
,.. "' 8AYISI HER YERDE ~-----, 
Her yerde ve her 
zaman soğuğa karşı 

TABii KANYAK 
Son sahifedeki 

En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi lıını okuyunuz. 

maiıftunmniiüilıiiül'üi omı 
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~~=~vJu.~=~=;;;;;~~------·------------~----~--....--,, 
Almanya Ortaavrupayı da içine alan 
büyük bir lmpara·torluk kurmak istiyor 

A lnıanya ile anlaşmaya lngiliz 
imkan yok Müstemlekeleri 

lt<ıfya-Almanya-Japonya dünya Nasıl ida~e 
lıaritasını yeniden çizmeğe Ediliyorlar? 

karar vermişler 

Frans-ız+-sefı·rı· Ro--
Loid Corç parlemento

da epeyce gürültü 
çıkardı 

Londra. 19 (Hususi Muhabirimiz-
lh den) - Sabık Başvekil Loid Corc 
111a pakflnln g·ızl'I " Avam Kamaarsında Hükumetten Fi-

listin hadiselerini ima ederek; cmüs-
lh d -tcmlekeleri nasıl idare ediyoruz, va-illa deler'ı hakkın. ziyet nedir? .. > tarzında bir istizah 

yapmıştır. Bu istizah, bir hayli mü-rfa 11 nakaşayı mucib olmuş ve Lordlar u muh•ım ı•fşaat Kamarasında da akisleri görülmüş-
tür. Hükumet, Filistin hadiseleri 
hakkında teferrüatlı izahat vermek-· 

Ya Pi 1 ten ictinab etmiş \'C müstemlekeler-
de \·aziyetin normal olduğunu beyan_ 

liitı -H ı·f k e~~i~~LAR KAMARASINDA DA 
b er • a 1 a S Londra, 19 (A.A.) - Gazeteler in-
ll\lgu•• n giltere ile Amerika Birleşik devlet-
~ leri arasında yeni bir ticaret muahe-
l\o J Bugün lngiliz Lordu ile desi imzalanması için yakında mü-
ll nuşuyor ar görüşecek olan Hitler zakerelere başlanacağı haberini ilk 

Clfıl L 
a.ı ı, ord Halifaksın Almanya tin fevkalade bir şey olmayıp, tabü 

- . ................................ --······ 
Arnavutlukta 
istiklal 
Şenlikleri 

ATATURK 
---·----

BugUn Adanada tetkik
lerle meşgul olacaklar 

Ilı h<ttıs, 19 (Hususi) - Bura siyasi lbulunan Hava Nazırı da bu ziyare

!qlcdıratınd~ki büyük ehemmiyeti bir hadise olduğunu, maksadın sa
~ b etrrıekle beraber bu ziyaret- dece bir noktai nazar teatisinden iba

ltr derecede ehemmiyetli neti- ret olduğµ.pu söylemiştir. 
~ lınrrıasına kat'iyyen ihtimal Haddi zatinde çok mühim olan bu 

Kral Zogo radyo ile. her Cumhurreisimiz Atatürk, Şark vi- fvnrmış, Atatürk, mahalli halk ve me 
tarafa verilecek bır l&.yetlerimizdeki tedkiklerini sona murlar tarafından hararetle karşı -
nutuk sÖy\iyecek erdirerek cenub \'j}a.y.etlerımizde ted- lanmıştı~. Burada bir saat durulmu~ 

Halk her taraf ta coşkıın teza
huratla Ulu Başbuğu karşılıyor 

~ltted"rler. EsaSt:'o LOrdlar ziyaretten düşünülen neticelerin a
~ nan cereyan eden muznke- lınarruyacağı nakkında gerek İngiliz 

T' 9 A • kiklerinc devam etmek üzere evvel- Büyük Önder 1rnsab:ın.ın umumi va-
A ıra~, 1 ~ · . ki gece saat birde Elii.ziz Halkevin- ziyeti hakkında alakadarlardan iza-

'~· liük(ımet adına beyanatta (Devamı ikinci sahifede) 

~·a .. n .. k'i"n ........ boş·a'i'i .. YO·r .. ··· l .) A. rnab~lud. - 1 deki 'müsamereden avrılmışlardır. hat aldıktan sonra tren Adana yo-uk Jansı ı ı - 1 ~ 
! Atatürkle refakatlerındcki zevatı lunu tutmuştur. riyor: 

Gazeteler, Ar -
navudluk istikla-

" · ·ı ı h • kt" Diyarbakır - Irak - İran hattının inamı o an ususı tren. va ııı gece 
·yarısını geçmiş olmasına rağmen me- temel atma resmine iştirak eden mc· 

buslarla diğer zevattan mürekkeb linin yirmi beşin- murların ve hnlkın içten gelen sami-
iı... davetlileri hamil olan tren, daha ev-ci yıldönümünü '1:._.,, mi ve coşkun tezahüratı arasında sa-

,·elden Adanaya varmış bulunuyor-kutlamak üzere at biri çeyrek geçe Elazizden hare-Çin müdafaası son 
tini seferber etti 

NQnk.in herne bahas;na olursa 

Loid Corç Tirana'da yapıla- ] ket eylemiştir. du. HALKIN SEVİNCİ gayre- cak şenlik1erirı ı FEVZİPAŞA'DA Yedi vıldanberi hasretini çektik· sayfalarında \'ermektedir, programını neş _ " 
E\•ening Standard gazetesine gö- retmektedir. 1 Tren, dün saat 4 de Fevzipaşaya (D~vamı 2 inci sahifede) 

olsun müdafaa edilecek 

~v,. 
vı IJ~eı 
Q~ttıo A..da meşhur konserleri ile tanınmış olan 

i~ıl')~tego şimdi Madrld cephesinde .Japonları 
lı, aıan Faşizme ve onun Emperyalizmine 

~ıı.t?ı- :·kerşı döQüşüyor 

ıı,, tıcı:· ~9 (liusuşi)~~ Çin haırbi j meydana çıkmaktadır . .Bugün mu -
...-,tı Urayaı .ı • • " 
ı ı tıilk ı~ı<".:11 haberleı' ?J- ' hakkak olan bir şey varsa Japonlar, 

r,l'l ~arıetrnf~'tediı:. Fakett J~ "" Çjn .. ordu~unda bir gedik açmışlar, 
1 ~llbqı~ga~rlC!:,111i hizum~nfüm ;ra-l~ ~QinlJler intizamsız bir §ckilde ric'at 
~ lıa~ib ı. go tcrmelı:.:in~ Çinti- let,ml~lerdir. Mukavemet imkanları 

tıı .. lt s kl I,;· 
~tne11 a aınıya çalışma1a- j-K~TrnadLğı anlaşılan bu ordu taze 

. h.ıl:iki vaziyet az ço}ç 
1 

.' , ( Devaıııı 2 inci sahift·ıle) 
, ,, 

(· 

. · ... . ' . ,. . .. _ ,.,,, 

.) . . 

·• k l b. ·k· h ft · · \~ ıııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııı•ı•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııuııtuıuııııııııııııııııııııuıııınııııııuı•ııııııttııınu re, muza ere ere ır ı .ı a. a ıçın- Şenliklere, 25 'f. . ı 

de başla~acak ,.e muahe~enın esası- teşrinisanide baş- .l Vakıf idarelerine yenı· 
nı; ccn zıyad~ ~azh~rı m~saade ~em- !anacak ve 28 tcş-

lcket> prensıbı teşkıl eylıyeccktır. rınısani akşamı K 1 z g b 1• r şek •ı ı ver 
1
., 1. yor 

Reuter'in .. bildirdiğine g~:e, mü. - nihayet \'erilecektir. Şe~~kler~ K~al - -·-
zaker~ler, ~ç a~ kadar su.r~ektır. millete hitaben söyliyeceği bir me· 
Amerıka Bırleşık devletlerı ıle ya- saj ile açacak ve mesaj Bari rndyo
pılacak olan bu muahe.de, sonradan, 1 sile ne_şredilecektir. 26 teş.r.inisanide 
m~htemel ol:ra~ domın~~onl~rın da f kralın huzurunda büyük bir askeri 

· .dogrudan dogruya AmerJka ı1e y.a- geçid Tes.mi yapılacnktır. 
pacakla~ı ayrı .ayrı anlaşmalarla ıt- Bugün, Meb'usan Meclisi reisi, ü-
mam cdılecektır. zerine bilahare İskender heykelinin 

dikileceği anıt kaidesini klişad ede· 
ccktir. Romen Hey'eti 

Bugün geldi 
Tiraa'da daha şimdiden bayram 

ha\·ası başlamıştır. Bu şenliklere, 
yabancı memleketlerde yaşıyan Ar

Balkan Antantına dahil devletle- navut ve kolonisi mümessillcrile Ar
navudluk dostları da iştirak eyliyc
cektir. 

Evkaf Umum Müdürlüğü geni 
kanunla Maliyeye devrediliyor 

Vakıflar teşkilatı hakkında yeni Devlet müt ssese.sidir. 
- 1 hazırlnnnn k:ınun layihasının Mec- _ Layiha bundan sonra Vakıflar U-• 

llis encümenlerinde tedkikine başla- mum Müdürlüğündeki teşkilatı ile 
nılmıştır. Yeni liıyihaya göre, Vakıf- vilayet teşkilatını göstermektcd~r. 
lar Umum Müdürlüğü kanun ve ni-

Malum olduğu üzere Vakıflar Uzamlarla kendisine verilen işleri gör-
mekle mükellef ve Maliye· Vekaleti- mum Mitdiirlüğü halen Başvekalete 
ne bağlı hükmi şahsiyeti haiz •e f b'ağlıdır. Bu Hlyiha ile bu müdürlük 
mülhak bütçe ile idnre olunan bir JMaliyeye geçmektedir. 

rin merkez bankaları umum müdür
leri pazardan sonra Ankarada içti
ma edeceklerdir. -·- ('" 

Bu otplantıya iştirak edecek olan General Ali Sait 
Rumen Merkez Bankası Umum Mü-

dürü .Mösyö Konstantin~s~o'nun :i~ Meb 'us oldu 
yasetınde bankanın Hancıye servısı 
Şefile kalemi mahsus müdüründen 1 Ankar~, 19 (A.A.), - .. ~_oc~,el!. sa.}~
mürekkeb heyet, bu sabah Providans lavı Nedım Bozatık ın olumu uzerı-
vapurile limanımıza gelmişlerdir. ne b?şalan Kocaeli. sa~la\•lığına e: 

Rumen heyeti, Galata rıhtımında meklı Orgeneral Alı Saıd Akbaytug 
Merkez Bankası İstanbul Şubesi mü- Parti Genbaşkurunca Parti nan:z.edi 
dürile diğer bir çok kimseler tara- olar~k ~ı.1ayla~n:ıştır. s.ayın seçıcıle
fından karşılanmıştır. Heyet, bu ak- re bıldırır \'e ılan ederım. 
şamki ekspresle Ank'araya gidecek- C. H. P. Genel Başkan Vekili 

1 tir. . C. Bayar 

Kamutay bugün 
Toplanıyor 

Bulgar Krah Sofya· 
ya dönüyor 

Paris, 19 (A.A.) - Bulgar Kralı 
\"C Kraliçesi, Bale de Belgrad tarikile 

1 Kamutay umumi heyeti, bugün Sofyaya dönmek üzere dün akşam 
saat 15 de toplanacaktır. Ruznamede Pıristcn hareket etmişlerdir. 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerime- ilk okullar kitabı 
murları kanununun 3 üncü madde- 1 İlk okulların 4 i.incü sınıfından 
sine bir fıkra eklenmesi vardır ki, gayri sınıflarında okunan okuma ki
bu maded ile Avrupaya :fen tahsili tn9ları, orta okul 3 üncü sınıf oku
için gönderilecek askeri lise mezun- ı~q kit:ıhı. lise birınci sııtıf bivnloii 
ları hakkında ahkam mevcudclur. si piy:ls"vrı cık~rılmı..;tır. 

SON TELGRAF 

Edebi roman: 

iki büyük 
Romana başlıyor 

BiR GONAHIN 
ROM ANI •• 

Denize gömülen aşk mübdfi genç edip Nezahat 
AL TAN"ın gazetemiz için hazırladığı bu 

romanı bei<leylnlz 

Polis romanı 

·Onu Kim Öldürdü? . 
En bUyUk Fransız muharririnin beynelmilel 
mUklfat· kazanan bu romenmı da "FA,, nın ka· 
lemUa tercüme edilmit o :ar' k o~u~ücaksınız 



ATATÜRK Muazzam ve 
Yeni bir şosa 
Yapılacak 

!Almanya ile aıilaşmaya t~)alUif-fl 
Adanada tetkiklerle Bugün 

meşgul 
e kA k 1 iM an YO Son seyahatle~, ttd• 

olacaklar _____ Müliketlare.~~80101ur· 
------~- latanbul bUtUn Karadeniz 

vllAyetıerlne yeni bir 
yolla baAlanacak 

t 1 J d •• Halifaks - Bitler mulaka ~· pel· 
ta ya - Almanya - aponya unya ken, Fransız Hariciye Nazır~ upBse· (Birınci sahi! eden devam) 

leri Atatürk'e kavuşma dakikaları 
yaklaştıkça Adnna sokakları kalbleri 

müşterek bir heyecan ile çarpan bir 
insan seli halinde doluyordu. 

Maraş, Ayintab, Adana valileri, 

Büyük Şefi hududlarında karşıla
mışlar, mahalli halkın tazimlerini 

sunmuşlar ve birlikte Adanaya gel
mişlerdir. 

Seyhanlılar, trenin Adanaya gece 

\"armasına rağmen oldukları yerler· 
den ayrılmamışlar, Büyük Atalarını 

yakından görüp alkışlamak için biri
birlerilc adeta yarış etmişlerdir. 

Bu hususta Ajansın verdiği tel-
grafı aynen koyuyoruz: 

ADANA'DA 
Adana, 18 (A.A.) - Dün gece Ela

zizdcn müfarekat buyuran Reisicum-
hur Atatürk, refakat ve maiyetinde- Bütün Karadeniz sahil vilayetleri-

mizin İstanbula muntazam bir şose ki zevatla hirlıkte, bu akşam Ada-
nayı şereflendirdiler. ne bağlanması kararlaştırılmıştır. 

Bu muazzam ı:osc hakkında Nafıa Seyahat yollarında hat boyuna ve -.t 

istasyonlara inen halk ve köylüler Vekaleti etüdlere başl?mı~ı.r. 
tarafmdan sclfımlanan Atatürk Nar- Bundan sonra sahıl vılayctlerle 
Iı istasyonunda Maraş Valisi v~ ma- İstanbulun yaptıracağı rnüteferr~~ 
halli hükumet erkanı tarafından kar-- yollar, behemehal bu ana şoseye go
şılanmışlardır. re tanzim ve inşa olunacaktır. 

h • d v • • v bos da şu günlerde Orta A' r'li\'or • 
arıta s 1 n ı e g ı ş t 1 r m ege 1yahatine çıkacağı haber ,.e~ı d; s0ıı 

1 
du. O mülakat da bu seyaı:~ i!diJc\e-h a z 1 r 1 a n 1 y o r 1 a r haftalarda göze çarpan degıŞ 
rin birer neticesidir. . i ol 

(Birinci sa.hijeden devam} !bet neticeler elde ed'ilmesini bekle- İngiltere Meclisi Has ~eı~rnan) · 
ricali siyasiyesinin, gerek bura me- mek hayali muhal kılmak olacaktır. ILord Halifaks ötedenberı Aftllr· 1ıt· 
hafilinih ihti.)•atlı davranmalarında AJman ricalinin, bilhassa Hitlerin ya olan teveccühlerile rnartJ k ı( 

"'riic;ftlC yegane amil, siyasetini yeni müsel- 1935 de Con Simonla Edenin Berline man Devlet Reisile go sf!ll~ 
lesin müşterek noktai nazarına uy - yaptığı ziyarette olduğu gibi bütün bundan dar-ı münasibi bulu~ ev ' 
d . . 1 kl . aln z Al ~ b'"d' s·· 1 d"<Tı'ne (!Or ,,. urmak mecburiyetinde olan Alman. emellermi gız eyece erı, Y ı ' - c,agı ta ıı ır. oy en ıb ::v}eJ1\ı~· 

Atatürk, Fevzipaşada bir müddet 
tevakkuf ederek karşılayıcılara il· 
tifatta bulunmuşlardır. 

yanın istenildiği. gibi açık Vf! itilaf" manyanın eski müstemlekelerini da- yalnız dinliyecek, fakat so .. "1i,-e • 
pcrver davranmıyacağının tahmin e- ha evvelden tatlılıkla kurtarmak için cektir, söylese bile pek az ~onıfl 

Nankı•D b 1 1dilmesidir. Çünkü, üç deYlet ara- İngiliz diplomatına bazı müsai? \'a- cektir. Her IJitler, Alman);iyec t. 
oşa ıyor sında imza edilen ve küçük devlet- 'ziyetlerde bulunacakları tahmın e- istediklerini anlatacak, o dı~'llğıl b· 

TEDKİKAT 
Başbuğumuz, bugün Adana'da. ted

kiklcrine başlıyacaklar ve şehri ge
zeceklerdir. 

( Birinci sahifeden devam) lerin de kendilerıni takib ederek dilmektedir. Demek ki, siik(ıtun altın °1 

f ngiltere-Amerika ara
sında ticaret anlaşması 

kuvvetlerle takviye edilmiş olduğu bu antanta bilahare münasib fırsat- Burada üçler tehlikesine karşı en mülakat. rıllfl v· 
gibi, ric'at eden kıtnattan bir kısmı lar zuhurunda iltihak edereğine emin emin çare olnrak hatta Rusyanın da M. Delbos için vaziyet. bU rı. orV 
da yeniden tensik edilebilmiştir. Bu l bulunan Berlin, Roma ve Tokyo ri- iştinıkile Amerika, Fransa ve İngil- sinedir. Fransa Hariciye ~az~fi1'·' 
suretle artık son bir ümid olmak ü- cali, çok geniş hayaller peşinde koş- tereden mürekkeb bir demokrasi Avrupada Fransaya va rn~ı~t rner~c 
zere 300 bin kişilik son kuvvetler, maktadırlar. cephesi kurulmasının muvafık ola- ya dost olan memleketlerı dalt Jtl'., 
her ş yi göze alarak Nankini müda- Giin geçtikçe mahiyeti daha iyi cağı il ri sürülmektedir. lcrıni dolnşırken karşısın ,rereet' 
faaya başlamışlardır. Bunun için ! anlaşılmıya başlanan Roma paktının 1 MÜLAKAT BUGÜN söylemek, kanaat, cmni):ct wıd 
Çinliler henüz neticesi belli olmıyan ihtiva eylediği gibli maddeler hak- , Paris 19 (Hususi) - Halifaks Hit- surette söz söylemek vazı"'e e:t' · 
bir mukabil taarruz hareketine de kında tereşşüh eden haberler, bu id- Jerle g;yri :resmi surette temaslarda 1 Alrnanyanın mustemleke :ec~ 
geçmekle beraber Nankin sür'atle diaları tevsik edecek mahiyettedir. bulunacağı için İngilterenin Berlin •sinde isrnrdan şimd1lik vaıbest ~ : 
tahliye edilmektedir. Hatta ecnebi Bu üç devlet arasında vaki anlaş- Sefirini yanına almamış ve Alman ! mukabil Ortn Avrupada . .SC.: dtJfll. 
sefirlerle Çinli nazırlar bile nihayet maya ve Fransanın Çin Sefiri Be - Hariciye Nazırı Nöyratla beraber Cc- ~mak istediği şnyiaları donıJtoS, 
yarın öğleye kadar Nankini terket- rengerin izahaiına göre, bunlar dün- ubi Almanyaya hareket etmiştir. jken ne Avu.stu~y.a, ?.e .. d~eı-te!l br 

Siyasi münasebetlerin yakın
lığına ilk adım olarak bir 

muahede yapılacak 
miş olacaklardır. ya haritasını adeta yeni baştan tan- Halifaks bugün öğleden sonra Mü· I vakya kendılermı duşun •ll5ıur),. 

---·--- zim edecek kadar ıleriye varmışlar- nih civarı~da Berchtesgaden'de Hit- an geri kalamamaktadır. A;rıınsıı:'. 
Şehir Ve nahiye dır. Kendilerini düşündükleri bütün lerle iki saat kadar sürecek bir mü- 1daki bugünkü hükumet . e :rrıııı 

adları tatlı hulyaları tahakkuk ettirebile - liıkat yapacaktı.r dostudur. Ç:kcıslovakya ıs ... 
Ottawa. 19 (A.A.) - Yakında İn

giltere He Amerika arasında bir ti
caret mukavelesi akdi için müzake
relere girişildiğine dair ayni zaman
da Londra ve Vaşington'da yapılmış 
olan beyanat çok müsaid bir surette 
karşılanmıştır. Başlıca müşküllerden 

biri, Kanada'nın Ottawa itilaflarının 
kendisine bahşetmiş olduğu İngiliz 
İmperatorluğunun eczasından bulu
nan memleketlere aid ve rüçhan esa
sına müstenid bazı haklarını feda 
etmek mecburiyetinde kalacağıdır. 

Bazı mühim mahalli müesseselerin 
şiddetli bir endişe izhar etmekte ol
dukları muhakkaktır. Fakat bunla· 
rın yapmaları muhteeml olan muha
lefetin, Amerika piyasasında bilhas· 

sa ziraat mahsulleri sahasındaki e-

da mevcud muahedenın· daha genı·ı1 Ö d w• cek vaziyette gören üçleı, kendi ara- GAZETELER NE DİYORLAR? ya. zaten baglıdır.. ·ıe fngitte~~ • 
" Büyük nder Atntürk'ün ver igı Jarında bilhassa §Unları kararlaştır- . . ·' Ispanyada Franko ~ ,fi)-etı•· 

esaslara istinaden yeniden tedkik e· bir emir üzerine Türk Tarih Kuru· 1 d . Parıs, 19 (A.A.) - Lord Halüax ın münasebata girişmesı ke) ·ten lı 
d 'l · · b ld • b mış ar ır · · · 1 ·ı E · 1 · 1 bı 

1 ı mesım tale etmiş o ugu ve u mu başkan ve azaları Ankara'da top- • k Berlin'i zıyaertı do nyısı e xce sıor en uzak yerlerde bile o up tıı P 

müzakerelerin İngiltere ile Ameri- lanmıya başlamışlardır. Tarih Ku- Merkezı Avrupada Alman ır. ına gazetesi diyor ki: cBerchtesgaden diselerin tesirsiz kalmadığı ()f~ sC. 
ka arasındaki müzakerelerle ayni rumu memleketimizdeki vilayet, ka- mens~b .. vc az çok Alma.n~ı~a ala~a- mülakatı esnasında Fransız - İngiliz- rupada lakaydlikle karşılandı 
zamanda yapılacağını ilave etmiş za, nahiye adlarını birer birer ted- dar butu? Avrupa arazısın en. mu - Sovyct münasebatı meselesinin ni- 'ıenebilir mi? 
bulunduğu kayde şayandır. Bu mü- kik edecek ve bunlardan Türklükle rekkeb bır cMukaddes Alman Impa- h t esa lı bir tem haline gelmesi tb t muntoısrll r(. 

ratorluğu• ile C€nubi Avrupada es- ayhet lsd·r Şı"md'ıkı' halde Sovvet Alman dm~l u~ ı,d'den neri sıı .-· zakereler, bu suretle Londra, Va- alakası o1mıyanları ayıracak ve Türk . . • . 
1 

• mu eme ı . J propagan a ı e şım ı ·ıı 
şington ve Ottawa arasında üç ta- olalnar hakkında izahat hazırlıya - kı ve tnrıhı Roma Impera~or ugunu İttihadı, İngiliz siyasi mehafilinde ye başlamıstır ki İngiıterenı tıı gt' 
raflı bir anlaşma manzarası arzede- caktır. pek kü~ük. bazı fa~klarla ıh_Ya ede- pek az sempati uyandır.":1aktad'ır. panyada Fr"anko iıc münas.e:11A,1': 
cektir. -- cek yenı bır Akdenız Roma lmpera- Fakat bazı müdekkik İngılızler Al- . . olması Fransanın Oı t .. ....ı. ~ 

S . rışmış , " .. 
11

dUI"" , Kanada efkarı umumiyesi, bu işde Kalnaerle mücadele torluğu kurmak, Asyada da ınga- manya'yı Şarkta tan-ıamen :ıerbest padaki dostlarını çok duşu ııı ~ .. , 
iktısadi ehemmiyet ve şümulden Kanser hakkında ilmi araştırma.- purdan Kamçatka'ya, Koreden Ha- bırakmanın İngıltcre için akilane bir 1 tedir. Bu değişiklik Fra~sande tt • 
daha umumi bir ehemmiyet ve ŞÜ· lar yapmak ve kanser vak'alarını er- zere kadar geniş bir sarı ırk impe- hareket olup olmıyacağını sormak ~ yaya karşı olan vaziyetıne ,ntc 
mul görmekte ve bu işin büyük de· ken teşhis ve tedavi etmek maksadi- ratorluğu tesis etmek, ve nihayet tadırlar. İşte İngiliz siyasetinde, Al- edecek kadar ehemmivd kaz •. 
rnoktasilerin diktotör devletlere kar- le kurulan Kanser Enstitüsünden Afrika, Amerikada Almanya ve İlal- man siyasetinden hiç de eksik olmı- tır. ııtılt11 '~1 şı mesai birliklerini inkişaf ettire • başka bir de Kanserle Mücadele Ce- ya için daha ziyade iktisadi menafi ynn t€redüdlerin sebebi budur. Va- Almanlar, İtalyanın da !11rrıesiııdtJ' 
cek bir çare olduğu mütaleasında bu- miyeti kurulmuştur. Bu teşekkül, da- temin eylemek. kıa bu tereddüdler arasında umu~~ man - Japon ittifakına gı~dc~ı ıll 

1 lunmaktadır. imi surette beynelmilel kanser ce- İşte böyle tahakkuku imkansız ha- bir A\Tupa antantına varmak gıbı sonra, Japon ordusunun Ç·rnse: . 
saslı tarizler ihtimalleri karşısında, Gazeteler, esasen para itilafı ile miyet ve teşckküllerile temaslarda yaller peşinde koşan bir üçler ittifa- mütevassıt bir hal çaresi bulmak da- vaffakiyetlerini adeta beJll orıııfl 
kırılması lazımgeleceği ?.annolun - bağlı olan Fransa'nın muahharen iş- bulunacak, memleketimizdeki müca- kına dahil olan Almanya ricalinden ı ima birine karşı mütev:ccih olan davranmıyn başlamışlardır şıır1' • 
maktadır. • tirak edeceği bu yeni blokun dün - delenin esaslarını tesbit edecektir. Halifaksla yapılacak temaslarda müs- rnünferid anlaşmalara foildir. ~ 1 çın İspanyada olsun, Uz~k 13erl .• 
Başvekilin ağustos ayındtı Ameri- ya mahsuliıtınm yüzde ellisini kon • Enstitünün faaliyetine de hız ver· rinde olsun İngilterenınrıırıı!!el • 

kadan Kanada ile Amerika arasın - trol edeceğini yazmaktadırlar. mek üzere tertibat alınmaktadır. D J • •• 'I KÜÇÜK HABERLER 1 Roma ve -ilave edilmek ,ısacıı,,• 
ııınııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11•111111111111u111111111111111111111111111mn• - · - U 1 yetJffi Ve mu- se- Tokyo mihverine yana~ • 

Japonya ı ingiltere-Ame- TUccarlar1mıza kolay- tekaid maaşları * Zonguldağa giden ~ömü:hattı- m~::!:~:~:~~l~l~ır.şu soJlt~ 
ilk te'minl nın dört kilometre daha ınşasıle Koz- . . ruhuıııı r1 Frankoyu tanıyo:.e Tl•ka tı•caret Almanya ile memleketimiz arasın- Dul, yetim ve emeklilerin her al- lluva kadar uzatılması mukarrerdir. lerdekı neşrıyatbının da hntırltıt " 

& 1 k l s ı w k"" ı·· t eden bu davnvı ura f1tM' • da yapılmakla olan alışveriş işlerini h ayda bir yapı ma ta 0 an maa:.: * Ziraat Bankası, oy uye o - d . w d hildeki e 1' c 
Tokyo, 19 (A.A.) - Hariciye Ne- Muahedesi düzene koymak ve bu işleri kimse· yoklamaları, yarın saat 13 de niha- humluk dağıtmıya karar vermiştir. t?~ maksafi ~~ :ıcr göster~c. ~ 1 

zarcti namına söz söylemiye salahi- nin zarara u~ramasına meydan ver· yete erecektir. * ETgnni madeninden istihsalfıta rıcı muva a ıyc d'kkat edı10 J' 
V · t 19 (AA) H · l 

6 
·b· ·· hetine ne kadar ı . oo , yettar bri zat, Japonyanın büyük bir aşıng on, ·. · -: a.rıc ye meden idare edebilmek için Merkez Evve1ce de yazdığımız gı 1 uç ay- gelecek yıl başlanacaktır. .. k içınd r. 

bir ihtimale Franko HükUmetini ta- Nazır.ı 1:3· Hu. ll, .Amerıka Bırleşı~ ~ev- Bankasına bağlı yeni ve hususi bir da bir tediye edilen maaşlarını mal- * Jğdırda bir iplik fabrikası ku- bir misal soyleme kta şu 01>3!1 ' 
ı tl b t t m ahedesı ım ki a 1 ı ı cek ayın k3çmıyacak olan no ..,0 9 , nıyacağını, fakat bunun için henüz e erının .. ır 1.car~ u. .. • büro teşkiline karar verilmiştir. Ye· sandı arın ana an ara ge e rulacaktır. İ ·ıt h"ç bir zafll" tefl1t 

b'ır tarı"h tesbit edilmemiş olduguw nu zalamak uzere I~gıltere ıle_muzake· ni büro, her şeyi göz önünde tutarak birinci, 2 nci ve 3 üncü günleri te- * Yeni beş liralıklardan bir ay rek: ngı ere ~ ... med iS iıı1 
b ı - d Jd k . . ... 0 1. 1 k b k maktan kaçar gonı_n • ıı ş ı reye aş amıya ama e o ugunu res- ralıc:acaktır. diyat yapılaca tır. içınde pıyasaya 8,1 ı0,00 ıra ı an - . . .. .. k at yalıl eşi: beyan etmiştir. 

Gizli bir imalat
hane bulundu 

Süleymaniyede bir yük arabası i
çinde bazı eşya götürmekte olan 
Kürd Genco isminde birisi, dün ora
da dolaşan memurların karşısında 

şüpheli hareketler göstermiş; bu -

nun üzerine arabayı arayan memur
lar sarı tübler içerisinde 100 gram
lık 1400 tane sülüsyon tübü bulmuş· 
lardır. TübJerin meydana çıkması 

b"Jd" · ı· ı • -.t l E 1 • k •e E.)1t~m mıştır Bu tun vu u • t 'r T .tı men ı ırmış 11". Fakat maaş arını m a ,. " not çıkarılmıştır. ~· · österrni.Ş ı · ıısJıt 
Londra, 19 (A.A.) - Dün akşam Beraz zehircller birer Bankasına iskonto ettirenlerin cüz- * Amerika ile İngiltere arasında degıl, hep bunu g ·çı·n 0er , 

i T d" l matları 1 
" ' Lordlar Kamarasında müstemlekeler birer tutuluyor danları bu ayın 25 inden itibaren yeni bir ticaret mukavelesi yapıl - ngı .1~1 ./P 0b {m:ısında ,-e; t tı 

hakkında sorulan bir suale hükumet Eminönünde eroin içmekte olan vize cdilmiye başlanacak, ve vize işi- mıstır. ı bird ıtı ~ ın . ~~~el.'i ~cs•ufücJlıl 
namına ce\'ab veren Hava Nazırı ni bitirmiş olanların maaşlarını ban- .~ Dün gece İngiliz Kralının Sa- cu e ge meyış 'H ıifakS • nd ~ sabıkalılardan Tayyar ile kendisine k i . f" , . kalarında aranır. a ,, ır .. 
Swinton demiştir ki: bu eroini veren Tahtakalede Gül Ce- ka derhal verece ·t r. rayında Belçıka Kralı şere ıne 'erı- .. A ıkacak ... bC 

Müstemleke pazarlarımız, herke - istanhulda yetim, dul ve emekli 1 bi k" Tk bir baloda ilk defa o- mulakatından ne ç 'h\Terı 
lal ve Celalden eroin almıya gelen en n ışı 1 d B rn Roma rnı }'tıf 

se müsavi şekilde açıktır. Manda al- Mustafa adlı bir genç, Tahfakalede maaş alan 30 bine yakın maaş sa- !1arak ananevi bando yerine modern ava, er ı. - k ı )<aln<'ıı •• f. 
l k ı d t b. d h · · b ş bini 1 . .1 · · madıkça daıma ay ır dal";".•' tınd'aki meme et er e am ır ser- dar bir sokak içinde eroin çekmekte hiblerin en emen yırmı e orkestra ıle dans edı ı:ıışt~r. .. Ah1'11~.~--·~".I·· 

besti vardır ve buralarda bziim di- olan Süleyman ve Şaban, Galatada maaşlarını bankadan aldıkları için * Yeni Rumen kabınesı, dun gece ................................. esi.,d 
1 ğer her hangi bir memleketten fazla Abdülkadir ile Halid, Ahmed ve Bur- banka bayramdan C'Vvel tevziatı bi- tahlif edilmiştir. Yeni kabine zira - . Vakıflar ldar B'l-ırıudıJf~ 

hiç bi hususi imtiyazımız mevcud tirebilmek için malmüdiirlüklerinin atte kooperatifçiliği ve memlekettü 1 Istanbul Vakıflar. dıJeı'I han adlı üç kişi eroin satarlarken ya· . . 
1 

y tavın l 

degwildir. vize muameklerini 25 teşrinisanıye ~anayilcşmevi tatbik ve orduyu tak- Başmımar ıgına trnı"tıf· .• kalanmışlardır. 1 " k · · ı·r e ~ "' 
kadar ikmal eylemeleri ıakkında vive edecektir. hendis Fi rı ıs ı a ·aarrsinitl ıı.J'I, Tramvayla araba 

üzerine bunların kime aid olduğu çarpıştı · Ramazan bayramı resmi teşcbbüslerdC' bulunmuştur. * Mısır Parlamentocu, merasimle ı Yeri~e, bva~ıfl·%a~lığını )~~r~ ; 
Ancak 25 teşrinden bir kanuna ıkral tarafından açılmıştır. zaman a.n erı m1 k tıtiı da. tıı\ Müftülük, bu yıl ramazanın 29 gün 

olacağını ve 4 birinciktınun cumar -
tesi günü ramazan bayramının ilk 
günii ve 6 birincikanun pazartesi de 
son günü olacağını tesbit etmiştir. 

Genco'dan sorulmuş, Genco, kaça- Di.ın gece saat 21 de İstiklal cad-
maklı ccvablarla bunların tanımadı- desınden Tünele gıtmekte olan Naz
ğı bir adam tarafından arabasına ta- minin idaresindeki Şişli - Tünel ara
şınmak üzere yükletildiğini, sahibi- bası, ayni istikamete giden 2623 nu
nin şimdi ortadan kaybolduğunu söy- maralı ve şoför Kemalin idaresinde-

] miştir. ki otomobile çarpmıştır. Otomobil, Kızllar sergisi 
Karakola getirilen Genco, biraz sı- 1 hasara uğramış, içindeki müşteri Ji- Kızılayın tertib ettiği San'at Ser-

kıştınlınca bunları satmak üzere bir rayr yaralanmıstır. Tahkikat yapıl- gisi, dün akşam Kızılay binasının 
komisyoncunun kendisine verdiğini makta_d_ı_r. ___________ üst katında açılmıştır. 
iddiaya başlamış; bunun üzerine Gen- Eyüb Tapu Sicil Muhafızlığından: Sergide kadınlarımız tarafından 
QC>'un Süleymaniyedeki evinde bir dan: hazırlanan çok kıymetli elişleri mev-
arama yaptırılmış, arama neticesin· Eyüb Kemer Burgaz nahiyesine cuddur. Sergideki eşyalar arzu e
de doldurulmıya mahsus binlerce bağlı (Priboliçe) mcvkiindeki emta- denlere satılabilecektir. 
boş tüb ve bir imla makinesi,, ma
mul sülüsyon mahll'ılii \'e bunun ya
pılm~sına yarayan iptidai madde -
ler bulunmuştur. 

İmalfıthancnin nasıl ve ne rnak -
sadla burada kurulduğu hakkında 

yapılan tahkikatın neticesinde valC
lile bu işi yapan bir firma sahibinin 
iflas ettiği, iflasın tahakkukundan 

sonra yanında çalışan bir memurile 
Genco'ya sülüsyon imalatına yarı

yan tııat ve edevatı verdiği ve for
mülünü de öğrettiği anlaşılmıştır. 

Genco ve diğer iki kişi, Emniyet ka
çakçılık Bürosuna getirilerek ha1:
larında tahkikata baslnnmıstır. 

ki milliycye ait 20 dönümlük arazi 
2510 numnralı kanun mucibince 
cPirzerenıı göçmenlerinden Bayram 
oğlu Scyfullaha temliki istenilmek
tedir. 

Tapu kayit ve senedine merbut ol· 

mıyan bu arazi hakında senetsiz ta
sarrufat hakkındaki hükümlere gö
re T. evvel ayının 24 iincü çarşamba 
günü sabahleyin saat 10 da yerinde 
tahkikat yapılacaktır. Başkaca mül
kiyet veya ayni hale iddiasında bulu-

nanların o gün mahallindeki tahkik 
memuruna veya daha evvel Sultan-

l 
ahmetlc Eyüb tapu sicil muhafızlı· 
ğı~a müracaatları füın olunur. 

ismi temizlenen 
(Temiz sokak)! .• 

Uygunsuz evlerin kaldırılmasına 

rağmen Taksimde Feridiye sokağına 
hala şüpheli bir nazarla bakıldığı i
çin bu sokağın ismi cTemiz sokak• 
adına çevrilmiştir. 

Yeni bir hasta otomobili 
daha ahnırort .• 

Belediye yeni bir hasta nakliye o
tomobili daha almıya karar vermiş-

tir. Bu suretle yaralıların hatahane
!ere sevkinde sıra beklemenin önü
ne geçilecektir. 

kadar diger kazalardaki malmüdür- · * İtalya Malive Nazırı istikraz ak- yaptığı ınşaatta ço vasfı 
lüklcrin bağlı olanların maaşlarını dine muvnffak ~olamadan Romaya genç mimarlarımJzdan 1ı' B 1 . t " 1' iskonto edilecek, Beyoğlu. Fatih, e- dönmüştür. edi mış ır. . Ih rııııtıı 
şiktaş \'e Eminönü malmüdürli.ikle- * Fransa'da yakalanan gizli şebe- Beşıktaş Birıncı Su . ı~ 
rinc mensub olanlara ay başından kenin gizli silah depoları da bulun- kimliğinden: coddcsı ' 

b l kt. · · 'kl t" de d k'" ·· d Rıhtırll 1<ıtı1 sonra tediyat yapıla i ece ır. duğu anlaşılmış, ıkı ton sı · e ın Ka ı oyun e . de f1lu dit: 
---· .. -· - harb levazımı ile yiiz bin fişelt, 100 sayılı Anadolu otelın b oeı eÇJı l 

Prens Seyfettin öldü mitralyöz, 400 bomba ele geçirilmiş- ayni caddede aş~ı R:~:ahl ı1l • 
· garson ve halen ıkarn 

1
\ v 

Akıl hastalığına tutulduğu için se- tır. H 1 ....... · a 11.1uammere: . . ... retle 
1 
• .,,

1 
e * Şehrimizde bir a ı ınuzesı - 1• ı,,... ıı ,. 

nelerce İngilterede bir sanatoryoın- İstanbul maliyesıne n 8ıc~' i ı<tl' da tedavi edilen ve sonra bil' tayya- çılacaktır. d- h kat i\1"ıthat tarafın. da ıı·rıı ~.,ırc' * Alman aske-ri heyeti, un şe - • ş 
1
,..r 

re ile buraya kaçırılan ve epey za- rimizdeki askeri mektebleri gezmiş- ikame olunan yirrnı be ari )'l'lıl ı>0'' 
mandanberi şehrimizde ikam~t et- ruş alacak davasının c )'l'lıı.ııŞ t~/ 

k 1 '111 K l l 4 danına tir. u'"breı ı1\e ıı me te o an l\ ısır ra ıane ·a "0 b" a n1esı· neticesinde m ·c 1·ıcıı ,1,., * Son bir ayda yenı en "t ın , ,,.-
mensu b Prens Seyfeddin dü gece öl- . . d"l · t" durosuna müsteniden bile 1 ıı•· 

yapılmış 284 bina tamır e ı mış ır. r hase ab ,. 
müştür. * Son bir ay içinde mezbahada hınızın meçhuliyc ı 1 Ii gı)' ııtıl<t 

Pres Seyfeddin 'in cenazesi bugün k .1 · t' teblı"ğ oluna nmuarne deerclt ı1l _,.&ı:ı• 49.600 muhtelif hayvan esı mış ır. .,, 
kaldırılacaktır. * Umumi yerlere asılacak fiat lis- rarına rağmen itiraz ~eınuıd~cie:ıb ıı 

.• telerini gösteren levhaların eb'adı meye gelmemi_ş ol~~fı~ rı1~ 1o LIC' 
Belediye muhasebe usulu Belediyece tesbit olunacaktır. ayı ikrar etmış n şon ' el'> 

1 · . yı"rmı" beş lira iki kUfll,. , uı :ı.,\ • deAl•I ~ ormuş .. * Muhafaza teşkilatı içın yenı b' 
1 

bCi • f , ..... 
Hususi idare ile Belediyenin bir- ı motörli.ı vasıtalar alınmıştır. reti vekalet ve 1.~ rnnsgri !ti

0
c 1' 

leşmiş olması hasebile Belediye mu- * Cenub hududlarında kaçakçı~ı- yedi kuruş harç ~ dcJ1 tnl15ı ril1jJ1 ıı· 
hasebe usulüniin de muhasebei u - ğa mnni olmak için zırhlı otom~bıl· keme ile birlikte sı:B 9_937 t~ı1l fi,. 
mum iye kanununa göre yapılması ı ıer kullanılması düşünülmektedı~. 1 bili temyiz olarak : bU 11iil< ıiğ ı1I 

· · d k mualım karar verildiğinden ış tlC tcb olıl' iktiza etmektedir. Bu itibarla Bele- * Ders yılı ıçın e gere · v ' ' ··dde ·ısıl 
d iye muhasebe usuliine aid kanunun gerek talebeler bir mek. tebden dıge· Iasası yirmi gün m~ oıere 1 

1 
k kamına kaim oırnn değiştirilmf'Sİne başlanılmıştır. rine nakkdilemiyece ·tır. n.ur. Q~? /]84 
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~--------_.......ıl 1 ·· -, u•• • ·ı • d -Hafk Fllozoru -~ eni para cezalart ! .. . _ş a_r~ranlar s_u~unu nıversı e"!!Z e .. ~ 1 diyor ki, 1 

T lhc;~:n';f'~:·;:: .. ~:~:~ı::d:~~ Her fakültede okuyan ta- Gönül meselete.:i ren vapur gişelerinde kayette bulunan kariler imizin bü- Bazı gazetelerde aşıklara öğüd' 
I tün mektubları bu sütunlarda mun- 1 b 1 • t• h ı veren sütunlar vard~r. Leylisını 

b ki 1 tazamen ve parasız neşredilecE-ktir. e e ere ve ım 1 an ara arıyan Mecnunlar bu sütunlarda bi· 
Sıra e emeyen ere Bütün iş isteyen ilanlnr üstüste iki 

' 

raz nefes alırlar. Gazetenin bu çöp-

' 

gün meccanen neşredik>cektir. bı·r nazar ••. çatanlarma her gün kucak kucak 
4 - Gazetemizi adres veren ve mektublar gelir ve bu mektublarda ceza var ... (~. "'!·>imzalı bir .~ek~u~ ~a:an_ka- kadınlı erkekli bağrı yanıklar, içler 

rıımız Hukuk fakultesının ıkmc1 sı- ~ "l l kı 

D - -·-- -- [nıfına' devam ettiğini, her gün saat E k ""b f d•l l k acısı 6"nu macera arını yana ya -
olmuştur·'} Levhalı tramvay- 18 e kadar b. o.ş ve öğlede.n sonr.a c.id- n ço rag e e l en mes e ve1ıa anlatırlar. Gazetelerde bu işle uğ-/ ~ k ••lf h • • ? raşan arkadaşlar da bu derdli ordu-Q,. d • .... f 'diyet ve safıyeUe vazıfe gormıyc az mezun Veren J Q U e anglSl • suna tümen tümen teselli yeti;itir -
Q Q hınme ge çalış·mayınzz • müheyya olduğun~ bi~dir~re~ bir İstanbul Ünfrersitesinin her fa. 1 Fende (1404) talebe olup imtiha- miye çalışırlar. Bunlar kimlerdir? 

bun b 1 . avukatın veya temız bır aılemn ya- . 
1
. k 

QC eaiye Reisliğinden şubelere gönderilen bir tamimde umuma d h r hangi bir yerde ça- kültesinin bu seneki mezunlarının na girenlerin sayısı 1077 dir ve 696 sı Ve her insanın en gız ı e.srarını sa·-
1> k Yerlere ve nakil vasıtalarına girilip çıkılırken veya bilet alınırken ~ın ak veya ~isan hocalığı yapmak adedini gösteren bir yeni cedveli ve geçmiştir. Muvaffak olmuş bulunan- ladığı kalbiııden gelen bu ne çeşid 
hakışrnak, sıra beklemeyip öne geç:nek gibi har~ketlerle buna mü- .ı~ma k~eJ.a ayin zamanda; yeni ders yılında; ha- Iarın nisbeti yüzde 64,25 tir. vaveylalardır ki, böyle kıskanmak-

~et er hangi bir suretle aharı rahatsız etmenin yasak olduğu, bu emre ıs eme e ı~. V ld . d len üniversitenin bütün fakültelerin- Edebiyat'ta 294, muvaffak olarak sızın onları ifşaya kad'ar varırlar. 
a etrniyenlerden nakdi ceza alınmasını bildirmiştir. 5 - Beşıktaşt~ a eçeş~e~ın e de okumakta olanların son adedleri- terfi edenler de 225 kişidir. Herkesi sağır \'e dört tarafını duvar 

un.dan baska, ayni tamimde, bu gibi yerlere gireceklerin kirli veya Spor caddesinde. 7 n
1
u.mara

1
1 

ldane- ni karilerimize takdim ediyoruz: İktısad Fakültesinden 118 talebe- sanacak kadar aşık ve Leylfısını kay-
u ı~ lb" . . . . . I de oturan Bay Kema ımza ı a ığı- j 

_'ıl e ıselerile veya ığrendırecek bır kıyafetle gırmelerı de yasak . d Tah .1. . Üniversitemiz bu sene kız ve er- den imtihana girenlerin sayısı 98 ve beden kadar Mecnun mudurlar ki, 
lŞtır V .. d k' mız bır mektubda a c sı ımı or- k k a taı· · e ayni zamanda halk; tramvayların on tarafların a ı cam- . d 1 k k kek olmak üzere (469) genç mezun geçenlerin de (53) tür. Muvaffak o- gönüllerine geveze bir dil ta ·ara 

)'a iıı ık edilen ve cdolmuşturr .. ibaresini muhtevi bulunan levhayı aşa· 1 tamektep derece~~ e El~ı>:~ rna vermiştir. Bunların (189) ü Tıbdan, lanların nisbeti ise yüzde (54) tür. bu mahrem duygularım, sırlarını 
~ dirilmiş ~ekilde görürse, tramvavın için ve her tarafının dolu oldu- mecburiyetinde ka ım. ımh.': 0

.:- (132) si Hukuktan, (39) u Edebiyat- Diş tababeti Mektebinden imtiha- böyle cAlfımeleinnas• konuştururlar. 
~~:?"aBcak ve kat'iyyen bu dolu ~tramvaylara ~inmiy~ ~eşebbüs et- ~:~eş:~:d::~:~:~7a~ce~i;:r :~~üu~ tan, (110) u Fenden, (53) ü Dişçi na girenler 114 olup geçen 100 dür. 1 Her ne olursa olsun onlara söylemek 
~ 1 r. una rağmen, dolu olan tramvaylara bınmek ıstıyenler, her . Mektebinden, (46) sı Eczacı Mekte- Eczacı Mektebinden 149 talebeden istediğhn bazı şeyler var. Gerçe in-

o Ursa olsun derhal, tramvay durdurulmak suretile vatman ve bi- evrakım mevcut ve tamamılc mun- binden mezun olmuşlardır. 93 ü imtihana girm~ ,.e geçmiştir. san derdini söyledikçe ferahlar, bu 
~erıe .diğ€r allıkadar memurlar tarafından hemen polis memurlarına tazamdır. Henüz 20 yaşında bulunu- HAlen yeni ders yılında; Hukukta Yukarıki rakamlardan da anlaşı- doğrudur. Fakat yalnız gönül işlerin· 

t'dıleceklcrdir. Bunlardan da hemen para cezası tahsil edilecektir. yorum. Bana her hangi gösterilecek 1160 talebe vardır. Bunların ancak lacağı üzere en fazla rağbet edilen de bunlar ne kadar gizli kapaklı ka-C bir işi en derin minnet ve şüh•an 880 i imtihana girmiş ve ancak 508 i meslek ·(Fen) ve (Hukuk) fakülte- lırsa, ne kadar herkesin gözünden 
l!Janın güm- Memurların ai- hislerimle şimdiden kabule hazır ve geçmiştir. Bu suretle; muvaffak ol- }eridir. Buna rağmen bu yıl en az ve gönlüknden ırak olursa o kadar 

,.~ "" bu hayır sahibine minnettarım• de- muş bulunanların nisbcti yüzre 58,8 mezun veren de yine Hukuk Fakül- karlı olduklarından emin olabilir -

& giin Ü kol oy ca leler ile be ra be r nilmektedir. • • ~'.: ............................................................................... :~~'. .. ~'.:~.~~:: .......... ru.................................... !7z· :z;:b::g~!ö~!~ı~t;l~ '~°.!~ 
"Q/mak usulu ~ Oturmaları için ("' 1 116 l k . . edilebilmiştir. Zaten ekseriyetini 

Açık yere/ sütununa ıv.ıem e etımıze gayrimeşru aşklar teşkil eden bu gö-
'"" ~- - . . • k G l k nül maceralarına karşı söylenecek t 9öster e n yeni ta.. GUmrUk memurıarına lŞ Ve lSml geçece e ece her söz; cbeylik• ve yavan olmak-

" '••er tüc c ar lara ım•~&U9 e vler yapttrllıyorl ' Memurı·yetler Bu··yu··klerı·miz l. Ecnebiler için.. tan kurtulamıyacaktır. Aşk, nasihat 
C:.c • tevz ı edı"flyor 1 h 1 \T kA _ tanımaz. Aşk mukaddes bir kabahat, ~"lll Gümrük ve n isar ar e ·fileti, 
~ 1 S i rkecide ve Ankatada Belediye bu yeni sUtun Tabi o lacaklar1 b üt Un günah olan bir ibadettir. 

11 h Ve nhisarlar Vekaleti, şehir ve kasabalara uzak, kira e\'leri Halk Filozofu 
'ıerer türlü eşyaların gümrük 'mevcut olmıyan yerlerde gümrük iki mağazaya 2 genç için tetkikata baeladı.. muameleleri gösteren UllhllllltllllllllllllllllllllllllllHll ............. UlllUllUHUUttlUIUllUP 

let..· ınc tatbikini kolaylaştırma- memur ve muhafaza işlerine memur bayan ve b i r t~!zglhdar Belediye, Üniversitenin münasip bir broŞUr neşredildi Etıbba 
.. ıın aranıyor •• Gümrük ve İnhisarlar Vekfıleti, ı.. etrnek i,..in, gu"mrük me - subayların, ailelerile birlikte otur- k l ddes· d bı'r yerı'nde bir şeref sütunu vücud~ 

"ltttı ~ • Ankarada Ban a ar ca ın c memleketimizde seyahat edecek bü-
1 le 

1 
\re tüccarların, eşyaların malarım temin etmek maksndile ye- No. 48 - 2 de (Yıldız) mağazası ka· getirecektir. Belediye Reisi bu hu- tün ecnebi yolcularla turistlerin ta- Odası 'l t~Cki Yerlerini kolayca bula- ni evler inşa etmiye karar vermiştir. sada çalışmak üzere bir bayanla bir susta üniversite Rektörlüğü ile te- bi tutulacakları bilumum muamele-

lı.f!tırıe Yardım etmek maksa- Yeni verilen bu kararın ilk tatbi- tezgahtar talep· etmektedir. lmasa geçmiştir. ıeri gösteren güzel bir broşür neş- Küf Ü bhanesi!. 
tnurni b' Sirkecide Hamidiye caddesinde . . 

ltııM ır fihrist hazırlnmıya katı olmak üzere (Islahiye) de altısı 
1 

.. 
1 

kç" Bay Meh Şeref sütuunna, Abdülhak Hamid retmıştır. 
;ur. Bu yeni ve esaslı fih- ıbekô.rlara ve diğer 10 u da evlilere <36> numara 1 gom e 1 

- k' h Bu broşürlerden birçoğu, hariç • 
11 ha f met Saidin tuhafiye mağazası için gibi, yazı, ilim, şiir ve fi ır sa asın- teki bütün Sefarethanelerimizle, 

r ine kadar olan kısmının mahsus olmak üzere pek yakında 1ü t b' ı:. 
ı ta de, tecrlij>e görmüş sa ıcı genç ır da memlekete hizmet eden ve bu vcı- Konsolosluklarımıza ve ecnebi mem-

darı flıarnen ikmal edilmiş ve daire inşa ettirilecektir. Bu husus- bayan talep edilmektedir. Bu işe ta- dide ismi umumileşen zevatın isim- leketlerdeki Türkofis şubelerine ve 
tilıt sı ara da tevzi edilmiştir. taki hazırlıklara başlanılmış bulun- lib olan genç bayanların, her gün k ecnebı' Tı"caret Odalarına gönderi-1 leri geçirilece tir. 
k bltı geri kalan kısmının da maktadır. Bilahara bu karar, diğer saat 10 ile 12 arasında Sirkeci Ha -
~ lr d dd · d (36) numarada Belediye, ölenler arasından bu sü-ıA. Zarnanda tabı işinin ik - bütün yerlerdeki gümrük memurla- mi iye ca esın e 

~l?ı Çalısı~ mezkur gömlekçi Bay Saidin mağa- tuna geçirilecekler hakkında tetki-
~lınaktadır. ,rına teşmil edilecektir. zasına müracaat etmeleri icap et - kata başlamıştır. 

mektedir. 

S· Yeni bir karar Yeniitİaiy-; Yine o 
Yılan 
u•k A ., 

nı ayesı ... 

miştir. 

Ayrıca bütün ecnebi vapur ve 
trenlerine de bu broşürlerden tevzi 
edilmiştir. 

İngiliz, Fransız, İtalyan ve Alman 
lisanlarile tabedilmiş olan bu bro -
şürlerdc, hem turistlere memleke
timiz hakkında toplu malfunat ve
rilmekte ve hem de bilhassa bütün 
gümrüklerimizde kendilerinin tfıbi 

tutulacakları muameleler etrafile i-
zah olunmaktadır. 

b~~keci garının yanandaki Efradı 
Ufı·~n otel ve du·· kka" nlcı"""'r da Alına·cakl. \.ıl Bazı itfaiyeaetradı; hariç· 

' 

te iş bulup çekiliyorlar mı? 

Y 1 k 1 1 a C a k İtfaiye mensuplarının birer ikişer 
lstanbul sUtreri ne vakit 

ısllh olunacak? •• Y en1 se f erberlik mUdUr
ferl tayin ediJ'J.orla r ?. & • • • hariçte başka işler almaları, itfaiye 

fl lı • h d · • 'lJe m Un fQ• kadrosunda derin Bbir ·bt~bşlu; ~~st:yr~ 

Senelerdir işitir dururuz: Süt işi 

hallolunuyor ve İstanbullular temiz 
süte 'kavuşacaklar diye ... Yine haber 
alıyoruz ki bu sefer nrtık süt işinin 
kat'i surette ıslahı etrafında yapılan 
etüdlere devam edilmektedir. Bu a
rada bütün Avrupa Belediyelerinin 
tatbik ettikleri usuller tercüme ve 
tetkik olunmaktadır. Bu mesele hak

,~enı sa a a genış miye başlamıştır. u ı ı ara ı aı 
mensuplarının bir an önce daha foz-

~Q IJı b • d / f la tcrfıhlerinin temin edilmesi ve 
?·<l!ıa zr me g an açı ıgor ... ayni zamanda münhallerinin derhal 
~Ut:ıd\r:kaıeti, Devlet Demiryolları İdaresi Sirkeci şimendifer garı- doldurulması kararlaştırılmıştır. 
~ ugu sahayı genişletmiye karar vermiş, bu maksad1a Belediye 

e ~eçrniştir. Garın etrafındaki binalardan mühim bir kısmı 
\ı...."" So~ diıe~k, manevra sahası genişletilecek, giriş, çıkış yerleri inti
-~ l!c Ulacaktır. Bu arada Sirkecide de Tramvay caddesınde Beşir 

~il~ ;a11ancsinin karşısındaki köşenin de istimliik edilerek garın 
~ sa~ Oluna kadar genişletilmesi mukarrerdir. Yani Sirkeci istasyo· 
· la g cephesine bitişik olan tramvay caddesindeki bir sıra bütün 

b111ı~:s~~ oteller kamilen yıkılacaktır. Bunlar yıkıldıktan sonra, istas-
b r trarnvay caddesine kadar uzatılacaktır. Bu suretle burada 

~\>~la 7eYdan vücude getirilecektir. Avı upad<ın şehrimize gelenler, 
dır. stanbula çıkar çıkmaz güzel bir manzara ile karşılaşmış ola-

.-

1 NAN Dl M ! 
l' ~tıi o 

~ ~llıu gece istersen ... istcr-
t, ~nıe bakma. B0akmadığın 
~ ıı..._ er ve 11 ·b· Y l "'~e ~. yı ar gı ı... a • 
tı~ ır uykusuz gece. Sü-

~ ~~~Ç~cek bir gece ... Düşün 
~ t~ha~ lüks hayatında bir 

Q rt 1 etmedim. Senin ye-
btıt g 'd.ırn ö .. .. ıı 

1 l.ı.tı • mrumun yı a· 
~. ıı~bah ıstırabını ben sildim ... 
- 'ltıı atlarım d' 

sotıb ı sana ver un. 
1\ 01 aharlarınıa kattım. 
~ arı ;ra 

doıd vrumia beraber, 
~ €i:ire U.rnııya çalıştım. Seni 
~ a~ırd 11 

Zarnan, yavrumu da 
11;::1 ı. l<ızıl yoksulluktan · 

k. 'li" Re • • ' 
111tıa sının serin sükUn do-
~ı 'lttı 1 

•,~ tıı. bu~i~ Artık yalnız ve 
-t dii unı ... 

Yaz.an : Halil 

taraflı ayrılıyoruz. Fakat, son biı· ge
ce Hikmet ... Bir akşam, günün nasıl 
battığını, yıldızların, günlerim gibi 
birer birer nasıl söndüğünü, yalan 
ümitler gibi, yalan sabahlara nasıl 
katıldığını, nasıl batan bir günün, 
nasıl doğduğunu görmek .. görürken 
senin gördüğünü de görmek istiyo
rum. Bu, tahammül edemiyeceğin 
kadar ağır bir ıstırap mı Hikmet?" 
Bana cevap ver ... 

Genç dul susmuştu. Gecenin, çıl
dırtan sessizliği ve güzelliği içinde 
bir kadın , 

katılasıya ağlıyordu. Genç adam a
cımış gibi, yavaş yavaş eğildi .. kor
kak bir el okşamasile Zeynebin saç
larını karıştırdı : 

l stanbul nüfus memurları kında iki aya kadar bir karar veri-
arasında yeni tayin Iecektir. 

ve defil•iklikler 
Nahiye nüfus idarelerinde bazı te

beddülat yapılmıştır. Samatya nü
fus memuru Ziya, Fener nüfus me
murluğuna; Fener nüfus memuru 
Adıl Beyazıt nüfus memurluğuna; 
Beyazıt nüfus memuru Hüsnü terfi
an Eyüp kazası nüfus memurluğuna 
tavin edilmişlerdir. 

-----
Kadıköy meydanında 
Atat Urk hey kell I •• 

Kadıköy meydanlığınm daha zi
yade güzelleştirilmesi ve bu meyda
na denizden gelirken her taraftan 
görülebilecek bir şekilde Atatürkün 
bir heykelinin rekzedilmesi karar -
laştırılmıştır. 

- Saklama .. her şeyi söyle... ı - Yine ayni dert, ayni yara .. Yi-
Genç adam bir lahza düşündü. ne bir kadın değil mi? .. 

Alçak ve kızıl emellerine kavıışma- ı - Hayır, bir kız .. nasıl söyliye -
nın tam sırası geldiğini anladı .. Zey- yim bilmem ki.. onu sevdiğimi zan
nebin istediği bir geceyi ona bağış- 1 netme .. ondan nefret ediyorum. Se
lıyarak, ondan pe~ala istifade edebi- 1 ni benden ayıran o değil mi? Istıra
lirdi. Bu, ondan istiyeceği son yar- bımla eğlenen ,.e beni aldatan yin~ 

dımdı. 1 o değil mi Zeynep ... Bir gün onun da 
Zavallı dul kadlna daha çok yakın- 1 tıpkı ikimiz gibi bizden olmasını is

lık göstererek sesine okşayıcı ve kan- temek, söyle Zeynep hakkım, hak-
dırıcı bir ahenk verdi: kımız değil mi? .. 

- Ayrıldığımız zamandan bugü- _ Hayır .. susmak .. senin istediğin 
ne kadar epey hicran dolu aylar geç- geceyi söndürmek istemiyorum. Sa
ti. Seni büsbütün unuttum zannet- na sevP. seve vermek istediğim, son 

me. Unutmak istediğim gün seni en emelinden niçin beni mahrum ve za
çok aradığım zamandı. Suçumu ba- 1 vallı bırakmak istiyorsun. Ben de 
ğışlatmak için sana bir gece değil, bugünü yaşalnak için, kaç gece ya
günlerimin hepsini uğruna soldurur, şamak istemedim bilsen Zeynep .. 
sana istediğinden çok bir hayat ver- Son kelimeleri o kadar yüıekten 
mekten asla çekinmem Zeynebim.. söylemişti ki.. gözlerinden sızan bir-

Fakat ben de o kadar zavallıyım kaç damla yaş, genç dulun çıplak 

ki.. eğer ıstırabımı bilsen bana acır, 
beni yine sen kurtarırdın ... 

- Neler söylüyorsun Hikmet? .. 

kollarına düşmüş. onu birden, doğu
veren ağlayana karşı bir acımakla 

yakmıştı. Bağrında biriken kinler, 
§tned' 

'tıal'tıu ını Hikmet .. Sana 
·· ~l~~nı~, başka ellerde 

1 rnuebbeden her iki 

- Istırabının karşısında senin ka- - Bana inan Zeynep .. o kadar ken- ansızın erimış. genç dul, bambnşkn 
dar değilse bile, ümidimden çok faz- dimde değilim ki .. fakat buna ıırtıl< ı bir ruhu kucaklayan bir varlığa bü-
la üzüldüm .. fakat Zeynep... sen bir son vereceksin. rünmü~tü... , 

Dahiliye Vekaletince, vilayetleri
mizde ihdas edilen seferberlik mü-
di.ırlüklerinden; Bolu, Elaziz, Erzin

! can, l\Jalatya, Samsun, Kırklareli, 
Seyhan vilayetleri seferberlık mü
dürlükleri halen münhal bulunmak-
tadır. 

Bugünlerde buralara ve diğer 9 
vilayetimize de yeni seferberlik mü
dürleri tayin edilmek üzere Dahili
ye Vekaletince hazırlıklara başlan
mıştır. 

Davutpa,adan uzanan yol. 
Davutpaşa kışlasına giden yolun 

asfalt olarak inşası kararlaştırılmış
tı. Bu yolun keşfi yapılmıştır. Bu 
I hafta münakasaya konulacak, inşa
ata derhal başlanacaktır. 

Ömründe bir gün olsun acımadığı 
Hikmete bu gece o kadar acıdı ki ... 
Bütün varlığını şımdi kararsız, yor
gun düşünceler sarmış, sanki uyu
şup kalmıştı. İkisi de susuyor, gere
yi, gümüş izli kıyılan gözden geçi
nyorlardı. Zeynep, dağınık saçlı ba
şını Hikmetin göğsüne d'ayamış, u
yanmaktan korktuğu, tatlılığına bü- ı 

tün mevcudiyetile, tapınırcasına bağ-
ı landığı güzel bir rüyaya dalmış gi-
1 biydi. Oh, yaşamak ne güzeldi hu 
1 gece. Aylarca çektiği ıstırabı damla 
damla eriyor. İlk defa gülüyor, ilk 
defa yaşamayı seviyordu. 

Genç adam. rolünü iyi başarmış. 
yapmak istediği tesir, ümidinden çok 
fazla bir neticeye bağlanmıştı. Tik
sintisini belli etmemi,ye çalışarak 

Zeynebin saçlarını okşamıya 1.>aşla

mıştı: 

- Beni, ikimizi kurtaracaksın de-
ğil mi Zeynep? .. 

- O kadar yaşamak istiyorum ki.. 
......_Zeynep ... 

- Söyle, her şeyi söyle .. 
- Bana darılmaz mısın? 

(Devamı var) 

Her ay binlerce kı,ı ta· 
rafından ziyaret ediliyor' 

Üçüncü mıntaka Etıbba Odası \'t 
Türkiye Tıp Encümeni tarafından 

müştereken teşkil olunan kütübha
ne çok rağbet gönnekte olup son üç 
ay zarfında kitap okuyanların ade
di 2304 olup kütüphanede 4716 ki -
tap mevcuttur. 

Bu kıymetli kütübhanenin emek· 
dar memuru Bay Burhnnın mesaisi 
sayesinde burası talebeler ve dok
torlar için çok zengin bir ilim evi 
olmuştur. 

Bu üç ay zarfında kütübhaneye 
birçok doktorlarımız tarafından ye
niden kitab hediye edilmiş olup bun
lar meyanında Aliye Rıza Tanen, 
Fahrettin Kerim Gökay, Feyzullah 
Doğruer, Hafız Cemal, İhsan Sami 
Garan, İstanbul Üniversitesi, m!r
hum Kadri Gür ailesi, Mazhar Os
man, merhum Mükerrem Emin ai
lesi, Nazım Hnmdi Duman, Niyazi 
İsmet Gözcü, Süreyya Kadri Gür, 
vesair doktorlar tarafından muhtelif 
lisan üzerine yazılmış kitaplar he
diye edilmiştir. 

-------
S eyyar çalgıcılar; dikk ati 

Anaseyrüsefer yollarında, umu -
mi cadde ve meydanlarda ve her ne
vi nakil vasıtalarında seyyar çalgı
cılığı Belediye yasak etmiştir. Bu 
kararın tatbikine İkincikanunda 
başlanacnktır. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
it saatleri n de tramvay. 

far da ha eık lşleme
lidirler ••• 

Okuyucularımızdan Beyoğlun -
da oturan Bay Hasan Aliden al
dığımız bir mektupta ezcümle şöy
le· denilmektedir: 

c- Ben bir memurum. Sabah, 
ak§am evime gelirken tramvayla 
gider ve gelirim. Tramvay Şirkc
tinedn bir ricam var ve bu ricam 
da her gün tramvaya binmiye 
mecbur kalan bütün lstanbullular 
da zannedersem benimle beraber· 
dirlcr: 

Sabah, öğle ı·e ak§am zamanla
rı, yani çocuk?arın ve memurla -
rın daire ve mektebe gittikleri 
zaman, yemek vaktı sabah 
saat 7 - 9 arasında, öğle 12 - 14 
arası, ve ak§am da saat 15-18 ara
sında tramvay arabalrını hiç ol
mazsa 10 dakikada bfr istasyon
lara uğraması lazımdır. Hele §im
di kışın vaziyet daha fenadır. ls
tastJonlarda beklemek çok gilç o-
luyor! .. ~ , 
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Arabistan da 
İngiltere -İtalya diplomasi 

mücadelesi .. 
italyanlar müsTemlike işinde 
ingiltereye sık sık hücumlar 

Kont Ciano yapıyorlar 
Habcşistanı 1tnlyanlar aldıktan 

sonra Şarki Afrikad~ bir imparator· 
luk kurduklarını ilan ettiler. Fakat 
bu ·ınparatorluk başda İngiltere ol· 
duğu tialde diğer devletlerce tasdik 
edilmiş dc~ildir. İtalyanları da en 
iıyade sinirlendiren budur. Aradan 
zaman geçtikce bu can SJkmtısı art
tt Ondan sonra İtalyanın Arabistan
da bir rol oynamağa çalıştığı göze 
çarpmağa başladı. Yemen imamı ile 
on ~ne evvel akdedilib bu sene hük
mü bitlniş olan dostbk muahedesi
nin geçcnJerde yeniden tazelenmesi 
de İtalyanın Arabistan yarım ada -
sında faaliyet göstermek istediğini 

~ . . Cevab 
J Vermiyecekler ! 

bır kere daha anlattı. 
Fılistin vukuatı sıralarında müf

ti Elhac Emin Efendi Elhüseyni'nin , 
Bır fngıırz seyyahı areıoıar arasında 

d<• Kudüsden çıktıktan ve Suriyeye telcrinde ısrarla neşredilmeSi İngi
geldikten sonra Romaya giderek Sin- liz - İtalyan münasebatının bugün
yor Mıısolirıi iJe görüştüğünden ve kü gergin safhasında çok manalı -
oradan Tr.ablus Garbe, Limpaya, dır. 
fısır hududuna gideceğinden çok Hızırmut, eskidcnberi İngilizlerin 

bahsedilmişti. Bunlar birer rivayet· elinde bulunan Aden'in komşusu 
ten ibaret kaldı. Jo"akat manası az ol· yarı çöl halinde ucu bucağı bulun -
mıyan riv:lyl't. mıyan bir yerdir. Burası umumi 
Bunları hatırlatmaktan maksad harbden sonra İngilizlerin eline 

nedir?. itnlyanların Arabistand:ı geçmiş ve Hindistan yolu üzerinde 
faal bir rol oynamak istemeleri da-" <'Oğra!i bir ehemmiyeti olduğu ci
ha doğrusu İngiltere aleyhine tahri- betle İngilizler orasını ellerinden çı· 
kat yapmaları. Bunun misa1leri çok· karmamak için her tür ü tedbiri al· 
tur. Artık bu tahrikat gizlenmemek- nuşlardır. 
tcdir. Her gün de yeni misaller, vak- İtalyan gazetelerinin yazdığına 
atar kendini göstermektedir. göre şimdi oradaki yerli ahali ile İn-

Daha geçen gün Ebu Abdullah'ın gilizler arasında müsademcler ol -
memleketi olan Ummanda isyan çık· muş, bu .S!lrpışmalar uzamı~tır. 
tığını İtalyan matbuatı, İtalyan rad· Hızırmut'un meskun kısmı~daki 
yosu söylüyordu. Bu haber tekzib ahali yakın zamana kadar kcndı ken
edildi. Fakat şimdi de gene İtalyan dine yaşıyor.du. 
matbuatı Arabistanda cHızırmut> Fa'kat şul:uıtta İngilizler burayı ta· 
da çıkan bir isyandan bahsetmekte- mamile ~gol ,etmek istcmiş1crdir. 
dir. Bu kabil haberleri İtalyan gaze- Bunun 'Üzerine bir İngiliz Subayı-

Tefrika No: 71 

Mütarekenin ilam; her iki tarafın 
askerini de, büyük sevinçlere gark 

- etmişti. Derhal, her tarafta öbek Ö· 

bek ateslcr yanmıya .. bu ateşlerin 
etrafına· toplanan askerler tarafın -
dan, şarkılar söylenerek davullar 
çalınmıya başlamıştı. 
Fırka merkezleri de, ayni sevinç 

ve sürur içinde idi. Bütün efrad, 
bandoların etrafında bırikmişti. Gc· 
cc, sabahlara kadar oyunlar tertib 
edilmişti. 

Tuhaf bir tesadüf eseri olmak ü
zere, İstanbul ahalisi tarafından or
duya hediye olmak üzere gönderilen 
tütün ve cigalar da tam bugün cep· 
heye yı>tişmişti. Ve derhal askere 
tevzi edilmişti. Artık herkesin neş
csı yerine gelmişti. O nefis cigara· 
]ar, derhal tellendiri1mişti. · · 

Son günlerde, ileri hatlarda bu
lunan kıt'alarla pişdarlar, dört beş 
gündenberi, mütemadiyen ric'at e
den düşmanı takib ettikleri için bir 
yerde durub ve kazan kurub sıcak 
yemek yemcmışler.. gilnlcrdenberi 
kuru peksimet ve zeytinle karınla
rını doyurabilmişlerdi. 

Mütareke emrinin vürudu daki· 
kasından itibaren gcl'i hatlardan i
leriye, erzak vesaire gönderilerek 
hemen kazanlar kurulmuş .. yorgun 
ve kısmen aç efrada, mükemmel et
li pilavlar ve hoşaflar pişirilerek bir 
zafer ziyafeti çekilmişti. 

Yunan askerlerinin sevinçleri de, 
galiblerin meserretinden eksik de
ğildi... Türk kıt'alarına yakın yer
lerde bulunan Yunan efradı; derhal 
temasa gelmişlerdi. Dün biribirine 

1Çocuk kavgasından sorır 

Bir 

feci bir akibef 
çocuğu arkadaşları tekıne 

ile öldürdüler 
.-

geur 
~1.111yaya yedınci çocuğunu ~\ · 

. de bll, 
mek üzere olan anncsinın r~ul 
bir hastalığa uğramasından };O 

maktadır. . ...•. ·" 
············································ . 
Çin muhare~esı 
Ve Hifler ~ .. 

ci''e Tokyo (Hususi) - Harı . ·.
11
c g~ 

zareti mchafilinde söylendığı ııh' 
re Japonya hükumeti, Çind.c :ıı~ı· 
rebcnln durması için Nanloll }l , c 

• •C 
meti ile müzakereye girişnı•) 

bulunmaktadır. nııvd3 
Japon meha!ilince şaı~g olıll : 

vaziyetin çabucak dcğişrnıŞ bıt' 
dıı 

bazı büyük devletlerin bnşıll :ı~ ıı· 
k'tl sr 

lunanları Tokyo ilf" Nan ·ı re'e 
• ··zıı1'C 

da doğrudan doğruya ınu st~ 

girişmek için zemin hazır1arıı1;11isıt· 
kedecektir. Biitiin anlatılrı:13 fol<' 
nen maksat ise Her }litıcrın 5ııt 1 

tB''ııs 
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1 1 Ş i N Ş A K A T A R A F 1 İ 1 Philip 
•'----------------• Holmesj 

Ramazan münasebetile ikinci yarenlik !.. S 
inemadan 

Cok enteresan 
,bir mesele 

ASRiORTA Çekiliyor mu ? Bir kadmın kokusu karak 

OYUNU 
Phlip Holmes tahsilini I<'ransa

da Grenoble Üniversitesinde yap-
mıştır. Bu itibarla güzel Fransızca 
bilir. Yüksek kabiliyetini bir çol; 

filmlerde takdir ettiğimiz bu san'at
\:ar bir: müddet için ,sinemadan çe -
ld.lmek niyetindedir. Kendisine 
şimdi yeni bir merak gelmişti~. Pi-

terini gösterir mi? 

' İSTANBUL 
Eski bir darbı mesel vardır: Ar

kadaşlarını söyle sana kım olduğunu 

REVÜSÜ 
soyliyeyim. Şirhdi bu darbı meseli 
şöyle söylüyorlar: 

YAZAN 
Sürdüğün kokunun ismini ver sa-

NusRET SAFA 
-ı-

CoşKuN 
yes yazmak ve tiyatroda oyanmak. na kim olduğunu söyliy~yım. 
•Sinema insanın bütün boş zaman- Bir kadının kokusundan karakte-
}arını alıyor, ve adeta insanhktan 
tecrit ettiriyor.> Diye şikayet eden 
Philip ·Holmes New York'a gelmiş-__ ı 

rini anlamak hakikaten mümkün O· 

lan bir şeydir. 16 yaşındaki bir genç 

[Ok11yucuıarnn. lıatırlıyacaklar. 
l3ir iki hafta evı:.el bu sütunlarda 
(Canlı Karagöz) namile icrayı 
1~biyaı eylcmiştik. Ramazanı şe
"'f 3/Ü.Zü suyu hürmetine midir, 
?/Oksa iıayalc karşı olan sempati
»lizden midir, yoksa 1\.aragö:::, · 
licıcit:ad rolüne çıkardığımız eş- ı 
lıasın o günle1·de memle1:ı.:t efkci.-

tir ve orada hazırladığı bir piyesi ti
yatroya verecektir. Sonra film için 
de iki senaryo hazırlamıştır. Gelecek 
se~ bir çok film daha yapacak ve 

orıa oyuııun «Yeni diinyası> ile mağa cesaret edemedim. Belki de 
(Pastan) arasında buldum. Ma- üstad, ben kendimi bildiğim bileli 
lt'im ya arz ı:e talb meselesi. Bu bir gün içinden tamir eksik olmıyan 
iktıs<ıd kanwıımım en canlı şe - ve her gün odaların, idarenin, yazi 
kilde boyımıı, posunu gösterdiği işlerinin tahriri musakkafat komis· ·' 
yer matbuat sa1ıasıdır. Binaena- iyonu gibi oradan oraya nakli mekan 1 

foy1ı hu orta oyunll mey.danında ettiği sabık (Vakit medrese) sinin i 
biz de bir kere daha sizlere icrayı kımpri jeler kurmakla meşguldü. i 
li'tbiyat ve 1ıiiııer etmeğe mecbu- asri bir hale ifrağı için yeni bir 
ruz. Hem~n Cenabı Hak, b11ndaıı takım projeler kurmakla meşguldü. , 
sonrn bfr de hokkabaz faslı yap - Kimbilir belki de, HABER'le, Ku·· ı 

kız nasıl temiz sabun kokarsa, yir· 

mlyi geçmiş bir kadında da parfö. 

mün farkları vardır. Ekzanterik bir 

kadın hiç bir zaman moda kokuları

,nı kullanmaz, o kendi karıştırdığı 

'rı umu nıiyesini zıyadecc ((laka -
?andıran kimseler olmasından 
»ltdır bilmiyorum?.. cMatbtıat 
R.evfisü> son döijii.ş .. ismini ı:erdi-
9tntiz, sözüm ona bu bir fasıllık 
0Ytoı iyi karşılandı. Bir ç:ok lütııfk• 
cır oktıyııcularimız, 1ıattci oyım-

da isnı; aeçcıı tanınmış bir ço1c iis· 
~acı muharrirlerimi:-, takdirlerini 
1
fnde ettiler, Eğer ı:esilesile tak
dire mazhar olduğum lrıihayct 
b" 
tr 'OYttrh olmasayd.. ıeva·utı 

bir tarafa bırakarak sByliyebili -
Tim l:i, öviiniirdiim. Ne çare ki 
~ir fakcı. bir Karagöz jaslının de
!!1§tirilerek matbuata tatbikinden 
b~ka bir ~ey olnııyaıı bu yaren
~ık. muhurriri11e öı.:iinmek değil , 
18tidadımız, 1\ahiliy<'timiz 1ınynı 
8~!ıa~nıda imiş diye bir nevi, üz-
9.toıliik veriyor. Vakıa meslekle
l"ini kalemlerinin potansiyeline 
00a:ıyanlar (hayal) aleminin te-
1-ıaasıdırlar. Fakat bi.:im btı se
ferki 1ıayalciliğimi:z. hakiki ha -
Ycılcıter;n deve derisi mıılıayyel 
kahramanlara değnek takıb oy -
1Uıhna1arı gibi, 1ıakiki. şahısları 
'-alemimize dolayıl> karikatiiri -
~e etmek oldu. 

Lakin mesele bununla da bitme
di v ~ "' k d . .. l · n.aragoz ener 'ıe a ar sıırçu 
ısaıı ettikse afjoln!> deyio perde-

.... ~crı çekildikten sonra kendimi bit ····· Su ............................................. . 

Arkadaşlan 

mcıktaıı m111wfaza buyura .. Amin run'un yazı işleri odalarını en üst : 
Bu clef a ela geçen sefrki gibi bir kata, tavan arasına çıkarsam, aşağı 
çok ta11111mış uvatı kalemimize katları daha yüksek ücretfo kiraya 
ba~jlamak. ısempatilerinden isti- verebilirim diye düşünüyordu. Mu
faclc> etmek znrıındayız. Hiç kim- hakkak bunda da bir mahzur bul • 
seye kar~ı şakcıdn aflnmıa mağ- muştu. Çünkü yukarı ahşab merdi
ruren kiiçük bir nzizlik yapmak- venlerle çıkıldığı için İzzet Muhid
tan baska zin1ırır bir kasdimiz din'in ağırlığına, Nizameddin Nazif:
yoktvr. Bunu bilhassa, filanca ile in topuklarına basa basa bir Sezar 
falancadan balısedersen kafana heyb4?ti1e yürümelerine imkan yok 
en az bir şemsiye> yersin diyen id- bu lastik gibi esneyişli basamaklar 
dialara karşı bir sigorta olarak dayanamazdı. 
kaydediyorıım. Diyelim. bıı sefer Güzellik enstitüsüne başvurmuş 
de mevla i~imizi rastgetire .. ] buruşuk yüzlü yetmişlik bir acuze orada baş rolü oynuyacaktır. Fakat 

NU - SA - CO gibi yer, yer gençlcştirilmeğe çalışı- bundan sonra metör ansenlik ile 
Matbuat cemiyetine bir hayli kar lan asarı atikadan, bütün zihniyeti meşgul olacağını söylemektedir. 

(!) bırakan Karagöz müsamcrcsin · nakid olan (Vakit yurdu) nda kol- Bu gidişle bütün iyi artistler ya
den sonra Hakkı Tarik Us'a rastla - Jel<siyonların muhnfaza edildiği o- vaj yavaş rejisörlük, metöransenlik, 
dım; düşünceliydi. Elleri pantalonu- da kapısında nihayet cesaretlenerek ve senaryo yazmak hevesine düşü
nun ce~)inde. canı sıkıntılı olduğu Hakkı Tarık Us'a yaklaştım; kendi- yorlar; Meseıa Almanların me~hur 
zamanlarda daima görüldüğli gibi si on beş yılı evvelki (Vakit) leri artisti Paul Wegner, WHli Forst, ve 
ağzı ken~tli dolaşıyordu . E"·veıa sor- ( Devam' 6 ıncı nyfada) Reinhold Shünzel gibi. 
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Fransada Gizli 
--- - - - Eller 
Beyaz Rusların ileri gelenleri et-
rafında gizli teşkilat nasıl çalışıyor 

' 

Birbirini takip eden esrarengiz tuzaklar ı 
nasıl meydana çıkarılıyor? 

bir takım başka başka kokularla ba

itmızı döndürür Ye yanımızdan git

tikten bir hayli zaman sonra hfı1a o

damız, elimiz onun kokusunu taşır. 

Bu nevi kadınlar daima kendilerin· 

den bahsettirmek istiyen kadınlar -
dır. 

İnce ve sade bir kad'lnın kokusu 
ancak çok yaklaşıldığı zaman duyu-l lan şeydir. Hatla o kadar az bir ko-

lkudur ki ga)Ti 'ihtiyari onu kokla · 

mak i~in burnumuzu tazyik ederiz. 

Böyle kadınlar gösterişi sevmiyen, 

kendileri için süslenen kadınlardır. 

Her moda kokusunu takip eden 

kadın kadar basit şey olamaz; ba -

karsmız birdenbire kadınlar a~·ni 

kokuyu taşırlar; ışte bu cıns kadın
lar hiç bir dalda durmıyan, .şahsi • 

yetleri olmıyan, ve kokuları ile anıl· 
mıyan kadınlardır. Bazan Tünelde 

1 • 

tramvayda, sokakda burnunuza bir 
koku gelir, gayri ihtiyari cah bu fi-

lanın kokusu. dersiniz, ve başınızı 
çevirdiğiniz zaman hakikaten kar-

şınızda tahmin ettiğiniz kadını gö. 
rürsünüz. Muhakkak olan bir şey 

varsa, kadın kokusunu değiştirme· 
meli, ve kendine en çok yakışan bir 

kokuyu intihab ederek daima onu 
sürmelidir. Zira her koku süren her 

insana göre değişir, ayni · kokuyu 
süren iki başka kadında koku deği

şir ve tanınmaz bir hale gelir. 

Kadının sırlarından biri de koku
sunun ismini saklamasıdır; fakat o-

nu korkmadan söyliyebilirsiniz, bi
raz evvel de anlattığımız gibi, sizde 

bıraktığı iz, arkadaşınızda bambaşka 

tesir gösterecektir, ve ayni koku ol
duğuna şüphe bile edeceksiniz. 

Ağır kokular ekseri etrafımızı ra
hatsız eden kokulardır. Sinemada 

ağır bir koku sürmüş bir kad)nuı 

yanına tesadüf ederseniz başınıza 

adeta bir ağrt girer, ve kızarsınız. 
Halbuki, ancak bir el hareketi ile 

yahut başın çevrilmesi ile burnunu
za gelen ince ve nadir bir koku bizi 

sahibesini aramıya bile teşvik eder. 
Her şeyde oldugu gibi kokuda d.ı 

Parısteki beyaz Rusların başların
da muharrir Fondavenskı'nın e\'in
deki telefona gizli hır takım tertibat 
ile tel takarak onun konuştuklarını 
dinliye!T' casuslardan cSON TEL M 

GRAF. dün bahsetmişti. Yeni gelen 
'Fransız gazetelerinde okundnğuna 
f göre tahkikat devam ettnekledır. 
'Romanyalı Ştaynberg isınindekı a-

takarak apartımanın mutbak pen -
ceresine girmek istiyen bir kaç ki
şinin uğraştıkları görülmüş, bunun 
üzerine edilen güriiltüyü duyan hır
sızlar hemen kaçmışlardır. Bunun ü
zcrıne avukat kendi kendine düşü
nerek bir bç gece ev\'el olduğunu 

hatırlamıştır. Fonciamenski'nin te • 
lefon hadisesile alfıkadar görünecek 
diğer bir vak'a olmuştur. Gene1 al 

şey şudur: Benim Rusyada kimlerle 
muhabere ettiğim!.. Orada muha
bere ettiğim adamların adlarını öğ~ 
renınek için uğraşıyorlar. Şimdi bir 
zaman için beni rahat bırakıyorlar. 
Fakat eminim ki gene başlıyacak
rladır. !

çok titiz ve şahsiyetinize yakışan; 
mana ifade eden bir koku sahibi ol
manız lazımdır. 

l dam nrandığı zaman kansı polise: 
..._ Bir iş ic;in git1i. Fakat polisin 

!kendisini aradıgını geldiği zaman öğ
Skublin'in karısına avukatlık eden 
FıJonenko geçenlerde bir gece bir 
yere telefon etmek isterken kcndi
sınc merkezden ccvab verilmediğini 
anlamıştır. Avukatın bu ifadesi üze-

renir öğrenmez hemen müracaat e
der, emin olunuz, demiş ve kadın hiç 
bir 1e!aş eseri göstermemiştir. 

1 
Beyaz Rusların başı olan Gercn~

ki ile muharrir Fondavenski ve Zi
toviyef'i günli gününe tecessüs etti
ren gizli casus şebekesinin en mü -
him adamı olduğu anlaşılan Roman
yalı Ştaynberg dün gelen Fransız 

gazetelerinin yazdığına göre hala 
meydana çıkmamıştır. Kendisinin 
Havr'e gittiğini karısı söylemiş ise 
de Havr'e gittiği de anlaşılamamı~
j tır. Orada yapılan tahkikat da boşa 

'
çıkmıştır. Selanik'li fspanyol yahu
disi olan Rafael Beveniste ile Fran

I sız Rober Pikar istintak hakim ita-
rafından mahk<'meyc sevkedilmiş-

~~ ]erdir. Bunlar bir takım memurlara 
~ rtışvet vermekle ve umumun isti -
~ mal etliği t<•lefon gibi \"esaiti boz -

h llati ımakla itham edilmektedir. t>~ı_ st~ kucük b • ·ı 
"'es • ir alet vasıtası e Bundan başka Pnris zabıtası daha 

li ~ı~ı.:eııizin dibine inebiliyor vt! 
1 
t>srarengiz bir hadisen in tahkikntile 

~<ltı Ve ~<ıpıyor. Bildiğimız koca-,· de meşgul olmaktadır. Geçen çar -
bil~ taı/ıgır dalgıç elbisesi yerine ~amba gecesi saat üçdc cereyan c -
1 

1 dıı::ıtrı· ılan bir maske ile bayağı den \'e polıs tarafından vaktinde öğ-
lt:bit· ız rnayo ılc denizin dıbıne renilcn bir vak'anın karanlık tarafl ır. 

~ ilbıi b Jarını aydınlatmağa çalışılmaktadır. 
~lar u ışc ilk merak c.den ka- Beyaz Rusların başı olduğu ıcin 
•t1ı~ 01trıu tur ve resimde göı di.i- Fransadan esrarengiz bir surette 

r 1~ın g~~ç kız bu küçük aletle ilk kaybedilen ·general Skoblin'in karı
~ 1 lltırı .. 

1bıne inenlerdendir. Mik- sı bir avukat tutmuştur. Flonenko 
t b1ı~ t ~11iındc denizin dibine nasıl ismindeki bu avukat geçen çarşam-

~ tııldi;;ı·n· ı h " · ~ · b · d t k qtılat s ı ve ne er ıssettıgı- a gecesı apartımanın a ya nr en 
tnaktadu·. dışarıdnn pencereye bir merdinm 

rine yapılan tahkikat neticesinde o 
gece söylenen vakitte ettiği telefo
nun merkezce kaydedilmediği anla
şılmıştır. 

Bunun üzerine .şebekenin çok fa
al ıyet te olduğuna hükmedilerek a
vukatı korkutmak için herşey yapıl
mak istendiği ve kendisinin casus 
şebekesi tarafından sıkı bir tecessüs 
altında bulunduğu zannedilmekte
dir. 

Beyaz Rusların başı olan Gerens
ki Londrada bulunmaktadır. Fran -
sacla Fondamenski'nin telefon \'ak
ası hakında yazılan malumatı öğre
nince demiştir ki: 

- Ben ne zamandanberi tecessüs 
cdilmiyc alışkınım. Fakat bunun için 
beyhude yere yoruluyorlar. Çünkü 
yanımda hiç gizli bir vesika yoktur. 
Bundan on beş sene evvel Pariste i
ken evrakımı çaldılar. O zamandan
beri hiç bir kağıdım, gizli hiç bir ve-

1sikam yoktur. Ne biliyorsam. ne ya
zılmak lazım gelirse bunları tama
milc kafamın içinde tutarım. Artık 

böyle yapıyorum. Diğer taraftan şu
nu da söyliyeyim ki bu tarzdaki ca
sus şebekesinin faaliyeti çocukcadır. 
'Telefondan ne öğrenilir?. Telefonda 
mühim şeyler konuşmak için insa
nın hakikaten deli olması lazımdır! . 

İsteneni, öğrc>nılmek icin uğraşılan 
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Denizin dibine ............................ __ _ 
inen milyonlar -

Bir zamanlar bir çok memleket 
erkeklerini çıldırtan kadın bugün 
· belki idam edilecek ! 

Otuz beş senedenberi Fransada 
kendisinden bnhsettirmiş ohın sah
ne artisti Losi de Mata'nın geçenler-

de kapısına gelerek zorluyan genç 
a'tiamı ağır surette yaraladığını 
.so:N TELGRAF. yazmıştı. Mecruh 

I 
Kendi gibi güzel olan serve

tini kaybettikten sonra 
f hayafmı da kaybetti 
hastahencyc, eski san'atkar da tcv
kifhaenye kaldmldıkları gündenbe
ri I<'ransada matbuat bu \"ak'a ile 
meşguldür. 

Çünkü san'atkarm pek maceralı 

bir mazisi oJduğu için onun bahsi U· 

nutulur gibi değildir. Losi de Mata'-

nın yakında mahkeme huzuruna çı
karak muhakeme edileceği dünkü 
posta ile gelen Parisli gazeteler yaz· 
maktadır. 

Bu genç adamı niçin vurdu? .. Söy~ 
lendiğine göre bu adam ona sık sık 

(De<ıaııtı 6 uıci :srıgf ada) 



it- S O rt TELGRAF:_, 19 fklncltetrln 937 

( S inc.l aoıfodaa tltt1C11t ) ber edilmiş tehir reklama boğul • 

IAKŞAMCILARj 
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Denizin d.ibine • 
ınen iŞiN ŞAKA TARAFI 

(nakte) tahvil ile meşguldü: muştu . .Esasen, Karagöz müsaınere-
{Esl<f bir ekşamcının defterlnaen J - Üstad, dedim, ilan buyurduğu- sinin muvaffakiyetini (!) haber a· 

(5 fıtef ~f •ti•• cf19Gm) ı Bol kumral saçlarile çok güzel bir nuz orta oyunu müsameresi ne za- lanlar ve o gece matbuat cemiyetilt' 

milyonlar 
Yazan : Osman Cemal Kaygı il gelir, kendisinden para alırdı. Bu kız olan Losi'nin yeşil, bulanık göz- man yapılacak!.. de bulunanlar biletleriD.i daha bit 

- sefer de gene gelmiş, fakat eski san- !erine meftun olmamak kabil değil- Cemiyetimizin sayın başkanı be- kaç gün evvel almışlardı. aeyoğl• 
Viskiye soda ile beraber sabun atkar a:t~k bundan bıkıb usanmış di. Aşk ruhlarında muvaffakiyeti te· ni baştan aşağı bir süzdUkten ve ilçebayı Bay Daniş, Hakkı Tarık 

olduğu ıçın onu tabanca ile kovmuş- min eden en büyük bir amil de sesi- bermutad bir kaç dakika kendi ka- Us'a telefon ederek sahanın etrafı· 
da katacak mlSlnlZ? tur!.. B~n~ böyle mi .kabul etmeli?. nin yavaşlığı oluyormuş. Bundan fasındaki meclisi hassile kısa bir mü· na iki yüz polisin kafi gelib geiıni· 

' :_Anlat şuna be, dedi, ~inaany ne J şur. Rumca konuşur, Türkçe de işte 
demektir ?.. gördünüz, ıyi kötü söyler. 

Garson gülerek : O gece hava karlı idi, Turhan ga· 
- Bılmcm ben de ne demektir! .zinodan çıktığı .zaman ,,akit daha 
Turhan artık ııldınş etmeden ra- erken, .acaba nereye gitsem, biraz 

Jnsım çekiştiriyordu. Oldukça külüs- daha vakit geçirsem diye dil§ünü -
tur denmezse pek te iıhım şfilum yordu. Ertesi gün cuma olduğu için 
bir şey olmıyan yedi, sekiz kişilik sokaklar pek knlabahktı. Caddeike
orkestra hoş bir vnls çalıyordu. birin en civcivli yerinde deminki 

Dindon sakallı adam tek başına a- dindon sakallı h<.>:ri! Turhanın karşı
~-ağa aklkıp karşısındaki sandalyeyi sına çıktıı ve Turhan herife takıldı: 
kucakladı, onunla kırıta kırıta vals _ Viskiye soda ile birlikte sabun 
oynaınıya başladı. Belli idi ki herif jaa katacak mısın müsyü şinanay? 
Ç?~t~n olmuştu. Garsonlar ~elip ken- Hcnf şimdi deminkinden daha 
disinı ynkaladıl~, zorla yen~e oturt- bzıskındı; onun için birdenbire Tur
tular; fakat o yıne kalktı, yıne san- hanı tnruyamadı ve onu .kendisii es
dalyeyi kucaklayınca bu sefer çalgı 1 kiden tanıyan müştcril~inden biri 
birden.bire sustu. Herif buna iena i- sanarak söylendi : 
çerledı, çalgıcılnrn fransızca bir ı:pv. v b " 't (M 'd" ) b 
1 

b d 
1 

r.J - ar ır mecı ccı ıye en 
er ağır ı; on ar, buna aldırmayın- :veresin prez.anta yaoacak sana bir 

ca snndalyeyi çalgıcılnnn bulunduğu mntma~el ! · 
yere fırlatacak gibi bir tavır aldı. m..riı _, .. 
O 

.. _ :ı. ıu an tllny :ıçın.: 
zaman ıkı uç garson kollanndan M 't k d d" (S ~ 1· · ·k· . .. .. .. _ - ecı ço , e ı . ag e ının 1 ı 

ynpışınca a\,.ali surukleye surukleye paı·m.ağ sall k) ik" ğ' . ını ayara ;ı çeyre ım 
gazınodan dışarıya sepetlediler. Tur- ar 
han garsona sordu • 1 v · . . 

K . b k k h if b" 
1 

- Ikı çeyrek az ... Uç yap ,çeyrek· - ım u uş onmaz er oy-
1 1 

1 
~ er ... 

eG... ı·ı b" k k . ı· 1 - Yapamam, ikiden 'fazla vere -arsan e ı e ıraz açı ışare ı ya- 1 
k 

m~. 

para : Y " -:ı hn ek · b. 
B

. tral - uz ıpara ·ua \•erec sın, ır 
• - ır parça ostur. . 

N . b ı.. _ if" cıgara alacak ben .•. 
- c JŞ yapar u ıı~r ' D . ( evamı var) 
- Ne ~·apacak, hiç._ Bazı bazı .u.l-

tıı11u11111111nnuuııuuu111111111111m•unı•uuunuuın111•11ıun111u 

dırımlarda tellallık yapar. 
- Ne telliıllığı? itizar 
- Ne tellallığı olacak, muhabbet 

te1liıllığı ... Hoş onu da iyi beceremez 
yn ... Be1ki bu akşa mbuldu bir enayi, 
\"Urdu biraz mangiz ondan ... Şirnfü 
onları yiyor. 

Y nzımmn çoklu~undan dolayı 

(Balkan deniz harbi} ve (66 nu• 
maralı Casus tefrikalarımızı koya• 
madık özür :iileriz. 

- Siz herifi dışarı se.petlediniz 
amma, onun içtiklerinin parasını 

kimden alacaksınız?_ 
- Aaaaa .... Parıurı biz aldık hile 

çoktan! • 
- Kimden aldınız? .. 
- Kendisinden ... 
- Peşin mi .aldınız? 
- Ne sandın ya, öylesine hiç pe-

şin nlmadan içki \'erilir? .. O kaç de
fo yapmıştır, gazinolarda böyle ... İç
miş içmiş, sonrıı param yok diye 
kaçmışt1r. Ona sebep, biz geldi ne 
zaman buraya oturdu, kendisinden 
bir gümüş mecidiye peşin aldik, 
sonra getirdik viskileri !.. 

- Ne millettir bu'? 
- Kim bilsin .ne millettir. Fran -

sızca konuşur, Almanca konuşur, 

Dalyanca konuşur, 1sp:ı°'nyolca konu-
, I • . . ,- . ., . .. . . ~· 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

BU GECE (BAKIRKÖYDE) 
(ÇAMURDA ZAMBAK) 
( Pazartesi günü akşamı 
Kadıköy - Süreyyada) 

KÖR ~le KILIBIK 

• • Şehzadebaşı r 
TURAN 
TlYATROSU 
Bu gece .saat 

20,SO da 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• • lca~ında gUnde 3 ka,e ahnablllr • 
r aklıtlerınden sakınınız ve her yerde israrla 

G R 1 P 1 N isteyiniz. · 

1 

Gr.~, Bış ve 

1 
TE.PEBAŞINOA ŞEHiR 

TiYATROSU 
Dram ve Piyes kısan l ıl!ülll Bugece saat 20.30 da 

lspanyolbabçelerl•cle 
3 perde 

Y:ann: Jo?:e Feliu 'Gadina 
Terceme eden: M. Feridun 

l; Eski Rransız tiyartosunda 
ŞEHiR TiYATROSU 

! 'OPERET ~SMJ 

1 
ıuı iBu ~ce saat 2().;30 da 

1 

Atew bkeit 
4 perde komedi 

Yazan: iMolnar 
Tercemc eden:: K. Necati 

• BU AKŞAM 
Şehzadebaşı Ferah tiyatrosunda hem 
tiyatro, hem varteye, hem sinema 
İsmail Dümbüllü ve arkadaŞları 

Her.mine Hepşen 'm .i§tirakile 
San'atkar SAFİYE Xonseri 
Sinemada Ege Manevraları 

Artritizm. Romatlın a 

Eyüb Sulh liukuk Hak:imilğin -
den: 

Rıdvan tarafından Hatice ve Sıdı
ka aleyhlerine açılan izaleyi şuyu 
davasından <dolayı: Mumaileyhler 
Kü_çükmustafapaşa Cibali cadde -
sinde 2 numaralı barakada Hatic! 
ve Sıd.ıkaya yapılan tebligatta 4ar.ih-

den 3 sene evvel :mezkiır adresi ter
ked ib gittikleri ve nereye gittikleri 
belli .olmadığı mübaşirin meşruha _ 
tından anla ılmış olduğundan bu 
kere ilnnen tebliğat ·crasına verilen 
kar.ar üzerine muhakemenin muallak 
bulunduğu 13/12/937 pazartesi saat 
11,30 da mahkemeye gelmedikleri 
veya taraflarından bir vekil gön -
dermedikleri takdirde muhakeme~ 

nin gıyaplarında devam edeceği ma
Ilımları olmak üzere işbu davetiye 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
15 gün müddetle ilan olunur. 

Halbukı hır :taraftan da genç ada- bir müddet sonra Nolstoy'un cBa • zakerede bulunduktan sonra: yeceğini soruyordu. iki yüz paJ.ist 
mm Losi de Matayı çok sevdiğinden, sübadelmevh ini oynamı~, artık mu· - Buna matbuat cemiyetinin bi- bedavadan oyun seyrettirmekie :ıni· 
ondan para almadığından bahsedil- vaffakiyet, şöhret yolu kendisine a- nasında maalesef imkan olmıyacak, na yoktu. Bu Galatasaray - ferıd 
mektcdir. Sonra daha ilk zamanlar- çılmıştır. dedi. Çünkü bazı sebeb ve bahusus maçı, yahud Mülayim - Hindli .ka\'· 
da yazıldığı üzere Losi de Mata ken- Losi'nin genç bir hukuk talebesi- bazı httdisat buna maddeten imkan gası değildi ki .. 
d"s' · h t aft öl"" 1 ne çıldırasıya Aşık olduğu görülü - bırakmamaktadır. Bir takım gaze - Taksim n~hiye müdürü de tri • 

ı ~nı e:. ar a um e tehdid e- lyor. Sonra bu çocuk mektebini bi - bü' l · bı· 
dılıyor gorerek kapısına gelen ada- t. . hak· 

1 
d k" teci arkadaşların (Ankara caddesi) n erden maada sahaya seyifCı 

mı da kendisini öldürmeğe gelmicı ırmhışb,bet ımd 0 muşt, ~ent·e arFa ,~ tı zihniyetile hareketi burada tesis et- rakrnam diye ısrar ediyordu. Anl
3

• 
:r mu a evam e mış ır ar;:a k r· b" 'b 1 b .. ,...,,,· tıldı k" 1 k nudut· korkusile ve sırf asabi bir hastalık ., . . • · me şere ı ıze nası o an ua:,ı ·ı, yapı aca orta oyu 

t . · d ~ .. 1 . Losı nın bundan sonrakı aşıkane ha- kaldırmak eskisi gibi samimi top . Ve halkın ortada bir daire n1>v.irztl~ ne ıcesı vur ugu soy emyordu. .. .. , • • r 

V k' d k " h·ı· yatı uzun surmuş V<:ı genç sanatkar lantılar yapmaktan vazgeçmek mec- si Hizımd~r. a a a ı esrar a a sıyrılmamış- 1 • . ' · sıı 

t F kat L . d 1\IJ • • b sa meden ayrılmıştır. Hatta kendı· buriveti karşısında bırakıvor bizi Bu arada meşhur orta oyuncu 
ır. a osı e ata ıçın u son . . J J • 

b . k" d ., sınden yalnız çok para sarfeden bır Binaenaliizalik Karagöz müsame- Kavuklu Ali rol almak irin ınilr41 • 
ır va a mı ır. k d 1 k b h d" <l L ., . l'i ._;; rı 

a ın o ara a se ıyor u.. osı nın resinde ilnn ettig~ imiz (Orta O\.•unu- caatta bulundu ise de kendisirwe 
901 senesindcnberi Fransız san'at ı etrafmı avukatlar, gazetecı er, mu- nu) yapn.mamak, yani taahhüdleri- daha ehlivetli kavulduların bulıızt • 

hayatında türlü türlü maceralar ge- b . l d h b" k k" 1 r rırı arrır er ve a a ır ço ımse er mizi maleasef terketmek gibi bir duğu söylenerek ve esasen 5e ı 
çirmış olan Losi evvelB Molyer'i oy- sarmış, ona dalkavukluk ediyorlar- vaziyetle karşı karşıyayız. Nüzhet'!~ de arası açık oldu~ içit• 
nazmş, meşhur olmuştur. Evvela ma- dı. savuldu. 

- Peki üstadım, bu işin muhak -
nastırda tahsil ettirilmiş olan Losi 
de Mata orada ıiken çocuklar arasın
da yapılan bir :temsil esnasında ti -
yntroya olan istidadını göstermişti. 

- Losi mi? .. Oh .. O ne kalbini, ne 
parasını esirgcyor. Çok seviyor, çok 
para sarfediyor. 

( Devamı Yarın ) 

kak bizim binada olınası icab etmez Kapıdan cıkarken: 
ya. Zaten büyük salonu yok. Fazla - Zaten ~biz.im san'atimizi öldii • 
hasılat yapamazsınız. Mesela bu iş ren bu Ankara caddesi değil ıni?· 
Taksim stadyomunda pek iıla yapı- Gazetelerin orta oyunundan fs.rıcı 

•111111111tntHJUlllfHUllmunnn11nıMUIUOUUl1IUllUlllHlllAllllllUIRIUQIUUllUUllUldUllUlmHt11ftUlltMHlllMUUUlllllllPlldH• f{tl' 
labilir. Osman Cemal'in bir takım kalmadı diye bağırdığmı Kenan 1 

l_In_h_is_a_r_Ia_r_U __ •· _M_iı_· d_iı_· r_Iu_· ğ_iı_· n_d_e_n_: -ı 
l - Kapah zarfla eksiltmeye konmuş olan bir adet çift devreli 

otomatik tabı maki nesi için talip zuhur etmediğinden pazarlıkla alın· · 
ması knrarlaştmlmıştır. 

tasavvurları var. lusi jJe Kurun idare müdürü J{CJllll 

- ibnilemin Mahmut Kemal'i pi- duymuşlar .. 

2 - Pazarlık 22.Xl-937 tarihine r:ısthyan Pazartesi 
de Kabataşta Levazım \·e Mubayaat Şubesindeki Alım 
da yapılacaktır. 

şekar üstad Tahir Nadi'yi de kavuk- Orta oyununun mü7Jkası için zıır· 
luya çıkaracakmış .. Her halde bu i- nacı çingene Emin 'le, klarnet 8' • 
ki üstadın karşılaşması Tekirdağlı - ma7.a11 organizatöre baş \·urınuşfllr, 
Hindli mlisabakasından daha az e- fakat geçen sefer Karagöz müsanı~· 

günü saat 14 hemmiyctli değildir. resinde cidden emsalsiz muvaff~ı· 
Komisyonun· Bay Hakkı Tarık düşünmeye dal- yet gösteren Zeki Cemal. Reşad f'e\"~ 

dı. İlave ettim: zi, İlhami Safa, Münir Süleyman .~11 
S - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. - Bunu siz organize etmelisiniz, pan'dan mürekkeb müzika 1ıeyetifl r 
4 - Şartnameler parasu; olarak her gün adı geçen komisyondan bu propaganda, afişaj meselesi.. bu sefer de angaje roilmesine kat'

3 

alınabilir. - Hakkın var, bir düşünelim... verilmiş. 

S - Eksiltmeye iştirak elmek isteyenlerin, fiatsız teklif mektupla· ••• (Devamı vttrJ 
rını ve kataloklarıııı eksiltme gününden evvel 1nhise.rlar Tütün Fab· Bay Hakkı Tarık, Refik Ahmed (•J c Y.eni dünya• orta o~ 
rikalar Şubesi Müdürlütüne vermeleri lazımdır. Ses\·engil'le. Selim Nüzhet'e danış- dekor hizmeti gören bir nevi.P"'~ 

6 - l.itekllle rin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 uktan sonra bu işi yaproağa karar vmıa. pastav ise pi§ekıirm elınıil 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu· vermişti. şakşa1..."fır. 
nur. "7517. (Vakit propaganda servvsi) sefer- NU-SA..00 .-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~ ""~'"~"""""'"""nı•uııııınınııuuııuuuuıunıttı"ııııııııuuummnn~mmnı~ınııınıuwıa""""""auınuu~e 

L • J Al S t ••••••••••••- lerden Ahmet Fani ve Muzaffer 
1 

• ıse er ım, a ım SAÇ BAKiMi Fahriyenin ikametgahlarının fll~at 
Komisyonundan : hul olmasına binaen ;ilanen tebıı1 

Güzelliğin en birinci şartıdır. icrasına ve muhakemenin 10/l
2
/ ııı 

Cinsi Mikdarı 
kilo 

Beherinin ilk teminat Eksiltme gün Eksiltme· tarihine müsadif cuma günü saat il· 
tahmin Lira Kr. ve saati nin şekli de talikına mahkemece karar ,rer ı· 
bedeli miş olduğundan yövm v-e \•akti rd! 

45 Kr. ) 
847 13 

'3-12-937 Çarşam- Kapalı kurda bizzat ''e bilvekalc ınahk~. Beyazpeynir 13900 
Kaşarpeynir 504!» 70 • ) l:.a sa::t ı 5 ele ye gelmediği takdirde gıyaben .rnıı ıı.ı 

_.-:Jeceı:;· 
kemeye devam ve karar veu~ 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 838 sonuna kadar ih· 
tiyaçları olan yukarıda mikdar, tahmin brdeli, ilk teminat, eksiltme 
gün ve saatı yanında ya-zılı beyaz kaşar peyniri kapalı zarf usulile 
eksiltmeye k-0nnıuştur. 

Eksiltme lstanbut Küllür Direktörlüğü binası içinde toplanan Lise• 
ler, Alım Sahm komisyonunda yapıtacaktır. 

İsteklilerin 937 yılı Ticaret Odasının vesikası ve teminat makbuz. 
ları il~ birlikte kapalı zarflarını belli sa~tten bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlı~ma vermeleri -ve şartnameleri görmek üzere ko. 
misyon sekreterHğine müracaatları. "7823. 

Tozkoparan yol inşaatının ikmaline kadar yük taşıyan nakit vasıta

larının ıreçeceklcri yoUara dair Daimi Encümen kararı aşağıya ya• 

ıılmışbr, ilin olunur. 

~enbıhi beledi : 

1 - Tozkoparan caddesi asfalt inşaatının tkmaline kadar Kara· 

Köy cihetinden gelecek yük taşıyan vasıtaların lngiliz sef arefhanesi 

önünden Knlyoncu caddesini takiben Tarlabaşı cadcJesi ve Taksim 

cihetinden gelecek keza bu nevi nakil vasıtalarının, belediye zabı·• 

tası talimatnamesi ile gidiş yol olarak kabul edilmi~ olıın Hamalbaşı 

caddesinden lngifü sefarethanesi önünü takiben seyrüsefer etmeleri 

Uıımdır. 

ilan~ tebliğ olunur. ~ 
~· 

İstanbul Yedinci İcra Memut 

ğundan: ııt• 
Bir borcun temini istifası zııtlflil , 

da hapsi eşya edilib paraya çe'rrıJ.) 

A M mesine karar verilen bir ad~t cEF ,el· 
marka dört lambalı Amerikail ır 81· 

Kepekleri V/! saç dökülmesini yosu. maruken koltuk takıIIlıarı. rıı 
d · d ,. · · ~ bi ·k· det cB 

~/ 
PETROL NIZ 
le av4 c en 1.esırı mucerrep r tı adet eski tahta masa, ı ı a 

11
,,n· 

ıUiçtır. abajur, iki adet büfe,, iki adet 1ı bit 

- . 1 gazı finnı, bir adet divar h~51~det 
ı Su1tanahmed Üçüncü Sulh Hukuk adet müdevver ortn masası, bit )''' 
~fahkerncsinden: camlı kütüphane, iki adet soıtlrııe· 

Davac1 Zeynelabidin tarafrndan bir adet yazı m~sı. bir adet ıco bit 
J Fatihte Malta çarşısında Kirmastı <lin, bir adet küçük divar aynasCr~ 
ımahallesinde 12 No. da Doktor Meh- adet aynalı gardirob, bi~ ~deta}ciııesf 

1 
met Ali ve Raif Kadtköyiinde Ba - AFF) marka ve ayaklı dıki~ ın ııcJSI 
harlye caddesinde rontken aparh - ve bir adet havagazı banyo ısı 1"" 
manı '.karşısındakiki evde Doktor A- 22/l l/937 tarihine tesadüf e0erı r,ef' 
ki! Şakir ve Ahmet Fani ,.e Muznf. zartesi günü saat 9 dan itibaren~· 
fer ve Bakır'köyündc küçük yalı so- oğlu asmalı mescid yadikar ~ııd'" 
kak 37 No. da İsmail kızı Fahriye 'D1anı önün?c sabşa çıkarııaca ı;ıı3tte 
ve saire aleyhlerine 937/2033 N'o. lı /isteklilerin munyy~n gün v~J1'1ıır• 
dosya ile açılan izalei şuyu davası- mahallinde hazır bulunacak (z<>05> 
nın muhakemesinde: Müddeeaaleyh· müracaatlan ilan olunur. 

1-__ ıs_t_a_n_b_.u_ı __ K_o_m_u_t_a_n_ı_ıg_v • __ ı_ı a_n_ı~a~rtı;: e"' 
2 - Buna muhalif harekette bulunanlar Belediyeye müteallik ah· _ -;nede!l 

kfi.mı cezaiye kanununa göre tecziye olunurlar. (R) (7 735) Gümüşsuyu hastahanesine 1500 ki- tur. Şartname her gun ?: jste1'W 
-----------------------------lo~rcy~ıv~m~ ~~hüt ~m wlkom~~n~g&ill~ili~ ~b~ 

mütealihidi na mvc hesabına 1128 ki- terinin 8:i liralık ilk teminat ırı .... ,_]e 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Adalar-1\Juıdolu-Yalo\•a hattında 20.lkincileşrin-937 Gumartesi gü 

aündcn itibaren kış tarife.si tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere 
asılmıştır • .rn68. 

lstanbul 51hhl Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Muhammen fiyat Kilo 
Aa Çoğ-u Kuruş -----Kaşarpeyniri 5650-6750 38,5 ) 

Beyazpeyniri 2800-3400 65 ) 

Muvakkat garanti 
Lira Kuruş 

360 66 

Heybeliada Verem Sanatoryomu ile Leyli Tıp Talebe Yurdu açın 
açık eksiltmeye konulan beyaz ve kaşar peynirlere istekli çıkmadı· 
~ından ihalesi 2"411-937 Çarşamba günü saat 15'30 z bırakılmıştır. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Nuavenet Müdürlü. 
tünde kurulu komisyooda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat, muvakkat garanti ve mikdarlar yukar:ıya 
yazılmıştır. istekliler şartnameyi hergün komisyonda görebilirler. 

3 - istekliler cari :seneye aid Ticaret Odası vesikasile 249J sa· 
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu' işe yeter muvakkat g.uantı m -
buz veya banka mektubu ile birlikte belli güD ve saatle kom ıs} ona 
gelmeleri. "7834,, 

Ji• 
lo 650 gram tereyağı açık eksiltme veya mektublariyle bersbet dı~tıÖ' 
ile ihalesi 29/2. tcşrin/937 pazartesi günü vakti muayyeninde f'll'l·#"' 
günü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu- Komutanlık Satınalma J(oJlll ;-:ot':• 
hammen tutarı 1128 lira 65 kuruş- na gelmeleri. 

• ı~ 
• • . "' sast 

1 - İstanbul Komutanlığı emrin- jcinsi ve miktarlnriyle ıhsl~ ysııl' 
de buluann kıt'nt ve müesseşat eratı ,.c münakasa şekilleri aşağıda 
için satın almacak kışlık sebwniı:ı mışlır. s• 

M-oak• 
Muhammen Jtk Te· ihale ihale ~u 1,·tıeri • •t:"'' 

tutarı minntt srünü sarıl\ " 
Cinsi Miktarı 

lspanak 17600 1760 
Lahana 35200 1760 : 462 
Prasa 5280G 2640 : 
lspanak 2:2000 ?.20() 
Lahana 34600 1730 425 
Prasa 34600 1730 
lspanak 96QI) 960 
Lahana 7200 360 134 

- 'ı•t"' 
l ııı. Kapa·• 25- 11·937 .1 

15,3~ Kapa1ı 25· 11-937 
~,fi• 

Prasa 9200 460 ~ ~ıet i i<• 
2 - Ş:ırtııametcri hergün ö~leden evvel Komisyonda g~~lı ~,. 

t~ıeklilermin ilk teminat makbuı veyi\ mektup ariyle 2490 5
bef il~:! 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerınde yazılı ve~ikalariyJe ~r~ fa.ı>""
saatindı:n en az bir sut cv\·el.ne kadar tt>klif mektuplarA}' 
lıda Komutanlık salıııalma Komisvonuna gelmeleri. "7618,. 



Midenize 
Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

~-------

Çnbuk, çiknemeden yemek yiyenler. fazla ba .. 
haralh ve biberli yiyenler, bilhassa içki içen· 

Jer midelerini tahriş ederler ve 

Ekşilik, Hazımsızhk 
a~rlık baş dönmeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

~ - SO N TE L G R A fi - 19 lklnclte,rln937 

HAZIMSlZLIGI MiDE EKŞiLiK ve YANMALARI giderir 
INKIBAZI DEFEDER. Bugüadca bir şişe MAZON alınız.. 
Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

isim horoz markasına dikkat. 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu. lstanbul 

Yenipostabane arkasında 

-~- -=======-==========-=======~ 

!!ııı.Doktor- Operatör-J lstanbul Levazım Amirliği ı İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Orhan Mahir T oros .__s_a_h_n_a_1m_•_K_0_m_i_•,1•0_0_u_iı_a_n1_•_r•- İhale günü 8/12/937 MKN 9081 200 adet Nagant toplu tab~ncası numa- kine al{samı MKN 246 N 680 G 65 L 40 KD stıfi ipek kadın çamaşırı· 
'<ulak, Buğaz, Burun hastalık· Maltepe Piyade atış okulunun altı rdları müdüriyette mahfuz 3176 lira 9 kuruş değerinde MKN 3316 S. mar- MKN '7545 RR 164 M VE N 19 K 450 G 105 L 34 KD Topu boyalı P 
1' • lan mütehassısı ay müdedtle yevmi 800 kilo ~adar kalı biJa numaralı gayri safi sikleti 9980 kilo 1397 lira 41 kuruş değerinde ı mensucat 7544 HYDRA 25432 M \'e N KS 40 K 900 G 383 JJ 24 KD} 
aksım, Abdülhakhamit Caddesi ekmek pişirilmesi 241111937 çat§~m- Talk MKN 7866 NLS 412/13 M ,.e N KS 382 K 3142 L 25 LD İpliği bo- Radyo aksamı MKN 6941 704,1486 M ve N 2,180 G 90 L 47 KD ispirtos~z 
Geyik Aputmanı No: 1 ıba günü _sa~t ~~.de Tophanede _ıst. yalı P mensucat MKN 9118 DAV I/II M VEN KS 495 K 38 L 50 KD pinus yağı ihale günü 24/12/937 MKN 7487 IG M 17 K 44 L 71 KD pp-
tter gUn 15• 19 kadar !lc·,razım amırlıgı ~atınalma komıs -

1 
~ • -ıyonunda açık eksıltmeye konmuş _ Galvanizli demir çemberlik MKN 7839 STYRIA 2060 M VE N KS 45 muk mensucattan pamuk yorgan MKN 9337 BL 43 M VE N KS 166 K 
!aJı:nbul Asliye Altıncı Hukuk tur. Tahmin bedeli 2736 lira ilk te- K 20 L 22 ·KD Demir el alatından eğe MKN 2330 bila M ve N 6 K 400 1 418 L 27 KD boyalı merserize P mensucat MKN 9339 AOC l M ve N 
~ ·Cll"ıesinden: minatı 205 lira 20 kuruştur. G Ağırlığında 514 L 16 KD İpek masa ve yatak örtüsü MKN 7913 TTF KS 64 K 172 L 51 KD elektrik motörü MKN 9340 AOC 2/12 M VE N 

~h-<ısriye Gülyağı tarafından Ala Şartnamesi komisyonda görülebi- I M VE N KS 140 K 89 L 76 KD Fotoğraf eczası MKN 186 HS 2955 40 KS 3141 K 1313 L 67 KD kağıt imaline mahsus kurulmamış makine 
tıe~tde çarşıboyunda dibek kahvecı lir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle K 16 L 18 KD Vernikli boya MKN 6367 MAM 1/2 M VE N KS MKN 9341 ASK 16 KN KS 121 K 991 L 45 KD sun'i ipek ipliği MKN 
tn met \asıtasile 78 numarada İz - belJi saatte Komisyona gelmeleri. 

ırın ?? • 212 K 2961 L 60 KD Yün mensucat MKN 7846 MHA MARKA Muh- 9345 muhtelif No. KS 1276 K 51 L 18 KS inşaatta müstamel ağaç he n..cmalpaşa kazasından Ea • c247> c7572> 
huıro. o~ıu ve halen ikametgahı meç- * telif No. 1265 K 1682 L 64 KD Rad'.Yötörlü demir petrol, elektrik ve talaşı MKN 9349 S 227/8 M VE N 27 K 62 L 66 KD pamuk dokuma 
"ı,. Alı Rıza alevhine acılan boşan - Kırklareli Tüm K. birlikleri ihtı- havagazı sobaları MKN 2131 CG 4862 M VE N KS 22 K 202 LD Yün sargı MKN 5522 MOB 9 M VE N 8,60 g 192 L 19 kd dolu sinema fılmi ... d - • 
dek cıvasının yapılan muhakcmesin- yacı için kapalı zarfla satın alınacak mernmcat MKN 1548 ABF Marka bila No. KS 1390 K 396 LD Ham MKN 3487 bila M ve N KS 86 327 L 61 KD deri ile mürettep kanepe ve 
a"' arı koca oldukları resmi kayıtla olan 100000 kilo kuru fasulyaya ve- mantar MKN 8100 22/23, 976/977 M ve N 8 K 24 L 55 KD ipekli kor- 1 koltuk MKN 6940 404,1414 8~0 g 37 L 63 KD dolu sinema fılmi MKN 

Flı~~:~nkiki taraf müddealcy~. ~U rilen fiat pahalı görüldüğünden ye- dela MKN 1920 bila marka numaralı KS 162 K 34 L 86 KD 17 adet 3172 PE Marka KS 231 K 207 L 44 KD yazılı resimli mukavva reklam 
d n rırısına bakmaması yuzun· niden kapalı zarfla lOOOOO kilo kuru • 93 4 MkN 7424 945, 1029 KS 3,320 g 38 L 59 KD nı"kel yaldızlı g0alalı"t ma-
~et 1 atalarında mi.işterek hayatın fasulya satın alınacaktır. Muham - kayık küreği MKN 4 soma 2479 M ve N KS 22 K 30 LD Cilalı agaç 
la 1 rnez bir hale gelmesini mucib men fiatı 15 kuruş olup tutarı 15000 masa ihale günü 10/12/937 MKN 1896 bilfı M ve N KS 400 K 59 LD nikür takımı MKN 7485 bila M ve N 18 K 800 G 553 L 50 KD dolu 
huıcak dl'rcc<>de şiddetli geçimsizlik liradır. İlk teminatı 1125 liradır. İhale müdevver ceviz ağaç MKN 7690 212 No. 8 LD I ADET Pardesü MKN sinema filmi ihale günü 27/12/937 MKN 155 bila M ve N 2,670 G 41~ 
u111il~~Uğu şehadetle sabit olduğun- si 26/11/937 saat 16 dadır. Şartname- 7722 206 No. ı K 600 G 8 LD Pamuk perde MKN 2816 114 No. 1,200 L keçi derisi MKN 7517 HHB I M VE N KS 20 K 800 g 42 L 55 KD 
!4211 Utk kanunu medenisinin 134/ si her gün Kırklareli satın~lma Ko- ~ 11 L 33 KD Yünden müstamel elbis MKN 2766 158 N 19 K 500 G boyalı ağaç kutuvetepsi MKN 1819 bila M ve N KS 25 K 260 L 78 KD 

~§a 481150 inci maddleri mucibince mk isyonund2a 3gör?.lcbilird.d Ilst~kldilek~ 30 L 34 KD Demirle mürettep adi ağaeçtan divan MKN 6;~6 bila M ve yün mensucat MKN 1820 bıla M ve N KS 4,700 g 95 L 75 KD yün 
nn_:alanna işbu keyfiyetin do - anunun , ncu ma e erın e ı 

llıu~dkutüğüne yazılmasına bir sene vesika ve teminat mektuplarını ha- N 250 K 20 LD Teneke cnm şişe ve kavanoz nümurıelik eşya MKN mensucnt MKN 7531 MP 264 M VE N 4,800 G 35 L 83 KD pamuk perde 
t~ı tle müddealeyhin başkasile vi zarflarını belli gün ve saatten en 2743 129 No. 1,250 g 121 LD İpek elbise MKN 2738 133 No. 260 G 18 L MKN 7533 VE 4374 26 adet hnsır üzerine sun~i ipek hamuru süı ul-
tlıı;nrnernesine babası nezdinde ol- az bir saat evveline kadar Tümen sa- 59 KD İpek abajür MKN 2761 149 No. 700 G 42 LD Fil dişi mamulii- müş elyafı nebatiycden şapka taslnğı 124 L 21 KD MKN 3313 DAV 
dan u davacının cümlei beyanatın • 1 tınalma Komisyonuna vermeleri. tından heykel MKN 7848 DP 2805/807 KS 38 K 208 L 14 KD Gümüş 4469 22 M VE N KS 22 K 63 L 30 KD gayri mezkur uçan yağlardan 
daıı· olup babası nezdinde kalması •243

> <7568• yaldızlı demir fermajüp MKN 7849 DP 2805/807 13 k 20 L 42 KD MKN 7903 F P l M ve N 61 K 29 L 40 KD boyalı demir portmanto 

e1ıst~r~:''~cı tarafından muvafakat Dikimevleri için.._2900 adet mah _ Demir dikiş iğnesi MKN 7852 DP 2805/807 KS 59 K 43 L 32 KD Demir MKN 7842 SEVY markalı KS 128 K 25 LD sargılık kfığıt MKN 7536 
)a ı rnış bulunan çocukları beş ld k MKN 78-2 DP 2805/8 MGP 2~16 M Vt N KS 2,150 G 70 L 51 KD pamuk mensuc .... ttan çı·"""k b,ra~dakı Fahrinin babası nezdinde ruti çadır direği 22/11/937 pazartesi te en opça 0 07 KS 75 K 66 LD Demir çengel .. ... .... 
~tıd ılarak velayetinin babası tara- günü saat 14,30 da Tophan<'de fstan- iğne ve firkete MKN 7844 CS 341 M ve N 5 k. 750 G 28 L 48 KD Asit- MKN 1765 barname 173 M ve N 1,570 g 5 L 30 KD Bofaıı P mensu-
~ıırı an kullanılmasına haftada bir bul Levazım amirliği satınalma ko- eddamil ihale günül3/12/937 MKN 7880 9226 .M bila N KS 9 K 13 L cat .MKN 7546 ADRES markalı 8,340 g 192 LD deri ~anta gü:nüş yal-
lı~ lll.ııhsus olmak üzere cumarte- misyonunda pazarlıkla eksiltmesi 22 KD bir ad;t masa saati MKN 7881 9226 M bild N 17 K 77 L 69 KD dızlı MKN 7656 237 N 7,800 G 33 L 15 KD pamuk kumaştan perde ve · 
~r~ llleri saat 11 den 12 ye kadar yapılacaktır. Tahmin bedeli 4060 li- ? ADET ·· t ı y t ik h örtü ihale günü 29/12/937 MKN 3340 SPC 1097,3 KS 100 K 21 L 55 .. d . radır. İlk teminatı 304 buçuk lira- - mus ame ngaç an mozay· eykel ve elektrik lambası l\1KN 
e r aıresinde küçüğün annesile 7882 M B 4882 M N 23 K 70 LD KD şişe açmıya mahsus demir anahtar MKN 749:: HCT 9756 11 1 VE u~tu · ı dır. Şartname ve nu··munesı· komı·s _ ve Elektrik ve gramofon akc:amı ve kitab ., ıv 4:rc ~ ru mesine küçüğün iaşe ve ~ 
lla.rı Yc'iı masraflarına baba tarafın· yoncia görülebilir. İsteklilerin kanuM MKN 7883 MB 4882 M ve N 4.600 g 47 LD Galalit mikrofon ve aksamı MKN N K.S 14 K 52 LD transformatör MKH 7831 L 1,7 M ve N KS 65 K 

1 kd ananın iştiraki taleb edildiği ni vesikalariJe belli saatte komisyo- 7884 MB 4882 M VE N 2 K 3 LD Demir mikrofon sehpası MKN 7897 121 L 38 Kd müstamel ndi ağaç kanape ve sandalye MKN 7830 L 1,7 

1 i/.de icabına bakılmak Ü"~ere fil- na gelmeleri. c258. c7679~ A 4 M VE N 2 K 19 L 49 KD müstamel yün örme bluz MKN TAT 6 KS 73 K 137 L 22 KD müstam<!l ndi ağaçtan büfe MKN 7826 L 1,7 M 

r,n ı.ıç~ğun iaşesi terbiyesi masraf- ll A•kerf fab;i'k;lar 1 M ve N KS 25 K 40 LD Kağıt mamulatı taban MKN 7905 JB 5638 VE N KS 95 K 105 L 10 KD pirinçle mürettep karyola MKN 7823 
·rı ıştirak bakında icab bevanı- hAnlara M ve N KS 53 K 125 L 19 KD kauçuktan don ve yatak altı MKN L 1,7 KS 46 K 32 LD müstamel dikiş makinesi MKN 7825 L 1,7 KS 

q}•l1·~ahal olmadıgyına ve bin aİtmıs 3 600 6:; K 20 L 14 KD ı d · b ·· ı MK r.u ~ 7915 bila M ve N , g 15 L 67 KD Saraça mahsus demir parçaları ". sırı emır so n rnustame N 7828 L 1,7 5 K 256 
t-.,,dd. ıuş ınuhakeme masraflarının SIGIRETİ MKN 7924 TS I M VEN IK 14 L L 81 KD pamuklu ipek \.•ü:z.lü yorgan MKN 2186 bilô. M \'e N 5 K 330 
~ • cıaıeyhc yiıkletilmesine tem · Tahmin edilen bedeli (1350) lira 12 KD yün örme fanila ve atkı MKN .J -

t ıtabn olmak üzere 12/7/937 ta- olan (3000) kilo sığır eti Askeri fab- 7920 TS I M VE N 1,800 g 14 L 66 KD Keten deniz banyo ayakkabısı G 156 L 50 KD dolu sinema filmi MKN 2187 644 N 8,370 g 249 NL 18 
•tı karar verildiği ve bu bab- rikalar İstanbul satınalma komisyo- MKN 7918 TS l M VE N 14 K 61 L 58 KD örme pamuk fanila ve don KD dolu sinema filmi MKN 2392 CJ 5983 KS 4,100 G 63 L 78 KD yün 

;1' ll"lın bir sureti de mahkeme nunca 29 İkinciteşrin 1937 tarihine sade MKN 9253 bila M ve N 12 K 500 g 41 K 38 LD Asker postalı ve mensucat MKN 3026 LK/ AZE 4647 M VE N KS 7,300 g 21 Ld basma 
~ ıancsine asılmış olduğundan rastlayan pazartesi günü saat 13.30 ayakkabısı MKN 9252 bilfı M ve N 3 K 800 g 22 LD Askeri elbise ke- halinde P mensucat MKN 8868 DG 6290 M ve N KS 36 K 500 g 419 ı, 
ı a 

1 
Yhin işbu ilanın neşri tari- da Salıptı~arında A.ske:i Fabrikalar ten ihale günü 15/12/937 MKN 2347 bila M ve N 3,190 g a2 L 26 KD i6 K.D yün mensucat 1549 sayılı kanun mucibince yukarıdaki eşya 

n f rdasmdan itibaren on beş yollama :ı)ınasındakı daırede açık ek- k d't t l IA d .... t·· MKN 222 b"IA başlarında yazılı gu··nıerde saat 13 buçukta 2490 sayılı kanun hu"'ku··mıerı· 1 .lnde temyizi dava eylemediği siltme ile satın alınacaktır. Şartna- a ı c as ar 1 cey an erısı or u 5 ı a M ve N 90 p 19 L 35 
nt<te kanuni müteakip muame- mesi her gün komisyonda görülebilir. KD pudra pompamı sair zinet tüylermate.n MKN 2229 bila l\i ve N ıiairesinde Sirkecideki Gümrük Satış salonunda açık arttırma ile satıla-

~apılaca~ı tebliğ yerinde ol - İsteklilerin (101) lira (25) kuruşluk 2,260 g 75 K 24 LD pudra dudak boyası sürme saç boyası MKN 7931 caktır. İsteklilerden maaliye unvan tezkeresi ve malın değeri nisbetinde 
~n olunur. ilk teminatlarile her hangi bir Mal- muhtelif M ve N 27 K 000 g 24 LD müstahzeraiı tıbbiyeden yakı '!!_7 buçuk pey akçesi makbuzu aranır. Her gün pey akçesi alınır. Yalnız 
~ ~ .. ı,:Uc!ar Sulh 

1 
inci Hukuk Ha- müdürlüğüne yatırarak 2490 numa- MKN 1117 BBC M KS 208 K 23 LD boyalı demir vazo MKN 3208 ihale günlP:rinde pey akçelerinin saat 12ye kadar vezneye kabul edileceğı V<i 

t. 5ınden: ralı kanunun 2 ve 3 üncü maddele- /{KH 2705 l\I VE N KS 194 K 273 L 36 KD Kasarsız yalınkat pamuk bu saatten sonra pey knbul olunmıyacağı ve peşin para ile mal almak· 
'\ rindeki vesika ile o gün ve saatte 

ı, 1 ıklıd ipligyi MKN 3209 KKH 2784/85 KS 386 K 545 L 14 KD kas" 51 al ~yçnlcrden unvan tezkeresi aranmıvacağı bu gibilerin teminatlarını 1 f • a Harcrnağalar dairesinde komisyonda bulunmaları. (7660) .. r z Y m .; 
~a: * kat P ipliği MKN 7516 MH M KS 122 K 35 L 64 KD demir makine ı 1 usulü dairesinde ve malın değerini teminat olarak yatırmaları ihaleden 

d~ ~arı ~·ekili Avni Meki tarafın· Tamamının tahmin edilen be _ aksamı dişlisi MKN 3171 BS 2 M ve N KS 78 K 397 L 72 K D jilet ; sonra ihlae bedelini derhal vermeleri lazımdır. Açık arttırma günlerinde 
t1: d;ı CJ'hınb:e ikame olun:m tahli- deli (308) lira (30) kuruş olan 950 bıçağı MKN 3182 DF 1/3 M VE N KS 402 K 240 L 34 KD porselen ı' ayrıca peşin parrı ile müte!e:-rik eşya satışları da vardır. Bunların liste-
1qiy \?asından dolayı gönderilen da- kilo patates; 720 kilo soğanı 480 kilo çay fincanı MKN 7730 Mnl Ahmet 1/6 M ve N KS 550 K ı 119 L 33 . leri satış salonu kapısında asılıdır. Telefon 23219 (7766) 
bı~e ~am~~hınıun m~h~ lah~a;~Okilo~~a;~O k~IB - KDi~k~küniliilih~wnibm~~p MKNro~ M~Nhlli KS 

1 ===================~~~=====~ 
ı,ı. Uğu n1übac::ir tarafından ve- panak 150 kilo bakla Salıpazarında N E RY ı· M 'ı· ~ ~ y 809 K :na LD yün paçavra MKN 1761 SG 84 M VEN KS 19 K 271 L 
~tı..., kr!ıten anlaşılmış ve muha _ Askeri Fabrikalar ollamasındaki 

.,, tıı t ı ko ·s on 29/I"k· · 18 KD iplig-i havi P mensucat ihale günü 17/12/937 MK N 7728 223 No. 
~ltıatt n .11/12/937 tarihine müsadif sa ına ma mı Y unca ıncı 
'<Irat cısı günü saat 10 a talikine teşrin/1937 pazartesi günü saat 14 2,60 g 151 L 25 KD işlemeli ipek yatak örtüsü MKN 7729 223 No. KS l · 
r h ~ VeriJmiş olmakb gösterilen ta- de açık eksiltmeye konulmuştur. 14,320 g 14 LD dikiş makinesi müstamel MKN 8063 795,591 ?it ve N e.....,.-....... . 
~ıı-1 ... : gün ve saatte Üsküdar Sulh Şartname her gün komisyonda gö - KS 3,170 g 63 L 15 KD gayri mezkur uçan yağ MKN 2264 bila M 11:e / 

·•~ı li rülebilir. İsteklilerin ilk teminat o- . . . · 
~ lıı~ Ukuk mahkemesine gelme- 1 (23) 1. (ll) k h h . N 670 G -44 L 72 KD ıpeklı pamuklu. kadın cntarısi MKN 2267 bila • · ıı 

'llı ~uın an ır a uruşu er angı .. f' ... 
f.lltn u davetiye makamına ka- bir mal müdürlüğüne yatırarak 2490 M ve N 1,370 g 16 L 59 KD yun mensucat MKN 8051 247, 153 M ve N ::-~ 
~ere ilanen tebliğ olunur. numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad- 2,790 g 35 LD otomatik rüvelver MKN 8052 947,153 M ve N 1.540 g 2ô 

darı ~?lbuı ikinci icra Memurluğun- deJerinceki vesaikla o gün ve saatte L 93 KD toplu tabanca MKN 8053 247,153 M ve N 50 G 45 KD atoma-
).ı komi5yonda bulunmaları. .-766h tik tabanca aksamından şarjür MKN 5969 326057,710/1 M ve N l,615 

~ ll1tadd 
~ ıo erna Tepebaşı Kallavi so- ı Harici Askeri Kıtaab 1 ~ 39 L 63 KD dolu sinema filmi MKN .2063 biltı M ve N 1,100 g 24 L 

~ <ı.lı rıu_ınaralı apartır.ıanın 4 mı- J ,. 32 KD cam şamdan MKN 7966 muhtelıf M ve N KS 28 K 239 LD oto-
~ trı tı daıresind~ oturmakta iken lanJarı matik tabanca aksamından boş şarjür MKN 7985 562,345 1\1 ve N 

~1: • erede olduğu bilinmiyen Ze
Bcher kilosuna tahmin edilen 575 G 34 L 84 KD İpek hırka MKN 7944 bila M ve N KS 60 31 L 35 

~~ >. 'l' fiatı 260 kuruş olan ve yarısı ince KD yazılı resimli rekiam MKN 7955 muhtelif M ve N 13 K 105 LD 
, ~ıt•4 Unç ağın 25/11/35 tarihli köseleden olmak üzere 80 bin ila· 
l 1 Senen d 1 y 1 deri taklidi şapka kenarı ihale günü 20/12/937 MKN 7494 HT 1/8 

tan e sene en .a acagı 0 an 172 bin kilo sarı sabunlu kösele ka-
t lh f · · M ve N KS ·51 K 121 L 26 KD yaprak tütün MKN 1873 AMG 318 M 

f.!tı \? k" aızı, masarifi icrniye ve palı zarfla alınacaktır. İhalesi 
d e alet ile birlikte tahsili hak- 22_11_937 pazartesi günü saat 15 de VEN 22 K 500 G 49 LD Boyalı bükülmüş telli pamuk ipliği MKN 2343 

~ttıırıı~ rd'.~i takib talebi üzerine yapılacaktır. İJk teminatı 21638 lira- JR 9246 KS 45 K 210 L 48 LD boyalı P mensucat MKN 2681 AF 914 
t .a gonderilen ödeme emri i- dır. Şartname bedeli 22 lira 36 ku- 5 K 105 L 67 KD gayri mezkur uçan yağ MKN 7795 bila M ,.e N 1.515 

'I! t Rtthın t Ek 'l ~ ~bli'" ızın meçhuliyeti hasebi· ruş ur. sı tmeyc gireceklerin 2490 g 162 L 25 KD safi sun'i ipek mensucat MKN 2618 adres 647 2,970 g 
t ~~ltı i~ edilemediğinden 30 gün sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele- 87 L 72 KD DOLU SİNEML FİLMİ MKN 7372 330 N 8,400 g 35 LD 
~ ı~e ra~ tayini suretilc tebliğa- rinde gösterilen vesaikle ve tekli! pamuk perde MKN 9335 F 124 M ve N KS 46 26 L 61 KD Mantarla 
(e ~n: ırrasına merci hakimli - ve teminat mektublarile birlikte i· müteaddit renkli yere sermeğe mahsus muşamba MKN 9038 NEH 50 M 
k t ar verilmiştir. h ı t" d b" t l ~""'ll arıh· a e saa ın en en az ır saa evve VE N 11 K 35 L 50 KD merserize P mensucat MKN 3039 NEH 50 M 

L · i~'nd ındc nitibaren işbu 30 Ankarada M. M. Vekiileti Satınalma 
~._ e bor ··d . b Komisyonuna ,·ermelerı·. VE N 29 K 90 L 23 KD fasuneli merserize P mensucat MKN 7520 bar-
~ l'tıına cu o emenız, orcun 
~~rı~lı Veya birkısmına veyahut . 478> . 6650, name 179 M ve N 24 adet sun'i ipek kadın şapkası 128 LD MKN AHC 

itita~n takibat icrası hakkında DEVİR VE SA.:ı'IŞ 129 M ve N KS 84 K 31 LD adi matbaa kağıdı rulo haJinde MKN 7928 
d itıde istı'ndız _varsa yine bu 30 gu .. n JHRD 26773 M ve N KS 980 K 278 L 78 KD demir kalorifer üstüva-

Beşiktaş Ortabahçe 38 numaralı -
t t~Sirı... .a ıle veya şifahen İcra nesi radyölör ihalesi 22/12/937 MKN 7769 271 N l K 500 g 21 L 49 KD 

i "bııd bakkaliye mağazamı bu defa 16/11/ 
ı. ~ taı.d. irmeniz ve bildirmedi- pamuk tül perde MKN 7559 HAS 100 M VE N KS 49 1238 L 98 KD 
q ~ ll'd 937 tarihinde Urfalı Salfıhattin Kap-

.,.Q ıtı· c bu müddet içinde ic- pamuk iplikli şapka şeridi MKN 7558 HW 75 M ve N KS 83 K 17 L 15 as k lamaya sattım. Mezkur tarihten iti-
~ lı'ıı.ı"ib· anununun 76 ncı mad- kd inşaata mahsus demir MKN 7484 bila M ve N 17 k 91 L 85 KD yün 
"l'ıı ~ 1 baren dükkanda hiç bir alakam kal-

• <ltıı~ 1 :ınce mal beyanında bu - battaniye l\~KN 9342 ASK 17 M VE N KS 97 K 781 L 70 KD sun'i ipek 
~ .ızırnd mamıştır. Alacağı ve ilişiği olanla-
h l"ıı~ ha . ır. Beyanda bulun- rın on gün zarfında İstanbul Balık- ipliği MKN 7954 bilfı M ve N 5,800 g 128 L 55 KD sinema filmi MKN 
cı~1~at Pısle tazyik olunacağınız T 1 1802 bil5. l\I ve N 7,150 g 74 L 58 KD terbivc görmüc: tilki postu MKN 
tıu~ t e rnuhalif beyanda bulun- pazar aşçı ar 35 numaraya müra- .J ~ 

ıı cağ llkdirde hapisle cezalan _ caatları ilan olunur. 7561 LDCCO 155 M ve N 6,950 g 653 L 75 KD pamuklu kauçuklu sun'i 
I! ınız 37129 Artin Topakoğlu ipek mensucat MKN 8112 2502,558 M ve N 750 g 35 L 66 KD demir ma-

\ ~rı · 12 numaralı öde-

Sultanahmet 3 üpcü Sulh 1Jukuk ı••-••••••••-
Hakimliğinden: Z E N 1 T H 

1938 Modell 
İstanbulda Galatada kürelcilcr 1 

sokak Menhayim handa Menhayim 
1 

sigorta şirketi tarafından 18/8/9:::7 En eski ve bütün A merika· 
tarih ve 96825 No. lu çekle Osmanlı da en fazla rağbet bulan ~ad- • 
bankası Galata şubesinden vlınrn&k f~ d S l . y 1 B 1 yo ur. a ı ş yen : a nız, ey· 
üzere Zingal, Zindan ve Çangal or- ' 

l T .. k · · k 1. t o2'1unda BAKER mağazaları. man arı ur ananım şır e ı ara-
fından Menhayim sigorta şirketin<? , İ 
ödenen 731 lira 64 kuruşluk çek'in ZA y 

8/11/936 - 7 tarihi Halı Tıb Fakiıiziyaa uğramış bulunduğundan ip -
tesi hüviyet varakamı kaybettim. 

tali ve bir yenisinin verilmesine ka-
ycnisini çıkaracağımdan eskisinin 

rar itası Menhayim sigorta şirketi hükmü yoktur. Tıp Fakültesi 1760 
tarafından taleb ve istida kılınmış Melahat Arsoy 
ve yapılan muhakeme ve tetkikatta 
ticaret kanununun 638 inci madde -
sine tevfikan keyfiyetin gerek Zin
gal şirketi ve gerekse Osmanlı ban
kasına ademi tediyesi hususuna da-
ir tezkere yazılmasına ve keyfiyetiu 

' de alelusul resmi ve hususi gazete-

-Kimyager 

Hüsameddin 
~~ ~: te~Jiği makamına kaim 

ltt. e ılancn tebliği keyfiyet ÖkaUrenlere ve 
gölU• nezlelerine KAT RA N HAKKI EKREM il }erle a defa ilanına 16/11/937 tari-

i hinde mahkemece karar \'erilmiş ol-
duğu bildirili:·. 

Tam idrar lahlilC 100 kuruştur. 
.Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytnm Bankası karşısında 
izzet Bey Hanı. 
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K VAR? KANYAK • 
1 M D. E 

· ~ . -· ' ' . ~' . .. 

Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir eksirdir. 
Şu güzel çehreyi ayılınlatan 

güneş, şüphesiz, inci dişlerdir. 

Likin o dişlere can veren de 
şüphesiz, ( RADYOLIN ) dir. 

Siz de ayni güzelli~ı elde 
edebilirsiniz. 

RADYOLIN 

ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
26-11-937 Cuma günü saat 15 de lstaııbulda Nalia Müdürlüğünde 

(10,000) lira keşif bedelli Halkalı Ziraat Mektebi tamiratı açık ek· 
ıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şart• 
nameleri, proje, keşif hulisasile buna müteferri diğer evrak daire• 
aınde görülecektir. 

Mu vak kal teminat (750) liradır. 
isteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida. 

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstaobul Nafia Müdür• 
lüğünden yazılmıs ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

(7565) 

/~. 
, ' , 

.·!''.•Xo:;::»»:; 
,,, 1 

~ .. :.::-.:.'*;:;-;:;r«-;;;.;~-

.. :.:;:.x:c;::=:::w. .. -:;.g-,ı;-:.;:;:t.. 

,~:::~-:;:::::::.~:::-A::::::-:::.:ı 

Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eden 

GRiPiN 
Bilhassa bunlara karşı müess irdır. 

iş başında, seyahatte, evde her zaıraan 
yanınızda bir kaşe 

bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

gripin isteyiniz. -------

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

Halbuki tecrübeli bir dağcının 
hiç bir zaman böyle bir vaziyet 
karşısında kalmasına imkan yok .. 
tur. Çünkü o, çıkacağı yer ne k'1· 
dar dik ve uzun olursa olsun da
ima sırt çantasında ı·abii Kanya~ 
bulundurur. 

Tabii Kanyak. yalnız Uludağıfl" 

da kullanılmaz. O, riitubetli ve 
nemli yerlerde soğuk algınlığına 
karşı en iyi bir tedbirdir. 

Daima soğuğa maruz kalaral\ 
çalışan bir aile babasına akşam 
eve döndüğü zaman sunulacak 
en iyi şey,. bir fincan çaya karşı" -tırılmış bir kaşı Tabii Kanyaktır • 

.. - jltih•b' 1 iç ve dış ba.ur memelerinde, basur memelerinin her turlu ıerioiO 
larında, cerahatlenmiş fistüllerde, k• nayan Lasur mem• 

tedavisinde daima muvallakiyetle şifa y i temin eder. 

--or. HORHORN i 
1 Eminönü Eczanesi yanında has· 

t•larını kabul eder. Tel: 241.ll 

de'' 
Sahip ve neşriyatı ıdare e 

Bn• muharriri 
.... ·c& 

ETEM İZZET BENi baa>1 
.. a [ıfal 

Basıldıgı yer: EbuızıY 


