay anac;ı 

-6-
Trenden hep birlikte Yenikapıya 

enilir, kızla kadınlar önde, bizim i
ki ahbap çavuşlar arkada; fakat es- AKŞAMCILIK NASIL BAŞLAR? 
mer genç, sarışın delikanlının kolu- Turhnnın, akşamcılığa yeni başla
na adeta asılmış gibi bir halde Ak- dığı sıralarda kendisini bu yeni yol
o:araya gelinir; oradan Horhor taraf- dn teşvik edce<?k, cesaretlendirecek 
1:trındnki sokaklardan birine sanı• - kimler ve neler çıkmadı acaba? 
lır: biraz daha gidilir, nihayet kızla Bir gece yine Tepebaşı birahane
kadınlnr dar bir sokağın ağzından !erinden birinde çalan incesaz niha

evlerine bükülürler. O zaman, san- vendden: 
sın delikanlının demindenberi neşe .. 
l'çı'n-"e çarpa yu·· •Y• d f cA§k ateşi sinemde yine §Ulefeşan-u n recıgı cız e er; a- d 
kat sokağı döner dönmez kendi me- ı ır> 
!ek sevgililerine benziyen narin ve Şarkısını çalnrken, Turbanın yanı 
şirin kızın birdenbire geriye dönüp başındaki masada demlenmekte olan 
kendisine gülerek savurduğu pek beybaba kılıklı bir adam, şarkı bi
memnun bir temenna ile yanan yü- tince genç garsonu çağırdı, ona iki 
reğine su serpilir ve böyle<:<? bu sah- ~mü~ y çeyrekle ,üzeri yazılı ufacık 
ne de burada kapanır. bır kagıt uzattı; garson da bunları 

•n alıp götürdü, çalgıcıların şefine ver-
işte, ilk defa insan içkiye ekseriya di. Biraz sonra ud, uşşaktan bir tak

böyle, yahut buna yakın, buna ben- sim etti. Arknsmdan şu şarkıya baş
zer scbeblerle başlar. Şimdi de öyle landı : 
mi, değil mi bilmem... Fakat bun- Gösterüp ağyare ZUtfun bizlere bi
dan otuz, kırk, kırk be.ş, elli yıl ön- ganesin 
ce pek kopuk alayı müstesna olmak Bivefa amma cihanda sevdiğim bir 
üzere orta halli sayılan ailelerin toy tanesin. 
ve saf çocukları, yazımın baş taraf- Böyle üzmek §anına ldyık mıdı1'? 
larındaki görmüş oldukları o ınan- Bivefa amma cihanda sevdiğim bir 
uıraların gülünçlükleri kadar feca- tanesin 

atlcrine rağmen içki denilen nesne- Sonra 0 beybaba kılıklı, yıllanmış 
ye, bu gibi kanallardan geçerek baş- akşamcı, Turbana döndü; sanki kırk 
!arlardı. 

yıllık teklifsiz bir ahbabı imiş gibi, ••• 

Fakat bir gün geliyor, harb biti • na gelmiş. Delikanlı çok geçmeden Etem İzzet - Sen beni ne zanne- kim bu adam.. 1'İ· 
yor. Galiblerle mağlublar mütareke ölmüştür. G<meral ile çocuğun ba - diyorsun. Otuz dört yaşındayım di- Ahmet Emin - Şu karşıki ~,-def • 
yapıyor. Mütareke devrinde ise Bar- bası bu acıklı vesile ile bir takım ye beni çocuk mu addediyorsun? Nizamettin Nnzif - Peyamı Sn a 
mat kendisini Felemengin en ze:rıgin mektuplar teati ediyorlar. İşte o za- Saçlarımın h<!yazlığına bak .. ben nın organizatörü mü?.. i 
bir adamı Roterdaın'a yerleşmiş bir mandanberi general Etyen ile ban- bunları de~irmende ağartmadım. Etem İzzet - Yaaa.. o işi de ıt1 
milyoner olarak buluyor. Lakin işin ker Penso da dbst olmuşlardır. Ahmet Emin - Bir dene istersen.. var? .. Bunu bilmiyorduk .. 
bir de aksi tarafı olduğunu unutma- Nihayet generalin mütekaitliği fakat yine (Açık Söz) dekine dön- Nizamettin :Nazif - Şimdi ben O' 

yınız!. Barmat aldığı malları başka gelib çattığı zaman banker Pcnso o- mesin.. na gösteririm. ·der) 
yerlere yollıyarak zengin olurken na kendi bankasında şöyle dolgun Etem İzzet - Görürsün sen şim- (Hae<?yvadın kapısına gı 
bir çok mal sahiplerini de aldatmış- aylıklı bir iş teklif ediyor. Bankada di.. (Gider Hacivadın kapısını vu- Heeeyt ... Beri bak .. dayı.. r) 
tır. Şimdi bu mal sahipleri hep bir- iskonto şefi oluyor: Halbuki el altın- rur) bana baksanıza.. Yunus Nadi - (Kafasını çıkıı~:ti· 
den alacaklarını almnğa kalkışınca dan Barmat da bankaya sokulmak YunusNadi - (Kafasını uzatır) Aman çocuklar belalı geldi, :ne 1 

Barmat için Felemenk dar geliyor. için uğraşmaktadır. General para iş- Ne var .. o, canım, ciğerim, sen misin? yorsa verin .. 
Fakat nereye kaçsın?. Birdenbire !erinden anlamadığı için ilerisini, Etem İzzet - (Şaşkın) Hayırdır Nizamettin Nazif_ Sessiz buld~· 
aklına geliyor: gerisini düşünemiyerek Barmat'ın inşaallah.. nuz çocukları da onlara mı yül.denı· 

- Almanya, diyor, şimdi karma kurduğu ustalıklı duzağa düşmüş, Yunus Nadi - Ne istiyorsun be- yorsunuz. Var mı içinizde banıı yo.P 
karışık .. Mnğlub olarak harbden çık- nihayet mütekaid asker ölmüştür. nim şeker evlô.dım? bakan!. Dünya alem vız gelir ha .. ·lı· 
mış. Ga1iblere söz anlatamıyor. Al- Barmat gibi hüviyeti ve mahiyeti Etem İzzet - Gölge etme başka Etem İzzet, Nizamettin Nazif s3 

manlar ne yapacaklarını bilemiyor. ne olduğunu sonradan öğrendiği bir ihsan istemem. Şu zavallı adama neden çekilirler. 
Almanyaya giderim. Tamam, orası adamın tuzağına düşmenin haysiye- yaptıkların reva mı?.. Yunus Nadi ile Ahmet Emin )cıı.r· 
en iyi yer!. Fakat?. tine indirdiği darbenin tesirile mi Yun~s. Nadi - Ne yapmı~ım .ona.. şılıklı kalırlar. 

Fakat Bnrmat Almanyaya gittiği öldü? Yoksa daha başka bir çok kim- o kendısı bana sataştı. Gel ıçerı, bir y N d' H l sağhit9·· 
1 d b 1 d" d . . . unus a ı - oş o sun d ıc zaman kendisine: se er var a un arın a 1 mey ana kahvcmızı ıç.. Ah t E . (V k) pll 
k . me mm - urara 

_ Safa geldiniz .. hoş geldiniz!.. çı masın diye mi dünyaya veda et- Ahmet Emın - Sakın kanma E ~ b k t • B b al'd k. az,ığ9·· 
d ~· · b'l' d Ç" k.. ti?. Buraları meçhul kalmıştır. tem .. içeri girersen hapı yutarsın... ere e vcrsın a ı ı e ı s 

1 

1itı enmiyeccgını ı ıyor u. un u o - Yunus Nad'i - Bana vurdun, e 
rada da gıyaben bir çok takibata uğ- Barmat buraya nasıl sokuldu? İş- Etem İzzet - Bana bir şey yapa-
ramıştı. Bir kere ele geçerse işi iyi te henüz neticesi anlnşılamıyan, fa- ma7. .. ne haddine (İçeri girer). 
olmıyacaktı. Düşünüyor, taşınıyor. kat tahkikatına devam edilen esrnr- Yunus Nadi (İçeriden) Hikmet 
Aklına bir çare daha geliyor: O za • lı macera. Münif, Yusuf Osman, kapının demi-
man Almanyada henüz cumhur re- Üç ölü var!. rini vuruverin .. 
isi olan Ebertin bir oğlu vardı: ... B~y;;ği~"üÇô'~'~ü·s~İh·H~k~k'H'ıi:" Etem İzzet - Ne olacak kapının 

- Tamam, diyor, genç Ebert be - kimliğinden: demirini vurup ta ... 
nim işime yarar!.. Mahkemenin 937/1744 sayılı dos - Yunus Nadi - Görürsün şimdi. 

ayağın kırılsın .. 

Ahmet Emin - Ekler, 
yiııe vururum (Vurur). 

Yunus Nadi: 

Yıktın perdeyi eyledin viran "" 
Haber vereyim Tank Us'a 1ıc71•~,. 

AKŞAMCILIK NASIL BAŞLAR? Ona müracaat ediyor, Almanyaya yasile Kasımpaşada sahaf Muhittin meraklanma! .. 
Birn nedir? Nihayet arpa suyu- Sanman bizi kim şirei engür ile gelmesinde bir tehlike olmadığını mahalesinde oturan Helvacı Salih Biraz sonra Etem İzzet, soyunuk 

ona Ruhinin şu beytini okudu : Ahmet Emin - Her ne kad'ar ~ıı~· 
çü lisan ettikse affola .. inşaaIIah. 
ka sefere daha edepli küfreclerıt:· 

dur. Arpa ise hububat denilen şey- mestiz anlıyor. «Yazıhane• sini Felemenk- tarafından Kasımpaşada Keraman bir halde kapının önüne bırakılır. 
lcrin en kuvvetli, en besleyicisidir. Biz ehli harabattanız, mesti elestiz ten Almanyaya naklediveriyor! O - mahallesinde Arna,'tlt Mehmet ağa Ahmet Emin - Ne oldu Etcmci
Bol arpa ile beslenen beygirleri gör- İşte, böylelikle Turbana melanko- rada banka işleri, faizcilik, tefecilik, sokağında 1 No. da oturan Serezli ğim, çok sıcak geldi de elbiselerini 
mez misiniz, ne kadar kuvvetli, linin ilk filiz aşıları vurulmıya baş- daUı.vereler yapacaktı. Almanydaa Ali oğlu Recep ve biraderi Osman çıkarıp i~ride mi bıraktın? 
gümrah, eziyete dayanıklıdırlar, lanmış oluyordu. bulduğu kuvYetli hamiler sayesinde aleyhlerine açtığı 175 lira alacak da· Etem İzzet - Alayın sırası değil 
hem arpayı arasıra evlerde kadınlar (Devamı uar) Almanyanın bir çok zengin banker- vasından dolayı dava edılenlere gön- Karngöz. Canımı kurtardığıma dua 
bile kaynatıp suyunu içerler. Onun ===============l ]erinden para \Ckmiye muvaffak o- derilen davetiyede hali hıı7.ır ika - et... 
için, bizim sarışın delikanlı, (gelin [rı~~~ ~ffi~ Eski Fransız tiyartosunda lan Barmat bu bankerlere tam 250 metg5hlnrının meçhul bulunduğu Ahmet Emin - Ne yapacağız şim-
canım, şu sarışın delikanhya bir ad 1 

, l ·ı ŞEHiR TIYA TROSU milyon franga mnl olmuştur. Aldatı- anlaşılmış \'e davacıların istcğile di? .. 
koyalım, yahut onu kendinden ger-

1
.; l 1uılll;ıı1

1 OPERET KISMI lan bankerler Barmat aleyhine mah 20 gün fasıla ile ilanen tebliğat ic - Etem İzzet - Sabredelim .. sabrın 
çek adı ile çağıralım: Onun gerçek- ij ! ~ııl ı Bu gece saat 20.30 da kemcden mahkemeye müracaat e- rasına karar verilmiş \'e muhake - sonu selamettir. Dinsizin hakkıncian 
ten adı Turhand1r) yani Turhan Atet böceği diyorlarsa da Barmat, çarptığı pa - mesi 15/12/937 günü saat 14 e talik .imansız gelir, derler. Elbet ondan 
Florya gezintisinden sonra k<:>ndisini 4 perde komedi ralar yanına kar kalarak ancak bir edilmiş olduğundan işbu gün ve sa- baskın birisi çıkar. 
olduğu gibi biraya, insana çok fay- Yazan: Molnar sene hapis cezasile yakayı kurları - atte mahkemeye gelmedik1er: ve Tam bu anda uzaktan bir nara 
dası olan üstelik yüreğinde bir başka Terceme eden: K. Necati yor ve hapishaneden çıktıktan son- bir vekil göndermedikleri takdirde geldi : 
neşeler, güzelikler uyandıran arpa Pazar günü gündüz saat 15,30da ra kendisini Almanya hududundan gıyaplarında muhakemeye bakıla - - Heeeeeyt... anam, babam .. 
suyuna vermiştir. Artık akşamları e harice atılmış bulU)'Or. cağı d'avetive tebliğ makamına ka- Salonda bir kn maşma olur: 
Turhan :ı.~cner isk<.>lcsinin, Galatanın, ,

1 
, ffi~ TEPEBAŞlNDA ŞEHfR Barmat ilk soluğu gene Felemenk- im olmak iizeer ilan olunur 1725 - Nizamettin Nazif geliyor. Ni-

Bcyoğlunun büvük ve şatafatlı bi - L 
1J 1 

• TJY A TR OSU de Roterdamda alıyor, Sonra kapağı İstanbul İkinci icra Memurluğun- zamettin geliyor. 
rahanelerinin gedikli genç müşteri- 1

1j;lıı111 1 
1 Dram ve Piyes kısn-ıı B~lçikaya atıyor. Belçikanın birer dan: Rasim Us'un ağzı kulaklarına Ya-

Ieri arasına girmiştir. k 1 il Bu gece saat 20.30 da 1 büyük bankası olan Goldeziher ile Paraya çevrilmesine karar verilen rıyordu : 
f çli, tezcanlı, yufka yürekli, ince I Penso l::anknlarını gözüne kestiren Ortaköycle dere bo.vunda İtalyan a- - Yaşasın Ni7..am ! .. Mahkemede 

d ı spanyol bahçelerinde d ~ d c h uygu u, vücutlar bu içki jşinde ne 3 perde Barmat bu iki müessesenin fena bir partımanında müstecir ve borçlu ol ugu gibi burada a um uriyet-
kadar haris, aç gözlü, arsız, doymaz Yazan : Jose Feliu Gadina vaziyete düştüğünü görerek onları Cevdctc nid 36 model kılps P. 22 A. çileri susta durduracak. 
oluyorlar. Terceme eden: M. Feridun kurtarmak işine sarılıyor ve yuka - markalı faal bir halde radyo maki- Nizamettin Nazif, Tuzsuz Bekir 

Floryada dört beş bard'akla başlı- Pazar günü gündüz saat l5,30da rıda söylendiği üzere buna cmuvaf- nesi 17/11/937 tarihine düşen çar _ kılığında sahneye girdi. Müthiş al-
yan bira, Fener iskelesinin, Galata- Şehzadebaşı qıın::·~FJJ:llll fak. oluyor!.. Fakat bu bankaların şamba günü saat 13,15 e kadar bi- kışlandı. Bilhassa Heber'ciler şiddet-
nın, Beyoglunun birahanelerinde başına maruf bir geenral olan Et- birinci açık artırması yapılacağı ve Ii tezahürat yaptılar. 
her akşam ikişer üçer bardak arta TURAN yen vardı. Barmat nasıl oluyor da yüzde yetmiş beş nisbetini bulmadı- Nizamettin Nazif - Hceeeyt be .. 
arta bir haftn, on günün içinde on TIY ATROSU yen asker adnma sokulabilmiş? diye ğı takdirde 26/11/937 cuma günü Yarın'ı batıran ben .. Ali Naciye top 
beş, yirmiyi bulmuş; nihayet bir ak- Bugcce saat soruyorlar. saat 9 dan l 1 e kadar ikinci arttır _ attıran ben •. Vala Nurcddini iş.inden 
şam bir ahbabın tnvsiyesile neşenin 20.30 da Bunun sebebi basit imiş. Şöyle ki: ması icra edileceğinden ismi geçen eden ben .. Etem İzzetin başına iş a-
daha ziyade artması için bol köpük- San'atkar Naşid ve arkadaşlan Umumi harb esnasında banker Pen- apartımanda hnzır bulunacak me - çan, Tandan ayartıp kaçıran, Açık 
lü bira bardaklarının her birine bi- Küçük Semiha ve Mişel varyetesi sonun oğlu general Etben'in maiye- muruna müracaat ed'ilmesi ilan 0 - Sözii çıkarttırıp oğlanı meteliksiz e
rer kadeh konyak dökülmüştü. ŞAKA tinde imi, bu yirmi yasındaki ~ene Jıınur. den: Şimdi Haber'e postu seren yine 
~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!'!!!~~!!l!!llİııiıli;;.~~~;...;~~~~!"!"'!'!!!!!!!""~~~~------------~--..... ""!"-~~~ - -- - - ~- - -- 5 ben ... 
Tefrika No.: 21 

s 
Nakleden : CellJ Cengiz 

- Süküt etmekte hakkın var, Ma
nama! Çünkü (Siyah Hançerliler 
komitesi) ne verdiğin sözü hatırlı
yorsun! Bu cemiyete dahil olanların 
hepsi de senin kadar merbut ve ke
tum mudurlar? 

Hintli gözforini saklıyordu. Başı 
aşağıda, iki büklüm kıvranmakta ve 
sancılı adam rolünü muvaffakıyetle 
yapmakta devam ediyordu. 

- Manama, dedim, sana bir torba 
altın ~eğim: Mis Kros nerede? 

!
Krosu ele vermiye karar vermişti .. 
fakat, gizli "komiteye verdiği sözü 
hatırlayarak cevap vermiyordu. 
Başını arkaya çevirmesile Bom -

bayın şimal cihetini işaret ediyordu. 
Biraz yumuşadım: 
- Mis Kros, fakirlerin elinde mi

dir?.~ 

- Cevap vermiye cesaret edemi
yorsun, demek ki, fakirlerin elinde 
esirdir, öyle mi? 

Bombay şehrinin şimal cihetinde 
mahalleleri olan fakirler yer altın
daki gizlimahzenlerinde birçok in
snnları esrarengiz bir şekilde hapse
derek yere gömüyorlar Binbir türlü 
ilaçlarla uyutarak, senelerce şuuru
nu, irndesini ve hürriyetiin çalıyor
lardı. 

Fakirler mahallesinde İngilizlerin 
yaptıkları çok şedit cezalara rağmen 
Hintliler hiç bir şeyden yılmadan, 
beyazlara karşı an'ancvi adetlerini 
tatbik etmekten çekinmiyorlardı. 

(Siyah hançerlerin) birçoğunun 

da bu semtte ihtifa ettikleri ve gizli 
içtimalar akdederek, Hintli gençlere 
istiklal fikirlerini burada aşıladık

ları tnhnkkuk etmişti. 
Mis Krosun fakirler mahallesinde 

bulunduğuna kanaat getirmiştim. 

Bir kelime ile bana haber ver: Mis Ahmet Emin - Vay hayırlı arka-
Kros hangi sokakta ve kaç numaralı daş vay .. 
evdedir? Nnzamettin Nazif - Ne o be .. siz 

Hintli cevap vermedi, fakat üç de- böyle iki bağrı yanık ne yapıyorsu-
fa öksürdü... nuz burnda? .. 

- Üç numaralı evde, öyle mi? Te- Elem İzzet - Sorma başımıza ge-
şekkür ederim, Manama! Hangi so- lcnlcri.. 
kakta bğlunduğunu da söylersen Nizamettin Nazif - Ne oldu bre .. 
memnun olacağım ! anlatın bann .. kim yaptıysa okuya-

Hintli tekrar üç defa öksürdü ve vım canına .. bir vuruşta kellesini u-
bir şey söylemedi. çuravım. 

Ben bu neticeden çok sevinmiştim. Ahmet Emin - Yavaş gel. bu pa-
Kendi kendime: lawava ve1miyorlar .. 

- Mis Krosu buldum. Vali de bu 
neticeyi öğrenice, kim bilir ne kadar 
çek sevinecektir ! 

Diyordum. 
Fakat, bu esnada, hiç ümit etnie

diğim feci bir manzara karşısında 
kaldım: 

••• 
muhartirl 

Bendeniz, bu yazının 
leten dilerim : 
leden dilerim: ·ıc!ôl? 

Her ne kadar sürçü lisan etti · 
affola, gönüller kmlmıya.. ,.,.-
••ınııuu1111uıııur11uıııı•un•n11••nuuıınuusu•n"'""".ırt 

Güzel yıldızlar 
( 4 iincü sayfadan Jıvarrı' 1'• 

kel gibi \'Ücutler, mevzun ve ~b:;ıe 
tar bacaklar olur olmaz \'esıle"ste
açılıyor. Filmi seyredeceklere goıcııır 
rilmek üzere lürlü tıfr.Iü ayd'ınlı•eri· 
altında çcşid çeşid hareketler \ ııce 
liyor. Bu, yıldızlar için az ~.ş~~li1'' 
değildir. Yıldızlar artık bu guz tc i· 
lerin hep başkalarına gösterH~~ııe· 
çin mi yaradılmış olduğunu duŞfltfl' 
rck film kumpanyalarına da, 0 1

11llı 
leri seyred€cek milyonlarca meç 

1 
seyircilere de isyan ediyorlar.~· fl\,d 

Bundan sonra kontratlara bı llı· 
de ilave edilecek: Artık güzel 0~ır• 
ların, heykel vücutların ve bll 
ların tt~şhiri yasak!. ,·ı.ı· 

k 1pıı.ı1. 
Bundan sonra bir film un \)it' 

h 'b' k d' . . edefl sı sa ı ı en ısıne ısyan J<ti!· 
artistten şikayet edemiyece aae 
Çünkü mukaveleye böyle bir rn: 1'11' 

konursa artistler dnima davasın 
zanacak demek~ 

Ertuğr"1 

S d . 1el' 
a ı v 

TlYA rR05 o.4 
(AKSARAY) 

Bu gce<?: KÖR 

3 Perde ö:Iı 
Yazan: VEDAD NEDİM 'l\ 
Ayrıca 1 Perdelik Vod\'1 

• ÇOCUK Tf YA rRoslJ 
t4 te 

Cumartesi, Çarşambn 
4 

LA EONTEN BAB" 
Y .-.ın : Ekrem Rcş:t 
M zik : Cemal Reşit 

Hintli ba§ını arkaya çevirdi ve 
tekrar ön~ eğdi. 

Manamanın bu hareketi, acaba, 
benim son sualimin cevabı mıydı? 

- Peki.. teşekkür ederim, Mana
ma ... 
Cebim~n bir torba sterlin çıka

rıp Hindlinin kucağına attım: 

Fakat Manama, şöz söylememekte 
ısrar ediyordu. Valinin karısını bu 
mezbelelikten nasıl bulup meydana 
Çikarabilccektim? 

Hintlinin yanına iğildim: 

Hintli Manama birdenbire yüzüs
tü yere devrildi ve taşların üstüne 
bir yığın barsak döküldü ! 

Pantalonunun paçaları kan için
de kalmıstı. 

. ~~ 
ronıatıı•"" diş, nezle, grıp, 

ve bütün ağrılannııt derhal keser. 
Ben onun bu hareketinden bir şey 

a~la~ıştım : İşin vahametini gören 
Hıntlı, YJıkasını kurtarmak icin Mis . 

- Al sana, bir torba altın! Gö
rüyorsun ki sözümde duruyorum. 

- Manama, bana bak! -dedim- sa
na birkaç otrba altın daha verece -
ğim .. Aile ve arkadaşların ::ı..ı::ı.sınd.:ı. 
çok ~engin olacaksınt 

Dikkat ettim : Hintlinin elinde u
fak bir siyah hançer vardı .. ve Hint
li. bu hançerle kendi karnını deşmiş 
idi! (Devamı vcır) 

• icabında gUndo 3 kaşe a·ınabilir • 10ıı. 
Jsim ve markaya dikkat. T alditlerinden sakın 
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Amiral Ramiz donanmadan 

Amasya piyade alayının 254000 
kilo ekmeklik ununa teklif edilen fi
at gali görüldüğünden tekrar kapalı 
zarf usulile 25/10/937 gününden iti
baren eksiltmeye konulmuştur. Şart
namcd'e değişiklik yoktur. Tnhrnin 
bedeli 31750 lira ve muvakkat temi
natı 2381 lira 25 kuruştur. İsteklile
rin teahhütlü mektupla veya bizzat 
evrakı müsbitclerile beraber ihale 
günü olan 12/11/937 cumartesi gü
nü saat 11 den bir saat evvel Alay 
gazinosuna müracaatlar. 

• 
ır harp değil, nümayiş 

e leniyordu di or 
Amiral Ramiz, Amiral Vasıftaıı bahseder
ken ''onun şakalarına ben de şaka olarak 
mukabele edeceğim,, diyor ve bütün 

c563• c7312• 

* Tümen birlikleri ihtiyacı için 79 
ton bulgur k:ıp?lı zarfla alınacaktır. 
Eksiltmesi 11/11/937 saat 15 tedir. 

Teklif mektupları belli saatten bir 
saat evveline kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 9480 lira, ilk te
mi nah 711 liradır. İr.teklilerin şart
namesini görmek üzere her gün V€ 

eksiltmeye iştirak için belli gün ve 
saatte teklif m€ktup1arı ve kanuni 
vesikalarilc Lüleburgaz Tümen sa
tınalma komisyonunda bulunmaları. 

sahiplerine cevap veriyor •• soz 

Osmanlı donanması tek başına A verof un 
karşısına bile çıkacak halde değildi ! 

1 [Amı al Rmnizin cBalkan> deniz 
IQrbi . 
ta nı r. çin kaybettik? adlı hatı-
tıı .1e ba lıyaıı büyük anketimiz 
lı 14

na eb tile söz söylıyen · Osman-
,dona ması 1 icali, tari1ıi tenvir 

1 r 'a da buyuk biT lıizmettc bu
dular So:: sahibJeri arasında 

1 
1 telıı okıa·nazarlar ifade eden

r te ak ızlara dıişcnler oldtı. En 
0 ıleycn Amiral Vasıf idi ve 

t rı Balkan 1ıaTbi hakkındaki 
r ı da ne~rettil.ten sonra 
b"tırmekti. Fakat, o har

'dımın hemen hılafı bir şekilde ya • 
zılmıl>'tır. Mesela meşrutıyetten ev-

lvclki zamana aıt vakayiden bahse
dilirken, Abdülhamit devrindeki 
Kaptan Paşalardan (Bahriye Nazi-
rı) merhum Bozcaadalı Hüseyin 

!Hüsnü Paşa mevzubahs olmuştu. 
Neşredilen hatıratta ise bu zat, pek 
silik ve mubhem bir vaziyetle yadü 

c566:ıı c7315> ' den sonra iltica ettiği liman~a sıkış· 

l tııılmıynrak ve baskın yapılmıyarak * 
serbest bırakılan uzun bir müddet Afyon merkez kıtaatı için 225 ton 

1 
zarfında tamirlerine zaman ve fır

sat verilmesi yüzünden ikinci Mon
ldros harbinde Osmanlı donanmasını 

un kapalı zarfla eksiltmeye konul-
lmuştur. Eksiltme 16/11/937 salı gü
nü saat 16 dadır. unun beher kilosu 

mağlUp ctmi\ e zaruret \'e imkan 12 kuruş tahmin edilmiş muvakkat 
bulmnsı· • teminat 2025 liradır. Umum şartna-

D - Donanmamızın mağlubiyetin· 1mesi 135 k~ruş ınuk"bi1inde. 1 _ I~~~ 
.ic müessir olan muhtelif esbap ve ive Ankarn Istaı~bul levazım amırlıgı 
nvamıl ile, vesait ve teçhizat nok • I s~tınalma. ko:ını:yonun~:U: alı~abi-

' sanıı- 1 • idari keşmekeşler, farkacı- ılır. İstcklılcrın ıhale gunu bellı sa
lık ve sıyast entrika ve zihniyetleri atten bir saat evvel tekli! mektupla
tesirlcırılc sıl5h arkada~hğının ve rı~ın Afyonda K"or _satına1ma ko -
bahriye vnhdetinin sarsılması; mısyonuna vermelerı. •7290> 
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Soltanahm.:l'de Alem
dar mahallesinde Yere 
batan sokağında 219.50 

metre murabbaı arsa 

Soltanahmet'de Alem
dar mahallesinde Ye
re batan soka~mda ka.. 
in 583 metre murab. 
baı yerin 26/100 his.cıesi 

Eski 6 
Yeni 28.30 

Arsa 

Eski 6 Arsanın 

Yeni 20.22 96/100 
24.26 

176.-

672.-

Mevkileri yukarda yazılı yerler ilki peşin ve diğerleri yedi senede 
yedi müsavi taksitle foizsi7. olarak ödenmek üzere peşin veya sekiz 
taksitle ve pazarlıkla satılacakbr. Taliplerin 15-11-937 tan1ıine müsa· 
dif Pazartesi günü saat onda şubemize gelmelerl.. (717) 

1 - Şartname1'i mucibince 14 adet Elektrik molörü açık cksiltu.e 
suretiyle satın atanacaktır. 

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

lII - Eksiltme 2-XIl-937 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 
14 de Ka bataşda,Levazım ve Mübnyaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacakıtr. 

iV - Şartnameler parasız ohırak sözü geçen şubeden alınabff r. 

V - Fitasız teklif ve kataloklar eksiltme gününden bir hafta ev· 
veline kadar Tütün Fabrikalar şubesine verilmelidir. 

VI - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte o 0 7,5 

1 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda ada geçen Komisyona gelme-

1 led ilan olunar. •B,, •7109" 

1 ~----s_t_a_n_b __ u_ı ___ K_o_m __ u_ta __ n_h_ğ_• ___ ı_a_n_ı~a-rı ___ ı 
Güm... i.l}U h stahanesine 1500 ki- tur. Şartname hcı: gün oğlederı ev

lo tereya ı ,. rm"ği taahhüt eden vcl komisyonda göri.ılebılir. hteklı
mut ahhıdi na mve hesabına 1128 ki- lerinin s:; liralık ilk 1eminat makbuı: 
lo 650 gram tcreya ı açık eksiltme 

ıle ihale~ 29/2. teşrin/937 pazartesi 
1 gumi saat 15,30 da yapılacaktır. Mu
hammen tutarı 1128 lira 65 kı.:ruş-

veya mektublariyle ber.ıber !!la e 
günii vakti muayyeninde Fındıklıda 

] Komutanlık Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. c.7til';, 

• • 
·e bHJiıl idare etmiş bulu· 

'!; l· l\ı iral Ramiz, gazetemize bir 
t tup gondererek Amiraı Vasıfa. 
t ld ~er oz sahiplerine ceı•ap veT-

tezkar edilmiştir. Halbuki Abdülha
midin vehim ve vesvesesi, zulüm ve 
istibdadı yüzünden muattal ve zin
cirbend kalan harp gemilerinden 
bahriye zabitanının istifade edemi
yeceklerini pek iyi takdir ve ihatn 
eyleyen merhum paşa, hiç olmazsa 

1 bu mesleğin idari ve seyrüsefer kt· 
Gibi mühi mmevzular ve maddi * 

manevi esaslı mesclelC'r teşkil et _ Her bir kilosuna tahmin edıkn fi- 1 - İstanbul Komutanlığı emrin-
mekte ve bunlnrın b::ıc;lıca mes'ul ve at 14 kuruş olan 134000 kilo un ka- de buluann kıfat ve mües €"'at eratı 
müsebbipleri etrafında durüdiraz palı zarfla rnünakas3yn konulmuştur. ıçin satın alınacak kışlık sebzenin 

/cinsi ve miktarlariyle ihale saatleri 

, tsted'9ıni bildirdi. Maksadımız 

0 ı~ tarihe hizmet olduğuna göre 
c• llıanı balıriyesinin bir harp idare 
t<ıı ülaıı emekdar ve giizide Ami-
1e 

1 
Yeniden vereceği izaJıatı hiç 

'id <tsuz bu balmndan faydalı ve .. 
1•d b ılduk. Amiralın mcktubu
'e ı ahatım bugünden itibaren 

'e•re başlıyoruz.] 

s Amiralin mektubu 
~ Telgraf ga::etcsi muhterem 

ı-l ıgu e : 
tr. C: d muhteremenizde, Türk 

,' tı içın büyük bir f lfiket ve zı
tı :ı nc-ticelcncn Balkan harbi zai

t n bahi kısmına ve Osmanlı do-
lltrı . a • 

ki 

~ \e ~ahriyemiz tarihi noktasın
ltltad~~riyemizin Balkan harbi
{iti tun eden de\Telerindeki 

~ fi ı-.. Urnurniyesini tenvir mak -
. ·•ıt r t• 

•\ ·1 u ıyetten evvel ve sonra-
lı'ı;ı Ü \•e \.'fıkıat hakkında verdi-

11'ınt ve izahat dahi maksa-

sımlarında tecrübelerini arttırmak 

ve bir vapur nasıl götürülür? Nas11 
getirilir? Bunları olsun öğrettirmek 
maksadile bahriye zabitnnını, İdarei 
Mahsusanın seyrüsefer postalannda 
süvari veya hesap memuru gibi iş
lerde istihdam ettirmiştir ki rneşru
tiye tdevrinc yetişen kaptanlann ve 
b<?nim gibi ümeraların ve belki de 
hiç bir vapurda süvariliği veya ame
li bir biJgi ve tecrübesi sebketmediği 
halde meşrutiyet devrinde hattiı pa
şalığa kadar ir-tika eden bfrhayli ri
cali bahriyenin nakıs ta olsa bütün 
feyiz ve malumatları, işte yine bu 
himmetin mahsulü olduğunu söy -
lemek ve paşayı burada rahmetle 
hüsnüyld eylemek bir vecibedir. 

3 - Keza Haddehane mektebin-
den bah~dilirken bu mektebin u -

l
mumi sckildeki vaziyetinden ve o 
devirlerde bıraktığı intıbalardan 
misilll<.>r gelirılmiş ve mnahaza bu 
eks<>riyetc rağmen yetiştirdiği bir-
çok erbabı marifet ve iktidar dn zik
r ve kaydedilmişti. Halbuki bu da bir 
çok infial<it ve suıt<:'fehhümntn se
bebiye tvnecek bir şekil ve vazi
yt'ttc yazıldı Bu cihetin de kayıt ve 
ic;aret edlmcsini hassaten rica ede -
rim. 

4 - Me. rutiyet devrindeki bahri
yemizl.n vnziyctinc dair beyanatta 
ise h;c bir esnmi ve eşhas tasrıhen 
mevzubahs değil iken burada ela ba
zı meslek arkadaşlarımın t<'essür ve 
infiali mucip olacak bir f;l'kilde sah
san ve tasrihen yadedilmesi - nef
sül'emirdC' hakikat tC' olsa • belki on
hırdan 2'ivadC' benim mucibi te,,ssü
rüm olmustur. Bu cihetin de hiç ol
mazs:ı kaydını rica cderim.:ıı 

Cevaplarım 
NE DiYORLAR? 

Şu tavzihattan sonra hatıratım ü
zerine ıneslekdaşlarımın yazdıkları 

veya söyledikleri mcsaile nakli ke
lam edeyim. Bmıların en mühim ve 
c:;aslı noktalarını şu suretle telhis 
kabildir: 

A - Yunan donanmasmm başlı
bc:şımı bir kuvvet rükni.i olan (Ave
rof) un. donanmamızın isabetli ateş
lerile mühim surette hasara uğraya
rak Yunan kumanda heyetinin mer-

I milerimizin yaptığı tahribat ve ya
rattığı cehennemi sahnelerden mü
teessiren şaşkın ve perişan bir hale 
geldiği, o müsait sıralarda düşma
nın bu en kavi harp istinadgahını 

yalnız tahrip veya batırmak değil, 
belki de iğtinam eylemek imkanı 
hasıl olmuş iken talii hrabin nadi
ren bahşettiği bu miistesna fusat 
ve vaziyett<?n istüadc cdilmiyerek 
(Averof) un körii körüne kaçırıl • 
ması; 

B - Bütün donanma zabitan ve 
efradının büyük şevk ve gayretine 
ve harbe devam ve düşmanı takip 
hususunda alenen izhar ettikleri ar
zu ve heyecanlara rağmen düşman 
donanmnsının esnayı ric'atinde ve 
bütün biitün imha cdilmiyerek do
nanmamızın a eşi kesmesi ve Ça -
nakkaleyt:' avdet eylemesi; 

C - Düşmanın firar vt> ri<''atin-

mül<ihazalar, mütnlcalar serdü it- Şartnamesini p:ıra ız almak ve ör
yan kılınmaktadır. neğini görmek ist"yenlerin her gün 

Ncşrcdılen hahratım, dikkatle ve öğleden sonra Safranbolu piyade a
hir daha okunursa, görülüyor ki bü- layı satınalma komisyonunn gelme
tün bu maddelere ayrı ayrı temas leri. İlk teminat miktarı 1407 lira -
edilmiş ve mağlUbiyetimizin esbap dır. Münakasası 18/11/937 perşem
ve avamili yeg:ın y<'gfın tetkik ve be günü saat 15 de yapılacaktır. 
inıh kılınmıştır. ,Münakas ya gireceklerin 2490 sayıh 

Bununla beraber muhterem gaze- kanunun 2 Vt:' 3 maddelerinde yazılı 
tenizde hntıralarını okuduğum ar- v<'sikaları ilk tcminatlarile birlikte 
kadaşlarımın bazıları, donanmanın teklıf mektuplarını ihale saatinden 
mağlubiveti etrafındaki hadisatın -'n az bir saat evvel Safranbolu Be
mes'uliyetlerini her nedense bana lediy"sinde toplanacak komisyona 
etfetmektc> \'(' bunun için de birçok VPrı}PCektir. c575:ıı 4 7410, 

hakikatlerden sureti tecahül ve te- 1 Askeri fab.:i'k;lar 1 
gafül göstermekte olduklarından bu _ lrAnları 
mevzu üzerinde yeniden münasip . 
b:ızı izahat vermeyi ve bu suretle l 15 ton Elektrolit bakır 

Cinsi Mıktnrı Muhammen 
tutan 

lspanak 17600 1760 
Lahana 35200 li60 
Prasa 52800 2640 
lspanak 22000 ?.200 
Lahana 34600 1730 
Prasa 34600 1730 
lspanak 9600 960 
Lahana i200 360 
Prasa 9200 460 

l
ve münakasa şekilleri aşağıda yazıl. 
rnıştır. 

ilk Te
minatı 

462 

425 

134 

ihale 
günü· 

25-11-937 

ihale Münakasa 
saati şekilleri 

15 Kapalı zarfla 

25·11·937 15,30 Kapalı zarfla 

2.S.1 ı.937 16 Açık Eksiltme 

2 - Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. 
isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayıh ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale 
saatinden en az bir sa~t evveline kadar teklif mektuplariyle Fmdık· 
lıda Komutanlık sntın:ılma Komtsyonuna gelmeleri. "7618,, 

jefkarıumumiyeyi ve tarihi tenvir 
eylemeyi bir borç ve vazife bildim 

Ancak ~urayı da kayda rnüsaraat 

T. hmin edilen bedeli c74,750. lira 1 
olan yukarıda yazılı 115 ton elektro- Denizyolları 
lıt bakır Asi-eri fabrikalar umum 

ederim ki kendisilc eski ve samimi mi.ıdürlüğü satınaJma komisyonun
bir hukukum olan muhterem mes- ca 27-12-937 ·pazartesi günü saat 15 
lt>kda ım Vasıf Paşanın ynzıları, zati de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
mcıs'el<>den zivade en ziyade şahsı Şartname .3., lira ~14., kuruş muka
nac-iııme matuf ve münha!iır gibi gö- bilinde komi.,yondan verilir. Talip-

· rülmüş ve haklı haksız birçok tariz- lerin muvakkat teminat olan c4987ı 
]erle mali bulunmuş olduğundan lira ,50. kuruşu havi teklif mektup
bunları ela - kendi tabirleri gibi- şa- larım mezkur günde saat 14 de ka -
ka addrtmt:'kle beraber vereceğim dar komisyona vermeleri ve kendi
revaplarının da mabeynimizd'e olan lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
lmuhabbetı kadimenin (Yekdiğerinı> ve 3 maddelerindeki vesaikla mez
lbe:ızeyenlf'r )Ckdiğerini sev<'rler) ıkur gün ve saatte kcmisycına müra-
mno;adJkınca karakterlerimizdeki caatları. c749Q, 
müsabehctten mütevellit olmasınn 

!bina n şııka) a kar ılık şaka olarak 
teUıkki e'li1<>c.'<'i'l'ine itimad ve iğti -
rarla <''1 onunda ve vine bu sütun-

• !arda \.aıı'acaP,ını şimdiden not ve 
kaydedetim. 

••• 
Mevzua giriş 

OSMANLI DONANMASI 
Şimdi mevzuumuza nakli kelfım e

deyim: 
Aı kadaşlarımm neşredilmiş olan 

hatıralarındaki en mühim ve esaslı 
noktaları tasnif ve telhis ederek bun

* 16-12-937 pcrsembc gunu saat 15 
de kap::ılı zarfla ihale edilecewi An -
karada Ulus gazetesile 27, 29 birin
cite rin ve 1 /ikinci tcşrin/937 istan
bulda Son Telgraf ve İzmirdc Ana -
dolu gazetelerile 27, 29, 31 birincite~
rin ve 2/ikinciteşrin/937 günlerinde 
ilan edilen 115 ton elektrolit bakınn 
Ulus ve Anadolu gazetelerince her 
hangi bir sehiv neticesi olarak cins 
ve mikd:ırı yazılmaksızın neşredil -
miş olduğundan mezkur günlerde 
çıkan ilanlar hükiimsüzdür. c749h 

ları buru! sırnsile ayırmıştık. Bu kuvvci u111umiyesi fennen mezkur 
maddelerden A fılmısını Averofun hükumetin (Yani Yunan hükiımeti
mağlub bir hale gelmesine rağmen nin) tek bir Averof zırhlısına rnuka· 
batırılmaması ve bundaki rnes'ulün bele edecek bir holde bulunmadı -
tesbit ve tayini keyfiyeti teşkil et- ğındnn böyle bir hal vukuundn hiç 
mektedir. olmazsa ~~40 nisbetinde bir muvaf-

Bu bahsi yine (A) fıkrası altında fokıyet temini için hususatı atiycnin 
berveçhiiıti tetkik ediyorum: icrnsı lüzumunu arza cesaret eyle • 

ı İmdi her şeyden evvel şu ciheti dik.> denilmekte ve raporun aşağı
kaydedeyim ki: Yunan donanmasile !arına doğru donanmanın mühim ba
Osrnanlı donanmasının kıymeti har- zı ncvakısının ikmali, ve gemilcrdc
biyeleri ve materynl mukayeseleri ki muhtacı tamir ve ter:mim yerle
netieesinde fennin verdiği hiıkmü- rin ıslahı istenilmektedir. 
kat'i Osmanlı donanmasını lehinde Bu raporla, talep olunan ncvakı
değildir. Hatta tek bı:ışına bir Ave- sın dahi ikmal edilmediğini şurada 
rof, muktedir bir elde ve mahir bir kaydeyledikten sonra esasa rücu'la 
kumanda altında bu1unduğu takdir- devnm edeyim ki donanmamızın bu 
de bütün Osmanlı donanmasını im- acı vaziyeti donanma erkanınca ve 
haya kafi gelebilirdi. Bahriye Nezaretince değil, bittabi 

Nitekim bu acı hakikati yine ga- Başkumandanlık ve bütün erkanı 
zetenizde neşredilmiş olan 20 EylUl hükumetçe de malfun idi. Bu sebep-
328 tarihli bir rapor sureti de resmen ledir ki donanmadan bir muzafferi
teyid ve tasdik etmektedir. Bahri- ·et ve galibiyet ve hatta hcrp etmek 
yemiz ve donanma erkanı tarafından değil, yalnız devletin yüzakhğı na
yazılan ve verilen bu rapor mukad- mına Akdenizde bir nümayiş, kısa 
dimesinin son f ıkralarmda aynen : bir gezinti isteniyordu. 
cHalbuki hfılihn7ırda donanmamızın j (Det·amı mır) 

1SJ.ETMF.St 

İzmir Sür'at Postası 
Şimdiye kadar İstanbuldan Cu

martesi günlen saat 15 de kalkan 

İzmir sur'at postası 14 ikinci teş -
rinden itibaren İstanbuldnn Pa • 
zar günleri snnt 10,30 da kalkarak 

İzmir'e Pazartesi giinü saat 10 da 
varacak ,.e İzmirden Salı günü 

saat 16 da hareketle Çarşamba gü
nü saat 16 da İstanbula döneeek-
tir. 7613 

Ayvalık Postaları 
Şimd"ve k dar İstanbuld'an Sa

lı ve C ımn <.inleri saat 19 da kal
kan Ayvalık postaları 13 ve 17 i
kinci tf: rin t. rihlerinden itibaren 

İstanbuldan Çarşamba ve Cumar
tesi günleri sant 15 de kalkacak
lardır. 

Bu postalara kalkış günleri yük 
alınmıyacaktır. c7613:ıı 

Mersin Cuma Postaları 
Şimdiye kadar İstanbuldan 

Perşembe günleri saat 10 da kal -

kon Mersin ikinci postaları 12 i -
kinci teşrinden itibaren İstanbul

dan Cuma günleri saat 10 da kal

karak gidiş ve dönüşte ayni pro -
gramı bir gün farkla. yapacaklar
dır. c7614• 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cNişasta ve glutenli mcvad imafü 
hakınd&ki ihtıra için alınmış olan 

4/12/933 tarih ve 1759 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 

kere başkasına devir ve yahut icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla 

bu hususta fazla mallımat edinmek 
istiyenlerin Galatada Aslan Han 5 
nci kat 1-4 numaralara müracaat ey· 
ııemeleri ilan olunur. 

Jj 1356 Hicri - -

============== Ramazan B. teşrin 
İstanbul Bırinci İcı a Memurluğun

dan: 
Mahcuzun paraya çevrilmesine 

karnr verilen muhtelif fotoğraf pla

kaları ile muhafaza kutuları ve ceb 

fenerleri ve sairenin birinci açık ar

tırması 13/11/937 cumartesi günü sa

at 9 da Beyoğlunda Tünel iıaşında 1 

numaralı Polider gramafon mağaza

sında paraya çevrilecek ve kıymeti 

muhammenesinin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı tnkdirde ikinci açık 

arttırması 16/11/937 salı günü ayni 

mahal ,.e ayni saatte yapılacağı ilan 

olpunur. 

6 28 -Yıl 1937,Ay 11, Gün 314, Kasım 3 

10 2 nciteşrin:Çarşamba 

Çiğ düşmesi 

Vakitler Vasıtf Ezani 

sa. d. sa. d. 

Güne~ 6 42 1 46 
Ôğlo 11 58 7 02 
ikindi 14 39 9 43 
Akşam 16 56 12 0) 
Yatsı 18 30 l 34 
im.sak 5 00 12 04 
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Soğuk algınhklan her türlü hastalıklara 
yol açabilir. Fakat bir kaşe 

Muhtemel rahatsız· 

hkların hepsini ön. 
1 ediği gibi nezle, 
grip, boronşiti de kı· 
sa bir zamanda iza. 
1 e e d e r. H a r a reti 

-Doktor-Operatör-

Orhan rtıahir T oros 
Kulak, Buğaz, .Burun has talık· 

l a rı mütehassı sı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apal'tmanı No : l 

•Her gün 15· 19 kadar• 
1 

ı ıstanbul Levazım Amirliği ı 
Sahnalma Komuyonu İlanları 

İstanbul Levazım amirliği için 
6600 adet soba borusu 800 adet ala -
turka 850 adet alafranga dirsek 
11/11/937 perşembe günü asat 15,15 
de Tophanede Satınalma Komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Talı -
min bedeli 2318 b uçuk lira ilk temi· 
natı 173 lira 89 kuruştur. Şartname 
ve nümuneleri komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. c244> c7569> 

* süratle 
Gr .. in 

Müteahtiit nam ve hesabına 5000 düşürür. liralık yulaf 11/11/937 perşembe gü-

ag"' rtf arın 8· nü saat 14 de Tophanede İstanbul 
levazım iimirHği sahna1ma komisyo-

ma nsız düşmanıdır. nanda pazarlıkla alınacaktır. İlkte-
mınatı 375 liradır. Şartname ve nü-Diş, baş, sinir, ade le munesi komisyonda görülebilir. İs -

rom at izma, mafsal teklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ·2~6> c7571> 

evcaında kat'iyetle ,.. * 
tesir gösterir Ve günde ÜÇ taneye kadar Selimiyede Kavak İskele~i~~n ta-

miri 10/11/937 çarşamba gunu saat 
emniyetle alınabilir. 14,15 de Tophanede İstanbul leva-

icabında gUnde 3 kaşe a:ınabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakmınız 

~ v 
:~:~~~~Z..."'--""'"9 

zım amirliği satınalma komisyonun
da pazarlıkla yapılacaktır. Keşi{ be
deli 542 lira ilk teminatı 40 lira 65 
kuruştur. Keşfi ve şartnamesi komis- , 
yonda görülebilir. İsteklilerin ka - , 
nuni belgelerile belli saatte komis -
yona gelmeleri. c250> c7575t 

* Harp Okulu için 1300 ç,l!t lastik a- • 
yakkabının pazarlığına istekli çık -
madığından yeniden 12/11/937 cıt .. 
ma günü saat 15 de Tophanede is -
tanbul Levazım fımirliği satınalma 
komisyonunda pazarlıkla a1ınacak -
tır. Tahmin bedeli 2340 liradır. İlk 
teminatı 175 buçuk liradır. Şartna • 
me ve nümunesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. 

c25h c7576> 

YA~A t4 E.RMİNc.İ (.İM ! 
T~8lt '1."ttY•K SJWE~INOE 
H~M ·ıYl\.E~TİM , \.IE ~-t>E 
~11\(EM""I E \. EZ.1.21'\t> I M ,. ., 
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HER AYIN BiRiNDE 
Gi./"EMiZDEN PARANIN FAiZiNi A'-

TVRK TiCARET BAHK.ı-.ll 
* ı Deniz Levazım satınal· ı Harp Okulu için 1200 adet atlet fa- I 111 1 

nilesinin pazarlığına istekli çıkma- ma Kom syonu n arı 
dığından yeniden 12/ll /937 cuma 1 _ BE:her kilosuna tuhmin etli -
günü saat 14 de Tophanede İstanbul len bedeli clh kuruş olan c85000> 

_ __;------------------ Levazım amirliği satınalma komis - kilo kuru fasulye, 11/İkinciteşrin/ 
- - ------ yonunda pazarlıkla alınacaktır. Tah- 937 tarihine rastlayan perşembe gü· 

?Vav efendim nası lsınız? si· 

zi çoktan beri göremedim 1 

-Bir az meşgulum. Apar· 

tıman değiştirivorum; HA· 

VAGAZI banyo al eti olan bir 

apartıman buldum. Hemen 

taşınıyorum • .-, 

• 
WAVAGA11-

5Dl=BENI 
101 Jstiklal Caddesi-İzabat·vereaiye satiş 

1min bedeli 600 liradır. ilk ~.cminat~ nü saat 14 te kapalı zarf usulilc a
j45 liradır. Şartname ve . numunesı lınmak üzere münakasaya konul -
1'omisyonda görülebilir. Isteklileı in 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

c252t c7577> 

' * 
Harp Akademisi süvari grupu 

hayvanatı için 150 ton saman 12/11/ 
937 cuma günü saat 14,30 da Topa
nede İstanbul levazım fımirliği satı
nalma komisyonunda açık eksiltme 
ile eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 3000 liradır. İlk teminatı 225 
liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstcklılerin 
be1Ii saatt~ komisyona gelmeleri. 

c217c c7318> 

* Maçka silah deposunun tamiri 
11/11/937 perşembe günü sa"t 14,30 
da Tophanede İstanbul levazım a
mirli!:,'i satınalma komisyonunda a
çık eksiltmesi yapılac~tktır. Keşif 

bedeli 9995 liradır. İlk teminatı 750 
liradır. Şartname ve keşfi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni 
belgelerile belli saatte komisyona 
gelmeleri. ~2ıs, c7319> 

Dr. Hafız Cemal 
(LUKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den 50nra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu. 

maralı hususi kabines inde hasta • 

larını kabul eder. Salı, cumarte3i 

günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-

hane ve eve telefon: 22398 - 210-14. 

muştur. 

2 - Muvakkat teminatı ~1oı, li
ra ,25, kuruştur. Şartnamesi komis
yondan her gün parasız olarak alı
nabılir. 

3 - İsteklilerin 2490 scıyılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim ede ~ 
cekleri kapalı teklif mektuplarını 
en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulu
nan komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde \'ermeleri. c 7301> 

1 İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
1Mahkemesinden: 

: Aliye tarafından Gedikpaşada sa
raç İshak mahallesi Esir Kemal so -
kağında 36 numaralı evde mukim i

lken ikametgahı halen belli olmıyan 
kocası Seyfullah aleyhinde açılan 

boşanma davasının icra kılınmakta 

olan muhakemesinin 13/10/937 ta " 
rihli celsesinde Aliye vek ili avukat 
Vasfi Azizin hazır bulunmamasına 

binaen davanın yenileninceye kadar 
dosyasının mevkii muameleden kal
dırılmasına karar verilmiş ve bu ka

rar üzerine vekili m umaileyh usu -
len istida vermek suretiyle mezkür 
davasını yenilemiş olmakla muha
kemesi 26/11/937 cuma günü saat 
14 e bırak ılmıştır. Arzuhalın b ir su
retiyle davetiye nushaisaniyesi da
hi mahkeme divanhanesine asılmış 
olmakla ad ı geçen Seyfullahın mez· 
kur gün ve saatte İstanbul asliye al-

i tıncı hu ku k mahkemesinde hazır 

ı
bulunmrısı mahkeme kararı daire -
sinde tarihi ilandan itibaren on gün 

ı
~.üdetle tebliğ yerinde olmak üzere 
ılan olunur .. 

,; 

OSKÜDAR- KADIKÖY ve HAVALISI ır.t 
HALK TRAMVAYLARI TÜRK ANON 

ŞİRKETİNDEN : . e t•t"' 
Şebekelerim izde ilk ve Orta mekteplerle Lis<" !al~bel~rın 

9
11 pi' 

edilmekte o lan tenzi.l~tlı bilet ü.cret . t~rifesi. 1~ lkrn~ıte~rıne 1teıııi1~ 
ıarle si gününden ıt ıbaren, Şı rketımızce usulu daıresınd tef": 
gezi va rakası verilmelı" şartile, yüksek mektepler t a lebesine de t•t,,
edilecek ve yüksek mektepl~r talebel: ri için. ~imdiye " kadn;ell •ıJ' 
edilmekte o lan tenzil atlı tarıfe aynı gunden ıtı baren hukrıın 
dırılacaktır. 

Muhammen bedeli 675 lir:\ olan itfaiyeye ahndcak 3 tane P'~~ 
. Müdorl&a.r 6' açık eksi itmeye konulmu ştur. Şartnamesı Levazım 1ır• 

görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 50 2-
11

_991 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi!e bera ber 1 (1'~9) 
Cuma günü saat 14 de Daimi Enc;,mende bulmımalıdorl~ 

.. Dr. IHSAN SAMI •••ı · ,. ·aarc : T I F O A Ş I S I ıı Salıip ve neşriyatı 1 

• Baş mulıarri ri i Tifo ve pa.r~tifo ~a.stalık1~arına ı EN;cl 
1 ı tutulmamak ıçın lesırı kal ı mu· : ETEM iZZET 8 
: afiyeti pek emin taze aş ıd ı r. : -------
ı Her ecıahaıı ede lıu :unnr. : ı 
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