
SAYISI HER , '\ 
Her yerde ve her 
zaman soğuğa karşı 

TABif KANYAK 
Son sahifedeki 

En son Telgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi lllnı okuyunuz. 

mmmuımmn11Hııın11m11rnın 

ıkinciteşrin l Beyruf'fa Miistemlekeleri 
10 ikinciteşrin Yapılan Aralarında nasıl 

Bu iki tarilı fasılası 
arasında mürşid,müne
kkid, mürakib Atatürk 

Yazan 

ilt~n iki yıllık baş döndürücü bir 
gu ıdarı~ . \"erdiği muvaffakıyet 
ra:U:~. ı~ınde gözlerimizi doldu-
ği •. nonu Başvekillikten çekildi
laJc~un 'Ve günlerin boyunda ku-

an kulağa fısıldandı: 
-R:irn · '? hı yapacak bu ışı. .. 

t.... eınıekct hizmetindeki ele • 
«ıanıa 
~a rı tanımamak yolunda hak 

Etem lzxet BENiCE 
- Beşvekilimiz ... 

Dedi ve.. ona ittifakla itimat 
etti 

••• 
Celal Bayar'ın Başvekilliği ka

dar, Celal :Şayar'ın programı da 
Atatürk'ündür. İkinciteşrinin bi
rinci günü millet kürsüsünden 
söylevini veren Şef : 

Müzakereler 
Menemencioğıu fev-Taksim edecekler? 
kalade ko mıi ser 1 e ,,.. 

müzake~eıerine de .. I talya-Almanya-Japonya hangi m iis-
vam ed~:_or • ? 

Suriye Cumhurrei- temlekelefl Ve DaSil paylaşacaklar• 
si de Menemenci- ~ ~.t t k J d .. ·· .. ? 
oğlu ile görüştü r-ransa son lJ şaa arşısınua ne uşunugor . 

Berut, 12 (Hususi) - Numan Me
neinencioğlu dün de Kont dö Mar-

telle temaslarına devam etti. Bu a

yın 29 unda başlıyacak olan yeni Hab:an?n!nr için bu belki mazur 
lıa k hilgısizlikti. Fakat, herkesi 
ı~1\3 esten iyi tnnıyan Ulu Şef, Cc-

. - Yeni hükCımetten şu ve .. ~un-
ları istiyorum. tay rejimi ile ikincikfınunun birinde 

ayar adına: 

- Bacv~kil u ~ •. 
nvanını verdi ve : 

ba O, bu hizmeti muvaffakıyetle 
Şaracaktır. 
l)C'd' 

" •• 
1
• Atatt.iıok'e inananlar sayı 

d Rosterilen insan başları d€ğil
l?ı~İı .l\ta~ürk bir millettir ve .. bir 
Cırt et butün hüviyeti ve adı ile 
to:t· Üzerinde yaşadığımız bu 
ııı ~ldara, miivellidülhumuzası
~, cıgcrlcrımizc indirdiğimiz bu 
•Vaya : 

; A•aturk Türkiycsi.. 
1Yoruz. Onun içindir ki; onun: 

; Başvekilim ... 
but dıgi Celal Bayar'a da millet 

'tılugunün ıniışahhas mümcs
'· 

1ni eden Büvük Millet Mec· 
de: ~ 

Dedi. Bu istek, temeli en sağ
lam rejim harcile yuğrulup ku -
rulan inkılfibın o temeller üzerin
de yepyeni yükselişini, memleke
'tin b.-uriıl.uşunu, refahını, eksik
sizliğini isteyen ve emreden di . 
r.ektıflerdi, Ve.. bu direktifler an
cak Atatürk'e has bir görüşün hu
susiyetini, keskinliğini taşıyor, 

yapılacak işleri, ayni zamanda 
yapılmamış işlerle birlikte göz
önüne ve sıraya koyan mütebariz 
bir ifade nrzediyordu. Şüphe 

yok ki, AtaWrk, kabinenin yeni 

mesai hamlelerine kaynaklık e
den ) i.ıksek direktifleri arasına 
serpiştirdiği ve eksikliğini i
fade ettiği bu işleri bizzat söyle
mek ve tntbikini istemekle hem 
büyük önderliğini ifa ediyor, hem 

(Devamı ikinci sahifede; 

yapılacak intihab işleri bu temasla

rın mevzuunu teşkil etmektedir. 
·Kont dö Mnrtelle Menemer.cioğlu 
·orasındaki müzakerelere bugün de 
devam olunacaktır. 

Dün öğle üstü Kont dö Martel ve 
1 c:fl.sam da reisicumhur Menemenci-

1 oğlu şerefine birer ziyafet keşide et
' mişlerdir. 

1 
Dün akşam ziyafetten önce Mene-

mencioğlu ile Reisic-.ımhur ve nazır

, lnr arasında mütekabil ve mutad 
resmi ziyaretler de teati olunmuştur. 

Numan Menemencioğlu, buradnn 
ayın 17 veya 18 ind·.:? ayrılacaktır. 

Japon ordusu heı· ·ı 
tarafta ilerliyor 1 

10,ooo Çinli a-;k~r Fransızlara 

Müstemlekeleri tok.sim işi bir polltıka işi değil, eninde ve 
sonun.da bir siper işi o lacak .• 

:Varşova, 12 (Hususi) - Sovyet j Demektedir. Diğer Sovyet gaze - ıletle rarasında yenıden taksimıdır 
matbuatı Roma paktı hakkındaki teelri de bu haberleri teyid etmek- Yapılan ifsaata göre, Şimali Af j. 

tahlilat ve tefsiratına gün geçtikçe tedirler. kada Tunus, Cezayir, Fas Trnblı,. ... 
dnhn büyük bir ehemmiy t vererek Paris, 12 (Hususi MuhabirımlZ - m:ırbc ilhak n ak, Surıye, ı 

11
, _ 

ve ifşaatta bulunarak devam ediyor. den) - Romn Paktına daha bazı l=ü- tin, Maverayı Erdun Almanl.ı. 11 
Sovyet kaynakları tehlikenin büyük çük ve biiyük devletlerin idhaline mandasına tcrkedılccek Çindek: 
olduğunu, İngiltcrenin hadiseler çalışıkhğı öğrenilmektedir. Brezilya- tiyazlı mıntnknlar ilga olunacak. · 1. 

karşısındaki boyun eğer gidişinin da da faşizm ilan edilmesi ve pakt'da sırda İtalya - Almanya • Japon\ •. \ 
1 

teslim oldular 
Bir Çin ordusunun da 

hattı kesildi 
. ' rıc at 

Menernencloglu ve Kont harb ihtimalini azaltacağı yerde ço- esasen Brezilya için bir yer ayrılmış Süvcyş kanalı üzerinde müşh.r k 
Mertel ğalttığını ve faşistlerin cesaret ve bulunması, bu yoldaki ilk haberieri hakka sahib kılacak bir idare tesis 

ıııııııııııııı11ıımııııııı11111111111111111111••1111ııııııı1111111111111ııııı~ıı cüretleri t\ \ arttırdığını ifade etmek- teyid etmektedir. olunacak, Portekiz nıüstemleke>le ı i 

Kabine dün tcdirler. lzvcstiya: Kuvvet ve ısrarla söylendiğine g~:- tamamile Almanvnya bırakıl.ı. ·,, 
c- Faşizm müstemlekeleri Alman- re, Roma paktının istihdaf ettiğı ga- İngilizler elinde bulunan eski Alnı r 

Gece toplandı ya, İtalya, Japonya hesabına taksim ye, İngiliz - Fransız - Portekiz müs- .müstemlekeleri de g'rı)c alır. ıc ;
etmiye-hazırlanıyor. Taksim yakın- temkke1crile Çınin Almanya, İtalya, tır. 

Vekiller Hcyetı, dün akşam 16,30 
da Ankarnda toplanmıştır. 

İçtima, gece geç Yakte kadar sür
müş, kabine programında mevcud 
yeni işler hakkında yeni hazırlanan 
kanun Iayihalnrmın tedkikine de\•am 
edilmiştir. 

Bom on ti 
Fabrikası bira 
Y apamıyacak 

dır.> Japonya ve pakta gııeccık dığC'r de:v- (Devamı 2 inci sahifede) 
• 111111111111111ıu111uııuıu1111111111111ıuııuuu11111ıuıuıuıır1111111ıu11t111111ıııuıı111111ıı1tunuuııu.111ıııtııt11• nnın1111111 .. HHnuuruıuıu11nrwıuuıuuuuıuuın11ınmn11ıuııttuuunuı11uuımııuıuıru1u• 

Vindsor dükünü Şeyh Ensari ·. · ~ · 
Mütareke 3yinine ı rzıer mi öl ürttü? 
Kabul etmediler! Filistindeki kargaşalıklar 

--·····--
Paristeki lngilizl 
Kilisesi papası ne 
diyor? 

tekrar azdı 
• • 

lngiliz askeri kuv-
vetleri sokaklarda 
tabur halinde dev
riye geziyorlar 



2- T E L G R /i F - 12 lkincite~"inn-., 

·ncit ş ·n • 
1 

KUÇUK HABERLER T 1 y ı'a.re 
• 
ıya gosu 

O ·k·nciteşr n 
1 Birinci ı;ahifeden devam) 

de milletin içinden Iışkırmış her 
tada ve her acıya aşinalığın ke -
malini bulmuş bir deha olarak 
kendi dilinde bütün bir milletin 

dılini konuşturuyordu. 

İşte bunun ıçiııdir ki : 

- Milc>t Atatürk, Atntürk mil
lettir_ 

Diyoruz. Çünkü, ondan daha 
y:nkın millctiıli tanıyan ve .. ondan 
daha üstiın bir millet bütiinlüğü
nP mümessillik eden baş yoktur 
da onun için. 

İkincitcşrınin onuncu günü A
tatürk'ü Celfıl Bayar'ııı sofrasına 
şerci ve ışık vermiş buluyoruz. 

~ürk, Başvekilinin bir husu
siyet ~rçevesınden dışarıya tnş
mıyan mütevazı sofrasında da 
millet kalkınmasının mevzuu üze
rindedır ve .. ikinciteşrinin birin

ci günü hem mürsid, hem mi.inek
kid olan Yüksek Şei, onuncu gü
nün akşamında da bir murakib 
dir. Bızzat, kendi ve milleti adına 
muı·akfb. Bunun en büyük müey
yid si de şu beyanatlandır: 

- Celal Bayar ve .. arkada§lan 
benim millete vadettiJ;lerimi ya
plıcaklannı bana ve millete va -
dettiler. Ben milletle beraber Ce
lal Bayar'ın ve arkadtJ§larının 
programının nokıa nokta tatbik 
edildiğini takib eder.eğim. Daha 
iyi izah edeyim. ben Türkiye 
Cumhurreisi Atatürk ve Türk 
mmeti, Bcıfvekıl Celal Bayar7tn 

ve .. omm hükumet: 1in programını 
takip ediyoruz. ce fiili neticesini 
görmek istiyoruz .. 

Şef Atatürk'ün, münekkid A-
1nlüı k'ün, mürşid Atatürk'ün, 
murakıp Atatürk'ün huzurlarında 
ve Ti.ırk milletinin adı karşısında 

modern Başvekilliğin en iyi çeh
resini iş tutumu ve programı ile 
veren Celal Bayar söz \·eriyor : 

- Size, affedersiniz, beni ma
.:ur göriinüz, yalnız siı-e değıl. 

bütiln Türk milletine benimle ça
lışan arkadtJ§lanmla hemfiklr o
larak söz veriyorum ki Büyük 
Millet Meclisi hu::urunda al.dığı
mız teahhütleri muoofjakıyetle 

yapacazımıza kanaatimiz varchr. 
Eskiye karşı yeninin kavrayış 

mücadelesini yapan, enerjiye, is
tidada, ıhtısasa, liyakat ve başa
nya mahbeslik eden geri bir oto
rite zihnıyctini kovalıyan ve .. pro
gram nutkunda en realist bir 
gençlık ve dınçlığin mümessilli
ğini kendisine aid bütün hususi
yeti ve vasıflarıle ifa eden Celal 
Bayar'm bu vadi ve .. bu sözü mu
hnkak kj ancak Celal Bayar'ın 
v<>rebilnwyi göze alacağı bir va
iddir. 

Şefinin, mürşidinin, murakibi
nin ve biitün bir milletin huzuru 
ve adı karşısında bu vaidi yapa
bilmek için ancak o vaidin ağır
lığında ağır, kuvvetinde kuvvetli 
liyakat sahibi olmak gerektir ki, 
Ulu Önder o kuvveti, o ağırlığı, o 
şahsiyeti ve o liyakati boluboluna 
bulmasa, görmese, inanmasa hiç 
şüphe yok ki, Celal Bayar'a : 

- Başbakansın_ 

Demez ve .• yüksek direktülcri
nin başarısını ondan beklemezdi. 
On dört yıldır hayat hamlel~rini 
ve hayat safhalarını yakından '\·e 
adım adım takib ettiğimiz Celal 
Bayanı bu çetin sınavda da mu· 
vaff akıyet temennilerimizi bir 
kere daha tazeliyoruz. 

İşte 1 İkinciteşrin - 10 İkinciteş
rin fosılasmm bizde bıraktığı in
tıbalar. 

Etem izzet BENiCE 

* Bir hafta içinde muhtelif Be
lediye suçlarından dolayı 420 kişiye 
para cezası verilmiştir. 
* Üniversitede münhal doçent -

ilikler yine çoğalmıştır. Bu ay bir mü
sabaka imtihanı açılacak ''e hariçteı:ı 
doçent alınacaktır. * Gümrüklere yeniden namzed 
memur alınacaktır. * Antrepolarda eşyalann üst 
katlara hamal yerine asansörlerle çı
karılması için tertibat yapılmakta
dır. * İzmir vilayetinde Hazineye aid 
toprakların derhal göçmenlere te\·
zii kararlaştırılmıştır. * 14 maliyecinin 153 bin liralık 
ihtilfıs sucundan muhakemeleri dün 
de devam· etmiş, -suçluların ihtilas. 
suiistimal, rüşvet gibi suçlarının ay
rı1ması için tahkikatın genişletilme
sine karar Yerilmiştir. * İnegöldeki bütün köprülerin be
ton olarak yeniden inşası bitmiştir. 
* Eski Başvekil Makdonaldin ce

nazesi doğduğu şehir olan Los Simu
ta gömülecektir. * İngilterede Kralın riyasetinde 
mütarekenin 20 nci yılı tes'id edilir
ken meçhul bir şahıs, ·Bunlar hep 
riyadır, siz yine harb hazırlıyorsu -
nuz!• diye bağırmış ve yakalanmış
tır. * Filistinde yine örfi idare ilan 
edilmiştir. Karışıklıklar bütün şid

detile devam etmektedir. * Tekrar teessüs eden Polonya -

l nın 20 nci yıldönümü dün Polonya-
da resmi devlet ba)'Tamı olarak kut

' lanmıştır. 
*Brezilyada faşistler iktidar mev

kiine geçmek için bir hükumet dar
besi yapmışlardır. * N;> on anlaşmasına göre, İtalya 
dünden itibaren 40 gemi ile Akde

' nizdcki kontrole başlamıştır. * Çekoslovak Hariciye Nazırı bir 
· nutuk söylemiş, Almanların tehdid

lcrine kulak asmıyacağını, fakat 
memleketteki Alman ekalliyetlerine 
karşı yapılan taahhüdleri Hükfıme
tin yerine getirmekte olduğunu an
latmıştır. * Londarda tayyarecilik tahsil e
den~!; gencimiz, dün tahsilden dön

,._ .. , ....... müslcrdir. 1···· .. ···· ............................................. . 

( l!irtnci sahifeden devam) 1 bul etmekle beraber, dünyayı ye-
Ancak, bu taksim planı her tara!- rindcn oynatacak böyle bir cür'etin 

ta ha\ retle karşıltınmakta ve bilhns- asla muvdfak olamıyacağmı kaydet-
r .ı bazı Fransız gazetelerinde: ınektc ve olsa olsa bu nevi ~sam·as-

- Gülünç hayal! yönel> haberlerin İtalya, Almanya 
Tavsıfilf> istihfaf edilmektecHr. ve Japonya aleyhinde bir hava ya-
Fransız matbuatı, Avrupadaki va- ıratm<::ttan ı;ayri bır !~e yaramıyaca-

zıyetın çok hassasiyet arşettiğini ka- ğını ifade eylemektedir. 

1 

• dsor dü ünü 
: üt re e ayini e 
Almadılar! 
Paris, 12 (A.A.) - Mütarekenin 

yıldönümü münasebetile Paristeki 
Anglıkan kilisesinde yapılan ayıne 

Vındsor Dükünün gelmemesi rahib 
tarafından rica edilmiş olduğundan 
İngiliz Büyiık Elçilik erkanı, eski 
muhariblcrin ve Paristeki İngfüzle

-=·-=~-"'"-"'""'='-======================= rin iştirak ettikleri bu ayine Dük 

~lekfı·rı·k şı·rkefı' davası gelmemiştir. Rahibin bu talebine 
L scbeb, Dükün Bayan Simpsonla ki-

lise kaideleri hilafına olarak evlen-
rniş bulunmasıdır. 

Uhakemeye bu Sabah da devam edildi Paris, 12 (A.A.) - Paris'teki An
glıkan kilisesinin papazı dün akşam 

Elektrik Şirketinin knçakçıhk da- 'ğünden ı;etirlilerek chlivukuI rapo- Duc dö Windsoı·'un mütarekenin yıl-
vasına bugun de Asliye Beşinci Ce- rilc karşılaşhrılması ve aralarındaki dönümü münasebetile yapılacak me
znda deva rnedil:niştir. Geçen celse- noksanları tekrar tedkik ve tesbit rasımde hazır bulunmaması hakkın
de gi.imrukkrin mahkemeye verdik- jctmek üz re muhakemenin tahkini da beyanatta bulunmuştur. 

kazanan Bugünkü keşide de 
numaraları veriyoruz 

donatdın öliill'U 
etrafında 

. . 1 illilÜ .b"l Ramzey :Makdonalfün o JlC' 

15000 
Lira Kazanan 

813 

beri duyulunca sivasi hayatta ~ ... 
v "rnı~•· 

1 
30 Ltra Kazananlar ıcrce uğraştıktan sonra ahir 0 •

1 
btr 

1

18993 21138 20564 37766 7892 de eski taraftarlarmm bırakt!g atı-
37746 24>575 56119 359.38 5249 ıfırka v,c devlet :adammm ıha'Vfl 
18012 11334 21060 22286 3:143 beti gözöniine gclyor. -r1'Je1' 
19'.)25 13340 35370 30882 33928 j RamY.ey Makdonalrl ismi, 11'.. ,d· 

ı 92385 5073 36996 24658 37281 icin de pek yabancı olnu ·a:n Jbiı 
11

• 

773 2221 lG933 30860 1552 dır. Daha Trablus Jıarbi b:ıc;Jang·~ ,. 
Sonları (35) ile biten butün onda • da bu sosyalist meb"usun harp a ~ı.ı· 
bir biletler 20 şer 1 ra alacaklardır • hmdeki sözlerini gazetelerde ·~a . 

1000 
Lira 

1 
1000 

Lira Kazananlar 

!
Büyük ikramıge yarak İngiltercnin fiili bir nı~aııd:ı 

halesile Trablusgarbı ve o rn~; idi· 
Blr köy/ üye ve a~aıarı jstiıaıtı:n .kurtaracağı ~: sc-

nı bcs1eyenlerımız vardı . s~n vırıı.ı· ' A 1 ki Jneler ~Ti. Balkan harplerı'. 'Jiirlc· mete ye ÇI. ~ Jmi harpler biribirini. tak~_P ettı.e de,·· 
Bu seferkj keşiden in talılerı ya- 1 !er bu sefer !başka bır mucadcl dildi 1 mş yavaş tjmamen bellı oimakta - ri geçirmişe daha mecb'.~~ ~ 05• / dır: Makdonalrl TürklPri sevdıgını g 'i 

1 
3000 liralık en büyük ikramiye bu terdi. Nihayet zafer oldu. ~ 

1 defa talili bir köylüye ~ıkmıştır. Ba- Makdonald da bu memleketin Jdl· 
lık<.'Sirin Kepsut nahiyesinde oturan bir dostu sıfat.ile Türlti C'ı'e if 

J"e rençperlik eden Nafiz ismindeki !Bunlar birer hatuadır. ede 
bu köylü biletini: Sonra .l\fakdonaldın fng.ilt~, 

1 
- Ben, fakır biı' adamım ... Yalnız !Başvekil olduğunu duı:ii~ 1' ssa· 

bir ke.şidelik para bir~ktird~ .... Di- ~üftür; ~ransa~ da radika1~11 
20000 Ur alık Mükafat şu 40 nu· ıyerck Erninönünde fömet gl§esın - üst Hcrrıot ta ış başına ~ ~ 
mara arasında 500 lira almak üze· den nhnıştır. Bundan dünya .sulhünün JS J)iı• 

re taksim edilecektir. Bu bilete en büyük ikramiye isa- hesabına ümide düşenler c.okt.U· y" 
25628 33328 14557 35378 19Z73 bet edine€ dün akşam Haydarpaşa- zat M. Herriot dahi. F2ka~. i~i ~:ıefl 

35228 29607 
38002 

31645 17193 2396 3357 2773 f dan 200 liraya bir taksi kiralıyan Ba- list Başvekil., daha ~ . .ı:oru~i5" 
27510 34932 5087 12558 8849 f yan Nimet, bütün gece karanlıkta zaman aralarında Ingıliz 1: şsrı 

6112 5886 38672 12032 7190 jyola devam edileceği :için paraları Nezaretinin meşhur bir rnO.S~~Jlıl 
10561 32933 39341 6845 11861 vücudüne snrmış ,.e öyle Balıkesire vardı. Bu müste~nrın kaşını. go dil· 
38102 9005 16864 7328 25612 köye götürmüştür. oynatmasile Ma'kdonald, knrşıst11 

1317 5125 33891 611 8051) Diğer büyük ikramiye talil.isi ~c ki radikal sosyalist dost.una: -,.orclıl-
37532 23779 23779 22991 şehıimizd<' \C Marpuççuinrda Emır - Evet veya hayır .. dıye:'bıl~. ,r!l· 

500 Lı·ra K l oğlu hanında bir trikotaj f.abrikasın- İkisinin akdedeceği misak nette: ~e-
azana n ar da amcle olan Şükrüdedir. medi. Çok geçtnedffi :\fakdonai 

11573 16792 33793 22695 26617 ı Talili işçi Şükrü paraları :alınca rini muhafaıımkfırlar, bıraktı. '1~ 
36091 15978 31240 4231 1408 1 doğru bankoya götürerek teslim et- Aradan seneler geçtikten 50:ıc" 
38283 !8755 26045 19491 16436 

1 
m ·-; Ye bu sabah yine bir trikotaj fab- Makdonaldın tekrar iktidar lll~;l~ 

150 Lira K zan anlar rikasma gelerek işine de'\.·a metmiş- ine geldiği görüldü. Faka_t s.os;sb. 
15420 27895 34278 6704 23312 tir. fırka H~_:ri bu se:f~r ~mı 'b~1cirtıC' 
19285 28159 7971 3043 15513 Tann~ piyangosunun bu son ter- nede, dıger muhalıflerıle teş 
2728g 1372 5167 l 19 8642 bbinın ilk keş.idesıne yıllardanberi ısaiyc mecbur kalmıştı. . . _ }lıt' 
22639 12251 5196 :14838 12298 gövterilmı~ en bir rağoot gösterilmiş- Makdonaid bu t~n~ımesaı)~ id' 
30224 tir. jkikaten mecbur mu ıdı, ele! il "; .. {)~ 

Eski.den ke idenin icra edildiği sa-
1 
Bu bahsin münakaşa51na maha fl r· 1

00 Lir k zananJ r '1on tamamen tenha bulunurken, aün ,tur. Netice şu oldu ki kendi tar~a 1' 
3193 16859 29194 8519 38295 cigled n sonra ve bugün daha vakit ları onu bıraktılar. En so~ ~f\ ı 

39462 38385 35063 13444 16341) erk n olıruı. ına rağmen bütün sıra- m b'us da intihab edılemedı. 
0028 8317 12121 25658 19342 lnr hmcuhınç dolmus \'C' Ramazan, hayattan çekilmiş oldu. •. ıce 

~5910 12088 1132 27216 34713 'ı ht:el banam üstü taliini yalnız pi- İskoçya1ı Makdonald. kenCU f:'l 
33518 9502 8417 6233 33109 vangod~n beklıyenler butün bir ü- dine )ctişmiş, okumuş, hatip 0 

1 0
,, 

14353 2ll06 4687 midle kendilerine büyük ikramiye meb'us ve nihayet dcvl<>t ad~rn c • 
50 Lir Kz naanl a isnb<>t etmesini beklPyip durmuşlar- mu~tu. Kendisini Lord oa_\·~~blıl 

22190 24664 242 1 22613 27704 dır. karmak için "''aki 1eşebbuSU. 5,tı• 
241 27306 18701 31500 4087 12000 ,LİRA KAZAN,\N etmemişti. Vaktile kendi k~bıı~po\· 

17m83 29487 38663 4775 1464 YARSUBAY de Mali ve Nazırı .olan so.c;yalısi i,oı'd· 
5139 25743 18'.>21 1624 351"0 19 b. ı· k 33i9l den ise Kral tarafmdan ·~:erilen .....,,ş· "" _ ın ıra azaıuın ı. numa - ~ • b . örırıe1 •· 

12361 10734 30534 38666 11434 ralı bilet piyade Atıs l\.lektebinde 101 lug
1
u kabul etme~~= . e.ıs bg 

1 
ı'ki rJ1l1• 

. t. ngı'liz sn~:valil>Lll:nmn t ıcı 19275 5064 18335 5349 11 1206 numaralı yarsubay Resad'a çıkmış- 1; • -.; •• • ihad fııt. · 
34535 25153 18101 129·"9 1624..>~ t s· ı t Ir dk" ·· d p 1 'hım sımnsı arasındakı ıçt . ,,ııt· 

.J ır. ı e , \.a ı oyun e azaryo un- h hald ta.kdifl' 
!5347 35723 8639 da l\fall.ılgazi gişesinden satılmıştır. Makdonaldın lme~-ı .. ehre:t. ,-c ıtı· 

ları çok, beyne uc şo .. hıı11 
baı· sahibi, zamanımızın en rn~llıı:ı Musul hududuna'' Bulgar Edirne siyasi adamlarından biri oldU 
şüphe yoktur. I 

Girecek tiren Gönüllüleri,, ···::···················~~~!U!.~;-
yolumuz Kongresi ! Uç tacir m~!'k:, 

B 1.. Ed. .. •. 11 .. 1 . k ye verılty _,h'" ua,sar ırnc gonu u en ongre- . . . ro· .;eı..,.,b-Diyarbekir - Cizre arasında yem 

döşenecek olan de.miryolunun temel 

atma merasimi bugünlerde yapıla -

sınin bir haftadanberi Sofyada de- Tzmırde ıhrac.atıımıza :zar.. i ,ıı-
! · .il - • •• ek istedikjcf ,J• ıvam eden içtima1an nihavet bulmuş- . ve pıyasayı "'uşurm rilJ1liŞlP 
tur. - ılaşılan üç tacir Adliyeye ve bil )il' 

Cak tır. Bu merasime davet edilrrtiş j dır· Bunların evvelce de bu ıca -"'' Muhtelif resmi nım resmi Bulgar · · ı0 1>" 

olup hfılen Ankarada bulunanlar ve makamlarından ~önderilen mümes _ reketlerde bulundukları ~bıt p' 
ı 11 · d ih t ·~SJkalafJ akşam hareket edecek hususi bir sillerin de hazır bulunduğu kongre, sa e erın en raca ' 

1 D. b k' "d kl d" 25 '-'ıl o"nce ugr· unda haratlarını ··e alınacaktır. tren e ıyaı e ıre gı ece • er ır. .; ., w 

Vaz'ı esas resminde ilk kazmayı biz

zat Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya 

sıhhatkrinı foda ettikleri ıdeallere - ------ ·,e-

lcri kaçak ol.:mık kullanılan malze- !istemiş, da\•a bu hususların tedkiki Papas, Duc tnrafmdan telefona ça
mcvi göstC'ri" iki tezkeıe seksiyoner- içın 3 birincıkiınun saat 10 a bıra- lğırıldığını, kendisine merasim hak
le1 in adedi 89 gö tt:'rildıği h~ldc ehli · kılmıştır. kında tafsilat verdiğini, faakt Duc'ün 
vukuf r, poru'ldn bu miktar 85 oin- Bu davadan C'>nr\l yine Elektrik merasime iştirakine mani olmak ar
rnk tesbıt edıldığindrn ehlivukuf r:::- Şirk tı tarafından Anadolu yakasın- zusunu hiç bir veçhile izhar etmc
porunu tanzim edenlcrd<'n Krdri - da kullanılmak Üz<'re getırtılen elek- dığini ve Duc'ün Kralın kardeşine 
nin tekrar dinlenilmesi kararlastırıl- trik fıletJc>rmin S..ıt)e V<' Satkazele gösterilmesi IUzımgclcn ihtiramla 1 vuracak lır. 

sadık olduklarını ve umum Bulgar ·man şirketi Pi (il 
milli emelleri uğruna canlarmı her en vesait kiralı)'~ 
\':ıkit fod ya hazır olduklnnnı ka - · de' 

mıştı. satılm.ık f>Urdilt' yapılan kaçakçılık kabul edildiğini söylemiştir. 
Bugünkü celsede Kadri dinle•nl - davasına bakıldı. ı Papasın bunlardan maada telefon-

mi,ş ve ak iycın!?rler hakkıncia so- Bugün dinlenen ambarlar ve le- da söyledikleri şahsi kanaatini ifa-
ı ulan sale: vazım müdüı lrri, bu cşyrların sa • 1 de ettiği icin bunların neşrine lüzum 

- Muhakeme dosya mch Gtirn - tılmasrnda kendi alakaları olmadığı- 1 görülmemiştir. 
riık idare.sin ·n ),.~çak malwmeyı bil- nı evvele(' 36 yılın,ı kadar ayni sir- Papas, Duc'e mazeret beyan etmek 
dir"n iki tezker<' i vardır. Bizim SW kete mcnsub bulunan bugün ayrı bir 1 üzere elinden geleni yaptığını ve 
'rl<>d tesbit cıtti'imiz kacak seksıyo- si.rket halinde ~s p,ör~n Satye Şirke- jşahsi mütaleası Du:'ü rencide etmiş 
n rkr, bu tczk<'relerden birind<> 84 nın hesabı carı usulıle muhasebece ise bundan pek muteessir olacağını 
di erinde be tan göste. ilmek :..ıı c- vapılan bonolarla ambarlardan mal- ilave etmiştir. 
lil<> mecmuu 89 ndPd görülü\ or. Fa- Z<'ıne almakta olduğunu, bu meyan- -·- ---
k t biz tedki'{ tımı da aJLPttiğim gi- da aldığı Uletlerin muaf ve Anadolu Varı·dad fazlası 

Bir uçtan M\Jsul hududuna, diğer 

taraftan Kutu Boğazına uzatılacak 

olan bu yeni hattın inşası 2,5 nıha

y<'t 3 senede ikmal edilec-ektir. 

Yen· icaret 
Muahedeleri 

rarlaşt.nnışlar \'~ bütün uyanık Bul- Limanımızda 929 danbe:rı f~!Y· 
garları, gönüllül<>r teşki15.tmın yuk- eden İ§ buhranı znil olrn~c:, ~ ı 
sek id"alleri ıle birlik olmıya ve bu mızda iş bacmi ge · 1 ın ~ ;.ık ' 

1 
~ !zamanda iskeleler'mizde bı ııtı ~ 

yükse cımellPr etrafında toplanmı- jya da hep birden ıburaya gc • 
ya davet etmi lerdri. başlamıstır. Liman İdare i de '. 

tindc.-n bir kısmı cski~i. i icİ~tib ', 
ye etmiş bulunm -ta d · B~ ·e b . 
l;manımıtda tahmil ,.e :tahlı) c ı"' 

~ze 1' ranma meydan kalmam k ıı 

Romanya ile yeni bir ticaret an- Şehir M c1!9 dünkü t plantısında 
!aşması yapmak üzere İklısad Vc.ka- y nc , eni Belec:ii~ e zabıta talimatna
leti İdari Müste~arı Faile Kurdoğlu- mesıni mtizakc>reye de\·a ınetıni_tir. 

Şehir ta im t ... 
namesi kahJ or 

O 'k L;t reden kira ile \'<' it t dar3 • • ·1; w 
maksadile yarın Pire;e üç lu. 
heyet gidecektir. bi 8G adcd bul bi dık. !yakasında kullanılmak için getirilen 

C~vabını verm · ; y~n: 8i. ıhtar.a~a malzemeden bulunduğunu kendile- Haziranın birinden ikinci teşrinin 
f brıkasmda kaçak ıslmıaı edılen !rindin bono mukabilinde taleb edi- birine kadar 937 mali yılının ilk beş 
bakır tel ve kablonun miktarı Güm- kn eşyayı ''<'rtnC'k için bonolan ted- aylık tnhsilatı 119,390,645 lira olarak 

nun riyasetindeki heyet bu sabahki Fak t buttin şchir1ılc ri alakadar e- ı1rtasitJS-
eksprcslc Ankaradan şehrimize gel- d n \ e yJllarca tatbik <>dilecek olan Lima 
miştır. bu talimatnamenin Jrusursuz ve ek~ CE • al ti to. 

rük tezkerelerinde 7230 kilo, çelik kik saliıhiyC'ti bulunmadığını söyle - t b't d'l · t' B 'kt h · · 
kablo da 807 kilo olıırak tesbit edil- , diler. es ı c ı mış ır. ~ ~ı ar arıcm-
mişti. Bu noktalar hakkında da iza- ı Yalnız iddia makamının bir sor- ide kalan ve umu~.· butçeye ko~ul -
hat iste1ırn Kadri cevabında: gus:.ı i.izerine sabık ambarlar ve lfıhik mamış olan ~eber.r~ler _vardır ~1, bu-

- Şirl.ct'n muaf olarak idhal et- Levazım Müdürü: nun ~a yekunu. ~kı mılyon l~ndır. 
tiJ:i bakır tel ve kablo mecmuu 61 300 _ 932 cenesinde Şirket ambarfa _ Bu miktar tahsılat, geçen malı yılın 

Dan. imarka ve Lcto.nya il. e. )~Cm bi- siksız olması için her madde bakkm- L ·ro..ırı 
t t hd kd A l Dünsabahtanitfbn·n ı 1 ...,yı rcr ıcarc mua e esı a ı ıçın n- d h 1 bü't" J b. . . , k •cı"ırı ,,. ~ 
d .. k 1 b 1 J ı a eı-nı:n lCmcn un aza ar ırer resınde kırtası~ccı.11~ • "tt' 

'

kara a muza ere ere aş anı ınış - .. 
1 

kt -
1
__ 

1 
ı• µ 

1 soz <ı ına a ve uzun munalWlşn ara İdnr<>de evrai:la muhu ere. c 
tır. _. _ girismektedirkr. Bu yüzden dün de usulleri lfığvcdilmic;, '1 r nb 

Ancak on madde üzerinde görüşme- dP.hili telefon konU: lJ ı e 
ı l b l b 1 d ik h . b' .. h 'l ~ ç ö lerd i umumk · ı d b d ft 1 · 'd b . 1 f ilk beş ayındakinden 11,526,044 lira ı og am ır \'<' ~m ar e er crm e ra yaptığı ir tamım e mua ve güm- f 

1 
d 

. az. a ır. 

E kıden kalan miktdr da zammedile- rük!ü fıl"'tleri ayrı ayrı muhafaza =~"='""=~~~=-~~--'!""""~~ Köy halkının umumi mcnfaatları-
rek bu rakam daha büyük gösteı·H- etmeyi bildirmişti. Fakat biz bunu lan bıldirılmişti. Fakat bunlar idari na tahsis edılen bınalı, binasız yer
ıni tir. F ... kat kaçak olarak kullanı - (maliyet fiatı) için zannetmiştik. ve mahiyeti mühendislerle fen şu- Ier; bina, arazi ve buhran vergile· 
lan mitmı rnı orunıuıdn r,österdiği - B.ilfı.harc: 936 yılında. yapı~nn diğer beelri tara!ınd.a~ ta~i~ ed~lecek nok- ırindm istisna edilmc>ktcdir. Bu hu
miz gibi 6,657 kilod~n ibnrcttir. Di- hır tamımle esas vazıfolcrı eşva ve talar oldugu ıçın bızı alakadar et- susu temin için hazırlanan Hh·iha 
ğer kı"'nıı ise ne olduğu malum de- ı'malzcmeyi muhafazadan ibaret bu-

1
mez, demiş ve kendisinin bu suçla Meclise verilmiştir. Nüfus ve g~liri 

ğıldir. D miş!ir. lunan ambar memurlarının muaf eş- aUıkadar olmadığını söylemiştir. Mu- az köylerin de esaslı faaliyet gdstc-

binalar 
er ) :ıpı a ımış, un ar a ısmen her angı ır ışı r . • 

takrar tanzim edilmek üzere cncü- imkanı el® edi.rni;;tir. 
mene geri gönderılmi"Hr. Meclis pa- -- iJ' 

İddia makamı, Gümrük tezkerclc- ıyayı yalnı.~ Anadolu yakasında kul- /hakeme, iddia için 3 kanunuevvele ırcbi1R1elerine imkfın bırakmak jçin 
rinin asıllnrının Gümrük l\Iüdürlii- }anılmak uzcr<> ambardan çıkarma· bırakılmıştır hükümelçe bu karar \'<'rilınıştir. 

- 1 

uırtesiyc> t ıinisrni devresinin son otalar giimrükS 
toplantısını yapncnktır. Bu itibarla 

1 

gelecek tıı ıı 
yeni beledı) e zabıtası talimatnamesi Gnrb musikisine aid. ~~ ı , 
mcciism ancak ubat ve geri kala- memlekt'timize gumrü"ksUZ 1 elle~ • 
cak kıı>ını da nisan de\rresinde ik- çin verilen takrir Kamut~J )'ıtı<111. 
mal edilebilecektir. Çi.ınkü talimat- menlerinde kabul edilmişti:· de f"lıj 
name ocş yüz küsur maddeden mü- da Meclis heyeti umumi;eS1l1 

I rekk~ 11<lir. zakeer edilecektir. 
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!'---.___------~----------------~ 1 lir ' 1ıf Kaliraman m e 1 e ver g . s i ıı~Hafk F ilozofu-, 
--------------~--r_._•_·~ Ala.lJ/arımıza diyo r k i = 

Köy Ü sigarası,vilayef mer· Yeni ~ancak/ar.. eşin yapılansahşlann ver· Di ~~fm~~~i::~~;;. 
k 1 • d d b t BUyU~ askeri merasim• gı·sı• ne vakı•.& verı·ıecek ? Dilenciliğin ~en'inden sonra meş· ez erin e e Ser es • ı r dir 1 • ••• rn ve mubah bır tarzda. sadakanın 

.. ·~r -~ t~s am e . ~-y~r yeni ~eklini bulan açıkgözler, evde· Onumuzdeki pazartesı guuunden :w 

t 1 k f k t 
' 

itibaren on gün içinde İzmir Kuman- Mı l• 17 k ,,,.. , f • J du••n De·~- ldlerin gözleri önünde ve kendileri~ Sa Ca a a ıye ve aıe ınuen J. nin rıza.rile yapılmıya. ba~layan bit 1 a a ••• • danlı~ır~a bağlı alaylara da büyük 
I askerı torenlerlc alay sancaklart tes- f d l .., • • •• J •td • hısızlık §ekli de bulmu§lardır. Bu 

--- Lm edilecektir. er ar ıga genı emlr gonuerl l meşru ve mubah sayılan moderndi-

flhisar maddelerinin SQflŞlnl ÇO- Kahraman Türk milletinin şeref Sıni müesseselerden alınmakta olan muamele vergisi hakkında dün Zencilik şu tarzda yapılmaktadır. 
ve hamaset sembollerini bütün ve- Maliye Vekaletinden Defterdarlığa yeni bir trunim gelmiştir. Bütün san- Yolda temiz, pak giyi~miş b~ kadı-

ğ Q [f k • • • b • f k •t """ • cibclcıile teslim alan kahraman ar- at yerlerini alakadar eden bu tamimde ezcumlc denilmektedir ki: na rastlıyorsunıı:. Elinde dort bu-
ma lÇln genl lT eş l Q( dumuza bu sancakları, Reisicumhur Sınai müesseseler: bir aya aid peşin satışların muamele vergisini, çuk kuTU§ var. ranınıza yanaşır ve 

l adına İkinci Ordu Müfettişi Orge - tahakkuku takib eden aydan itibaren her yered daima 2 müsavi taksitte size: y Q p l l g () r neral İzzettin Çalışlar kendi- elile tediye etmekte idiler. Mesela; her hangi bir müessese; haziran ayında - Affedersiniz bayım, der. Fati-
937 Yılının bu 10 ay içind; memleketimizde tütün ve sigara sarfiyatı verecektir. peşin olarak sattığı her hangi bir malın muamele vergisinin y:msını; tem- he gideceğim. Tramvay param ek-

l.lc~ Yıllaar nazaran çok artmıştır. Fakat buna mukabil şimdiye kadar Malüm olduğu üzere birkaç ay ev- muz ve diğer yansını da ağustos aylarında tediye etmekte idi. Yeni tamim sik geldi. Bozukluğunuz varsa §Unu 
de rı e_n çok içtiği sigara çeşitlerinin satışında bazı ufak azlıklar müşa- vel ayni merasim şehrimiz alayla - mucibince bu tediye şekli tebdil edilmiştir. Badema, bütün sınai mües- yedi buçuk kuruş yapıverini"'. 

~dı!~iştir. Ezcümle, Serkil Doryan sigara satışları birinci dereceye rında, Çanakkalede ve geçen hafta seseler; bir aya aid peşin satışların muamele vergisini ertesi ayın 15 inci Hesaplarsınız. Üç 1...-uruş daha t•er-
i:;e ınıştır. Buna mukabil, pek çok satılan (Yenice) sigarası satışların- da Kayseride yapılmıştı. günü akşamına kadar muhakkak alakadar şu~ye tamamen ödemek mec- mek lazım. Tabii (olmaz) diycmiye-

. ar U!ak bır tenakus ve düşüklük müşahede edilmişlir. En çok satılan Bu defa da İzmir YC civarında Po- buriyetindcdirler. Yani mesela haziran ayı içinde yapılan peşin satışların ceğiniz için üç kuruş eline toka eder· 
ın~~ı~si, Yine (11,5) kuruşluk ince birinci nevi ile (12,5) kuruşluk Jigon, Seferihisar, Gaziemir, Foça, muamele vergisi; badema, temmuz ayının 15 inci günü akşamına kadar siniz. Bir h4§ka giln bir baskıısma 
!r ~rınci nevi, (8,5) kuru~luk üçüncü neü sigaraları teşkil etmektedir. Menemen, Manisa, Kırkağaç, Salihli maliye şubeleri veznelerine tediye ve teslim edilmiş olacaktır. rastlarsınız: cÜsküdara geçeceğim. 

ı... ıaa ....... sı·g.,ralan da r k artını~ \'e razlal.nc:m..:tır. "laylanna venı· sancaklar merasun· le rnpur param kalmadı. Bu tarafta ta-
'\ \;"J.J. u ~ !:!' 1. ~-:r -s u .,; 11nuıanuun1mınunuuı11uınnııt111•nnınnı111111nnnınnıımı 11111rıunıunııuınnu11 1 1111ıu1111nıı111111uı111111ruuı11111111ın1111n11 
k~arıınızda en çok satılan sigaraların bş.mda da (6,5) ve (7) ku- verilecektir. A k A k nıdığım kimsem de yok. Akşam da 
ınce ve kalın halk sıgaralan gcl~kti! ,birinci nevi sigara satışları - ·-- nta ye Ve Çl geç oldu. Sokaklarda kalmamak için 

a <lrda ikinci dereceye ducmektedir. Lüks sigaralar ise İstanbul, An- Trablusgarp panayırına k bir ı•apur parası borç istiyorum siz-
t-"e İzrnirden başka )erlerde pek az müşteri bulmaktadır. davet edildik!. iskenderUn 0n- İŞ Ve den. Ne zaman. nereye isterseniz ya-
lllhısar İd · k t cih tt· ~· 1··l- ·· S kil D / rın göndcreyı"m• der. Bir ba~kası, 0 aresı; en ço er e 1gı ve u unu er oryan ayarın- Trablusgarp şehrinde ) akında bey- Mı ,. 
an (t?o·· l"") I ka k 1 v •• •• ek· · b""t·· il~ SOlosluklarımız emll7l•yetler istida, pul parası ister. Velhasıl iste n y u sıgara arını; ça ·cı 1gm onune geçm ıçm; u un v a- nelmilel büyük bir panayır I..'-iiş:ıt e- •• 

: 1l'ııniıde serbestçe satrnıya mü;aade etmeyi kararlaştırmıştır. Fakat, dilecektir. Romadaki Sefarethane _ yeni tarz dilencilik budur. Modern 
z İstanbul, Ankara ve İzmir vilayetleri merkezlerinde serbest Köylü mizden dün Ticaret ve Sanayi Oda- .. 50 bin llra sart·ııe ı·kı hırsızlığa gelince: 
ası sat · d ed"I · kt" ıı· h" ı u M" d .. ·· · '1 Terzi kalfası, kalör ifer- Siz Mnizde iken evinizin kapısı ~ \" ısına musaa e ı mıyece · ır. 1 ısar nr mum u uru sıga- ]arına gönderilen bir tezkere ile bu i 1 '.t 

\'!_ e her t .. 1 ı· h. dd ı · · t b" kat d h t k · · muhtetem b ne yapı ıyor el, pllsyer, kAtip, b a yan ralınır. Bir adam, elinde güzel ya-\l{:j"· ur u n ısar ma e ennın sa ışını ır a a art ırma ıçın sergiye, Türk ticaret ve sanayi er- k . " 

l l}f.l'.ıar Satıs IDC'murları) teşkilatı namile yeni bir teşkilat vücude getir- babının da davet edildikleri bildiri!- Antakya ve İskenderunda yeni ve attp vesaire aranıyor pılmış bir paket ile sizin evinizi arı-
~~ karnrlaştırmışhr. Bu seyyar satış memurları; kaza kaza, köy köy miştir. büyük iki K onsoloshane binası inşa İzmirde iyi bir terzi kalfası a - yor: 
~ loptan ve perakende satış yapacaklardır. l Bay Necati Mene- edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu mak- ranmaktadır. Bilhassa ceketçilikte ı - Maliye memurlarından Bay 
A b B l menciog .. lu !salla (150) bin lira kadar da paar daha ziyade tecrübesi olanlardan İz- Memduh'un evi burası değil mi? 
"1 h d f t mire gitmek ve İzmirde ça1ışmnk is- - Evet._ 

G~ 0Şln Q ay QT ar 1 skenderun Konsolosumuz Necati tahsis edilmiştir. Bu para ile yakın- teyenler bir mektupla İzmir Keme- - Beyefendi ~u paketi yolladı t:e 
• Menemeicioı ilunun munhal bulunan da en modern ve konforlu muhteşem eç • k ' U • f d raltında Hacı Alipaşa otelinde 22-23 akşama bira: geç gelecekmi§, parde· 

h IJtzgece fltlTlÇ e e Şam Konsolosluğuna nakil ve tayin iki Konsolosluk binası inşa edilecek- nun;ıarada &m'at meşheri sahibi stisünü istiyor. 

C-Q l f f / b / kl edildiği haber '"erilmektedir. tir. Vehbi'ye müracaat etmelidirler. · itimat etmezlerse peketi açarlar. 
,.Q Q7 • IÇQ lŞQ i ece er ,. ' İzmirde (Borsa) dairesi kalorifer içinden. ya güzelce doğranm~. tuz-

lltl(&I ocakları için bir makiniste ihtiyaç lanmış bir palamut veya pirzola ya-
L 25 ve bronz 10 Dün Vilayete bir emir • • 1 • • • • 1 
~.. iŞSiZ er • sızın iÇ 1 n lvardır. Bu işe talip olnnlar bir hafta pılmıs bir okka et veya bir kutu pas-ı ta:ll•lu.k_lar kalkıyor!.. gönderildi 1 • • • 8 içinde İzmirde Borsa idaresine mü- ta çıkar. Artık bunu görii.TU.'c itimat-
1...._ buı Vılayetindcn : Resmi dairelerde çalşıan baytar- racaat etmelidirler. sız.lık filan kalmaz. Çiinkil 1ıiç bir 
'i 

22
57 sayılı kanunla verilen sa- lan n, Belediyelerle Hususi Muhase- r 1 • • 1 • ı A Sehrımizin maruf bir ticarethane- uakit, 1ıiç bir kimse böyle bol kese-

~ ~t? isüna~~n eyvcJ~e ~apıl~ış belerci€ ayrıca bir Ücretmuk<ıbilin- ş ve iŞÇi arayan arın 1 an- sinde (PJasyer) olarak çalıştırılmak den masraf ederek başkasının evine 
~ n rnucıbıncc eskı nıkel yır· de çalışabilecekleri, fakat bunun i- l üzere calışkan ve kat'i surette azim- 1ıedi11e yollamaz ya. Her 1ıa1de ev -
~l kuruşluklarla bronz on ku- çin Ziraat Vekfılctinin müsaadesini J 1 

kar biı: genç alınacaktır. Yabancı dil dekiler. sizin gönderdiğinizde fÜP-
tq ~aa~. 30/ll(937 ~anundan son- almak Iiizımgeldiği Ziraat Vek51e- ar f n 1 m ec Can en bilen ve kefalet verebilenler tercih heleri bile kalmıyacaktır. Ve par -
~ ...._ "ül ~tmıyecektir. edileceklerdir. desiiyii bu garip paketi getirene tes-
• ,_ l'cda•";ld n kalka'"''k olan bıı tinden Vılayetc dün tebliğ edilmiş· d • M 
• '<l •,.. .... aaş ycyahut isterse komisyon lim etmekte bir dakika bile tereddüt 

'tı.rı ellerinde bulunduranlar tir. rı eş re 1 yor uz mukabilinde çahk;tırılacnk olan bu etmi1ıecckl<'rdir. 
~ \ı I' tarih~ kadar mübadele et- Ziraat Vckfıletinin tasdiki olmak- __ ---- işe talip olanlar ves;kaları ve fotoğ- Halbuki miihemmelen dolandırıl-

~ercı billımum malsandıklarile sızın Belediyelerde ve Hususi Mu- 1 f h l d • • • • rafiarile ''akit geçirmeden (İstanbul mışsınızdır. Zira bir liradan fazla ol-
~ aaı~ıkları vcznednrlığmı yapan hasebeler teşkiliıtmda vazüe alan ve... er tür Ü ıger derdınızı 176 nurmmılı posta kutusu) adresine m1ya nbıı masrafa mukabil elli lira-

~ ankalnrına veyahut Cumhu- 1 baytarların, ilave olarak aldıkları b •• f l d bir mektupla müracnat etmelidirler. lık pardesünilz ortadan sırra kadem 
'';ierkez dnnkası şuabatına mü- ımtinzam ücretler tnzmin ve iade et- u su un ar a parasız qazacak 1 Yazıp okuması bulunan işe yarar dasmıştır. Zaten siz b L muzipliği !fa-

('l·I~ıeri ilan olunur. tirilecektir. :., • bir adam da İstanbuldn Ank~ra cad- pan 7ıer 1ıaldc bir dostunuz diye dü-/l - ---·-- ~ i Ve Cevap Verece gzz desindeki Maarif kütüphanesi tara- sii.nmekte dururken pardesıiniiz Ka-
,.e'lJ f M f Ak k • fından talep edilmektedir. paltçarşıda roktan ~atılmı~. parası .~ Qn Or YU m ı e TU , eS l - H~ şeyden evvel bır halk gn- ı kes ve sütunları olmuştur. 1 Diplomalı bir ebe ile aynca hasta- alınmı11 ve hatta b"r kısmı da oltanın 

'lıQh f zcLesı olan (Son Telgraf) yine Bugün; ammeye aid şikayet ve b k 1 k ·r · · d k 11 1 d • b k l t 

O "'. a oryum ve 'T'ekkeler ve m uhterem halktan gördüğü bü- a ıcı 1 vazı eve ışın e u anı - urnn a yenı ir ·e enire yl!m o muş 
.1 ~ temennileri yine eskisi gibi bu iki mak üzere 2 bayan aranmaktadır. tt.(T. Aman dikkat. Böyle gayet zari/ h yük teveccüh ve alcikaya naçiz .. t 

l&U ••l'lJe .. Sl.fede.f. M d l 1 b" kabel su unumu:za koyrnıya devam et- Bunlara talip olan b<ıyanlann Kadı- bir paket ve bir kavanoz reçel ile 
"I ' e rese er ır mu e olmak üzere bugün- ınclde beraber ht k k .. - d k" M h t A ~ h h d b "il 1 •.. den itibaren onlara mahsus husu- ; mu erem o uyu- ·oyun c ı a. mu ta asta ane- ko~muzım ra yosu ir semti meç-

t:,~ .. 4 aslstanhğa Tıb Bütün memleketteki bu si bir sütun açıyor... culanmızm hususi ihtiyaç ve sine müracaat etmeleri lazımdır. 1mlc doğru. yollandı. Aradan da on 
&ailesi mezunlara kabil emlAk sabbyor! Karilerine; yerli ve ya!:r.ıncı bü- dertleri ile daha yakından temas Asmaaltında Çavuşbaşı hanında be~ <riirı geçti. Reçelle paketi 11olla-

'
b~ . arenıvorl l\ h af d E tün hfıdiseleri zamanında ve tek- etmek için gazetemizin en mute- 26 numarada Ulus bisküvi fabrika- 1ıan da. Tiıd11oyu r. ran da hala mey· 
~1 -;., " fomleketimizin er tar ın a v- 1 na bir sayfasında - .. - h i sınada bir genç bayan katip aran - dana "'kanlamadı. 

ıı,_ " •11: knfa aid yerlerde bulunan ve vari- b" ·· d maktadır f·~.ı'"'- universitesi radyoloJ"i ve 1 mil refiklerinden evvel bildiren,· ' u çuncu usus ,,... 
~t!ilı.t enstitüsü ne iki asistan a- mahalli ve dünya neşriyat fılemi- ır sutun a ayırıyoruz. · Halk Filozofu 
li ~ ır "' clat temin etimyen ve her sene tamir B Defter tutmasını bilir ve az maaş-

V~rs· · "alip olanların İstanbul nin ve hadiselerinin her safhası u yeni sütunumuzda; b ilhas- --"'·"-"''"""'' .. "'"'"'"""-·"""''--·-· 
ıt af ıs· tiven .nski e t k · la çalıc:mayı kabul eden ba'-·anların :~rı· :si Dekanhğına müracaat masr l IJ " v me ru. ca- ile okuyucularını yakından ala- sa ışsiz kalmış, iş arayan, karileri- :ı: .J ~u·· tu··n mu·· 

' l il r t kk d • . bu fabrikaya müracaatleri icap et -"'~'t tızırndır m er e e e ve me reselerin satıl - kadar eden gazetemiz tabiidir kf mızın ilanlarını ve her türlü rne-
1&..' ı~a y, • mektedir . 
. ~~oll'ı. ~"lZıltopraktaki {Prevan- ması kararlnştınlmıştır. Ancak bwı- onların dertleri, arzu, istek ve rnur, işçi, amele isetyenlerin mek- ~----- A /ıyor/ar 
t...:" Qt,,,1 Sanat.aryorn) için de iki a- lar satıla ı rken, tarihi kıymeti haiz müşküllerilc de alakadar olma- tuplarını meccanen bütün tafsi-

6
.. .. 

,, "ep d • umruk muhataza l k ? l&.."''tı (l e ilmektedir. Tıp fakül- olmamalarına bilhassa dikkat edile- dan lakayıt kalamazdı. 1atil her gün yazarak işsizlere iş SpQnQ mı• 
0darı 930 - 1937) seneleri mezun- cektir. Nitekim: (Birimizin derdi, he- bulmıya çalışacak, içtimai ve ai- memurlarının ferfihi 
ı.._ <eo • 1°

1
tnak_ şartile tn_l_ip olanla- ş· di k pimizin derdi) "e (Okuyucuları- levi hayatınız içinde başa gelen Gümrük muhafaza memurlarının En nefl• tUtüuJerl yok ~ OO) ım ·ye adar yalnız şehrimizde o 

<lır lira kad'nr ucret veri- bi mızla başbaşa) isrnile açtığımız her türlü diğer dertlerinizi d inle- tcrf'ihleri için hazırlanan layiha, Ka- pahasına kapmak , ._···. tat "k edilen bu yeni karar, hangi k 

~~ "d ısımlarda, her biri ayrı bir muh- yecek, müşküllerinizi, ~ifa verici mutaya verilmiş olup, yakında mü- istivenlerl., " en1 · şehirde Evkafa aid bu kabil emlak t k ·· · 1 ı hı.~ \t crın Kızıltoprak civa- crem arıımız tarafından bize ce"\cıp arla hal ve tenvir etmiye zakeer edilmesine başlanacaktır. Y<!ni yıl tütün satışları her taraf. 
~. ~bağındaki (Prevantor- mecut ise bunların hepsinde de icr:ı bildirilen muhtelif şikayet ve te- çalışacağız... Bu layiha kabul edildiği takdirde ta devam etmektedir. Maamafib pi-

lltı <'\' toryom) Miidürlüğüne edilecektir. Bu kabil yerlerin tesbiti mennilerc temas edilmiş ve böy- Bu m<:'ktup ve müracaatlerinizi hem memurlara zam yapılmosı, hem yasanın açıldığı ilk günlcredki ha-
~~/el nıiiracaat etmeleri icap için her tarafta mahalli komisyonlar lece bu iki kısmımız; umuma aid (Son Telgraf _ Halk sütunu) ad- bütün nakil vasıtalarından parasız rarct ve istek kaybolmuştur. Buna 

ır. te kil edilecektir. müşterek şikayetlerin hususi ma- resine gönderiniz. olarnk istifade etmeleri temin oluna· ~cbep, tütün alıcı kumpanyalınnın 
l' ~f ·- '" • <."aktır. lınüstahsil elindeki malları çok ucu-~ Bekçi, rnruğun kolundan henu-z ı s b - - - - za almak istemeleridir. Hatta bu 

Ş K A 
• :ı-- - • {'n tı mezarl ığa ne diye s1k sık ni birçok c1·· •• r· Ek k 

1 
yakalamak için elini uzatmıştı ki geliyordun?.. . . · G ovmuş u. • me te ver- jmaksatla birkaç kumpanyanın da N A N D 1 M ! zavallı yoksul ı:ıaJamıva ve '-'al··ar- 1 memıştı. .... cc~ ~~rsağımı bağladım, aralarında ittifak etmiş oldukları 

ı.,. lJl.ıtd 
.~ b.iz. Um, işte. bekçi baba, valla-
~l>Q §<:y yapmadım ki ... Elin
~ ~;1 lllezar taşına hafif hafif 
\ı~r~:· sesine biraz yumuşak
--~. Çocuğa bir adım daha 

~ ~ suçun yokmuş.. ne 
b ' Otdun ' 
·~ b• ••. 
l~~tı h~Yirn .. senden korktum .. 

~ ~· d or~tak değilim ya .. senin-

~ Dcı~'iıl bekçi baba.. ,·allahi 
~ ~ "ereceksin sandım d;ı 
~ e_ 

~ij~ adın ne? 
~~<.'de 
~~b oturuyor? .. 
~ .. aşında, Ayvazoğlu ma-

' ~ !0ğruyu söylersen, hem 
doıdtrınern, hem cfu üstelik 

U?urum avuçlannı_ 

Y azan : Halil F1rat 

- Ben bir şey bıJmiyorum ki söy
liyeyim ... 

- Benden saklama .• ben hepsrni 
biliyorum. Sonra karışmam ha. Bak 
iyi düşün ... 

- Şey .. bekçi baba ... 
- Hele. hele .. Diyivet" canım .. 
- Ne söyliyeyim?.. 
- Ne biliyorsan.. meselak im bu-

ralara geldiğinin zebebini söyleyi -
ver ... 

- Hiç.. buralara anamı görmiye 
gelirim_. 

- Yalan ... Senin anan sağ .. 
- Nereden biliyorsun?_ 
- Sizin mahallede benim akrabam 

var. Onlar söyledi .. 
- \Tar amma, o benim öz anam 

değil, nnahğımd ır .. 
- Anlaşıldı. Se ndoğruyu saklı -

yorsun. Ben şimdi seni polise vere
y irn de gör .. -

~ .J " • - Birincisi anacığımı ziyaret et - yattım • t k d d 
mıya başlamıc:tı ·. k . . ı,r esı gun er en en ev en tgörülmü~tür. 

: me . lkincisi de, bekçi baba .. hani k t B J d " Bek · b b ı..-k ·aç ım. ura ara gel im. O süslü r.o t-t·· t k d t""t·· . - çı a a .. uc ·çi baba.. biraz ileride süslü bir mezar var ya.. ı..- d l!rge u un mm a asın a u un pı-
N d ~ mezarın l.JdŞ!n a oturdum. Düşünmi· ilk d f 15 20 -

1 75 - e var.. ogruyu söyliyecek işte onu her hafta görmiye şık şık 1 1 d p yasası f! a - gun evve 
•• ? ye )3::. a ım. arayı nereden bula- k •~ in b r· t1 ~ 5 mısın... kadınlar erkekler rreJirJerdi .. ben de k • D uruş .... n açı llŞ ve u ıa a , -

Be . b k k b ca lım. aha dokuz yaşındayım bek- bü -k t" t 1 .,.. B - nı ıra aca mı m o vakit? onların peşine takılırdım. Onlar, ri- . b b w E yu par ı sa ış yapı rnı~.ır.. un-
Elı...-l _,b t , çk ıi . . a acıgım... lımdcn bir iş gelmez dan sonra rı·atlar (70) kuruşa, (~) 

- uc • ~ e ··· çeklerile gelirler .. dönerken bana da u.ı 
- Yemin et öyleyse.. para verirlerdi. 0 kuruşa, (50) kuruşa ve nihayet (40) 

gün, birçok ağladım.. ağladım 
- Peki <?ttim işte... _ o kadını kim 0··ıdu"" rdu··, bı" l ı"yor k 1 kuruşa k~dar düşürülmüştür. 

amma .. ço • ağ adım. Hem de AJlah 
- Ben buraya neden geliyorum., musun?.. babaya yalvardım. B~nim de canımı Bu fiat, ekstra ekstra tütünlere 

bilir misin bekçi baba?.. - Onu kimse öldürmedı" kı·. . verilen fiattır. İkinci nevi ve hele 
_ Bılirim amma .. bakalım benim N 1., alsın .. analığımdan kurtarsın diye .. 

l - ası ·•· Bana kıymadı amma Allah, kısmet 
bildiğim gibi mi? Hele ~~ıı bir söyle. - O kendi kendin i vurdu. gönderdi. Öğleye doğru bir de bak-

- Burada bir nektup var. Onu al- ı -Kendi kendin i mi vurdu" .. ı k. ak lım ı, yine o şık kadınla erkek gö-
m için geliyorum buraya.. - He_. rlındüier. Sevincimden yerimde du-

- Ne ~ktubu bu?. N ı Id 
- ası o u bu? anlat bakayım. ramıyordum. Nasıl scvinmiycyım, 

- Hani geçenlerde burada bir ka- E k ı - , amma, sen ço şey er soru- bekçi babacığım •.. 
dm öldü ya.. h · b 

vorsun. anı eni tez, salıverecek- Dündcnberi kursacıfı•ma bir lok . 

üçüncü cins tütünlere rağbet yok
tur. Alıcılar, ıspanak nlır gibi bun
iara 15 - 20 kuruş vermektedirler. 

Birkısım Ege havzasında lütünün 
maliyet fiatı 70 kuruşu bulduğun -
dan verilen 40 kuruş fiat zarara sok
maktadır. 

- Evet_ ı· ? e>-
m ya ··· ma bile girmemişti ki.. bu ise hf:.m - fşte onun nektubu... H ı 1 
-. e e onu da anlat. Sonra hem 1 şaşıyor, hem de kafamda hesaplar nhiaar maddeleri ucuza - Sen o kadını tanır mısın? b k h d 

~~ı ıra ır, em e birçok par:ı ve- ·apıyordum. Onların o EıÜn gelmc.k aat lacak - N ercden bileyim?.. M 
rım... günü değildi. Uzun etmiyelim bekçi BılCımum inhisar maddelerinin - Tanımadığın bir kadının mek- N kad .,, 

ı - e. - ar· .··· baba .. geldiler. Mezarın başında bu maliyet fiatlarından biraz fazlaya sa-tubunu nereden biliyorsun?.. ı N k d 
1 - e a. ar ~-stersen.. . .. sefer az durdulnr. Hem de çiçeksiz ltılmasmı, bu suretle inhisar mamu-- Ben onu yalnız bir kere gör - Eh d 1 yI B 

düm. işte o kadar. Bu mezarlıkta ta- - - ın e o eyS: .... ·~ gun yi- ~ idile~. -Boynum büküldü. Onları la tında yeni ve esaslı ucuzluk yapıl-
l ~e ekmek Daramız bıtm rcıt ı . Analı- Joylc gorunce ölüye kızık sandım. masını temin maksadile tedki.ltlere 

lnıştık... lgım, para bulmadım diye o gece be- (Devamı var) başlanılmıştır. 
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Tehdid 
Mektupları 
Yafadaki zenginlerden 
Çok para istiyorlar 

Brükselde Çin - Japon işleri için 
toplanan konferansın azalan güzel 
güzel Çin çayları içerek zihinlerine 
cila verirken birdenbire öğreniyor
lar ki İngiltere hükumeti İspanya-
daki Franko ile münasebata giriş
mi şt"r. 

Bunu öğrenir öğrenmez evvela 
herkes hayret etmiş, sonra kendine 
gelenlerin ilk sözü şu olmuştur: 

- İngiltere yine bu işde de öne 
geçti!. 

Flllstlnde yeni lnglliz polis _ Evet .. önüne geçti!. Başkaları· 
müdürü T egart mn şimdiye kadar yürütli.iğü hesab· 

Kudüs, (Hususi) -· Cuma günü lar alt üst oluyor!. 
Hülfısa bütün diplomatlar İngiltc· Filistinde yeniden bir takım vak'a -

lar olmuştur .. Cuma günü akşamı ot"

ta lık karardığı zaman Kudüsde iki 

hkoc;yah İngiliz askeri rovcl'!erle 

öldürülmüştür. Kntiller şiddetle a-

rnnmaktadır. 
Hayfa civarında Tire köyiinün n

ı ab muhtarı da yaralanmıştır. İki 

kişi tutulmuştur. 

Lidada İngiliz tayyare karargfilıı 

yaıtılmış, bunun üzerine İngilizler 
orada bfüün şehir halkına birden 

renin bu işde başkalarının şimdiye 
kadar İspanyaya dair yürüttükleri 
hesabları alt üst ettiğine hükmet -
mişlerdir. İngiliz hariciye nazırı E· 
den, Fransız hariciye nazın Delbos · 
ile buna dair bir kaç kere görüşmüş 

1 
ondan sonra kat'i kararr vererek 

I
Frnnko ile siyasi münascbnta giriş -
meğe teşebbüs etmiştir. Daha doğ-

1 rusu İngiliz kabinesinin esas itiba-

1 
rile vermiş olduğu kararı Eden r'ran-
sızfarla da tema scttiktcn sonra tat

' bika geçmiş bulunuyor. 
Şimdiye kadar Franko'dan bekle

nen teminat Londr.::ya gelmiştir. 
Bu teminata göre İngi1krcnin de 

istediği olmuş demcktiı·. Şi:iyle ki: 

vergi koynrak bu müşterek para ce

zasını almağa başlamışlardır. Şimdi 

Yafadaki zengin nrablara kimlerin 

yazdığı belli olmıyan tehdid mek -

tubları gelmektedir. Bu mektublar-
1 - Franko hiç bir zaman istik

bali bağhyacak surette ne Almanya 
da onlardan büylik mikdarda para- ile ne de İtalya ile bir mukavele ak-

detmiştir; 

2 - Şimdiye kadar akdedilmiş O• 

lan mukaveleler tamamile iktisadi 

lar istenmekte ve bu paraların Lida

ya gönderilerek halkın müşterek 

vergisi iç:n yardım edilmesi bildiril-
mahiyettedir ve tamamile muvak • 

mektedir. Aksi takdirde bu zengiıı-
knt mahiyettedir. 

ler öliimlc tehdit edilmektedir. 

Filistin 
Müftüsü 
Suriyede 
Berut, (Hususi) - Arab gazete -

lerindP. okunduğuna göre Filistin 

müftısi Elhac Emin Efendi Elhüsey

ni ile Bcruttaki selahiyettar Fran -

;ız memurları arasında yapılan bir 

anlaşma üzerine Filistin müftisinin 

Berut civa:-ında ve Lübnan eteğinde 

Cony0 kasabasında oturacağı takar

rur C>tmiştir. Müftinin haremi ile üç 
çocuğu daha evvel Conyedeki köşke 

yerleşmiş bulunuyorlar. Müftinin 

Suriycden çıkarak İtalyaya veya 

Trablus Garbe gideceği hakkındaki 

sözlerin doğru olmadığı anlaşılmak

tadır. Conye kasabası Berutun şi • 

mal inde ve şehre on iki kilometre 

kadar uzaktadır. Müftinin fırkasın

dn çalışan Alired Rok ismindeki ter

cüman da onun ııamına söz söyliye
rek şunları demiştir. 

Eden ile Delbos görtişınüş1er. fa~ 
kat iki tarnfın noktai nazarı birleş
mr.ımiştir. İspanya işlerinde Fransa 
kendi fikrindedir. İngiltere de ken
di hesabındadır. Fakat İngiltcrenin 
bu hareketi Fransada sol cenah ta • 
raftnrl:m üzerinde büyük bir tesir 

l bırakncaktır, So) cenah fırkaları 

Frankonun tanınması demek olnn 
böyle bır hareketi hiç de hoş görmi
yeceklerdir. Fransız sağ cenahcıları 
ise İngilterenin yaptığı gibi niçin 
yapılmadığını, hfılfı Frankonun ni
çin tehdid edilmediğini sorarak ik
tidar n~evkjindeki sol cenah hi.lku -
metini sıkıştırmnk istiyeceklerdir. 

Almanya ve İtalya alabildiklerine 
Japonyayı teşvik ediyorlar. Öyle ki 

/ 
,. 

M usolfn l 

1 50~ 

1 
Gene dul oza con 

. b1.l~" 
manlnrında resimler çekıyor, ı,rf'!' 

1 

için dolaşıyordu. Oza Coıısıen , tı! 
t'll• dradan Nevyoı-ka hare!<at e )I 

Oradan Holivud~ gi,lecektır. 1ıl· ıarı 
kadıniıktnn bahsederek şuıı 

ve etmiştir : . o! • 
b 1 · cınış ~ - Afrikanın n ta gırm . J'lle • 

manlarmda günlerimi gcçır çlıl • 
mecbur olduğum z:.ıman he!> ~ıır • 

1 rınıla, t!rnaklarımla mcşgııl da ı· 
drıı 

ı dum. Saııki N ~vyorkda, ı..on 
mişim gibi sü~ıenirdim.:t . ~ 

--- t ro1•~ 
ra Londradaki ademi müdahele ko- den •. z •n uzadıya bahsel 1• şıır~ 

Norrı an Davis şimdi de Uzak J3rıı~· 
ııe·-elesi ıçın toplanmış olan tetı1' 
sel konferansında Amcrika)'l ..ııı' 

mitesi işleı inin çok kolaylaşacağını 
söyli.iyorlar. Yani artık bu komitede 
İtalyanlar, Almnn1ar istedikleri gi
bi işi sürüncemede bırakamnzlar. 

"kil, •. 
s il etmektedir. Fakat Acmcrı ).9ı · 
rahhasınm buradaki temnsıarı "t· 

· hiSM ?u gidişle bir gün gelecek Japonlar ine geçtiniz. Ben de İspanyada hare- şudur : nız uzak şark ıncseı::sine ın p.rrı r • 
Ingiltere ve Fransanın müstemleke- kete geçiyorum. - Bundan soma İspanyadaki gü - 1 mecHği :.nlaşıiıyor. Ingiltere nlıl> ,,r 
!erini bile tehdid edebilirler. Ora • İngiltere ne vakittenberi ispanya nüllülerin çıkarılması <ırtık müm • 1ka ara~mda çok sıkı biı" yakı. i 11 • 

larda karışıklık çıkartarak Berlin • işini bir şeye bağlıyarak Avrupada- kün olacaktır. Artık Franko'ya İtal- Bu yakınlık fiiliyat ile kendırı 
Roma mihverinin müstemleke dava- ki bu kötü üzüntülerinden kurtul • yanların elliği yardımın hükmü kal- termekt!!<lir. f.1' 

•demek istiyorlar. İngilizlerin derliği 
lspanyaaan dönen yaral ı ltalyan

ı a rın hatı rrnı soruyor 

sında Almanya ve İtalyanın ekme- maği ve Uzak Şark'tn serbest olma- mıyacaktır. Artık bundrm sonra or- Jr.ıponya ko.ıfcransa .. g~ıırıe;~ 1r ti 
ğine yağ sürebilirler. Şimdi İngiıte- ğı düşünüyordu. Şimdi Fı·anko ile talık yatışacaktır.:t !manya da ona hoş gorun1?1 iacıı"' 
re şöyle diyor: münnsebata girdikten \'C ondan yu- Brükc-el konfernnsındaki Amerika gc1meıniştir. Fakat yine çagrı 

- Şimdiye kadar siz Franko'ya karıda bahsedilen kat'i teminatı al- murahhası Norman Davis çok faal lardır. .
8 

•~1 
yardım ettiniz. Bunu komünistliğe dıktan sonra İspanyada artık İtal - bir rol oynamaktadır. Amerika cum- Briil:scl konferansı İspali~nt ç • 
kar§ı yaptığını iddia ettiniz. Ben yanın, Almanyanın rolleri düştükre hurrcısinin büyük bir itimadını kn- böyle oıduktan sonra daha _ra jliıl' 
Franko'nun tnrafdarı olmamakla be· düşecektir. zanmış olan bu murahhas, daha ev- lışabilecektir; diyorlar. 1jf81yıı'°' 
raber sizin İspanya işlerinde söz İngilizler bir kere Franko ile doğ- vel Avrupaya gelerek umumi vazi- İspanyada Almanyaya ve 
söyler olmanıza daha ziyade taham- rudan doğruya temasa girdikten son- vete dair tc>tkikat vapmıs, kendisin- rakib !;ıkmıslnrdır. ""'"" 
mül edemem. Siz ispanya hareketi- dlUlllllUl llll llllltlllUltl lll lllllUIUlllltlr1111 11 ınt1111111111u11uuın11ı:munıunuı1111uıu11111uı ........ ~11111uu111uıııı111111111 n11u11u111111111m ıu11uı11utnı11u:ıuunu11111111111ıuıflHllllllllll"''' 

Gece Büyük Siııema Müsameresi O/ara 
.( iJ!EK Sinemasında) 

"S ı· L A H B A ş 1 N A filminin unutuırıı'' 
11 

yaratıcuu 

VİKTOR FRANCEN ve VERA KOREN 
Heyecan ve Macera Doru En BUı•Uk Fransız Askeri Filmde 

(ÇELiK KALE) 
Fransız Şark - Kanun, olan şekillerde müca -

delernize devam edeceğiz. Hiç bir 

suretle cc>brt vasıtalnru müracaat e
derek d<'ğiliz. 

HükOm~t kuvvetleri ş l rnal doO l arında sür"Bt le hare· 
Ketedebllmek iç i n,~klş sporu a letlerllede m üce h hez 

olarak m ukavemet g ö steriyorlar 

hududunu saran NAGil\QT hattı çelik kalelerinin c~ rarı • Casuslarla 
Seven Bir Koca nın Kı~ka:ıçlıkbrı • Munzam ve Müthiş Film. 

havadisleri 
:-, '. 1 • "!.. ~ . ~ .. > ... 

Tefrika No: 64 

İ:;lanbul, telaş içinde idi. Sanki; 
Dijmeke hnttıııda vukubulacak harb 
J;::rkcsin gözlerinin önünde teces
sl.m etmiş .. dökülecek kanların ve
receği teessür ve teessüf acıları, has
sas İstanbul halkının şimdiden yüz
!erindc belirmişti. 

Fakta en büyük elem ve ıstırabı 
hisseden, ı Serasker, Ali Rıza pa~a) 
ıdi. Seraı;ı e:-, Dömeke kalesinin va
ziyetini herke:ıden d:ıh~ iyi biliyor .. 
~unanlılı.rın hurnda tutunabilmek 
için. ne bi.iyük fedakarlıklar göste
receklerini diişündükce, sinir buh
ranları gC'çiriyordu. 

Vakıa, l:ısa bir zama:ıda harikula
de denikcek derecede zafer kazan

mı~ olnn ordunun, Dömekedc de bü
yük kahramanlıklar göst<'rcrck, bu
rn~a da parlak b ir muva!fak iyet el-

de edeceğin:? knni buluııuyordu. Fa
kat; Dömekeniıı hücumla zaptında

ki müşkülfıtı duşürıerek, kalenin 
muhasarasına mecburiyet hissedil • 
mcsinden, ve bu suretle de harbin 
sürüklenmesinden endişe ediyordu. 

Sarayda; At-dülhamidi harb aley
hine tahrik edenler. biribirini takip 
eden zaferler ba~lar başlamaz der • 
hal ortadan silinmişlerdi. Abdülha
mid, emsalsiz bir S€:vinç içinde idi ..• 
Fakat, (Dömeke) müdafaa hattında 
şayed bir :ıksilik zuhur edecek o1ur
sa ; yine bu miifsicl ve miizevil'1er or
taya ntılacaklar .. vnziycti fenn şe -

kilkrde tasvir ve tefsire başlıyacak
lar; Abdülhamidi yine harb taraf
darlarının aleyhine fı~kırtacaklardı. 

İşte Serasker Rıza paşa bu endişe
ler içinde ıkc·n . Dömck!' üzeı ine ta-

arruz başlamış; ilk hareketlerin ra
porları gelmişti. 

Bu raporlar, gerek Seraskere ve 
gerek saraydakilere büyük ümitler 
vermişti. Abdülhamidden bol bol 
ihsanlar koparmak için her gece bi
rer türlü zafer rüyaları gördı.ikleri
ni iddia ederek her sabah saraya ko
şan bir takım şeyhler ve hocalar, bu 
fırsatı da fevt etmemişlerdi. 
Mayısın 4 üncii sabahı saraya do

larak g~rdükleri rüyaları birer birer 
nakletmişlerdi. Bunların içinde, en 
dikkate şayan olan, meshur (Ebül
hüda) efendinin riiyası idi. Onun id
diasına göre, sim siyah ufuklarda, 
yalçın kayalardan mürekkeb bir te
pe yükseliyordu. Ve bu tepenin ü
zerinde de volkan gibi ateşler kay
nıyor: tepenin her tarafına taşıyor
du. Ellerinde kırmızı bayraklar bu
lunan askerler, diiz bir ovada da b u 
tepeye doğru koşuyorlardı. Ve tepe
ye yaklaştıkca, çoğalıyorlardı ... Bir
denbire, tepenin üzerinde, de\"leri 
andıran bir papaz belirmişti. Orada 
knynıyan nteşleri, avuc avuç alıb 
askerlerin üzerine serperek onları 

gerıletmiyc tı>şebbüs etmişti. Fakat 

o anda, o sim siyah semanın içinde Diye foryacl ederek tepeye hücum 
bir hilal zuhura gelmişti. .. O de\' gi- etmişler.. sanki, knnadlı birer kuş 
bi papaz, bu lıilfıli görür göt mez ö{- gibi uçarnk ellerindeki al bayrakla
ke ile o tarafa doğru atılmıştı. Ve rı tl'peye dikmişlerdi. 

- dı"' 
. eJtlitl 

1 vP:ikceğiııe pek o kadaı 
v ı.J,· o . . bbl' , gı ul. nun ıçın: . rıı .., 

• ·· ssır·· ı..ıv· - Rl'bbiycsir .. celatua şc) .. 
temim .. bilhayır •.. İnşa:ıUalı. 

bu hilali koparıp yere atmak için, Bı.iyük bir heyecan ile bu riiyayı Himmetin sağ olsun. . r ~1; 
bütün kuvvetile ona yapışmıştı. La- Abdülhamid'e anlatan Ebülhüda e- Demekle iktifa etnı.ış ı . ı<ıtı b9 r,C' 
kin hilal, birdenbire yay gibi geril- fendi; Fakat tnli ve ka~c~c kesl<ifl ~· 

· b. ld l · t" V c:cvh Ebülhüda cfendının •
1
,.crt111

,.. mış.. ır Y1 ırım o uvermış ı. e, ı - Şevket:naPbım!. .. Gözlerimi aç- " • t"l e~ 
papazın başına inmiş .. onu bir sani- v • • • •• d kası, keramete göbek 0 cçer ~ 

111 1 tıgım zanrnrı, cuı.m vucu um 2an- ~t p 
1
r. 

ye zarfında yakarak siyah bir ki.il gır zangır titr.yordu. Kulaklarıınd.ı ti ... Aradan tam ~2 s~t. f}lll0eS •\ 

haline. getirmişti. .. Artık hilal. mü- ı (Fcthür. 1'ar:b, Fethün kairb) mez; yıldız snı ayı teıgra Jtlı;· ~ 1, 

temadıven açılıp kapanıyor hnr ta makinesi çıtırdamıva .ba.şlaıd :;7c!',,t :: . ·· '"· ~- ı seslcri akst:.diyordu .... Zatı şahıınc- J ğ " ~ 
f g ka aşt 1 ld rımlar Sag delli gibi uzavan mavı ka ıelf ra a, oz m ı ıcı yı 1 • - ll'rinı:? teuşir cderir. .. Bugün .. bugün J ~ c:ıı 

dırıyordu ... O zaman, mellTık tara- olmnzsa yatın, nrnhakak bir feth ve deki hat ve noktoJcıı • an " 
fından yeşil elbiseler giymiş biı' mı;- nnsrrıt müjdesi alrıcaksınız. vücude gelmişti: ~t1 
Jek belirmişti. Sağ elinin şahadet _ "b k . t" Baş kitabeti celileye:.. ııbqııJC~oı· 
parmağı ile hiliıle işaret etmişti. Hilfil ...ıeyı csmış ı. Di.inkii pa1.artesi giiı~u :ııçuf,J ede• 
derhal eski şeklini alarak nazlı naz- Evet o~dunu:ı ~ansur. ve. muzaf- başlıyarak gece saat bır ı.ıJııırC~·tı'' 
h ufukdan yukarı doğru yükselmiş- fer ol~ca~ın.a Ab:iulhamın ac kana- dar devam eden kanlı rn ve fl1il ~i· 
ti.. Sonra bu yeşil melek; yine o par-

1 
at gt'tırmı ştı. B~ kadar _az zamanda, asakiri şahanenin savlc\cJ1li)'ec~;ft· 

mağı ile, volkan gibi kaymyan te- ll>u k:ıdor çok ınuvaffakıyct k:ızanan cematına mukavemet cc niP ~ııt•bl' 
peye işaret etmişti. O nnda, o vol - isltım ordusunun; Tilrklüğün şerefi- ni anl!yan düşman; g~c~{ııtlıııı'1 ııe· 
kan da sönüvermiş .. her tarafa sa - ni Iayik olduğu mevkie kadar çıka- lığındl.n bilistifade istı~J·iri şııll:e)e 
çılan ateşler, billur gibi akan sulara racağına t:ımami!c iman etmi§ti... rakıp firar etmi~··. As • pôfl"le f>t1 
inkılfıb eylemişti .... Ye~il melek, bu L<lkin, Dümckc müdafaa hattının; k<'mali mnvaffakıyetlc j!:ti:·· 

l ' kl · · t"l · "b · t• k" t 1·c:ı:ral ctırı ~ ~efer de askerlere işaret etmişti. Bü- öyle ycşi mcıc · crın ışare ı c, ve gırı ıs ı.ı ·nm:ı ı ~o 
111

. 
tün o sahrayı dolclurcın askerler, hep lböy!e riiyaların de15letile bugün.. ve tebşir olllllur; feJllr:.~~ir: ~!:r1 
bir ağızdan: bugün o~m&zla yarın sukut cdib de (~~vc.rrı' 

- Allah ... Allah. ~ ı kendisine parlak b ir zafer m üjdesiJ 
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Yazan: 
(Eski bir akşamcının detterınaen ] 

Osman Cemal Kaygılr -----Dük ve Düşes Vindsorunı: 
Amerika seyahatinden 1 ! 

maksadları ne imiş! 
k bük dö Vindsor He Düşes Amerika
;cı.ya seyahatlerinj muayyen olmı -
~11• bir zamana tehir ettiler. Bu ha
cı rı Şiındiye kadar cSON TEL
F' llAF> da okuduğunuza şüphe )'.ok. 
fç CJ.k.?t .. aradan bir kaç gün geçti. Işin 
it Yüzu daha iyi anlaşıldı. Son gelen 
de7rapa gazeteleri buna dair dönen 

1)1.~oduları anlatmaktadır. 
nıı Uk dö Vindsör ile Dbşesin bal 
13e·arı Fr:msada zengin fabrikatör 
daı~·on'un şatosunda geçmiştir. Ara-

:1 hu dostluk neticesi Di'ik ile Dö
rı-- ~!1 Anıerika seyahatini tertib et
tı • hazırlamak işini de Bedo üzc
tıcı <' alrrn§tır. Bedo bcynelm!:eı sa -
d r\'i fil<?ınindC' meşhur bir zengin
~" ~ ndisinden çok bahsedilen bir 
~ ~~ın. Dük'ün Amerikaya gide
~a~ı haberi ilk :ıamanları yeni dün
tıq a duyuiur duyulmaz pek parlak 
lta~ıtlıklara girişilir .. bütün Ameri
~ıı ılar kendisini ve Döşes'i bek1iyor
d~[.akat birdenbire 1ıe oldu?. Bir· 
tı .1r.e Amerika işçi fcderasyonla
to.arC!ısı Vilyam Gren, teşkilatı namı-

Almanya seyahati ve Hitlere 
misafir kalma işi Amerikalılaı11ın 

canını sıkmış ! 
Bir yüzüğü 
4000 lngiliz 
Lirası 
Mis Şaronlin henüz bu emellere 

kapılmış göriinmüyor. Bu san'atkar, 
İngilizlerin pek meşhur bir sinema 
yıldızıdır. Londrada yeni bir film 
çevrilecek ve bunda en mühim işi 
Şaronlin alacaktır. İngiliz gazetele
rinin yazdığına göre Şaronlin film 
için yeni esvablarını ve çok kıymet
li mücevherlerini geçen gün ·Paris
ten Londraya getirtmiş ve hazırlığa 

MeJıhanede şiir 
Kafiye nasıl 

nasıl yazılır, 
bulunur? 

Birkaç akşam sonrn Turhan o a
damı - haydi şimdi o adamın adını, 
sanını da söyleyelim - mütekaidin
den Hüseyin Deruni Bey. 

Turhan, meyhanenin kapısından 

girip Hüseyin Deruni Beyi bir köşe
de görünce birdenbire Nını sıkılır 

gibi oldu. Çünkü o, buraya bu akşam 
biraz gürültüsüz, patırtısız, sessiz, 

uğrayıp oranın edebi, felsefi ruha

niyetinden istifnde etmesini kendi

sine tavsiye etmesine rağmen onun 
bu akşam orada bulunacağını hiç 
ummamıştı. İçinden : 

- Eyvah, şimdi traş başlayacak .• 
kendi gönlümün kendine mahsus 

tatlı duyguları, kendi zihnimin ken-

sesini çıkarıyor ve diyor ki: 
ırı ..... ltayır, Dük dö Vindsor\ın A - lto aldı. Zevcesi Amerikalıdır. Onun 
ltet~ava gelmesini istemiyoruz. Ge. ,iç~~ .Düşes ile ahbabdır. Bedb da 
l Se 1Şçilcrin nümayişlerile karşıla- Duk ıle dost olmuştur. Bilhassa Dct
:~aktır. Kendisine her yerde boy- ıroı.ıit, B?Himor, Nevyork işçileri Be-

başlamıştır. Parmağındaki yüzükle- sadasız tarafından kendi başını, ken- !dine uygun hoş diışünceleri altüst 
Bunun için Bedo'yu sevmezlermiş, rinden yalnız bir tanesi 4,000 İngi- di kendini dinlemiye gelmiş; Hüse- olacak ! 
ne de onun usullerini isterlermiş.. . liz lirası kıymetindedir. yin Deruni Beyin :mısıra oraya da Diyerek herifi seltimladı ve Deru-

Yapılacaktır. ıdo.yu hıç sevmez. 
~cırakat Dük dö Vindsor tereddüt .. Iştc ~ınerika .!şçil~ri . Bedo için 
~ ~or. Bu nasıl olurdu? Kendisine bu boyle dıyorlar. Duk do Vındsor, ken
r.l.ı~d:ır dostluk tezahüı atı hazırlan _ ,disinin Amerikalı işçiler tarafından 
~ gırıı bildiği Amerikalılar simdi böyle istcnmeyişine evvela şaşıyor, 
e~disiııi istemesinler!.. • ! fakat sonra vnziycti anlamakta güç-
~akat seyahati tertib eden hazır-ı 'liik çekmiyor. 

0~0• bük. ile Döşes ile Amerika Dük'iin Almanyaya gitmesi Her 

1 l'Uluğunda beraber bulunacak o- I:Iitlcr'e misafir olması Amerikadaki 
t il 13edo şu son vaziyeti anlabvor. işçiler arasında hoş görülmemekle 
~lllaşılıyor: beraber kendisinin kral olduktan 

i il <:~.e .? kadır.!. Geçen sene o ka- sonra İngilterede kömür amelesine 
..cı/Uzunden İngiliz kralı sekizinci söylediği bir söz unutulmamıştır. 

~td'ı? arası İngiltere hükumeti- O zaman şöyle demişti: 
~ll'ıe:klı~an kilisesile açılmış, par- - Eğer bu memlekette hiç kimse 
lt to ıle açılmış ve nihayet onu sizinle meşgul olmazsa ben sizin kra-

Qak • · 'ı &ı.I ı~ın tahtını, tacını bırakmıştı 1 ınız sizinle meşgul olacağım. 
r• ll'lı?. Bu sene de Dük dö Vind- Bunu Amerikalı işçiler de biliyor. 

l('Gı~~. Atnerikaya giderek samimi Sabık krala karşı muhabbetleri sön
~erC'ı UrlerJc karşılanmasına istemi- müş, husumete çcnilmiş değildir. 

4
' dolayısilc mani olan vin<.' Lakin onun liıkırdısı oldukca Dük 

<lö Vindsor'u tenkid edecek sebcblcr 
de bulmuyor değillerdir: 

- O halde niçin Dük dö Vindsor, 
Amerikayn geJcceği zaman Brcnıen 
Alman gemisine binmcğe hazırlanı
yordu?. 

Dük buna şu ccvabı vermiş: 
- Ben \>ir İngiliz gemisine bine

mezdim. İngiliz limanlarımı uğra -
1 mak istemezdim. 
1 - Peki.. bu seyahati niçin Bcdo 
ltertib ediyor. Bedo aınc>le çalışma
sından tasarruf ederek bir çok isc,:iyi 
i şsiz bırakmıştıt·. Bu adam ile işci 

odstu olduğu sövlencn Diik nasıl ar
kadaşlık edebilir? 

~ I İşte bütlin dC'dıkoduların hiilasa
iit 

1
sı. 

"1lf' ' Dük dö Vindsor bir tebliğ neşret-
1 miş bu sc>vahati başka bir zamana 

~ !tehir C'ttiğini bildirmiştir. Bir taraf-
L ~ - tan misafır. dig-er taraftan da Amc-~~tı 1 
~~s cıı.~Yor. Döşes dö Vindsor!. 1 rika işçilni aras111da kalan Amerika 

tıru;.do Vindsor Amerikalıdır, bi- hükumeti de geniş bir nefes almış -
~ t ·· Anıerikalı işçiler de asıl o- tır. 
(',, ell'liyorlar. Şimdi merak ederek soracaksınız : 

"''""tık·· .. ·"tık u, bıhyorlar ki bu kadın A- - Bcdo'nun bahsedilen usulü ne 
~ ... ın alı Olduğu hnlde Nazi Alman- imiş? İşçileri nasıl işsiz bırakmış?. 
llır. ı: gitmiş, Ilitler'le görü~müş - Ilunun için şu izahatı veriyorlar: 

ıı 1\ ıtler'in elini sıkmıştır!. Şimdi Bütün ocaklarda ve müeı;seseler-
!!y1~11'11erikaya gelmiş görmek iste- de \'aktin beyhude geçmesine sebcb 
.\ ... olan her şeyi kaldırdı. 

ıı l'tıer·k f t tulı.i 1 a amelesinin bu hiddeti şçilerin çıkardığı iş defterle ve 
~§ıct .Yor ki daha ziyade Döşes'e saatle kaydedilerek 1 amelenin 1 da-

Q h~t. bük dö Vindsor için söyle- kikacta ne kadar iş yaptığı anlaşıl -
, t; ll'len hemen şudur: mak, bu 1 dakika işin vahidi kıyasi-

i; t.ı Slti İn .1• sidir. Artık iş bununla ölçülür. Bu-
t 'IQ 01 .• gı ız kralı şu \'eya bu fi- h 
~~Ya nbıhr. Bir seyyah gibi Ame- na cB• (Bedo) vn idi kıyasisi der-
~~ııt b~:lıniş, gelmemiş bize ne?.. lcr. 
l~lt· 0şes?. Öyle değil. Her işçi, tabii surettf' esas ittihaz 

tı t' 1n bu kad d v.1 A 'k . edilen ücreti almak için 1 saatte 60 
'l 

1tılrı b" ar egı · merı a ış- .B. lik verim verecektir. Bunu ve
~~ ·~ler1• b uk dö Vindsor'u tenkid 
~tı. a k b remiyeniıı yerı!le başkası geleoek-

'<lr lt' a ir nokta vardır. Di-
ı: tir. 

~ cı :~.".seyahati niçin Bedo'ya ter- Fakat 1 saatte 60 cB• den fazla 
ta ll'ıy0 ? verim veren işçi umumiyetle yapı-

lısı-. r · · Bu da eskiden bir 
ı .. all'l ı lan fazla .n, mikdarı için tayin edi-
, >"tı-· c esi idi. Amerikaya ge-

' ~ len paranın yüzde 75 d~recesinde ik-
l ilyi ;.'n ?ldu. Şimdi beynelmilel ramiye alacaktır. 
1' lıı il ell'lınde şöhret kazanmıştır. Fazla olan cB• lerin dig-er yüzde 
tbı_ erıetrk . 1~ ~tr 1 cc bir takım usuller 25 mikdarı da usta başlara, ustala-

.. ,,,.,,,,,.,, .. ,,."'"• IUlllUOUIUtltUlllUlUUUtU,UllW-tuııu IU.Ul4UIJlt'Y1111111t 1 UtllllllJllJtnunn UI 1i lltllUHUUtnUUIUttUt it\ H Hllt .. UttNIHIUllUtlllllllt1MHllUUIUt1UIHlUlllllln1111111111111111un111n111111 n İ Bey on U' ~· 3, f 1 ay ağa kalk ara. k kar-

SüNEMA 

Aseln İtalyan olan İsa Mirandayı 
geçenlerde Nina Petrovnanın yala .. 
nında gördük. 

Bu genç kadın Amerikayı kıyafeti 
ile hayrette bırakmıştır. Giyinmek 
hususunda çok eksantrik olan Mar
leni biile geçen İsa Miranda bütün 
elbiselerini Paristen getirtmiştir. 
Onun zevkini ne Berlin ne de Roma 
tatmin etmemiş ve ancak Paris ter
zilerin in diktikleri acayib kumaşlar
daki elbiseleri ile Ameriknya git -
miştir. 

Şapkasıırn herkesin taklığı gibi in
ce bir tül takmayıb daha kalın ve 
çok uzun bir tüli.i biitiin şapkasının 
ü1.erinden gcçirib Omuzlarına kadar 
snrkıtmaktad ı r. Gece elbiselerinin 

Amerikayı hayrette bırakan yıldız 

etekle:-i o kadar uzun bir kuyrukla 
süslüdür ki mutlaka taşınması icab 
etmektedir; halbuki İsa Miranda bu 

eteği taşımıyor ve öylece peşinden 
sürüklüyor, onun için geçtiği yer -
den eteğine basmamak için herkes 
ona gayri ihtiyari yer vermek mec
buriyetindedir. Çok güzel bacakları 
olduğu halde sokakdcı bile uzun c -
tekle gezmesini tercih ediyor. Omuz
larını açık bırakan dbiseleri tercih 
ediyor. 

Bu genç 1talyan kadını Amerika
lılatı işte böyle kendi icad ettiği ve 

Paristc diktirdiği elbiseleri ile hay

l'ete düşlirmüş ve Marleni de biraz 
gölgede bırakmıya başlamıştır. 

şıladı : 

- Buyursunlar beyim, efendim, 
buyursunlar iki gözüm, buyursunlat 
nfıruayniın, buyursunlar canım, ci
ğerim, evlfıdım ! 

Turhan, çaresiz, adamın karşısına 
cöktü. 

Deruni Beyin önündeki şişe yarıyı 
çoktan geçmişti. Turhnn daha kendi 
~işesinden ilk knd<•hi çekerken o, çe
nesini açtı : 

- Siz teşrif etmeden önce şuracık
tn kendi kendime bırtakım tehay
yülata dalmışken yanımdaki masa
da oturan boşboğaz herıfin biri tut
tu, bana söz atmıya başladı! 

' Turhan şaşırarak : 

- Nasıl.. size söz atmıya mı baş
ladı ? .. 

- Ynni şundan bundan bl'nimle 
konuşmak istedi. 

- Olabilir ... 

- Anwnna... Olabilmesine olabi-
lir amma, herif ham ervahın biri... 
Henüz pişmek değil; ocakta biraz ol
sun ısınmamış bile ! 

- Nasıl şe>vmiş o öyJc; kuru fasul
ye mi bu? .. 

- Kuru fasulye yine nimetten sa
yılır. Halbuki o, halis muhlis bir bal 
kabnğı ... 

- Ey .. sonra? .. 

- Sonrası.. bir söylendi. aldırma-

fllUUUHJMMMMıttııMttu•••1tttHHUttnttltlUllUlltlt1UtMNNftf .. Httt~• ............ nuıu ... ırw ....-

dım.. iki söylendi, aldırmadım.. üç 
söylendi, aldırmadım.. dördüncüde 
kendisine cevap vermiye mecbur 
kaldım. Bu dördüncüde bana ne de
se beğenirsiniz? 

Greta Garbo ve 
1 Napolyonun çok sevdiği Madan 
,Marıa Welswka ile oldukca mühim 
bir macerası vardır. Maria Welsswka 

jNapolyonun üzel'inde son derece te· 
si ı i olan bir kadın olmakla beraber 
Napolyonu deli gibi sevmiştir. 

Bu macerayı filme alan Amerika
lılar N<ıpolyon rolünde Şarl Boycyi 
ve sevgilisi rolünde de Grata Gar
boyu tercih etmişlerdir. 
Söylendiğine göre Şarl Boyeyer. 

bu iilmde bir harikadır; fakat ne ya· 
zık ki Grata Garbonun rolü nisbe
ten kısa ve ekranda az görülecek bir 
roldür. Maamafih bu az görünme -
sinde de yine harikuUıde olduğunu 
isbat etmiştir. 

• • 
Brodvay 
Melodi 1938 
Amerikada artık her sene bir 

Brodvay melodisi yapmak moda ol
muştur. Hele Robcrt Taylor bu mev-

zuda muvaffak olduktan sonar gü
zel ve san'atkar partnörü Kleanor 
Powell ile beraber yeni yeni dans
lar icad etmekte ve Amerika halkı

nı çıldırttıkları gibi Avrupalıları da 

ı - Ne dedi efendim? 
- Ne diyecek, bizim rahmetli pe

der. tıpkı size benzerdi! 
Deme~in mi? .. 

1 - Ey .. buna siz ne cevap verdiniz? 
- Ben de kendisine, rahmetli pe

derinizin bana benzeyip benzemedi· 
ğini bilmem; faknt siz tıpkı tavilül
üzn ve kasirüddünbalc (uzun ku
laklı ve kısa kuyruklu demek) rah
metullahi aleyhe benziyorsunuz de
yince herif hemen ü!;tüste üç defa: 

- Estağfurullah ef cndim, estağ
furullah. estağfurullah! 

Çektikte nsonra : 
- Biz kim, öyle büyük adamlar 

kim? .. 
Demesin mi? 
Turhan gülerek : 
- Sonra efendim? .. 

- Sonra, bereket versin meyha -1 
ncciler benim kızdığımı ve böyle 
ham ervahlardnn hiç hoşlnnmadığımı 
bildikleri için herifi yerinden kaldır
dılar ve güzellikle buradnn dehledi
ler ... 

- Çok iyi etmişler efcidim!. 
(Devamı var) 

Amerikanın meşhur yıldızlan ba- yatlarını görüyorsunuz ya ne kadar 
zen o kadar çök ı IC'ri oıuyor ki ki

kendilerinin değil. Orta malı gibi rnlandıkları sehri bile adam akıllı 
öteye beriye acenteleri tarafından 

r tı ! lif ı. İ§çinin mesai saatlerin - ra verilecektir. 

it ll'<l1ı~~e etti, Hülasa çok munf- Amerika işçileri bu istihsal ata gö-
Onra Fransay:ı döndü. Sa· re mükafat vermenin aleyhindedir. 

1 peşlerinden sürüklemektedirler. Bu 
iki genç ve güzel çift biribirlerine 
çok yakışmaktadırlar. 

zen kira mukabilinde oteye beriye 
gönderilirler. Bu meyanda meseli 

Marlen Dietrich Londraya kiralan
mıştı. Müddeti dolub da filmi bitin-
ce Amerika tekrar Marleni geri al
dı. Bu gıpta cttiifüniz artisllerin ha-

gönderilib yine geri alınıyorlar. Ro
bert Taylor şimdi Londrada kiralık 

bir vaziyettedir. İşi bittikten sonra 
tekrar Amerikaya dönecektir. Ba-

gezmeden t<:>krar donüyorlar, ve 
fil:in c;<>hri nasıl buldunuz sualine 
ancak istaı;yonu ve stütyoyu bir de 
Londrayı anlatabiliyorlar. İşt·~ gıp
ta edilen artist havatı ..• 
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·ktisat Veka eti • ç ıcare 

ı mum ··dür öğünden : 
Türkiyede yeniden poliçe tanzim etmiyerek yalnı:ı: eski<ien tan:ı:im 

edilmiş bulunan poliçelerdeki taahhüdleri ifa etmek üzere muamele 
yapan La Nasyonal Hayat Sigorta Şirketinin Türkiye Umumi vekili 
Vitali Kaneti haiz olduğu selahiyete binaen bu kerre müracaatı., ken· 
disinin gaybubeti esnasındn haiz olduğu bilüoıum hukuk ve selahi· 
yelleri haiz olmak ve bu hususu teminen kanunen mukteıf olan her 
gilna neşriyat ve ilanatı ifa, her türlü sigorta mukaveleleri imza, ve• 
fat vukuunda merkeze müracaat etmekle mükellef olmaksızın taımi· 
ntılı tcıviye ve ifa, Türkiyenin sair oolrtnlarıoda iadeJbace acenteler 
ihdas ve teşkil ve Şirketin Türkiyedeki muamel!tına müteallik k aylt 
ve hesaplarının kaffesini yaı.ıhanesinde temerküzünü temin ve gerek 
elyevm mer'i kanunlar mucibince La Nasyooal Hayat Sigorta Şirke· 
tine terettüp eden vecaibe ittiba ve gerekse Ş~rketin Türkiyede hah: 
olabilece~i haklar ve imtiyazları -0non lehine temin eyleme\t maksa· 
dile Türkiye Hükumeti ve Türkiye Makarnalı ve memurini resmiyest 
nezdinde her türlü teşebbüsatı icra ve herhangi merasimi ifa ve ez· 
cümle Şirketin indclhaçe herhangi nizami sicile kaydını talep, her 
türlü teminat nkçasına müteailik vesaikı ihzar, her nevi müracaat ve 
müstediyatta bulunmak ve icap eden vesaikıcı kaffesini imza ve Şirketi 
hükümel nezdinde temsil ve Türk mahkemeleri nezdio:ie şirket namına 
dava ikamo veya irrayı müdaf aa,bu maksatla Türkiye Cumhuriyetinin her 
türlu mel akimi hukukiye, ticariye ve cezaiyesilc sulh Mahkemeleri huzurun. 
d ve bilumum devıı.ir ve mecalisi nezdinde leh ve aleyhte ikame edile· 
cck her türlü deavide La Nasyonal Hayat Sigorttı Şirketini temsil ile 
bütün derecatta müddei ve müddeaaleyh, şah r salis, itirazülhayr ta• 
rikile muteriz ve dahi'i dava sıfatile iptidaen, itirazen, temyizen, iade
teo ve tashihen rnuhasama ve müdafaa, her türlü evrakı tebliğ ve te· 
belluğ, her nevi evrakı müstediyat ve levayihi tan7jm ve imza, her 
türlü ihtarname irsaliye vurut edenlerin cevabını ita, her hangi hakem 
ve ehlihibre taJfn ve azil, iştikai anilhükkam ve reddi aza, iflas tale· 
bi veya ona itiraz, her hangi konkordatoyu imza veya ona itira:ı:, 
her hangi :sendikleri ve tasfiye memurlanru tayin ve azl, iflAsa müte• 
allik bilumum müamelatı ifa, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fekki, islih· 
sal edilen hüküm ve kararlann infazını talep, olbabtaki muamelalt ic. 
ra Daireleri nezdinde takip, sulh, herhangi parayı abz ve kabı ile 
makbuz ve ibra.name ita, işbu vekfılete aid muamelatı indelhace dava• 
nın hitamına kadar kısmen veya tamamen ifa edecek bir veya müte
rıddit vekillerin kendi yerine ikamesi, bunlarla müctemian veyahut 
münferiden icrayı muamele, bunları tebdil ve Jedelicap aıl ve elhasıl 
davanın son afhasına kadar La Nasyonal Hayat Sigorta Şirketinin 
hukuk ve menaliini vikaye, müdafaa ve temioi yolunda kanunen muk. 
tazi göreceği bütün hususatı ifa, aharı tevkil •ıe umumiyet itibarile 
Şirketi Tiirkiyede temsil ve icrayı faaliyetini temir.ea şirketin menfaata 
ıcabını ifaya selfıbiyyattar olmak üzere Albert Barzilyay'ı Şirketin 
Türkiye Umum Muvakkat vekilliğine tayin eltiğ'ini ve Şirketin bun. 
dan evvelki muvakkat vekili İıakino Benahmiyas'ın vazifesinden infi· 
ıal ettiğini bildirmiş ve l!ı:ımgelen evrakl vermiştir. 

Keyfiyet 25 Haziran 1330 tarihli kanun hükümlerine muvafık görül
müş olmakta ilan olunur. 

1 

c FER 0SH1 Şekeri 
Te iri kat'i, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutuı:-u 1'255 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu Hanla~ 
Marmara Ossübahrr K. Satınalma Komisyonun.lan : 

Cinsi Kilosu Tahmini fiatı 
kuruş santim 

Ekmek 170.000 9 61 

lık teminab 
l..ira Kurlli 

1225 28 
Kumtanlık te~ckl:ülündeki Darıca açık eksiltme suretilc satın almacak

J.O Top. A. eratının yıllık ihtiyaçlann- tır. Eksiltmesi İzmitte Ter.sane ka
dan yukarıda mikdarı yazılı ekmek pısındaki komisyon binasında yapı
için l/11/937 gününde yapılacak ka- Iacaktır. İsteklilerin ~·ukarıda ~azı
palı zarf eksiltmesinde istekli çık - lı ilk teminatlarile birlikte muayyen 
madığından, yeniden ve 13/ll. Teş- gün ve saatte komisyona müracaat
rin/937 cumartesi günü saat 12 de ları. c760h 

p 

diş, nezle, grip, ro 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 kaşe ahnabilir • ı,. 
İsim ve murkaya dikkat. Taklitlerinden sakının• 

Şehzade başı 

TUR N 
TiYATROSU 
Bu geec saat 

20,30da 
San.atkfu- Naşid ve arkadaşları 

Okuyucu Semiha ve Mişel varyetesi 
Vodvil 3 perde 

İstanbul !kinci İcra Memurluğun
dan: 

Bir alacağın temini tahsili için 
haczedilip tamamına üç yeminli eh
livukuf tarafından (2212) lira kıy
met takdir olunan Fenerde Aptisu-

Belsoğukluğu ve Frengiden k başı mahallesinde Fener caddesin
Olllr • de eski 316 No. lu bir tarafı Maryora 

1 İnhisar ar U. Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan bir adet çift devreli 

otomatik tabı makinesi için talip zuhur etmediğinden pazarlıkla alın• 
ması kararlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlak 22-XI-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 
de Kabat~ta Leva:zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis1onun· 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün adı geçen komisyondan -

alınabilir • 

S - Eksiltmeye iştirAk etmek isteyenlerin, fiatsız teklif mektupla· 
rını ve kataloklanoı eksiltme gününden evvel inhis~rlar Tütün Fab
rikalar .Şubesi Müdürlügüne vermeleri lazımdır. 

6 - isteklilerin pazarlık için t3yin olunan giin \'C saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komi!Jyona gelmeleri ilan olu· 
nur. "7517,, 

ve İstifanonun menzili ve bir tarafı 
Efrosinin hanesi ve bir tarafı deniz 
ve tarafı rabii tarikiam ile mahdut 
kayden 340 zira 21 parmak miktarın· 
da ve icarei müecceleli eski sabil-
hane ve elyevm arsanın 1/6 hissesi - ,_.,, 

tı1,, k -----------d~ yani altıda bir hissesi sa ıga çı a- 1stanbul 1kinci icra Me ın rld u~ı . 
rılm~c;tır. İpotek cihetinden paraya ~\ffı ~ 

Bu arsanın cephesi tahta perdeli- mesine karar \•erilib tamına uç ) ) 
dir. Birinci açık arttırması 141121 minli eh1i vukuf tarafından <22de• 
.937 tarihine müsadif salı günü sa.at ş :ııza 
14 ten 16 ya kadar dairede icra edi- lira kıymet takdir olunan c al '.P.3. 
lecck ·ve verilecek bedel takdir olu- başında Hoşltadem Yeni Ketn şıJ 

şa mahallesinin Selim paşa yo'ktl \'e 
nan (2212) liradan işbu hisseye isa- sokağında eski ,.e yeni 5 No. ıu 

9
, 

bet edecek miktardan %75 ini bui- şarkı 19/924 porsel No. lu ve 23~4 
duğu takdirde son pey sahibi üzeri- parsel No. lu evler şimali yol, 17/:J"bi 
ne ihalesi icra olunarak ~,re aksi tak- ı gsr 

parsel No. lu -evler şimali yo ' 
4 

ttı' 
dirde son pey sahibinin taahhüdü 171924 parsel No lu ev cenuben 2 '~· 
baki kalmak şartile arttırma on beş \'<? 171924 parsel No. lu evlerle ın:ı b 
gün daha temdit olunarak 30/12/937 dut zemini mermer ve üstü eb~. 

• tarihine müsadif perşembe güün saat od 8Y" 
• • 14 ten 16 ya kadar 1.emdiden müza- döşeli bir sofa üzerinde iki . a. J.;ıf' 

- Şartname :ve kcşifnameslne tevfikan Mu1'>1a müstakil Müdür- ca bir koridor üzerinde zern1nı 6 ."edeye devam olunarak •erilecek ı ıııı· 

Ertuğrul 
S adi Tek 
TİYATROSU 

(AKSARAY) DA 

lüğünde inşa edilecek Kara Barut Deposu 2-Xf.1937 .tarihinde ·' mızı cini mermer kurnalı soba 1 le 
1 Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk eksiltmeye konmuş isede talibi çıkmadığından ckı;ihme ·lC· bedel muhammen kıymetten i~bu marn ~ve bir beta, bodrum kah lc11:ı 

l
Mahkemesinden: gün uzalılmıştır. hisseye isabet edecek miktarın 1":''15 Malta taşlı iki gömülü küp b.i~ Jctl;~ 

İstanb .. ·ı J • hak t - ini bulduitu takdirde son müşterisi- , .. , 
UJ mn ıye mu .ema mu- il - Keşif bedeli (2943,39) lira ve muvakkat teminatı (220,80) ne ihal" ~..3ilecek ve ak.si takdirde ve zemini çimento oda zemını r-•sO" 

dürlüğü namına hazine avukatı Va· firdır. • "' ~ mızı adi ocaklı ıki kömiir1üğü .,-e 
hid Say ta f d A f d satış 2280 No. lu 'kanun hükümlel'ıi- aır 

ın ra ın an ynso ya a 111 - Eksfltme 16-XJ.1937 tarihine rastlayan Safı giinü saat 14 de faya k:ıpısı olan mutbağı var ~1,e-İshak paşa mahallesinde 18 numa- ne göre beş senelik tecile tabi ola - Birinci "·at: Şahnişli bir sofa ub:" 
B Kabataşda Levazım ve mübayaat ıc:ubesindeki alım Komis· akt ~ v 

u geee ve Pazar matine ralı evde oturan eski imam mektebi "' c ır. riı1e b"ırı· ".··u-1klu- ikı" oda ve n'1'1'"tC31t.'"' 
yontında yapılıı.cakbr. s • · ·ıed· M"" d ~ J - ~~· UNUTULAN ADAM muallimlerinden Muhiddin nleyhiM alış peşın para ı ır. uzaye e· koridor üzerine bir oda bir :ııe 

Yazan; Nazım Hikmet açılan 37 lira 48 kuruş alacak da\'il- iV - Şartnameler (15) kuruş mukabilinde her gün inhisarlar Umum ye iştirak edeceklerin muhammen rd 
Pazartesi Kadıköy Süreyyada ı d d ""dd Müdürlüğü inşaat şubesiyle Mu"la müstakil Müdürlü,.,.ünden kıvmette:n satılacak his.seve isabet va ır. d u-;. O" 

sının y:ıpı an uruşmasın a mu e- 6 " " J ikinci kat: Bir sora üzerin e ~ 
(KUDRET HELVASI) iale~ he tebliğat yapılamadığı görü- alınabilir. edecek miktarın f'1 7.5 nisbt-tindc pey 

Salı akşamı (GEDİKPAŞA AZAK) lerek ilanen tebliğat icrasına karar V - Eksiltmeye iştirAk edeceklerio bu gibi işleri yapmış o1duk. akçası veya ulusal bir bankanın te- daÇa, ka İk" . k t od lnrındıl' 
· d (E kcl 1 40 d !arına dair vesikalarını inşaat ~ubesine ibraz ederek eksiJ. minat mektubunu vernıivc mecbur- tı tı: mcı a a 1 · çıı' sınemasın a r {er ın an verilmiş ve duruşm:ı günü 5/11/937 "' duı·lar. " birinden merdivenle çıkıltf· ~~ .,re 

sonra azarlar) tarihinde müdedialeyh mahkemeye meye iştirak vesikası Almaları lbımdır. t. d 1 b la b. n1 dası <J» 1 
- ----- VI 1 kl"l · k"J • t İhale tarihine kad.nr na''l'imenku- ı 0 a ı 0 n ır ç 1 0 

' ile Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha- gelmediği gibi vekil dahi gönderme- - ste 1 erm es ı tme içın tayin o unan gün ve saatte müna. "' ; arkada zemini çinko bir balkOfl te-
kimliğinden: miş ve müddei vekili vesaik ibrnz e· asaya iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme paralariyle bir• !ün nefsinden doğan müterakim ı."€r- tanısı \•ardır. Elektrik ve terkoS ııb· 

Kızılay Ccmıyeti ile Asımın müş- deceğinden bahisle muameleli gı - fikde yukarıda adl geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. gi ve tanzifiye :ve ten\'iriyc ve 1\·akıf sisatı olduğu gibi 25 metre tnll~ •• 
tcrcken mutas:ırrıf oldukları 1410 yab kararının müddeialeyhe ilanen (7655) icaresi ve r.('smi .d€llaUye borçluya baı bahçesi vardır. Birinci arttıf11~, 
lira muhammen kıymetli Panga1tı- tebliğini istemiş olmakla olveçliile 1 

1 
,.. _ adi~1 o1ukot_bedY.ch

1
" müz~ye~eden1 _tkeıız.il sı 14-12-937 tarihine müsadif s:ı~ı ede 

da sel sok:ığında eski 20,49,6 ve yeni gıyab kaarnnın ilanen tebliğine kn- HARiCi ASKERİ KIT AA rı ILANLARI • e ı ece ır. .anız yırmı sene l \'D- nü saat 14 den 16 ya kadar do.~ lJt.I 
30 No. lu evin tamamı şuyuun izale- rar verilerek duruşması 17/12/937 ıl kıf taviz bedelile tapu harçları müş- icra edılecek ve verilecek bedel ~ş 

0
, 

6i için arttırmıya konuldug~undan tarihine rastlıyan cuma gu .. nü saat .__ ______________________ ____ teriye aiddir. · k ı- tal<dil' 

d .. d b ak Tümen birliklerinin aşağıda mev- ,mitte Tü_m_ en_s_a!ınal_m_ a komisyonun- 2004 No. ltı İcra ve fflas K. nun gayrı men u un tamamına ıdıığt.I 15-12--;937 çarşamba gu-nü saat 15 ten on or e ır ılmıı:: oldug'iundan i~. ~ ~ an k t"n ~ 75 ş"ni bu . 
~ .,. kileri ve miktarları yazılı 134 ton da her gun gorulebılır. H ..... mevk"ıı"n J? d r:ı.- h kl ıun ıyme 1 0 ı _ .:ıı· 

16 y:ı kadar Beyoğlu sulh mahkeme- bu ilan tarihinden itibaren beş gün ""' - nci mad esine tcv ~n a arı takdirde en çok arttırana ihale evı' 
ekmeklik unun kapalı zarfla eksilt- "ht· -t hh' 1 d ta - ·11 ·ı b"t ı · " ıi ba~katibliğince müzayede fü~ sa- zarfında itiraz etmediği ve mahke- '1 ıyacı ayrı ayrı mu ea ıt ere e pu sıcı erı e sa ı 0 mıyau ıpo - l k k · t kd" d ttırn1a ,-11 

t l k A mesi 22/11/937 pazartesi günü saat ihale edilebilir. İstekliledn belli gün tekli ala..~klılar ile irtifak hakkı sa- ece ve a sı a ır e ar o ı2,9J' 
ı aca tır. rttırma bedeli, muham- meye gelmediği takdirde davaya gı- 15 te tzmı·tıe IT\:~men satınalma ko- gün daha temdit olunarak 3 , .... '!• 

bed }" r' 5 b b k il .:1. ,u t" d k • bel el 2 "Ik · hiplerinin vesair alacaklılarm hw;uw .. Jltl :>"' men e ın o 7 ni ulursa -0 gu-n ya en ar:ır ver ecegwi tebliğ ma • mı"syonunda "'apılacaktır. Unun ı....._ ve saa ın e anunı g ere ı ı- tarlhine müsadif perşembe gu r, • 
.,, 'u...- sile faiz ve masrafa müteallık iddi- ~ Jtl" 

ihale edilecektir. Bulmadığı takdir- kamında ilan olunur. her kı·ıosunun •ft~ınlanan fı"atları ı"lk nancalarmı ve teklif mektuplarını at 14 den 16 ya kadar temdidell ...,.J!~ 
ır.cu> al:ırını ilan tarihinden itibaren yirmi ·ıL"'" 

de ikinci arttırması on beşinci güne (934/102_3) inancaları '\'C miktarları aşagı-dadır. ihtiva eden kapalı zarflarını İzmit- zay<?deye devam olunarak verı ııJ' 
gelen 30 12 937 perşe b t 15 d gün 'içinde evrakı müsbitelcrHe bir- bedel gayrı· menkııle t""kd~ olll~-dif 

- - m e &ıa en Sultanahmcd Üçüncü Sulh Hukuk Ş;ırtnamesi İstanbul, Ankara, Eski· te Tümen satınalma komisyonuna likle dairemize bildirmeleri lazım- " - t.8" 
lll ya kadar icra olunacak ve en çok Hak·mı·w · d · .:1>hir levazım amirliklerinde ve h- verme1eri. c576> c741h kıymetin ~ 75 şini bulmadıgı .... ti'' 
aı ttırana ihale edilecektir. 1 ıgm en. . . """ dır. Aksi takdirde hakları tapu si - de satış 2280 No. lu kanun b_u~.,,ı 

1 Gayrı. menkull . f h Davacı Zeynep vekılı avukat Ke- Me vkii Mikdarı Beher Kilosunun ilk inancaları cillerile sabit olmıyanlar satış be - ler;ne no"'re bec: senelik· ı--:tc ı.v 
- erm evsa ı ma - F ı· t f d K - .. ton tasmlanan F. • b z- eı;,µ 

k b k At"b" d" dek' 
93 118 

gor e ın ara ın an adlkoyunde delinin paylaşmasından hariç kalır-• · •me aş a ı ı nez ın ı 7 . Kuruş santı"m L•r,.. Kııruo:. olacaktır ~n• 
, stadyom karşısında Reşıt paşa soka- - " ı · ~Ov ıı.ım:ıralı dosyada yazılı olduğundan ğ d ik t d S ı-d B Tuzla 58 12 .80 557 OO ar. Arttırma peşin para iledir. :fi rti 

ar lamak istiyenler orada okuyabi - 1~ a N nıne e en .e u el veh e~a- Gebze 76 12 70 72J OD Arttırma şartnamesi herkes tara- yedeye iştirak edeceklerin g~; d 
1i 1 zı azım ve saıre a ey lenne - - - fından görülcbi1mek için 20/11/937 menkule takdir olunan kıyrnctı•: .,.e 1

2er. İh 1 k d b " .k . 1. 37/389 No. lu dosya ile açılan izalei 134 • 1281 CrO tarihinden itibaren divanh.nneye a-
7

,
5 
bucug~u nıs" bn•!-..l- pey ak~ _tt 

- a. eye a a_r ın . mış m. a_ ı- şuyu davasının yapılmakta olan 1 k D b f 1 1 1 '-u.uuc ..,~ b 1 d k f d 11 • • sı ::ıca tır. a a az a mn uınat a - ul ·sal b" 1__ k ıt ... ;nat w 
1e, e e ıye>, va ı ı aresı, te alıye alık · d el t k d d Bergama narınizon kıtaatının ihti- 2, 3 üncü maddelerinde istenilen bel- k · 1 · 934/1467 N 1 ya u ır ucan anın e ... ,,. 1 ' 
l'e 20 senelik evkaf taviz bedeli müş- ~a etm"ehsın e gh elnb alpu ay hın a b ma ısteyen erın o. u t b ğ b durJ.ıır· 
t . .tti l.'> me ga ı meç u u unması a - yacı için kapalı zarf usulile eksilt- gelerlc birlikte teminat ve teklif dosyasına müraca:ıtları lfızımdır. Mü- hu 

1
1111tu ~1'e:m"kedmec1_~~1.ı.u1' ede' 

erıye aı r. b"l ·ıA d · k 1 80 000 k"l • 1· kt 1 ·haı ·· ·· d · · k d ,_1 · b a e arı une ·a ar ~ · , .. fi 
3 A 

. k . . 
1 

sc ı e ı anen avetıye tebliğ edilmiş meye onu an , ı o sıgır c ı- me up arını ı e gunun en en geç zayedeye 1ştıra e ece"" erın i!'ı u k . k 
1
.. ....c{sıo.ov .. 

- rttırmayn gırme Jstıyen er olan Zübe'-•d , h'l.. .. .. jb" t 1" k d A k d . k 1 ~d b"" .. 1• t cc ve gayı·ı men u un •· ·ri\'" h bed . ~ . b .; eye ma "'"eme gunu o- nin beher kilosu için teklif olunan ır saa cvve mc a ar n ara a gayrımen u e aı utun mn uma ı l d ~ .. t zii" ten"' 'e 
;:~ ammt ':" t kelın. 0 7

•5 ul nısleb~- lan 14/9/ ve 1/11/937 tarihlerinde 18 kuruş 08 :santim pabalı görüldü- M. M. Vekaleti satmalma komisyo- öğrenmiş addo1unaca1<1arı ilan olu- oganak"r'c~gı. 3_l1 1ye v~ dcıaJi) 
e emına .a çesı veya u usa _ır mahkemeye gelmernış" ve "ekı"l dahı" nuna \'ermeleri. .c595. c'.7645> (18?2) \'e v 1 a.c.aresı :ı.•e resmı · ..,ıeJ fY 

ba ka t t kt b t .. ğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı nur. ~ b 1 · ı ·· ed" Pf..""' f n nın ernına me u unu ge ır- .. d . ld w d ~ orç u ·.a aıt o up muuıy c ,:.-rtl 
1 . gon ermemış 0 ugun an muamele- maddesi mucibince ihtiyaç pazarlık- * y ınız ) I> 

me erı şarttır. 1. k t bl"ğ· den tenzil edilecektir. a . .~ot.I 
. . . . ı gıyap aran e ı ıne ve muha • ı te · ı kt Mal tah · 1 B · kıta t iht' 1 '~·.r 

4 - Ar~ır~~ bedelı ıhaleden ıtı- kemenin 24/11/937 tarihine müsadif a mın o unaca ır. m mın ergama gamızon a mm ı- senelik vakıf teviz bedelı e :rıoJtl 
baren 5 gun ıçınde mahkeme kasa- .. .. . . bedeli 20,000 liradır. Muvakkat :te. yacı iç.in kapalı zarf usulilc eksilt - hatçlan müşteriye aittir. 200.ı dOe-
sına yatırılacaktır. Aksi takdirde i- çarşamba gunu saat ı_o ~a talıkıne minatı, 1500 liradır. ihale 17-11-937 meye konwan 430,000 !kilo kuru ota J İcra ve iflas K. nun 126 ınCJ ~~ı.erı· 
hale bozularak !:ırkı fiat ve zarar ;aııı;en_ı~~e ~~r';{' ver_ı:~ış old~ğuffn· çarşamba günü saat 15 tc Berga~ ihale gününde istekli çıkmadığmdan sine tedikan hakları :tapu :&JC J)ll • 
ve ziyan ve faiz bil'hüküm kendisin- an arı ~ . 1 an an 1 ı aren gun askeri alım satım komisyonu bina- 2490 sayılı kanunun 40 ıncı madde- le sabit olmıyan ipotekli ala~ıı,;fıı" 
d 1 kt zarfında ıtıraz edilmediği yevm ve ır .. 

en a ınaca ır. k . A sında yapllacaktır. Sığır etinin ev- si mucibince ihtiyaç b1r ay zarfında larla diğer alakadarların ve Jll \-e 
5 - 2004 numaralı icra ve iflas ka- va tı mezkurde mahkemede hazır safile teslim mahal ve şartları şart- pazarlıkla temin olunacaktır. Malın hak'kı sahiplerinin bu hakln:1 

0
13!1 

185 . dd . t-J·ı-- bulunmadığı takdirde hüküm ve ka- . d 1 d ş 1 h . b d l" 1 2 M '-"- r Aaır .. nununun cı ma esıne C"v.ıırwıı . . . A namesın e yazı ı ır. artname er ta mın c e ı 7. 00 liradır. uv.dA- hususile faiz ve masra a u """rt'' 
. k 1 _ , d k" . tek rnr verıleceğı ilanen tebliğ olunur. 1h itl'-'" 

gayrı men u uzcrın c ı ıpo sa-
9 

Bergamadaki alım satım komeyo- kat teminatı 1290 liradır. ale 17 - iddialarının ilan tarihlndell .. bitc1C: 
hibi alacaklılarla diğer alakadarlara 

371389 nundadır. İstekliler şartnamenin 11-937 çarşamba günü :saat 16 dl yirmi gün içinde evrakı rn~ıs rııele1" 
gayri menkulün üzerindeki haklarını TEPEBAŞINDA ŞEHiR dördüncü maddesinde yazılı vesika.· Bergama askeri alım satım komis - rile birlikte dairemiıe bildı~ 1"1 t:ı' 
hususile faiz ve masrafa dair olan TIY ATROSU lan yanında bulundurmıya ve ihale yonu binasında yapılacaktır. Kuru lazımdır. Aksi takdirde hak a ~tt' 
iddialarını isbat iç.in ilan gününden j Dr:am ve Piyeı kısmı saatind n evvel muvakkat teminat- otWl evsaiile teslim mahal 1,.e şart- içmeğe buşlıyalıberi, kansız- pu sici11eıile sabit o1mı)•arı1ar 
itibaren 20 gün içinde evrakı müshi· \lnııuıJ ıı Bugece saat 20.30 da larını Bergama Mnliye veznesine ya- ları şar1.namedc )''azılıdır. Şartname- lık ne olduğunu bilmiyoruz. paylaşmasından hariç kalırıartsrll • 
telcrile birlikte satış memuruna mü- I tırmıya mecburdur. Komisyon haf- Ier Bcrgamadaki aum satım ikomis- Demir, yumurta akı ve ar- Arttırma şartnamesi herke5,.ıı#9'1 
raca.at etmelidir. Aksi takdirde hak- spanyo l bahçelerinde tanın pazartesi, çar§amba ve cumar- yonundadır. İstekliler ~r.t.namcnin senikten yapılmış bu şurup fmdan görülebilmek üzere~ ntıJ • 
ı ta k .... w · ı b't 1 1 3 perde t • .. 1 . kt 56 a- - jdahımızı açtı ve hepımiz ın· d . "b d ~ .. e ds~ _.,,pl1' arı pu utugı e sa ı o mıyan ar • esı gun erı açı ır. c 7> c7347> dör uncu maddesinde yazılı vesi- ·r tnr ın en ıtl a11en au . lJP' 

dınç Ye sıhhatliyız. S 1 gavt1 _u 
satış parasını paylaşmasından hariç * kalnrmı yanında bulundurrmya ve nesine asılacaktır. a ış "' fl'P' 

kalırlar. Eski Fransız tiyartosuada Altı adet torna tezgahı kapalı zar.f- ihale saatinden evvel muvakkat te- Ar sen of er r at o s e kulün tamamına ait olup ~oi.fC : 
6 - Şnrtname mahkeme divanba- ŞEHİR TiYATROSU la eksiltmeye konulmuştur. Tahmin minatlannı Bergama Maliye vezne- H.,... e cu..,de rc~te ııe malumat almak istiyenleriJl .. 1Ut"1 

OPERET KISMI asına •. ıı· nc>sinde herkesin görebileceği yerde edilen bedel 20,000 lira olun ilk te- sine yabrmıya meCburdur. Komis- mizin 36/291 No. lu dosy d )'c ıŞ ti 
asılmıştır. Fazla malUmat almak is- Bu gece saat 20.:30 da minatı 1500 liradır. ihalesi i.o/12/937 yon haftanın pazartesi. çarşamba ve caatları lazımdır. Müz~yc ~u gıı> , 
tiyenlcrin 937/18 sayılı dosya ile Ate9 böceği çarşamba günü saat 15 tedir. Eksilt· cumartesi günleri açıktır. rak edecek müşterilcrın 5~ret1 
başkitipliğc müracaatları ilan olu- 4 perde komedI meye gireceklet 2490 savılı kanunun .. 563. ~13.fııı,. menkule ait bütün m_n:urrı:ı~rıt.1f· 
nur. ' 1803) miş addolunacakları ıl:ın 
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r 500 Lira Mükifat 
T ABii KANYAK 

Vitrin Müsabakası şartları 
1 - Müsabaka 15 İkinci Teş- heyetleri tarafından t etkik edile

rın 937 de başlıyacak, ı Birinci ka rek dereceler tesbit olunacaktır. 
nun 937 de bitecektir. 6 _ fstanbulda ve Ankarada 

2 - Müsabakaya iştirak eden birinci gelenlere 100 er lira, İstan
bajiler vitrinlerini on beş gün 1 bulda ikinciye 50 üt"iincüye 25 
lll"d ' :r-

u detle yalnız tabii kanyağa lira ve dördüncüden sonra 35 ki-
hasredeceklerdir. 

şiye, Ankarada birinciden sonra 
3 - Vıtrinler İkinci Teşrinin derece alan 10 kişiye beşer lira 

son haftasında bir jüri heyeti ta- verilecektir. 
rafından seçilerek, mükafat hak 

-
7 - İnhisarlar satış mağazaları 

edenler tesbit edilecektir. .. · · 
bu musabnkava gırmıvccck. 

4 - Mükafat kazanan bayilerin ı ~ ~ 
listesi Birinci Kanunun başlangı- 8 - Müsabakaya iştirak etmek 
cında gazetelerle ilim edilecektir. için Bültenin üçüncü sahifesinde-

5 - Müsabakaya Ankara ve İs- ki kuponu doldurup İnhisarlar 
tanbuı şehri bayileri girebilecek Reklam ve Neşriyat şubesine gön

ve her iki şehirdeki vitrinler, mü- dermek kafidir. (Kupon bir kar

tehassıs zevattan müteşekkil jüri tona yapıştırılırsa dnha iyi olur.) 

l s tan b u l : -1 0 -937 

inhisa rlar idaresinin tertip etti<;ıl T abii Kö n yoK 
V it rin müsabakasına i ştira k egiyorum. 

isim: 

• 
[Bu fişi bir k eı rton üze rine yapıştırıp inhisar lar 

lJrnum MOdürlüQO Reklam ve Neşriyat Şu besi 
Geıata, adresine gönderiniz.] 

i : .... '. .. . . . . ·, . . ! : .. ,.!;. . '"\ ~.:ı~ . 1 • ·;·· 

NERViN 
Sinir ağrıları, asabi öksürükler, asabi 

tayıflık, uykusuzluk, baş ve yarım baş 
il~rısı , başdönmesi, baygınhk, çarpıntı ve 
&i~irden ileri gelen bütün rahatsızlıkları 
~derir. 

t~~~:ahpaşa Hastanesine Jüzumu olan röntken filim ve eczaları açı'~ 
t diJ . eye konulmuştur. Bunların hepsine 1208 lira bedel tahmil 

ını~r 
lc~lil,. ır, Listcsile şartnamesi le\'azıın müdürlüğilnde görülebilir, Js. 

ltııı · .r 2490 No. 1ı kanonda yazılı vesika ve 90 Jira 60 kuruşluk ilk 
•nat . 

11 d rnakbuz veya mektubıle beraber 19-14.937 cuma günü saat 
c Daiınr Encümende bulunmalıdırlar. (8.) "7461,, 

l\eşif b . • *r. 
c,k ih edelı 2499 lira 55 kuruş olan Fariköy meıa rlığına yapt ı rı ia. 
Q;ıllıestta duvara açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart· 
Qlltıd levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı ka

ttrı ~~azılı vesikadan başka Fen işleri Müd~rlüğünden alacakları 
llıtktıı 1

'.Yet vesikasile 187 lira 47 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
llıe11d bıle beraber 19-11-937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encü. 
I e bulunmalıdırlar. (7507) 
ll;f .;. • * 

:oıılll•}'e efradı için Jüzumu olan 25 tane deri ceket açık eksiltmeye 

Şilttn~şl~r, Caketin bir tanesine 22 lird bedel tahmin edilmiştir. 
~190 11 esıle malzemesi Levazım müdürlüğünde görülebilir : Jstekliler 

~t ftıa~nıaralı kanunda yazılı vesika ve 41 lira 25 kuruşluk ilk temi. 
~illli r:-buz veya mcktubile beraber 23· 11-937 Salı günü saat 14 de 

ı:.n ~ 

cumende bulunmnlıdırl ar. (B) (7586) 

• -, - S O N T E l. G R /J4 F - 12 lklnc iteşrin 937 

Denizyolları 
l ŞL E T ME S l 

Acentderi: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42862. Sirkeci Mühürdar Zade 
Han telefon: 22740 

1 
Askerr fabrikalar I' 

lllnlar1 sı· 
• 

LiGOZ • 
1 115 ton Elektrolit bakır . 

Tahmin edilen bedeli c74,7SO. lıra • 

İzmir Sür' at Postası 
Şimdiye kadaT İstanbuldan Cu

martesi günleri saat 15 de kalkan 
İzmir sür'at postası 14 ikinci teş -
rinden itibaren İstanbuldan Pa -
zar günleri saat 10,30 da kalkarak 
İzmir'e Pazartesi günü saat 10 da 
varacak ve İzmirden Salı günü 
saat 16 da hareketle Çarşnmba gü
nü saat 16 da İstanbula dönecek
ti~ nı 

Ayvalık Postaları 
Şimdiye kadar İstanbuld'an Sa

lı ve Cuma günleri snat 19 da kal
kan Ayvalık postaları 13 ve 17 i
kinci teşrin tarihlerinden itibaren 
İstanbuldan Çarşamba ve Cumar
tesi günleri saat 15 de kalkacak
lardır. 

Bu postalara kalkış günleri yük 
alınm ıyaı:aktır. • 7613. 

1 

olan yukarıda yazılı 115 ton elektro
lit bakır Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satınalma komisyonun-
ca 27-12-937 pazarl(lsi günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilecek tir. 
Şartname c3t lira c74t kuruş muka-
·ıbilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan c4987• 
lira c50t kuruşu havi teklif mektup
' !arım mezkur günde saat 14 de ka · 
dar komisyona \'ermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikla mez· 
kur gün ,.e saatte kcmısyuna müra
caatları. c7490t 

* 16-12-937 perşembe gunu saat 15 
de kapalı zarfla ıhale edileceği An -

jkarada Ulus gazetesile 27, 29 birin-

) dteşrin ve l /lkıncı teş.rin/937 İstan
b1Jida Son Telgraf ve Izmırde Ana -

1 dolu gazetelerile 27, 29, 31 birinciteş-

1 

rin ve 2/ ıkinciteşrin/937 gunler inde 
ilan edılen 115 ton elektrolit bakırın 
Ulus ve Anadolu gazetelerince her . . ..... 

1
'hangi bır sehiv netıcesi olarak cins 

1 
rstanbul Levazım Amırlıgı v~ mikdarı raz11maksız~n neşredn • 
Satına1ma Komlayonu lıinlan mış olduğundan mezkur gunlerde 

ı=-----~~~:-!"'"'~~~~~ çıkan ilanlar hükümsüzdür. c749h 
SalJpazarında M. M. Ve.ktıleti Eş- * 

ya ve teçhizat ambnrı tamıratmın a- SIGIRETİ 

çık cksiltm~sine istekli çıkmadığın - Tahmin edilen bedeli (1350) lira 
dan 16/11 /937 Salı günü saat. 15. d.e olan (3000) k ilo sığır eti Askeri fab
Tophanede İstanbul levazım amırlı- rikalar İstanbul satınalma komisyo
ğ i satınalma komisyonunda.açık ek~ nunca 29 lkinciteşnn 1937 tarıhine 
siltmc ile nlı ı ıacaktı~. Keşıf. bedelı rastlayan pazartesi günü saat 13.30 
508 Jir:ı 60 kuruştur. ilk lemınatı 38 da Salıpazarında Askeri Fabrikalar 
lira 15 kuruşt~r:. Şa~t.na~e ve _lcteş_B yollama binasındaki dnlrede eçık ek
komisvonda gor~lebılır. lsteklıl_erın siltmı> ile satın alınacaktır. Şartna· 
belli saatte komısyona gelmelerı. mesi her gün komisyonda görillebi-

•245> c 7573> lir. İsteklilerm (101) lira (25) kuruş * ilk temınatlarile her hangi bir Mal-
3 Kor için 344091) kılo buğday kır- müdürlüğüne yatırarak 2490 numa-

<:lırılmasının pazarlığı 17/11/937 ralı kanunun 2 ve 3 iıncü maddele-
, r;:ırşamba günü saat 14 de Tophane- rindeki •esıka ıle o gün ve saatte 
tl<' İstanbul 1Pvazım fımırlı~i satın • komisyonda bulunmaları. (7660) 
alma komisyonunda yapılacaktır * 
Tahmin bedı•li 4499 lira tcmınatı G?4 Muhammen bedeli 52,5 lira olan 
lira 85 kuruştur. Şartnamesi komıs- Zı~ytinburnu sılah tamirhanesi ara
yonda görülebilir. İstcklıl<'rin k'anu- zisi dahilinde yetişen otların şartna
ni belgelcrile bc>lli saatte komisyona mesi veçhile hır scnelıği Salıpaza
gclmeleri. c248a c

7573. rında Askeri Fabrikalar yollamnsın-
İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk daki Satınalma Komisyonunda pazar-

Mahkemesinden: !ıkla satılacaktır. Pazarlık günü 
Hazine mtıhakemat müdüriyeti 30/11/937 sah günü saat 14 de ola

vekili avukat Fuat Sedad tarafın - caktır. fstekli1erin r" 7.5 teminat pa
dan Üçüncü kolordu istihkam tabu- rası olan 400 kuruş muvakkat temi
ru birinci müliızim (335/72) No. 1ı nal parasının her hangı bir Malmü
ve Üsküdarda Arakiyeci Cafer ağa dürlüğüne yatırarak mı:zkur gün ve 
mnhallesi 11 No. lı hanede oturmuş saatte komisyonda bulunm:~ları. Şart
o1an Ferid aleyhine kendilerine tes- name her gün komisyonda görülebi• 
lim edilen alatı resacliyeden beş ka- lir. c7625. 
lem eşyanın ziyaına sebebiyet ver - * 
diğinden dolayı kıymetlerinin tuta- Tamamının tahmin edilen be • 
rı olan 1230 liranm tahsili hakkında deli (308) Jira (30) kuruş olan 950 
açılan dava yangından sonra büro - kilo patates 720 kilo soğan, 480 kilo 
ca yenilenmiş ve mahkememizin lahana; 480 kifo P rasa; 600 kilo ıs . 
937 /891 numaarsına kaydedilerek panak 150 kılo bakla Salıpnzarında 
dava olunan Ferid namına davetiye Askeri Fabrikalar Yollamasındaki 
çıkarılmışsa da bulunamadığı anla - satmalma komisyonunca 29 İkinci 
şılmış ve davacı vekili yangından ev- teşrin 1937 pazartesi günü saat 14 
ve1ce dava olunana ilanen tebliğat de açık eksiltmeye konulmuştu r. 
yapıld ığını ifade eylemiş ve tahki - Şartname her gün komisyonda gö • 
kat hakimliğince de dava olunan FP.- rülebilir. İsteklilerin ilk teminat o
ıid hakk ında esk isi gibi ilanen tebli- lan (23) lir a(ll) kuruşu her hangi 
ğat yapılmasına ve kendisine bu hu- bir mal müdürlüğüne yatırarak 2490 
sus için bir ay mühlet verilmesine numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad
ve tahkikatın 14/12/937 salı günü delerindeki vesaikla o gün ve saatte 

1saat14 de bırakılmasına karar ,·eril- komisyonda bulunmaları. .. ?66h 

miş olduğundan yukarıda adresi ya- 1 Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk 
zılı dava olunnn Ferid tayiıı edilen Mahkemesinden: 
işbu gUndc ve saatte mahkemeye İstanbul maliye muhakemat mü -
gelmediği veya bir vekil gönderme- dürlüğüne izafetle hazine avukatı 
diği takdirde gıyabında tahkikata Vahid Sayın tarafından Mahmud -
devam olunacağı ilan olunur. paşada Kürkcü hanında 36 numara-
___________ <9_3_71891 da Karabet aleyhine açtığı 138 lira 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 150 kuruş alacak clovasında müddei-
Hakimliğindcn: aleyhe tebliğat yapılamadığı görül-
Davacı Fatma tarafından Divanyo- ı müş ve zabıtaca yapılan tahkikat • 

lunda bestekar Osman sokağında l da da nerede bulunduğu anlaşıla
No. da Münir aleyhine 37 /2196 No. , mamış olduğu görülerek 20 giin 
lu dosya ile açılnn 1 No.lu dükkanın müdetlc ilanen tebliğine karar ve
tahliyesi davasının yapılmakta olan rilmiş ve duruşması 17 /12/Q.37 cu
muhakemcsinde müddeialeyhin ika- ma günü saat on buçuğa talik edil -
metgahının meçhul bulunmasına bi- miş olduğundan sözü geçen gün ve 
naen on gün müdetle ilanen tcbliğat saatte mahkemede hazır bulunması 

'
icrasına ve işin tahliyeye mütedair veya musaddak vekil göndermesi ve 
olması hasebile gıyab kararı tebliğ aksi takdirde davaya gıyaben devam 
olunmaksızın karar verileceği husu- olunacağı tebliğ makamında ilan o
sunun ihtnrına ve muhakemenin lunur. 
24/11/937 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat 14 de talikine muhake
mcce karar verilmiş olduğundan 
yevm ve vakti mezkurde bizzat ve
ya bilvekale mahkemeye gelinmedi
ği takdird'e gıyaben hüküm ve ka
rar verileceği Hrıncn tebliğ olunur. 

37/2196 
---------------------------

(937/610) 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Kadıköyünde Altıya! nğtında çi
lek sokağında G4 No. lu evde oturan 
Sadiye Pınarın evlilik haricinde do
ğan çocuğuna, Galatada Bereket 
hanında l numnrnda mükim Avuknt 

Sultana hm e d Birinci Sulh Hukuk Mahmut l\fozharın kayyım tayin o-
Mahkcmesindcn: lunduğu ilan olunur. 

.. is~~~.?ul ~aliye muh.akemat mü- 1 müddc le ilanen tebligat icrasına 1 
durlugune ızafetle hazınc avukatı karar verilerek duruşması 17/12/937 
Vahid Sayın tarafmdan Kuzguncuk- tarihine rastlıyan cuma giinü saat 
ta Ayhan soknk 21 numarada İsak a- on buçuğa talik edilmiş olduğundan 
leyhine açı.lan 182 lira 50 kuruş ala- sözü geçen gün ve saatte mahkeme
cak davasının muhakemesinde miid- de hazır bulunması veya musaddak 
deialeyhc tebliğnt yapılamadığı gö- bir vekil göndermesi ve nksi takdir
rülmüş ve zabıtnca yapılan tahki - de gıyaben davayn dcvum olunacağı 
kattan da elyev mnerede bulundu- tebliğ makamında ilan olunur. 
ğu aıılaşılaına ınış olmakla yirmi gün 1937/1752) 

Bu yeni ve 

sihramiz 

renkleri 

MECCANEN 

tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu, yan bir 
renkte pudra kullanırlar ve JÜ?
leri sun'i "makyaj görmüş,. bir 
~ekil aldıkları gibi yaşlarından 

fazla ihtiyarlamış görünenler, Yeni 
icad edilen şayanı hayret ~Chro -
moscopeı. makinesi, pudra renk le

r inde bir inkılab yaptığı gibi sihir
li bir göz, mevcudiyetinden bile şüp
he edeceğimiz nisbette pudra renk
lcrı arasındaki ahengi ifşa etmiştir 
ki bu, Tokalon müesse.sesi kimya -
gerlerinc bır çok tabii renkleri esas
lı bir tarzda mczcetlll€k imkanını 
vermiştir. Artık yüzüntızde plaka-

Pudra renkle
rinde inkılab 

yaptı. 

Artık; siıi ya şın ı zdan fazla ihtiyar· 
lamış göstererı ve yüıünüzde •Pıa. 
kalar., halinde yapışan adi pudralıırı 
bıra.kınız ve bir güze'lik ınÜL~has· 

smnın dedikle rini okuyunuz: 

lar halinde yapışan adi pudralara 
nihayet wriniz ve bugünden Toka
lan pudrasının sihramiz renklerini 
tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir tarn
fına bir renk ve diğer tarafına da 

başka renk bir pudra sürünüz \°C 

cildinize hangisi daha uygun geldi
ğini görünüz. Bu :yeni pudrayı kul
lanarak catib, sehhar ve adeta tabii 
bir güzellik temin ediniz. 

~1 cvd ua t ıç i n e 1 ve riş li şartlar 

Para pl asmanı 1 çı n öğütler 
Kırahk Kasala r 

ı 

Bulun gun arasız açıktır 

N K 1 B 

~ ... 
~ 

A Z 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmaların• g ide rir. 
Son derece teksif c:dılmiş bir tozdur. Mtimasil müstahı.arlar• 
dan daha çabuk, daha kolay, daha katr tesir eder. Mide ve barsak. 
ları alıştırmaz. Ağııdaki fena kok uyu \e tadsızlığı defeder. MAZON 
isim ve HOROZ Markasına dikkat. 

Si.$eler.: 
~ t.T., -f LT, 

"f~,Z,Lr. W 3 L T, 

-
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KANYAK K ? • 
• 
1 MDE VAR 

Dik ve sarp çıkışlı Uludağına· 
tırmanan acemi bir dağcının ote
le gelir gelmez ellerini hohlıyarak 
soracağı ilk sual b dur. 

Halbuki tecrübeli bir dağcının 
hiç bir zaman böyle bir vaziyet 
karşısında kalmasına imkan yok
tur. Çünkü o, çıkacağı yer ne ka· 
dar dik ve uzun olursa olsun da
ima sırt çantasında Tabii Kanyak 
bulundurur. 

Tabii Kanyak yalnız Uludağın ... 
da kullarıılmaz. O, . rütuoetli ve 
nemli yerlerde soğuk algınlığına 
karşı en iyi bir tedbirdir. 

Daima soğuğa maruz kalarak 
çalışan bir aile babasına akşam 
eve döndüğü zaman sunulacak 
en iyi şey, bir fincan çaya karış
tırılmış bir kaşık Tabii Kanyaktır. 

Öksürenlere ve 
göğUs nezleierlne KATRAN HAKKI EKREM Dr. Hafız Cemal ( K•HA ş E (LVKMAN HEKİM) 

PALTOLAR 
17 Liradan ıtilJtırcn 

2iıni 
TE iN 
AYI 'ESiTLERiMiZ 

GABARDiN PAROÜSO 
21 Liradan ltıbarerı 

MUŞAMBALAR 
11 Llrndarı lttQt;U.evl 

~iiiill• KOSTÜMLÜKLER 
13 Llre.dan_ltıbarerı 

Li 
MALLAR PAZAQLAf21 

1 

NlllAL~IM~ 
1 Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Ne\'ra ljı, Artritizm, Romatızınll 

Doktor· Operatör Dahiliye mUtehasaısı 

O h M h
, T Pazardan başka günlerde öğle • r an a ır oros den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

Kulak, Buğez, Burun hastalık· lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
farı mütehassısı maralı hususi kabinesinde hasta • 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi !arını kabul eder. Salı, cumartesi 
CP.yik Apartmanı No: 1 günleri sabah •9.5 - ı2, saatleri ha· 

H kiki fıkaraya mahsustur. Muayen~ 

1 

er gUn 15· 19 kadar• hane ve eve telefon: 22398 • 21044 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat : 

1 

RADYOLIN 
Kullanmak ___ ~------~~___.~ 

şart ile 
Dişlerinizi ter-

temiz, bemb~- ~"1~~i~~~~~J 
yaz ve sap sag- ·•~~~ili' 

lain yapa·r_. Ona . . . 
yırmı n cı asır -.:ııı--· 

kimyasının h:ı- .,.~-.,-~ 

rikalarından bi
ridjr, denilebi
lir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, 
mikro.plara kar
şı tesiri yüzde 
yüzdür. 

p A T 1 . 
ı Basur memelerinin ANTIVIRUS ile tedavi;

1 

1 

iç ve Dış basur memelerindt~, basur memelerinin her türlü ilti~S ·rı 1 
larında, cerahıülenmiş f istlıllerde, kanayan basur meıneterırı• f 

tedavisinde <laima mu\'affakıyetle şifayi temin eder. 1"""' 

ırA f iKTiDi"R.._ 
we BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
• Tabletleri. Her ccıaocdc araymız. ( Posta _; 
~ htusu 1255 • Hormobin ) Galata, fsta~ 

--or. Ihsan Samı w , ı cıeıı 

. suru uru u 

1 
O .. k .. ··k Ş b ili Sahip ve neşriyatı idare e 

1 
Kullananlar dişlerini en ucuz şe- ı Öksürük ve nefes darlığı, boğ· Ba~ muharriri T E 

' ınaca ve kızamık öksürükleri için 1 ETENI lZZE~ 
raitle sigorta ettirmiş Sayılırlar 1 p k tesir li ilacd:r. Her eclanede B 'd • Eb " ·ya flfatbao~ 

-

aı;ıı ıgı yer: uzzı. -__...--
ve ecza depolarınd a bulur.ur. --


