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lngiliz - Alman 
anlaşması şimdiden 

suya düştü! 
LORD HALIFAKS BUGÜN BERLINDE 
Almanya'nın Ortaavrupa ve müstemleke mevzulan 

üzerindeki; it alyanın da Akdeniz hakkındaki 
emelleri anlaşmaya manidir · 

iş Bankası Genel 
Direktörü Muommer Eriş 

Muammer Eriş 
Tetkiklerine 
Başladı 

ATATURK 
•• 

Ulu Onder memleketin yeni 
ihtiyaçlarını bizzat tetkik ve 

tesbit buyuruyorlar 

Şark vilayetlerimizin 
inkişafları için yeni 
tedb·r er alınacak 

A ldığımız malumata göre Şark ve Cenub vilayetlerimiz ekonomik, 

1 

kiilturel, finansal ve bayındırlık bakımll!rından yeni terakki ve 
inki§af merhalelerine namzed bulunmaktadırlar. 

Ulu Önder Atatiirk, ihtiyaçları bizzat dinlemekte, görnıekte, tedkik 
ve müşahede bııyurcırak alakadarlara emirler vermektedirler. 

Kendilerinin An.karaya at:detlerini miiteakib merkezden yapılacak ..,. __ _ 
işler için Hiikümet derhal faaliyete geçecek, ma1ıallen yapılabilecek i~ler 

Şarkta hayat UCUZ• de derhal başarılacaktır. 

1 

1 

İngiliz Lordunun seyahatına rağmen müzakere 
ve istikşaftan hayır umuJmuyor 

~~~~~~ 
Juğu ve geniş jş hac- [Ulu Önderin Diyarbakır seyahati hakkında Ajansın verdiği 
minasdtemin eilile-~~---ta_r_si_1~_t_ı_·k-~~ı-s_a~~-~~u-d_a~d-rr~J~---~------· 

1 f~'' •ti ~ı!!lllF~fi\iiıl 

\ngillzter bir tareıften da tesllhat programını lkmoıe çalışmoktadırler. 
MekawaK torpido kruvazörü ae kızaktan indirllmlstır:. Su kruvazör 

ta 48 mil ros·at yaparaK rekor tesis e:~ecektir. 

bilir ? 
Diyarbakır, 16 (Hususi) - Şef A

tatiirk, bu seyahatlerinde geçtikleri 
yerlerde hayat ve geçim vaziyetini 
öğrenmek arzusunda bulunmuşlar 

ve bu hususta lazımgelen emirleri 
vermişlerdir. Şefimizin bu seyahat
leri esnasında maiyetlerinde bulu
nan İş Bankası Umum Müdürü Mu
ammer Eriş, Atatürkün emirleri mu
cibince bu husustu tedkikata memur 
edilmiştir. 

B. Muammer Eriş, almış olduğu 
talimat üzerine uğranılan yerlerde 
hayat standardı üzerinde müessir o-
1~n ekonomik vaziyetleri araştıracak, 
bu hususta inceden inceye tedkikat 
yaparak rakamlar tesbit edecektir. 

B. Muammer Eriş, bu tedkiklerini 
yapmıya başlamıştır. Neticeyi mu
fassal ve çok etraflı bir i'apor halin
de hilkumd.e Yer ccktir. 

ilk mekteblerin 
tahsil hedefi 

Başladığı işi başaracak 
daş yetiştirilecek 

-·~-~ .. 
Programlarda ki tadilat 

y a p ı 1 a c·a k ? 

vatan-

nasıl 

~ ıı) ~ra, 16 (Hususi Muhabirimiz- gösterdiği bütün arzuya rağmen gö- mülakatı -şimdiden suya düşmüştür!. 
llıu~ Lord Halifax bugün Berlin'e rünen ve hisScdilen vaziyet, İngiliz - Demektedirler. Almanyanın Orta 
t tı \ı~Cci~c~ hareket etmiştir. Ya- Alman anlaşmasının mi.imkün olmı- Avrupa, Sovyet Rusya hakkındaki 
~fı }i· a obur gün Alman Devlet yacağı kanaatini beslemektedir. noktai nazarları ile Oı·ta Avrupa dev-
~ Pac '~erle beklenen mülakatını Hatta, muhalifler ve mufritler: letleri hakkındaki tutumu itilaf im-

Hükumetin 
Programındaki 
Kanunlar lııg t tı;-, . - İstikşaf tan da mülakattan da kansızlığının bilhassa sebebi olarak 

...._,,, :. •z Başvekili Çcmberlfıynin bayır ummak safdillik olur. Berlin · (Devamı 2 inci sahifede) ......... 
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aponıar Komünistlerin 
-ankine fili mukabelesi 

Birer birer 
Hazırlanıyorlar 

-·--
Zirai asayiş ve top
rak kanunları yakın· 
da bitiyor 

Bir ilk mei<tebde talebe ders alıyor 
( Yazııı 2 nci sayfa'•) 

Yürüyorlar IRoma ve Fastaki hiıdiseler Ro- ı-· 
Çiıııtt;;· düşmana ~ ma paktına birer cevap mı ? 

Zırai asayiş ka
. nunu layihasını 

son bir defa göz -
den geçirmek üze
re Adliye ve Zi -
mat Vekaletleri 

Filistinde vaziyet veha
met kesbediyor 

~~i~ l<~ym,akiçiniitalyada kamünistlik için için iŞle-
t.!'••Yorıa:' 8 

ça- yen bir yara mı ? 
l; dra l 
lı-ı ~~ dah 6. (Hususi) - Çinde va- Par ıs, 16 (Hu -
~ %ı-. Ç n zıyade vahamet kesbet- susi Muhabirimiz
~ tıc'cıt 111 

ordusu bütün cepheler- den) _ Romada
t bu Jile tllecbur kalmış, buna mtt- ki son komünist 
~: Çlrı~~~r kendilerini takib ede- tevkifatı ve teza
~,f.:~lYe C'rkezi Nankine doğru hüratı her taraf -

t il~~ başlamışlardır. 
1 llıet h ta büyük akisler 
tı, l"l ' er ne pnhasına olursa uyandırarak kar

ı q ~ıt.ı ankini bir tek' Çinli kalın-
• ~ar m · ıılanmıştır. 
~ Udafaaya karar vcrmi5- Roma civarın -

bı tıa llıukab·ı da Genzansc'dc 
tar 1 Japonlar da netice- tevkif edilen kırk 

""ııtcıın:~:el istihsal için Şangha- beş komünist mah
~- ~t d 1Yen tnkviye kıtaatı cı- kemeve sevkedil-
1:1 <.; •rlar ~ J 

Cok · mişlerdir. Bun -
tıtıı<ın ~ın şehirleri, tayyareler- !arın elebaşısı o-

' /) 
0
mbalardan yanmakta - !arak müttehim 

llaa,, 2 b l l} ıı -·i-nc_i ıayfamızc/a) u tınan Orlcan -
t1 do Bernard'ın di- 1 

1 at;ci v k·ı· rektiflerini doğ -
~t 

4 ye e 1 ı rndan doğruya ko-
~ ill}b f Jd• münist enternas -

~ ~·"'ıh v ~. a ge 1 yonalinden aldı -
~ baı..k ekılı Tevfik Rüştü Ara~ ğı tcsbit edilmiş -
~ ,,. 1 ek "' 

llıtvd spreslc şehrimize gel- tir. Roma zabıtası 
lı~ <ltıtrı 1vo;,t arpaş.ıda mutad veçhile komiinist teşek -
~ ~I~ k-J l 
~ l\r:ıs u e rinin birer 

~ illarak' ş~hrimizde bir kaç gizli ocak halin -
t ~;ı Olac k dışl"irnin tedavisile de memleketin 

ıc11• :ı tır. 
t ~~.re V~n bazı yerlerine da-

·h~ 1 :!Jl~z. bu :ır:ına şeh- ha dağılmış ,.e 
~tfi. · ~lllı"ila?.ı sefirlerle dE: yerleşmis oldugy u \ . - . 'ri . ~-· . • . 

• .'".>~~ · ... ; . • 1 (Devamt 2 de) 
"t • . 

.. 

' ---~-
{İtolyada komünizm çiftçiler arasında 

başgösteriyor. Acaba nişanlıları ispan
yaya gönderilen genç çiftçi Kızlor bu 
harekette önayaK mı oluyorlar ? .. } 

Tevkif edilen 45 Yahudi /iderin-
rnümessmerinden 

m~rekkebbirko- den 24 ü Akka'ga gönderildi 1 mısyon kurulma-

t ~:r~ararıaştırılmış- lngiliz kumandanı: "Mütecasirleri en 
Hükumetin Mec şiddetli cezalara çarpacağız .. ,, Diyor 

liste okuduğu 

Ziraat Vekili programda bulu -
Keseblr nan bu layiha, ya

kında Meclise sevkedilecektir. Bu Ia
yiha kanuniyet kesbedince çiftçi 
malları korunacak, bu maksadla çift
çi servisleri kurulacak, zirai suç iş
liyenlerin muhakeemleri hemen gö
rülecektir. 

(D~vamı 2 ncl saht/tıd•) 

ingilizlerin 
Hava 
Kuvvetleri 
Londra, 16 ( A.A.) - Hava Müste

§arı B. Muri1ıcad, Hava kuvvetleri
nin miktarı hakkındaki bir suale ce
vaben demi§tir ki: 

Umıımt menfaatlere taalluk eden 
sebebler dolayısile tayyare miktarı
nı bildiremem. :fakat şu kadar söy
liyebilirim ki, 10 u bombardıman, 
30 u muharebe ve miitebakis( muh
telif tip olmak iizere 123 filotilla mev-
cuddtir. Ayrıca. 15 i bombardıman 
olmak üzere 2~ filotilla da deniz ıay
ym·esi vcrrdır. 

Yafa sOKakların· 

aa tabur halinde 
gezen lnglliz as. 
kerleri bir cadde 
üzerinde serile 
serpile istırahat 

eoiyorıa . 

. lYa'Iıtı 4!"rei ıoa ,~ ı!Jut 
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Diyarı bakırda 
bir hitabda 

Şef Ataturı<, Şarktaki tedkik sc
yahatkrine devam buyurmaktadır -
lar. Di.ınkü sayımızda ela haber ver
diğimiz veçhilc, Büyük Önder, dün 
akşam Diyarbakm şereflendirmiş -
ler, kadın erkek, büyük küçük bin
lt:rce halkın coşkur. tezahfü:ırtile kar
şılanmışlardır. 

Vaktin saat 18 i geçmekte olması
na rağmen mektebliler bile istasyon
da Buyük Atalarını sabırsızlıkla 
beklemişler \'e kendileri vagonun 
pene<:resinden görünür görünmez 
halkla bnabcr çılgınca alkışlamış -
Jar ve var ol, diy bağırmıc;lardır. 

Bı.iyük Şefin tcdkik seyahatleri 
hakkır.da Ajansın vcırdiği malümatı 
:ışağıda sırasile bildiriyoruz: 

DİYARBAKIR'DA 

halka mühim 
bulundular 

kırda bulunuyorum. Dunyanın en 
güzel ve en modern bir binası için
de, modern, nefis bir musiki dinli
yerek beşeriyetin medeni bir halkı 
huzurunda, bu halkın evinde .. 

Bundan duyduğum zevk ve saade
tin ne kadar yüksek olduğunu el
bette takdir edersiniz. Bunu kaydet
mekle bahtiyarım.~ 

BAKIR MADENİNDE 
Maden, 15 (A.A.) - Geceyi yol

da geçiren Atatürk, öğleyin Gölcük
! te trenden inerek bir müddet tevak
kuftan sonra seyahatlerine devamla 
saat 14.10 da .lvladene geldiler. 

İstasyonda Birınci Umumi Mufet
tiş ve Diyarbakır VaJisi, kaymakam 
ve halk tarafından karşılandılar. 

Atatürk. buı ada otomobille bakır 
Dıyarbakır, 16 (A.A.) - Bu akşam madenleri ocaklarına kadar çıkmış

saat 18 de Dıyarbakırı şereflendiren lar ve tesisat, inşaat ve maden istih
Atatiırk, akşam yemeginden sonra salı hakkında alakadarlardan malu
maiyetlerinde Başvekil Celal Bayar mat almışlardır. 
ıle Dahiliye ve Nafıa Vekilleri, ordu 1 Bır saat kadar süren tedkiklerin
müfottişi ve birinci umum Müfettiş iden sonra istasyonn dönmüşler ve 
ve sair zevat olduğu lıalde ilk önce 15.20 de Diyarbakıra doğru seyahat
Halkevini, onu müteakib Orduevini lerine devam etmişlerdir. 
ve vilayete mahsus ikametgahı teş- TEMEL ATMA MERASİMİ 
rif buyurmuşlardır. Gerek güzer - Diyarbakır, 16 (Hususi) - Diyar-
gfıhta, gerek o binaların içinde bu- bakır - Irak ve Diyarbakır - İran 
lunan binlerce vatandaş, candan ge- hatlarının temelatma merasimi, bu
len te~ahü~l~rle Ata~irke tazim ve !gün yapılacaktır Bu hatlardan biri, 
tahassurlerını arzetmışlerdr. ı Diyar bakırdan Beşiriyi takiben Siir-

Atatürk, Halkevınden doğruca kon- de gidecek, oradan da bir kol ayrıla
ferans salonuna azimet buyurarak r.:ık Cizrede Irak demiryolile birle
burada mübarek kudümlerine inti- şecek, diğer kol da Siirdden Bitlis ve 
zar eden zabitan, mıo:murin ve bele-

1
• V_:ın gölü kf'n!ll"ını dolaşarak Vana 

diye erkanı ve iki bini mütecaviz ugrıyacak ve Iran hududuna gire -
kadın, erkek vatandaşın fasılasız ve cektir. 
sürekli alkışları arasında kendileri- Tem0 1atma mera5iminde Nafıa 
ne tahsis edilen locayı teşrif etmiş- Vekilimiz Ali Çetinknya, mühim bir 
ler ve sahnede Halkevi musiki he- nutuk sövlive<'ektir. 
yeti tarafından büyük bir ıneharetle YOL İŞLERİ 
çalınan parçaları takdirle dinlemiş- Diyarbakır, 16 (Hususi) - i\ta-
lerdir. türk. Birinci Umumi Müfettiş Abi-
ATATÜRKÜN HALKA HİTABLARI din Özmenden mıntakası dahilinde-

Bundan sonra Atatürk halka te- ki umumi vaziyet ve bilhassa yol iş
,·ecciih ederek şu sözleri söylemiş - ı~ri hakkındn tafsilat ve izahat al
lerdir: nuşlal'.dır Verilen malfunat Büyük 

•-- 20 ııene sonra te'Jcrar Diyarba- Şefi memnun etmiştir. 

İlk mekteplerdeki Komünistlerin 
Tahsil hedefi Fili mukabelesi 

Al<lığımız hususi malumata naza - (1 inci soy/atlan d evom} 
rnn Maarif Vekaleti, Türkiyede talı- şüphesindcdir. Tahkikat fevknHidc 
sıl şartlarını yeniden ve yeni mak • gizli olar~k devam ettirilmektedir. 
sadlnrn göre tesbit edecek bir prog- Romadaki Lu hadise Roma paktı
ram hazırfomıya başlamıştır. Prog- na karşı Italya içinden verilen bir 
ram ta.Hm, tedris, kitab ve gaye şart- cevab mahiyetinde telakki edilmek
larile h"r tahsil devresi için ayrı ay- te ve italyad:ı komünizmin içten içe 
rı bazırlam~cak \'e milli bir hususi- ıişliyen bir yam olduğu kaydolun -

·ı~K-oço ...... K .. _HA_e.....,...,ERL-ER"'---'!!lı giliz Alman a la ma-l~~~~n 
* Dün 250 Fransız seyyahı gel - d d d • • · 

"":~Obin kişinin ziyaret ettiği kü- Si ş~m i en suya üştu ittifakt an ~onral<• 
çük San'atkarlar Sergisi kapanmış- __ -·- teçrübe ef.•• lJll• 
tır. (Birinci sahifeden devam) ROMA DA Üi\1İDSİZ İtalyanın da iştirakile tanı:ınuıe-* E\·velki gün şehrimizde on üçü zikredilmektedir. Bunun dışında İ- Roma, 16 (Hususi) _ Buradaki mış olan ittifak, malum oldug~ el· 
beş geçe hafif bir zelzele olmuştur. talvanın Akdeniz üzerindeki emel- re, komünistliğe karşı mücade e ,,r· 

J gazeteler İngiltere ile Almanya ara- k tıer '" * Mekteb1erimizdeki kadın ho - leri de anlaşmıya mani olacak en mck isteyen başka memle e .. de'" 
sında bir tekarrüb havası esmesini b b ı uç calara da hususi bir kursta askerlik kuvvetli deliller halinde ortaya kon- sa. onlara açıktır. Aca a 1 

.. bit 
dersi gösterilmesi kararlaştırılmış - maktadır. memnuniyetle karşılamakla beraber, let ittifakına bir dördiinciisU, 

1 
rıJl 

tır. EDEN, İSTİFA TEŞEB _ anlaşmada seri bir inkişafm beklen- beşincisi iştirak edecek mi? oıı ;ıaıı 
* Alman askeri heyeti Ankaradan BÜSÜNDE BULUNDU mesinin giiç olduğunu ifade etmek- iddiasına göre bu bir başlangı ol· 

Eskişehire gitmiştir. MU? tedirler. başka bir şey değildir. Jnpon~~" * Ankarada kömür fiatlan ucuz- Londra, 16 (Hususi Muhabirimiz- Maamafih, Lord Halifax'ın Hitler- sun, İtalya \"C Almanya oısun .ştifa}ı 
latılmış, buhranın önüne geçilmiş- den) _ Lord Halifax'm Berline git- le yapacağı mülnkattan sonra Muso- rındaki misaka daha başka ~· 
tir İ 1. ., . . t t k - R edecekler -olup olmadığıill ar • mesi münasebetile ngiliz Başvekili mı yı zıyare e me uzere omaya * Denizyolları hesabına ısmarla- Çemberlayn ile Hariciye Nazırı Eden geleceği ümidi izhar edilmektedir. cafı~r~ır. k 

1 
k V ovanın " 

nan gemilerin vaziyetlerini tedkik arasında noktainazar ihtilafı rıktıg~ ı . . .. - arc. et o ara arş an' s-
için İktısad Vekaletinden Almanya- , FRANSIZ HARICIYE NA- divecegi tecrübe edildi. Alnı ~· 

k ve Edenin istifaya teşebbüs ettiği ZIRININ SEYAHATİ nı~ J,,ehistanla daha gecen giıll ~ııe 
ya i i mütehassıs izamına karar ve- hakk d .1 h b 1 d ~ d de 

·1 · · ı ın 3 verı en a er er ogru e- Roma, 16 (Hususi) - Fransız Ha- netmiş olduğu yeni bir muahe ·~,c rı mıştır. ğildir. Eden, bu hususta bevanatta 1~ * Vakıf memba sularile orman ve bulunarak: riciye Nazırının birincikanunun ilk her iki taraftaki akalliyetıer ı;O(.I 
zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki . . . . . haftası içinde Varşova, J3ükreş, Prağ karşılıklı teminat \erildi. .:3:0~· 

· H ti V k.l k b 1 - Başvckılle aı amızda hıç bır fı- w . t ile Berlin arasında bövle bıı . t· 
nızamname eye e ı ece a u kir mübayeneti yoktur Lordun Ber- ve Belgrada yapaca yapacagı zıyare ' . . konıünıs 
edilmiştir. . . . . . 'burada hususi bir mana ile karşılan- manın nılrnyet Vnrşo\'ayı d, 

1 
* Şehrimiz defterdar muavinli - lın seyahatı. benım daha evvelkı nut- . liğe karşı mücadele mi!';akına ıcıı 1 

W• kumda daha ileri'-'e sürdüguw··m nok- makta ve Fra.nsanın son vazıyetler ! go··ı.:u··r<V>l'gwı·nı· Berlı"nde um" id ede~ .. ·. 
l gıne Divanı Muhasebat mürakiple- .J . . ....... r> 

rind n İbrahim tayin edilmiştir. tainazarın bir tahakkukundan ve ne- karşısında 1ttıfaklarını kuvvetlen - "Ok olmuştur. Fakat Lehistan hı.1 • * Yı.iksck Sıhhat Şurası ilk defa tice aramasından ibarettir. dirmeyi ihmal etmediği şeklinde tef- meti ihtiyatlı davranmavı dahn d:I·. 
· s hh Demiştir. sir edilmektedir. rtı buldu Moskova'l•J ku~ şku)andır yem ı at Vekilinin riyasetinde o- · .J ası" 

ıa;k ;~~ ~~!:rna:aan~~~a~~~:;:·da ıF""""':"ı'"";""""'tıııııı:ıııııııııııduıııııııuııuıııııııımı111ıu111uııuıımı:ııuıınıııı111mıtıııııııııı1ııııııımıııRıhu
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nınm•" ~~:~t:~l~,a~ıe~e:.~:ht:::i~~~ni ;~st o· 

bulunan Efgan Meclisi Reisi bu ak- 1 IS ın e vazıye ve a • r"'Vşaruşguo~andlearndeümMidackare1.s5itladnık~~.: ~-.·r·1 şam Toros ekspresile memleketine .. I' 

dönecektir. t k b d • tekizi misaka davet etmek llİI dJ * Kuruçeşmede bir miras yüzün- m e es e ıyo r vardır. Bilhassa Portekiz. isp:ır'rııı 
den babasi1e kardeşini öldiiren Ze- dahili ho.rp çıktı çıkalı Frarik~dit 
kinin cezadan kurtulacak derecede kazanması için her yardımı ctırıı,J • 
şuuru muhtel olmadığı tesbit edil _ Kudüs, 16 (Hususi Muhabirimiz - dn Akka'ya sevkolunmuşlardır. Ora- Onun için yeni İtalyan - Alman · P 
miştir. den) - Filistindeki anarşi gün geç- dan Hind Okyanusundaki menfalara pon misakına girivcrmivc hazır * Almanya ile Fransa arasındaki tikçe artmakta ve İngilizler müşkül sevkedilmeleri ihtimali de vardır. rülcbilmekledir. dO 
münasebetleri ihlfil ettiği iddiasi1e vaziyete düşmektedirler. Umumi bir kıyam ve isyan hare- Maamafih bu hesapların da r~ 
Berlindeki Havas muhabirinin üç gün Pazartesi günü Kudüs, Yafa ve ketinden de korkulmaktadır. çıkmıyacağı anlaşılmıştır. ~,.,,. 
içinde Almanyadan çıkarılmasına Telaviv'de kanlı' ve büyük hadiseler Kudüs, 16 (A.A.) - Pazartesi gün- Macar Başvekili daha evvel f.kı.lııd' 
karar verilmiştir. olmuştur. Yahudi ilhakçı rüesanın kü hadise üzerine hükumet makam- narnk geçen gün söylediği nu ıı r.t * Leh tacirleri kongresi, müna- da Arablara karşı mukabil tahrikat ları cidi tenkil tedltirleri almışlar - küçük it.ilfıfn karşı Macarist811~ı.ldT 
kasa ve müzayedelere Leh Yahudi- yaptıkları ve vaziyeti müşkülleştir- dır. • kadar dost olduğunu anla~~·af:ı ~ 
lerinin karıştırılmamasına karar ver- dikleri görülmüştür. Bunun üzerine Revizyonist Yahudi Partisi azala- peşte, daha ziyade küçuk ıtıl 
miştir. İngilizler daha ciddi tedbirler almı- rındnn 45 kişi tevkif edilmiştir. Bun- naşınaktadır. . tıı' * Tataresko, sağ cenaha doğru ya karar vermişler ve şiddetle ha- lardan 24 tanesi Akka tahşid kampı- P ortek ize gelince; eskidenbCrı ıet. 
dayanarak yeni kabinesini kurmıya rekete geçmişlerdir. na gönderilmişlerdir. giltcrc ile müttefik olan ~u ~~~~ 
çalışmaktadır. İngiliz kumandan: Dün öğleden sonra Kudüs'te bir A- şimdi I..ondranın hoşuna gıtflll. jttı' 
........... uuııu1111111111ıııocuııuııuıı1111111111111111111111111•ıı111111 cİmparatorluk menfaatlarının em- rab, bir polis memurunu yaraladık- surette İtalyan _Alman - Japon 

iş yerlerinin rettiği prensiblerin dışına çıkmak tan sonra firar etmiştir. fakına gireceğe hiç benzeı:niY~ b f 
talimatnamesi istiyen mütecasirler cezasız kalacak- Hayfa, 16 (A.A.) - Tayyareler - Maamafih, orta Avrupadn faaerı· 

!arını sanmamalıdırlar. Mütecasirle- den ,.e polis lmvvetlerinden de yar- rol oynamak isteyen bilh~ tııJ' 
ri en şiddetli şekilde takib edecek dım gören üç İngiliz bölüğü, dün nin ümitsizliğe düşerek diğer. ı İş yerlerinin iç talimatnamelerinl 

İş Bı.irosuna vermeleri için evvelce 
tayin edilen mühlet dün akşam bit-

1 

nrişti. Fakat me,·cud iş yerlerinin 
yarısından fazlası henüz talimatna-

1 

melerini hazırlıyamadıkları için bu 
mUhlet sonuncu defa olarak bu ayın 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

Bu müdet zarfında talimatname-
}erini hazırlıyarak vermiyenler bir 
bir1ncikiınund::ı Adliyeye veriJecek
jlnd ı.r. --

ve cezalandıracağız.> Safed civarındaki dağlarda Arab asi- Inrı tecrübeden vazgcçcceği.!l~i ı: 
Demiştir. Bu meyanda re\•izyo - lerinin kuvvetli bir çetesini araştır- netmomclidir. Bu yolda daha 

nist Yahudi Partisi liderler ve ele- mıya baslamış1ardıı-. teşebbüsler yapılacak, z<'ınin1er b 1 • 

manlarından 45 kişi tevkif edilmiş- Dün, şidcdtli tüfenk sesleri işitil- zırlnnmak istenecektir. :F'aka~çl' 
tir. Bunlardan 24 ü dün gece f giliz miştir. Bunlar, çete ile temas edil- günkü görünüs şudur ki bu ı.ıldt 
askeri müfrezelerinin nezareti altın- miş olduğuna delil addedilmektedir. littifak başka'arına da a~ık 0 ııct1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~= l~knd~i h~de kim~yı ~ 

Zehirli gaz 
Kursları açıldı 

Türkiyenin her 
Tarafına telefon 

görünmemektedir. f ,., .. " ... 
Ahmet "~·· "·· .... 

······················· ·· ·· ······ ·· ····· 1., 
)rüz bin liralıl\ 

\et ifade edecektir. İlk olarak ipti- maktadır. 
dai tahsil için bir program hazırla- İspat.yol Fnsındaki son isyan ha- Kara öy mıntaka

sı mı? 

Altı dersten ve on beş günden iba- Nafıa Vekaleti, telefon şebekemi-
ret bulunan ve halka zehirli gazlar- zi hududlarımızın her tarafına ka
d&n korunma çarelerile maske kul- dar uzatmıya karar vermiş ve lu 
!anılması usullerini öğretecek olan 

Daimi ışık . ııt' 
n, caktır. Bu programda esas Atd- disesi de ayni mahiyette tefsir olun
ttirki.in dirPktifi V(' Celfıl Bayarl]l maktadır. Mnahaza, Fas Arabları bir 
Mecli<;te okudtığu nutuk esas ittihaz dE:receye kadar da Frankoya fas A
e>dılmektedir. İlk tahsilde gaye iti- rablarını mütemadiyen cephe ileri
barılc aranacka evsaf hakkında sa- sinde kırılmıya scvkettiği için düş
liihirettar bir zat bize ~n mallımat mand•rlar. Fastan İspanyaya 150 bin 
\ P izahatı verch: asker sevkedilmiş ve bunlardan hiç 

'Tramvay Şirketi Köprünün Kara
köy başında yeni ihdas edilen dura
ğın Karaköy mıntakası sayılması 

1 ht.kkında Belediyece yapılan teşeb-
1 biisleri reddetmiştir. 

Şiı ket, bu hususta mukavelena -
mesine dayanarak bu istasyondan 
binenleri Emtnönünden binmiş te-
15kki etmektedir. Keyfiyet Belediye 
P.eisliğince> tedkike başlanılmış olup 
bir hal şnkli aranımaktadır. 

- Bi1ôe ilk mekte>bler simdiye ka- biri geriye dönmemiştir. 
clar talebevi orta mektebe hazırlı _ Fastaki tezahür bilhassa Teluan 

• yor, o.,.ta mcktebdc zincirleme ola· şehrinde kuvvetli bir şekilde ecre -
ı :ık Ünivc-rsiteye bağlanıyordu. y:ın etmiı:;tir. Frank o kuvvetleri ile 

Ye'li progr, mda bu esas terked~- Arah nümayic:ciler arasındaki müsa
lı:cc:lctir. İlk mektebler belki altı se- deıı~lrde bir hayli İspanyol ve A-

neye çıkarılacak, ilk mektebi bitirip 
hayata çıkan bır cccuk, kendi işini 
kendi 1<:kü ve bilgisi ile başaracak 
vatandas oalcaktır. Yani okur vazar ' ~ . 
hesablarını bilir, umumi kultür sa-
l1ibi, uvanık vatandas. 

İlk mekte>bi bitirip yuksek tahc;i
IP gitmek i tiv<>nlerle tali mec;lek 
rrc>kteblerine gitmek istiyenler icin 
de ortn ~kleblerin ilk sınıfına altı
şar aylık birer kurs ilnve edilecek. 

ıstiycnler bun kursları bitırdıkte 
·onra tayin edecekleri hayat yolun
da okumalnrını takib icin ya yüksek 
tahsil yoluna yahut da, meslek ted

risatı yoluna giı ec<.>klerdir. Bu şe
kilde üniversite tahsili için hazırla
nan talebe ad di azalacak, az, fakat 
hakiki alimler yeti tiril<' ceki gibı'. 
~·arı yolda tahsillC'rini bırakmış ve 

krndilerini müstehlik ve tufeyli btr 
6ınıf t€şkil etmiye mahkum etmiş 
vatandaş sayısı da azaltılacaktır. İlk 
mekteh programlarının tesbitinden 
Eonra diğer programlara başlanacak
br. 

Hükumetin progra
mında i k nu lar 

(Birinci sahifeden devam) 
Bundan başka yine hükumetin 

programında bulunan toprak kanu
nu ile diğer vekaletlere aid işlere 
taalluk ede layihaların bir an evvel 
hazırlanması için Vekaletler Başvc
kfıletten aldıkları emir üzer.ine ça -
lışmalanna hız VC'rınişl('rdir. 

rab ölmü!:. yaralanmıştır. ı 
i versitede SUÇLULAR MAHKUM EDİLDİLER 

Roma. 16 (AA.) - Hususi mahke- ı kız talebe 
me. Genzano mıntakasında faşist a- Ünıversıtede askerlik derslerine 
levhları bir çiftçi grupunu bır sene ı;.bi olan kız t. !ebenin sayısı sekiz 
flf' 'ln SPne arasında muhtelif hapis •>uz olarak tcsbıt edilmiştir. Üniver-
cıızalarına mahkum etmiştir. sitedeki kız talebe mensub oldukları 

- • - fakültelc>r Hibarıle ve sıra ıle hafta-

Ja O O O taarruzu d.ı birer saat OC>rs alacaklardır. Bu 
clE-rslHin muallimliğıne Maltepe as-

D ev a m edı·yor kt.ri Jısesi muallimlerinden Binbaşı 
Sıdkı Boran tavın edilmis ve dün 

(Hırmci r.-ahifeden devam ) ılk derse İktısad Fakülteslnden baş-
dır Çınlıler. Nankine Japonların da- lnnılmı tır. 

ha ziyade yakla~masına mani olmak • M • 

üzere hır mukabil taarruza geçmiş- 1 1 rya 1 s gara arı 
l~r~e. d: bu ta~rr~iun Japon ilerle: 1 Yeni halk ~armanından bir nevi 
;,. ısını bıraz gecıktırmekten başka bır sıgara )'apıldıgını ve Tiryaki adı ve
işe yaramıyacağı tahmin edılmekte- rıldığini yazmıştık. Yakında piyasa-

dir. . ya çıkarılacak olan bu sigaralar 16 
Changhaı, 16 (A-A..) - Japonların kuruştur. Bundan başka İnhisar İda

. So.ocheow isti~ametindeki umumi resi daha ucuz sigaralar da çıkara _ 
ılerı harekeilerı devam etmektedir. caktır. 
Japonlar, Changsha'daki Çin kuv -
\•etlerinin ric'ate başlamış olduğunu 
beyan etmektedirler. 

-·-
Ekmekler on pare 

p hehlaştı 
Birinci ve ikinci nevi ekmek fiat

arına yarından itibaren on beş gün 
müddetle onar para zammedilmiş, 

francala fiatı ibka edilmiştir. 

Terfi eden komiserler 
ikinci şube komiserlerinden Eşref 

Fatih Merkezi komiseri Fahri, Tak
sim komiseri Naci bnş komiserliğe 
terfı etmişlerdir. 

Tıb encUmenl yarın 
toplanıyor!. 

Türkiye Tıp Encümeni Genel Sek-

i 
reterHğinden : 

Encümenimiz 17 - XI - 1937 çar
şamba gı.inü akşamı saat 18,30 da 

ı Cağaloğlunda Etıbba Odasında top-
lanacak \'e doktor Osman Şerefeddin 
tarafından (Volhynie humması), 
profesör Abdülkadir Noyan tarafın
dan (Pankreas tümörü hissini veren 

1 kebet tümörü) hakkında tebliğler-

i 
de bulunacaklardır. 

Arzu buyuı an mes1ekdaşların teş
rifkri rka olunur 

~ bır 
Elinde mevcud isleri hcnuz . ~! 

maksadla bir proje hazırlamıya baş
kurslar, dün akşam saat 20 de açıl-

lamıştır. Bu projeye göre, telefon şe-

. b ~1 d, ~ . . şehır Jr 
tıccyc ag ıyama ıgı ıçın . .Jl v-
Jisi bugünden itibaren sek1Z ~ etti 
ha uzatılmıştır. Büyük ~:~' 
şehrin muhtelif yerlerine ) 90 
tesisatının hem gösterişli cıl~:ı 

mıştır. . . 
46 tane olan bu kurslarda, evvelce bekesı Surıycdcn sonra Irak, İran 

kurs görer k yeşil diploma almış olan ve Kafkas hududlarına kadar uzatı
doktor, eczacı ve muallımler mual- lacaktır. ~ı ,. 

hem çok paraya mal oldtıı.;· ~!lf! 
iimlik yapmaktadır. Diğer taraftan re. mi daire ve mü- dikkate alınarak yüz bin ura ~ıl re 

ve bir defaya mahsus olrrı0~1 ıell' 
şehl"İn muhtelif yerlerine dtıl tC ' 
virat tesisatı yapılması ve b~iJıl' d 

satın bu gibi günlerde ışle 

On beş gün sonra kurslara yeni ta- esseselerdeki telefon santral ·memur
) ebe alınacak, her kursa yüz kişi de- ları kursa tabi tutularak birer ehli
" am edecek, bir yıl içinde bi.itün İs- yctname verilmektedir. Ehliyetna -
tnnbul halkı kurstan geçmiş buluna- meleri olmıyanalr santral memur -
caktır. luklarında çalışamıyacaklardır. Meclisçe kararlaştırılmıştır. f 

Belediye aleyhin- Madridde de 
de hamamcıların Muharebe 

··sfef~ 
i ktısat Ve'<a lcti rnu 

1 
. 1 ~ant':' d~ itıs' w 
lktısad Vekaleti Sıvası f\ 11 c:t 

Ali Riza, bu sabah Ank_aıi.l~~şıe '. 
rimize gelmiştir. Siyası .l\ t o 
bnzı iktısadi işler hnkkınd9 Davası Başladı 

İstanbul tarafındaki hamamcılar, 
Kırkçeşme suyunun kesilmesi hase
bile müddeiumumiliğe müracl?at e

derek Belediye aleyhine bir dava 
açmak istemişlerdir. Fakat hadisede 

cezai bir vaziyet görülmediği için-. 

davacılara bu gibi da\•alara ancak 
hukuk mahkemelerinin bakabilece -
ği bildirilmiştir. 

Üniversite şerefi 
Dışarıda Üniversite talebesinin şe

refine :yakışmıyacak halJerde bulu
nan, ayni zamanda derslerde gürül-

tü eden talebelere ağır cezalar veri
leceği dün Rektör tarafından bütün 

tal beye bildirilmiştir. Cezalar; sıra

silc ihtar, tekdir, bir ay tard, bir yıl 
tarddır. 

Kornesiz bisikletler!. 
Belediye, bütün bisikletlere korna 

konulmasını mecburi kılmıştır. He

nüz kornası olmıyan b~ikletlere, ni

hayet bu ayın sonuna kadar beheme
hal birer korna takılacaktır. Ay so

nunda kornasız olduğu görülen bi

siklet sahiplerinden 15 lira para ec
zası alınacaktır. 

Madrid, 16 (A.A.) - Merkez cep
hesi: Cumhuriyet topçu kuvvetleri 
Jarama mıntakasında bir köprüyü 
tamir etmiye uğraşan bir asi müfre
zesini dağıtmıştır. 
Şark cephesinde topçu kuvvetleri 

Casa Baatuero ve yukarı Aragon'da 
Osan ormanında faaliyette bulun -
muşlardır. 

Estramadsurc cephesinde Gran -
juela ve Vnlsequilla mıntakaların -
da topçu düellosu olmuştur. 

lerde bulunacaktır. 

TUccarlar btrfl'< ~ 
uracakl r 0ıd 

Di"er bir çok devktlc>rde rl'! 
b . cıı r 

gibi memlcketimizcre de tı~ iÇ ıı ~· 
müşterek çalışmalarını temırıll!l 1, 
ralarında bir birlik kurnıal~r 'fil~ 
tısad Vek:ııeti izin vcrı:niştı 

0

..;ifl'I· 
·ıe ,,~ ' 

carlar, yaptıklnrı iş itıbatı ){il ed 
lere ayrılarak birlikler tc~ 

ceklerdir. dde'~ 
AbdUlhek hftmlt c~J11id ıı 

Fransaya altın taş ınıyor Büyük şair Abdülhak I1~ırı111rıı . 
Le Havre, 1Ci (A.A.) - Normandie düğü Maçka palas apaı ıca 51 ~ , 

posta vapuru, dün öğleden sonra bu- bulunduğu ve şimdi l\faÇ. ıJo ·t 
raya gelmiştir. Amerika'dan gelen hnne caddesi adını taşına ';eş\i}; ~ 
bu vapurda 102 fıçı ve 12 sandık al- daki Taşlık mevkiinden ıarıB~ ~ 
tı nbulunmaktadır. Altınların kıy- camiinin köşesine kadar .u jsJ11l d' 
meti takriben 300 milyon franktır. cA bdülhak Hfünit cadde51",vaY c:d• 

---·-- rilmesi kararlaştırılan tr~nf11it c ~! 
Antak ya patriği desine yarın cAbdülhak ~ı1ııcBıc 

Paris, 16 (A.A.) - Havas Ajansı desi> adlı yeni levhası ta 
bildiriyor: ------: 69ıf·• 

Delbos:, ~ntakya Pat:i~i Kardinal Şehir il kız pı~ 
1 Tabbounı yı kabul ctmıştır. Eminönü HalkcvindcJl · fl'İrıc 

• Evimiz temsil şubesi, ~6 per~ e 
Pireye gıden liman heyeti rin salı ve 18 İkincitcşrın ooııı , 

Liman idaresinden üç kişilik bir akşamları saat (20,SOJ. ~~ 0e (~, 
heyet limnnıımz için vesait almak ü- parkı içindeki AlaykoŞ~~tıt· 

1 zere dün Pireye gitmiştir. Heyet P i- hirli kız) piyesini oynayacıJJJllr· 
ıreden :-30 mavna alacaktır. vetiyeler AlayköşkündeJl 
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r-------------....., .., ··ık Tu··rk o as ıJ-Halk Fllozoru-i 

Y ld ay Uı arıyanlar sutunu 1 er _! ~ diyor ki: -
ı ız sar ..• 

1 Y 
' 

- 2rı~~ı~~:~ ~e.:~:;.::· Kız liselerinde ses eri mü- ç!~neyende m~? 
1 dız sarayi1e 72 parça iş arayan karilerimizin bize gön- •d t 1 b 1 • .. , ~:!~,:n;,~~~v!!!! ?ımı. 

1 k h 1 

derdikleri :mektupları her gün, gün· sa 1 a e e er 1 n seç 1 m e• yorıı.m. Birden, telcişla bir fren yap· em a"' azı"neye geçiyor de iki üç tane koymak şartile mun- ' tı; ıtrabayı durdurdu. BııJ;ıtık: teker-
tazamen neşre devam ediyoruz. • b 1 d Zdrkrin .U."himlea yere yuvarlaıunıf 

Jll 1 Badema gönderil~~ olan bütün sıne aş an 1 brr adam 9cal1cıyor Te giilere'Jt ktrr§\ 

ıvıi//i EmlakMiidü.rlü.g"' Ü bun- :L5 ve ~çi arayan butun mektuplar • l:aldırıma doğru koşuyor. Etraftan 

l da parasız; hiç bir ücret alınmaksı· b •• .Geçmiş olsun. sesleri. 

Ql'ın tescilini tapudan taleb etlı zın bu sütunlarda neşredilecektir. En güzel milli oneramız için u- iVııtw.•• geriye dıinmi, bana: cKa-
Bu husustaki her nan üstüste iki r f ba'lıat çiğneyende mi~ Çinğnenende 

'tl:it\'ıidu sarayı ve Nülklye mektebi ile müşt.emili"b 72 parçadan mü- gün konacaktır. yük bir müsabaka açılıyor••• mi?• dedi. &ı suale ~u hadiseyi ele 
~ep olıuı gayri.menkulün Maliye hazinesi namına.Milli Emliık Müdür- Ayrıca diğer her mektup ve sual- Opera mektebi için şehrimizdeki kız r 'ler.üe kız oırtııııık.ullar.ımn alarak unıuıllli bir cevap vermek 

namına tescilini istemiş ve Bcjiktaş tapu sicil .muhafızlığına müra- lerinize de dikbt "lıe azami itina ile son sınıflarından talebe $Çilmekte:iir. Maarif Vekaleti, kii.lti.ir ve san'ııt vnii.wıkli.n dfOjildir. Zira her çiğneyen . 
t etın;.tir s·cil muha"·'·'"" da yaptıgı" tet'·"-·• netic-'--'- bu emlil<i! ; -·ıe-ktir" . • f ile "her çı"g"neııen ayrı ayrı şernit da-
"ayıtlar ta uf ahi •--· + düi. dilm d. • · · · hafı•lık bu İs ta k t 511 hiliııdc mü talca olunması lcinmgel· 

. ~ . ...., · ı .......,.. ~ "IUli.UC \cevap V=l -~ • ve medeniyet bakımından sür'atle bir operanın vücude gelmesıne tara -
)1 ın sarr s P= ıne .esa e e ıgı ıçın mu • • 2 - ( tanbul pos l1 llSll tar olduğu cihetle bu i§e sesleri miisa,it .olan kızlar, mekteplerde bir he-
~ 23• 24 üncü günlı!ri ı:ruıhalliı:ıde tetkikat yaparak bu (72) emlake numarada Bay Ali Rızadan Bay Mus- yet tarafından ayrılmaktadır. Ayrılan kızlardan opera mektebine gitmiye diıii için l-ubaı.atım autiııka bir fu· 

~ olanlann tasarruf senetleriDi tetkik edecektir. \ tafa) ya ad~esini ve~. ii".'." mezunu he\>E!Sli olanların bir li~l«i yapılmaktadır. 'Bıı iş, bu ay somma ·kadar. "aıf.a yülden1!U!!lli ;insaf;a 'll!/9''"'
1 .ol • 

aray ve müzelerimizin ziyareti ve bu ziyaretcller.dcn alınacak mu- genç bir kariimizher gun oğleye ka- ikmal edilecek ve bu suretle ayrılacak t;ılebe, mi.itehassıslar huzurunda maz. Elbette ki şo,1ör, ntman, ara
~ ve az ücretler hakkında hazı~lana:n kanun iayihası Büyük Millet 1 dar iktısad fakültesine deva metti- bir imtihan "'-er.dil<len soıııra .Aııkaradaki Opeı:a mektebine ı;:ötüıiüecek- bıııcı V"Jll !Ji.WC!et ôdm>! ed..,, adam 

~!.Sinden tasdikle bugünlerde d.iğt:r resmi :ma.ka.mla ,.e muameleleri ğini bildirerek öğleden sonra her z:a. t· bir in:smı kanına ginııel-tl'fl hazeı:!e
(iılJ)aJ. edıldikten ı;nnra Yıldız sarayı da, halk ve ziyareteiler tarafındar. man serbest olduğundan bu boş za- ır. Diğer taraftan ilk Türk operası her citıelıçe ÇEk muazzam bir şaheser decek.deıj>!ılir. Ve yinP lıer han!Ji •Mr 
'ı.ıJı guruş mukabilinde ziyaret ed~!ehL.ecektir. Yıldız sarayının büyük manı için kendisine müna,ip bir iş ve san'at nümunesi halinde tesis edilecektir. Burada Şark ve Garbın en ııdıı.m tekerlek Cıtı.nda """ t•emı.i~ 
ı~~ınde uazzam bir hayvanat p~rkı ''Ücude g<etirilroesi de muhte - aramaktadır. layemut ve ölmez şaheserleri bütün a:ıefasetile msil edileceğl g":l:>i b.ir tepıe olaoıı:k değilıf4R-. Şu .halele lıer 

ır. 3 - Lise mezunuyum. Fransızcayı de memleketimizde opera muharri.rliğinin tl • p inkişafına hizmet ede- kamyı kendi e:raiti içinde tetkik et-
[ T d çok iyi ve Türkçeyi pek iyi bi1irim. cektir. mtJ:: lö.zımgelecek "'""nekti.-. Fakat 

~fanbızlluların ı ayyare en Fotograf işile de meşg_ulüm: Şiı;:ı~i (İlk Türk operası) için bütün muharr.ir ve pirlerimiz arasıoda en araba ktıllaaıın adew< roeya yııya 
I , Yüksek Ticaret mektebındeyım. Og- ı;:üzel eser müsabakaları açılacakhr. 'rakdir edilip b~enilecek eser sa- ııı.kmnın iter .angi bir dikl;aıtsi.::Ii-
e/e/ona Alınan lstanbul leo"n srınra hiç bir m~liyetiM. ol_- hiplerine 500 -1000 lira gibi büyük mükafatlar wrilecektir. !fuıd.eu hakiki bir hazanın kurbanı b h olmd:, bu Öt!.>i.ne geç·IMl!.iyecek olan ",,,, "'b f • / j matlığından muvafık he<" angı bır bir kııd.eT ci!t-e.<idU-. Ona mci""i ol • 

fl ı mak kabil dr,fiil. Likin maki11eti bir '<g e ı ... uarı·tası müessesede çalışmak arz_u ediyorum. Hıı.lelı· Zegtı·n Herkese genı· 
" ---- 1 Adres: Ge:d'ik!Jaşıı Camı sokak No. " a~al>enıtı geçm.eıi'lri bı!'k!er.ı ek ev 1;i 

e., 12 dUdUg-U ile bir Hez'rana '-adar bUtUn 21 de Necmettin •R•a•tip. V "l d T dl • • .. ı ag ar an ı apu sene erı yolcımıın bir t·arife&i olma.!! kap e-
'i . telefon işi L. il ita ikmat ediliyor der kanaatind<!yim. Çiı'.11\'ii erinin 

tilı~ı Yapılan telefon tarifesi mu- htanbul sehrinin +ıavadan harita- Acık muhabre sUtunu: Gına geldi/... Verilecek/... sof<L""® do!a .. ~ı~ · i kaldı· 
l:n... · e badema telefon hwıuıii hat- • d M. S. imzalı mektu_P yazan karii- rnn!an <V"ftnl.f.!l""t ka.l.endcr t'e liika-
.'lllJıı beh srmn 11lınmakta olltnğu malum ur. 'liıı ı... . er dli wetre ve kü;;uru mize _ Mektubunuzdaki me\-zu; si- k yıt Y"Y" yoku.s>ı, Prabııyı 1m11anan 
,,._ -q lir ·· -1 · · -• Belediye Reislıg>i bu işin önümüzde- Bunun ı"çin de bir tallmat• Bir kısım Fatl~ hal ının ...:--- 01-11-ıı "'ik1·at ··e .. ·ı'--n-. ..,~\e , a ucret ,·er1 mesı ıcap ,,.. zin de işaret ettiğiniz gibi mühim ~~·~'" - ' " • ··~· ~ 
~dır. ~u "tibarla Bele~iyeni_n ki Haziranın baş.ına .kadar ikmal e- 1 bir derde temas elmekledir. Tarafı- name hazırlendı!.. ~ni tapu aenedleri rcığıneıı yine t...b!rl"'' alına ymıar-
t•ıt .kul~ ze•"'-1 vaktını gos- dilmesi için tertibat alınmasını em- mızdan İş Dairesi İstanbul bölgesi Zeytinyağlarının çok hileli olduğu tevzi edildi!.. lım:m.tya m.i~tı>ttlr. 1nıımı1"1: 1 li bır, 
~ ~isatı muntazamen işletebil· retmiştir. amirliğine gönderilmiştir. hakkındaki şikayetler, Eelediyenin Şehrimrzde yavaş yavaş kadastro- o dakibır.lc ııııtnuHıtn l>ir -"<l"itı<' için 

kçııı. hu kule ile Rasathane ara- Bu haritalar pafta pafta tabedile- Kadıköyünde Cevizlikte oturan ve tedlı:ilr::ile tahakktılt etmiştir. Geçen su ikmal ed:ilen biitün 7erlerdelı:i ~ni lıabı ~ ed.-eek olur.sak '1'1 • 
~ ~hatta her sene \'erme.kJ.e ol- Tek çoğalblacak ve gayet güzel bir ortamektep mezunlarından imzasını Şehlr Meclisinde bu yağlara yüzde ı emlik sahibi halka yeni tapu 1'eflet- zcteıerin lrilyük pwrttolıırln bfr kaza. 
~leci ret te artmıştır. şekilde ileride satışa da çıkarılacak- silen kariimize _ Pederinizin §ecef- yirmi beş nisbetinde susam veya pa- !eri verileoektir. 11<1!.'aditi'lri füi" t!tmelerine ue <?Tll'· 

il@ v 1Ye, bu farkı telefon idaresi- tır. ' l':zcüm!e Fatilı kazastnda çalışan ri...:k ke°!<'pçe itP <bir vat«1ıdtı<ın lııi-
ı •ıeıı·ı li mesleğine devam etmeniz tahsili- muk yağlarından birinin kar.ıştın.!-
~ 1 ln<>k için Şehir Meclisi ka· Şimdive kadar birrok semtlerin üçüncü mıntaka kadastro müdürlü- kim ~m::1mmıı çı'km«Stfla srl-ıep ola-

• büt 0 • r nize nazar.an hem de y.azılrnak şar- ması hakkında tanzim edilmiş <>lan bı•~ Çede münakale yapmıştır. luaitaları ikmal edilmi<tir. İkmal e- d g" ü de, Babahasan Alemi mahallesi- caktır. Bunda 'kııscl yok1ttr. Zira ımıı 
• , t • tile mümkün ve muvafığı ır. Bu talimatnarocnin tadili karaclaştınl· ıy. araftan şehirde telefon al- kı 1 kald • nin. kadastrosunu ikmal etmiş, Cm.ü- da ev;.,,;., beJOleyıen çohtq,, ("OCT!if!ı 
~ar <lilmiyen pek az sım ar lgt için mekteplerden birine gırım· ·ye muvaf- · · ılnu tır Yeni tal" ilt şı gösterilen müthiş rağbet bı.:nlar da Hazirana kadar muhakkak mış ve yenısı yap ş · ı- müzdeki panrtesi günü kütükleri t•arcf.ır. EI!e..ı..dl' ""'9'.ki"" i11' yin!' bi-

• a. '11. aı-tmaktadır. Beyoğlu tara- bitirilecekt.ir. fak olamamamzı, geç müracaat et- matnııme yakında Şehir Mecliı;.incle Fatih sicil muhaflılığına verecekti!". 
1
zin Uf.inıhcıtiıftiz "çin ~ttS(l'rt .-ıa=ı 

'~i telefon abonesi ya•ılmak .. .. . • . mıı olmanıza atfroiyoruz. Maaına- müzakere edilecektir. Bu talimatına- Mezkiır müdilrliik, kadastrosu ikmal t>t!.teı>ıtf(l1'1.arm ft.ıryat "" istilro<ıTierl-
"tj h. lerın bu husustaki müracaat-. Ayrıca butun lı;t;mbul abıde ve fıh iş aramak sizin için mecburi bir 'me tatbik ınevkiine konukluktan son- .edilen Guraba Hiiseyinağa mahalle- J"i iiriitlerek lcMıdi ntl"hmtt'll e • 
~ b •Uarın taınamile dolu olmasın- meşhur yerlerini göst.,,-en seyyahlar hayat zarureti ise mufassal adrsei- J ra zeytinyağlarına her nevi yağ ka- sinin tapu senetlerinin tev•üne baş- 1ı.esnm~ 'l'1'f'miv"'"""k N~ diğ!'T
h~ QJ it lniiddet.i mavakkate ,için k.a· içın küçük, renkli krokiler de hazır- nızi ve imzanızı silmeden bildiriniz, · rı<tınlması tama:mile )"1isak edile - Jamışı..r. Bu mahalle dahilinde malı lbi11.alır.mk on~ _k~ım 7_a1rim nlrı:a-

'lıııaıı:ıa1tta bile bulunmuştur. la!IJilaktadır. yazalım ve size iş arayalım... cektir. olanlar kmnisyona müracaat eden!k 1 ız •'e l.ıencfoıuzı M<ın~cmnye 
~l

1

'-11., __ """" .. '"'"'*'"'1 .. 111111t1•••••-•1111111nıııı111111nuuıu.ıuımıııııu•uuııuı•11u .. 11 .. , ... , ... _" .. "'""UI e e llapu senetlerini almaktadırlar. gayret etmeliyiz. Halk Fi oz:~fo 

!1 ası I y u•• r u .. y eceg"' .• z ? Ayni mıntaka müdürlüğü. tarafın- S.;ft;;;;t"'t;-;-;;;;;kl""" ~ •• ".. Açık Hava !(aZ1. dan tahriri yapılmakta ~an SoIW;ır kons8t'i 

ya I b .. t·· k"I iş ve telefon, elektrik1~:::~=:.~:red::~:,~~~; Ya ar ve u un na ı va- 11ıc.murı·yet'er k bl l 1 , sonra da:senetli çaplarının ,-erilme-
~ lVı~ L~ a 0 arı... 'sine başlanacaktır. 13 Birincil< un-

~ıt.:ı.ı " • " 1 k d -·-- dan itibaren Hüsambey ,.e K.ırkces· 
~ arı IÇln n zam ar Qfl U 1 M,llye memuru,~ CaddeJer asfalta çevrUir- me mahallelerinin k dastrosuna ba · 

h --·------ kliıtip aranıyor ken bunlar ne oJacak? .. ,! anacaktır. Halka kola ·lık olmak ü-
G'-'.nl • f fm • l d Bolu Maliyesinde 16 lira asli maaıılı j Asfalta il l . kar l ş1ı •ere Fatihte postahane karşısında h .. ara nage e ıgen er en bır 1ll<'tl1Uriyet acıktır. Taliplerin bu lan ve isi:ı;:in~=v~~i ~ ;~: !<~d.astro postaları icin bir bi. a id-

,?"1en para cezası alınacak!.. ay sonuna kadar müracaatlerı la. ğımız 14 caddeden geçen hava gazı, , raLanmış w mahallelerde huırlık-
L. 'aıı.r,. zımdır. telefon, ekktrik şebekelerinin; ya- dara ba,.ı.anııuştır. 
~ , da kııza: ön amek it; n yerıi tedbirler alıarr ·~1.c.r Bu tedbir- Yine Bolu Viliıyet Halkevi Katip- ya kaldırımlarından birinin altına -----
' ~ a sınıftan iki yolun b:r!eşuk.leri yere augm yürümekte o- Jıği ile Bolu bölgesi spor i~lcri sek· ııokilleri için Belediye, alakadar Belediye Ye eYk f 

Değerli ...., 1rrimli s:ın"atlılırımız 
Bayan Safi e, ~ nıiyette bu
lunan :san'allirlar için bu gece Şeh· 
pdehapnda Ferah tiyatrosunda iha
z:clanan mfıuıııeede bir kOil.Sel" ~·e
recektir 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derji 
Bahkpazanndan 
Şikiyet.. ~ ~~asılalarından tıiden arafa göre scililıın !Jfllcn, sağdan geleoo reterhği de münhaldir. Y.a~ı oluzu !idarelere roüracnat etmiştir. Fakat, için ayrılacak jc.Jer 

"'llat._ Ur. Yayalar muhakk11k .nğda.n yünlmezlerse cezalandırıla • "!$ 
Ç ~-. avnamış olmak şartile tallplenn ay Belediye ile şirketler arasında cere· Evkafla Beledive ar1"ındaki ihti- 1 

lı.;~~ ve işaro.tı;iz ıkiiııebaşlarınd3 veya sair yer erde yayalar evveli lsonun.a _kadar ~ür~eaatl~i icap et- yan eden müzakereler de he~üz "._'ÜS· liflı meselelerin halli için dört me-

BeLetiiye t4hıilıieriarından Bay 
Naci Kaplandan aldığımız bir 
mektupta ezcümle deJUliyor ki: 

•- Vazijem it.ibarile lnanbul 
Balıkpazarından her •abah ve ak-

1(::2"• 'Oiikil vasıtalan :onları b liyeceklerdir. ~ktcdır. Kendıl~ıne muna~p ma- bet bir safhaya gıremcmı~. Çun- lbustan mürekkeb olan Hakem Ko-

l\~ ~·aldan çıı1tanlm, büyiik yldan geçenlere J'W vcrec.eklerdi.r. l ;ış!ar verilecektir. kü bu şir'ketler tesisatlarını yan ta- ı .,.,isvonu, 700 madde üzerindeki ted· 
~- :ı--._dlıet.e ciqğru _yürüyen ııııik~l vasılalarının yaııy.aıııa gitm€leri SON TELGRAF: Gattıemiz, muh· ra!a nakil ·çin y.apaeaklan masari- k iklerini bitirmiş ve son kararını 
b~ -antlmr '.ha!r-ekeelorde bUılUIDlaları yasaktır. Nakil va1>ıtaları telif ycrlerık iş arayan l:milerimize 

1 
foh Belediyeden istemekte, Beledi- v<"rm.iştL Tanzim edilen tahkimna

. ~lak Wtlf' ancak korna e ütıdckini haberdar edi,p, (geç) işa • daha büyük bir kol.tıylık olmak iize· ye ıse buna yanaşmamaktadır. ı me mahkemer.e de tasdik edilmiş ve 
ıı~ tan sonra yalnız solundan reç<:bileceklerdir. re, bütün t(lfra U?şkilcitıııa ve mulı.a- Maamaiıh bu meselenin bir an ev- ıki dail"cnin hukuk mü avirlikicri bu 1 

llıuh Uııl_a beraber, sokak ~rir>ile, yolların birleı;tiklei noktalar- lıi7-lerine, oradaki münhal lıer tiirlü ı·el halli için çall!iılnıakladır. Esaııeıı tohkimname icabı Belediye ve Ev
li y teıır Yıırleı:deki .geçitlerde ve bilhassa tramvay duraklarında ve i~ tıe vazifeler hakkında muntaııa- bu idarelerle derhal bir anlaşma ya- kafa taalliık eden işleri tefcik ve ies
'I'; erlerde jjerrye ~k yas•k eclilmiıit.ir. lr:ıLn ve a<>ele haiıerdar edilmeklilji- pılsa bile hav.al'irın bozuk zamanına '-it etmi~lerdir. Bu itibarla tahkirn-

,·ı., aııı_vay arabalarının önüne yııL1.ız yolun müsait olduğu yeclerde mizi tamim etmiftir. rastlandığı için, bu tesisatın d<'rhal • amcnin emrettiği devir '"' teslim 
ııa~dan ge9iletıileoektir. Sağ tarafta kalan yer geı;ileı:niyecek J<a- Garetemize her yerden re'sffl ya- ,-an taraflara alınması kabil değil- ;•e tediye ve tahsil ~]erini intac et
~ aı~se bu takdirde, yolun geni~kyeceği yere kadar tramvay araba-Eılacak bütiUı memıtr ve işçi talep- ıdir. Bu itibarla bu asfaltyollarm in- mek üzere Belediye ,.e Evkaf mü· 
ıııı o\ asından gidilece>ktir. Soldan geçmek kat'i a1aı:ak cnayı müs - leri de mımtawwıen ~'e parasız ıı~- psına "ncak :Mayısta başlanabile - nıessillerinden mürekkeb bir komis-

acaktır. tli1RcPktir r -=·ktir. vnn kuru1mu~tur. 

~azımdı. Bugün, seve seve istiyerek, kolktı.. başı mengeneyle sanki ı<ıkıi· mfsledici bir ümidin ilk hııyalile 

NANDIM! 
talh bir acıyı yudum yudum i~erek tırılıyor, ~akaklarından ateş çıkıyor- dinliyor, nefes almadan dinliyordu. 
-vaphğı fedakarlıkla, ayrri günün gE'- du. Yavaş yavaş bQŞI OOnrııive. gönül a
eC'sinde göğsünü parçahyan bu kötü Kavrulan yanaklarmı soğuk cam- c:ları. kızgın nesterlec gibi bağrını 

hislerin arasmda ne engin bir ben- hıra dayadı. Ilık ve cana yakın bu lırm.aladık.ça yakmlya bas!aınŞ:J ... 
:ııcmemezlik vardı. Bedia, okul di!<•k- ilkbahar gecesini çapkın bir ay ku- Hıçkıı-acaktı.. fakat, ilk boğuk ses, 
1(irüne söylediği yalanı 1ıatırladı.- caklamış ok~uyor, öpüyo.r, seviyor boğazmda dü<\Ümlt'nirken dudakları ~ 

~ l:JıF~ın hir ge.ce_vlc kw:alcla§· 
' lt Yıık ''c sü&.ü Balondarı sü

tı er,~ Vf! pi v.ano ..ae&J.ıır.i,, dal
~ . p ~!illi! s~~·fuyar, gWıiıillerin 
'~ılt, b~':tine güre bazı bir 
~~)ıp, a ~ oır kah.kaha ieLl ı:ibi 
• · b g 1Yordu 

ıı . 
~ ~. iç .. gece y.alı:uz, çok ~z .. 
~ ~ b~>.lint.üı.erne, yürekse.! a
~, tloı Ja kalmak istiytn'du._ 

~'lij li\ıı ~JU::. _o .kadar içliydi .kL. 
~ı~ l'~ıı~ ıguu, sabahtanberi, bir 
~lilı. e~ğ~ büyük bir A!kıntı 
~~ · hı~ııı ~a &vtl'.flaımımaktan 
~ lı lt~l!\iri ır hırsla dudaklarını 
~ l!t i'y/"~r, adada eline geçir-

l\ıııa,,._, lıyıne li ·mc didik di · 
' -«it Jlar. ' ~. ~ _alıyordu. 
• '«ı .::_rabıoa .arılık bi:r şon 

t .'lii, li> g~ği.ni ıml.ıyınıiu. 

Y~zan: Hatif Fırat 

du .. ne yapmalıydı? Yılhut ne yap•· Dudaklan, bütün benliğini akislt'r gibiydi... bir adı heceledi. dı.ırd.u : 
!:ıfüııdi? 11.iı; .•. .Sı:ıııı kararı. gönül acı- ''inde lnrakan bir yaslı gülüşü ciğ- Arasır.a. esE'n rüzgarın oynatlığl - Fikret.. Fikret... 
ları, yürek ;ığntları verirken, vicdan• rıedi, çiğnedi.. sonra, parmaklarını IV&praklar, ay ışığı .altında yeşil :ve Sonra bir omuz 112TSmtısile kl'Tldi-• 
isy.a nediyor, va-mek jstıeniJen ııeyi kırareasına karanlıklara doğru sıka- J ince maşlahlı rakkaseler.in bazı bir ni yıkılır gibi koltuğa fltat"ken, kana 
gelli .alıyordu. A.ı:ıaııız, ~z. za:vafö rak uzatırken, bir genç kızı oradan, ·emirin veya kralın bütün dikkat ve kana, •faY3 d~a ai{hdı .. a~adı ... A:r
bir kıza bunu yapabilmek için, yo· gecenin rE'nginden sordu.. Zebra. beğenişini çekmek i.stiyoo gıCJklayı- .t.ık her ~i anlam1!Ştı. Fikret, Ze'h-
&ı.mlavm:ış bir Tfır.ık, ;m;laruruş bir Zehra... cı ve kısa kısa süren bel büküşleri ranın ni.;anhsmı 9e'Vivordu. 
vicclaxı llazımdı. Fakat Ç<'ktiği gönül Evine götfrmıek için izin aldığı kız, gibi geceye g,öz kırparak ~al.lanı ·or- Bedia, bu acı srına varmamak icin 
acısına da artık dayanamıyordu. Ni- yoksul Zehra, şimdi anında yoldu. lıırdı. f:l' Cclerce düsünmüş, fakat her nli-
çin, yahllt =den onu giirmüştii ! O- Ç'llgrnca sevdiği o gençle. bu gece Deniz geceyle aya beşik olmuş, rMma \'e carn11ın1anın a,-dmda.ı yi
nu tamınadmı ev\"81.. hayatı kaygısı•, baroaşa, dizdize ve belki.. oiı. ne dalgalarını ninnileştinni.şti. nı' srıliluron bir m1cern noğmmtu ... 
,ne ı.kadar \!OCtıkçamna bir omü~ü .. ~etlı bir ihtimal, evet, belki dudak- Bedia, kir!'iklerinde titresen 5J - CdctikJ .. rini :n-ı ..... e dUTDrmfl1< is
:Ne -yapabilirdi.. O yok.ı;ul kıt ki.. dudağa, nefes nefese .. Kim bilir ne ı::ak yaşlarla hiılil engine dalgın ve •rmiyord . Z.at-E"rı on anl11'.""c~k. a-
:Kentlisini, her şe ·i bellemişti.. belki gü~e1 tlakikaları Berlianın say~·ınde se~siz bakıyordu... '·ııtacak kiıni ,.ttd, ı1anki ... 
'kendisini st'vcliği .kaClar kimseyi sev- kıına kana, fakat yudum yudum jçe- Ne istiyordu, bu gece.. .. İstediğini Bedia, kendi ·,.; ııe,·en Jm-siiri-' 3r-
1memü;ti. cekti... o da bilmiyordu.. onu sevivor mu){· Jk."da,]arı, E'S v<> dostları a '"sıııcfa \·i- J 

Bu RE"·g;yi tek taraflı bir uıa,ma Zehra, bu gece o1sun, kendisine ckı ? .. Hayır, çok .kı&kanıvordıı. Sa- "" nlnmlı iN<"1°N>t ve> 7,'vnnh :is-
ııj!nonıda zyaklar al:fıma a1mak, bü - 1"f'rini verseydi, bu lüks hayatı, o- !onda bhl<ahaların ardı .k.esiln:ıts . l•"'ı.. etı<ıf m ! aranlar. o 1rndRT '."<'P· 
''iık bir ahı, bil<' 'bile yfuldenmek bel- nun ayakları altına, dürüp ôurüp calınan bir beınn.i.n ~·ocgun ve idi n:•c· .-··z.'ii . ız knkl ı 1-.i .. 

'ı .ki anrrünün sonuna kadar '.Zaman za- sererdi. Kızıl bir kıskançlık, çıraları- akışları, kıyılardan sular.a dalga dal- Maddi ,..,rı !dar la,., ufak bir 

§am ve günün her saati.ııde bıı 

caddeden geçmek mecburiyetin -
deyim. 

Bu caddeden lıer geı;işimde za
vallı bir çöpçünün daima elisıde 
bir süpü.Tge t•e ufak el arabasile 
bu caddeyi temizlemek( isterken 
görürüm. Fal:at bu caddenin bir, 
beş amele ile temizlenmek imkciııı 
yoktur. Çünl,.""Ü sokak daima ru
tubet!i ve çamur 'halindedir. Se
bebine gelince; yol ka1dınmları

""' bozuk o1"'rm yümde:ı bu 
caddeııitı temiz: dı.:nnasmıı imkcin 
göri.ilem<'z. Ve bıı cısdcıe.tin bu fe· 
kilde olm=. bir çok ı.azclttra yol 
a~"711A11:!4dtr. Rırnclaıt iki giiıı cv
td bir tam.dJijı.m ıa.r1:00 b;ı. ca
murlu cıııldede d ·· rek sol "Ya!lı 
!"""'""'t'lı .,,., .,....,d..,. ancak üq 
giin .rnnra Ç1kfıbildi. 

Bundan lın ka. bu caddenin pek 
dm- olm<ı:u d~ .bir role kıı.ı:ttlarn ny
!YD sebelı nlm<ıktııdır. Bir defo 
~~dt'fe d11.r ııMba. otomnln1 ile son 
!11ffi1~ piv<ı~ıfo peyda o!ıtn 

meslıttr tt .,,..oi!M"n (! J e{ tırabaln

n -ile m•en t'far olmı cadde bii•
b:it-J." tı..m=ot,,.. oını. ben b-ı 
ceiltl~ıl= cı~r...-~ araba ile oto
m,,"bil ııra-.da kularak ez da'ın 

=1f'<"·>kfim. P.,.nt1m11 a.rıısınc:lcm 

"°"""H"' kfırtı,Tdmrı. 
Kı.,..,,-•!i Rr e:ii:ııe Rl'"i,-imizdM 

riMtıt mtdTIT f:-:i: 
~ cııı!d...mt f Phanh•ıiitı.füı a

znTm.n~' · nMl-ı". ("ltnmnt1H1r.rin ur:oc--

1'1"1'i ;,.;,. r.~-'"' J>;r ,,,,7 rn.lmolc im
kiTm ~ ..,,... ·ı• ıb;n..ri d,..,.e<-cd~ 
olan ~111 cnr1ı4',.nin rnm,o·r1nn vi· 
1:.11111"!$: ~ ""/' ~:ws 

n'l~!'."·.~ .. ' ~eceını· .. ~onıD~a~sma 
... uşıınuyor-

1maıı giizya';'l ~rmek, uyl<usın ve jnıı~ sinirlerini alevlendirdiği o d.aki- .ga ak1yor, engiode söoüvordu. B.,_ lçimılik. bütün çirkin1'Jı:lC'Tini belli. 1 
t'ÇIJ.dırtrm gecelerin zebunu olmak, kada.. Bedia verindcn sıçror gibi dia tallı bir ihtimal, ve uyutucu, clmi •e kafiydi. (o...ı'-1 t•ıı.rj I 

~~------~·--------·· 
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Harp hazırhkları Muvaffakıyetin Fransız Hava s Manevraları 
Jngiltere hükümeti önü- nr.M~~[:.:~i~~~":·~::~::ıı~.·~·~~~ Şimali A/rika~a yapılan ba .. d k • d .. kü bu zamanda çocuğun zihni bü • manevrada yerlı halka Fransıt muz e l Sene Unyanln en tün harici tenbihlere karşı fev· •ıJ• 

• ;~~~~~ışh~:~~~;:~i~:u;a~:~~~ !~i: hava kuvvetleri gösterııal 

k l • d şaf eder. Ancak bu kabiliyeti muvaf-u v ve t ı on an m as l n l !~~i~~t~:~~~av:~~~:~~!~:~:i;~ğ~~- ;:;~ai"'aııı 
cuğun bu muhataralı devrinde ona !:! 

k l k ' 
yapılacak olan bütün tesirler iyi bir 

Urmuş O aca güzele aid tesirler olmalıdır. 
• Acaba sizin çocuğunuz hayatta mu-

Geçen yaz Ingiltelre kralı büyük 
bir manevra yaptırmıştı. Bütün do
nanmasını görmüş, fazla olarak ya
bancı df'vletlerin harb gemileri de 
r,raya gelerek yeni hükümdarı se -
15mlamışlardı. Bu manPvralar, bu 
merasim pek tantanalı olmuştu. Fa
kat İngiliz zırhlılarının eski zaman
lara nisbetlc azlığı nazarı dikkati 
ce>lbediyordu. Me\•cud zırhlılarının 

0.>kıligi karşısında İngilizleri teselli 
eden bir şey vardı ki, o da yarmki 
domınmanın büsbütün başka olacağı 
1di Evet.. İngiltere pek muazzam 
bir deniz programile İngiltere yep
Y"ni bir donanma vücude getirmek 
yoluna girmiştir. Son iki üç senedir, 
lngilt('reyi sağdan soldan tehdid et
mek isliyenlerin sözleri, nutukları 
n•hayet İngiliz efkarı umumiyesini 
lırrckc~e getirmiş oldu. İngiiterede 
efkfın umumiye ergeç harb tchlike
Fi bnşgöstercceğini anlayınce mem
!ckctin müdafaası için var kuvveU
lf' cnlışmak lazım geldiğine kanaat 
P'ctirmiştir. İşte yeni deniz progra
mı bunu gösteriyor. 937 senesi deniz 
pı ogramında 35,000 tonluk 3 zırhlı, 
2 tayyare gemisi, beheri 8,000 ton • 
luk 5 kruvazör, beheri 5,300 ton
hık 2 kruvazör, 16 muhrib, 7 tahtel
bahirle mühim mikdarda küçük ve 
yardımcı gemiler yapılacaktır. 
Şimdi İngiliz amiralleri bilhassa 

zırhh yapmak cihetine ehemmiyet 
vcrmekdedir. 1940 senesinden itiba· 
ren dünyanın en kuvvetli donanma
sına malik olacağını ümid eden İn· 
giltere, Beşinci Corc, Prens O • 
kavels, Anson, Celsiko, B~yti gibi 5 

vaffak bir adam alacak mı, olmıya-

F ransa ve Almanya da rakiplerin- ca~o:;~un~z için hayatla muvaffak 
o!mak ımkanları her zaman mevcud-

d en kuvvetsiz kalmamak için geceli dur. Yalnız bir şa~tla. O da o~u iyi, 
doğru şeylerle alakadar tesırlerle 

•• d •• ı ·· J J daima münasebattar bir halde bu • gun UZ U ça IŞlyOr ar lundurmaktır. Bu gibi fırsatları ya-
ratmaz da ihmalkar olursanız tabi· 

l ~tile çocuğunuzun hayatta muvaf • 
fakiyetsizliğe duçar olması pek faz

En yeni lnglllz deniz devlerinden biri 

lreccsinde donanma yapacak, bunu milerinde Fransızlarınkinden fazla 
geçmiyecektir. Fakat şimdi İngilte- bir kuvvete malik olacaklardır. Her 
re bir tarafdan böyle alabildiğir.e biri 26,000 tonluk 2 harb gemisi ile 
harb gemileri yı:ıpar dururken yüz- 35,000 tonluk 2 gemi, 3 tane Ceb kru
de 35 derecesini ıışmamakh bcra • vı:ızörü. Bu kruvazörlerin beherı 
ber Almanyamn da yaptıracağı do- lO,OOO tondur. Bundan başka Alman
mınmı:ının mikdarı artacak demektir. 

lar beheri 19,250 tonluk iki tayyare 
Diğer tarafdan Almanya acaba bu 
mukaveleye ne kadar sadık kalacak, gemisi yaptıracaklardır. 1,000 ile 
yüzde 35 derecesini hep muhafaza 6,000 ton arasında olmak üzere 11 
edecek mi, yoksa bunu aşacak mı?. tane daha kruvazör yapacaklardır. 
Bu da ayrı bir meseledir. J40 tane de torpidoları olacaktır. Al-

Fakat İngiltere bir tarafdan gemi manlar bundan başka İngilizlerin 
yaptırırken, Almanyarıın da donan- mevcud tahtelbahirlerinin yüzde 35 

i dcre<:esinde de tahtelbah ire malık 
olacaklardır. 

Almanlar bu deniz programını bir 
an evve1 yerine getirmek ıçın g('cell 

gündüzlü çalışmaktadırlar. Günde 

üç posta çalıştırılmakta, hem bir 
saat tatil edilmeden inşaata devam 

la muhtemeldir. 

Pariste 
frak sefarethanesinde 

geçen hadise 
Paris, . (Hususi) - Paristeki Irak 

s<.>fareti, gene Paristeki ecnebi sefa
retler ateşemilterlerinden biri tara
fıı:dan §U haberi alıyor: 

- Emrinize hazırlanan 2,300 mit
ralyöz fişeğini aldırınız! .. 

Bu fişekler Almanyadan alınarak 
ve Fransadan geçirilerek Basraya, 
oradan da Bağda'da yollanacaktı. 

Parası da evvelce Alman fabrika
sına verilmiş bulunuyordu. Fakat I
rak hükumetinin Paristeki sefareti
nin böyle bir siparişden asla haberi 
ycktur. Bunun üzerine mesele karış
mış, tahkikata başlanmıştır. Meğer 
Marşa! isminde biri Irak sefaı etha
nC'sinin knpıcısı Kiryakorya ismin -
deki ermeniyi kandırarak ona Irak 
sefareti ateşemılteri rolünü oyna · 
mış ve Alman fabrikası miimessili i
le bir mııkaw·l" imzalanmıştır. Lfı
kin iş aksi gidiyor. Fişekleri kimse 
duymadan Marşa! Almanyadan ala
rak Fransaya getirecek ve doğruca 
İspanyaya gönderecekti Halbuki Al
man fabrikası bunu Parisdeki sefa· 
rPti ataşesi vasıtasile Irak sefareti
ne bildirmiş olunca Marşa) il~ Kir
korya'nın oyunu alt üst olmuştur. 

İki silah kaçakcısı yakalanmıstır 

. gufuP 
Manevraıora lştlr8k eden tayyarelerden bır ft' 

........................................................ Son bahar geldi geleli her 18~11 
., 

lngilterede belediye büyük manevralar yapılıııış. d~~~r 
intiha batında ço- matbuatı bununla meşgul_ olıll\ d3 

ki k d 1 Şimdi Fransızların Şimalı Aftı ,il. c u u a ı n ar - ~ .. .. k t:ı'' 
yapmaga baş1ad)k]arı huyu . 11ctı· İngiltered Belediye intihabatı ya

p:lmış, Londranın yeni bcledıye re
iı>i seçilmiştir. Bu münasebetle beie
cJiye reisi şerefine verilen zıyafotte 
boşvekil de muhim bir nutuk söyle· 

re manevralarından .da n:1üh~ınj\1td'"' 
celer elde edilmek ıstenıyoı · aıı· 

.. fr 
nizin vaziyeti mallım . .Bir gun ıer( 
sızların Şimali Afrikndaki ?·er p.frı· 
a1mağa kalkarlarsa, Fransa ıle ıeı4 

miştir. im arasındaki ınünnkalatı keser cdL' 
rnaı'lterede Bnledi'-·e iniılır.batı f n 

n - "' " Fransa kendini nasıl müdn 3" 

cek? .. ·ııı· . şı 
Fransız hava kuvvctlerinırı ıil"ı 

cok §!l) 

hiç bir arızaya uğramadan d r il~ 
varmış, inmiştir. Şimdiye ka 

11 
•• r~ 

' ta~' 
defa olarak böyle büyük bir ' tV 

·a~a 

1 filosu Akdenizin üzE>rinden ·~\'er 
1 Şimali A frikaya gitmiş bulıJ!l 

111 01 
~Hareket çok büyük bir intitzarl'lldıP 

çok ehemmiyetle cereyan etmekt,•
dir. Kadın ve erkek intihab içm rey
lerıni vermeği en şerefli bir vnziCe 
bildıkleri için beled'iye dairl'.'lerinin 
önü neşeli bir kalabahkhı rlolmakta
dır Bu resim bcledi~·c inhi-abutın
da çocuklu kadın~arın belcdivc da-
lr~sinc geJnrck rey \'ermek içir. içe
ri girdıkl<>ri zaman çocuklarnıı ko
pıdo bıraktıkları ve çocukları pchsc 
emanet ettikleri gijrülmckdedır. 

~ · ka 
muş, hiç bir tayyarenin gerı sıı 
aörülmemistir. Bu tayyareler ~c 141 
ı:- • "rJı.ı. 
srn 221 farman, dört ınoto 9rfı 

ryor· .. { 
amyö. 200 bloh, 540 potez, 1 ııte 
numaralı olmakla betabi'r rrıuci v'· 
grnplaı' da vardır. Seyid Ahıne}tıl' • 
ynrc knrargithına inen ha~·ıı te dl 
vetleri içinde 2 motörlii Bızer ıı!ll · 
Amyö sistemi olduğu gibi 2 Jl 

ralı Bloh sistemi de vardır. ıJ.,l 
(Devamı 6 ncı sa yf ıırll' 

olunmaktadır. Bunlar hususi tez -
gfıhlarda yaptırılmaktadır. Bu sene-

ye kadar tezgaha konan veya yapıl
mış olan gemilerin ton mikdarı 260 
bin tona çıkmıştır. 

.. 
Yarın Akşam MELEK' te Perşembe günü akşamı SARA )"da 

Görülüyor ki sarfodılen gayret, 

gösterilen bu faaliyc:t hakıkaten bü
yük bir şeydir. 

Alman Sinemacılığ111ın Şahf"seri • Beya1. Perdenin Gôıbeoeği - Büyük Heslekar 
' PUÇÇINi'nin ÖLMEZ OPERASI 

lnglllz donanmasının Al<denl:ı seferıerlnde 
aıınrnıs resmi 

İngilterenin karşısında deniz kuv
veti itibarile mukayese edilecek A

merika vardır, Japonya vardır. Son

ra Akdenize hakim olmak istiyen l
t&lya gelır. Fransa unutulmamalı -

dır Fakat bu bahse yarın da devam 
edılebilir. 

zırhlıya ma1ik olacaktır. Bunların 

her biri 356 milimetrelik toplar la 
mücehhez olacaktır. 

Fakat Uzcığa gitmeğe hacet yok. 
daha bu sene İngiliz donanmac:ı bP -
heri 9,000 tonluk 3 büyük kruvazör 
yaptırmıştır. 11 dC' büyük muhrib \ C' 

t, htelbahir de vardır. Yapılımı'kd, 

olan gemilerin mecmuu 500.<ıGlJ ton· 
dur. 26 danesi kruvazör' olacaktıı 

934 de İngiltere ile deniz arıla~rr.a· 
sı yapmış olan Almanya gclınc·c, Al· 
manyn taahhüd ctmışlı kı İngıltere 
donanmasının ancak yuzcl<' :~5 ı de-

c 

Terrika No; 68 

Artık son ümidler, (Dömeke - Er
min) hattı üzerini'.' temerküz etmı~
ti. Fakat bu hal da; yırmi bir saat 
z;ırfıncla sukut edivermiş .. hatta, en 
son üm]d noktası olan (Farka) bo
ğnzının yalçın kayalarınrı bile, mu
zaffer Osmanlı sancağı dikilmişti. 
Osmanlı askerlerinin (Forka) bo

ğazını da geç rek (Lamya) Ü7.erıne 
~ iırüdüğünü haber alan kral, tecs
süı ünden çıldıracak hale gelmisti. 
Çünkü; artık Osmanlı ordusu, adi 
hır yürüyüş ile yirmi dört saat znr
f ında (Atina) nın önünde kendini 
gösterecekti ... O zaman hiç şüphe
s.iz ki, halk galeyana gelecek .. hüku
met, taç, taht, her şey alt üst edile
cekti. 

Son hezimet telgrafını alan kral, 
doğrucı:ı kr:ılic:cnin odasına ko~mus;: 

i
masını kuvvctlendırmcsinc yüzde 
35 derecesinde müsaade edecek de-

1 m<>ktır. Bu gııiışl<' Almanya. müte-
1hassıslar soylüyor, bir kaç sE>ne son-
rD bugünku Fransız donanmasına 

yakın bır deııız kuvvetine malik ola
caktır. Çunku mutchassısların dcdl
ğıne gore Fransız donanması 1942 de 

ancak 456.000 ton mikdarındakı ge
mıye malık olacc1ktır Almanya ise 
o zamana kadar 420.000 ton mıkdarı 

Güzel bir buıu,ı .. 
Erenköyünde Köseleci sokağı ile 

Etemefendi sokağı arasında yeni bir 

sokak açılmış ve her halde, eskidcn

beri kapı:ılı olan bu kısımdan yeni 

donanmaya malık olacaktır. Hatta bir cadde icat edilmesi yeni düşü
' Fransız. mutc.•h.-ıssıslarmın dediğine niilüp bulunduğu için olacak, bu so
gere Almanlar huyük saffı harb ge- kağa .Buluş> adı verilmiştir. 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 
.- Bütün iımıdler, mahvoldu. 
Tuı kler, bütün sur'at ve kuvvetlcri
le g<'liyorlar. Bunları, bir anda dur

jdurmak Hızım. Eğer buna mu\•affak 
olauıazsuk, derhal memleketi terket· 
mf'k ı:ızım 

Demışti. 

Kraliçe de ayni ıstırabla kıvrana
rak; 

- Evet.. büyuk bir felaket karşı· 
sındayız. Fakat, ne yapabilir]z. 

Diye mukabele etmişti. 
- (Çar) a, derhal bir telgraf çc -

kin. 
- Bıliyor musunuz; Rus diplo

matlarını gücendirdik. Onların, si.i • 
kun ve itidal tavsiyelerini dinleme
dik. Bilmem ki, şimdi bu ricamızı 

kabuJ ederler mi?. 
- Böyle bir sevi rlüsünccek 'azi-

yelle değiliz. Bır saniye bile durmı
yn vaktimiz yok. Çekin .. derhal bir 
tc.lgraf çekin ... 

Kralıçe, Rus (Gran Döşes) !erin
den idi... Derhal yazı masasının ba
şına geçerek kalemi, kağıdı almış: 

[1-Iaşmetmaab! .. Şu arıda, içinde 
b11lunduğıımuz tehlikenin biiyüklü
ğünü takdir eder misirıiz. Artık Ati
na kapılarına yaklaşan Tiirk asker
leri, biitün varlığımızı tehdid edi -
yor. ller an bii.yilyeıı bu te1ılike kar
şmnda, bizi koruyacak ve kurtara
cak, yalıtız siz varsınız. Bize mcr1ıa
mct ediniz. Harh fel/iketinhı bir an 
ervcl durması için lıitfunn:ı:u esir -
gem eyin iz.] 

M<''linde bir telgraf yazmıştı. 
Çar, yeğeninin bu hazin telgrafını 

alır almaz, derhal teşebbüse geçmiş
ti. Evvela, Avrupa büyük devletleri 
nezdindeki sefirlerine birer şifreli 
telgraf çekerek en sür'atli vasıtalar
la mütareke için Babıaliye müraca
at edilmesini temin etmişti. Sonra 
da, bizzat kendisi Abdülhamid'e bir 
telgraf çekmişti. 
Mayısın 5 inci günü akşamı, Yı1-

Cİ'lZ sarayının talgrafönnesi tarafın-

ve halkımızın sevgilisi, en meşher iki büyük komik 

PAUL KEMP ve THEO LiNGEN , 
DİKKAT: Yarın geceki müsamere için biletler MELE~ 

gişesinde• Perte~nbe gecesl verilec.,k 
müsamere için, SARA y gişesinde satllmaktad.r. 

Flatlarda zam yoktur. 

dan, (Çar-Nıkola) imza::;ile Abdül
hamid'e tebliğ edilen bu telgrafın 
yazılışı, çok şayanı dikkatti... Tel -
graf, ümid edilmiyecck derecede 
rr:ütevazıı:ıne bir lisanla yazılıyor .. 
aşağı yukarı: 

[Ordunuzun kazandığı zafer, cid
den takdirlere sezadıl'. Bilhassa ( Dö
meke) nin zaptı, tarihinize ebedi bir 
şeref temin edebilir Ordunuzun, 
taarruz kabiliyetinin en yiiksek de
lilini gösteren bir misal ile iktifa e
dilerek artık kan dökiilmesinc mey
dan verilmemesini .. ve muzaffer or
dwıuzu bir anda dıırdıırarak sıılh

perı•erliğiniziıı kıymetli eserini gös
termenizi bilhassa rica eder .. VP §tı 

telgrafı aldığınız dakikadan itiba -
reıı bu dostane ricamı kabul ederek, 
mıı1ıasematm terki için ordunuza, 
emir vereceğinizi kuı·vctlc ümid ey
lerim.] 

Cümlelerini ihtiva 1 ediyordu. 
Çar'ın bu telgrafını; daima saray

drı bulunan, ve en mühim siyasi ev
rakı tercümeye memur olan (Alek
sandr Kara Todori Paşa) tercüme et
mişti. Ve bu tercümeyi, Abdülha -
mid'e takdim ederken; üzerinde: 

[Rıısya Çarlarının, iki asırdanbe
ri böyle bir telgraf yazdıkları t:aki 
değildir.] 

Kelimeleri :'>azılı olan bir ldiğıdl 

da telgrafa raptetmişti. 
Abdülhamid, esasen kaç günden

beri neş'e içinde idi. Şimd'i; gerek 
bi.iyük Avrupa hükumetlerinden, ve 
r,erek Çar' dan aldığı bu telgraflar, 
oı:u büsbütün mı:>serretkre gark ev
lcmişti. Çünkü; -tıpkı Çar Nikola 
gibi- biitün Avrupa hüklımetleri, 

Türk ordusunun kazandığı büyiık 

zaferi tebrik ve takdir etmekteler· 
di. 

Abdülhamid, derhal Serasker Rı
za Paşayı saraya celbederek, gelen 
telgrafları göstermişti. Saraya, pek 
neş'eli bir halde gelen Serasker; bu 
tegrafları görür görmez, acı bir k· 
es~üre kapılıvermişti. ÇUnkü onun 
maksadı: yirmi giin evvel, Osmanlı 
ordusile istihzıı eden şarlatan gafil
lere, tıım (Akropol) un önünde, iyi 
bir ciddiyet dersi vermekdi. 

HP-lecanlı bir sesle, AbdUlhamid 
ile aralarında şu muha,·ere geçmiş
ti. 

Serasker - Bu vaziyet karşısın-

~ 
- - fc1 0' 

1 l ror c da, ne ferman buyunı U) ' 

miz?.. dc\·ıct 
Abdülhamid - Avı upıı 01rı1 ·jccrı , 

rini, ve bilhassa (Çar) ı gı ,11pııc11 

m~k için derhal mütareke ) 
~ ? 1 
gız. .. r.ııc:. r' 

- Aman, şevketmaab.. dıır ılC 1 
hır? .. Zafer yolunda, bıı }<ada ıııı~ 
]emiş olan bir ordu, bir ~~Jc b '. 1 
durdurulur ... Verilecek bo> ,, efl: 

gcreı- . tC' 
mir, gerek askerler ve 

8 
bıf 

· .. · d rok fen umumıye uzerın e, :s ıı ı 

sir husule getirir. çsr'ıtl 
- Hakkınız var amın~·· 

0 
, 

rirasını da redckdemeyız',.dir J<İ ıııı· 
S<ırasker Rıza paşa, ta~ıı "bdiil 

1
, 

• tJ r> l 
ha fazla ısrar edcmenııŞ aatd rll , 

mid'in mütareke hakkın ·n sıı 1" e 
nı orduyn tebliğ etmek iÇlkerO ' 

• . ser as 
dan çıkarak (Bnbu o 
gelmi5ti. , \rarsll·., 

b• şclı ı11C" ~imdi yapılacak ır ·ı~n et 1 , 
d .. t k . ,.r,....,('n ı .. tC a: mu are evı r'-""" c ...... ıı ., , 

· ~ bir "' r 
V<' orduva da derhal .,5ıtCt' iJ' 

J ' ser.. ~ 
grnfı çekmekti... Fakat .. •uli)'et iW 

b·r ınes . g 
za Paşa, çok ağır 1 areti111 , .' 

kiinün altına girmek c~ ya ,aı.ı', 
termis .. tam on saat, or ıı 111ı vof 

" (DcCO 
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!emiz kalmak için 
lngiltere 
Franko ile 

mezhep Anlaşıyor mu ? Hindisf anda bir 
Sinema artisfine benzemek merakı 

• 
1 .. d d İngiltere hükumeti artık İspanya-n san VUCU unun amga daki Franko ile münasebata girişti. 

"V 
n.omşunun kızını Rober Taylo

nışanlanmak benim elimde ,, .. ra 
İspanyada Franko'nun elindeki 

1 . t k ' m~mleketlefde İngilizlere aid men- Sağ tarafımdaki komşumun bir 
kızı, sol tarafımdaki komşumun da 
bir oğlu var .. 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

a n mas ı n ı şar oyuyor. faatlerin, imtiyazların muhafazası i-
çin bu münasebata bir an evvel gi-

, IJındistandaki Brahmenler ara • 
-:nda rn··h b 

- - ··· ·- tismek liizım geldiğini söyliyen İn· 
B h b d h "I gÜizler artık Franko'nun yanına bir Klark Geble'e, sol taraymdaki kom· 

Sağ tarafımdaki komşumun oğlu 

et u im, fakat az tanınmış ir 
• ~ilnaaı vardu-. Ba ccmaata mensub 

1 anlara l\!advas d yorlar. Brahmen
,e, arasında bir çok ileri gelmiş o

U mez e e 8 I de mümessil tayin etmişlerdir. Fran- şumun ~ı~ı da Greta Garbo'ya ben. 
Olanlar VÜCUt1arını ko tarafından Londraya İspanyanın lzedı_klen ıddia~ındadırlar. 

·anıa b n r u cemaate m~nsubdurlar. 
;una seb0b de bu cemaatin tabi ol· 
1 Uğu merasimin çok meraklı taraf-

k d • 1 •• asılzadelerinden Dük Dalbe tayin e- Fılh:kıka sag tarafımdaki komşu. 
ızgın emır e mu• dilmiştir. İngiltere hükumeti de Mis- mun oglunun ince bıyıkları, yolun • 

hürletiyorlarl t H dg • Franko'nun merkezi muş kaşları, benzediği artist kadar 

"11·1 1 o tnası imiş. 

bı ~~n gelen A\Tupa ı:azctelcrinden 
~,,~ınıJe 1 Lnct s•anda Madvas'Jar ara
.. da lctkik•t Yapmış olan bir fngi
~'.'" Yaz<'ıklar; gözıımüze çarptı . 

" tııahi·~ ıta göre l\Iadvasların ba
ı.a c· 
· '"'" der crnı1>. Goro olmak i-

!:ı:ki": hır C•Jk ımtihanlardan geç • 
!azını gelmcktedır 

Coro d ·· 1 h ' k ·t ·· 

er o sonu d .. . 
1 olan Borgos'a göndermiştir, e zuppe pozısyon arı ve küstah ba-

Bundan sonra İspanyada İngiliz- kışları vardır. Sol tarafd'akı komşu
lerin alacağı vaziyet ile İtalyanlar mun kızının saçları da bukle bukle, 

Al 1 r oradaki halleri ne 0 • omuzlarına dökülmüştür. Rujla bil· ve manam ....•.. x 
Jacağı en merak edilecek bir şeydir. yuttug~. a~zı Grata ~arbo'nun ağzı 
İspanyadaki İtalyan . gönüllü . !eri- kadar ırıdır. Yalnız soz aramızda a
nin çıkarılması meselesi bu.ndan son- nun bir kusuru gözlerinin şaşı olu· 
ra bakalım hangi safhalar geçirib çı· şudur. 
kecak?. İngiltere hükumeti gönül • Fakat sol tarafımdaki komşumun 
Jülerini çıkarmıştır. şaşı kızı bu sakatlığı şöylece tevil 

eylemektedir: 
t ,1.. .< an a am oy c er va ı go-
do ~r lil-bi değildir. Eğer c::...ı ister 
laş 1

' Şehirc gider, oradan oraya do
';n'tsa bunu Madvaş mezhebinde o

A k J k •- Ben tıpkı Grata Garbo gibi i-
3uru denilen reisin avoc;ıı. lmanya-Çe os ova ya l~hi bakıyorum.. Bizim nemi-

nı vıkamaga su getirıyorıar Lehistan arası nda 2 .. lazım, ister şaşı ister nruu bak· 

e ar kendileri için çok uğurlu bir se bu şerefli misafirin ayakları sı • 
ı.~.sayarlar. Yalnız uğurlu değil, iş- cak su ile yıkanır. 
ı,:,i ış Oldukları günahlardan kendi- Fakat ayakları yıkandıktan sonra 
'ık nı temizlenmek için vesile bile • suyu dökmczl_er. Bilakis pek mukad
<::u kona, kendilerini tebrik ederler. dcs hır şey dıye orada bulunan ka· 
~,tahlara karşı temizlik için ihti - Jabalığın üzerine serpilir. Fakat Go. 
•lı •n Pek mühim görülen bir tedbir rc'nun ayağını yıkamak şerefi de 

nır k· b "b 1 B · · •,1 b· 1 unu ancak Goro yapar. Go- herkese nası o maz. unun ıçın 
Ilı;; ır Yere davet edili!, geldiği za - Goro'nun oturduğu yerdeki sandığa 

n ~nlik yapılır, hangi eve gider· (Dnıamı 6 net ıagfada) 

Anlaşma sın .. Demek istediğim bir çok genç 
kızlarımızın, bir çok genç erkekleri
mizin meşhur bir artiste benzemek 
merakına kendilerini kaptırmış ol
malarıd'ır. Sinema artistlne benze • 
mek merakı büyük film kumpan
yalarının, tanınmış rejisörlerin, rah
meti rahmana kavuşmasile tahtı boş 
kalan müteveffa Rud6lf Valantino'ya 
fellik, fellik bir halef aramalarile 
başladı. O zaman aynanın karşısına 
geçen kendini bu uğurd'a sayısını 

görülmüş hadiselerden değildir. Ve 
görüleceği de şüphelidir. 

Bana öyle geliyor ki sinema per· 
desi hokkabazın sihirli değneği gibi 
seyircisini yalnız kendine, yalnız 

kendi marifetlerine çekecektir. 

Ve yıldız olmak hülyası genç er • 
keklerin, genç kızların uykularında 
daima tatlı heyecanlarla kendilerini 
ürpertecek ve oyalıyacak bir rüya 

olacaktır. 

Ah bilseler, bir bilseler ki yıldız

lar diyarının iç yüzü, mahiyeti ve o 
yıldızların asla heves edilmiyecek 
yaşayışları, hülyaları gıcıklayan ih
saslar kadar tatlı, aydınlık ve zengin 
d<.·ğildir. Bunu bir bilseler .. Mesela 
sağ tarafımdaki komşumun oğlu üç 
dört kılla meydana gelen bıyığın ve 

!Devam ı (. '"rı sagfud.ı) 

Varşova, (Hususi) - Almanya ile 
Lehistan arasında ekalliyetlere da· 
ir akdedilen itilaf bura matbuatı ta
rafından muhtelif suretle tefsir e • 
dilmekte, bir çok yazılar yazılmak
tadır. Lehistan matbuatı Almanya. 
daki Lehlilerin hukukunu korumak 
için bu anlaşmanın çok iyi olduğunu 
yazmakla beraber asıl mesele bu iti
lafın hüsnü niyetle tatbikında ol • 
olduğunu söylüyorlar. Bilhassa 
Danzigdeki Lehlilerin oradaki icfa. 
reyi almış olan Naziler tarafından i
yi muamele görmedikleri ciheti na. 
zarı dikkate konmaktadır. 

Uzak Şark sulbü 
konferansıda suya 
düşmek üzere 

Çapkın imparatoriçe
nin aşk maceraları 

Uzak Şark konferansının mesaisi 
neticesiz çıkıp halen zevahiri kur • 
tarmak meselesi mevzuu bahsol • 
maktadır. Uzun münakaşalardan 

sonra bir komite teşkiline ve bunun 
da Japonyaya tavassut etmek üzere 
plan hazırlanmasına karar verildi. 
Yalnız bu plfının yapılması Japon • 
yanın bu tavassutu kabul etmesine 
bağlıdır. 

---·- - -
ikinci Katerin Fransız sahne

sinde büyük muvaf fakiyetle 
temsil edilmektedir. 

Rusyanın meşhur bir imparatori
çesi vardır. Katerin. Buna büyük 
Kı.terin derler, Şimalin Semiramisi 
derlerdi. Zamanında Avrupanın bir • 
çok yerlerinden kendisine dalka -

Bll suretle konferansın vardığı 
~I<:. Çocuğu kızgın mühürle daç;ııenırken ac:;ııamok neticenin ne kadar gayri müsmer ol-

.......... şöyle dursun güler görünüyo r.. 1 duğunu anlamak kolaylaşmış olur. 

aa..:: (vuklar get_irecrk kendini medhettir
miş olan !kinci Katerin, çok akıllı, 

"" cak cenabı hakkın bileceği kadar çek cür'etli bir kadın olmakla şöh • 
kadının kendini öldürdüğünü, daha ret kazanmıştır. Fakat lmparatori -
hal;i da mezarı başında ağlıyanlar, çenin bir çok çapkınlıkları vardır. 

1 111111

"tıoıu•ııı111ı11ı111ı11111111111111111•111111ııııııııııııııııu1111111111111111111111 1 11111111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111 111 11111111111uııııı11111111111111111111111111111tı111111111111111111111111 

Mısırll paşa 
Se\tgilisin;2so,ooo İn

giliz liras ı miras 
tı bırakacak 

ı. ısır ( 'd•n ' IIusw.i) - Eskı başvekil • 
~.,. ~altmış dört ya~ındaki Tevfık 

.ında esını, A\•usturyalı on yedi 
~, k .hır kızı. scvmı;, onunla_ ev
n; la tı1. Te,·fık P«şa Nesıın ı~le
t•Jı 0ı<ıın etmek icın Londraya gi
~'"ı or:da bir İngilız avukatı tn • s·· 
~iıJ· "Yl<>niyordu. Tc\'fik Paşanın lt ıs, 0 • 
~~ne n Yedı yaşır.dakı Marya 

'Gangsterlerle ahu figan edenler bulunan. artiste o kadar ki bunları yazmakla bitire-
~· g beenı.zsetıtlta!s·ıFgilı·b":ı mdieykatruınba\'ae· dreetsaı·mçeykairg:. memişlerdir. Çeşid çeşid aşıkları O· 

- lan Katerin'in maceraları dillere des-•• d 1 dı. tan olmuştur. Son zamanlarda bu 1 m U Ca e e Bu arada bizden de bir çok genç- meceraların hikayesi gene tazelen-
ler türlü türlü pozlarla resimler gör.- di Fransada büyük Katerin mevzu- ' 

ı derdiler. Bir gece tuvaleti kadar mo- u üzerinde yeni pivcsler yazılmış, Nevyork belediye reisi . ''Artık dası ça?uk geçen ve vefa~ız_ kadın oynanmıştır. 
• kalblerınde pek çabuk yerını başka- Mallrice Rosnud'un yazdığı yeni 

Polisle haydutlar arasında gizli ·!arına b_ırakan Rudo~f Valantino'd.an piyes bu itibarla Franstz sahnesin • 
sonra sınema krallıgı tahtına nıce de çok büyük bir muvaffakiyet ka-ra bı fal ar kalmadı Diyor yakışıklı deli~anhla_r_ çı~tı ve indL ZAnmı~tır. Aşıklarile vakit geçirme-

• il J Sınema krallıgı Ingılız !ırası gıbı ı- ği bildiği kadar devlet işlerini de hiç 

ı,~ lıa r de Londr&ya gitmiştir. Tev
t.tey0ş~ 0na kavuşmak üzere İngil
i' ~08 • ••reket etmiştir. Tevfik pa-

00() t 'Ilı kıza aşık olduğu zaman 

'

nib çıkarken kraliçelik makamı da ihmal etmiyen Katerin'in bir cok a
bo§ kalmadı. Pinama Nikhelli'ler, ı~:kları arasında Potemkin, Zadados
Billi ve Klara Bov'Jar, Mari Pik - ~i . Zomof gibi bir takımları çok şöh
nord'lar, Norma Talmaç'la Cin Krnf ret kazanmıştır. Bunların ikballerı 
fordlar, Vilma Banki'ler ve daha bil- uzun sürmüş, sonra yerlerini başka-
mem neler bu makamı işgal ettiler. farı almıştır. Fransız muharriri bu iv .· nne de B rey 

Paris ve Londra modalarını takib noktaları çok iyi göstermiştir. Fran- ı nü Yvonne de Bray çok muvaffakı
edcr gibi genç erkekler ve genç kız· sız sahnesinde büyük Katerin rolü- yetle temsil etmiştir. ~~ qngiliz liralık mücevherat he· 

~ tııışti. 
.,_~nrıı da ··1d·· .. k ""% i . . o ugll zaman ıza 
'"t ngı!ız lirası verilmesini va-

0ttıı. . 
'~ıı g·· .'.Ştır, Pa~anın mirascıları 
~i. lı orunce eski basvckilin artık 
~ lı~~nda olmadı~ın: ileri sürerek 

'ı•:..0 ı:?e. müracaat etmişlerdir. 
lı~. lerıne Tevfik Pasa Nesim 

"ıı tııek · e ..,. ararile hekimlerce mua
' -~ıını· ,:ar ış V<' neticede •kolayca 

'lı alcı ı~ın Söziine kapılır• bir a
•lıııi :gu anlaşılarak öyle rapor 
'l'O\·ı;~ lknun üzerine mahke· 

b,' 'ne 2: Paşa Nesim'in genç sev
'ı~ijllı 50.ooo İngiliz lirası miras 
~ 'Yaael'ına karar vermiştir. 

Ci~caristanda 
~ •~li Yabancılar ~ ,•cta.ı:ı, 

1 ' ~~eb .e. (il .u. ı) - Burada
''ar · l' ~ <'\•lcri polis memurla

ınd 
' ~.~ an ara~m15 ve hü,·h·etler 
•. <'dıl . . 
t~t- ll'ıştır. Şimdive kadar 

~ qna . •. • 
1, · ı~ 

0 
gız11 olarak bal! kim • 

. <\ •''di--,, '•la gınden şuphe ediliyor-
' t~ " rında • . 
·:ıılıı •ıo çogu yahudı olmak 

"ıı. ~. ]; <'cnebinın hü,·iyeti tahkik 
-~~~! "~•ın 

er t gelen evrakı göstere-
<'vkc 1 olunmıı~tur. 

/ Otomobilinde do l aşırken dlktaıonıe em irle r in ! veriyor 

Nevyork'da geçen gün yapılan be- yet sırrı ne olduğuna dair bizzat ken
/ıediye intihabatında 932 denberi O· disininverdiği izahat vardır. Kuv • 
' rayı idare eden Lagvardya tekrar vetli rakiblere karşı halkın reyile 
kahir bir ekseriyetle yeniden seçil • tekrar mevkiini muhafaza edebilen 
miştir. Bu hadise yalnız Amerikayı bu belediye reisi diyor ki: 
ve Amerikalıları değil, daha başka - Benim tatbik ettiğim idare U· 

memleketleri de, Avrupa matbuatı- sulü ilmidir, siyasi değil. İdareye 
1 nı da uzun uzadıya meşgul etmekte- verdiğim adamların hepsi işlerinin 
dir. LagYardya'nın büyük bir mu • ehlidir. Kullandığım düstur şudur: 

lvdfakiyeti vardır. Nevyork'daki Herkes yerinde gerek. Polisin başı
soyguncularla, haydudlarla girişti- na tam bir polis getirdim. Biz iş ba
ği şiddetli mücadelede galebe etmiş- şına geldik geleli her işi adamına 
tir. Gene son gelen Amerikan gaze- vermek usulünü tatbik ettik. Eski • 
t<>lerinde Lagvardya'nın müvaffaki- ( Devamı 6 ıncı sayfada) 

/ lar da ışıkları nihayet altı aycık ya.. •111uıuııır1 " 1"1"11 " ""'"""'11•11111111111ıı1111111uı111111111111111ıııuııııuuıı111111•111111111111111111" .. "'""'111111111111111111111111111111ıuıı 
nan bu yıldızları taklide kapıldılar. 

Gah Ramon Novaro gibi saçlar 
yandan ayrıldı. Gah Duglas gibi in· 
ce bıyık bırakıldı. ve her kral ve kra
liçe değişişinde gidene ağam gelene 
paşam diyen bir dalkavuk gibi kılık, 
pozisyon, çehre değişti. 

Bilmiyorum, iddia edildiği gibi bu 
bütün dünya gençliğinde böyle mı. 
dir?. Fakat şüphe yok ki bu moda 
bazı gençlerimizde bütün şiddetile 
hükmünü icra etmektedir. Sağ tara
fımdaki komşumun oğlu ile sol ta
rafımdaki komşumun kızına bakı· 

yorum da ne yalan söyliyeyim, bu 
sinemalaşan nesli biraz yadırgıyo -
rum. Şunun için ki: 

Sinema artistini taklid züppelik, 
sun'ilik ve biraz da gülünçlük do· 
ğuruyor. Maamafih taklidin bu dar 
hududlarına şükretmek lfızım. Şa -
yed şimdiki halde yalnız sinema ar
tistlerini taklide özenen dünya genç
liği mesela Hitlcr'i, Musolini'yı, 

Franko'yu ve daha ne bileyim ilim 
adamlarını Ayniştayn'ı, Pikard'ı, tak
lide kalkarlarsa halimiz nice olur? 

Amma bu korkumun da manasız
lığı meydanda değil mi?. Çünkü hi-; 
bir genç kızın madam Küri'ye ben
zemek istediği, hiç bir genç erkeğin 
Aynştayn gibi bıyık ve saç bıraktığı 

Polis ciddiyeti 

Londranın kesif sisinde bile an t reman yapan genç kızlar hiç çekin
meden kısa pantalonla sokaklarda koşmaktadırlar. Kö~ede duran polis 
ir.sana cansızmış hissini veriyor. Halbuki muazzam şapkasının altından 
bu genç ve güzel kızları görrncmesine imkan var mıdır der..wiz?. 



p. - S O N T E L G R A F - 16 lklnclteşrln 9~7 

jA ŞAMC LA 1 
ttı S: unfllfWtılllllllHBı uaıauausıııuwsuıwnu11tıaaa-.ııınıımııw19111111 uıuı ıu11 nı•ouuıı ı•MU11tı11ttt waUtwttaitnl 

t Dlünceye Kadar 
Temiz kalmak için 

i -16- i 
• lncl sayfadan devam 

bir insanın bir aylık kazancını götü
[Eskf bir akşamcının detterlnaen ı rüb vermesi lazımdır. Bu cihetler 

temin edildikten sonra Goro gelir, e
Yazan : Osman Cemal Kaygılı ıindeki uzun saplı gümüş mührü ----- kızdırır, vücudu şimdiden günahla-

K ar agÖ z J eki Ley/anın rakı içen "a kar~ı korunmak istenen küçüwk 
yaştakı kız ~ -erkek çocukları dag-

a dam /a Q/QkQSl ne ? Jar. Kı::gm demirle esrarengiz bir 
• takım ışaretler yapar. 

-Çok güzel! 
- İşte demin bana nerede olduğu-

nu sorduğun aşk bahçesi! 
- Aşk bahçesi bu gülistan mı? 

'Madvas me'Zhebine girmiş olan 
- Hah, tamam, işte ben sana 0 herkesde böjile işaretler vardır. Bu 

Leyliiyı soruyorum ! işaretler ölünceye kadar o vücudda 

Gangsterlerle 
Mücadele 

(5 inci ıag/adan cl~oem1 
den işler politika cereyanlarına gö
re fırka adamlarına verilirdi. Şimdi 
yalnız ehline veriliyor. Siyasi men
Sl4biyet aranmıyor. 

Eskiden polisle caniler arasında 
gizli bir takım rabıtalar vardı. Bu
nu herkes bilirdi. Şimd1i bunlar kal
dırılmıştır. Onun için soyguncular i
çin artık Nevyork'un havası tenef
füs edilir gibi değildir. Bunların a -
leyhindeki şiddetli takibat, muhake-

J Fransız hava 
Manevraları 

(4 ı7ııcü ıoy/ad'Jn clroaml 
Keza ikinci grup 2 motörJü Bloh 

tistemi de vardır. 

fstres'den kalkan ve Bizerte'ye gi
den 76 tayyarcd'en başka diğer hava 
kuvvetleri de iltihak ederek manev
ra için toplanan tayyarelerin mik -
darı 96 dan fazla olmuştur. Şimali 

Afrikada zaten Fransızların hava 
kuvvetleri bulunmaktadır. Bu kuv-

vetler de manevralara iştirak ede -
cektir. 11 teşrinisani günü Fransız 

tayyareleri havada bir cevelan yap
mışlar yerli halka kendilerini gös -

i 
1 RADY~ 

BUGÜ:N'KÜ PROGRAM 
Akşam rıeşriyatı: iJ<iSL 
Saat 18,30 plakla dans ı:ı:us so-

18,45 Eminönü Halkevi neşrıyat5 f9 
lu namına konferans : Nusret . ;

8
• 

taraf111dan, 19 çocuklara masal · ra· 
ynn nine tarafından, 19,3~ ~a';; gal· 
poru, 19,35 konferans: Emınon rııı 

b · namı kevi sosyal yardım ~u esı (RO-
doktor Osman Ce\·det Çubukçu ~
matizmalıların öğrenmesi ıazıllll rı· 

h b<>f c ' len bilgiler), 19,55 Borsa a - rıu· 
20 klasik Türk musikisi: okuyo~ür· 
ri Halil, keman Reşat, tambur çe 
ri ut Sedat kanun Vecihe, kernePÖ 

I ' o "' 
- Evet, o gülis~n ~ o bağu bos-

tan! 
Bu sefer ~han şaşırır; aklına, 

mektepte adlarını duymuş olduğu 
f arisi kilaplar gelir. 

- Peki amma Karagözdeki Ley- ka lır. Artık büyümüş olan kız ve er
Uının, rakı içen, yahut içmiyen a • kek çocuklar Goro tarafından mera
damla ne münasebeti var?.. simle dağlanır, damgalanırken ço -

Babalık, buradaki (Leyla) ile o l cuğun anası, babası, yakın akrabası 
satırda ne demek istediğini de bir- orada bulumırak: 

termiş1erdir. 11 teşrinisani malUm 
ları yoktur. Eğer hayd\ıtluk edecek- olduğu üzere mütareke günüdür. 
lerse gidib başka yerde yapsınlar. Galib Fransanın ıı teşrinisani 9113 

meler, tevkifat soyguncu ve hay -
dudlara gösterdi ki kendilerini artık 
gizlice himaye eden politika adam- kemal Niyazi, ney Tedik. 203 .. •}e\'• 

mer Rıza tarafındnn Arapca so) ts· 
20,45 Vedia Rıza ve arkadaşları • 

- Gülistanın Bostan Şeyh Sadi
nin d~il mi? 

- Onlar başka... ..M.aamafih ehli
dil, ehli irfan onlan da birer aşk bah
çesi sayarlar. 

hayli anlattıktan sonra üçüncü mıs- - Tahammül et yavrum, canının 
raa geçer: acısına dayan!.. Bu mukaarles işa -
«Kişinin cevherini mey ile tartar retler seni ölünceye kadar her türlü 

urafa> fenalıkdan, 'fena yollara sapr:ıakdan 
küruyacaktır. Temiz kalacaksın!. 

- İşte senin deminki meseleye Derler. 
geldik! 

Her vatnndaş verdiği verginin ye
rine sarfedildiğinden emindir.> 

Nevyork Belediye reisi şehrin he
nüz ideal bir şehir olmakdan uzak 

olduğunu, fakat buna çalıştığını ve 
çalışacağını söylemekdedir. 

de Almanları mütarekeye mecbur 
ettiği günün yıl dönümüdür. 

Bundan sonra her sene Şimali Af
rikada böyle tayyare manevraları 

! rafından Türk musikisi ve halk:: 
kıları, (saat aynrı), 21,15 ork~·ıd; 

1

22,15 Ajans haberleri, 22,30 P; 50 
solo, opera ve operet par~al~J, ~t· 
son haberler ve ertesi gunun P 

1 yapılacaktır. Fransa ile Şimali Af ri- r2mı, 23 son. 
kanın arasındaki rabıtayı icabında YARINKİ PROGRAM' 

Benim simdi bahsettiğim bu (Gü
listan) ve (Bağu bostan) asıl aşk 

bahçesinin kendıleridir. Bir daha o
kuyorwn, bak, dikkat et : 

- Hangi meseleye? 
Çocuk için bu can acısına dayan-

1 

mak en büyük meziyettir.; Eğer ağ
lamazsa anasını, babasını çok mem
nun eder. Bilakis eğer güler görü -
nürse, gülerse o zaman anac,ının, 

=============--=.==-müdafaa için nele~ yapmak Hızım Ôğle neşriyatı: ·ıdsi, 
Saat 12.30 plakla Türk m~sı er 

12.50 havadis, 13.5 muhtelif plak n 
- Hani benim sendeki istidad ve F A N T A Z J geleceği bu manevralarda tetkik e

dilmek için daha ziyade fırsat elde 

Açılır bağu bostanın 

Okunur dillerde destanın 
Sen baktığın gülistanın 

Biraz durup Turhana göz bebek
lerini süzerek : 

Gülleri solmaz Allahım ! 

- F:akat ıeiendim, bu, ilfilıi gibi 
bir şey! 

- A benim iki gözüm, yavrum, 
zaten bu dünyada, zaten bu kainat
ta, :zaten bu ıgörünen tekmil mükev
venatta iliilii olmıyan ne var? Ku -
laklarımızla ne ki .işitiyor Ye işite
miyorsak; gözlerimizle ne ki görüyor 
ve görmüyorsak; ellerimizle ne ki 
tutuyor ve tutmuyorsak; burnumuz
la ne kokluyor ve koklamıyorsak; 
dilimizle ne ki söylüyor ve söylemi
yorsak; kılbimizle ne ki hissediyor 
veya edemiyorsak bunların hepsi i· 
15hi değil ıde nedir? 

Turhan yan ciddi. yarı şaka. yarı 
da bu işe pek akıl erdiri!miyerek : 

- Şu lrarşıld meyhanede çingene
lerin zurna ve çifte nara ile çaldık
ları şey de ilahi a ğil ya ! 

Deruni gayet ciddi ve vakur bir 
tavırla: 

- O da iliıhi evlat, o da ilahi ! 
Hatüı .... 

- Peki, şugarsonun terator döv
mesi de ilahi mı? .. 

- Sana ben ne dedim? Bu dünya
da. bu kfünatt.a. tekmil bu mükev
venatta ilahi olmıyan bir şey yoktur. 
Turhanın deminki can sıkıntısı ye

rine şimdi k€'ndisine acayip bir me
rak gelmiş, onu şimdi, bu herif, yok
sa bir yarı meczup mu? diye bir dü
şünce almıc;tı. 

t ·n simdilik daha ileriye, daha 
derinlere va.rdınlmasıru istemiyen 
Deruni, tekrar biçimine g€tirip de
minki gazele dönmüş; birinci mısra
m manalarını tekrar uzun uzun an
lattıktan sonra ikinci mıs:raa geçmiş 
idi: 

- !Bunu içmez olanın kalbine Ley
rn gecemez .•. 
LeyHiyı biliyor.sun değil mi yav

rum? 
Yaratılışında şakacı olan Turhan, 

yine dayanamadı, yarı dalgın, yarı 
alaycı bir .sesle sordu : 

- Düttürü Leylayı mı? .. 
Deruni şaşkın bir hiddetle : 
- Yok deli Zibayı ! .. Mecnunun 

Leyliisını Mecnunun ! 
- Bir k ere Karagözde seyretmiş

tim! 

Tefrika No.: 25 

cevheri seninle daha ilk mey alemi· 

rnizde keşfim meselesine! İşte ben 
de dahajlk buluştuğumuz gece senin 
cevherini mey ile tartmıştım! 

- Sormak ayıp olmasın amma, O· 

nu kaç okka bulmuştunuz? 

- Henüz okkaya çıkma bakalım .. 
bununla beraber: 

babasının sevincine nihayet yoktur. 

Goro giedrken eve bir Hindistan ce
vizi bırakır. Bu aile için en hüyük 
bir şerefdir. 

Mısırda 

( S incf soy/ad un rltvnm) 
yoluk kaşın, sol tarafımdaki komşu· 

mun kızı da büyük ağzın ve şaşı gö-

zün bir Klark Geble, bir Grata Gar-
bo olmak için kufi gelmediğini.. ve 
bunun için .• 

cEğer maksud eserse, mısraı berces· Kahire, (Hususi) _ Mısır hüku-
te kafidirh . . .. 

San'at, istidad, kabiliyet, ses, gü
zellik, ve .. tali gibi her biri fıtri olan 

bir takım nesnelere daha lüzum ol
duğunu bir takdir etseler ... Bu tak· 

dir ediş şuuru belki de caddeleri 

mctt İtalyanın yem elçısı olan M. 
Dedikleri gibi benim de semde da- Picro Parinl'nin elçiliğini tasvib et-

ha ilk geceden keşfetmiş olduğum miştir. M. Parini ayni zamanda fa

ufacık bir cevher de şimdilik kafi, şist organizatörlerinin en mufritle-
vafi, ve şfıfidir ! rindendir. 

dolduran züppe sürüsünü meydan
dan yok edecektir. 

- Ne diyelim, öyle olsun inşaal
lah !. . 

- Bu cevher dediğim şeyi, ehlike

ma l ancak binde bir kişide zor bu
lurlar. 

- Tabii efendim, bizim memleket 

gibi binde dokuz yüz doksanını hep 
fakirler teşkil eden bir memlekette 

o mücevher denilen şeyler, buyur
duğunuz gibi ancak binde bir kişide 
bulunur. 

(Devamı var) 

Sultanahmed Birinci Sulh Mak -
kem~ind n: 
Davacı N. Şor ve A. Gesar şirke

tine izafetle vekili avukat Lazar oğ
lu Sezar tarafından Aksaray cerrah 
paşa bahar sokak No. 3 de Salahat
tin ve İstanbul emniyet sandığına 

şoför Fahri Doğan aleyhlerine mah
kememizin 937 /764 sayılı dosyası i
le açılan alacak davasından dolayı 

müddeanleyhlcr gönderilen dava is
tidası kendilerinin mezkur ikamet -
gahları terkettikleri ve şimdiki ad
reslerinin meçhul olduğu mübaşir 

tarafından verilen meşrubatla iade 
edilmiş ikametgahlarının tahkiki i
çin zabıtaya yazılan tezkereye ge
len cevapta keyfiyet teyit edilmiş 
olması üzerine icra kılınan duruşma
larında müddei vekilinin talebi üze
rine 20 gün müdrletle ilanen tebliğat 
icrasına mahkemece karar verilmiş 
olduğUlldan muhakemlerinin icrası 

için tayin kılınan 9-12-937 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 14 de 
Divanyolunda Sultanahmet birinci 
sulh hukuk mahkemesinde bizzat 
veya taraflarından tasdikli vekalet 
l':!ame ile bir vekil göndermedikleri 
takdirde muhakemelerinin gıyapla
rında icra kılınacal:$} dava istidası 

tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilfin olunur. (1~t6\ 

NUSRET SAFA COŞKUN 

""'""'"'""'"""'''"'""'"ııı'"'s'"'AıııT"''l''"Ş""""i'""l:uıi'"'N""'i'"'ııı"'" .. "'"""'"''"'"""'• 
Üsküdar icra . Memurluğundan : 

Behire tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23128 ikraz numara· 
sile borç alınan paraya mukabil dirinc:i derecede ipotek gösterilmiş 
olup borcun ödcnmemeııinden dolayı s:ıtılmasına karar verilen ve ta
mamına ehlivukuf tarahndan 522 lira kıymet takdir edilmiş olan Os
küdarda Kefcedede mahallesinde ten beller sokağında eski 14 müker· 
rer yeni 20 numaralı bir tarafı sucu Osman hanesi, bir tarafı Mustafa 
ağa hanesi, bir tarafı Besime hanım hanesi, ce~hesi yol ile çevrili 
bir hanenın evsaf ve mesahası aşağıda yaıılıdır: 

Gaynmenkut ahşap ve tamire muhtaç bahçeli bir hane olub : 
ZEMiN KAT : Zemini toprak bir antire ve zemini tahta bir kori. 

dor. Üzerinde bir oda, arkada bir sofa, bir he!!, zemini bozuk çi .. 
mento, içinde gömülü küpü ve alaturka ocağı ve bahçeye kapısı 
otan bakkal tavanlı bir mutbak. 

BiRiNCi KAT : Karşılıklı iki oda (birinde yük ve do,ab vardır)dan 
ibaretdir. Arkadaki odanın gerisinde :zemini çinko, etrafı ağaç korku· 
luklu bir taras ve hanede elektrik tesisatı, bahçede bir kuyu vardır. 

MESAHASI : Umum saha~;ı 85 metre murabbaı olub bunun 49 
metre murabbaı bina bakıyesi bahçedir. 

Yukarda hudud,evsaf ve mesahası yazıta gayrımenkulün tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup 21·12-937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 
14 den 16 ya kadar Üsküdarda lhsaniyedeki dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttır:na bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde gnyrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek 5-1-938 tarihine rastlayan Çar. 
şamba günü saat 14 den 16ya kadar yine dairemizde ikinci açık art· 
tarması yap1lacak ve bu ikinci Arttırmada gayri menkul en çok 
arttıranın Ü'ıcrine ihale edilecektir. 

Sataş pe,indir. Taliplerin artbrmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi ,:ermeleri veya millr bir 
bRnkımın teminat mektubunu ihraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanıifiye ve deltaliye 
resimleri ve Vakıf icare!li satış bedelinden tenzil edilir. 20 sendik la• 
viz bedeli müşteriye aittir., 

2004 num:ıralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 ün~ü 
fıkrasınca, bu gayrımenkut üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala· 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu!lusile faiz 
\'e masrafa dair olan iddiaTannı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
baklan tapu ıicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacaklan ve daha fazla malQmat nim ak isleyenlerin 22-11-937 La· 
ribinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak otan 
arttırma :şartnamesile 937 /6449 numarııh dosyasına müracaatları ilan 
"'lln\lr. '7720) 

- Olabilir, Hazret ! Sizin ilminize 
hürmet ederim ... 

166'! 
1 Numarah 1 CASUS 

scydim de darülfünun müdavimı ol· 
duğumu söyleseydim... Kendi ken
dime bühtan etmiş, vaziyetimi müş
külleştirmiştim. 

Maamafih, sihirbaz Hintlinin A
merika hakkında umumi malumatı 
pek azdı: 

Fakat emin olunuz ki, ben hayatta 
gibi ve fena mnksatlarla yaşayan bir 
adam değilim ... Evlatlarımı, biricik 
kızımı ve ticaretimi düşünmekten 
başka, beynimin içinde gizli hiç bir 
şey yoktur ... 

İllllt ııttmtlt&l11Ult11US1U&ÜJ 

Nakleden : Celll Cengiz 
Fakat ! cBuraya ne maksatla gel

din?• :sualine doğru cevap vennek 
kabil miydi? •. 

G örleıimi Hintlinin yüiüne çevir
dim: 

-· Ben Amerikalı bir seyyahım ..• 
Sizi :ziyarete gelmiştim"" 

- Beni nereden tanıyorsunuz?. 
- Şöhrainizi ipi~ 
- Kimden işittiniz? 
- Sizi herkes tanıyor ! 
- - Kim :ta\.·siye etti ... Bir isim ver-

mez misiniz?.. \ 

- Hayır." Çünkü, rehberim sizin 
gibi birçok fakir tanıdığını söyle -
mişti. 

- Birçok fakirler arasında beni 
tercih -etmenizdeki sebebi izah eder ... ~ 
mısınız .•• 

- Hiç bir sebep yok ... Rehberim 
bana, fakirlerin başka bir alemde 
ynşadıklannı söylemişti. Bu (filem) 
bende, tasavvur cdemiycceğiniz ka
dar derin bir merak uyandırdı. Bom
baya gelmişken bu (meçhul filcm) 
hakkında malum.at toplamak ve fa
kirlerle yakından temas etmek iste
dim. 

- Yalan söylüyorsunuz Kolonel 

1hazretleri! 
- Biraz evvel de bana Kolonel 

diye hitap ettiniz. Halbuki ben Şika
golu bir demir taciriyim. 

- Şikagolu bir demir tacirinin 
meçhul lılem hakkında tetkikat yap
ması çok gülünç olmaz mı? 

Hintli sı1ıirbazın bu suali çok ye
rindeydi.. keşki demir taciri deme-

- Hnzret, dedim, Bombayda mün
zeviyane hayat yaşayan sizin gibi 
muhterem bir kimsenin İngilizce ko· 
nuşması ne kadar garip ise, bir Ame
rikalı demir tacirinin de ullımu ha
fiye ile ve meçhul tılemlerle meçhul 
olması o derece tabiidk 

Siz niçin ve nasıl İngilizce konu
şuyorsanız, ben de meçhul alemi o
nun için öğrenmek istiyorum ! 

Hintli, sararmış çehremden mana
lar sezmiye çalışarak isticvabına 

1 devam etti : 

- Bombayda kaç gündenberi ika-
met ediyorsunuz? 

- Henüz bir hafta oldu .. 

- Ne vakit avdet edeceksiniz? 
- Birkaç gün sonra ... 
- Ben şimdi sizin beyninizde giz-

lediğiniz mahrem fikir ve kararları 
tıpkı bir kitao okur gibi okuyorum. 

- Yalan söylüyorsunuz, Kolonel 
Hazretleri! Eğer arzu ederseniz si
zin kim olduğunuzu ve buraya niçin 
geldiğinjzl izah edeyim. 

Sihirbazın sözlerinde ve tavrında 
tahammül edilmez bir gurur ve aza
met vardı. 

c - Senin beynindekilcri bilirim!> 
Demek büyük bir küstahlıktan 

başka bir şey d'eğildi. 
Vücudümdeki azama hakim ola

madığım şu sırada bile sihirbazla a
lay etmek ve biraz gülmek ihtiyacı
nı hissetmiştim : 

- Sizi dinliyorum, Hazret! dedim, 
söyleyin bakalım, beynimin içinde
kileri... 

Hintli kuru parmaklarını kıvıra

rak yukarı kaldırdı . Kendi lisanınca 
bir şeyler mırıldandıktan sonra. !!ÖZ-

edilmiş olacaktır. riyatı, 14 son. • ...... ·"r 
···5~ii~~·~lı~~i'"Blı-i~~1··5~ilı''li~k~'k·· ... s~iİ~;;~lı~~i"Bi~i;;~i"s~'ilı' JJukU 
Mahkemesinden: Mahkemesinden: . de 96 

Aksarayda Millet cadesın .
1
•

11 
• 

Davacı: N. Şor ve A. Gesar şirke- numarada mukim iken halen ı~ .re 
tine izafetle avukat Lazar oğlu Se- r7~}d • 

metgahı meçhul Mehmet u;; 1 •11ıc zar tarafından Aksarayda taş kasap h soı-
füılim bey sokak numnra 1 de İsma- Aksarayda cerrah paşa ba ar eÇ· 

il Adnan ve İstanbul Emniyet san-
d!ğında şoför Fahri Doğan alehleri
ne mahkememizin 937 /778 sayılı 

dosya mucibince aleyhlerine açılan 
alacak davasından dolayı rnüddea
aleyhlerin ikametgahlarına gönde
rilen dava istidası kendilerinin mez
kur ikametgahları terkedip gittik
leri ve şimdiki ndreslerinin de meç

hul olduğunu mübnşir tarafından 

verilen meşrubatla iade edilmiş ve 
polise ikametgahlarının tahkiki için 
ynzılan yazıya karşı gelen cevapta 
da keyfiyet teyit edilmiş olması ü-
7.erine icra kılınan duruşmalarında 
müddei vekilinin talebi veçhile 20 

gün müddetle ilanen tebliğat icra
sına karar verilmiş olduğundan mu
kemlerinin icrası için tayin kılınan 
9-12-937 tarihine rastlıyan perşembe 
cünü saat 14 de Divnnyolunda Sul
t3nahmct birinci sulh hukuk mah -
kemesinde bizzat veya taraflarından 
tesdikli vekaletname ile bir vekil 
göndermek suretile bulunmadıkla

rı takdirde muhakemelerinin gıyap
larında icra kılınncağı dava istidası 
tebliği makamına kaim olmak üzere 
ı!ôn olunur. {l 916) 

No. 3 de iken halen ikametgahı ın 
hul Snl5.hattine: . ke· 

Ge r "ır Davacı N. Şor ve A. sa !' oğ· 
tine izafetle vekili avukat Lazar lafl 
lu tarafından aleyhlerinize açı ı· 
25 lira alacak davasından. dolllfavıı 
kamctgahlarınıza gönderılen ıurı· 
istidaları gönderilen adreste ~~ırıtı 
madığınız ve şimdiki ikametg~ # 
da meçhul olduğu yolunda :rnu~de 
tarafından verilen meşrubatla 1 b • 
edilmiş ve ikamctg:ihlarınızın ta ge· 
kiki için zabıtaya yazılan yazıYll 

11 
• 

dr . . . bulun len cevapta da a esınızın ._11 . e ıv 
m:?dığı beyan edilmesi üz~rın ~ili • 
kılınan duruşmada müddeı "'·(llerı 
nin talebilc 20 gün müddetle 1 :arnf 
tebliğat icrasına mahkemece niı\J 
verilmiş olduğundan muhake~~ ta· 
icrası için tavin olunan 9-12-9 ~ ~,, .. t 

~ .. u ,,,... .. 
rihine rastlıyan perşembe gun ıılılllet 
14 de Divanyolunda Suttan ·nde 
birinci sulh hukuk mahken::~ ,re
bizzat veya tarafınızdan tasdı J1le1' 
kfilet11arne ile bir vekil gönd:~ırde 
ı::uretile bulunmadığınız ta jct"B 

muhakemenizin gıyabınızda ,, • 
r~ rrı·· k: lınacağı da va istidası teb. ı. 0ıı.ı· 

kamına kaim olmak üzere ıla~ısıG) 

Baş, diş, nezle, grip, roniatizP18 

ve bütün ağrılarının derhal keser. 

icabında gUnde 3 ka,e ahnabllJr • .. , 
Taklitlerdf'nin sakırıınıT. ve her yerde ısrarla grp.n isteyını ' . .. 

Grip, Baş \'C Diş A~rıları, 

lerini karşımd'aki duvara dikerek 
sordu: 

- Şu beyaz duvarı iyice görebili· 
yor musunuz? 

- Evet, beya zbir duvar .. görüyo
rum! 

- Öyleyse dikkat et, karşındaki 
duvara ! Bak, orada kimler dolaşı

yor? .. 

Hayatında ilk defa sinema seyre
den iptidai bir adam hayretile du
vara baktım. 

- İki insan gölgesi görüvorum! 
- Tanımadın mı Lu gölgelcrı? 
- Hayır ... 
Duvardaki gölgeler biraz daha net

leşti .. biraz daha canlandı .. 
Hintli kendi lisanile konu~rnasını 

bitirmişti. 

- Hala tanımıyor musunuz? 
- Hayır ... 
- Yalan sö •lüvorsunuz! Çünkü, 

bu dakikada zihninizden gecirdiği· 
niz şeyler bu manzar~ya mutabık -
tır ! 

- Bir kadın görüyorum .. ayakta 
telaşlı eöriinf'n bir de erkek var. 

(Deı•anıı var) 

Artritizm. 

darı: 
1 Bcşıktaş İcra Memurlu~lJ ~~~ 

Evvelce Bcyoğlunda ASJll rnuJcit11 

citte Kamhi apartımanında hUl 01:ı.11 
ıken halen ikametgahı ıneÇ 
Rıfat Kamhi'ye: ortıııtof• 
Şayian sahip olduğunuz li'l.J1ci• 

R sokBt>- I• 
de Viran - Vatman ızıı •·sitfl o. 

·ı. ta• ı· 14 No. lu hanenin kabı 1 uurı 
mamasından mahkemece şuY veril • 

. . karar 5ıı· zalesı suretile satışına ırına 
miş ve dairemizce açık ar~1ııt/g3'i 
retile birinci artırması tıff11,sı 

. · · ar c· 
çarşamba tarihine, ıkıı~c~ ele icrıı 
2/12/937 perşembe tarahın i 

•J kt" . c b ctııcce ır. ı·.retıfl • 
. • eçhU IJ Je9 Jkanwtgahmızm m ,, ..,, 1pıı • 

1 · • ına,.a... :ııı· 
l"tıen satL5 ilanı teb ıg uıere • 
ım ve malumunuz olmak ~ 
nm tebliğ olun~tJ~rı· 

Mernıır 
İstanbul 6 mcı İcra 

d~ n· dol•11 
a • uın ~ 
Kira bedelinden alaca~ çevril ıcıa· 

hapsedilip rehinin para~1 ...... esillc ı· 
C\•rl u• 5ııJCI si yolu ile parayn ç ,0ğh.1 ~o-

r~r verilen ev ~yası .Bc~kale 4 5' 
Pğacı Büyük Kırlangıç bB giif1ıt ,. 
lı hanede 17-11-37 çarş<l~tırrll' sııt 

. . . açık ar nt 9,30 da Bırıncı ur 
.1 • 0111n • tiyle satılncnğı ı un 



ı:::~~lkan . Den~zt.: H.a.rbini _.~:>~?.:'. ;~ 
':~::t:"::~-Niçin ·ve Nas~l '.K.aybettik? . r"'""""'"""'""" 
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Başkumandan emir veı·iyor: 
- Akdenize çık ve bat ! 

Tekirdağlı Hüseyin ile Hindli Faz
zal Muhammed, Türk Hava Kurumu 
menfaatine karşılaşacaklardır. Hamidiyenin 

Ramiz ne 
Amiral Akdenize çıkmasında 

menfaat isthdaf ediyordu ? • 

Mondros muuharebesinde niçin Os
rnanlı donanması mağlup sayılıyor? 

Müliıyim'le kozunu paylaşamıyan 
Hindlinin sırtını yere getirmek her 
halde Tekirdağlı için kolay bir iş o
lacaktır. 

Hindliden bir türlü intikamını ala
nııyan Mülayimin, Hüseyine dua e-

l 
deceği şüphesizdir. Birtakım neşri

yata rağ'."en ~u ~re~lerin aliika i:e 
takip edılmesı mumkun bır spor ha
disesidir. 

fa~Onanmanın bütün ne,•akısını Ye 
Un· hır kuvvet karşısındaki vazıye
"' 

1 taınamen müdrik bir Amıral 
"''<\"ki' d ita , ın e bulunan zavallı Amiral 
,, nııı; birinci harple ikinci harp a
h:ndaki Iasılai müddet zarfında 
ne nevakısı ikmal için ne müşkiilat, 
ıa,, Zaruret ve ne ıstıraplarla karşı
vaır:'ış~ır?. Bunu, artık, o vakitki ah
niııı &0 2önüne alan efkarıumumiye
llıa insafına tevdiden başka çare kal-

mıştır. 

'ırıda işaret eylediğim veçhile düş • 
manı üssülharekesinde bastırmak e
melile idi. Ancak, Averofun vaziye
tini istiksaf ettirmek lazımdı. Ben 
bu işte ıİaı!diyenin musammem o
la hurucu hareketinden istüade ey
lemek ve bu islikşafta Hamidiyeyi 

!
kullanmak emelinde idim. Hamidi
yenin hurucu esbabu; hatıralarıı 
söyleye arkadaşlardan pek azları ve 
o da kısmen izah edebilmişlerdir. Şu 
ciheti bilhassa kaydedeyim ki siya
setle iştigalden bir an hali kalmıyan 

ve her şeyde yalnız (Cemiyeti mu
kaddes) ein umdelerini, siyasetleri
ni tatbik ve temsil eyleyen Rauf Bey 

kaptaı donanmada uzaklaştırmak ta 
bu huruç işinde istihdaf eylediğim 
maksatlardan biri idi. 

• • 
Programlı çalışma hı noktayı esnayı seferde rastgele

ceğiniz her hangi düşmana mensup 
vesaiti bahriyeden (balıkçı kayık

ları vesaire) öğrenebilirsiniz. Eğer Daficıhk KIUbU bbtUn te• 
Averof, halitamirde ve limanda bu- f8kkUlletlmlze ör n ek 
lunuyorsa cepaneliklerin ateş aldı- olacak bir ı, gördU .. 
ğını bildirirsiniz. İşte bu parola üze- Bir işte programla hareket etmek 
rine de son talih oyunumuzu oyna- o işin selameti bakımından en doğ
rız... 1 ru. yoldur. İşi olurun~ ~ı!'~km~k ise 

Filhakika, Rauf Bey, hareketinden daıma muvaffakıyetsızlı~_ı dogur~r: 

!bir iki gün sonra bize bir telgraf çek- Yiyeceğiniz bir yemegın lıstesını 
.. .. .. .. evvelden görüp öyle sofraya oturur-

ti. Fakat bu telgraf, komursuzlukten 
1 

d h . t hl · t kl' .. . . . . .. sanız nası a a ış a ı. ve ıs e ı 
bahıstı. Bu vazıyet karşısında mute- . . b . "d . . . 
h · k 1 kt h ki ·d · A b yersınız, ve u ış, mı enız ıçın ne 
ayyır a ma a a ı ı ım. ca a 

1 
- · · 

. . derece fayda ı ise, yapacagınız ışın 
Rauf Bey, nasıl bır vazıyetle karşı- programını da evvelden bilmek oka
laşmıştı?.. Kafi kömürü olduğunu dar iyi netice verir. 

'1 -- S O N T E L G R •· F - 16 lklnclte,rln 937 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 .__ ___ ___,;;;..._ 

1 - idaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo şemasına uy
gun olmak üzere yeni bir elektirik santralı tesisi işi kapalı zarf usu• 
Jile eksiltmeye konmuştur. 

il - Bu tesisatın mootaiı da dahil olduğu halde muhammen bedeU 
sif lzmir 95000 lira ve muvakkat teminatı 6000 liradır. 

111 - Eksiltme 9-XJl-937 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 15 
de Kabat•şta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 475 kuruş mukabilinde inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesile Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - isteklilerin, fenol şartnamede yazılı takatte bir gazojen tesi
satı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun 
olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üze

re eksiltme gününden en az 15 gün evveline kadar, inhisarlar Tuz 
fen şubesi Müdürlüğüne vermeleri münakasaya girebilmek için dahi 
eksiltmeden azami 2 gün evveline kadar, tekliflerini muvafık bulun
duğuna dair mezk Or şubeden vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V oci mad
dede yazılı diğ'er vesikayı ve muvakkat teminat akçesi makbuz veya 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç 
saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde verilmi~ olmalıdır. "B.. "6960. 

• • • 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan bir adet çift devreli 

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

2 - Pazarlık 22.Xl-937 tarihine rastlıyan Pnzartesi günü saat 14 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun
da }apılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün adı geçen komisyondan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsız teklif mektupla• 
rını ve kataloklarıııı eksiltme gününden evvel inhisarlar Tütün Fab
rikalar Şubesi Müdürlügüne vermeleri lazımdır. 

6 - lsteklile rin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte O/o 7,5 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komi•yona gelmeleri ilan olu-
nur. "7517,, 

Yüksek Mühendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

ıarilh_akika İstanbul, uzun bir fası
~ıı llıuddetten sonra gönderdiği beş 
llıa~l"?niden başka bir cepane ol
•d" ğını bildirince cepanenin tez

'ıı ı, teksiri için ne gibi çarelere baş
•·e rı:ıınuştur. Bunları artık yegan 
ıU:"" ifade ve tasvire imkan yok· 
Ilı<;~~~ ka~ar diyelim ki, Çanak~ale 
ıııu, ıı ınustahkeminde buldugu -
ler · ~epanelerden işe yarayabilecek
~ca a ınınak ve Turgudun daha faz
"'ın buı un an cepanesinden bir kıs
ı. hı Barbarosa nakledilmek sureti· 
ı,,~.er İki geminin beher tareti için 
•ln~z ~n atımlık bir meYcut temin 
~_.,.dabuınişti. Maahaza şu noktayı 
~d/ıhtiyatıa söyleyeyim ki zikrey
:e. ~~m bütün erkam ve kemmiyet
~'P.ı. ,5e.>ıe sonra tehattura çalışıl -

Hamidiyenin bu cevelanı hazırla
nıp Başkumandanlığa bildirildikten 
scnra gelen tas\'ip eİnri aynen şu -
dur: 

pek iyi bildiğimiz Hamidiyenin ver- İşte bu esası ·gözönünde bulundu
diği bu telgraf ne gibi bir hale işa- ran, ve yepyeni, hatta daha bebek 
retti. dPnilecek bir yaşta olan dağcılık klü

İşte bu yeni vaziyet üzerine do - 'bü, bütün spor klüplerine, hatta he
nanma erkanını, ve süvarileri top- pimize nümunei imtisal olabilecek 
!adım. Meseleyi kendilerine izah ey- bir harekette bulunmuş ve iki aylık 
!edim. Donanmanın nakafi kuvveti, sosyal ve sportif faaliyetinin prog
bütün hazırlıksızlıkları, hepimizce ramını bir broşür içinde toplayarak 
bilinen bir hakikat ve harpte ümmi- azalarına sunmuştur. 

Eksil!meye konan 
Eşyanın Cin<i. 

Miktarı Tahmini fiatı 
Pey Eksilim~ gün ve 

akçesi tarihi saati 

Elbise 124 Ta. 2439 Ku. 227 L. 26-11-37 

Gayet müstaceldir. cuma 14 

Palto 38 Ad. 1839 Ku. 54 L. 26-11-37 C. 28/29 Kanunue\'Vel 328 (mah .. 
Temdir.) Cuma 14,30 

di galibiyet dahi mefkut olmakla be
raber, işte ikinci o meş'um huruç ta 
bu içtimada kararlaştırıldı. 

248 
372 
744 
372 

Ad. 
Ad. 
Ad. 
Ad. 

183.00 Ku. : 
36.0C Ku. : 
14.50 Ku. : 
52.00 Ku.: 108 L 26-11-937 

t tçrn takribidir. 

•Hamidiye kruvazörü ile icrası te
karrür ettiği bildirilen akın hareketi 

pek münasiptir. Sür'atle hareket o

lunması tavsiye olunur. Avn ve ina
yeti iliihiye baki ve rehberiniz ol
sun.• 

Şurası son derece mühim ve calibi 
dikkat bir hususiyettir ki, düşman 
nsaiti istihbariyesi, casus teşkilatı 

Dağcılık klübünün başında bulu
nan idarecilerden Bay Memduh Mo
rrının teklifi üzerine yapılan bu iş, 

şimdiye kadar hiç bir spor teşekkülü 
krafından yapılmamış, yepyeni ve 
çok doğru bir seydir. 

Gömlek 
Fanila 
Mendil 
Don 
Havlu 
Çorap 
Pojama 

248 Ad. 27.50 Ku. : Cuma15 

J., t bu esbap iledir ki birinci harp 
'ın fınc; harp arasında bir aya ya
~a asıla haylfılet etmişti. Zaten, 
>ıı.ııtınanın ikinci hurucu da döş
'<ltid a karşılıklı bir tesadüm ve te-

l}ı e-ı Ziyade düşmanı kendi üs -
"'- arek . d . 
-~~Ub esın e bastırmak eme"lile 
ıı )" Ulnıuştu. Ancak, talii harp bi-

Umum Başkumandan vekili 
Harbiye Nazırı 

NAZIM 

Bu emir üzerine Rauf Beye mah· 

rem bir şekilde ve şifahen şu tavsi
yelerde bulundum: 

mükemmeldi. Çünkü huruç sabahı 

düşmanı, Averofu, üssülharekcsinde 

değil, hareketimizden pek az sonra 
tam cephemizde bulduk. 

(Devamı var) 

• • 
Bir tashih 

Belki. bazı klüplerimi1in idare he
yetleri. bi;yıe bir şey yapmayı dü -
şünmüş olabilirler. Fakat, kuvveden 
fiile geçmi\'en her hangi bir hareket 
vaki olarak kabul edemeyiz. 

-:~ düşmanla karşılaştırmış ve 
k~q:. harbi donanmamız ale_yhine 
~la 1 hettirmiştir. 

~I. ık~ aza, şu noktada ısrar ederim 
lı de 

1~ci harp dahi, Türkün azmü 
Ilı "ıı:~nı, ve faik bir kuvvetle çar
fhı.~ tan yılmıyan fıtri şecaatini 
~ltııa~e tezahür ettirmekten hali 
, U nok ış ve hatta arkadaşlarımın 
'1eaı tadaki hatalı kanaat ve mü
Q~ın:rı hıliıfına, yalnız biz değil, 
, li!e ~ dahi mevkii harbi, ric'at su
ı lltıııı "",keylemiştir. Hatta Barba
·~ıe d llıuteaddit mermiler, isabet
~! le~ik. deşik bir hale gelen o za-

Vaziyeti pek iyi biliyorsunuz ki, 
hükumetin istihbarat teşkilatı he -

men yok gibidir. Düşmanın hiç bir 

hareketinden haberdar değiliz. Bi-

Binaenaleyh, bize bu yazıyı yaz
dırmıya saik olan broşürü, bütün 
spor klüpleri idare heyetlerine tav· 
siye eder, ve kendilerine böyle bir 

Evvelki günkü tefrikamızda Ami- ı:ro~ram yaparak bütün azalara bil
ral Ramizin Barbaros ikinci süvari- dirdikleri takdirde elde edecekleri 
sinden bahseden fıkrasında; cdonan- randımanın ~ak daha fazla olacağını 
ınada faal bir hizmeti> yerine cfiill hatırlatırız. 

zim için en mühim nokta, Averofun bir hizmeti. ve cmübhem. yerine de 
Kırmızı - Be,·az, Türk sporuna 

halihazırdaki yaziyelini ve elyevm .mühim• vanlışlıg'ı olmuştur .. Key-
, gösterdikleri bu mükemmel nümu-

nrrede bulunduğunu bilmektir. İşte fiyeti tashih ederiz. neden dolayı. Dağcılık klübü idare 

"'"''i~t;~.,b~'l''''''s~lılıi''''''iVi'ü';;·;;·~;ı;·;••••"'''''''''''''''''''''' ~::e~~:~ e~:r~!~~et b;:;: ~~~~~: 
teklif sahibi.Memduh Morana da bü-

Arttırm a ve Eksiltme yük bir hisse ayırmayı unutmamış
tır. 

Komisyonundan : 
""llÖll! 'l' esııe beraber, bir araya top· Muayene ve tedavi evleri içio Cerrahi ve doğum aletlerinden mü-
4hıt at Urgut ve Mes'udiyenin nıüt- teşekkil 20 Tros takımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
'ıtıınıa ~Şleri karşısında Averof, do- l - Eksiltme 17- 11-937 Çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğ-
~'•ti ~1 

takipten feragatle ihtiyarı lünda Sıbhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğ'ü binasinda kurulu ko-
' lnı~ştha ziyade muvafıkı ihtiyat misyonek yapılacakrır. 
~..ı~'~i bur .. Osmanlı donanmasını, 2 - Muhammen fiat: bir Tros takımı için: 290 liradır. 
t'teıı kır ın'idam ve ciddi bir fela- 3 - Muvakkat garanti 435 liradır. 
"~lı h Urtaran da düşmanın bu 4 - istekliler şartname ve listeyi hergün komisyonda görebilirler. 
•t,tllııı arekctidir ki birinci ve ilk 5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesika5iyle 2490 sa-

1."t b;ı~a dahi zikreylediğim veç- yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak-
:(,', ~ııı •h~ra bu bahri harbin vazi- buz veya banka mektubunu havi zarflarını ihale saatindeden bir saat 
'.'t~ •l:ı Utnıyesini kritik eden İngiliz- evvel Komisyona vermeleri. "7419

0 

(Kırmızı - Beyaz) dan 

l lstanbul Levazım Amirliği ı 
S•lınalma Komi•yonu hanları 

3. Kor Tumenlcri için 250 ton ka
dar buğdayın kırdırılması 22/11/937 
pazartesi günü saat 14 de Tophane
de Levazım amirliği satınnlma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3067 li· 
ra 37 kuruştur. Teminatı 460 lira 10 

kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görül~bilir. İsteklilerin kanuni ve
sıkalarile b.>raber belli saatte ko ~ ıl..~il~·harpta galip ve mağlfıp bel- 1---------------------------

bila ır. Çünkü her iki donanma 1 HARl.CI~ ASKERi~ Kl-TAATI I"LA~ NLARI 1 misyona gelmeler*i. 
~ ~~~Clice terki mevkile ric'at 

-~l><'rdır. hükmünü verdirmi- =------------------·-----------: Dikimevleri için 2900 adet mah -

,257, .7678, 

~ <\ıı~ak: olmuştur. Tümen birlıklerinin aşağıda mev- 'ımitte Tüınen -~a_tınalma komisyonun- ruü çadır direği 22/11/937 pazartesi 
<ı, icı:u nıağlfıbiyeti tekabbiilü _ kileri ve miktarları yazılı 134 ton da her gun gorulebılır. Her mevkiin günü saat 14.30 da Tophanede İstan

"' ~c •lın lcrimjzdeki hasaratı gözö- ekmeklik unun kapalı zarfla eksilt- 1 ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de bul Levazım amirliği satınalma ko
' ~e \ocrct~~- suretile kendi kendimi- mesi 22/11/937 pazartesi günü saat ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün misyonunda pazarlıkla eksiltmesi 

\>bit ~ tgınıiz bir hükümden baş- 15 te İzmitle Tümen satınalma ko- ve saatinde kanuni belgelerle ilk i- yapılacak!' r. Tahmin bedeli 4060 li-
lııe ;.Y değildir. misyonunda yapılacaktır. Unun be- radır. İlk tcminotı 304 buçuk lira-

.. ııt 1 Ik nancalarını ve teklif mektuplarını 
~ ~Cyj r~den şu noktayı da ila- her kilosunun tasınlanan fiat arı i dır. Şartname ve nümunesi komis -

~ ll;ıtb ııı kı, birinci harbi mütea- inancaları ve miktarları aşağıdadır. ihtiva eden kapalı zarflarını İzmit- yonda görülebilir. İsteklilerin kanu
h. ct;ı ~rosu ziyarete gelen Nazım Şartnamesi İstanbul, Ankara, Eski- te Tümen satınalma komisy0nuna ni vesikalarile belli saatte komisyo-
ı(l •ga~ııanınanın pcrişaniyetine şehir Jeyazım amirliklerinde ve iz- vermeleri. •576. .1411. na gelmeleri. .258. ,7579, 
~~l do .. olduktan ve gemilerin Mevkii Mikdarı Beher Kilosunun ilk inancaları İstanbul 7 inci İcra Memurluğun-
·• c gord" ton tasınlanan F. 

\ d •ı~tıı ukten sonra bunlarfa Kuruş santim Lira Kuruş dan: 
........ ~tııı bir edilıp harbe girişildiği- Tuzla 58 12 80 557 00 

Bir borçtan dolayı haciz altına alı-
l.-; ııor8 hayret izhar etmekyen Gelıze 76 12 70 721 00 n~n masa, sandalya, kanape, koltuk, 
~ ~1~e a ~deınemiş olmakla bera- --

1281 
fJO taban halısı ile sair ev esyasının a-

l ~L 'fnl z t 134 • 
'<tıı ~ a2 a ' makamına avdet- • çık arttırma suretile paraya çevril-

496 Ad. 25.0() Ku. : 
124 Ta. 285.00 Ku. : 

Mektebin 937 mali senesi talebe çamaşır ihtiyacı olan yukarıda 

cins, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı çamaşırlar açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksillmeleri hizalarında gösterilen gün, tarih 

ve saatte yapılacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin hergün 

ve eksiltmeye ııireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mek

tep binası dahilinde toplanan Komisyona müracaatları ilan olunur. 
"7506. 

Belediye zabıta memurlarına yaptırılacak 47 tane muşamba aç;k ek· 
siltmeye konulmuştur. Beher muşamba için 13 lira bedel tahmin edil. 
miştir. Kumaş nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğ'ünde görüle· 
bilir. istekliler 2490 N.lı kl\nunda yazılı vesika ve 45 lira 82 kuruş:uk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26-11-937 Cuma a-ünıi 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7651) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonu 

Riyasetinden : 
Trahom mücadele Hastanesi ve Dispanserlerine lazım olan 69 kıP 

lem ecza açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 17.11-937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve içtimai Muavenet l\lüdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 2448 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 183 lira 60 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve listesi hergün Komisyonda görebilirler. 
5 - istekliler car! seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 s&• 

yılı kanunda yazılı belgt-ler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak• 
buz veya Banka mahbuzu . ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
gelmeleri. •74 ıs. 

Yıl 

Vakiti ar Vaıatl Ezani i > 
1~i •Çı~~nra donamaı ikici hu- . .. . • •

1 

. mrsine karar verilmiş \'e satış 17 / 
1 "• "'•L"' ve bat. tabirlerile e- İzmır mustahkem mevkı kıtaatı- da kayıtlı olduklarına d'aır vesika 111937 t "h' .. d"f b 

\ e .. ,,, 0 k'l d - k 1 fi .. t k b . . d arı ıne musa ı çarşam a ı /leıııeı_garabet ve acibesini iz. nın 238 O ı o sa eyagı apa ı zar a gos erme mcc urıyetın cdirler. Ek- .. .. • bili taksim olmamasından mahkeme 
• "' su t·ı münakasaya konmuştur. İhalesi 30/ siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı gunu saat 15 den 16 ya kadar Beyog- ce şuvuun izales'ı sureti]e satısına 

... d. •a. d. . 
Güneı 6 48 va,i re ı e o vakitki ah- ı Ab k k 9 d M , • ,,. ·Yeti 1193 1 .. .. t 16 d ! . 1 k 2 3 .. .. d I " anoz so a numara a ve e-

e "er· umumiyenin şaşkın- 1 7 sa ı gunu saa a zmır e- anunun ve uncu mad elerde ve 'd" k'' .. d B" .. kd dd . karar verilmiş ve dairemizce açık 
~... " ıoa 1 • : .. . . . . . rı ıye oyun e uyu ere ca esı I . . . . 

'

,,, "'~n. 
0
•
1 

n ığına artık bir delil vazım amırlıgı satınalma komısyo- şartnamesınde yazılı \'esıkalarıle te- ,4415 al h d k' 
1 

d aı·ttırma suretıle bırıncı arttırması 
•c;ı,, • Ilı 

1 
numar ı ane e ı eşya ar a 

~ 1\( ı Ilı~ uştur. nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli min~t ve teklif n_ıektuplarını ihale rant 17 den 18 ze kadar satılacağın- . l?/11/937 çarşamba tarihinde, ik,n-

1 58 
Ôğle 11 59 7 09 

' 

ikindi 14 34 9 44 
Akşa .. 16 50 12 OJ 
Yatsı 

' 
' 

'• ~ize ~~kkaktır ki donanma- 21896 lira, ilk teminatı 1642 liradır. saatınden en az bır saat evvel ko -
1
a"n talih olanların muayyen saatte /c: ~rtır".'ası 2/.12/937_ perşembe ta-

~·e i~:~i hurucu bu cÇık ve Şartnamesi her gün komisyonda gö- misyona vermiş bulunacaklardır. mahallinde memuruna ~·;.,",,! e- rıhınde ıcra edılecektır. 
ısalden ziyade yuka- rülebilir. İstekliler 'I.icaret Odasın- .596. c764h /ciimesi ilan olunur. 1 iirnmetgiıhınızın meçhuliyetine bi-

18 26 1 35 
" imsak 12 15 ıl 5 06 

- -
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,Radyo-aahasındarnatık"" .... olduğü tükenmez teknik menbaları sayesinde RCA her vakıt ilk olarak• 

tekmil dünya müşterilerine en müheyyiç lcadları arzetmlştfr. Tekmil saJr m~rkalar, bun

ları yalnız takip ettiler. RCA birçok lcadlart meyanında llk olarak: Dinamik oparlörü, 

Elektrik şebeke cereyan le işliyen ilk radyoyu, ilk çelik lambaları ilk göz aya· 

rını lcad etmiştir. Oüyanın en büyük teşkllAtına malık R C A tarafından, 

vücude getirilen bir ahizeye malik olma k ta n dolayı tam manaslle 

e Ar ur o 1 a b 1 \ 1 r s 1 n z. 

INKIBAZI, HAZIMSIZLIGI 

D 
EKŞiLiK ve YANMALARINI 

r 
1 

. . . . 

iME .1 
Bu ke,idenin en bUyUk ikramiyesi olan 

30.000 Lira 
NiMET GiŞESiNE ÇIKTI 

MAZON MEYVATUZU GİDERiR 
Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçll~esi 

· IAtif, tesiri kolay ve mUIAyimdir. Yerini hlçbl~ 
mUmasil mUstahzar tutamaz. MAZON isim, HO· 
ROZ markasına dlkkal 

Dtposu : Mazon ve Boton ceza deposu. lstanbul Yeni postane 
arkasında No. 47 

mostura camekanı ve mutfak dahi
linde yemek sobası, muhtelif şekil-

de büyük \'C küçük 26 adet bakır , 
tPncere, büyük ve küçük 13 adet ba
kır tepsi, üç adet büyük maltız, mub

te!if şekilde 113 adet yemek tabağı, 1 
ve lokanta dahilinde lokantacılığa j 

1 ait bilcümle eşyalar teşrinisaninin 

Parayı. bizzat Nimet Abla; Ballkeslr kazası 
Kebtnıd Nahiyesinde 15346 numaralı bilet 
sahibi Bay Nafiz'in evine kadar götUrdU, tes· 
llm etti. Bay Nafiz son derecede memnun 
kolarak ve Nimet Ablaya iyi bir bahşls vere· 
rek treıe kadar teıyl etti; 

Ayrıca: İkinci ikramiye olan 15.000 lirayı da NiMET ABLA ·ozoEN 
19/11/937 cuma günü saat 14 de a
lenen bilmüzayede satılacağından 

ıtalib olanların mahallindeki memu
runa müracaat etmeleri ve rüsumu 

dellaliye ve sairenin alıcıya ait ol
duğu ilan olunur • 

8135 numaralı bilet sahibi Bastancıda Bayan Anjel'e verdi. 
Eminönü 16 No. lu NiMET GiŞESi sahibi NiMET ABLA ÖZDEN .. 
1 LAN 1 SAT 1 Ş 

Üsküdar icra Memurluğundan : 
Hüseyin Rami tarafından Vak1f Paralar idaresinden 23682 ikraz 

numarasile borç al•nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gôs· 
terilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satınalmasına karar 
verilen ve tamamına ehli vukuf tarafından 300 lira kıymet takdır edil
miş olan Üskiidarda Valdeiatik mah3IJesi Çavuş deresi ~okağında 
kayden eski 151 yeei 127 mahallen numarataj 113 numaralı sağı Se· 
her hanım arsası, solu Gülhanım hanesi, arkası müteveffa Bayramağa 

verc~eleri ve Hayrettin ağa bostanı, önü Çavuşderesi ; olu ile çevrili 
ahşap bir hanenin evsaf ve mesahası aiağıda yazılıdır: 

Gayrımenkul bahçeli bir hane olub : • 
ZEMiN KAT : Zemini malta döşeli bir taşlık, merdİ\'enle çıkılan 

zemini toprak bir oda, diğer bir ta~lık üzerinde gömülü 2 adet kup, 
babakçedcki aralığa açılan bir kııpı, bir merdivenaltı zemini taş dö
şeli ve içinde kuyusu olan bir mutbak (bina hıtriçdir.) 

BiRiNCi KAT : Bir sofa üz.erinde yük ve dolabı olan iki oda, bir 
heladan ibaretdir. 
UMUMİ EVSAFI : Hane harap \'e muhtacı tamirdir. Sokak yüzün· 

deki zemin kat duvarı :\hşap dolmadır. 
MESAHASI : Umum sahası 268 metre murabbaı olub bunun 72 

metre murabbaı bina geri kalanı bahçedir. 

1 ~~~~~~~-

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 
1 - Gümrük Muhafaza Ôrgüdü için 34 kalem Muhabere malzeme

sinin 17-11-937 Çarşamba günü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır· 

2 - Ta.sınlanan tutarı 1289 lira 15 kuruştur. 
3 - Şartname ve liste Komisyondadır. Görülebilir. 

• 4 - isteklilerin ilk tr.minat olarak 97 liralık vezne makbuıu wya 
Banka mektupları ile birlikte o gün Galatada Eski lstanbul gümrüğü 
binasındaki Komisyona gelmeleri. (7685) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Haydarpaşa gümrüğünde bulunan 37 bin kilo sıkletinde 

tün teferrüatile beraber iki adet kereste hizar makinesi 

ve transmisyonlarile birlikte kapalı zarf usulile satı, ilanı 

yel 2'azetesinin 12-11-937 günlü nüshasındadır. (76:ı 8) 

olan bü. 

lokomobil 

Cumhuri-

kıymetin % 7,5 u nisbetindc pey akçesi \/ermeleri veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellaliye 
resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 sendik ta
viz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasıncn, bu ga}rımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala. 

.. t. .. 

·-SAÇ BAKiMi 
GüıeJJitfn en birinci şartıdır· 

1 ·ı· ......... 
· ı 1 açtıİİrİ. ••••••••il...,. ·--Doktor. Opera tör.-! 

Orhan ~/,ahir T oros 
l ıık· Kulak, Bıığ:ız, Burun has a 

ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakharnit Cadde(' 
Geyik Apadmanı No: 1 

mHer gün 15-~9 ka~ 

1 
Askerı fabrikaia'J 

llAnları 
. oJııtl 

Muhammen bedeli 5~.5 ııra 
rıı· 

Zcvtinburııu silah tamirhanesi a 
J ıı· 

'
1 
zisi dahilinde yetişen otların §artn 

ııı· 
: mesi vcçhile bir seneliği SalıP9 

11 rnasıtı· 
1 rında Askeri Fabrikalar yo a r 

d P3za 
daki Satınalma Komisyonun a ,, 

··ı:ı .. 
likla satılacaktır. Pazarlık gııl ,. 
30/11/937 salı günü saat 14 de 0 

• 

· ·nat P3 caktır. Istcklilerin %7,5 tcını 
1
• 

k t teıYl ~Uy rası olan 400 kuruş muvak a ıı· 

inat parasının her hangi bir :Malr11 ... 
.. il .. ~ 

dürlüğünc yatırarak mezkür gu , 

!
saatte komisyonda bulunmaları. ş .. b • 

. uıc ' 
name her gün komisyonda gor , 

1 
. ,762J' 

lır. 

Çaresi varken ıstırap 
hal! · çekmek.. ne acınacak 

1 
•• •• GRİPİN: 
Üşütmekten mütevellıd bü-

tün ıstırabları, adel~ l>el, 

eınir ağrılarını 

dindirir 

•• • • 
811-rı· 

En şiddetli baş ve diş ~ 
ve 

!arını, romatizma sancı 

sızılarını 

keser 

·icabında günde 3 kaşe ahnabilir·. 
. . . teuioıZ· Taklitlerinden sakınınız. ve her yerde ısrarla grıpın ıs J 

r.ı: 
iKTiSAT VEKALETi iÇ TiCARET UMUM MÜDÜRLOGüND!ııı• 

30 ikinci Teşrin 1330 tarihli acnebt Anonim ve sermayesi . . e~. bıl' 
münkasim şirketler kanununa tevfikan Türk iyede çalışmağa ı~ı~ 1 tiııill 
lunan (Di Levant Ayron End Maşineri Kompani Limilet) Şır·~yete 
Türkiye Umumi vekili George Alfred Chisnell h~iz olduğu scl3 _

1 
s)'et 

binaen bu kere müracaatla şirketin Türkiyedeki faaliyetine nı ~ıııd• 
vermeğe karar verildiğini ve tas.~iye işini yapmak üzerede. lsta;".0ıcıat 
Galata'da Karaköy Palasta 3 ncu katta 13 numarıtda mukım 
Danış S. Somersan'ı vekil tayin eylediğini bildirmiştir. paııi~ 

Bu şirketle alakası olanların mezkur mahalde mukim A\•uk3~rrıeıer1 

S. Somcrsan'a ve icabmda iktisat Vekaletine müracaat c / 
ilan olunur. ~ ...,. 

Dr. Hafız Cemal 1
- Kimyag~r 

(WKMAN HEKiM) Hüsameddın ,.,. 
Dahiliye ınütehassısı 

00 
kuruş ·ı: 

Tam idrar tahlili 1 ~ f.ıtllll 
Pazardan başka günlerde öğle ~ 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

1stanbu1da Divanyolunda (104) nu-

maralı hususi kabinesinde hasta • 

ıarını kabul eder . . Salı, cumartesi 
günleı i sabah .9.5 - 12> saatleri ha-

Bilümum tahlilat. Emioönu ı;ısırıd• 
kar~ ve Eytam Bankası 

=•l~z;ze~t~B;e~H~a;n;ı.i..ıJl!~:':;d" 1 aeı 
·dare e 

Sahip· ı·e neşriyatı 1 • . 

Baş ,~~'::r:ı:-vıce _/ 

Yukarda hudud,evsaf \'e mesahası yazılı gayrımenkulün tamamı açık 
arttırmaya konır.uş olup 21-12-937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 
14 den 16 ra kadar Üsküdar lhsaniyedeki dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttır:na bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek :5. l-938 tarihine rastlayan Çar. 
şamba günü saat 14 den 16ya kadar yine dairemizde ikinci açık art
tırma" }apılacak ve bu ikinci Arttırmada gayri menkul en çok 
arttıranın üterine ihale edilecektir. 

Sntış peşindir. Taliplerin arllırmaya girmezden evvel muhammen 

kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 
20 2ün içinde evrakı mÜ!ıbilelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
hakları lapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 22.11-937 ta
rihinden itibaren berkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 937 /6448 numaralı dos}·asma müracaatları ılan 
olunur. {7721) 

kıki fık;ıravtı mahsust•ır: Muayene

} hane ve eve telefon: 2:?~98 - 21044. 

- ETEM İZ~aası/ 
------ .. • a MatbaD 

Ba..<:ıldığı 11er: EbıızzıY 


