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fDAREHANESI: 
fstanbul Nurosmaniye Ş~ref 

sokakt hususi daire 
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••r• ı 249 

En son Telgrafian ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Abone t Senellil 12 lira, altı ayhjt 

- 6 lira, G7 aıhjL S liradır 

~ıii9iltere oma'y o n mı 

Avrupa bir siyasi cereyana • 
yepyenı 

• 
gırıyor 

. Fı· n a'da g·zıenmeye 
ın işafı bek e iyor, Rom 

Fransa bir lokma gibi ·ltalya ve 
Almanyanm ağzma mı bırakılıyor ? 

lngiltereniR l 1 

han koyu ! 
Tanıması bir 1 

laruret sayıllyor 
~onıada
l1ngilizlerJe 
tal yanlar 
J\rasında 
~:1iizakere ltaly a n siyasetine yeni b ir veche vere rı Musoıını 

1:. . Rom ada son nutkunu veriyor 
le~ır arıs, 13 (Hususi) - Avrupa politikası son kırk İngilterenin Habeş harbinin ba§lamasrndarı. itibaren 
'1ıı hcı:aattanb~ri yeni bir _dönüm noktasına girmiştir. İtalyaya karşı atkib ettiği siyasetin böyle birdenbire 
~~"k ek~tte lngiLterenin Italyaya karşı olan tavır ve değişmiye gitmesi, Fransada bilhassa hayret uyandır-
lıQ etznı de ~ · ı· ·1 b l 24 l l 1 t lJQ g1ş ırmesı e aş amıştır. mi yon uk s- mıştır. Fraıısız gazeteleri, henüz bu hususta vaziyetin 
ltll&?eJ~;;~ ~5 milyon.lu~ nüf~s. kıt'astm ~e. ~.üt.ün r~iis- linki§afmı bekliyerek sükutlarını mu1ıaf aza ediyorlarsa 
~ılllld " 2600 mıllık saJıılın 1700 mıllıgını elınde da saklanmıyan bir hayret ifadesi vardır. 
~ 11"' ~tan Franl~o·nun zaferi1li tahakkuk ettirmesi Kotidycn gazetesi: cTemasların sonunu bekliyelim. 
'1 lttıııı gır-nıış bulunması; Romacla aktcdilen itaiyan - .~imdiden ne nikbin, ne de bedbin o1mıya mahal yok. 
1 ııdcııı - Japon ittifakı: Çin istilasının Japonlar tara- Fransa, Almanya ve İtalyanın ajjzına terkedilecek kı
~ l)t İ ta~akkuk safhasına sokulmuş bulunması bir ratta bir lokma değildir. Fransasız bir !ngiltere için 
te ngılız n ·· ı l k l · d k l ki k 1tnnı11 _ ıt~s e~ e ·e .er:n e ;argaşa ı · ar çı ması mııvaff akiyet asla ı·arid olanııyacağı kadar Fransayı 
~aı 1 . Berlın mıllt'ennm f aa, ve atak hareket et- ekarte edecek bir Roma - Berlin - Loııdra itilafının vu
ı.'ımı, ...,~~~;lcri .lı~lyanlarla an.laşmıı)a .. götü_rmektcdir. ık~tı ~a ancak sulltü oyalamıya matuf bir itilaf olur ve 
~ tle r ek lın~n ~tı yoldaki teşeblmslerı re Fran- inç bır yarayı tedavi etmez. Londra ile Roma ve Ber-
i Qf ,, Ctrıasa Qt!Çılmış olması değ4,<tikliğin seri bir in- lin arasındaki ihtilaflar birdenbire yerlerini bir itilafa 

:•Ostenn .. t . k d" ı· ·z· tı. 01 .. esım enım etme ·te ır. ngı ız Başııeki- bırakacak kadar sathi değillerdir. Böyle seri bir anlaş-
~!! d: 1ntnu7sebetle Mıısoliniye bir mektup gönder- ma, ancak Fransa ve Sovyet Rtısya aleyhine fiili mü-
11Pilr,,rc talıakk.~1..- etmi~tir. Ronıada d.a yumuşak ve samalıa ile olabilir ki, buna da ananavi fogili? ve Fran-

ıle mıızakereyı kabttl eden bır lıava vardır. 1 sız dosthığu manidir.> demektedir. 

~ ..... 
1 ~,.~1ınanyanın yarı resmi bir tebliği 
1
11 ll'ıuh 3. ~A·~· ~ - Havas Ajnnsı- ı mekle beraber, bu temasın bir itilaf ı karno paktı yerine kaim olmak üzerı? 

~ .\ıal{a:bırı bıldırilyor: akdi için lazımgelen şartların mev- İngiltere, Fransa Almanya ve İtalya 
b:lıi 1 rı at mahfeller Chamber - cud olup olmadığını tayin <?tmek ü- . . . . .. 
~~~~.,.a~atı ile İnformazeonc jzere yapıldığı tasrih efülmekte ve ara.sında bı.: ..gar b paktı akdı ıçm m u-
~1yil tıc:'l nın notları neticesinde ı mevsimsiz bir nikbinliğe karşı iht i- ess ır teşebuslerde öulunmuştur. Bu 
~k ~e ~ngiltere a~ası~da bir ya- ~·atsız bulunulmasının önüne geç • teşebbüslerin. iyi netice verdiği ve 
"l\ı te .aşıangıcı belirmıye başladı- mek istenilmektedir. yakında eBrlıne gıdecek olan Lord 
tı l~i ~ıd etmektedirler. YENİ BİR LAKARNO MU? Halifaksın bu mesele ile de meşgul 
~ t ernıekct Başvekaletleri ara - 1 Londra, 13 (Hususi) - Belçika olacağı alalCadar mehafilde tahmin 

··~;,~as hasıl olduğu itiraf edil- ' Kralı Londra seyahatinde eski Lo- edilmektedir 
11•t111uı111111 ı uuıııuoıııı ı ı ıııı ıı ı ııııuıııuuıuıuuuıuıtt ı t11 , .. • ı ııı ı ıııı ıııııııııııı ıııınııııııı ı ıı ıı ı ı 1111 ııuıııuu.ıııııı ı ı ı ı ııııt ıtıı1111111111111 ı ı 1 1111 11 1ı ıtH.t ıııı111 1 11 1 ıııı t ııııı ııııı ıı ı ı111 ı ıııı ııııı ııı ıılf 

atay'da tahrikit Yeni Romen 

ilzgın bir h81 aldı Kabine_~! · 
lı Kabineyi teşkile Mi. 

~enemenci oğiU--seyahatmı yarım haleche memur edildi 

Vlfakarak dönmeye inechUf Oldu ! N:.~~c:_n::~k:=~~n'!'" 

Menemenci oôıu 

istenmiyor 
Bükreş, 13 (A.A.) - Gazetelerin 

çıkardıkları fevkalade nüshalarda 
bildirildiğine göre Tatarcsco k abi -
nesi istifa etmiş ve Mihalache yeni 
hükum<:ti teşkil ctmiye memur edil
miştir. Gazeteciler tarafından istic-

Berut, 13 (Hususi) - Fransanın 
Suriye Fevkalade Komiseri Kont dö ı 
Martele iadci ziyaret etmek ve bu 
vesile ıle de bu ayın 2!) unda başlı . 
yacak olan yeni Hatay rejimi \'e Ha
tay intihabatı hakkında t~maslarda 

bulunmak üzere buraya gelen Hari
ciye Siyasi Musteşarı Numan Mene-

vab edilen Nasyonal - köylülerin şc
mencioğlu burada temaslarına de-

fi konuşmaların devam ettiğini söy
vcma ederken birdenbire rahatsız - !emekle iktifa etmiştir. 
lanmıştır. Numan Menemencioğlu, . . . 
bu rahatsızlığı dünkü şiddctile de-- Tataresco 1$lıfasını \'ermışse de 

vam ettiği takdirde, yanında Sancak 1 keyfiyet henüz resmi bir mahiyet 
başkonsolosu olduğu halde bugünkü almamıştır. Kralın Mihalach'e kabi
Toros ekspresile buradan ayrıl:ırak nesine diğer siyast teşekkülleri de 
doğruca Ankaraya gidecektir. almasını söylediği bıldirilmcktedir. 

Ali Komiser, Kont dö Martel, dün 1 Bununla beraber Nasyonal-Köylü 

1c>nemencioğlu §erefine bütün Türk ı Partisi bu. formüle karşı şimdiden 
(Devamı 2 inci sahifede) (Devamı lkinri sahifede,1 

r t var, y vaz·yetin a • 
1 

.. n bir te r ğ neşredildi 

' Atatürk 
1 

Filis inde askeri er
k8nı öldüreceklerdi Şark 

Vilayetlerimizde 
Ulu Önder refakatlerin· 
de Batvekll ve ŞUkrU 
Kaya, AH çetinkaya ol· 
duğu halde aeyahatlerı .. 

Yeni büyük bir suikadın ve 
planları bulundu 

ne devam ed•r.~.''~' . Yafa, da dün 
Evvelce de haber verdıgımı: gı- 1 gece de bombalar 

yangınlar çıkarıldı dün akşam mukarrer olan Şark , 
bi, Büyük Önderimiz Atatürk, ı· a tıldJ 
seya1ıatlcirne başlamışlardır. Bu Kudüs, 13 (Hu-
hususta Ajansın verdiği lıabcrı susi Muhabiri -
aynen neşrediyoruz: mizden) - Filis -

Ankara, 12 ( A .A.) - Reisicum- tindeki İngiliz em
hur Atatürk, beraberlerinde Baş- niyet müdürlüğü 
vekiı Celal Bayar, Dahiliye Ve· askeri kumanda -
kili Şükrü Kaya, Nafıa Vekili Ali nı \"e kum:mda 
Çctinkaya olduğu halde bu akşam !heyetini öldür -
saat 17,50 de hususi trenle Şark mesi, bir çok rcs
vilayetleri11de bir tedkik seyahati mi daireleri, şi -
yapmak üzere şehrimizden ayrıl- mcndifer köpri.i -
mışlardır. ]erini berhava et-

Reisicumhıtr, istasyonda Büyük meyi, Yahudi li
Millet Meclisi Reisi, bii.tüıı vekil- derlerini ve zen -
Zer, müsteşarlar, meb'uslar, gene- ginlerini katliam 
raller, Ankara Vali ve Belediye etmeyi tnsavvur 
Reisi, Vekaletler yüksek memur- eden geniş mik • 
ları, Ankara Garnizon ve Merkez yasta h:ızırlıklan 

kumandanları tarafından ugur - !ihtiva eclen bir 
lanmış ve istasyonda toplanmış o- !suik.:ısd planını e
lan kalabalık bir halk kitlesi ta- le gecim i~tir. Plfı
raf ından alkışlanml§ ve selamtan· nın el~ gcçm<'si 
mışlardır. bir ıhbar ı1e miim· -----------=----- kün olabilmis, Jınm 

Çl•n•ın taks•ım•ı tngiliz em niyet 
direktörlüğün<' 

bağlı olan. hem de 

c-~~~ 

N 1 1 k' Arab iht ilal !.co -
ası yapı aca 1 mitcJ>3nle ın:; r. a -

sebette bulur. ıı :ı Filistin so kaKlarında bölük halinde 
v~u.ımt 2 de do laşan ln gfliz as kerleri 

Çine verilen s u 1 h =====---:::::...:::==== ====ıı::::========== 
şartlarında 1 ta 1 y a -
Almanya ve Japonya --

Japon orduları her 
tarafta ilerliyor 

Franko kendisini· 
muzaffer sayıyor 

JMadrid Üzerine 
l _hazırl'!~ı!'or 
!Roma Paktına Fran· 
1 koda giriyor 

Londra, 13 (Hususi) - İspanya 
meselesi yepyeni bir safhaya girmiş
tir. Bir buçuk yıldanberi devam eden 
harb, muhtelif safhalar arzcttikten 

ı sonra, artık tamamile Frankocula
rın lehine dönmüştür. Bu dönüş, hiç 
şüphesiz kat'i neticenin sür'atle ve 
kolaylıkla istihsalinde de amil ola
caktır. Hatta Frankocula:ın artık 

Madridi ele geçirmelerinin bir gün 
meseıe~i olduğu muhakkak sayılmak 
tadır. 

i şgal edilen Ç in şehirle· 
rinde .Japon devriyeleri 
helkı yoklama ediyorlar 

Changhai, 13 (A.A.) - Changhai, 
zaferinden sonra Japonların, Çinli -

(Devamı 2 inci sahifede) 

Tunusta umumi 
Grev hazırlığı 
Tunus, 13 (A.A.) - Yeni Dustur 

teşekkülünün naşiri efkarı olan El
ama gazetesi, Tunus meşruti libero! 
Partisiinn siyasi bürosunca, Fas'taki 
tahrikat;ılara karşı alınan tedbirleri 
protesto etmek üzere bu ayın 20 sin
de tezahürat yapmadan Tunusta u-

mumi grev ilan edilmesine 'karar ve
rildiğini yazmaktadır. 

Madrid de ele geçtıkten sonr~ 

Frankonun bütiin İspanyaya tahak
küm eden tek bir hükümet kurmıva 
teşebüs edeceği ve bu teşebbüsünde 
de az bir emek ve zaman sarfıle ınu
vaffak olacağı takmin edilmektedir. 

Frankonun elinde mevcud vesait 
ve mühimmat, hariçten hiç bir yar
dım görmeden kat'i neticeyi istihsal 
edecek derecededir. 

Frankonun bu vaziyette Aragon 
cephesinden taarruza gaçerek İspan
yanın Cumhuriyetçilerin elinde olan 
kısmını Terol - Valansivn :ırasından 

ikiye bölerek bu arazinin alt kısım
lfırını ele geçirmek ve Barsclondrıkj 
hükumeti ya teslim almak. yahut 
Fransnya kaçmak suretilc kat'i nc
ticevi elde edeceği tahmin edilmek-
tedir. 

(Devamı ikinci ıaJıifc>c?r' 

son taarruz da 
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Romanya 
ile ticari 
Münasebalımız 

Faik Kurdoğ!unun 
reisliğindeki hey'et 

bugün gitti 
Faik Kurdoğlunun riyasetindeki 

heyetimiz bugün Romanya vapurile 
limanımızdan Köstenceye hareket e
decektir. Heyet, maiUm olduğu üze
re, doğru Bükreşe gidecek, dost Ro
manya ile aramzıda ticari inkişafı 
temin edecek yeni bir muahede ak
dine çalışacak, bu işi bit irdikten son
ra Peşte, Viyana, Prağ gibi diğer 
Merkezi Avrupa devletlerinin Hü
k(ırnet merkezlc.rine giderek bu dev
letlerle aramızdaki ticari münase -
betleri tanzim için temaslarda bu
lunacaktır. 

----~--~·~~~~~---

D ı ve yetimlerin Hatayda tahr.kat:ı KOÇUK HABERLER -· ı ı eri a 1 arm 
Maaşları Azgın bir * Belediye bir hasta nakliye oto- Brezı·ıyadan 

mobili daha alacaktır. Hal aldı * İnhisarlar Umum Mudürü Mi-
Maaşla r gecikti- that Ankaradan dönmüştür. y d 1 uzaklarda ••• al\'B" 

rilme den der• (Birinci sahifeden devam) * İnhisar İdaresi, piyasaya yeni ar ım arını ı Günün dedikodusu, faşist ~~e Ja· 
ıkonsoloslarile Hatay Beynelmilel çıkardığı tabii kanyaklar için bu ay •nın da geçen H•ne Almanya Jf.İ" 

hal ver 11 ece k IKomitesinin de iştirakile mükellef sonu11da bitmek üzere bir Yitrin mü- Kaldırması lponya arasında imzalanmış olall (je-

Tehdidin hedefleri 

E\'Velce de yazdığımız gib i dul, lbir ziyafet çekmiştir. sabakası açmıştır. saka iştiraki etrafında dönüY0~· 
1

e 
MENEMENCİOGLUNUN * Mcıli_,·e memurhırma vergi tarh

1 
içen sene bu vakitlerdi, B_:r1~ •• ~. yetim ve mütckaidlerin üç aylık ma- _ _ "" 

BEYANATI ,.e tahsil tarzlarını iyice öğre ımek ı t • Tokvo arasında komünistlıgc d ac)arı bavram münasebetile bu sefe" .... . y ı h t zl y d s · anıyor J • JeJl :ı J l•ıcnemencıog u ra a sı ıgın an üzere H::ılkevinde bir kurs açılmıştır. bir misak akdedileceği sb'' ıı· 
erken verilccekfü. Maaşlarım mal ewel Suriye ve Hatay gazetecilerini * Gümrükler Başmüdürü Nuri l '.aman İtalyanın dn istiraki t11•' ı,< 
sandıklarından alacaklara birinci kabul ettiği sırada mühim beyanat- Ankaraya gitmiştir. New-York, 13 (A.A.) - Amerikan bahs olmuştu. Fakat İtalyanlar t 

1 kanunun birinci, ikinci, üçüncü gü- ta bulunmuş \'e ez~ümle demiştir ki: * Nakil vasıtalarını tamir atölye- harb \'e faşizmle Mücadele Birli~i~in çen sen yapmadıklarını ~u 5~rtıJ: 
nü tediyat yapılacaktır. - Seyahatim, Kont dö Marteli dos- leri 6 av zarfında iç sokaklara nak- reisi doktor Henry Ward, Hancıye bırokmıs oldular demektır. 

11
,s 

tane ziyaretetn ibarettir. Fakat bu }edilecektir. ıNazırı Hull'e bir tclgrnf çekerek bugün ltnlya - Almanva ve JapC Maaşlarını Emliık Bankasına js- d - J 

vesile ıle bizi alakadar eden işleri e * Türkkuşuna bundan sonra lise Brezil,.·a'daki şimali Amerika askeri misakı bir emrivaki olmuc:tur . . , ~ konta ettirenler de cüzdanları niha- ş "d J fil~ 
görüşmekteyiz. Yakında ama gı e- taleebleri alınacak, orta mektebleri heyetinin geri çekilmesini istemiş - ! Ckcen sene Berlm - Tokv0 •• al s· 

yet bu ayın yirmi beşine kadar men-
1
rek dostum olan Başvekil Cemil Mür- bitirenler kabul edilmiyecektir. tir. için yürütülen esaslı bazı tılu; 

10

, 

sub oldukları mal sandıklarına yr.- dümün de ziyaretini iade edeceğim. ı * El arabalarile koku neşreden, Dr. Henr~· Ward, Amerika halkı - lnr bu sene Roma _ Berlin - 0fll . 

l tıracaklar, ayın otuzunda geri alıp İ~ Bankasının Hatay şubeleri ya - dökiilen, akan, harice toz bırakan mn faşist bir hükumete yardım et- mjsakı için de kıymetini ka•rbet 

Faik Kurdoğlu dün akşam Ofiste 
ihracat tacirler im izi toplamış, Ro -
manya He olan ticari münasebetleri· 
miz hakkında kendilcrile hasbihal 
eylemiş, bazı notlar almıştır. 

bankaya gidecekler ve derhal maaş- kında açı~acaktır:. ~.rk - Fransız ~ü- maddC'lerin nakli yasak edilmiştir. 'mek istemediğini bildirmiştir. miştir. r · 
lıırını alacaklardır. Bu suretle Em· , nasel~tleır A taturkun son nutuk!~- * Gelecek yıl Beyoğlunda yı;:ni bir 1 Zfıhirde komünistliğe k'lrı:ı trı rdtı. 

ll .k B k d b' . d d'' rında işaert buyurdukları yolda yu- kız orta mektebi ;ıçılncaktır nu··rk-Fransız dele için iki devlet topl nı\'~, ·~ a an ası a ayın ırın en or - / .. . 

1 

· . ·ıe .. 
.. . . . . rumektedır. * Şehir yatı okullarının lağvedi- Fakat bunun sahası drıhı 1 • t • 

ldune kadar tedıyatı bıtırecektır. Biı· Rtlm genci tarafından Fransız 1 k 
1 

. 
1 1

• 
1 

"lk k rriinı.; 

Bu toplantıda umumi ticari vazi -
yetimiz ve klering sistemi hakkında 
da tüccarlarımız tarafından bazı t e· 
menniler izhar edilmiştir. Hulfısa, ik
tısadi bünyemizi alıikadar eden her 
tiirlü mesail gözdm geçirilmiştir. 

Çinin taksimi 
Nasıl yapacakla 

e>re yer erıne ey ı ve para ı ı - o- ~ • """ doP.ru genıslemekte ve o \ · Şimdiye kadar on günde bitirilen 
1 

par~sile Hat~y.dn çıkarılan bir gaze- lku11ar· açılması kararlaştırılmıştır. 11. f Car l mıyan devletler de kendil<'rine ~ 
tediyat işinin üç günde neticelendi· ıte~ın muhabırı yollar hak~nda .yaz- * Askeri hizmetlerde ku11amlan IMu··naseba fı rilmiş bir tehdide maruz buıunfl' 
rilmesi zarureti karşısında izdihama dıgı yazılar Hataylıları muteessır et- köpeklere yem bedeli \·erilecektir. .. ta jdi. rıc 

miştir. Çünkü Kuseyir halkı 100 bin * Bir buçuk aydanberi Avrupa- 1 ki f Geçen senel-i i'ki devlet buse ,,• ı meydan vermemek ve müracaat e- b k BUyUk bir in tB t ,. 
lialrık badem ve meyvasını a~ .a da tedkik seyhatinde bulunan İzmir .olmuştur H<'m de şayanıdikk3 , i , 

1 

denlerden berkesin bayramdan önce yollarla se'·ke çnhştığı halde bütüıı Belediye reisi İzmfre ddnmüıtür. gösteriyor cihet, bu ml'Wk• azami kU'~~ . 
manşlarını alabilmelerini temin ey- ısen·cti mahvolmuştur. Halk arasına * Bulgar Hükumeti, Ankarada bir Son günlerde memleketimizle ehemmivet verdirmek için hll~11 s . 
!emek için tedbirler alınmıştır. jikilik sokmak icin bu ve bunun gibi sefaret binası yaptırmıya karar ver- Fransa hükümeti arasındaki ticaret t<'n bunun hedefi valnız koJ1ltl lf'' 

- - · - diğer harekctk•rde bulunulmakta - miştir. münascbatı, şaynnıdikkat bir deıc- likle miicadele değıl. daha pelt e 
venı· Romen dır. 1 * Muhtelif şekillerde sahtekarlık t 1 Je tezayüt etmiştir. ika şeykr olduğu saklanmak. &1~ 
L ~ Diğer taraftan meklum nüfus tah- yapan Enis Fahri adlı birisi Adliye- Memleketimizle Frnnsa hüklıme- !dursun, adeta iliın edilmcktedıf· c'• 
V b • • ririndc fevkaHide müşkülfıt çıkarıl- ye verilmiştir. ti arasında yapılan son anlaşma ü- selfı ortada donen hfr deciikOd~, · 
l'\. a ıne sı m~ya ~a'll.?nılmı~ olup.1:'fi~letler Ce- 1 * Eski Fransız nazırlarınd~n YC zerine Pariste f?aliy~~e geçen bir bette nazarıdıkkatinizi celhe~rrı lJT' . 

(Birinci ıahifulen devam) mıyetı Murakabe Hevetının d: ~azı ilk defa Ankara hükumetile bir itfüıf Fransız - Türk şırketı Istanbulda da !Misakın gizli hiç bir madde51 o f · 
(1Jirmci sahifeden devam) cephe almıştır. Partinin bu talebi na· ahvalde fesadcılara kandığı gorul - yapan Franklen Bo ·yon dün ölmüş· bir şube küşat etmiştir. dığı tekrar edılio durmakt"dır • 

lerin Hangpa nehrinde tesis ettikle· m ktcd~r. . . • tür. Bu yeni şirket; iki devlet arasın· kat bu tekrar eddi öv le bir•":" 
ri barajı kaldırarak seyrisefaini te- zarı itibara alm•yncağı zannedilmek· CEZIRELİLERIN ISTIKL~t • 1 * İngiltercde hükümet bu tün kö· daki ticar<t münasebatmm daha ge- oluyor ki sanki gizli bir k•'.,ı. er • 
min ettikleri bildirilmektedir. tedir. Bundan başka Cemeh!er •<!•klal mür madenlerini satın ahmya karar niş ölçüde inkişafı Ye Fransada her bu üe devleti dliier baz> deVl•tl il 

Londra, 
13 

(Hususi) - Çinlilerin Parti, münhasıran Nasyonal - K öy- istemekte musır bu.lun.makta. ı~el:r !vermiştir. Bunun için 77 milyon İn- türlü Tür kihracat mallarını_ n sa.~f leyhine birleştirdiği zannı. d3lı9e•"C' anudane mukavemeti kırılmakta, J a- d Fr 1 c 11 t kl l b ı J1I 1'' 

lü bir kabinenin teşkilini istemekte e ansız ar ezıre ı €re 15 ı a giliz lirası harcanacaktır. ve istihlak edilmesi için genış ve u- rusu korkusu verilmek isten 
11 

• 
pon taarruzu gün geçtikçe yer yer ve Kral ile Mı'halesche arasında bu- verildiği takdirde bunların der~al 1 * Filipin adalarında müthiş bir yük bir nisbette propaganda yap - dir. Her nedense, Alman rnntbl.l t, muvaffak olmaktadır. Bundan baş- T- k' ·11·h k d kl · endı F nsıı-.1 ur ıyeye ı ı a e ece · erı - tayfun bir şehri silip süpürmüş, mıya başlamıştır. nm bu hususta bilhassa ra 11rı· ka J apon kısmı küllisi Gnrbe doğru gün vukubulan mülôkata ehemmi - şes;Je buna kat•iyyen yanaşmamak· !3 bin !-işi melcesiz kalm•ıtır. Sair birçok Fransız müesseseleri min ,.e tatmin etmek istrd,i ~''od, 
durmadan ilerlemektedir. Pek ya - t ermektedir d ı 1 k 1 b ı t"" d dık 

ye v · ta ır ar. * Lıün İncgöldc yc<lıkleri bir kır de son günl~rde sık sı stan .u. uc- 1 dikkati celbedivor. Dönen e . er · kında kat'i bir net ice istihsali için d k t '·zıb 
' - - - - ·-- mantarından üçü kadın, biri erkek carlarına müracaat e ere mu enev- lar, ortaya atı!nn, sonra ter> V r Ç

ine gönderilen bütün J apon kıt'a- r::' k k d. 1 F· ı· t• d k .... h 
1 

r 11 b·ıh~. 1 ·v~\'C 
!arının müsterek ve umumi bir taar- r ran o en ı- 1 1 ıs ın e as erı olmak üzere dört kisi zehirlenmiş, vı çe)tli mu te ll ma ar.ve 1 a~- lc>n, sonra yine tazC'lenım rır ·ot"~ · 

ı dördü ciC' derhal ölmüştür. sa pamuk talC'p ctmcktedırler. döne dolaşa şu noktnva f!ı:' ı~ dtı b ı ruz hareketine geçmeleri beklenmek- 1 K d J ı T kvO 
tedir. Maamafih, Japonlar böyle bir sini muza/fer uman an afi * ~fanrif Müdürü Tevfik, vaki da- ı --·-- Roma da. Berlin de VE' o. et\ , 
harekete geçmeden önce bugüne ka- •• vet ı.izerine> dürı Ar.karaya gitmiştir. vı·yanada yeni misaka çok fazla lıir ehenıınh' a pc1' 

S 1 Q d •• kJ d• f * Müskürat bc:y'iye tezkereleri 1 dirmeyi bugünku he51pJarırı darki askeri muvaffakiyetin kendi- aylgor ' urece er ı k f 
, • pazart"sindPn itibnren cieğistirilmıyc Tev ı· at U\ gun bulmnktadırlar. tl. J lc>rine verdiwi cesaretten de istifade 1 ttı 

(1 inci sayfadan devDm) (Birinci sahifeden devam} bışlanacaktır. . , Buna kar ı öblir tarafın .. 9tıt~ ederC'k Çinlilere veniden bir sulh 
13 

(A A ) p ı s ta ebe kl be• 
Dı·g·r taraftan, Franko ile fngilte- bir şe'" h, bu ihbarı yapmış ve söy· * Bursada tifo ,·.:k'aları çoğalmı· Viyaan, · · - . 0. ı .' ~ . yol, telac; göstermem "' ,,,, • teklifinde bulunmuşlardır. General '" J 

1 
d ı as ıc kt r ~ ... 

re arasındaki bu anlaşma İtalya ile lcndiğıne göre bu hizmeti mukabi - ya baş1amı tır. c mıyEU namı a tın a gız 1 SJY 1 • - mukabil harekete vecmc ı. 
1 

r • Şan-Kav-Şek yapılan bu teklif, ge- kt ol 50 kadar ı. 
1 

I"ngı·ıt"re 1..-ynindcki münasebetler~ !inde de büyük bir ikrami,.·e almıs.- yerli Türkler al yhin° S D SD SRE tımalar akdctm c :m • rekct bnslamıc::tır- ,.;mum nerali ya Çinin mahvolması, yahut '- w J S 
1
. t" t k'f etmiş-

3

rr n 
de fevkalad tesir edecek mahiyette- tır. Bu \.•üzden bir çok fovkifat va- * D.:ıbrucaa'lki ' "iz c lılıklcr ) er- r.a.) onal - osya ıs ı ev 1 Amerikada yapı~nn proP .. 

1 

• Japonya ile tesriki mesaide bulun- J 1 
b h dir. Yakında bu iki dost arasında, a- pılmıştır. Tevkif odılenlcr arasında li Türlder r e··r. ·!l,. f :- d hareketine tir. batırlnr!';ınız Bu(1i.in le vcnı r, ması şıklarından irini terci e mec- . . 

1
. b ·· b tl :ı ·· him mil· ·r :.k kaf"'

1 
• 

bur bırakacak vaziyettedir. ralarında. hic bir pürüz kalm~yaca!: ı ıki b~nka d~rck~(irü ve şefi, ve ~ü: geçmişkrı;e de Hüktimetin müessır 
1 

Po ıs, u munase e c n u .- - Alman - J apon ittı • · ı 
50

, 
.Tapom·amn sulh şartlarından baş- şekilde hır anla~ma eld_e edı.lecegı 1 teaddıd şehırlerın eşrafı ve zengını tedbirlerile bir scıy ,·apmıya mu\·af - I tarda pı opagtında malzemesi mey - t hdicl rdilC'nkr:n valıuz d·diJl ~ • 

Jıcaları Çinin antikomUnist ileler pak- ümid olunmaktadır. Hatta Parıs res- 'sayılan Arablar vardır. fak olamamıc:lardır. dana çıkarmıştır. Ruc;va o.nrndığı bil:.kis t h 1 •• • 

b • d"d b • Q' Y f d • h"d' } ı ııı 1111 11111111111• - •- mu} ·e Ph"'n1ml'\•r-tı" daha ıt€I1 ,I \ tına girmC'c;i, $im8 1i Çini askerlikt<'n nıi mehafili ile şım ı en una ınan· un gece n a a yenı a ıse er 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 " • 

1 
,_. , sll" 

d b k 1 b b 1 t 1 U•• d 1 b• ' K•• ki h• • r"k A\·ıuoa kıfaf)·nda Frnn .. tecrid etmesi, Mowollar gibi Çinde mıs olup, iki devi< tarasın a uma . olmuş. bir \O { om a ar a 1 mış ve ç ı· a m ta e ı ı ope er ze ır 1 .~ d c<C 
1 b l ·· k l · he m· 1 k lm ştır Kudu"'sten denizi a arak İngiltPre>vi e 

1 
,, 1J ekallivetleri srrbest bırakması, Çin s t a as ıyan muza eer erı e ~w ı- yangın ar Çl ·arı 1 · d' tntıı- • 

· k"'L..- k 1 1 d D '"r · k · k tl g''nder 'ln1LŞ· tir G ) kestirdıC.i sovltnMektl' ır. '··al..., ordusunun tecavüz sil'hlarınm tes- yetle ta ıl.1\: OYU muş ar ır. ıg" yenı ::ıs erı UVVc er o 1 • Gönül verdıgi Receblc 'alnız ya. az e h d ,.. , .. 
lim edilmesi ve nihayet iktısadi. si- taraftan Fronko ıl<' Alman~a - Ja _- Arab ihtilalcilerin Hicaza, Irak ve ş~mak için annesmd('n de yardım ve propaf!anda bu khadd"ad~la sn~:ı!>l l3 ,; 

t 1 d ı 1 t S · d k' t kk'"ll d d •• kJ m.~ktadır · Bu tE. ı ın er•1' 
vas·ı. ask"r·ı ı'şl<'rde beh"mchal Japon, ponya - ta ya arasın .a e çı er ayı- , urı vc> <' ı ese u er en yar ım QJd •• ••) ,. ..,., r-
J '" .. teş~ ik görerek kocası Nurcddini sev- 1 UrU eC er · h' 1 · d rek n •" Alman ve İtalynn müsavirlC'ri bulun- n. ve Roma paktının ımzası da gun gördükleri ve Mısırdan <la bilha~sa I rımu ıt crı e geçe . <'ı.tr 

1 duı·ulm sı V" bu üç devletle Çinin mcselc>si rddl'dilmektedir. para aldıkları tahakkuk etmiştir. gilisinc öldürten İrfan ile> annesi İfa- d 
1 

kt n . ., icin<' :ıl_dıj!ı tekrnr <:dı::°ı·ıc;tıı~ • 
" 1 \'at \'C doı:.tu R, <'cebın muhnkcmderi • Şımdiye kadar tatbik e ime. e o- T ·1· fk ımumıvrr;ı '" her sahada sıh bir tec;riki mesaide -~··-·-- - ·- - - ' 'lan kepçe, tüfek , .c zehir usulü iyi nırı ız e arıt b nda'1 ',., 

h S • l • 1 D dün aksam neticelenmiş, müddeıu- harp irin hazırlanırken. u 
1111 bulunması gibi çok mü im esasları ı·gorfQ lŞ ert 1 Qr · netic<' vermediğinden Belediye bun- b' htı J, 

mumi ücünun <ll' id~mlarını iste - mi sene <'\'\'el o1duğu f!1 ı 1,wı · ihtiva etmektedir. 1 ı dan sonra sokaklardakı kedi \'e kö- d·ırııeı- J Ç
. h ·· k · t' 1 V / d k • mi lir Muhkeme karara kalmıştır. 

1 
k ··ıd·· k . . merikahlar da ıhzar e ı ,..,-rıı ın. <muz arnrını ,·ermemış ır. • • • 

1 
L er er e l ., · _. -·-. pekleri top ama ve o urme ıçın Yalnız Amerikal.ılar m,? ... ~ic; .~ 

lÇlll genı ı<hirli gaz sistemini terc;he karar ;,Jori vü,ündrn lııgilt<re••" ,,, 
Tramvay arabaları- Bir kanun Mekteplerimiz. Şe it t ayyarecilerin \'Crmi5ti:. ·-· zaman bir k \'gava karıc;rıı~~dtıı' !lt 

n 1 n aza ittim ad g"' ı a ile er· ne . kramiye 1 Hususı bir tabnnca~m. tetıgı~e do- zımgelec ğini tekrar ca·r. dı !t' 
Sigorta isi rınde bir taraftan si- Bunl rın ih iyeç nisbe- ku!1unca fışkıran whırli gaz, ınsan- bövle bir kavga cık'll" a. k_ ~ an aşı il yor l l · ı · · tt k 1 Son. tayyare l·azasın_d a_ ~hid dt_i · !lra zarar , ·ermemekle, sadece kedi 

0
• gorta ı arın cmnıye ını ar ıraca ·. tinde genişletilmesi den yardım aör"

1
mi\C'C · 

Yenı otobüs hatları ihdas edildik· diger taraftan sıgortacılığm umumi şc: n Pllot Ekrem e makını;:.t Samının ve> köpeği öldürmektedir. Bu taban- ven uzak] r 
1 

k' f nr·ı;7 dorı:i 
m nfaatlarınd .. .ıı memleketi istifa - karartaştınldı?. ailclcrıne b eı hın !ıra ik nmiye ve- ,c-ı'ardan A\-rupava ısmarlanmıştır. lt d , .. tC'n sonra tramvay arabalarının azal- Ü küdarda 23 i.ınci.i ılkmektebin, ı,.r1 da bu t h d"n 1ll 

tıldığı hnkkındaki iddiaların doğru dP ettirecek hükümleri havi yeni bir nlmC' ı IIuk(ıll' t.çE ka ar astınlmıj-
1 

t" , e ~ös+cri!'Tl kte>dir ...... ıt' 
olmadığı vanıl n tetkiklerden an - k::ınun hi) ıha ı hnzırlalılmaktadır. ıl"-tı) aç 111 betmde te\ ii kararlash- tır IJ [ d k' BP h· ' 

J nlmı~ ve bunun ıcin istırnlcık mua- . U ga T Ve Bu ittb rl. ' ~ ,. r.d t • ]asılmıştır. Şırk t ak ine olarak oto- Bu liiyiha Mecliste kabu! edıldiğ i 1 . b , 1 t Bu rusust ki ı:ıvıh , ~foclisce ka- l /l ll'a _ Tob 
0 
mıh\· rinın u cııı-

• h k mc c ınf' n .ını mı'i ır. · 1 y k ı . ..,,. t,.kdirdc sigortalıların a ·ları Hu- bul edilir cdılmez ıkr'"'mıye er vui- n rQ aTl v k ··ı· l hı"c pö7dcn ~ .. ., büslcrle rekabet için sefoı·e çıkardı- Bundan m, ada . chriınizde d&b:ı Un Q • ı a c;u : rr 
ğı araba S"\; 

1 ,.ını çogyaltmıştır. kümetin garantisi altına alınacak, lecrktır. hı' o'mı\ arak r .ıf ,• 
"'J • bazı bır,..ok mekteplerin halen isgal · .,8 .... , ... 

fakat buna mukabil sigortalar Hü- ~ •• l ""'k f j fJ et " ··· 
Bundan başka Eminönü - Mecidi- kumete muay~en bir miktar da kc- ıctmekte oldukl rı binaların cok dar nl11 mu Q Q l .............................. ~ ........... . 

ycköyü, Ort köy - Taksim arasında lcılduı;u \'C' talebelcrm bu yüzden çok ı·ı İ b ı R " · · ı 1 D •• 
· t b'" f l · 'hd · · !alet akcnsı yatıracnklardır. m;i.,,ku··1;.ı çektıkleri görülmüştür r- S an IJ evusu -"" Londra. lJ (llususi) - .. Bulgar UO n-ece yenı o o us sc er crı 1 ası ıçın mü- Bu arnda Milli Rnassürans da di- .... Kralı buradan a rnlmazdan once Yu- e 

racaat yapılmıştır. ğer sigort::ı şirketleri gibi, scrmavc- EzcümlP Ytiksekkaldırımda bulu- sr " \fe canlı l"'an kralılc çok uzun süren yeni ve Trabzonda 
· b d II · k • nnn ortamekt€-p binasının içinde, 3 

Emlak Ban ası 
faizler 

sı VC' elindeki iş nıs etın c u ·u· m~him bir mülakatta bulunmuştur. Jd 
a mete bir garanti \'erecektir. muhtelif mEktC'p çocuklarının tcdri- ORl.,A OYUNU A inl \'C Sofya sivasi mehafili _bu Zelze e o tJ ,..! 

1. ·h hkk d 1• s~tgorni.,;cmcburolmaları)üzün- b 
9

.,-
Bu ayı a a ·ın a ma umat:ra Mtil" katn muttali olmuşlar ve u - • ıod:>S • 

muracaat edilmek uzcre Ankııra~. de>n mü kü at ç«:kilmektcdir. Buka- vuk bir h<'mmi;>Pt atfetmisierdir. İki gündcnbui ıüzg,ır bifd Emlak Bankası faiz miktarım '1ı 
9 olarak tesbıt <:tmiş, komisyon ve 

saire adile alınan masrafları kaldır-

b·ı mC'kt nkı· ıçin de müsait binalar R ·ı ı k ı . . · B ·· d n ha' 3 ı ç. ğrı1mış olan Mılli Rea%Ürans nn:- amnzan \es. e ue o ·uyucu a- - - vırmıştır. u \uz e kııt . 
durii Refi Cehli B var, di.ın c;ehr.ı i· ar:ı.nacak ve bulunacaktır. rımıza (Matbuat Re' i.ısü) ısımlı Sovy t Rusya ile ar • bire hayli 1 ınmı<>tır. fıı er k • 

K d . · b ' k b' · h" t · il ·ı · t k • ı · · d · - ok sertle ıifl' zı• donmüştür r ısı ır aya d- ır mıza ı repor aJ s sı esı a - mızdaki ye na a~laşma ar ruzgnrı un gece c f P i · 
mış, apartmanların her katı başka- dar Avrnpaya gider.k sigortac>l•k OIİSfe • eni tayinler dim dmlş1ik. Canlı Karagöz is- Memleketimizle Sovyet Sosyalist tına halini nim• br. r,ınn~eltıl'"' 
smn aid ise o katlarm mutasamfla- hakkmda tcdk'klerde bulunacnkhr. Polis Besinci şube müdür muavini mindeki bu oyun, oku) uculanm" Cumlıurıy<U itıihnd• arasında geçen mm'2da b>r kaza .-ukU3 u 

rma a)"Tı ayrı ödünç para vermeyi de la... . jYunus Vehbi, polis müfettişliğine, tarafından çok beğenildi. Şimdi ay imzalanan yeni ticaret ve seyl'i- tir .. ~ , hırdald b e fi' 
kabul ey lemistir. Bu suretle banka j Z m İ r 8 S ri Emniyet üm irlerinden Te.>f ik Kork- bir iki gUne kadar yeni bir eğlen- sefa in muahedesi! e tr kmil merbuta- n. ger taraftan ha' a . diln geC e ~ 
cmlcik sahiblerine yeniden bir çok İzmir vilayeti içinde turistik yol- maz İsparta Emniyet müdürliiğüne, celi yazı silsilesine başlıyacağız. 1 tının \ ' e ticaret tediye anlaşmasının ri tobii '·aziyct netı~~~etli bit" ı111 ~· kolaylıklar temin etmiştir. lar inşası ve kaplıcalarla plajlarda baş komiserlerdm Cevad Uney, İs- Bunun ismi: tnsdiki hakkında bir kanun layihası at 9 ela Trabzond~ şı ·r 11asar 

ipekli kumaşlar 
İpekli kumaşlnrın istandardizas 

yonu işine pazartesi sabahından iti
baren başlanacaktır. Nizamnameye 

nykırı olan, fakat evvelce yapılmış 

asri tesisat vücude getirilmesi hak- tanbul Emni"·et amirligwine terfian ı fstanbul R d ·· hazırlanmış ve evvelki gün Büyük le olmuşsa d.a ~LÇ bı 
J evüsü ur d l t r kındaki kanun lfıyihası Meclisin Da- t!'lyin cdilrrıişlcrdir. Millet Meclisine S<'vkedilmiştir. ana ge memış ı ·.--- _ ... 

hiliye Encümenince kabul edilmiş, -- Bu, orta oyununu asrilestiren faCIS7 
Nafıa Encümenine sevk olunmuş - ı ını !arda 45 talebe ,.~orta oyunundaki şhasa İstan- KUçük san'a trar sergisi Bir hava :aerlll'l 
tur. Yalnız vilayetin yolları derece- bulun muharrir, ress!lm, doktor, E) üpteki Zaloğlu Mahınudpaşa Berlin, 13 (A.A.) sef' ... tı ' 
lere ayının proJ·('sinde encülll€n ba- ı Gelecek ders yılında bütün rnek- tu··ccar bu'"tu··n mesleklere mL'nsub ·· ··k I k ld t · d'l · d haV

8 
c ıv 

tcblerde sınıf mevcudlarının kırk ~ camıı mu emme şe ı e amır e 1 - Mannheım arasın a , 
18 

Jlleıı •AlıP zı tadilat yapmıstır. tanınmış sahsi,> etlerini çıkaran miş, eski mozaikleri de meydana çı- t · d n Lufthansa) "eı"· , ı bc-.:i geçm mesi için tcrtıbat alına- • kartılarak du''nden ı'tı"bar"n h."lka a- emm e e ' ?.(ııJll' jij bulunan istok ipek1iler Ticaret Oda- Difteri lgın1 lcaktır. Şimdi bazı mekteblerde bu kahkahalarla okuyacağınız o "ji- '° .. tayyare dün saat 17 dı.:: el dı>? '"' 
smca mühürlenmektedir. Konya da bir köyde salgın halinde 1 miktar doksanı bile bulmaktadır. Bu nal bir komedidir. çılmıştır. yere inmeden biraz. e~"'· atcıııi.St 

İstoklnr, bitinciye kadar miıhürlü difteri görülmüş, köy halkı doktor itibarla gelecek sene şehrimizde ye- Yazan Zaloğlu camii tür. Yedi yolcu ile ık\~dıı'· ııt' 
olarak satılacak, fakat yenileri be- istemiş, fakat vaktinde doktor gön- niden altı orta okul açılacaktır. Mev- Nusret Safa Coşknu Cumhuriyet bayramında açılmış radyo 1elgrafist oırnu~:n i!d t 
hemehal nizamnameye U Vj?Un ola - derilmemiş, bir knç çocuk ölmüş ve cud ortalarla fü:elerclen hemen hep- [ Yakında tafsilat v~rece~iz olan Çarşıkapıdaki kü~'ii.k San'atlar Yaralanan )=O~.c~.11~~ustilf· kt d h 1 ğ t ı 1 k 1 k S · · ı "kc:a ılı k" J)a"ncaktır hasta_han° ... ·e !!oturu ca ır. , bir çokları a bu asta ı a utu Muş- sine şubeelr atı ac·a tır. _ ı ergısı m ... "' ... " . _ "'• ., 
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• H a lk FH02ofu-, 1 e lŞ d iyor k i : 

' ve A~aganlar 80 şehrimizin haritası yıl ' NekregU adam. -~azla alınmış olan Buhran 1 Sütunu: • . d çıkarılacak 1 ~:!:! ~da~!~sonro nekr.cgu 

r----__----~------------------~ 

Bir demirci ve tasvlrecl J Ç 1 n e adam' m.cuzu yaptıgıma bakarak on-Ve ·ı . . er·f ecek ' h~r tUrlU ., arayor . ldan hoşlanmadtğ.mı samnayın. Bi· rgı erı gerı v 1 ,11 f §Siz k alan ve işorayan karilen - ('• d• ka -'ar tek bz•r haritası lla.kis. Nel~rcgu adamdan kim 7ı~şlan. r. mizin iliinlannı bu sütunlarda her v l m l ye tll maz ki? clloşsohbet, musal abetı tat-

; n i karar, dün Maliye vekô.le-ı 1 =::ş~~:yanç:~:~:~~m:~~~-/ bile oimıyan şehirlerimiz ~~yı;c~1e;;:::~ey~i~n~~i~e:! tınd. en vilayetlere tehlig"' edild .. il. km-üı•ştnt"kü.shamızda karilerimize vadet- han crı·lerı·dı·r.? .. lezzetini kana kana tattıran bu nek-

l:s1tı tekaüd kanunu hükümlerine göre bağlıınmış olan t~kaut, ~uı, Bugünden itibaren bu müracaat- Memleketimizin bütün şehirlerinin muntazam ve mükemmel birer !isinden ho;larumyamk kim .,.rd<r? .., regü adamı seı·miyecek, onun mec-~etınııerin 150 liraya kadar ?la~ maaşlım~dan buhran ~~rg~sı kesil· teri sırasile neşretmiye başhyorr~_ız: harita! nnın ç.karılarak tanzim edilmesi kararlaştırılmıştır. _Bu rıWc- Hiidisab karikatürize eden o adanı 
'I. ı hakkında Malıye Vekiıletınce yenı bır karar verıldıgını yazmış· 1 İş arayanlardan ilk mektup gon· sola! yenı bir program hazırlanmıştır. Her şehrimizin, ekonomık, turızrn, ki dainın hayatından memnun. dai· lıı nu hıısııstalci emir dün Maliye V ekfüetinden bütıin Viliiyetlere ve deren kariimiz. Bevanı Çarşıkapıda idare, nüfus, yollar, köprüler, madenler, tarihi &bide ve soir blı tun vaziyet m4 §en, şal<rak ve bulunduğu mec-

ca !l,,fterdarlıklara tebliğ edıl miştir: Makascılar (Önlü ökçe fabrıkasın· ve hususiyetlerini mUkemmcl bir suretk! gösterecek olan bu yein harita· "!isi tebessüm ve kahkaha panayın-~ısadi buhran vergisi kanununun dordüncü madd;sinde yazıl~ ve tla) Saİiihattin Gügördüm'dür. Ken. !ar işilc Ankaradalri (Belediyeler İmar Heyeli) meşgul olmaktadır. Bu ,.. çeviriT. Nüktelenle, zarif buluş· 
"11 .• ı 150 liraya kadar olanlara inhisar eden otuz lıralık m_uaü~ct disi mektubunda ezcümle demekte- hususla tanzim edilen yeni ve blıyük programa göre evvelil nüfusları 10 laTile meclise şetaret getiTen bıı a· 
, ıliıım tatbikinde askeri ve mülki tekaüd kanunundan evvelkı hu • dir ki, binden fazla olan 80 büyuk şehrimizin haritaları çıkarılacakbr. Esase~ bu datnı /U<rloe• ...,. •• dav'." edCT~. e:I~e göre tahsis edilmiş olan tekaü~ dul ve yetim rnab~lşdların!~.:a •llcnüz a•kerliğimi biHı·dim. Genç GO büyük ı;ehrimizden aşağıdaki 48 ınin şimdiye kadar hıç bır barıta~' Fakat, hnyıT .. size çe~-cegım İ ıstıhkaklarla birleştirilmesi lıizımgeıcceğini evvelce ı ırmış ı · a· ·m Tahsilim ilkokulun son "lkarılmamıstır: Bursn, Eskişehir, Samsun, Mersin, Adapa. znn, Kayse. rı_, adam bu değildir. Bu .scvımli mas-d • d. b h .. , ve ıncı . ' ., ~ N il 
.. arı, iktısadi buhran vergisi kanunu idari'. ~ktısa _' . u ran_ v~rgısı sınıfını havi olup yeni ve eski yaza. Malatya, Balıkesir, Çanakkale, Bergama, Manisa, Eliıziz, lspa:ta, azı ı, kaTalnT olmasa, hayat P"k tots<z ttı<· 
.z,,, "1ıu ınucibincc mutlak surette buhran vergı_sı~dcn ıstı~a cdılm_ış ve nm On senedir yükselltiğim san'•· Çorlu, Maraş, Turgudlu, Kırklareli, Tire, Ödemiş, Küt.ıhya. Gırcsun, Ban- lsuz, çekilmez, miiz'iç biT §C'J o!uT<lu. ~lıtalık .muafiyet haddi~ a~cak vergıye tabı. :·e yekunu 150 !ıraya 1 tim, demir ve tcs\iyeciyim. Bir iş dırma, Bnfra, Çorum, Uşak, Nevşehir, Burdur, Edremid, Gelibolu, Amas- Hayır, .Oıı adamın keyfini bozacak 

"'•lan ısühkaklara lalbikı yme buhran \'ergısı kanununda yazıl - veyahut memuriyet isüyorum. Ara- ya. Lüleburgar, Söke, Tosya, Siird, Mustafakemalpaş_a, Mene_me_n: Kırşe- değilim. lkn, nekrcgiı diye tanına~, 
\>. nan bütün \'esikalar.m ve fabrıka hir. Yozgad, Merzifon, İnegö~ D"'·cll, Billis, Zile, Sıverek, lskılıb, Adı· fakat hakikatte buı gibi_ soğu~ hıkıl-

•tgiden muaf olan bu nevi tekaüd, yeti; ve dul maaşlarının, mu· ı bonservıslerimi istendiği aud> ibraz yaman ve Bayburd. . . yelcrilc, buhqlorik guya miktc!er 
! tenzil5tmda, vergiye tabi istihkaklarla birleştirilmesi caiz alamı- d . Yalnız daimi bir iş olmak Bu 48 şehir ve kasabamızın haritaları 1941 yılı .sonunda ı.kmal edıle- yapmu"' kalkışan ve mu·paffak o1a-a l h""k"" 1 .. b vl e enm. ed u-

' ve 150 liranın hesabına eski kanun ,-e u um ere gore ag an· ve azam! avda 55 veya 60 lira olmak eektir. Bu iş için Belediyelerimiz takriben (252) ~·~ <ı:o_o~ !ıra_ sarf e· mıyan münasııbets!z adamdan bah-
lokafid, dul ve yetim maaşlarının dahil edilmemesi kanunun ruhuna şarttır.• - ccklerdir. Şehir ve kasaba başına ise, büyük ve kuçuklugu~e gore 1000- setmek istiyorum. 1"1ık olaı:ıığı Divanı Muhasebat Reisliğile muhabere edilerek karar- O 0 1500 liradan lOOOO liraya kadar bir masraf isabet ctmektedır. . Mide fesadına uğmmış kahkaha-ilınıştır. Mük!baki büyük kasaba ve şehirlerimizin haritaları da bu tarıhe ka- laTla kasıkları çatlatacak kadaT giil-

_. V\·e]ce eski hükümlere göre bağlanmış olan tekaüd, yetim ve dul Açık dar mükemmel hole getirilecektir. düTen komil~en, ağır bir ciddiyet 
J 

1

~ının yüz elli liranın tayininde hesaba katılması yüzünden fazla J tnmmıı1tnll1nltıllllllll-tnnnmUHllttfUll11tnn11mıntıfttllftlltullllllllllllllltıllltıllDlll ll 
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r . - .. - k 'b • tebessüm il.? l'rıı • •UttmA ... tmıt1ıtmtmtumllt1ntUmtu tavasını JC~UCU ır 
s olan buhran vergilerinin geri verilmesi ıazımdır. ış ve I JOOO lı·ra ile Biraz italyan tadil etmek istiyen. za~t ve nck~C'gt~ 'tı •• I -• adama ktıdaT hepsı mızahın seı-.mlı 1'-,.kkuşunda Universite Memurigeller 1 Amerı·kaya Sinara kô.g"' dıve insanlan o~abilir .. ~a~at 7t.e: Md.iseyi 

.l> ı 
1 

6 " mutlaka bır espırı tlc bıtırmck. a-f e~. Rekıo··ru.. F..rgani madenindeki işletme ida- G J k . I 1 d. l t .. - . l" 1 l 1ıer b ·~l sene resinde çalıştmlmak ve yatacak yer- iuece mış.. ıze mo oru ••• cıklı, sevınç ı ne o urs~ o sun ~ 
" e,.slerı• 1 ç k ·ı· OT mu jıeri de temin edilmek üzere tecrü- DDn en b - yUk ikramiye lstanbul ~etiril lerin_e bir cspiri ile nihayetlendirmek in-

? 

1 

haberi mutlaka 1ruyruguna tczktıgı ı e 1 ıy • •• ~-ıl· bir muhasip ile bir idare ami - d d- ı i i i b-
ili ~ kozenan bir talihli mUs e ı mes ç n ır sanda tatsız ve kekremsi bir 'li!zzet ı.. lolebe k a ıt ve ke· Yeni Rektör kim rlacak? rine ihtiyaç vardır. Tahsil kaydı k ı d 

.. "ili ·r 1 t r böyle öylUyor!. ı anun :ı Zir n 1 bırakan o insanlara cemiyetin vur-~ r\e devam e d ili yor Üniversite Rektörü Bay Cemil Bil- konmamıştır. Bu vazı e ere a ıp o- Tayvare piyangosunun bu seferki İtalya Büyük Elçiliği hükumeti - ıdugvu damga cSoğuk adam, dır. So-ı.. ı•· ah t 1 • dan bahıs" le ıs· tifa lanlar, muhtasar tercümc:>ihallerini ., 1 +_ b ld 
"""!Unda yakında ycnt ''' se ın r asız ıgın keşides;, hep fakirleri zengin etmiş- ııüze _müra_caot edere~, _ıstan ~ a murtkaıı, hiç gülmiyen Amerikalı ı"'ne başlanacaktır. Bu müna- edeceği hakkında bir şayia deveran ve isledikleri oylık miktarını bildi- tir. fütebaki talihliler de bugün ta- bır Turk fırmasının, lnhıs:ırlar ıda- !felsefe lıoeası kadaT bu dudakların· ~Yeni talebe kayıt ve kabulü etmektedir. rir birer mektupla Ankarada Ulus mamen belli olmuştur: /resi için satın aldığı 197 bin 352 do- da iliştirdiği sıntma ile daima yeni 

Q ''1retıe de\•a medilınektedir. Ayni şayiaya göre bu istifa kabul meydanında (Koç) hanında (Ergani Boğaıl<esende Kayon sokağında !ar ~·~•!.inde~! İtalya_n _malı si~a- biT nükteye lıazu-ln.nmış bvir 1ıali . o-
, ,; Yıl, Tiirkkuşuna; liselerin 9, edilecek ,.e iİniversitc Rektörlüğü- bakırı Türk anonim şirket!) Müdür. 7 numarada oturan Bayan Saime is- ra lragulı ıle yıne şehrimızde dıgex lruı bu sulıı nekTegu da soguk ve ın· 
' lt inci sınıfları talebesi arasın- ne Köprülü zade Bay Fuat tayin e- llüğüne müracaat etmelidirler. minde ihtiyar ve fakir bir kadınca- bir milli ticarethaneınizin İtalyadan sanın asabına dokunan insandır . 
..; loyenlcr gire<cklerdir. Genç dileeektir. Maamafilı bu hususta İnhisarlar idaresinde h51en aç.k ğız da 30 bin lira kazanm•ştır. Ka _ müb_ayaa ettiği bir Dizel _m~törünün Gazetclerimizdı?ki mizah sayfala-

r ~'asında da Türkkuşuna bü- kat'i bir malılmat yoktur. lve hilllhara açılacak olan muhtelif zandığı paranın bir kısmını bankaya klerın-"._ yolıle ~e".'l~ke~ı.ze ıtha- nno, ktıribatürlerimize ,,. Nasred-..,:ıb•ı ve istek vardır. Hariçtın "'""'""""'""""'""'""""'""'"""""""""""'"'""'"""' cins ve yerlerdeki memuriyeti ı"" yatıracağını, bir kısmı ile de bir ev lıne ~u-saade ~tldıği takdir~e_İlal· din Hoca, lvclli ÇavU§ ve KaMgöz 
lttep ınezunu olanlar da Türk- birden şehrimizde gösterileceği ve ı. . nl 1 k bul edilecek- alacag-ını so··yıemictir. ya hukumetmın, memlckctımızden h!L-'! t--! ,__karak bı"-.3-'~ mi--1, ~. ka"d dil bil -'-1 d" - - • • İ ·· ·· "t · l .. ımtıha a memur ar a ır: 300 b" ı· tl"k ku ·· - 700 b" 1,,1\.Uyeıcnnc vu .cuc11;. u.u. 

l-'l} "' b ·· d ı · · kalmıv"'canı so··yıcnmektcdir. tir Llaka ortame ep . -. " k -ı h ı 3 1 "Q .,· e c CCCA er ır. B bro\•esı ıçın nonune gı mıye u- A 1 kt tahsilini bi K:ıdıkövünde Yoğurtçu civarında . .ın ır: ı ru uzum, . ın 1 kabı"lı"yetı"ni a··ıçmek pektilô. müm. • • ~ve B rove ers erının zum ., .. o k h tl !oturan ve biletini Eminönünde Zen- lıretlı yag ı to um ar ve mı yon k- d"" B" . ö..-La olan istidadı-tirmiş olan fiili veya ısa ızme ı . . k 
1 

ğ b"l un ur. ıam m...:;wı 
==================== ı askerliğini de ikmal edenlerden 21 1 gin gişesinden alnn Hikmet isminde lı~etl.ık. pamu S<ıtin a aca ını ı - mız çok geni§ ve -verimlidir. Bunun 11 k a k 1 f lyasınd::ın aşağı ve 30 yaşından yuka- bir gece de en büyük ikramiye olan dırmıştır.. _ • . içindir ki bugünkü karikatiiristlcri-

U • • 8 "' 30 000 r · bet t · t" Bu genç Bu teklıf Turk - :ıtalyan tıcaret ,_ ~ -.: rı olmıyanlar arasındo bu ayııı 30 un- • ıra ısa e mıı ır. • ' ' . . . , . miz v• muvaffak olmuş I\••• mu • 
... ---------------- ------- .. .. 3 t s· k "d i 1 dün ikramivesinin tamamını Zengın anla~masınm tadılı mahı,ctınde ol- l 1 -....!-1 • • rn:: k mimhına yarın 

, cu salı gunu saat 1 c ır ecı e n- ., - B- .. k M"ll t M r . ı=nnen.m.ız., il ur 
1 ~ t 11 

• ı k k t 1 d 1 . . gişesinden almış ve gişe sahibine : dugundan uyu ı e ec ısıne dalı 'b .. .. d verı· bir istikbal ~ un 1 m e e p e r e hisarlar mcmunn ~ursu . bınasında - cZen inde nzen in oldum. Bu bu ticaret mübadelesine aid yeni bir . a . uyun. ue C!J t 1 
bir imtiha nicra edılecektır. 1 g g . . k ked"l · f t adcdıyor14r. 

1 .. .. . . . . parayı sermaye yapıp Amerıknyn gı- anun sev ı mı~ ır. . .•. . Fakat bu, cenazenin ar1rosından 
l a k d 1 • · ı • İstanbul gu mru k lerı ıçın de, 16 lı· ı deceğim ve orada büsbütün zengin Bu kanunda, l talyan El çil ıgının b "le ktı .ı k n ""zenen SU· ~" '3 ers erı verı mesı ır~ ~~li maaşla ~een az orta tahsille- olmıya gayret edeceğim! .. demiştir. bu ~usustnki mür_ac~a.tin~n .~yeli rı: a~':mr :ra:!:ı:; ;kılmasilc 

"' nnı ıkmal etmış olanlar arasında ya. Ortııkö"de İncir sokağında oturan Vckılece kabul edıldığ• bıldınlorek .. •~ _, b"'- kt" z ten ona 

1 l b
. · t"h ı "" 1 . d"k" . t k d" mıım11.c.ın uıa ı~e ır. a d • d • pılacak o an ır ım ı an a memur 1 Levi d~ (l ı OOO) lira Çakmakçılarda muame enın tas ı ·ı ıs cnmc te ır. .. _k .. 

1 
k olma e 1 · k ' ' en buyu cezamız gu meme -e m r 1 namzedı .:1.ın.aca tır. . lsumbül hanında 18 numarada çah- ·---- lıdtr. 

Askcrlıgım yapmış veya tecil e- !şan Süleyman da ayrıca (12,000) li- Meccanen 
k dilmiş ve 30 yaşım geçmemiş olan- / ra ka;ı;anmışlardır. tarafta talebeler için uça ııar arasında bu ayın 16 ıncı salı günü - - - Verilen 

'saat ıo da Galatada Gümrük B~ü- Kazalara karşı ,.. 
Sergi ve kursları açılacak düdüğü _binasında imtihanları ıcra Belediye, kazaları önlemek iç;o Aletler!. lta~ . . cdılecektır. ~1L. <tcılık sevgi ve aşkının daha ilkmekteplerden ıtıbaren genç nes- reni bir karar vermiştir. Bu karara Memleketimize getirilip ycrlcşti-•lı Bu iş için en son müracaat günü b" ki rı... rı. Ve .ruhunda ver etmesini temin için ı.·ıkmek.tcpl_erdc de .h.avacıhk , göre, tek kişiye mahsus olan ısi - et rilen muhacirlere hükümetimiz ta-·· ı " bu ayın 15 inci pazartesi gü nü akş.•-ı ... Ver-ııecektir. Bu maksatla 'iün Maarıf Vekalctınden Vılayetlcrc •Ve motosikletlerin ön veya arkaları- rafından arazi ile beraber bu arazi-•U mına kadardır. b. e:rı.. Yeni bir emirle münasip mekteb binalarında k urslar açıl - nn büyiik veya küçük hiç kimse bin- yi işletmeleri için ziraat aeltlı:.ri ve ij

.ı Usul defteri, muhasebe Ye daktilo- 1 tı"· · ı · -· "b" b 1 k •--~ •llilmişlir. ın •mıy<>eegı gı ı, un ara ·aç Ki· san'atkiir olan göçmenlere de, san-4 k 1 k b 1 - ya aşina, yazısı düzgün bir bayan~ · · · t ak k Utslarda, uçak modelleri talebelere gösteri ece ve un ar uzc- şı ıçm o urac yer varsa, anca o ntlerine mahsus her lurlü vesait "1ııalliınler tarafından etraflıca izahat verilecektir. Talebelere k.alibelik vazifesi için İstanbulda kadar kimse binebilecektir. meccanen verilmektedir. lı?'adelleri kurslarında ders vermek için de a)Tıca muallimler seçi- Ankara caddesinde Vakit propagon· Ha! ücretleri lndilemtyor Ancak bazı yerlerde, muhacirlere ~ ~. da y urdu tarafınadn talep edilmek- Hal ücretlerinin indirilmesi imkii- verilen bu kabil filetleri satmak ;,. 
""dan maada billün ilkmekteplerde resim ı-e elişl derslerinde ta· tedir. nı olmadığı kal1 olarak tesbit edil· teyenler görüldfiğündcn D biliye ~ bilhassa muhk!lif uçak modelleri ve resimleri, nümune!eri y•p· ıniştir. Dcledi>e. bugün 10 para ile Vekfilellnclon, Vi!iyetlere gönderi· 

, lır. Sivas istikraz tahvlli on kuruş arasında tcholüf etmekte len bir emirle, şimdiye kadar muha-,~' sonundu bu uçak modellerini ''C resimlerini, nümunelerini ih- Sivos - Erzurum hattı dahili istık- olan H<i ücretlerinin gerek müstalı· ,cirlere tevzi edilmiş ve edilecek o· ı "'« ilzerc mekteplerde (uçak sergileri) açılacaktır. (Uçak ser- raz tah, 'illerinin 4.5 milyon liradan sili, gerek müstebliki zarara soka • lan bu kabil bütün iileUern, muha-
" ~de eserleri biri ne iliği kazan an talebelere mü kil la tlar tevzi ed i • 1 ibaret 4 ü ncii teni bi bu ayın y irıni · cak mahiyette olmadığı na kanaat ge- 1 eir ler tarafından satılmasına müsa. 

'"n" niv~c;;ıv., <'ık::ınlnr-ık1P·. Hrn-ıi~tir. ade c>dilmcmc:>si tebliğ edilmiştir. 

1 ki servilerin .:ırasından bir kodı11 bar 

NA M! 
Yazan : 

1 
na doğru sesleniyor : 

-- Küçük .. küçük.. gel oğlum gel.. 
, diyordu. Dikkat ettim. Onu tanır gi-
• hı oldum. İlkin gitmek istemedim . 
amma, karşıdan bana para gösteri-

1a yordu, Vay canına.. o gün talihim 
il itlar<ı vcrmiyecckler diye u- ıyağı okşadı, sevdi beni. .. Hele elleri 'öyle açılmıştı ki, hemencecik yanı-
~ kestinı. Artık geri dönü - saçlarımda gezinirken arasıra yüzü- na gittim. Bu kadını bir iki defa es
aİc 1'1e olursa olsun dedim. me de yaklaşınca bir güzel kokuyor , kiden görmüştüm. Rubası benim gi-

H lil F1rat 

,, l·<llllarına yaklactım. Ka- bir güzel kokuyordu ki, acaba ana- d ·· 
1 "\rı.ı. :r bi pisti amma yüzü nurluy u. guz~ -ll;ır Ç~arımı açtım. Başkala - mm da <!Heri böyle mis gibi miydi di. bekçi baba ... Beni okşadı, sevdi .. 

~ a ıstcınck zor be bekçi ba- dersin. Ne ise, uzatmıyalım bekçi Hey gidi fakirlik hey .. ~rede 
0 

mis ··s:· kertenkeleli çantasın - baba, beni karşısına nldı : 
~&1 bozuk pam çıkardı. Çc- _ Küçük .. sen buralarda ne arı- gibi eller, nerede bu kadının elleri. 

yoksul kadınla çabucak ısınıverdik.. 
z.a\•alh çok koşmuş, yorulmuş ola
cak ki, bir mezar taşına oturdu. Sık 
sık nefes almıya b::ı~ladı. İkide birde 
gözlerini yumarak k·"ndinden ~
miş gibi birşeylcr sayıklıyo~: 

- Fikret. yine gıdivorsun_ yine 
kaşıyorsun Fikı·et .. diyordu. 

Ağlamıya başladım. Bu yerlerde 
insan çok çabuk ı:ığlıyor bekç ,; baba. 
Halbuki nnalığun beni evde dövün
ce bile bu kndar çabuk ve çok yaşlı 
ağlamıyordum. İşte o gün h"nrşı kar· 
~ıya oturduk, ağlastık, ağlastık ... 

- Ben de: 
- Eh, dedim, hadi söylE.'. 
Beni ~krar okş::ıdı. Koynundan si· 

yah bir k<.>s,,cik çıkardı .. içindekini 
avuçlarıma boşnlttı. Paraları saydım. 
yirmi beş kuruş kadardı .. zavallının 
topu topu yirmi beş kurus, bt>nden 
az parası varmış. Ne dersin bu işe 

bekçi baba? .. Dc:>mek 'dünynda b<.>n
den az prıralı insanlar, hem de güzel 
kadınlar varmış b<.> •• vay canına yan
dığım dünyası vny... tikin verdiği 
pnrayı almak istemedim.. sonra o, 
yanaklarımı bircok okşadı.. yalvardı: 

Halk f=llozoru 
...._..Ull9Uutttt.....tı•111n11mnnnlfllllllftttlft1tnınuuut:9 

Kırk çeşme 
Suları .. 
Kesi/irk.en ...• 
Camilerin, imalathane. 
ve fabrlkalarıa darpane
nln vaziyeti ne o !acak 
Mikt"oplu '\re sıhhat için çok muzır. 

olduğu anlaşıldığından, önümüzdeki' 
avın 14 üncü günü akşamından iti
b;ren bütün tfstanbul tarafındaki 
(Kırkçeşme sulan) Belediye tara
iından kökünden, rncmbalarında ke
silccckür. Ancak suya fevkalilde ih
tiyacı olan birçok yerler (KırkÇ<>ş
mes uları) kesilmeden bir müddet 
evvel muhakkak Tcrkos suyu veril
mesini, Belediyeden isteyeceklerdir. 
Meselii E·vkaf Müdürlüğü; muhte

lif camilerin (40) sadırvanmda Kırk· 
çesınc suyu bulunmakta olduğundan 
muhtelif camilerin bir dakika bile 
susuz kalmaması için Belediye Re
isliğine müracaat ctmistir. 

Zarphanede de bütün omeliyeler 
Kırkçeşme suyu ile görüldüğünden 
bütün 'Zarphane faaliyetinin durma· 
ması için de bir an evvel Z::ırphan<.>ve 
Terkos suyu verilmesi hususunda 
Belediye~·e başvurulmuştur. 

.'1 l'ar-.ı- b d" d a· düsündüm bekri baba .. nnahğım da ~ ana ver ı. yorsun.. c ı. ~ "$ 

~~Yilda ben kadınları analı- Ben ses çakıırmadım .. o : kadın .. bu kadın da ıkadın. O kadın 
"<itıır da kadın. Ha1!i bizim mıalık, buru-'l' dıın amma, anlalığıma - Eğer bu mezardan çiçekleri ko- k tl "" .... k ... alı L-ş ~:ı..- ~,nl d bek . şu sura ı, .J .... ı rop, y.,.m U<l -. ll -m ar a varmış - parmaz, ona dokunmazsan s.:ına bır _ .. d h k ..:ı 

1
. 

ı. . nra]a lar d ortu ona a a ço yaraşır uıy~ ım, "'Q'~ rı a\'UÇ ım a sım- dah~ki gelişte birçok para veririz j yn bu kadına ne dersin .. bir bakıma 

Zor be b<>kçi b:ıba .. zor bu fakirlik 
çok zor .. ana oğul gibi ağlaştık. O 
ağladı, ben ağladım. Ben sustum, 

yine o ağladı. Ne çok ağlıyordu bu 
kadın. Galiba ağlayanlıırm, yahut da 
kim anlamak anasıydı bu ... o kadın 
ağlark"'n bile o kadr güzeldi ki bekci 
baba .. kim bilir o kadın hep gülsey
ıni~, heptenlik guzel olııcakmıt. Ney
se ne bekçi babacığım. Bir aralık o 
kadıncağız yüzüme yaslı. l''aslı baktı 
da, sonracığıma .dedi .ki ; 

- AI çocuğum, al para, yaşamak 
istevcnlcrin hakkıdır .. dedi.. zorla 
aldırdı bana. Sonra koynundan mavi ı 
bir zarf. nektubu çıkardı.. beraber 

Karaden·z mı taka
sında da dl-yeye 

verilenler oldu 
k ~ onun alıp öpmek, bir- dedı .. ben de : bc>k...i ba~, bu kadın, k~rtenkele i ıstedim amma, kıyama- "$"" 

~~baba .. ellerim, yüzüm öy- - Eh .. olur, ~edim:: s~.nrn o~l~r çnntalı kadından daha güzeldı am-
rı . rıı 011

un kar gibi ak, tombul arka yoldan gerıye dondüler, gıtti- ma, alımı yoktu. Yoksa bana mı öv
~ 1l~t1?i kirletmekten kork- ler. Ben bir mezar taşma oturnrak le gelmişti. Yoksa fakir, fakirin gi-

~itııır ınsanıarız be bekçi ba- paralarımı sayıyor, bir kısmını d:ı, ldişatını dııha mı beğenir dersin sen 
'l Çok fena. Çok kötü §CY analığım görmesin diye saklayacak ne dersen de, bekçi baba. Ruba, a

~ ~ :tıe dersin bu işe.. O ka - yeri düşünüyordum. Onlar gideli damı. hele kadınları çok kıyaklastı· 
l1den iğrenmedi be .. ba- biraz olmuştu galiba .. bir de baktım 

1 
rır ... Derken bekçi baba .. buJ hetl. giW.. 

- Kiicük, sann bir ŞC)' .söylesem 
y,apar mısıo?. 

o süslü m<>zara gittik . beni içeriye 
atlattı.. Nc>ktubu, mermer tasın üzc:>
rine sc:>rilmis, neydi onun adı baka
vım .. hani mavi bovalı, üzerinde ka
m al dzgiler var be .. kı:ısab:ılan gös
t('J"irrıis_ 

- Harita mı?_ 

- He .. işte onun altma kodum ... 

1 
Sonra o, eUe.rini .'·uka"!''.a bldirdı_ 

(Devamı t•ar} 

!zmirde olduğu gibi, Karadeniz sa
hil mıntakasında da bazı firmaların 
kendi vazi}letlerini kurtannak için 
hariç piyasalar.a hiç yoktan ve piva
sayı düşürecek ı:;cltiWe çok dun fıat
lar teklif ettikleri Hül.Wmctç.e öğre
nilmiştir. Bır nevi ispckülasy® ma
hivctindc harek-ette bulunmakta o
fa;ı bu adamlar da Adliyeye veril -

1 mişlerdir. 
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ispanya mücadelesinde 
Yeni bir safha 

ingiltere F rankoyu ele ala
bildikten sonra ltalya ve 

iDans mektebi 
Deyip geçme.lJ iE. 

Erken yatmak, erken kalkmak ve 
saatlerce yoran bir nizam altında 
yaşamak kolay bir şey değildir! 

Alman nüfuzunu ispan- Fas mücahidi 
yadan atacak! 

Berlin ve Ro-

Menfadan çıkarsa 
F rankonun en 

1 Tehlikeli rakibi İngiltere hükumeti Franko ile 
münascbata girişmeğe karar verdik
ten sonra İtalyanların, Alınanların 
buna karşı ne düşündüklerini gör • 
mek az merak edilecek şeylerden 

değildir. Şimdiye kadar İtalyanlar 
ve Almanlar ispanyadaki asilere ko
münistliğe karşı mücadele bayrağı 

altında yardım etmişler, maddi men· 
faaller b;r takım fikir davaları al • 
tında gizlenmek istenmiştir. Geçen 
senenin ağustosundan beri hep bu 
hal devam ediyor. 

Buna rağmen 
ma matbuatı telaş gösterme- Fasda İspanyollara karşı seneler-

ce mücadele eden Abdülkerim ni • 

Olacak! 

m e ğ e Ç a 1 ı Ş ı Y 0 r ! hayet ölen Fransız mareşalı Lipo • 

---------------------·-------- .ney'in İspanyollara yardım etmesile •" 

Fakat son haftalarda İngilizlerin 
Franko ıle müzakerata giriştikleri • 
ni göstereıı emmareler yok değild;. 
İngilizler bu müzakerelerin ne va
kit netic?leneceğini beklemişler ve 
n.hayet Franko'dan iyi noktada te
minat aldıktan artık bu neticeyi 
meydana çıkarmışlardır. 

·SON 'fELGRAF~ ın bu sütunla
rında İngilizlerin Franko'dan almış 
oldukları teminat neler olduğu ya· 
zıldı. Hü\asa t<"krar etmek lazım ge
lise denebilir ki: 

1 - Franko İngilizleri temin ed; .• 
yorken ne İt~lya ile ne Almanya ile 
kendisini istikbalde bağlıyacak ol•.n 
her hangi bir muahede veya mu1'a· 
\"Ple gibi bir şey yoktur; 

2 - Franko İngilizlere temin edl· 
yor ki İtalyanlarla ve Almanlarla 
mC'vcut oıan mukaveleleri, anlaşma· 
!arı, taınamile muvakkat o\ub bun· 
J·r d.~ siyasi mahiyette hiç değildir, 
Yalnız iktısadidir ve tamamile mu
vakkattır!. 

Brübelde Çin işleri için toplanan 
konferansta bir taraftan Uzak Şark 
işleri konuşluurken diğer taraftan 
da İngiliL ve Fransız hariciye nazır· 
farı İspanya işlerini görüşmüşler ve 
lngiliz hariciye nazırı Eden, Frar.
sız hariciye nazırı M. Delbos'a son 
ı·aziyete dair izahat vermiştir. 

Fransada bugün iktidar mevkiin· 
de bulunan hükumet sol cenah hli
kumetidir ve tabiatile ..Franko'r 

ltalyan gönüllülerı,. 

l
aleyhindedır. Şimdi İngilterenin 
Franko'yu tanıyacağı haberi karşı
' nda Fransız hariciye nazırının va

ziyeti ne olmuştur acaba? diyeceksi
ni1. 

Sol cenah tarafının bu aksülameli 
yalnız Fransaya münhasır değildir. 

İngilteredeki amele partisi reisi Af.
lee de Avam Kamarasında başvekil 

Çemberlayn'dan buna dair ll!ı.hat 
istedi. Başvekilin söyledikleri Lon
dradan yazılan malumata göre hü -
Jilsa olarak şöyledir: 

- Franko'nun alınış olduğu yer • 
!erdeki iktısadi ve ticari menfaatle
rimizi korumak hlzım geliyor. Bu • 
nun için son zamanlarda Franko il~ 

!Devamı 6 ncı sagfamı%da) 
ııııı111111ıuıı111111ıuuıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111111111ıııııııııu11111111111111111111111111 

Mevsimin en bUyUk m uvaffakiyeti ve 
Harry Baur • Marie Bell - Pierre Blanchard • Raimu • Françoise 

Rosay • Fernendel • P. R. Willm -Jouvet gibi sekiz büyük 
Fransız >rfütinin te"nsili ola~ 

şaheserinin gördüğü harikulade rağbet ve henüz görmeyenlerin 
görmeldrini ve görenlerin de tekrar tekrar görmelerini teminen 

(SAKARYA) .Sineması 
• Bugünden itibaren yalnız bu muhteşem filmi göstermek mecburi· 

yetinde kalmıştır. Bu son fırsattan istifade ediniz. ilaveten : An. 
Vaziyeti yeni de~lşlKllklerej il kara'da Cumhuriyet Bayramı bütün leferrualile ve Para:nount il 

sebeb olan Franko - Journal. Seanshr 2 • 4,15 • 6,1·2 ve suvare 9 da+ •. 

I l)m:ı k - 'llJ ~· , Öğleye doğru, vükelii heyeti de 
saraya gelmiş; ordunun bu şerefli 
muvaffakiyetini Abdülhamid'e iza
fe ederek kendisini ayrı ayrı tebrik 
etmişlerdi. Abdülhamid de, nazırla-

ve mu hare be.sl., ~ 
ultanjlamidin 

!!!!!!!!!!!! 9ızl ı .JıYaJef 6 
Tefrika No: 65 

Ayni zamanda Babı valiıyı Ser
askeri) nin telgraf müdürü de koşa 

koşa gelmiş; Serasker Ali Rıza paşa· 
ya şu telgrafı getirmişti. 

(Dünkü pazartesi günü şafakla 

başlıyan şiddetli muharebe, her an 
tezayüd ederek, gece saat bir buçu
ğa kadar devam etmiş.. Asakiri şa
hane savlet ve hücumlarına dayana
mıyacağını anlıyan düşman; gecenin 
karanlığı•ıdan bilistifade, istihkam
ları tahliye, ve bazı mebaniyi ihrak 

edib çekilmiştir. Asiıkiri şahane ta· 
rafından bütün istihkamların işgal 

edildiği; ve rayatı zafer ayatı Osma
ninin Dömeke kalesine keşide edil
dıği maruzdur, ferman ... 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 
Rıza paşayı bu kadar sevindirme • 
miştir. 

Derhal arabasına atlıyarak Yıldız 
sarayına gitmişti. Saray da, ayni se
vinç içinde idi. 

Bir çok kimseler Seraskerin etra-
fını almışlardı. 

- Neresi kaldı?. 
- Şimdi neresi alınacak?. 
Serasker, kısa bir cevab vermişti 

Gülerek : 
- Alina ... 
Demekte iktifa etmişti. 

Abdülhamid, derhal Serasker Rı-
za paşayı huzuruna kabul ederek, 
ordu namına kendisine teşekkür et
mekle beraber, harbin başladığı gün
den o kadar cebhelerde fedakarlık 

Müşir: Etem edenlerin taltifi için, bunların bir 
Dünyada hiç bir müjde, Serasker 

1 
defterini istemişti. 

rını iltifatlara gark eylemişti. Bil -
hassa Sadrazam Halil Rifat paşaya: 

- Benim uğurlu sadrazamım. 
Diye hitab etmek suretile emsal

siz bir teveccüh göstermişti. 
O gece, derin bir hüsran içinde in

liyen bir adam varsa o da, ikinci kiı· 
tib {Arab) İzzet paşa idi. Çünkü 
vükela heyetinin saraydan avdetin· 
den biraz sonra, Abdülhamid'in en 
itimad ettiği sefirlerinden bir paşa, 
(müstacel) kaydile göndercliği bir 
şifreli telgrafla, (Dömeke) zaferini 
tebrik ettikten sonra: 

[Zatı seniyelerine tebrikıitı abiy
danemi takdim ederken, çok mües
sif bir maruzatta bulunmak mecbu
riyetini hissetmekteyim. Dün gece 
davetli olduğum bir ziyafette, hari
ciye nezareti erkanından iki zat ile 
görüştüğüm esnada bu. oatlar; ( A
rab) izzet paşanın gizlice bir Ytı -

1 nan!ı bangerle müzakereye giristi· 
; ğini t•e Girid'i Yunanfatan'a i11ıak 
1 

Ja . 
mağlub edilmiş, silahını teslim et • Yıl başı geliyor diye A'Tupada, /yıl başını karşılayacak yazıla! ' 
meğe mecbur olmuş ve Fransızlar Amerikada hazırlıklara başlanmış • ' simlerle çıkmağa başlamıştır. ıJI( 
tarafından alınarak Reunton adala- tır. Bilhassa İngilizler ötedenberi Eğlence yerleri içın de yıl b~iı · 
rına sürülmüştür. Bunun üzerinden bu yıl başı hazırlıklarile meşguldur- ne kadar ehemmiyetle beklen 

1~ • 
tam on bir sene geçti. O zaman Ab- !ar; diyenler mübalağa etmese ge • söylemeğe hacet yoktur. tngif\Cr o 
dülkerim genç bir kahramandı. Şim- rek. Daha şimdiden İngiliz gazete- inin dans mekteblerindeki kıZ1~,1 

(Devamı (} •• •ı srıgfud.:ı) !eri, resimli mecmuaları vesaire.. (Devamı 6 ne • ıagfa ,f~ 
.-ıııtıt1 1 

""'"""'"'-""'"''''''""''''"""""""'''''''''""'''''"'"""'"'"''''''"'"''''''""""'"" .,,,,,, "'"' """"'"''"'-""''"""""'"''""'"'"'~"''"''""'"""'"'"'""'"'"'"'" ~ 

ŞANLI ORDUMUZUN ULU ÖNDER ATATÜRK HUZURUNDA YAPTl~ll 

EGE MANEVRALARI 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve sesli muazzam filın 
BUGÜN MATiNELERDEN 1T1 BAR EN 

İstanbulda İPEK. SARAY - MELEK - ve SAKARYA 
lzmlrde ELttAMRA ve TAYYARE sinemalarında birden göst erllecektir• 

PEK YAKINDA: 
ANKARADA•YENl,HALK. ADANADA:ASRTveALSARAY 
ESKIŞEH\RDE ı YENİ: BURSADA: TAYYARE sinemalarında 

DiKKAT: EGE MANEVRALARI filmi f ı liınci.ik T. A. Ş, tarafından filme çekilmiş olup bu 
i•teyen sınema müdürleri FITAŞ adresine telgrafla müracaat etmelidirler. 

fif Jllİ 

~- - ili 
GİNGER ROGER'S 

DİCK 
20 

POVJELL - PAT O' BRİEtJ 
MİLYON ONA ASIK 

Güzel yıldızın en şık, en gü1el, en zarif, en büyük müzik filmi, 
Dünya Radyo yıldızların ~eı; t resmi, meşhur zeoci Mil, Kardeş• 
fer ve diğer orkestralar, aylarca dılierde dolaşac.ık şırkııar, aşk, 

zevk ve müzik Bu PAZARTESi AKŞAMI 

(TÜRK SiNEMASINDA ) 

BUGÜN ip EK sinemasında 

BAŞ INA • fi:minden daha MUAZZAM olan 
bu bü,ük filmi hrr· ese tavsiye ederiz. 

~-================= - ~· ~-- ---------- . bift 
ettirmek için bir milyon frank iste- Yunan'lılar tarafından muhasara e- iveze kalesinin üzerinden ku·Şd3filcr· 
diğini temin etmişler .. İcab ederse dilmişti. 

1 
çurmuyorlar; kahraman rııu ıııuıt' 

bunu. isbata müheyya olduklarını Üç tarafı deniz, ve bir tarafı çok 
1 
teslime mecbur etmek içırı •. ,.,gdr 

söylemişlerdir.] kuvvetli bir muhasara kıt'asile ka - madiyen kalenin üzerine ate~· fil 
Demekde; bunun arkasından da u- panmış olan Pireveze kahramanları, ırıyorlardı. .11131<~ ı 

zun uzadıya mütalealar beyan et • her gün ve her gece Yunan filosu - Pirveze müdafilerine, ka) dıl· ~ 
divor ,,ı· 

mekte idi. mın toplarından boşanan mermiler Feyzi Bey kumanda e · ]<3" ,1 • ,·e ~· 
Abdülhamid, bu şifreli telgrafı o- altıda, bir an bile yeis ve fütur ge - cesur kumandan, fedakar·ıııerıe. 

1
_, 

kur okumaz, son derece öfkelenmiş; tirmemişler .. silahlarını teslim et • man efradına yaptığı telkı 19tı<''·, 
- Söyleyin o herife. Kat'iyyen meyi akıllarından geçirmemişler.. gün onların maneviyatını • ıııe 

uııı·· 
gözüme görünmesin, şimdi sarayı bilakis, bütün mahrumiyetlere rağ- eyliyerek muhasara haya ef 
terketsin. Evine çekilsin. men, de.rin bir iman ve tevekkülle şekkatlerini unutturuyor~~~dS· ~-;' 

Diye, İzzet paşaya haber gönder- vazifelerinde sebat etmişlerdi. Esasen muhasara . ha ıcat ııJ9· r· 
mişli. Harbin ilk günlerinde bir düşman gün harb eksik değiJdı. fa itibart 

(Arab) İzzet paşa Tüfekci Tahir nakliye gemisini batıran Pirveze ayının birinci giinünderı r 
ve Halil beylerin refakatinde olarak kalesinin topları, ayni zamanda Yu- !büsbütün şidetlenmişti. eden sil",,. 

'! konağına gitmiş; o anda konağın her nan filosunun bir kısmını Narde kör- Üç gün üç gece devanı •1 ,ıar• ~~ 
laraf~na nöbctciler dikilmişti. Böy- fezinde hapsettikleri gibi, yağdırdık- harbinden sonra, Yurıank. si~r ıı' 
1 I t .. h h h t ·· ·· nde 1 b~ ece zze paşa goz apsine alınmış; ]arı mermilerle, açık denizdeki Yu- a sara at mm onu ı11rc 

harici hayatla alakası kesilmişti. nan filosunu da bir hayli rahnedar terkederek geri çekilmek , , 
(PİREVEZE) NİN KAHRAMAN eylemişlerdi. yetini hissetmişlerdi. ·nde!l o~ 

MÜDAFİLERİ Pireveze kalesini, açık deniz tara- Bu suretle düşmanı yerı ri al~Q' 
(Döm.ekıe) muzafferiyetini, diğer fından 3 zırhlı ve 4 torpido; Narde natmıya, ve bir kademe ge daııa Jılf" 

bir zafer müjdesi daha takib elmiş- körfezi tarafından da, muhtelif cins- muvaffak olan müdafıler:cııııla ~o· 
ti. . ten 7 harb sefinesi top ateşi altına yük bir kahramanlıkla ~~larınl 1,rı ~Epır) deki Osmanlı hududunun almıştı. Bu küçük yarım adanın, ka- lamışlar .. muhasar~ k.~t a 1ıüC''ııJlsl' 
munteha noktasında bulunan (Plreve ra cihetindeki dar geçidi de, 3 bin detli ate~ler; ve sungu aJtı1'1ı ) 
z:) k~lesind~. dört. ta~urdan ibare~ !kişilik bir piyade kuvvelile yirmi korkusile fena halde b~~ııı• ~ 
bır Turk mufrezesı, hır •vdanberı top kapanmıştı. Bu kuvvetler, Pir- dı. (De 
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! A R i H ı Güzel Yahudi kızları 

~ski bir imparatorluğun hatıraları 
Yazen: Münir SUleyman Ç apan 

'I'l'abzo:ı İsanın doğuşundan 1700 Jyeminle tekid etti. Jan teklifin sami
Yıl CWd Sınob bilczeenleri tarafın- 1miyctine inandı, 1282 de istanbula 
dan kuruldu. Şehir, on birinci yüz iharekct etti. Trabzondan uzak kaldı
~ılın ~onlarına kndar Milezeenlerin ğı günlerde, (Serseri Şovalye) adi
~r rnustemlekesi halinde kaldı, ser· lE' anılan eski imparntor J crj Kom
}\ st bir rol oynıyamad'ı. Az sonra, nen, müslümanlardan mürekkeb bir 
h·aradeniz kıyılarındaki bütün şe - ordunun başında Trabzona hücum 

1
1~l<:rle beraber Bızans imparator- 1 ve tahtı ele geçirmek istedi. Fakat 
tıgunun idaresine geçti. yenildi ve esir oldu. 
lrnpar&tor Dıyoklctiycn devrinde İkinci Jan, tamam on yıl, zayıf ve 

: ki dın salrklerinin, yeni İsa dinine kU\Tetsız ellerinde imparatorluğun 
(arşı umumi galeyan sıralarında dizginlerini tuttu. Ve 1297 ağusto -

1 
~en Ojen) Trabzonda yaşıyordu. O, I sun da (Limta) kalesinde ölclü. Yeri-

1:ı bır uileye mrnsubdu. ~nç dost· ,ne 15 yaşındaki büyük oğlu Alcks 
"tından bir kaçı il<> hıristiyan dıni- geçti. 
~ kabul ctm1 tı. Bır gün (Mıtriyos) Papa yirmi ikinci Jan, imparato· 
Pesındcki -bugün Boz tepe dc>ni - ra bir name gönderdi. (1329) Ken

\"~ t:pe. (Mıtros) hrykellC'rini gece disini l>iitün hıristiyanlnrın reisi o
t •tı Yıkmamak ve parçalamak su- I lar:ık tanımıya davr·t etti. Trabzon 
~tıle rncr'i dine knrsı muhalefetini 1 sar.ıvı bu mektubu ccvabsız bıraktı. 
tı ~.an \'Urdu. Ve bu curctıni en- ıonun devri saltanatında baslıyan 
l! odc·dı Sonr .. d.m bu aziz<' kar ı dahili harblcr, on dördüncü asrın 

1 U1rm scv~i v s<ıygı hı. lNi o ka- <-nııuna kndar dc\·am etti. Alcks ha
k~ ı.ı nı< hır S<'kıl aldı kı, buti.P1 er- ıvalının sonlarında, bütün kuvvet, 

c; tlt'r adlarını Ojenc~ çevirdıkr. şidclC't ve faaliyetini kaybetti. Ses -

1 'I'rnbzon dokalığı, yuzlcrce vıl da- siz yaşadı. 33 yıl s::ıltanat sürdü. 
k~i sava lara, yaqmalara. ı yan ve (1330) da gözlerini hayata kapadı. 
d tı~ıkhklnra sahne olmuc;ttır. 116> 

1 
Artık sarayın ahengi, düzeni bo

ll'ı' ırnpnrator adına Trabzondn ku· 1 zulmuştu. İkinci Alcksnin oğlu ve 
<ıtıdanlık vanan CNıse!ör Palcöloğ) halefi üçüncü Andoronik bu tcfor

~~<ıraotr (Manuci) ıle akr?basın - 1 ~~ka ,.c ihtilti!l~ra nihayet vermek 1 
t (Andoror. k Komcncn) ın arala- ıçın kardeslerının kanını dökmekten 
rlır, bulmu,. ve barısttrmıştı. (An- çekinmedi. !vti~el ile Jorj Eşiyogazı 

1trınik) bıraz sonra ımpar~tor ol- I öldürt! ii. Fakat o da, bir yıl sekiz 
ı.. ~Ik Trnbzon imparatorunun b::ı- aydan fazla saltanat sürmedi. 1332 

1cıır. yılı kanunusanisinde öldü. Hüküm-
• Ço ·uJ,lu~unu nerede gc~irdi ı ma- darlık asasını sekiz yaşındaki çocu-

1< "11 d"··ldir. 1stanbu1 ıhtilal \•c ğu Manoclin zayıf. küçük elleri ara
~ ?tı_~enleı in !ırnı ı C'inasında ancak sına bıraktı. 
ç dl)rt vo. rda idı. (Faı-Phase) kı- Bu sırada panik çıkarmak için bir
'.~rınaa, (Kol id-Colchiue) de J a- l<.>c;cn bir takım fcsadcılm-, hüküm

d ~ı zannolunmaktrıdır. 22 yasın- 1 darın çocuk oluşundan istifade et -
,; :kcn bu ha valide topladığı asker- mek istcdier. İsyan çıkardılar. Mem-
' c Trabzona girmiştir. Civar dağ- I leket bnştan başa anarşi içinde kal-
~d'lki biitün müstahkem şatolar, dı. Bunların maksadları yüksek 

k ildeki biitün şehirler yeni hü - ı~akaml.~rı ele g.e~irmek, ahali iizc-
~d~ra arzı tabiiyet etmişlerdi. rınde nufuz sahıbı olmak, dolayısi-
1 .cını imparatorluğun merkezini, le keselerini doldurmaktı. 
~ :_ Hopczos, yani şimdiki Trabzon- ( Sonu Yarın ) 
}l~U~d'u (1204) . 
• Ulun komı::u hükumetler \'e bil- Modanın garip cilveleri 

t-rtı·a ~elcuk prensleri yeni ve kuv
ı bır imnaratorluğun teşekkü

, n~en end seJc düşmlışlerdi. Kara-
, ız kı\'ılarındaki bütun limanların 

b ll..ıtılrn.,5ından ..:e ticaretlerine daT
'l'\'urulma mdan korkuyorlardı. 
rabzonlular muharebeden, bo -
lllaktan usanmış1nrdı. Rahat ya
<ık, topraklarını ekerek, ticaret-

"c> kuvvet \•ererek refaha ermi
s<'rvet temin etmiye çalışmak is

at'>tl::ırctı. Buna rngmen, Ti~e impa
<ıru (Teodür Laskaris), biribiri 
ın~. Ereğli, Amasra \'C bütün paf

' "l'livi ellerinden aldı. (1210) Trab~ 
r •tııparatoruna Sinob prensliğin
] ha ka bir şey kalmadı. Burası 

~ !')t214 de Selcuk sultam tarafmdan 
edildi 

1~eksi, Sinob faciasından sonra 17 
... adar daha yaşadı. Kırk vaşında 
\' ;ıı:onda arayında öldiı '12.!2) 

lı tıe geçen (Andoronik) Selçuk 
nı Aliıaddin ile daimi b!r sulh 
b tııası akdctti. Fakat az sonra 
kumandanı (Jlavton) un bir 

1 Üziindcn bu nndlaşma br-wl
rcı~·/\ndoronik) on üç vı1 saltanat 
(J ll \'(' (l 235) de Tra bzoncla ölJü. 
, ?rj Komnen) de"v-rindc blıyük 

Bu gôrôuğünüz şapka tıpkı bir is
karpin biçimindedir. 

Koyu kırmızı f ötürden yapılan bu 
şapka Pariste o kadar rağbet bul -
muştur ki, parası olmıyanlar nere
de ise eski papuçlarını bozup baş -
larına giyecek kadar ileriye varmak
tadırlar. 

• ~ller, ahali isyanıarı baıı1acı, sa
ktı!l ~~etleri zayıfladı, (Komnen) 
k ,,. ıtıoarları düşmiye ba ... c:lndı JorJ· 
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<'\. n anlarının ıhanetıne uğradı, I t I 
thttSYrı barbarlarına karsı açtığı Bahk ara a 1 mış 

fı~80)e tnağlüb oldu, esir diiştü. 300 kİŞİ 
l~ · Amerika gazetelerinin yazdığına 

'~~)llarator sekizinci (Mişel I·a1c- göre Hayti adalarında işsiz kalan 
~ 1~t~~rnanındn İstanbulda yeni binlerce amelesinin Döming cumhu

l'.ı:lq !lal çıktı. Bu hengameler ara- riyeti arazisine giderek oradaki zi
l't ~'kin Jan, Filosu ile fstar.tul:ı raat işlerinde çalışmak istemişler -
ı ~ ecdadının hükümdarlık asa- dir. Fakat oranın cumburiyct reisi 
~~krar alabilirdi. Jan, bu kötü general Norjillo bunların gelir gel-

ı ~· 1 Önl ek · · k 1 d b' 
1 ı it-- • em • ıçın, ız arın an ı- mez memleketten dışarı çıkarılma-
~ ~~ıncı Jana vermek ve bir itli- }arını ~mretmiştir. Bunun üzerine 
~illi Ptnak istedi. Fakat, Jan bu her yer aranmış. geceli gündüzlü a

l\Jq1heddctti. • . . . . raştırmalar neticesinde 3000 kişi e
~ ca . red cevabı, !uışelı !ıkrın • le ge\erek bunlar katledilmiştir. 
lı.ığ;ndırma~ı.' B~ d_e!a. da, impa- Bunların cesedleri Karayib deni-
'ıl{!11 ~c kılısenın ılerı gelenle • izindeki korkunç balıklara atılmıştır. 
lbı0 l'lıurekkeb bir heyet seçti, Hayiti adası üzerinde bir nevi hima
·~a ~a gönderdi. Anlaşma ve and- ı yesi olan Şimali Amerikanın orada
-.:~!~f indeki hfümü niyetini ki valisi bu hususta tahkikata giri~-
~ ~ .. '" "Jo 111 IJI r r • .,,,. "'!!"' - -.. "' I miştlr. , 

qy OTNI' de r 1 Frans;tİ.ariciye 

~~~ U R P R 1 Z Nazırının seyahati 

U
11Peşte Operet Şantözü 

D 
Prag, (Hususi) Fransa hariciye 

~~llıa Ü L F F Y nazırı M. Delbos yakında Prag'a ge-

• \ı~ ntyn yeni bir rcpat luvarla lecektir. Bu ziyaret haberi burada 
"~IS Unan Opereti artisti son derece memnuniyetle karşılan-

H RY SO HOO S 'un mıştır. Bütün Çekoslovak rnahafili 
\'c sevimli tenor ve gazeteleri Fransa - Çckos1ovak-

i~U 't lJ N K A 'nın ya münasebatına dair pek müsaid 
t'l<ilc eır.ı 1. 1 tahminlerde ve nesrivatta bulun -
....,..111111iiı-:lleiııınlıicııieıilılİİnlıu miiiieiıroiiıİa r I k d • ., ma ·ta ır. 

Güzel yahudi kızları Telaviv so • 
kaklarmda böyle şortla geziyorlar. 

Müteassıb olanların gözü önünde 
1 

böyle güzel vücutlarını göstere gös- ı 
tere dolaşan yahudi kızları arabların 

kıskançlığını tahrik ettiklerine ka .. / 
nidirler. 

Siz ne dersiniz? 

Bu dansözler görUn· 
dUklerl kadar mes'ut ve 
rahat bir hayat geçirmez-
ler. Sabah erken kalkıp 
Pollteknlk'te ağır bir pro• 
Aram tahtında çahtarlar• 
Gece numara2aranı yaptık• 
tan sonra da hemen yat• 

mak mecburiyetindedir• 
ler. Bunlaran hayatlara 

fevkall de s ı ki 
bir disipline tlbl 
olduğu Halde yl· 

ne hayatla· 
randan 
memnun· 
durlar. 

I slanbul Liman işletmesinde memur 
/ar arasında yapılan bir Reportaj 
~~~~~~---------=--.:;.._ 

istanbulun en mod n teŞki· 
18th bir müessesesi olan 

Liman işletme müdüriyeti 
lokantasında ... 

Yazan Nusret Safa Coşkun 

Llm~n lşletmesr memurlarından iki grup .. 

Üstünüze şifalar ik i aydanberi m i
demden bir haylice rahatsızım. Mü
barek İspanya kadar ihtilale teşne 
bir vaziyette .. Kalitesine dikkat et
meden yutuverdiğim bir tek lokma
cık bile içinde Franko kadar isyan
kar bir hava estiriyor, eskiden Çin 
kadar sessiz, huzuru ve sükunu mü
kemmel olan midemde bir Japon ta
arruzunun paniğini hissediyorum. 

Bu yüzden midemle aram Yunus 
Nadi ile Ahmed Emin, faşist Roma 
ile komünist Moskova kadar açıl -
mış bulunuyor. 

Nasıl İspanya dünya sulhunn teh
did eden bir kıvılcım, huzur ve ra
hatını kaçıran bir belfılı ise midem 
de benim kendi. kt>ndimin dünyası 

olan kafamın içinde ayn i ihtilali çı
kartıyor, fikir ve düzen asayişini 

berbad ediyor. 
Maksadım midem için uzunca bir 

h:cviye yazmak değildir. Lakin ben, 
bu yazının mevzuunu kendisine 
borçlu olduğum için aleyhinde de 
olsa kendisinden size bahsetmek 

1 mecburiyetindeyim. 

Bizim gibi çalışma saatleri muay
yen olmıyan kimseler için her gün 
ayni elin pişirdiği yemeği yemek a
deta imkansızdır. Çünkü bazı ~aman 
kendi evimizde rahat bir yemek ye
diren işimiz, bazan öğle ve akşam 
yemeğini de dışarıda ve değişik bir 
semtte yedirmek azizliğinde bulu -
nur. 

Bu yüzden her glin bir lokanta, 
her lokanta ile yağ ve yemeğin ka
litcsinı de değiştiren ben, midemin 
elinden insafsız bir kaynanaya düş-

müş bir gelin, üç aylık maaş yokla
masııu yaptırmağa çalışan eytam ve 

aramil ve Beyazıttaki piyango satı
cılarının eline düşmüş bir geçicinin 
ıstırabını çekiyorum. 

Geçen gün kendisine bundan bah
settiğim bir dostum: 

- Sana vakit buldukca liman iş
letmesinin lokantasına uğramam 

tavsiye ederim. Midenin oranın ye
meklerile ünsiyet peyd'a edebilece
ğini sanıyorum, dedi. 

İtiraf ederim, geçen gün demok -
rat hüviyetime yakışmıy~cak kadar 
diktatör olan midemin emirlerini 

dinlememek için değil, mevzusuz 
kalan kalemimin bir günlük hakkı 

olan şu üç sütunu doldurabilmek ü
midi ile liman işletmesi müdüriye~ 
tinin yolunu tuttum. Yanımda ga • 
zetenin foto muhabiri de var. ı l1J J 

* 
Kapıdan içeri girdiğimiz zaman 

henüz Beyazıd kulesi kuyruğuna ba-

l
sılmış bir ejder gibi feryadüfigan 
etmekte idi. 
i Bu binaya ilk d~fa ayak bastığım 
liçin lokantasının nerede olduğunu 
b ilmiyordum. 

Hiç kimseye de: 
- Lokanta ne tarafta! diye garib 

bir sual de soramazdım. Yabancı ol
duğumuzu mliınkün mertebe gizle
mek, kalabalık arasında bir tarafa 
büzülerek memurların konuşmaları
nı dinlemek, bu müesseseye has hu
susiyetleri tesbit etmek tasavvurun
da fdik. 

Düdükle beraber açılan oda kapı
larından, mermer merdivenlerden 
kadın, erkek memurlar birer ikişer 
gözükmiye başladı. 

( Devamı 6 ıocı sayfada) 

Poliste radyo 

[Yukarıdaki resim, ingiliz polisi-
11in çalışma tarzından bir safhayı 

1 
fiÖSteriyor. l.,ondrada yeni bir polis 
11adyo istasyonu tesis edilmiştir. Ha
diseler derhal radyo ile bütün polis 
'karakollarına ve otomobilli polis 
devriyelerine tebliğ edilmekte ve 
ferirlerle mücadele btt suretle kölay
laşmakta, ayni zamanda telefon mas
rafından da kurtulunmaktadır. ] 
U1tuıunuı11t11111 11111 1111 1ıuı1111 11 111 1 1t llllHlll lUll llllllllUllllUttlU 

: ltalyada çocuklu 
aileler 

Roma (Hususi) - Faşist büyük 
meclisi geçen martta toplandığında 

kalabalık ailelere yardım meselesi 
için bazı kararlar vermişti Bu kn -
rarları hükumet tatbik etmeğe baş
lamıştır. Bunun esas olarak çok ço
cuğu olan aileler için bir bitlik tesis 

edilmiştir. Yedi çocuklu her aile bu 
birliğin azası demektir. Çocukları 

h:ırbde veya milli bir maksadla öl -
müş olan her aile de bu birliğe da· 
hildir. Zenginlerden bu birliğe 30,000 
liret verenler de aza sayılacaktır. 

938 senesinden itibaren çok çocuklu 
ailelerin vergileri azaltılacak, çocuk
larını okutmak için kolaylıklar gös
terilecektir. 

Papa ile Franko 
Roma (Hususi) - Papa'nın Fran

ko nezdindeki maslahatgüzarı Mon
sen iyor Antütiti.i Roma'ya gelmiş -
tir. Evvelce Papa tarafından sadece 
memuriyeti mahsusıı. ile gönderil -
miş olan Monseni)or'un vazifesi bi· 
liıhara rnaslahatgüzarlığa çevrilmiş

tir. Papa bu suretle Frnnko ile her
kesten evvel münasebata girişmiş 
tir. 
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{Eski bir akşamanın detterınaen ı (4 heri ıag/ad'Jn deaam) (5 lıtcl aag/"""11 cl .... 111) 
müzakereye giriştik. Neticede ora- Şöyle düşündüm: 

Yazan: ----- Osman Cemal Kaygırı ya bir ta.kını ajanlar, memurlar yol- - Herkes ne tarafa dotru yürih'• 
1amak lizım geldi. Bu memurlar !n- se, nereye girerse biz de oraya gide
gıliz tEba&Slnın oradaki hukukunu riz. Elbet memurlar lokantaya gide
muhafaza edeceklerdir. Siyasi sa:a- cekler!. Meğer meyhanede yazılan gazelin 
hiyeileri yoktur. Baktım, bir kısmı beyaz kapılı bir 

Buna karşı amele fırkası lideri yere gidiyorlar. Biz de yürüdük. Fa-
tekrar soruyor: kat iki üç adım sonra kendimizi dört 

derin manası varmış ! ne 
- Hayır, bir şey değil; ben, şunun 

§Urasında kağıdı kalemi çıkarmış 

bir şeyler karalıyor, keneli kendimle 
kağıt uzerinde arifane bir hasbihal 
yapıyordum; fakat, hcrüin çenesi 
bana birtürlü rahat vermiyordu ki . 

- Demek, karaladığınız o şeyi ta
mamlayamadınız? 

- Tamamlamasına tamam~ 
lakin kafiye pek dar olduğu gibi o 
herifin gevezeliği buna jnzımam e
dince ben bir hayli güçlük çektim. 
(Ceketinin iç cebinden bir kiğıt Çl· 

kararak) bakınız, karaladığım feYİ 
size okuyayım. bakayım beğenecek ... , 
mısınız·-

Turbanın can sı.kıntısi §imdi daha 
çok artmıştı. Herif kimbilir fimdi 
kendisine ne saçmalar ctinletecek, 
kendi kendini d.in1eme.k ihtiyacında 
olan kafasını ne küflü, paslı şeylerle 
yoracaktı. Deruni Bey gözlüğünü ta
kıp masanın Wıerine eğilerek yazdığı 

,eyi okumıya hazJrlanıh; kağıdı bi
raz süzdü, sonra : 

- Bu bir gue1 olacaktı. Yine oldu 
sayılır ya.. ne bileyim ki kafiye çok 
dar olduğu için beyitleri daha çoğal
tamadım. Ziyanı yok, bu kadarı da 
şimdilik maksadı ifade ettiği için 
kafidir. 

Turhan, salt lif olsun diye söy -
lendi: 

- Öyle ya, pek uzunu da uzmı ka
çar değil mi? Maksat muhtasar( mü
fit olmalı! .. 

Deruni Bey son bir öksürüp }'Ut
kunmadan sonra :sağ elinin phadet 
parmağile önündeki dolu kadehi p 
tererek gazelini okumıya ba1la: 

Buna aşk şerbeti derler bunu na
dan içemez 

Bunaı İ'1'M!Z olanı• k.Wı.N Leyla 
geçemez 

Kifi• ttVheritıi ~ ile Me!I ile 
tartar uref t11111 

Ehlidil, içmeyen iuanalra kıJl"ftd 
biçeMez 

için ey ehlimuhabbet, içi!& ey ela.fi-

fird 
Seri hof olmıymı. iman riadiyı .e-

~ 
Vlqır bir gün olur wdati ybe 

tney~ 
Bura meı1hana irfmı, baa aofi gô

. çaaa r 
Gazel bitiace Denini Bey, 1ııir 

müddet manalı minah Turham &Üz

dü; sonra ona sordu : 
-Nasıl! 

- Çok Pzel ..aim! 
- Giaellijini bilmem _ Lüin ae 

elemek islıediğimi tamamile anlata
bıildim mi acaba'? lıla1Um Jl, gençler 
biraz böyle~~ bı'fl bigane gi
bidirler. 

- Eitağf.urullah .elendim! 
- SUe onu satır satır minasmı da 

17.ah edeyim ! 
Turhan hiç isten:ıiyerek; 

- Lf.tt.ıeders.iniz efendim! 
Adam, yine ilk önce pannağile ö

nündeki rakıyı işaret ederek gueli
ni sattr satır okuyup ne demek iste
diğini izaha başladı : 

- Buna aşk terbeti delrer, bunu 
nidan içemez ... 

Turhan fimdi onda nönoe atıldı: 
- İzaha ne hacet beyim, manası 

pekali anlaşılıyor işte : rakı diye iç
tiğimiz bu nesne aşk şerbetine ben-
7.e, bunu nadan, yani suratsız, aksi 
adamlar içmemelidir, çünkü içerler
se mutlaka meyhanede çıngar çıka
rırlar. 

Deruni Bey gülümsiyerek: 

- Peki ... Fakat bizim orada zaten tarafı lavabolu bir yüz numara an· 
konsoloslarımız vardır. Şimdi nedE>n tresinde bulduk. Meğerse buraya 
böyle bir takım ayrıca memurlar herkes el yıkamağa geliyormuş. He
gönderiliyor?.. men dışarı çıktık. Bu sefer yine ka
Başvekil buna karşı bakınız ne rli- labalık bir memur kütlesinin girib 

yor!. çıktığı kapı nazarı dikkatimizi çek-
- Bu vaziyet şimdiye kadar gö - ti. İlerledik. Bu defa da başdan a-

rülmüş şeylerden değildir. şağı beyaz dolablarla kaplı İş Ban-
Başvekil oradaki konsolos1arm kasının kasa dairesini andıran ltir 

- Yağma yoook ... O satırın mana
sı oncağızdan ibaret değil... Onda, 
öyle derin, öyle şamfl, öyle uzun 
manalar var ki! .. 

kafi gelmediğini ve fevkalade biı va- yere girmiştik. Meğerse burası da me- ..,,,,.. 
ziyet mevcut olduğunu anlatmak is- murların eşyalarını bıraktıkları gar- LI 

1 1 
t 

1 1 
ı.. t d • 

1 
memLJrtilf 

Turhan pek fena halde sıkılarak: 
- Ne ise, biz hele ikinci satıra ge-

temiş ve bütün izahatı daha etraflı drob imiş... man ş e mes o,. an asın a yemei< y yen 

bir .. surette hariciye nazır~~?eı~:in Bu biribirine benziyen dolaplara- lo heyetin başıdır. İsminin Veli ol - Bir de gözümün önüne bir çok,_ 
Brukselden avdette verccegını s.:ıy- rasından yolu bulub çıkıncaya ka- masından dolayı Velinimet deriz o- mt dairelerimizin o Nasraddın. ~ 
liyerek münakaşayı uzatmamıştır. dar Kapalıçarşının ortasına bırakıl- na.. nın türbesine benziyen halletı ·;..& 

lim
' 

çe . 

Artık olan olmuştur. Franko b•.ı· mış yabancı bir seyyah gibi girib Mesela, ben bu bay Velinimetle yor. Onların yanında burası 1 

gün İngiltere hükumetile tamamile çıkmadığımız yer kalmadı. konuşmak isterim. Burada kaç me- bir müessese .. Allah kem gözdetı r 

- Geçemeyiz, imkan yok geçeme-
yiz. 

Turhan şakaya başladı : 
- N.için.. yasak mı? 
- Yasak değil amma, birinci satı-

nn makamını tam vermeden ikinci
ye ~rsen maksad çok noksan ka· 
hr ve gazıelin tadı çıkmaz. 

tEmastadır. Şimdi Fransanın alaca- Tekrardan kendimizi koridora at- mur var, kaçı yemek yiyor, nasıl i- sirgesin!. .. ıar 
ğı vaziyet düşünülmektedir. O da tığımız zaman karışıma müessese dare ediyorlar vesaire vesaire... Mesai zili çaldı. Çıkmak u:e~ 
lngiltEreden ayrılmıyarak kendi memurlanndan bir tanıdık çıktı: Fakat eminim ki bay Velinimet de zırlanıyorum. Meşhur yüzüCU ~ _ 
menfaatlerini korumak için Franko - Hayırola sen ne anyorsun bu- (beyanattan madud) diye benımle la karşılaşıyoruz. Şu hani Ad• yiJlfl 
ile müzakereye girecektir; diyorlar. ralarda?. konuşmıyacak. ıpurundan atlıyarak yüze atatr 

Turhm şakayı alaya çevirmiye Likin öteki taraftakile buna ne Koluna girdim: Bir şey değil, bu gazetecilerle ko- ve herkesin aklını alan G •·*" 
diyor?. Diyeceksiniz. Almanya ile t- - Bunu sana sonra anlatırım. Ev- nuşmak yasağı biraz daha teşmil e- saraylı Talat .. Eski bir göz aşinaue-

- Aldırmayııı canım, rakının hı- talya ... Alman ve İtalyan matbu:ıtı veli Allah rızası için lokantanıza dılirse biz gazeteciler, orta çağda mız vardır onunla.. • . ..wl 
zı ile tatlı gider o, siz devam buyu- şayanı dikkat bir yol tutmuştur. Rep nereden gidilir onu öğret .. Girib çık- kilısenin afaroz ettiği bedbahtlara Bu sefer, söz aramızda ken~ 

bqladı: 

run ikinci .atıra... bir ağızdan aşağı yukan şöyle di - machğımız yer kalmadı. Biraz daha döneceğiz. Kimse bize selam bıle biraz ihtiyarlamış, pardon SSU"'. 

(Devamı var) yorlar: dolaşırsak ancak akşam yemeğine vermiyecek.. saçları dökülmüş buldum. ~ 
"""'"'"-"-'""-""'""'"'"'""'"""""""'""""'' .Biz demedik mi?. İspanyanın haki- yetişeceğiz galiba.. Dinliyorum: Yine eskisi gibi şen, sihhat ~ Dans mektebı· ki hakimi Frfanko·dur. İşte İngilte- Dostumuz önümüze düştü. Bir ild Sağ tarafımdaki masada Celal Ba- ran yüzünde tebessüm eksik dütf&' 

re de aylarca tereddütten sonra is- kapı bir kaç koirdor geçtiktEn sonra yar kabinesinin programından bah- Biraz laf attık. Burada daire tn 4' 

D • • ter istemez Franko'yu cfülen:t tasdik önüne Adalara kadar nefis bir man- sediliyor. Bilhassa bay memurlar rü vazifesini görüyormuş. odası!l ,._ e yi'p geçmeyın etmiş•oldu!.SOnra bunda hiç telaş et- zara serilmiş biribiri içine geçme ay- muvazene vergisinin hafifletilmesi nasılsa benim gazeteci olduğum~ 
gibi göriinerek yine şöyle diyorlar: dınhk bir kaç odadan mürekkeb lo- meselesi üzerine balmumu yapıştır- nutarak bir hayli çene çaldı~·-~ 

( 4 ·~ .~alıif ecleft cl.aam) cİngiltere şimdiye kadar bunu ya- kantaya geldik. mışJar; t1m üzerinde mütemadiyen ışı•r 
yıl başında donub oynamıya hazır - -Ltı ,=._ md Çok geç E 1~ · · · · b. k il" · Dans pac- , yapması uuı ı. vveıa gınşımız, tr enara ışı- Bar tanesi; vinci işaretle sordum: ..._ 
Ianıyorları· · B mektebleri deyib kaldı. Halbuki Bertin - Roma mih· şimiz kat'iyyen nazarı dikkati celb - Yüzde sekiz tenzilat yapılsa bi- _Sabahtan akşama kadar bU ..,_ 
geçmiye ım. u ~kteblerin hepsi . bun· daha ,_ evvelden k-f tmed" F ka b' 1 . t· --• .. 1 . b·ı . Fak verı :ı ço.. -:r e ı. a t ıran evve vazıye ı le bir hayli kazancımız olacak diyor. rültüye nasıl tahammül cdiY01"-
oy e mı ı mıyoruz. at bir Lon- tt• ..:ı- t ada '---tlara kar., t b·t t k . ı· f t y , 

d ] . ..--..:ı· • maı· e ı uıc spany .. '"'" '6- es ı e me ıs ıyen o ograı.cı ar - Bu sırada derinden bir şarkı sesi nuz" ...,1. 
ra ı gazeten.ın ~uığı umata Fr--'--'yu tuttu• .. • k d k. · h k ·· k ·· ·· .... sr:r· 

İ au-.u • a aşın ma ınesı er ese goz ırpa işitiyorum: _ Azizim dedi, bu teknıgın 
bakılırsa ngılterede bir dans mek- İşte Roma'mn, Berlinin belli baş. kırpa işlemeğe başlayınca derhal Koklasam. saçlarım bir gece tci fecre 
tebin~c öğrenmek ve öğretmek u - lı gazetelerinde gürültülü neşriyatın yakayı ele vermekde gecikmedik. di~ Tabii bir gazetecinin sesine ~ 
~ileri hem pek 'Sıkı imiş, hem ye- hülasası budur. Berlinin cBeobah- Lokantaya kadar klavuzluk eden Soruyorum: 1cadaT. cih edilir. 
tbi~me~ _için gbe.nç k~zlarm çok şey ter .. , Kolişe Zaytong .. ve katolik dostumla bana ayak üzeri tanıtıver- - Hayırola, memurlardan mü -

ı me er~, ve ır ço zaman geçir - cCermanya.. a ftalyanlann cLava- diği bir kaç arkadaşının derhal renk· rekkeb bir de saz heyetiniz mi var? Gü~!~t~ .• 
meleri lazım geliyormuş .. Bu kızlar ro Faşista. dedikleri, bunda ton • !eri d•,.iştt ı ıefll' h d d l .. kend r "'6 B!-1 cahaletime adeta gülüyorlar: - Biz gazeteciler zaten ey 
sa ne e anse megi ilerine !anıyor .Fakat bu satırların arasındı - Biliyorsun dedi, dostum; bu - Hayır, radyomuz var .. 
meslek olarak kabul etmiş kızlardır. Berlin ve Romanın endişelerini sez- hususta bir talimatname var. Me • Kahvemı·zı· klu-bde 1·çı·yoruz. Evet, attlMğı yavrl u. ·r ı · dönırıl' 
Omm ·ç· h b. · h b. emur ar vazı e erme _ •• ~ 
. ı m er ırı meş ur ırer ar- memek kabil ~dir. murlann beyanatta bulunmalan oldukca zevkli döşenmiş bir de me- bulunuyorlar. Ben temiz, aydını: 

tilıt olmak a.ı!aancladır. Bu emel- t---ı'"'- .. _ b' · .:ı--:ı;~· • gel k .., i d B kl ~-ıp 
• - c~ ...... -c-= ızun ucu-aılllllJe • a. yyen memnu ur. unu a ın- murin klübü var bu idarenin .. Ha - ve mesaisi itibarile de bir çok 111~ 

lerm1 haltibt haline getirmek için d' d k b Ik' B ı· il R · d k ı eJllP-
. t> eme e ı er ın e oma ı- an çı arma.. kikaten İstanbul liman iş!etmesi i- sese1erimize örnek o1ması icab. ~ 
ıse kendilerine öğrenmekri lazım o- çin bır· teselidir. Fakat hakiki men- Gu··ıu··msedim·. ~ P" 
lan b · k ı d daresi her cihetce diğer resmi mü - bu modem idareden çıkarken ı sr 

ır ÇQ şey tt var rr. Her feY- futler ve istikbal noktasından Al - - Yahu ben sizden beyanat iste- esseselere nu-muneı· un· tisal olacak b ka k d ğ.l btl den e~l· h fzt ihhnt B 1 d kl satta urasını çama c ı • ._.ti 
' ı sı · u un u a- manyada, İtalyada işlerin bundan meğe gelmedim. O bizim muhbir ar- miikemmeliyette.. fer resmen ziyaret edip faaltY~: 

rı mekf.ebde erken kalkılır, erken sonra, yani İngilterenin artık açık- kadaşlann vazifesi_ ben sadece gör- Aydınlık. ferah, temiz bir bina, hakkında daha esaslı bir fikir edbl 
~~tılır. Çok ~ ... beden terbiyesi dm açılı İspanyanın içine el attık- düklerimi, işittiklerimi yazacağım. kooperatif, satış mağazası, lokanta, meği düşünüyordum. --"' 
ıçın saatl~ sarledfür. Yemekler de tan sonra alacağı rengin ne olacağı Bugün yalnız kendi radyomun an- kl-b d NUSRET SAFA ~~ 
on.a göre muntazamdır. Çeşid çeşid Roma Ye Berlin mahafilini düşün - teni iJliyecek.. meraklanma, sana u ' ra yo_. ~ 
mıde bozacak vemekler yerine, sa- dü. ......._ ba ı t R d B b k d ~·ı· ================ 

v rm"'li'" ş amış ır. oma an, er- ir şey soraca egı ım.. 1 J 
de. fakat gıda itibarile kuvvetli yi- 1 . ..;ı_ h b 1 d h .k. . d ı . .. .. .. stanbu Gu" m· ru-klerı· . ın-.:n gene a er er en er ı ı pay- Dostum tatmın e ı mış gorunmu· 
yeccklıer Vttilir. Her kız bunları ye- t tıt · • h r· ı· · d .. ·· d E d. ı· I l f Baş 

Müdürlüğünden: 
~ A a m sıyası mu a ı ın ın şu uşun- yor u. n ışe ı nazar ar a etra ına 

mc~e mecburdur. Hülasa tıpkı bir il 1 ld ~ b·ıd· ·ı· k b · k k . ce e meşgu o ugu ı ırı ıyor: ba ıyor, enı arşısına çı aran tesa-
~ ha~tı ~1 bunu unkdan işi- - İngiltere artık Franko'ya el u- düfe her halde radikal bir linet sa-
ten~r belkı de m::ınmaz. Çünkü ha- ,.._,_ta İtal Al ~-t _,__ .. bud zaLua. n sonra ya ve manya- vuruyoruu. 
ıra ~I soz ur: nın nüfuzunu İspanyadan söküp at- Fiyamız, yani gazeteci olduğumuz 

d ~i1Ca~ım, ne olar, nihay.et dans tmrsa?.. meydana çıkbktan sonra bütün lo-
e,ı;ı mı.·· kan tada bulunanların nazarlannm 
Hayır ... Nihayet dans değil, bun- f - d J • toplandığı bir mihrak noktası ol • 

lar birer &an'atkar olmak istedikleri as muca e esı muştu.it. Ben bu mütecems bakışlar 
iı'iıı tahsilin bu zocluklarma taham- altında ne yalan soy-liy-'"' ilk de-

.. 1 t l . 1 . f f lrtef .. ,, ... J""'"'' -J-"9 
mu e me erı e zem görülmektedir. fa görücüye rılan111ı mahcub bir -nç 
A tık b k zl ı di yine o kahramandır. Fakat sene- ,. ~ &-

r u genç ı acın ses erini ter- kız gı·bi terliyordum. Hoş şı"mdi go--
b . t k ı ile ... _ 1erdmlıeri gitgide vücutca ihtiyar-:ye e me , on ara mus ı ogretmek cüye rıkmıya ,, .. / __ t yok ya, ne ise 
· · k d f d l hyuı bir kahramandır. Bu resim. , s~-.: 
ıçın ne a ar zaman sar e i eceği- Rif mücahidin en son .. ı ........... hır· işte ben bir teşbih olsun diye söyle-
ni düşünmeli. ---~~ 

M '-' bd h · 1 resmidir. Rif dağlarında kaç sene İs- dlın. CMe e e emmıyet e takib edi- Arkadac fotogrw af ,.,.kerken elile 
1 d ı · b" k d d panyollarla uğraşan Abdülkerim o- Y ,-en ers erın ır ısmını a il ders- ...;;.1erlni kapatanlar, hatta kalkıb 
] · t k"l kt d · B radan mecburiyetle ayrılırken bı - 'U4' en eş ı etme e ır. u resim gı"denler yok de.ı.·ıdl Bilmiyorum, 
Lo d d kt b. d k. rakdıjı mücahedenin başblan ta - 5 

n ra ans me e ın e ı genç kız- rafından takib edileceği ümidile git- belki de lakin talimatnamede beya-
lan Fransızca deninde göstermekte- nat ile beraber resim ,.ıkartmak da 
a. miJti. Rif dağlan Fasda İspanyollar , 
ır. menedilmiştir. için emin yerlerden değildir. Bilhas-

sa geçen sene sosyalist Fransız hü _ Hem tehlikeli işe ne lüzum var. 
kOmetinin Abdülkerimi serbest bı- Kadroların gelmek üzere olduğu bir 
rabrak tekrar Fasa )'Ollıyacağı şa- sırada .. · . 
yüm çıktığı zaman isi Franko'yu az Şair Füzuli meşhur şikayetname-
telft almamış. ona tarafdar olan t- sine şöyle başlar: 
talyan ft Alman matbuah da bu ri- cSeZdm Mrdim, ~ değildir deyu 
vayetlerden uzun uzadıya bahset _ cdWldılcıt!. 

ihale tiini 17-11-937 MKN 1899 bila marka bila numarala ~ 
•ltleti 182 lcllo 48 lira 93 k. değerinde ilam petrol MKN 7791 §1 

32827 M Ye NKS 117 K 2.3 LD bitiimen MKN 99 bHa M ve Pi 
K 2SO KD tahta parçalan MJ<N 9324 B marka ve 99 K 89S KD ~ 
day MKN TJ.96 OW ,\ marka muhtelif numara 3158 K 1270 L 1/) tJl 
ezilmiJ kınlmış evrak soJabl MKN 4170 HJBH 38 M ve N 1290 it""
LD kuru pil MKN 84 bila M ve N 23 K 10 lira 57 KD karbooed d6(ı0 ıl 
MKN 23'>2 SK markak 112 K 13 LD bitümen MKN 2550 FE 1 t{. ı• 
ve N 94 K 136 KD çakıl l!l~ MKN 2169 2171 AN markah S tJ 
L 25 KD Sakarın MKN 2498 bila M ve N 600 K 254 KD Bot -
MKN 8499 Bila M ve N 10 K 246 KD Mukavva tanbur MKN pi 
bila M ve N 23 K 14 L 80 KD kesilmiş mukavva MKN 3694 B ,sa 
15359 M ve N 256 K 60 LD Bitiimen MKN 8-197 bila M ve N ıJ' 
K 3 LD buda tahta parçaJan MKN 8477 G marka 1900 K ı22 f) 

ham asbestaşı MK N 101 bila M ce N 105 K ıs 
1
':--_ 

boyalı demir varil MKN 103 bila M ve N 350 K 19 LD Y~n.t~ 
adf taş MKN 104 bila M ve N 650 K 54 LD Demir gemi z.inOtl ~ 
8501 bila M ve N 268 K 31 LD mukavva boru ve kutu ihale J_. 
19-11-937 MKN 1001 HS 376 M ve N 108 K 230 L 54 KD M ,e 

mifti. Abdülkerim sağdır. Sürgün Ben de yazıma: 
bulundu~ 9dada ailesile oturuyor, cSelam verdim gazetEcidir diye 
büyümekde olan bir de oğlu vardır. almadılar!> diye başlasaydım hiç de 

mübalağa yapmış olmazdım. 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

ve bitin •tn1arıaca clerW keser. 

l ... rde müstaır.el mamul süzgeçlik kal MKN 986 WWJ 21987 rJ 5' ti 
42 K 18 L 47 KD demir mihaniki makiae ak-MKN 979 HC 55J~ 
ve N 209 ~ 52 L 49 KD Bator.larda müstamel kaba mamul~~ 
950 BS 66-67 M ve N 181 K 82 LD doyalı demir ç'lnak M fil ti 
MS mar;..a 27 K 24 LD ıişW bira MKN 1020 GV 5044 45 Pi.,._ fi 
124 K 1491 LD camla müretep bağılit MKN 10()2 MC 4413 Ptt 9' ıJT 
166 K 1768 LD yün mensucat MKN 1977 CM marka 87 K. 1 fff_ 
çorbalık hamur işi MKN 8244 RHF 147 M ve N 63 buçuk ~ f ~ 
L 41 KD ipliti havi P. mensucat MKN 8245 CF 20499 M .., ".{ ~ 
29 LD boyala vidala deri MKN 8230 OH 58 M ve 68 K l 

1
_,' 

kabartmah vidala deri MKM 8495 CPeCo 29-74 M ve N fil 61' J 
6379 LD şekerli sakızlı fiklet MKN 1013 BBC 598-600 M .e 

41
, tJ1 

13 L 18 KD kolafam MKN 1960 PV 1-38 M ve N 758"2 K t J(' 6 

lcaltUNltl •lllHI• a k... almalalıllr • 
isim ve markaya dikkat. Tak&tlerindensakınınır 

Şaht ed kil 1 Başımı önüme eğdim hem yeme
n en çe m ' ğimi yiyorum, hem de kulağımı i-

Bal (Hususi) - fsviçrenin Bal yar ettim en küçük bir muhavereyi 
ıehrindeki ~eynelmilel bankanın bile kaçırmıyorum. 
heyetinin içtimaında bulunan Dok- İçeri şişmanca, orta boylu güler 
tor Şaht kendisinin Alman kabine- yüzlü bir zat girdi. Masalardan ses

p•••••••••••••••ı•••••••••••ll!!lsindeki İktısad Nazırlığından arzu- lendiler: 

1 sile çekilmiş olduğunu söylem~ ve - O .. Velinimet nerelerdesin!.. 

bitiimen müşabihi madeni zo[t MKN 1015 BEC 600 M ve N ~~ 
L 60 Kd reçineli sakız MKN 1019 SG 21 M ve N 45 K 4.)34 ç-", 
çorap MKN 1014 BSC 593-600 M ve N 55 K 21 L 36 KD 'i.t';JJ 
kııı ÇKN 998 CK 105462 M ve N 19 K S L 75 Kd aıaldae .: ~ 
MKN 8241 RHF 147 M ve N 23 K SOO G 1140 L 27 Kd iplid-~ 
p. mensucat MKN 978 HC 5510-2 M ve N 200 K 51 L 23 t' ~ 
mamulat MKN 997 ML 4178 M ve N 42 K 148 Ld itle~nıe~ 
harç W.KN 1218 DG 3683 M ve N 6 K 78 L 39 Kd yun -"~ 

1549 sayılı kanun mucibirıce yukarıda e~y:ı başlarında yazıla ~.,delf 
ve saat 14,5 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesi11de Sirk ~~ ED 

Nevralii. Artritiza Romatluna 

demiştir ki: O sevimli pozisvonlarla her masa-
- Bir takım rivayetler dönüyor ya laf yetiştirirken sordum: 

ki bunların aslı yoktur. Ben Hitler- - Niçin velinimet diyorsunuz. Ay 
den ayn bir iktısad1 siyaset takibini sonlarında ödünç para mı verir? Bu
düşünmedim. ttç senedenberi ifa et- nu söyliyebilirsi:ı ·z, çünkü beyanat 
mekte olduğum iktısad nezaretinden değil .. 
çekilişim ise yalnız bir elden idaresi - Hayır!. dediler. (Boğazlar ko
lizım gelen dört senelik programın misyonu) reisi, yani bu lokantavı i
tatbikabndan ileri gelmiştir. dare eden memurlardan mürekkeb 

-~~~~---------~-~----------~k~r~~m~Q~~~e~u~bdd~ki~~hlr~y~ur~r.B~V~ 

gümrük sahş salonunda aktarmaya aatılacaklır isteklı'erde % 1.,., ıf 
pey akçası ve maliye unvan tezkereli islenir pey akçeleriftlll 
de k:ıdar yatırı:ması mecburidir. 7669 
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İlanları ma Komisyonu llAnlar1 

BUGÜNKÜ PROGRAM Kor Birliklerinden Kırklareli Vı· M. M. Vekaleti Deniz Merkez sn-
Akşam neşriyatı: ze Pınarhisar Alpullu Tekırdağ Mal- tmalma Komisyonundan: 

80 _ Saat 18,30 plakla dans musikisi, kara ve Çorlu Garnizonları Un ihti· 1 1 - 'tahmin edilen ~de.: 6?.'0~0 .~i-
l!) Safiye : piyano ve keman ref aka- yaçları için kırdırılacak 3400 ton ra olan 2000 ton kardıf kom urunun 

b f k t .. • h •• tile, 19,30 konferans: doktor Fahret- buğdayın talib zuhur etmediğinden kapalı zarfla münakasası 15/1. ne~ il a u a p ana ve rı en ucum tin Kerim (fikir yorgunluğundan ko- yeniden münakasaya konulmuş - kanun/1937 tarihine müsadü çarşam 
runma), 20 Sadi ve arkadaşları ta- tur. Her garnizon için münakasaya ba günü saat 14 de Ankarada Veka-

1
• ş a r e t ,. t e 1 s ,. z 1 e d e rafından Türk musikisi ve halk şar- !ayrı ayrı girilebileceği gibi hepsi let binasındaki komisyonumuzda 

kılan, 20,30 Ömer Rıza taarfından !için bir kişi de gırebılir. Şu ka~ar yapılacaktır. 
Arapça söylev, 20,45 Semahat ye ar- ki her Gnrinzon için ayn ayn fınt 2 - Şartnamesi üç lira mukabilin-

.le ki• d ed •ı ı m •ışt•ı kadaşları tarafından Türk musikisi !verebilir. ilk pey parası Kıiklareli de her gün Ankarada komisyonu -
ve halk şarkıları (saat ayarı), 21,15 ı' için 1214 Vize 343, Pınarhisar 581, muzdan alınabilir. 
orkestra, 22,15 ajans ve borsa haber- Alpullu 285, Tekirdağ S50, Malk:ıra 3 - Münakasaya iştirak edecek -

A le · t · g'"nü rogramı 22,30 233, Çorlu 262 liradır. İhalesi 29/11/ lerin birinci maddede yazılı günde 

~rniral Ramiz diyor ki: Avero/ bize 2,500 ~!E~ii~=~·~P.;/veoper:ıp•r· 1~:r~:::;!h~:~:;:~;ı!~.~~;0;~~ ı~':.':k:.~10~:::~::;~50~!:,~~~ 
- YARINKİ PROGRAM llipler bir saat en·el Komisyona tek- ıbelgelerini havi zarflarını kanuni 

'net k d kl t . . hatırama Öğle neşriyatı: lif mektuplarını \•ermiş olacaklar - şekilde kapatılmış ve mühürlenmiş 
l"e ge Q QT ga QŞmlŞ l, nlÇln OnU • Saat 12,30 plakla Türk musikisi, !dır. Şartnamesi Ankara İstanbul le- olarak komisyonumuza vermeleri, 

el k ? B d .. .. h "'/ l.. •t k 12,50 havadis, 13 Beyoğlu Halkevl \"azım amirlikleri satınalma Komis - posta ile gönderilecek mektuplardan 
l • unu upuzun uşunme ge ma a ol e go gösterit kolu tarafından bir temsil, 'yanlarında Ye Çorluda Kor satına}- dolayı vukubul .. cak teahhurun na-

~e mzı· kaptan 1 n askere yemek 14 son. ~1;ıe~~~!~:;~ı~d~eg~~~~b~i:ai'c~e: zarı dikkate alınm~·acağı c7386> 

~
m~ TEPEHAŞINDA ŞEHiR rindeki Belgelerle birlikte belli gün M. M. Vekükti Deniz Merkez Sa-\•ed •ı r mesı• bogv aza avdet emrı•ıe ;.

1 

.. u ll'ı'ı TiYATROSU ve saatte Çorlu Kor Satmalma Ko- tınalma Komisyonundan: 
~ .... Dram ve Piyes kısmı misyonuna müracaatları. 1 Tahmin Edilen bedeli 5640 lira 

1 A k d d v • ı d • 11111 Bugecc saat 20-30 d cGOQ, c7683> olan dört ad t benzin motörünün a a a ar eg 1 1 r * kapalı zarfla münnkasası 29/1.Kiin./ 
lspanyol bahçelerinde d k b" ı..~ 937 tarıhine müsadif Çar amba git· l:ı· 3 d Keşif bedeli altmış o uz m ~ş 

t pır aralık A\ crof sür'atine ve t Yazan: Joze Feıf:r G~dina yüz yirmi dokuz lira 30 kuruş olan nü saat 14 de yapılacaktır. 
~ •Cltinın tefevvukuna gü\·enerek Tcrceme eden: M. Feridun Kütahya tay) are me~ danı toprak 2 - Şartnamesini görmek isti ·en-
{ .. ~vayı külliyesinden ayrılınak su- Pazar günü gündüz saat 15,SOda tesviye işi kapalı zarfla eksiltmeye lerin her gün, münakasasına iştirük 1 

e lllünferiden yakınımıza, 2500 e konulmuştm. İhalesi 30/11/937 Sa- ed ceklerin de mezkur gün ve saat-

~ureye kadar yaklaşh. Bizi kuv- ~n~~I"!~ Eski Fransız tiyartosunda lı günü saat 15 ed Ankarada M. M. de 423 liralık teminat mektuplariyl 1 
ateşine, tam bir hedefe almak llK il. ŞEHiR Tl y A TROSU Vekaleti Satınalma Komisyonunda teklif varakaları ve kanuni belege-

~tken kendi o vaziyete düştü. llffiııııl//l/I/ OPERET KISMI yapılacaktır. ilk teminatı 4726 lira lerini ha\"i zarfla komic;yonumuz.:ı 
t z sonra biribirini müteakib isa- illffiıın~ 1 Bu gece saat 20-30 da 47 kurustur. Keşif şartname ve pro- müracaatları. (7691) 

lı. eden mermilerimizin, tesirleri- A tef böceği jeleri 348 kuruşa \'e her gün öğle - İstanbul Birinci İcra Memurlu -
nı "erof'dan yükselen duman sü - 4 perde komedi den sol'ITa M. M. Vekaleti Satınalma ğundan: 
d arııe anlamış oluyorduk. Bu sı- Yazan : Molnar komisyonundan alınır. Eksillme)·c fstanbulda Şehremininde mukatl-

&r... a isabetlerimizin tesiri ve daha Terceme eden: K. Necati girecekler kanuni teminat 'e 249!> 
:v'<la d ı dema Doğan yeni deniz abdal ma -~~dır a sür'atli ateşinin top arını Paıar günü gündfrı saat 15,30da sayıh luınunun 4 ve 3 üncü madde- hallesindc eski yeni çeşme yeni Ga -
''fo.o· llıası yüzünden A verof artık e lerinde yazılı bel.relerle idari sart- İ 

·yırn· ~ ~ piralli smail sokağında E. 6 l\f. Y. ıze mukabele edemiyecek bir ___ ___,,_ ÇOCUK TiYATROSU namenin 4 üncü maddesinin cF> 1 
t geld· d b" 8/10 halen 34/l No. hı evde hissedar ~· ı. Ayni zaman a ır mer - Averor zırhlısının bir görünüşü Cumartesi, Çarşamba 14 te fıkrasında yazılı vesaikle birlikl~ olarak ikamet etmekte iken halen i-
t ız de Avcrofu'un elektrik terti· LA EONTEN BABA teklif mektublarını ihale saatinden 

tne k 1 kametgahı meçhul olan İsmail Hak-'t r ezini de zedelemişti. bir mesafede bulunan ana filotilla ta- ve ezcümle filotillaya bir kaç mermi Yazan: Ekrem Re4'!t behemhal bir saat evvel Ankarada 0tıla 'k · "'" kı paşazade Mehmet Münire. 1 rın susması elektrı tesısa- rafından bile görülmü~ ve kendile- savrulması lüzumundan bahsetmiş- Müzik: Cemal Reşit .M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo-
ın bozulması üz~rine pek yakını- rine aidiyeti zannile harekete dahi !erdir. • nuna vermeleri. c599• ~7682• Bayan Mutia'ya İstanbul dördün-
~a olan dilşmanın bu hatalı vazi- geçmiş iken uğradığı bir arıza sebe- Donanmada iili bir vaziyeti görül- * cü icra memurluğunca 928/8472 No. 
tllı.den artık; küçük ve seri hare- bile onlar, verilen işaretimizle iade miyen ve kendisini şöylece hayal Ertuğrul Eskişfhir Garnizonundaki kıtaatı ve 8/9/931 tarihli rehin yetmem<'si 

< t ı fılomuzun istifade edeceği va- ve Rnuf bey de yeniden vazifeye da- meyal ve miıhim bir surette hatır- için 390000 kilo Una teklif edilen fi- yerine kaimen verilmiş vesikaya 
~\·e an hullll etmiş demekti. Böy- vet olunmuştu. ladığım bu zatın şu tavsiyesini oku- Sadi Tek yat Vekaletce pahan görüldüğün - müsteniden mumaile>yha Mutia"nın 

t <ıtnanlcır nadır birer fırsattır. Bu Öyle hatırlıyorum ki, telsizle vu- yunca vakitsiz ve kendisinden tam TIYA TR OSU den 1/11/937 gününden itibaren bir sizde bulunan (1902-lira 19-kunı ) 
f ttan c nnda seri bir şekilde isti- kubulan tekid dahi bu sırada yapıl- istifade edilecek bir zamanda tcka- (AKSARAY) DA ay pazarlığa bırakılmışhr. 1Ik pa - işbu rehin bedelinden olan alacağı-

luzımdır. İşte, bu fırsat dakika· mıc:tır. Ancak şurası da unutulma _ üde sevkedişindeki esbabı ve munm. zaılıtı 1:;/ll/93? pazaıtesi günü sa- nı 29- T<>şrini evvel 1934 tarihi lC' 
l\ h ı "' Bugün: (Talebeye)ve Pazar matine .. v 1 ~.t u Ctl ettığini görünce, zaten mnlıclır ki, esasen müstakil filotilla mayı halletmis oldum. at 15 dedir. Unun tutarı 477'15 lirn kardeşi Dr. Mümtaza ve mum l"v ı 
~eı Saat (15) de 

eri böyle fırsatları kollamak, bu emri telfıkki etmemiş olsa bile Düşman müvacche:sinde bir domın- U:NUTULAN ADAM ilk teminatı 3583 lira 12 kuruştur. !Mümtaz da i bu alacağını 20 T<'sri-
anın her hangı bir hatasından dahi resen Averofun 0 müsaid vazi- manın yekdiğerini topn tutması, ltıf fstcklileı·in pazarlık saatinde Eski· ni C\'Vel 1935 tarihiyle kardesi Ali 

ede eylemek, gibi scı-i hareket- '"'etinden istifade etmesi lfizımgclir- savurmağa benzemez. Bu zat acaba 6 Tablo sehir Levazım amirlig~i satmalma Hadi Faik Saçlı·ya devrü temlik et· 
\> b .; Yazan: Nazım Hikmet a este olan iı:;lere memur di. Bu hata, hiç bir şekil ve suretle bir amiral olsaydı kendi gemilerini komisyonuna gelmeleri. miş olmakla mumaileyh Ali Hadi 
. ~ınıza, Rauf be) in emir Ye i- kabili tevil ve setr olamıyacak dere- muharebe etmek. mermilerle tehdıd Bugece: (Atı alan Ü!":ıküdarı geçti) c597 c'iG80> Faik Saçlı'da bihasebittemlik sizde 

f 
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{' tevdi edilmiş olan müsta- C€de bariz ve sarihtir. eylemek suretile ıni harbe sevkeder- • bulunan ic::bu (1902- Bin dokuz yüz 
•lot·ıı · Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Ha-

1 aya iücum emir ve işaretı- Daha sonra Rauf Beyin hemen ya. di? Bunu l:endisinc sorımık ve tı:ıri- Sehzadebaşı iki) lira 10 kuruş alacağının 8/9/931 
kura b kimliğinden: ~ ım. nıbaşında bulunan Basra torpidosu- he intikal cyliyecck olan bu hare- tarihinden itibaren '1 5 faiz ve c; S 

' 'll.f b · b k 'h e TURAN Kadıköyünde Yeldcğirmcninde k 1 k - 1 fıı.. e) ın u açı· ve sarı emr nun bu işareti görerek harekete bile kettcki avakib ve mes'uliyeti der - avu ·at 1 uc:retiyle bir ikte tahsili 
.ıı;a.n h tt" · d ,_ TiYATROSU Karakol sokağında 80 numaralı ev- . · 6191937 h ~ ' a a emır e Oı:.a resen geçtiğl.ni torpidonun süvarisi Cemil uhde eyliyebilecek bir kumandan, ıçm tari inde dairemizi· 

l'l'ıa ı ı· 1 l f k b' t ı de oturmakta iken halen ikametgahı I 1 d ~J azım ge en u a ır aar- IBey Kaptan dahi vfızihan ve saraha- bir amiralın mevcud olub olmadığını Bu gece saat 937 3507 No. u osyasivle alevhi -
' ~<lni iki üç koldan filosile düş- ten beyan ve ifade etmesine muka- anlamak isterim. 20,30 da jmeçhul bulunan İstanbul mektubi nizde actı~ı icrai takibinden dolavı 

tneh k kl rak kalemi katipliğinden mütekaid Ga· k d k d · . 11 k ma em en ya - aşa bil ayni safta ve ayni yerde duran Yine sadede rücula tekrar edeyim Büyük san'atkar Naşid ve ıırkadaş· yu arı a i a ersınızc yo anan ödP· 
aç cepheden torpıl sa\'Ul"ması Rauf Beyin bu işareti görmediğini ki donanmanın Çanakkaleye avde- ları. Okuyucu Küçiik Semiha v libe: me emrine müba~iri ile mahallei 

~:orun b klenilcn heyecana in - iddia eylemek açıkça bir tahrif veya tinde ne sü\·ari Remzi beyin, ne de Mahkemenin 937/ 454 sayılı dosya- mezkur mümessilinin ye polis me -• cıı Mişel varyetesi bu .unan akibcti ve ayni zaman- setri hakikattir. sair bir zatın tesiri olmamıştır. Ar- ..... OKMAN ZADE sile İstanbul muhakemat müdürlü· murunun verdikleri rneşruhatta ha-
il ukıbetle Osmanlı donanması- Bu vesile ile Barbarosun ikinci kada ların, Remzi beye matuf olan v d ·1 3 d ğü tarafından nlcyhinize açılan 8/ len ikametgfıhınızın meçhul bulun -
~ Çılacak Akd nı'z h.;kı"mi'-·eti te- 0 vı per e 

1 di .. .; kaptanı Cevad Beyin gazetenizde bu bu mütaleaları varid ve vaki değil- ........................................................ 11/927 tarih ve 3735 numara ı nvans duğu beyanivle iade olunan işbu ö-
~IJ.e 'lıniş olacaktı. meseleye aid beyanatına intikal ve dir. Hele Remzi Beyin askere., efra- MECCANEN FRANSIZCA ilmü haberi nlmış olduğunuz devrü deme emrinin bir ay müddetle tara-
, hareket yapılmadı, filotilla kı- temas etmek isterim. Bu zat, düş- da, taam ve sofra emrini vermesi de DERSLERİ harcirah avansından 30 liranın ma- fınıza ilanen teb1iğına mercice ka-<l.tnndı bile' Dakıkalar gerivor 
a."ıı.. · :.:.; mana hücum emrini ifa etmiyen Ra- zati meseleye tesiri olmıyan tfili ve masarif ve faiz ve ücreti \"ekalet tah- rar verilmiş olduğundan ilan tari _ 
"·•ıaın d h b t Beyoğlu Halkevinden: 

a ız a e~ ecan ve asa ıye • uf Beyi ikaz maksadile hiç bir kıy- dahili işlerden maduddur. sili tnleb davasından dolavı iliıncn hinden itibaren bir ay içinde isbu rtıyordu Bu emı·r hatırladıg-ı Evimiz dershanelerinde Fransızca .; 
g" · ' - meti ameliyesi olmıyan tedbirlerden, (Devamı var) tebliğatı kanuniyeye rağmen muay- borcun tamamına veya bir kısmına t re süvari Remzi bey tarafın - .,,,,, ... ,, ... ,"'"'""""""""'""'""'111""'""'""'"'""'"""'"'"""'""'"""""'"""""'"""""'"'"'""'"''"111"'"'111"'"'"' az bilenlerle hiç hiç bilmiyen bayan- ve keyfiyeti temliklere bir itirazınız 
elsiz.le de te'- id 'e tekrar edil- lar için yeni bir kurs açılmıştır. Ar- yen günde mahkemede isbatı vücut ır .; İstanbul Beşinci Noterliğine: ve vekil dahi gönderilmemiş oldu- d y d ha.kk d 

~ · zu edenlerin kaydolunmak üzere E- !etmemiş ol ugunuz an · ·mız :ı 
h. lO/'k' · t · /93? t 'h" d d · ğundan müddeialeyhe dava tec:rih k ·ım· b k h.<ct rağmen filotillada halfı hiç ı ıncı eşrın rırı ın e aı- "' viınize müracaat eylemeleri rica o- gıyap ararı verı ış ve u ararın 
L rek~t ve faa:iyet yoktu. Zaten reniz vası-tasile Galatada Voyvoda ve tedbir dosyasına birleştirilip o - lunur. da (20) gün müddetle ilanen teblı· 
eı~ r zamana münhasır ve mak- cadesinde Bahtiyar hanı altında 32 kunduğundan bahisle muameleli gı- ~i mukarrer bulunmuş olduğundan 

Qtiln bu kadar müstesna fırsat numarada elektrik malzemesi tica- yap kararının yirmi gün müdetle f- İstanbul İkinci İcra Memurluğun- muhakeme günü bakılmak üzere ta-
k g çmiş, kacmıştı. Çünkü on retile müştağil Davit Pardoya tebliğ Ianen tebliğine ve muhakemenin 13/ dan: vin kılınan 3 kanunuevvel 937 cu • 
dakika ancak devam cdm bu ettirilen ve ayni zamanda Son Tel- 12/937 tarihine müsadif pazartesi Mukaddema Yeniköy caddesi 63 ma günü saat 10,30 ela mahkemedo 

• t.'"<ıZiyeti dıı<::man derhal tas- graf gazetesinin 11/ikinci teşrin 937 No. da oturmakta iken balen nered~ isbatı \'U"cut etmeniz lüzumu v~ 
~ t --..-·- f · günü saat 10 talikine mahkemece ld y b·ı· · H a· E ı 

11
1 •• Averof ı'ltı'hak ~den ku\"'a- tarihli nushasının altıncı sahi esı - o ugu ı ınmıyen a ıye min'c: 

' ~ , ' k ·ı · ld y d müddeti muayyine zarfında itiraz ,, ·ı nin altıncı sütununda neşrü ilan olu- arar vcrı mış o ugun an tarihi i- İb h'm M"k · · 35/11/l t · ha · ı 1 d l y ·1· .ıesı e beraber ve yine o mü- ra ı u rımın arı - etmez ve gıyap masrafını mahkeme pıs e ceza an ırı acagınız ve ı an 
~k sür'atile ve azami bir se- nan ihtarnamede mezkur (seneda - landan itibaren 5 gün zarfından iti- hinden 36/9/l tarihine kadar on ııy- veznesine depo etmediğiniz takdir· müddeti içinde bir guna itirazda bu-

varsa ya bizzat veya bir \•ekili kanu· 
ni göndermek suretiyle dermeyan et· 
meniz ve gene bu müddet içinde 
borcu mezkuru kabul ettiğiniz tak
dirde 74 cü madde mucibince mal
bcyanında bulunmanız bulunmrıdı
dığmız takdirde hapisle tazyik olu
nacağınız gibi hakikate muhalif be
yanda bulunduğu takdirde de gene 

llÇ?nıya koyuldu. tın cirosu muteber olmıyacağı) yazı- raz edilmediği ~ evm ve vakti mez - lık kira bedeli 150 liranın mesnrifi de hasının dermeyan etmiş olduğu lunulmadığı takdirde icrai takibe 
il~<ını bir müddet takib ettiği- lac:_ağı yerde sehven__ (muteber ol~- 1 kurda bizzat veya bilvekale mahke- icra iye ile birlikde tahsili hakkında 1 salahiyet gelmiş bulunacnğı cihetle 

IC .. hatıratımda yazmıstım. Ar- cagı.) ya.zılmış oldugunda. ". m. ezkur meye gelinmedil'i takdirde m;ıhkeme-ı verdiği takip talebi üzerine.namım- \lrakı1arvı i~r~r ~·e kalb.ul eı:~ nddlo- bu baptaki ödeme emri ile 61 ci mad-
ı k l 1 ll t h h k b • unncagı rn u · usu u mu a eme e- deye müsteniden ili igi mezkur 

· rnın bazıları da bu safahatı ·.e m:ıenın. 0 sure e af ı .ını ve ey ,>e gıyaben hükmü karar Yerileceği za gönderilen Öd<'me> emri ikamet- ri kanununun mevadı mahsusasın~ .. t "d ti . t f .
1
• 

lan tasvir etmiş oldukların- f ıyetm ahıkadarlarca malum olma- h 
1
. . mus enı sure nın ara ınıza ı anen 

«ıd . . k • t d t k ilanen tı:bli 1 olunur. giıhınızın mf'ç u ıyetı hasebilc teb· tevfıkan tebliğ makamına kaim ol - t bl·v· 
1
• e geçm k .. k f' t a tekrar ctmiycce~im. Yal- sı ıçın mez ·ur gaze e e e rar neşr d . . • r ıgı yer n uzere ev ıve 

di ine yeti ilemiycceğini an- ve ilanını ve muhatap Davit Pardo- .. lliğ edilme ığınden 30 gün hakkı İ· mak üzere ılun olunur. (937/454) 037/3507 Do. Nu. su ile ilan ol~nu.r. 
1tı G'. d 'd t bl'~ t . d'l Usküdar Hukuk Hakimhğiııden: tiraz tayini suretile tebligyatın ila - (1831) u ınanın bu ric"atı üzeri- ya a yenı en e ıga ıcrasmı ı e- Üsküdar Hukuk Hiı!dmliğinden: 
'l d ı · Şirketi tüccariyc ve senaiye ve nen icrasına merci hakimliğince ka-
• verdiğim bir emirle do - rım. 1 Ayşe tarafından kocı:ısı Laleli tay- .~ -

t .. l Çanakkaleye tahrik etmiş- Ynko Rusa: Maliye Türk Anonim şirketi vekili rar v rilmiştir. yare apartımanları karsısında Kos- il Jj 
•t>t b k t H · S ı· t f d K İlan tarihinden itibaren isbu 30 ı be . u avdet cm~i ne. SÜ\:ari İstanbul Mahmutpaşa Kefeli hanı avu a ayrı e ım nra ın an uz- ka cadesinde 8 numaralı Kanatlı a-
ta Y.ın ve ne de dıger hır kım- altında 11. No. da hazır elbiseci. guncukta paşa limanın.la Nacak so- gün içinde borcu ödemeniz tamamı- partımanının 7 numarasında hakim 

1356 Hicri 1353 Rumi 
Ramazan B. teşrin ' 

9 31 
: 

"' ıyc \'C tc irile değil bizzat kağında 14 No. da Şefiğin köşkünde na veya bir kısmına ve yahut nfa- N'iyazinin kardeşi Ali aleyhine açı-
~-ıt '-'erdiğim emir:e vukubul ~ Sultanahmet 3 cü Sulh Hukuk mukim Alberkişke aleyhine açılan caklının takibat icrası hakkında bir lan bo~anmn ve n::ıfaka ve tazminat 

y 

1 

al 1937,Ay ll, Gün 317, Kasım 6-, 

~İl~dl>ı· ı·§arctı· go'"ru"lem":". nnı'ydı'? Mahkemesinden: maden tescili da,•ası üzerine müd- itirazınız v::ırsa yine bu 30 gün için- da\·as üzerine müdd ealeyh daveti 
"- • Davacı Seher Binli Aptullah Ve- ı de istida ile veya sifahen icra daire- kanuive>'-"e icabet etmedig~ind"n mu'"d 

d dealeyh ilfınen yapılan davete ica- .; " 
t .. ar an bazıları gemile:r· kili AYukat Kalodi Laskeri tarafın- sine bildirmeniz ve bildirmediğiniz deiye \ekili a,·ukat Emin RaHin talc-

~ or.ııardan cıkan dumanlar dnn İstı:ınbulda Çarşuyu kebirde ce- bet etmediğinden müddei vekilinin takdirde bu müddet içinde icra ve bile hakkında gıvab kararı ittihnzla 
~/1 

sahnei h~rbin adeta ka- vahircilerde 100/102 No. ıu Dükan- talebile hakkında ilanen tebliğat ic- liflas kanununun 76 ıncı maddesi mu- 1ahkikatı 13/12/937 pazartesi saat on:ı 
1 ı ,,r hı:ılde olması hasebile (hü- rasına karar verilip tahkikat 16/12.' cibince mal beyanında bulunmanız bırakılmış Ye uazılan ilan varakası -.t t" da mukim Mehmet Rifat aleyhine .J 

(' ınin Rauf beu tarafından 9"7 b b k 1 l" d B d b ı ·ı k d h k d" rn· .J 937/1420 No. lu dosya ile açılı:ın mü- u perşem c sa:ıt ona ıra ·ı mış ve azım ır. C'yan a u unmaz iseniz ı e gıyap aran n mu a l'"me ı -
1

11 ış olması ihtimalinden b b t 1 k hapisle tazvik olunacağınız \'e 11akı'- vanhancsine asılmış olmakla vevm ._ Qr. dahalenin meni zımnında depo ola- u ap a yazı an gıyap ·ararı dahi " .; 
~ 1-al'iyyetle tekrar ederim rak yatırılan 100 liranın geri veril _ mahkeme divanhanesine asılmış ol- kata muhalif beyanda bulunduğunuz ve sati mezkurda mahkemeye ı;el -

tc a·t · . 1 mesi davasının cari duruşmasında makla yevm ve saati mezkfırda "i- takdirde hapisle cezalandmlacağımz mesi ve aksi halde tahkikata gıya -
~d 1 ışaretin gorü memesi ..r 37/2008 No. lu ödeme emrinin tebli- hında devam olunacağı hususu mu-lı,. 1

• Netekim arkaclaşların müddeialeyhin yapılan tebliğata ne gelmediği takdirde gıyabınd:ı 

3 2 nçlteşrln:Cumartesl 

Vakitler VoıaU Ezanl 

sa. d. sa. d. 

Güneı 6 45 ı 52 
Öilo 11 58 7 05 
ikindi 14 38 9 43 
Akşa:a 16 53 12 Ol 

Yatıı 18 27 1 34 "l'ın iği makam.-ı.na kaı.·m olmak üzere ilfı- m. aileyhi.n ikametgahının meçhuliyc-h ... ın şahadetile de sabittir. rağmen mahkeme günü olan 8/11/ tahkikata devam olunacağı ayrıca . ı 
•

11
lt Rauf be~·den dah" uzak nen teblıgı keyfıyet olunur. tı hasebılc ayrıca gazete ile de ilan 

' .. 937 tarihinde mahkcmevc aelmcmiş gazete ile de ilan olunur. (1837) (1830) 
1
olunur. (1834) -

lmsık 5 03 12 10 -- -
1 



R A F - 13 kh~cne,rln 93"7 • -Günde yalnız 
bir defa 

ile dişlerinizi 

.. 

DANTOS HASAN DIŞ MACUNU 
temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak ve 

beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz 

Tüp 7,5, dört misli 12 1ı2, en büyük 20 kuruştur, 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ciğerler için ha\'a ne ise dişler 

için de RADYOLIN odur. Hasta 
dğerler kadar sağlam ciğerlere 

de hava lazım olduğu gibi, ba .. 
kımı-ız dişler kadar temiı ve be· 
yaı dişlere de RADYOLIN la· 
zımdır. Hav!\ kanı, RADYLIN 
ağzı temizler. H1vasiı kalan en 

~----------111-----------. Deniz yolları ZENITH 
1938 Modeli 

E.n eski ve bütün Amerika· 

ka en fazla rağbet bulan rad

yodur. Satış yeri : Yalnız, Bey· 

oğlunda BAKER mağazaları. 

i~Eı?:a:::ıc:::;ıa:::ı:cı:i:A!::IE:Sc::l.:cıl .. 
Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

1ŞLF.TMESt 
Aceateleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42862. Sirkeci Mühürdar Zade 

Han telefon: 22740 

İzmir Sür'at Postası 
Şimdiye kadar İstanbuldan Cu

martesi günleri s:ıat 15 de kalkan 
İzmir sür'a t postası 14 ikinci teş -
rinden itibaren İ stanbuldan Pa -
zar günleri saat 10,30 da k alkarak 
İzmir'e Pazartesi günü saat 10 da 
varacak ve İzmirdcn Salı günü 
saat 16 da hareketle Çarşamba gü
nü saat 16 da istanbula dönecek-
tir. 7613 

Ayvalık Postaları 
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1
. N sağlam viicud nasıl zehirlenirse, 

1 RADYOLIN ile fırçalanmıyan 
temiz ve beyaz dişler de öyle· 

Şimdiye kadar İstanlıuldan Sa
lı ve Cuma günleri saat 19 da kal
kan Ayvalık postaları 13 ve 17 i
kinci teşrin tarihlerinden itibaren 
İstanbuldan Çarşamba \'e Cumar
tesi günleri saat 15 de kalkacak
lardır. 

Bu postalara kalkış günleri yük 
alınmıyacaktır. c:7613> 

1
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Kullanınız 1 
ce sararmağ.ı ve çürümeğe 

mahkümdurlar. ·---· l lstanbul Levazım Amirliği ı ı\\\~ ~\\ı ,,\\\' ı\\\\' 
l 1 •\\\\ı ,.,\11 \il ay vade iJe kefaletsi.ı olarak satı • 6ahnaJma Komisyonu laoları • ' n ·--- Sandaıya Mobı.}yanın maktadır. Anado\uda bulunan müş· "' \\\\\\ ,,''\\\\'\\\\\\\\ \\\'' \\\\ .·"''''\\\\\ Ve •••ı Marka kışlasının keşfi mucibince '"''" .\\ ı\\\ ı 1 ·'' \\\\. • "'"''. / 

l 
rilerimizc aynı şeraitle kabul ediyo• :. ____..- . 

1 
ruz. tamiri 19-11-937 cuma günü saat 14,30 1 t b I O B .. h d · ı · ... · defi: 1 l-lem ucuzunu, hem. güzelini almak için lstanbulda Rızapaşa yoku· d T h d ı· t b ı l • S Bn U rman 8ŞmU en ISr IQ in Mahmudpaşa, Kürkçü Han içerisi a op ane e s an u cvazım a - .11• 

şunda 66 No. ASRI MOOIL YA mağazasını :ziyaret ediniz. mirliği satınalma komisyonunda a _ 1 - Çorum vilayetinin İskilip ,kazasında hudutları şartna.?1ede !ıı· ·-- AH ED FEYZi Tel. 23407 .. _. BEYKQ Telefon: 21685 !çık eksiltmesi yapılacaktır. Keşif zıh Devlet ~r~anında 15000 ~~ntal mev.~ut o.~unluk çam ve kokna: }tO" 

------·-------- bedeli 216 lira 5 kuruştur. İlk temi- i kazı altı ay ıçındc çıkarılmak uzere 20 gun muddctlc açık arttırma)' 
-D kt Q f. -!natı 16 lira 20 kuruştur. Şartname ve nulmuştur. d• lstanbul Orman Başmühendisliğinden: 

l - Çorum Vilayetinin İskilip kazasında hududları şartnamede ya

zılı Devlet ormanında 12000 kental me\·cut odunluk çam \'e köknar ankazı 

altı ny içinde çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmaya konul-

o or. pera or keşfi komisyonda görülebilir. İstek - 2 - Arttırma 18/~l/937 tarihine müsadif perşembe günü saat 9,30 

Orhan R~ahı'r Toros lilcrin kanuni bclgelerile belli saat- Çorum Orman İdaresınde yapılacaktır. 
l~ı te komisyona gelmeleri. 3 - Beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur. 

} c23h c7432> 4 - Muvakkat teminat 78 lira 75 kuruştur. bıl 
muştur. 

Kulak, Buğaz. Burun hastalık· 
lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apaftmanı No : 1 

* 5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenlc~ c· 

[ İstanbul levazım amirliği için müddet içinde Çorum I. S Orman Mühendisliğine, İstanbul Orınan ~e-2 - Arttırma 17/11/937 tarihine mii.sadif çarşamba günü saat 14 de 
Çorum Orman Dairesinde yapılacaktır. 27000.kilo yufka 18-11-937 perşembe mühendisliğine ve Anknrada Orman Umum Müdürlüğüne miiracaat 

S - Beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur 
4 - Muvakkat teminat 63 liradır. 

•Her gUn 15· '19 kadar• günü saat 15,30 da Tophanede sa - bilirler. ..7596> 

-------------- tınalma komisyonunda kapalı zarf- --------------------

5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler bu -• Or. HÜR HÜR N f la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
müddet içfndc I. S Orman Mühendisliğine, İstanbul Orman Başmühendis- 1 bedeli 3780 liradır. İlk teminatı 
liğine ve Ankara Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Eminönü Eczanesi yanında ha~- 283 buçuk liradır. Şartnamesi 

i•tıı.la•r•ı n•ı•k•a b•u•l•e•d
1
e
1
dr •• T.e 1•: •2m:41i11•3•1 li ı kom İ~'-·onda görülebilir. İstek Jile-c: 7595> ·-.; 

~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ANNELERE jrin kanuni bclgelerile ~klif me~ 
Beyoğlu Vaklflar DirektörlUfiU ilAnları ı tup1arını ihale saatinden bir saat 

• evveline kadar komisyona vermele-

* 
Ki ra h k ~.partıman Daı·resı· rı. c232 ... 1432. Biliniz ki, çocuk yalnız meme için 

Taks!ın Aya<ip'lşa:Acıçeşme sokak 18°20 No.lı apıı·tımıııın 3 cü dairesi. ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Cocu-
Yukarıda vazıh esplrtıman dairesi 31.5-938 günü sonun!\ kadar ki. ğu hırçınlatun sebeplerden birisi de 

3. Kor Tümenleri için 250 ton ka
dar buğdayın kırdırılması 22/11/937 
pazartesi günü saat 14 de Tophane
de Levazım amirliği satınalma ko

misyonu.nda pazarlıkla eksiltmesi 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 3067 li· 
ra 37 kuruştur. Teminatı 460 lira 10 

raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. lsteklılerin 16.lkin. ı apış ara arının ter ve sairc~den pişe-
citeşrin-9:t7 Salı hünü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 
Akarat kalemine gelme"eri. (7496) rek, kızararak çocuğu rahatsız et -

mcsidir. Bu itibarla glinde iki defa 

lstanbul Orman Başmühendisliğinden: çocuğu 
1 - Çorum vilayetinin İskilip kazasında hududları şartnamede yazılı 

Devlet ormanında 18000 kental mevcut odunluk çam ve köknar ankazı 

altı ay içinde çıkar:ılmak üzere 20 gün müddetle açık ar.ttırmaya çıkarıl
mıştır. 

2 - Arttırma 18/11/937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de 
Çorum Orman İdaresinde yapılacaktır. 

3 - Beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminatı 94 lira 50 ~uruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename pr-0jelerini .görmek istiyenler bu 

m üddet içinde Çorum I. S Orman Mühendisliğine, İstanbul Orman Baş

mühendisliğine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat ede-

bilirler. c7592. 

Veiti Nakliye Resminden olan dorcuudan dolayı haciz altına alınan 
Doç markah ve 2155 Numaralı Takse otomobili Sirkeci'de Hocapaşa 

ıok~k 44 Numaralı Garajda 19~11-937 i'ünü saat ll'de açık artırma 
ile satılacağı ilan olunur. (B.} (7697) 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet pud
ralar~ ve ne ae çok itina ile hazırlan
mış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vc
siknlarile beraber belli saatte ko 
misyona gelmeleri. c257• c:7678, 

* İdareleri İstanbul Levazım amir-
liğine bağlı müess~sai .hayvanları 
için alınacak 300 ton yulafın kapalı 
zarfında teklif edilen fiyat tahmin 
fiyattan yüksek görüldüğünden 19! 

11/937 cuma giinü saat 14 de Topha
nede satınalma komisyonunda pn-

zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa 
yavruların cildlerini ve ifrazatı na- 15000 lira, ilk teminatı 1125 liradır. 
zarı itibara alınarak yapılmıştır. Şartname v~ nümunesi komisyonda 
------------- görülebilir. isteklilerin kanuni bel

İstanbul Beşinci İcra Memurlu • geleriyle belli saatte komisyona gel-
meleri. c:255t c7676 t ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olub * İdareleri İstanbul levazım amirli-
' paraya qevrilmesine karar verilen ğine bağlı müessesat hayvanları için 

__ _...._ masa ve oda takımı ve sair ev eşya- alınacak olan 300 ton arpanın kapa

sı Fındıklıda 18/11/937 rasthyan ıı zarfın~ teklif edilen fiyat pahalı 

ı)erşembe giinü saat 10 dan 11 e ka- görüldüğünden 19/11/937 cuma gü -
Istanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Fksiltmeye konulan i~: Heybeli:ıda Verem Sanatoryomu ara pavyonunun 
Kalörifer tesisatı . 

Muhammen Fiat : 7978 Lira 4 kuruştur, 
Muvakkat Garanti : 598 lira 36 kuruştur. 

Heybeliada Verem Sanatoryomu Ara Pavyonunun Katörifer tesi· 
satı açık eksiltmeye kondmuştur. 

l - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlü. 
~ü binasında kurulu Komisyonda 24· 11-937 Çarşamba günü saat l 5de 
yapılacaktır. 

dar Salıpazarı apartımanının 3 No. nü saat 14,15 de Tophanede Satın -
lu dairesinde ikinci açık arttırma i- alma komisyonunda pazarlıkla alı

le satılacağından isteklilerin mahal- nacaktır. Tahmin bedeli 16500 lira, 
linde hazır bulunncak memuruna ilk teminatı 1237 buçuk liradır. Şart
müracaatları ilan olunur. name ve nümunesi komisyonda gö-
-------------- rülebilir. İsteklilerin kanuni belge

Dr. Hafız Cemal lerile beBi saatte komisyona gelme-
leri. c256. c:7677 > 

* Dikimevleri için 2900 adet mah -
ruli çadır direği 22/11 /937 pazartesi 
giinü saat 14,:30 da Tophanede istan
bul Levazım amirliği satınalma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi 

p A T 1 
eısıe 

Kan çıbanları, el ve ayak parmak lannın kaşıntılar, dolama, rrı ·K· 
illahabı ve çatlakları, flegmonlar, ya:lıklar, tıraj yaralan, ergenli 

lcr, koltukaltı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve emin bir Slırette temio eder. 

. Şark ispençiyarı laboratuvarı T. A. ş. 

lstanbul Orman Baı· mühendislig ... inde": 
y ı· 

1 -- Çorum Vil!yetinin lskilip kaıasında hudutları şartnamede •' 

ula devlet ormadında 20000 kental mevcut odunluk çam ve 1'6"
0 

1• ar 
enkazı a)tt ay içinde çıkarılmak üzere yirmi gün müddetle açık 
tırmRya konulmuştur. ,,ı 

2 - Arttırma 17· 11-937 tarihine müsadif Çarş3mba eünü 
5 

9,30 da Çorum Orman idaresinde yapılacaktıı . 
3 - 13ehcr Kentalin Muhammen becleli 7 kuru~tur. 
4 - Muvakkat teminat 105 liradır. bJ 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler il" 

müddet içinde 1. S. Orman Mühendisliğine, lstanbul Orman B3$ııı ıt 
bendisli2ine ve Ankarada Orman Umum Müdürlağüne 

edebilirler. *7594,, 

rrı3racıı 

/.ı' 
--~------------------------ ~~~· 

liiiiiiiiiiİiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii;;i;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ İstanbul Asi iye Ait ı ncı . • Lf O ]\lnhkemesinden: 1' , 

1 Mehmed Ali tar uf ıııdıın 1.ıııı 
• Kumkapıda Muhsine h~ttıflbel ll 

.. . 1 numarada iken ikametgı:ıh:rıe ıı 
~ 

1 
mıyan karısı Emine aJeyll .11Jc' 

1 .. ddeı 
boşanma davasında: ~ u . ıııı.;t' 
. • h !')'ctı f • ' ıkamctgahının meç u • .. ısJ 
da,·a arzuhalinin on guıı bl'< 
cevab vermek üzere ."~ 001'8rıı1 ' 

müddetle ilanen teblığıııc 5tı:ı~1 
rilmiş ve arzuhalin bi.r Jlt~Jıi' ~, 
mahkeme divanhancsıııe 93 oo= 
lınmıs olduğundan 937122 0ıırı 1 

:l. ·1 . . ferdasııı ' sına ı an tarı ıının ·ııb 

baren on gün za rfındı:ı c.e'de o 
• J"" bl · ~ yerın 

2 - Mukavele, Bayındırlık işleri aenel husast ve fenni şartname· 
leri proje ve keşif hülasasiylc buna müteferri diğer evrak bergün 
Komisyonda görülebilir. 

3 - istekliler cari sen~ye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sa• 
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak. 
buz veya Banka mektubu ile birlikte bu işe benzer 7000 liralık i5 
yaptığına dair Nafia Müdürlüğünden almış oldukları n: üıe:ıhhillik 

vesika.siyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. "7535,. 

(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu. 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle~ i sabah c9.5 - 12. saatleri ha

kık i fıklraya mahsustur. Muayene· 

yapılacaktır. Tahmin bcdelı 40fi0 li- 'AOMA.TiZM.A 
mcsı uzumu te ıg . 
üzere ilan olunur. ede'1 

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 

radır. İlk teminatı 304 buçuk lira- • LU M B.AGO ,, ,, 
dır. Şartname \'e nümunesi komis - 1 S IYATtK ve: BUTUM 
vonda görülebilir. İsteklilerin kanu~ 1 t=IDDETLİ AGAl~AAI 

1 
PESKfH .,~-SAl.E EDER. 

ni vesikalarile belli saatte komisyo- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!'!!!!'~""'!!!!!!-.~!'!!!!'~~!!!!!!!!~ 
na gelmeleri. «258,. .7679» j 

·rfafC 
Sahip ve neşriyatı 1 • 

·rı 
Baş mulıarrı rJCP d 

ETEM f ZZE~~ ~~: r.fcıtl>ıı 
Basıldığı yeı·: Ebu .. zıy 


