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.. soz 
En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Her yerde ve l 
zaman soğuğa karşı 

TABif KANYAK 
Son sahifedeki 

lllnı okuyunuz. 

Londra'nın Madride 
1 Çi_n-Japon 

Fransız Başvekilinin nasıl 
karşllanacağı, nerede ve ne~ 
ler konuşacağı tesbit edildi 

Y!ni Harbinde yeni safha 
HOcumlar Son ümid 23 Zerde 
Madrid, 26 (A.A.) - Asilerin 

bataryaları, dün Madrid üzerine 
şidedtli bir ateş açmış, bir çok ki· 
şinin ölmesine ve yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. Cumhuriyet
çilerin topçuları, muvaffakiyetle 
mukabele ederek asilerin hatla • 
nnı bombardıman etmişler ve a
.sılere ağır zayiat verdirmişler -

Harb şeddetle devam ediyor 

Hariciye lngiliz Başvekili ile 
arasında ihtilaf var 

nazırı 

~~ . 

Beklenen mülakat Salıya! 
Cum1uıriyetçi kıtaatın Vniver -

site mahallesi mıntakasındaki asi 
1.."Uvvetlerle Casa del Campo'daki 
asi kuvvetler arasındaki irtibatı 

kesmiye muvaffak oldukları ha • 

' 

bcr verilmektedir. Cümhuriyetçi
lerin Mangamares nehri üzerinde 
bir köprüyü ta1ıribe muvaffak ol· 
dukları da bildiriliyor. 

..... •« 

Bulgar dağında 
Altın bulundu 

Yakında istihsalita 
başlanacak 

Memleketimizde gizli kalmış ser

vetler, Cumhuriyet rejimi sayesinde 

birer birer meydana ç.ıkarılmakta -
dır. Bu arada hararetle devam eden 

Bütün Çin şehirleri binlerce ac kadın, ve çocuk 
muhacirlerle doludur. Her yerde bL! resimdeki 

sefalet manzarası gözüküyor 

Cenevre, 26 (A.A.) - İyi haber a
lon mahfcller, Çin - Japon işini ted
kik etmek üzere 23 ler komitesinin 
lO ilkkanunda toplanması muhtemel 
olduğunu beyan eylemektedirler. 

Brüksel Konferansının neticesi, 

Milletler Cemiyeti mahf ellerini ın· 
kisara uğratmıştır. Bazı kimseler, 
Milletler Cemiyetih aricinde yapıla
cak her türlü diplomatik hareketın 
muvaffakiyctsizliğe mahkum oıau -

(Devamı 2 inci sahifede) ve şimdiye kadar çok müsbet neti

celer elde edilen maden araştırrna-

ln g i llz Büyük Erkanıharolye reisi Fransız . Alman hududunda sun·ı sis ları esnasında Bulgar dağındaki gü- F ransada yeni tevkif at 
bekleniyor 

l 
~etı~ndra, 26 (Hususi Muhabirimiz -

- Fransız Baş\•ekili Şotan ve 

l~I) 
Clrenın cevabını bek· 

ı~ llyen Hitter 

~?'e Nazırı Delbos pazar günü 
~ta burada bcklenmcktedirler. 
~ıl' gozC'tcleri ve siyasi mehafili 

~ 'l'tıı":ret(.• büyük bir ehemmiyet 
.. ·te Ve• görüşülecek işlerin mcv
~er· 1nde neşriyat yapmaktadır-

~ (\ 

k ~ F'ırkası ve Liberaller İngi
~ tıtı lı.n1etının tarzı hareketinden 

tı11 değilleı·clır. Başvekil Çem
<t ıfo Hariciye Nazırı Eden a-

cı 1 fık r muhalefetı olduğu te
tn"ktedır 

1 • 

1,;: ('cltld.ğıneg öre Çemberla •n 
(' 1 J 

lçinde bir tetkik yap1yor müşlü kurşun madeninin bir tonun
da l 1 gram altın olduğu görülmüş-

NE KONUŞACAKLAR? · kümct adamlariyle yalnız Lord Ha-
L d tür. 

on ra, 26 (A.A.) - Yorkshire lifaks'm son Berlin seyahatinin ne- B d ~d 
200 

b' t 
1 

k b" .. 
Post yazı,·or: . l . . dkik t kl k 1 k u ag a ın on u ır gu-

J tıcc crını te e me • e ·a mıyaca - .. h . b 1 d d b 
Chautemps ve Delbos, İngiliz hü- (Devamı 2 inci sahifeıle) muş cev erı u un ugun an unun 
~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~= i~ndcndeHOOkilo~tın ~tili~l~ 

dHcbileceği anfa~ılmışhr. 

htıhsalata yakında başlnnacaktır. FRANSA YA HOCU 
- - - - -~-

Fransız gizli ihtilal teş~ilô.tı bir 
çok mütemayiz şahşiyetleri 
de içine almış bulunuyor Bir it al yan gazetesinin makalesi El~~~!~~~ .. ı!~-~k~top-

• Paris 26 (Hususi) - Fran~da re- lunmuştur. Gün geçtikçe sayılan ço-

Fra nsaya Yapılacak hu .. CUml8fln ilk ~ae~! 1;:~:;ıe~~~~~~;;ü;7 iiı:in~~;;ş;~~~~ 1jimin değiştir~m:s~e .~atu~ olara~ ğalan bu gibi zevat arasında uzun 
h 1 El k B 1 k k t !kurulan ve cGızlı Millı ıhtılal komı- müddet muhtelif nezaretleri işgal i er ) ı c azı ayramı:. o ara u - . 

adımı telakkı· edı'lı'yor }anmasına karar vermiştir. ~~~a~~~
1

:aç:~.!a~a~~~~~~~~~1j:ji:~~ i~~7~~~~ş~:ı:~:ar ~~~:~~~;lıklarda 
AtatUrkle Belçika çok daha genış ve şumullu oldugu Ancak bütün şüphe edilen veya 

- ----- gün geçtikçe anlaşılmaktadır. Vakıa bu teşekkülle uzaktan veya yakın -

Japon elçiliği önünde ha
raretli tezahürat yaplldı 

Krah arasında bu teşekkülün Fransız fı:ışistlerile !dan alakası olduğu anlaşılanların 
Belçikanııı ' illi bayramı münase- birlik olduklarına dair ele henüz hepsinin birden tevkifleri cihetine 

betile Atatüı" iıe tleıçıka Kralı ara- müsbet vesaik geçirilmemiş ise de u- şimdilik gidilmiyecek, bunlar sıkı 
sında tebrik ve teşekkür telgrafları mumiyetle faşistlerin de bunlara mü- bir surette zabıtanın mürakabesi al· 
teati edilmiştir. zahir olduğu anlaşılmaktadır. tında bulundurulacaklar, yalnız koR oma, 26 (A.A._) - Havas Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Giornale d'ltalia gazetesi d linkü nüshasında Fransa Bahri.ve 
Nazırı Campinchi'nin geçende söylediği mıkla son derecede şid-

detli bir ce\'ab vermektedir. . 
Bazı mahfeller, bu makalenin Fransa aleyhinde yapılacak h.ucumlara 

bir mukaddeme te§kil ettiğini ~nnetmckte ve makalenin Alman. Japon 
paktının tes'id edildiği gün çıktığını kaydetmektedirler. 

Altın 1115 
Kuruşa çıktı 

Japon Sefarethanesinin önünde başta Achille Starace olduğu halde - ---
bir kaç bin faşist Japonyayı a1kış1amış1ardır. Suriye şehirlerine 

Japon Sefiri balkona çıktığı zaman şiddetle alkışlanmıştır. Halk: Ya-
şasın Japonya, yaşasın Almanya,., diye bağırmıştır. kaçakÇlhk mi 

Sefarethanenin üstünde Japon \'e İtalyan bayrakları dalgalanmakta yapıhyor ? 
idi. ~• v ~ ., 

.. .. . . h.ngıt para ortaya çıktıgı gunden, 
Bulun ltalya matbuatı, pakt hakkında sıtayişkiır makalelerle doludur i 2., d b · · ık d f 

1 
k 

· ~ yrın " sene en erı ı e o oma 
uıııuııııııııııııııııııııııııtıtıııııııııııııııııııııııııııııııttııııııııııııııııınııııııııııııuıııııııuııııttıııuıııııııııııııııuııııııııııııınııtıııııu•ıun • • • • 

uzcrc sehrımızde altın fıatlıırı fevka-

iade yükselmiş ve dün borsa hari -
cinde satış 1098 ve alış 1115 kadar 
fırlamı~tır. 

Sarraflar \'e diğer alakadarlar, bu 

yükse!menin fazla talepten ileri gel

diğini söylemişlerdir. Altınlarımız, 

Suriye şeh~rlcrinde buradaki kıy -

mctkrfoden 150 kuruş daha fazlaya 
sürü1diiğü için bu fazla talebin altın-

larınıızın harice çıkarılınasılc nlfıka
dar ôlduğu hissini vermektedir. 

Doğu valilerinin 
Toplantısı 

Bu.güne kadar malumatlarına m~- rnitede faal rol nlmış olanlar tevkif 
racnat edilen bazı kimselerin ifade- edileceklerdir. Bu cümleden olnrak 
}erinden ve yapılan araştırmalar ne- ~komitenin reisi zabıtanın bir muvaf
ticesi elde edilen \'esikalardan anla- fakiyeti olarakya kalanmış olup eski 
şıldığına göre Fransanın sivil ve as- !hava üssü kumandanı General Du
ker ileri gelen bazı kimsclerile muh- 1scigneur da tevkif edilmiştir. Bun-

1 L<.>lif meslek \'e memuriyetlerde te- ı' la~ın isticvabı neticesi bugün de ~'e
l mayüz eylemiş pek çok kimselerin lniden bazı mühim ve tanınmış sima· 
1 doğrudan doğruya veya dolnyısile bu lardan bir kaçının yakalanmaları 
ihtilal hareketile alakaları tesbit o- muhtemeldir. 

• 
Onu ,, Kim Öldürdü? 

.... 

Polis roma11.larının 
Şaheseri 

TercUme eden : 

FA .. 

Bir gOnahın 
Romanı •• 

, 
• e nlnşmak \'C icabederse 

tQyj K d d 1111.ı menfaatlerinde münfc - • f t 
~:~l\'a sevketmek istemek - . a r a e n ı z e ı r ı n a 

~ :~i~Yııt:~;:~ı:sa~:nt::ı:!~i ~:- şı•ddetlenm· eye 

Doğı.ı mıntakasındaki valiler, dün 
mıntaka Müfettişi Umumisi Tahsin 

Uzcrın başkanlığında toplantılarına 
başlamışlardır. Dünkü içtimada Tah-

Roman 

Yazan: Nezahat Gültan 

~l r'llf~ de~tlerm lıirlıği ile İnt?ı-
~ ~Sı "iltler:ının müştereken mü - ~ - ·- --

~ ~dC!tıe ' .. ~~~ya mesel ·ıel'inm - .lfo j . istanbulda geceden-
~'tıcı goruJmesi \'~.Ylcdiim<'si" J . .., .., 

adır. ·"''.'fi,~ .. ·-" L berı yagmur yagı~or 
t1 .. • 1 

t; . ./' ~ ., 
v'' 

başladı 
(Yazısı 2nei sııyf ada) 

sin Uzer, Atatürk Türkiyesinclen ve 

başa :-ı!an işlcrdt>n bnhsetmiş, sonra 

valilcdn vilay<'tlerine aid umumi \'a- ... 
ziyct hakkındnki iz hatları c'inlcn - r 

ımiyc ha10ıanıımıstı. rçı irrıaa buglin · ~ SC N TELGRAF'ın bu yeni romanların 
f de ;1evam ca11ecektir. sabırsızhkla b ekf ~·Y n~z •• 

• 
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1 KÜÇÜK HABERLER 1 Son söz Londra 
* Ankarad Başvekalette bir ko- • • 1 k I 

aa tecne tabi memurları ayırmıya S 0 y e D e C e 
1 

acaristanınAl1111111 

, başlamıştır. __ -·---- yaya yaklaşması?'·. 

D • • k k • • • ı * Şehid polisler için şeh.rimize bir 

1 

S f . d . j . 
1
. span.,.a Un a Şam ı gureş er tıbide dikilmesi mukarrerdu·. (Bit-inci sahifeden deı•amJ Salıg ünü Fransız e aretın e oır Dudapeşte hükumetımn . ntıı· • * Limanımızla Trabzon lima~~ i- lar, ayni zamanda İspanya, Uzak öğle yemeği verilecektir. ıdaki Frankoyu tasdik edeceğı \~cıttll 

d Ç k 1 3 4 1 
• çin muhtelif tip asri vinçlerle dıger Şark, Akdenizde, belki de Cenubi j Chautemps, Delbos ve Massigli sa- şılan şu günlerde Macar Beş ıtti· 

e e er • ga ıp ~csaitin alınmasına karar verilmiş- Afrika vaziyetlerilc meşgul olacak- lı akşamı Londradan ayrılacaklar - jile Hnıidye Nazı:·1 da BerlınC gd;ıll 
tır. lardır. Vakit kalacak olursa İngiliz- dır. ler. llalifaks - Hıtler miılakn~:scır * Belediye, Haliç Şirketinden ala- Amerikan ticaret müzakereleri me- GÖRÜŞÜLECEK MESELELER 1 fonra şimdi Alman payıtahu. • c:ık 

Şehrımi1.e gelen ve Çek milli eki- di. İkinci devreyP, Yahya üstte baş- cag~ı olan 103 bin lirayı tahsil edebil- selesinin de derpiş edilmesi müm - Londra, 26 (A.A.) - Fransızlarla devletınin adamlarını kaqılaY" .
1
.,. 

1 
~· binin, be:;. Alman bulunduğu Vinoh- landı Ve bir günde ile Çek, tehli - ı mek için mahkmeden icrai takibat kündür. İngilizler arasında yakında icra etli- demektir. Orta Awunanın. Ş~t go'· 

rady gi.ırec; takımiyle. Güne~li güreş- kc>li bir dakika geçirdi ise de bir şey salfıhiyeti almıştır. NEREDE KONUŞACAKLAR? lecek müzakerelerin hakiki mahiye- }erde yine ne kadar hassac;ıy ktıır 
cilerin ilk mUsabakaları perşembe yapamadı. * Romanyada sekiz şehirde top- tinin ne olduğu hakkında bir şey ıterdiğini ~öylemıye hacet yo 
, kc:amı bü'-•u"k bir kalabalık ömınde İkınci devrenin ikinci kısmındc. ı · t" Londra, 26 (A.A.) - Chautemps 1söylrnmemektedir. Fakat heyecan ı.ı.,lı"faks _ Hı'tler mu"'liikatı etra·fıınb_. 1 

.J 1 Jantı hürriyeti iade edi mış ır. ve Delbos'un refakatlerinde Fransa 1 ~u bt ;; 
Ferah sinemasında yapılmı~tır. Çek, gayet hakim güreşmiye başlad1 * İlk galvanoplasti atölyesi. dün 1 uyandıraf'ak. bir takım _kararlar itti- ı;C'ylenen birçok şey arasında ........... 

!Hariciye Nezareti Siyasi Kısım Mi.i- d B Ch , .. ~· 
Mıaad merasim ve bayrak teati- ve müteaddid kündelerle ptl\'an top- Ankara San'at mektebinde a~ılmış- lhazı beklenılmemeket ır. . anı- sa Orta Avruoanın bir kısım c 

sinden sonra ilü güreş, 56 kiloda lamıya basladı. Son ayaktaki kısım, tır dürü Massigli olduğu halde pazar- bcrlayn'in vereceği öğle ziyafetinde lE>ketleri için ~e kadar endi~e ,,er 
Hüseyinle - Mençif arasında başia- çetin bir didişme içinde cereyan etti * Vali, şehrimizde bizzat esnafı j~~~~:~~:~~.buraya gelmeleri bekle- 1pek az davetli hazır _bu1Hun~1c~ktır. ~.' 1ıl5kırdılar ~ıktıgı hatır~arda~~~i,ıırl 
mıştır. Hakem, Çek kafile reisi. ve Çek, sayı hesabile kazandı. kontrole başlamıştır. I IEden, Lord Chancelıer aı s aın. ı- Macaristnnm va7iyetı bu ı k. 

İlk dakikalardan itıbareıı Hüseyin Dördüncü "Üreş, 72 kiloda Meh - * ı·nhı"sar memurları ic.in açılan Fransa devlet adamları, derhal n- mon ve Van Sittard. •k 'kt"r Umumi harbdcn çı ı 
b ·1· · 1" k · t t · · d 1 • pc • nazı ı · rıtt t 

rakibini altına aldı ve h;ıkım güreşi- med Ali ile dünya ikincisi Herda a- 6 aylık kurs bitmiş, mezunlara dün lgı ız rıca ıle no laı nazar ea ısın e 
1 

Sir Jon Simon'un huzuru, siy~sı 1 1 ak, mağllıbların mukaddPrn:ı ,, 11 
yor. Bir aralık Çek, iki tuş tehlikesi rasmda cereyan etti. Hakem Bay Sa- akşam ehliyetnameleri verilmiştir. bulunacaklardır. Bundan sonra Cham meselelerle birlikte ayni zamanda ık- oh:n bu mPmkket, kendini brıglıı 0 !· 

de atlattı ve ilk kısım, Hüseyinin dullah. Elenselerle ve miitemadi çar- * Balkan memleketleri arasında berlayn, Fransız misafirlerin şere - tisadi meselelerin ve bilhassa bura- lhil'takım kayıdkırm hfılfı altınd~ 
hakımiycti ile nihayetlendi. pışmalarla cereyan eden birinci kı- muhabere için açık posta kartları fine bir öğle yemeği verecektir. Mü- da siyasi vaziyetin salahı için zaruri İstcdie:i ı!ibi sılahlanamadığı içııı,.. 

İkinci kısma, Hüse;yin-üstte olarak sım beraberlikle nihayetlendi. bastırlımıya başlanılmıştır. zakerelerc öğleden sonra da devam addolunan gümrük tarifelerinin in- kideblr :·zlanmaktadır. l{ornsJl , 
başlnndı. Ve Hüseyin yine hakim gü- İkinci kısma, Çek altta, Mehmed * Belediye Tı.ırizm Müdürlüğü - edilecektir. !dirilmesi meselesinin müzakere edi- le olrın münasebatındn. h:lc !l'b •• 
reşerek, rakibine birçok tehhkeli da- Ali üstte başlandı. Ve Çek, hakim nün daha verimli bir şekle ifrağı mu- Akşam Eden Fransız liderlerini ııeceği manasmı tazammun etmekte- snsyalist Almanya ile işlenndc ır . 
kikalar yaşatıyor. güreşmiye başladı. İkinci üç dakika, karrerdir. evinde kabul edecektir. dir. cok noktaları hesaba k!\tııııya l\1 • 

5 inci dakikada Hüs('yin, rakibini Çekin müdhi§ hücumlar ile başladı. * Belçikada nihayet Jansonun ri- - burdur. Almanyp.daki :Mncar \':ri.' · 
minder kenarında tuşluk bir \'aziye- Bir aralık Çek, bir de tuş yaptı. Fa- yasetinde bir kabine kurulmuştur. Prens Seg'"ed- Dün geceki 'ıcaristandaki Alman akalli'vctl 1· 
te soktu ise de Çek, bundan, minder kat orta hakemi görmedi. Son üç da- Fakat bu kabinenin de Mecliste ek- './ ' vazivetini korumak icin 13cr~~~ 1 • 

dışına kaçarak kurtuldu. kilca ayakta cereyan etti ve tuş ol- seriyet kazanmıyacağı söylenmek - dz•n l•n mz•rQSl Vangın 'Bud:ıpeştenin iyi geçinm_csi ~ıtııJ • 
Son dakikada Hüseyin, rakibini madan Çekin hükmen galibiyeti ile tcdir. .l 1 n.undan daima bahsedi!mış d de\11 1 

tuşluk bir vaziyete getirdi. Fakat ra- neticelendi. * Arnavudluğun 25 inci istiklal Geçen hafta ölen Prens Seyf eddi- Eyüb Nişancasında Samur soka - 1 tıır. Şimdi Macar ve Alman ·ıc' · 
kibi, bü'-·iık bir gayretle bundan kur- Beşinci güreş, 79 k iloda Rızzık ile yıld"o"nümü çok parlak c:ekiJde kut- 1• t gyında Bayan Nazifeye aid iki odalı ı, ... damlarının konuşacakları en 

1 .,,e-
.; :ı nin mirası hakkında ma uma Yeren " 1 r ı•· 

t uldu. Ve 20 dakika nihayetinde Çek Hamfil arasında cereyan etti. llanmaktadır. ahşab evden dün gece yangın çık - de> bir mevzu da bu akalliyPt e 
9 1 ' 

· · l'b ·1· a·ı ç k k d b ·· · - t t f r:giliz gazeteleri, prensin 25 milyon Al aJl'ı rnüttefıkan Hi.ıseyın ga ı ı an e ı - o - sı ı cereyan e en u gureşın * Berutta başlamış olan pro es o mış, ev tamamen yandıktan sonra ya- s~lesi olacaktır. Yoksa "1: J1l
15 

• 

di. ilk kısmını Çek, sayı hesabile galib hareketi neticesi şehrin her tarafın- Türk lirası servet biraktığını yaz- r.mdakilere sarmasına meydan ver- Macaristanın her hangi bır ,ıd ı 
İkincı güreş, 61 kiloda Yaşarla - bitirdi. da dükkanlar kapanmaktadır. maktadırlar. Bu gazetelere göre, bu IT'l'den söndürülmüştür. akdetmeleıi mevzubahs dl' srb 

Sabotka arasında cereyan etti. İkinci kısım da, yine Çekin hfıki- * Alman - Japon muahedesinin paranın ) arısını merhumun hemşi- Ev, sigortasız bulunmakta ve yan- Macaristan, Almanya ile ~uoıı l-"" 
· t" ·ı tt"kt a S w h kk d t hk' ko'·ac İlk dakikadan itibaren qüreş, tat- mıye ı ı e cereyan e ı en sonr y!ldönümü münasebeitle Japon e- T(•Si ve Kralın eski karısı Prenses Şi- gının neden çıktıgı a ın a a ·ı- 1 tını daha sıkı ~i.r şek.le. 'İc dr 

sız bir didişme halinde cereyan etti. hükmen Çekin galibiyeti ile netice- fnretindeki ziyafette Hitler ile Lon- · kat yapılmaktadır. 'da bundan ilerısme gıdılece 
Ve ayni tatsızlıkla devam ederek ilendi. d;adan tayyare ile gelen Ribentrop VC'kar, üçte birini Prensin annesı ve BİR AMELENİN KABURGA KE- 1 dir. t ıı 
birinci kısım beraberlikle nıhayct- Altıncı güreş, 87 kiloda Koca Mus- da bulunmuştur. F<.•ridun (Paşa) nın karısı Prenses MİKLERİ KIR~LDI . . . 1 Bundan başka Macar hiik~f1led~ 
lendi. tafa ile Proko arasında cereyan etti. * İngiltere, Frankonun Londraya N'evcivan, ve mütebakis!ni de Pren- Şoför Hasan.m idaresmdekı !nhı - l~u son haftalardaki faaliyetı ost\IJ~ 

İkinci kısma, Yaşar alta yatarak Çek, kaçıyordu, hakem ihtar verdi mümessil olarak Dük dö Albi gön- sin yiğenleri Prens Mehmed Ali, İb- sarlar Kuruçeşme deposuna aıd 369 .1 r •erek Belgrad ile de d gcı 
başlandı. Her ikisi de birer tehlike ve birinci kısım beraberlikle bitti. dermesini kabul etmiştir: lrnhim ve Prens Emre ibrahim ala- nı:maralı ka~yonl~ d~n F~~-~k~.ı~~n ~<:~nı;sl'batı daha sıkı bir h_~ıc::ıscb · 
atlattılar. İkinci üç dakikada Yaşar ikinci kısma kur'a çek ildi ve Mus- * Ecnebi gazetelerin ltalyaya gır- 1 caklarmış. İngiliz gazeteleri, Mısır Taksime t\.'ıti.ın -~a ~adarı tgo uru ur- rilmiştir. Her iki tarafın rnıındıtı1tı1' 
U-stte gu··reı::tı·. Ve 10,40 dakı'kada Ya- tafa alta düştü. Birden, ani olarak rr.t>sini meneden kanun kaldırılmış- .1 b' k ken balyaların uzerın e o uran ame- t d b b;r terakki ol v 1•11 :ı Hükumeti tarafından verı en ır a- .. .. ın a unun • o~ 

U··ste fırl"van Mustafa'nın kendisine tı.. l.c Ömer, soforun yanlış manevrası .. k A k .... analı 1• Şar, bir künde ile rakibini tuşla yen- U.; ' •• 1 "b' h m prensı·n bir • ... d k 1 şubhe yo tur. nca , ... . l3 
1 ı · t ak"b'ni bir * İng"ılı"z - Amerikan ticaretan aş- nı. · ınucı ınce mPr u ı ıutı"cesinde buulndugu yar en a - . d k' M hu"'kt"ın1etı· "' di ve çılgınca alkışlandı. Bu giireş- sa to yapma t ıs eyen r ı ı k' 

1 
~ b c1het şu uı· ·ı acar . ·1'•'' 

te, Çek güreşci, ihtivat güreşcidir. kafa kolla ve tuşla yendiğini gör- ması, mühim bir siyasi hadise telak ı Tüı k kızı olan ve şimdi dul kn an re- clırıma yuvarlanmış, sukuttan aşı , d .
1 

.. batını jlerlet11 
J • 

.J ~ r b l'b" r "d00ılmcktedır" . Amerik·alılar, dün\.•a - 'ıt·ası mı"rastan mahrum kalacak- V" ı"kı' kaburga k<'mikleri kırılan Ö- rı.·_a .. l e .. m_funasek'l d n d1·gcr ~'., Asıl giireşci yarın akşam güre,Şecek- dük !vıusta anın u ga ı ıye 1 uzun '- b" 1 " " • h h kuçuk ıtıla ı te· ·ı e e . 1 
uzun alkışlandı. r:ır. kurtulmasını ancak Liberal ır rr.ıc:. Çu"ııkt""ı bu ı"zdivaç Mısırda ta- mer baygın bır halde asta an<'ye k . • cza]•et·rı 

tir. 1 1 ı r·· k 1 k t hk" l('Uerlc anca - sıyası n .. ·!'ti 
ah ·ı s · t w "klet Samsunlu ıktısadi siyaset takibile kabil o aca- b 1 k1ldırılmış, şo or ya ·a anara a ı- ı d d h"l" d k up görll~ Üçüncü güreı;;, 66 kiloda Y ya ı e on gurcş e agır sı P•nmamış ve tescil edılmemiş u un- du u a ı ın e onuş 

Hija arasında y<ıpıldı. RukemÇ Çek !Ahmed - Çek Mclaçef karşılaştı ve ~.~?.~.~~~~~?.~.~!~::::.· ..................... , ..... makta imiş. kata ba lanmıştır. 1 tt>dir. b . 

kafile reisi .. Çok zevksiz ve bir di- l,15 saniyede Çek, 1,15 saniyede tuş- ç· Jap n ar T k 1--·- 1 Orta Avrupa her vakitk! gıl. ·,~~ • 

di mc halinde geçen bu güreşin bi- ıla kazandı. Ve Güneş takımı 3 - 4 ın - ... B ı . eş i atı gün' herkesin naıarıd kkııtı~ 1"'1 

r inci kısmı beraberlikle niha'-1etlen- kaybetti. eyrutta (} d 1\1 cf.rıst 
.; re celbetmekte ir. a ' 

lç~~~;k"E;;;·g""";·;,~·-Biiii;,···"-"""m"""""""""""""" binde ye . Zİ et Ümay·ş er B ETsads·iı~etdeki d:~·~::ı;;:~~·~:::p:~.;.::~ t' 
Beyrui, 26 (A.A.) - Di.ın, eyrut- a J a tası derhal hassasivct go ıır f 

lKurumu Ticarethaneler ( Biri7ıci sa1ııfeden dct•amk) i<: yapılan nüm::ıyişlenn son zaman- • . E .. . reFll gccikmiyecektir. Şimdıkli :M~cı"li!l ~ 
ğunu ve haliha~ırda takıb edılcce kırda d.ı~ıtılan 1.e>şC'kküllcr tarafın - Teş~ilatı csasıye ncumenı. - ' riciyc Nazırı, uzun sene er r,f:ıC 

V l • 1 A d I cıı iyi yolun gecikmeden 23 lcr ko- 1..'an tertib cdılmi~ olduğu tasrih edil- Bayarla 143 arkadaşının teskili"ıtı e- Elçilik etmiş bir diplomn·t~;ha c ı:'. 
nOn!(Te erz... TQSln Q • mitesini içtimaa çağırmaktan ibaret 'mektedir. c::;siyc kanununun bazı maddelerin- ı·ıstanla Almanya arasında c 1 1'' 

t Gu 1 i bl U bulunduğunu söylemektedirler. c1ı· cv\·elcc yapılan tadilatın deP,i:;ti- bı"ı· dostluk tesisi JazımgeleC ..,,el> t" Şehrimizin muhtelif sem • ze Ye yen r m sa• ı ıcw , 
•erin de kongrelere devam baka icra ediliyor 1.. Ayni kimseler, büyük devletler ipekU Ç rap ve rıımesi hakkındaki teklifine nid ted- ııuatini ise ötedenberi bes. r.1 c 
~ mümessillerinin Brükselde, Çindcki - kıklcr;ni tamamlamış, mazbata~mı dir ·Bundan anla ıJabilit }<ı ."" re1ı. 

edlll·yor!.. Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku- kumac.lor d k "il ı· · 1. zı, ı· 
muhasemata nihayet vermenin ca - ~ w;c. b.ı tC'klH dairesin e yazara 1' ec ıs dt vlet adamlarının Ber ın rııit 

Çocuk Esirgeme Kurumu, nahiye rumunun her sene cYerli malı ve ar- ıclerini aramıya devam edeccklc - İpekli çorap1 arın istandardizes.i için lır.ıum1 Heyetine sevk<'tmiştir. ~Bu kcndılcri için pek miısaıd şc a:.ıl' 1

1 }·.ongrelerı"ne devam edilmektedir. lırım haftasında yaptığı vitrin mü- . ld kl •. l l 1· t b .. b' l"'ra dagıtı t dır J rini beyan ctmış o u arını ve mu- evvelce hazırlanmış o an ta ıma na- ma;~bata, ugun me ~s... . . - tıı:da l."ereyan etmek c • .,.e11v 
Nahı."·e kongrelerı· bu ayın sonunda sabnkas1:1> nın bu sene daha eazib bir 1 d d - g b l')a i n ,.. 

.J zakc:erler Cenevrcde 23 ler Komi - ,mc bı.ı s:ıhtan itıb n meriyet mev- hıcak ve dün e yaz ıgımız ı ı, : ııC'ticesi ise cok gcçm c 
rı'hayet bulması kararlaştırılmıştır. şekilde yapılması için para mükfıfa- ·ı d d'l . l" . .. .. M l" de n1üzakere edı 1 lesi vasıtası e evam e ı mesı azım- kiine gırmi~tir. z:ırtesı gunu cc ıs - ~ö-.tprect'ktir. • 11f Alemdar nahiye kolunun kongresi tı verileceği haber alınmıştı. geldiği kanaatinde bulunduklannı Bu nizamnameye göre, ipc.kli ço- lı·<·ektir. 1 Ah111eı f?,,,.:, ... ~ 
?.6 I'kı'nciteşrinde ve Eminönü kazn Duyduğumuza göre vitrin müsa- k d" 1 . 1 k .. M k d ""' 
- kaydetme te ır er. rabıa-:-, kalın orta ve ınce o ma uze- Goe·· tzuc=· rriaitmlaişkaer n , .... K"''"'"a""'r""a"•Ud"'"'e"'~'"n"' .. _.i"z.'"l'd"' e kongresı. de 24 Birincikfınunda ya- bakası dört grup üzerine yapılacak- J{ h ld b k .1 . . t" d er a e u omı enın ıç ımaa 1re üc~ ayrılmakta ır. 

tır: · p.lacaktır. davet edilmesi, Çin Hükumetinin ka- Evn'k~ talimat harici yapılmış o· 
Kumkapı nahı·vcsinin kongresi 19 1 - Kumaş (yiinlü, ipekli, pamuk- l yl d l t' t Od l . d F 'k'' 1 f .; rarına Jag ı ır. lan ıpekli kumaş ar, ıcarc asın- Sıhhat miifettiş erın en • aı ın t 

ikinciteşrin akşamı Kumkapı partı ı l u · 23 le'. Komitesinin toplanmasını is- ca damgalanacaktır. knrdeşi ŞUi F~ansız .. h __ as_.tah.a.nesindc ı lf illa ttor ~~ 
J'l r-hı"ve bı"nasında, yapılnuş, kongre- 2 - Tuhafiye. d ı ç· h"k" t" · 1· - ı t ur , .. _ .; tC'mC' en evve ın u umC' ının n- ri'ınü~. mcz:'lrlıga goturu mu~, o o - Hn,·a1ar yine boznıuşt ·. c t>: • 
'- ı·, Çocuk Esı·rgeme Kurumu nahiye 3 - Gıda maddeleri (bal~kaliye). ı· ı~ h"'k" ti . 1 f' D 1 d 1 kt eni r·· -..J· ..., ' 1 .. gi ız ve ·ransız u ume crıy c ı- a an ır1cı ı a Y :nobilclen i:rıdirilirkcn şo or ceSt.'Uın nizdo karaycl fırtmas1 es••· -'det 
B"şkanı Ş"\·kı" So"'zbir tarafından a- 4 - Şeker ve pastacılık. k' t t" . d b 1 k tlc d ld ~ "l ... ...- ır ea ısın e u unması ·uvve bir mo a hlniiz so~umnmı§ o u~una yanın - lamt!';tıı. Fırtına gitti'~ e 11ııı rılmış 'e dn·anı riyasete, parti nahi- Her grupun birincisine l'lli lira, ht ld" k l . . lb t }ft 
~ "k" • · · · b ı· ··ı · f mu eme ır. Ahıı kapıda bir bova fabrikatöri.in- d ... kılerin nazarı dik at erını ce e - mektec!ir. Seferdeki ge.ını ,,Jt 
ye Ba'"'kanı intıhab edilerek bir se- ı ·ıncısıne yırmı eş ıra mu ;a at ve B .. b tl ?3 1 k "t . .; .1 t k h tf1'1 ... 
- ~ d d d 1 a· l u munase e l' - er omı e~ı den tehdic1 suretile para nlmıya te- r"li!>, bunun üzerine cesc<.ı e ·rar as- dukl:ırı limanlara nticı:ı e 1 fi 
nl•lik ralışma raporu okunduktan ayrıca a muta ma a ye VP ıp o- . . N" t .. . d" p . t 0 f h ı ır ~ 

.. reısı ın ers ın şım ı arıs e eı- . f b 'k .. t h tilh<lllC'V<' göturi.ılmüş, akn_t as.ta .- istınbulda da dün P,C'ce ) , 
sonra dilekler yapılmış ,.e neticede malar verilecektir. .. .. k ld - C şcbbiıs eden aym a n ·a Tl"US a - k ı.ı 

1 v·t . l 1 b 1 d boc; ile. dgo_ruş·mçe· ·te o thıghu veK <'n, ev- ld"mlerı'nın l,..arnı'k, du··n su•· üstuııcle hanede sekiz sıatlık tedav_ı \"e ın.t.lı- durmr.dan va·mur ,·a fm dt\ 
Y-pılan ıntıhabat 5onunda Şevki Söz- .. ı .rın er ).·a nızc_ a u grup ar :ın k .. ..... .., 

.. r<'de ı aımı ın mura ası oo nun ;ardan sonra hastanın hakıkaten o - sad ınr·rkezleri , ;:ıf!murun .. 
b"ıt·, Medı'ha Baysal, Hamdi, Yani lıırısıle tanzım c-dılecek ve konacak h l"h d 13 .. k 1 .. k 1 yakalanmıştır. k" . d ,. 

_ da a ı azır a ru -se muza ere e- di.ığilnc k< naat getirilmiş, i ·ıncı e- decef!ini ve soğu !Un artac 
11t.u'bayaacıol'ılu intibah edilmişlerdir 1 eşya, yerli malı olacaktır. . . t' 1 t kt ld - k de . .. b ! 
ı' b rıne ış ıra;: eme e o ugu ay - kaza r~ ınezarlıi!a götürülmuş ve u sc er lemektPdirler. t 

--·- - j dılmektcdir. Feci bir kat'i olarak gömülmüştür. - ·-
11
1··C 

Ekmekler yine ldiğıtlara , Hava y·ollarımızda HARB VAZİYETİ Aydın demiryolu üzerinde yeni a- a va s eferl eri erf1r 
sarllamı}'Or ~ar r . ıs aA hat Londra, 26 (Hususi) - Çin'deki çılmakta olan Aziziye tünelinde ça- 1 - .n \ 

- k · Ü niv ersite rektörlUğU aaına :ı ı , ' · muharc•benin kat'i neticeyi istihsal lışanlar, clün müthiş bir aza geçır- İ . t rıfı Yazın, tifo salgını esnasında ek -
mek ,.e francalaların kağıdiara sa
rılarak sattırılması kararlaştırılmış 

\ c bunun için bir buçuk aylık bir 

mühlet verilmi~ti. Bilahara bir bu

cuk ay daha temdid edilen cu müh
letin bu defa ilkbahara kadar uzatıl
ması karırlaştırılmıştır. 

lzmir Vaklflar Direktörü 
l stanbuld a !. 

İşmir Vakıflar Direktöri.i Esad, 
şehrimize gelmiştir. Bay Esad di.in 
Beyoğlu Vakıflar Direktbrlüğiine gi-

derek Direktör Bay Cemal ile görüş
müştür. 

Bu Pazar günkU toplantı?. 
Türk Hekimleri Yardım Cemiye

tinin aylık toplantısı önümüzdeki 
28 İkincitE'şin bu pazar güniı sabah 
saat 10,30 da Etıbba Odası salonun
da yapılacaktır. 

Bu kongreye iştirak etmek üzere 
İstanbuldaki doktorlarımız davet e
dılmC'ktcdirler. 

Devlet Havayollnn Ida;( si mcm- t k Ür.iı..-ersite Rektörü Cemil Bilselin i Havayolları d, rC'"1 ' 1 lekclimizde havayolları isini duzene edecek safhası yaklaşmaktadır. Ja - mişler, b:.iyük bir parça opra ame- N ' t dikulede kurdurulrr kt ~ . .' 
Ponların Çinin Hükumet merkezi l<'dcn bir kısmının üzerine devı il - yerine saylav Fuad Köprülü, eşe tT111 .. v 

koymak ve Iazımgelen eksıklıklı_>rj o" a ordı"n.,rvu"s profesör Ta- ı"st.~isvonumm inc:rıutı bt ıt:ı• 
olan Nankin'e doğru ilerlemelerine mi~ ve bir amele ölmiiş, ikisi ağır ml'r vey u • .J • ·e a 

tam .. mlıvarak hava servislerinı her hı"ı·d•-'l bı'rı"nı·ı1 tayı·11 edileccg~i söy - ı'ki güne kad.ır i ' tm1" d 0' 
mani olmnk ve ayni zamanda daha surette yaralanmıştır. · c 

cihetten mükemmel bir şeJ:Je ifrağ 1 ktedı'r Bu tesisatla sc f r halıll 
1
•
11 

c.i 
vahim neticeleri önlemek maksadile enme • · 1 t ırı 

eylemek üzue Ingılteredı?n hır miı- -·~-
1
yarelerimizl<' irtıbat f' ., ~ 

tehassı<; getirtmiştir. Çinlilerin giriştiği taarruz hareketi Batan gemilerin hepsi Y lk' Y hn' t 
de Japonlar tarafından dün tevkif Yeni mukavele bugUn olacağı gıbi, c • ·o. hJ1iı1r" ,, 

Bu mütehac: ıs, DE>vlet Hava)olla-
1 

çıkarti!acak nile de daıma temas . tıc' · 
. . İ .1 f b . C'dilmiştir. Esasen geçenlerde derha Hi.ikumet, gerek Haliçte, "erek dış m eriyete girdi h zivetı I' 

rırı tavyarec;ını y ... pan ngı ız a rı- k tt"kl . k tl .1 b"r e nulacak ve ava vn • . ·ıcc 
. tcnsı e ı erı ·uvve erı e son ı limanda ve İstanbulun yakın sahil- Trakyada Pinyon ile Sivelengrad 1 bildırı 1 kasının tC'crübC' ba~ pılotu Stoke olup I t .. t ç· 11 b h b" ferdeki tayyare ere .0ıc J 

.. . . . gayre gos eren ın ı erın u ar ı 1 · d b t 1 b" r· · 1 arasındaki şimendifer hattının işlet- h •a y dun akşam Ankaraya gıtmıştır. 21 d k 1 t k J 1 ın erın e a ınış o an u un gemı eş- Bundan ba5ka a-. ed 
. ı c ·az::ınamama arı ar ı apon ar 1 · · k 1 k mc ve kontrol tarzı hakkında tan- . ,,,ar f t senelık pılot olan Stoke, bır çok mu- d h .

1 
. "t 1 • 1 k 

1 
erının çı ·artı masına arar vermiş- istasyon vasıtasıle tın 1 r 

ff k ti k d . n a ı erıye gı me C"rıne yo açaca - t' zim edilen ve ahiren Türk ve Yunan lerk"'nı' stcdı'kl"ri '.'ere tP va a ıye er ·az, nmış ve ~ım ıye M k b'l t h k t1 . · ır. " '-
kadar 105 muhtelif cins tayyare ile ktır .• u a w

1 t~arrJuz arle -e ebrmı .. a- Halicin ve limanın temizlenmesi delegeleri tarafından imza olunan bileceklerdir. ıı"ol 
5300 emetc ugra an apon arın ugun, mukavelename dün akşam Nafıa Ve- ___ t>"".ıı:I ', 

saat uçuş yapmıştır. ç· 1.1 • ld kl d . bakımından ehpmmiyet verilen bu P~ 
'- urın ın ı erı o u arı yer en pus- kfılet;•ıc gönderilmiştir. nuı: l 
kntmek için ciddi bir harekete peç- işin bir an önce tatbik mevkiine ko- Yeni mukavelename bugünden i- Y eni p aral r ı ıı.ı~t.t , Bank hey tlerl 

dönüyorlar 
Balkan Merkez bankaları toplan

tısına isitrak eden Yunan He) eti bu 
sabah Ankaradan şehrimize gelmiş-

tir. Heyet, yarın Yunanistana gide-
1 cektir. Di.ın Ankaradan buraya gc

ılen Rumen heyeti de yarın Kösten
ce yolıle dönecektir. Yugoslnvlar bu 
~akşamki ekspresle E?ideceklcrdir. 

mt.:lcri beklenmektedir. Bittabi ilk nulması icin hazırlıklar görülmiye tibaren meriyet mevkiine konulmuş- Yeni beş ve bir k~r~Ş itibıt\,11 1 
1't•def Naııkin'dir. Bura siyasi meha- başlanmıştır. paralıklar yıl başın 3 Mrf!c • 
• nı:, Nankin'in de sukutundan sonra Bu iş, bir müteahhide verilecek ve tur. sılmıya başlanacaktı\1ıırJı'l t:ı 
\ınlilPrin Japon mütalebatını ister kazancın yüzde yirmisini hükumet Ragıı, Paşa kUtUpanesl milyon aded 10 paral~aır. 
i-;temez kabul ctmi'-·e mecbur kala- alacak, yüzde seksenini müteahhide Lalelideki Ragıbpaşa kütübhane. ı;~ın~a;;,d;e;v;am~~ed~i~lı~n~e~k!!!!t ~:;;~ , 

.J 119 ~-caklarından endişe etmektedirler. bırakacaktır. sinin, Müzeler tarafından tamirine _ I{urLıJ1lll 
11 

J)ı 
Diğer taraftan Şanghayda kıtlık Ancak çıkarılacak gemilerdeki ev- başlanmıştır. Müzeler idaresi, kü • Fitre, Türk Havafırs<ıt19rdil 

tnş göstermiş, halk pirinç mağaza - rakı nakdiyenin yüzde onu, kıymet- ,tübhnne binasının eski tarzını gözö- dım için en uygun 

lnrına hiicum ederek pirinçleri yağ- li madenlerin yiizde ellisi rnüteah - nünde tutarak tamiratını yapmakta- ~dı~ir~.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİiiiiİİiiiilİjiiiılll.,... 
rnaya ba~lamışlardır. hidlere bırakılacaktır. l dır. ; 
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Dikkat ediniz!.. ';4!v.ai~~~t~y~ı~~il!i~~~~~-I Y Oi1iversite işlebri !.. f-Haı~,~ı~~~ru-1 
B 1 d 1 ıze göndermiş oldukları ve göndere- enı· bazı ·ınşaata aşlan .. ifrat ile tefrıt 

e e l·ye umum"ı yer er ıcekleri mcktublnrın parası~ neşrine . ., 
·devam edilmektedir. Bu mektubla- İki dostum var. ikisinin ile altışaı . ki k d lrınl bizim elimize geçiş sırasına gö- ması kararlaştırıldı !.. yaşnıda birer erkek çocukları var. 

ıçı•n yenı• yasa ar oy u \re her gün ikinci Mfa neşredilmek Onlarınki gıbi kimin varsa AUah bı> 
1 üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- ---- ğışlasın. Bu iki dostumun, çocukları· 

b 1 dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- {'T' I b V. d , } fıG l •k na karşı aldıkları terbiye cebhesi 
ııa/kın bu gibi .11erlerde ria·ge- IIecek bütün mektublar busuretle ı aıe e ı .ur UJ ve '~ enç ı ~gun tamamen biribirine zıddır. Biri ala-

' . muhakkak neşrcdilecektir : l , ) d l k / bildiğine serbest bırakmış, ötekisi 
e mecbur oldug"' u şeg/e,. nedir~ 1 12 - Su türbüncüsü ve elektrik- sa onUJ a yapı aca ..• lise nefes alırken bile babasının. gö-

• ciyim. Şimdiye kadar Milli Müdafaa tİniversitedeki Talebe Yurdu binası iJ:ıtiyacı karşılamamaktadır. E- zünün içine bakıyor. 
Belediye zabıta talimatnamesinde yazılı olup yapılması yasak olan Vekaleti İzmit merkez fabrikaların- sasen hükumet, memleketin en hücra köşelerine varıncaya kadar dok- Bir gün, çocuğunu pısırık yapma· 

lerden
1 

umumi yerlere taallük eden maddelerin bir araya toplana- da, Beşiktaş Sebat değirmencilik tor göndermek istemekte, bu itibarla 'l'ıb fakultesine daha fazla talebe tmak içiıı doludizgin kendi haline bı· 
bu gibi )'eılere birer levha halinde astırılması ve bu suretle halkrn Türk Anonim şirketinde makine ta- alınmasına tarafdar bulunm:ıktadır. Fakültelere girmiye taJib olanların lra1:anı, bir btı§ka gün de, çocuğuna 
kabil yerlerde neleri yapamıyacağını bilmesi kararlaştırılmıştır. Bu mi rve tcsviyehanesinde makini-t ekserisi de Yurda girmek mecburiyetindedirler. Bu itibarla önümüzdeki izinsiz nefes aldırmıyanı fena. halde 

• bilhassa park, bahçe meydan vesaire gibi umumi yerler~ taallük olarak çalıştım. Bütün bu müessese- tatil devresinde Üniversite civarında, münasib bir yerde her türlü kon- ıhaş!adım. 
ktedir. ı lerden bonservislel'im vardır. Taş- foru haiz yeni ve büyük bir Talebe Yurdu binası yaptırılması kararlaş· ı Evden içeri girdiğim zammı bir 
Diğer taraftan dün, Belediye Reisliğinden bütün şubelere bir emir ırada, İstanbulda, nerede olursa ol- tmlmıştır. Bu binanın projeleri şimdiden hazırlanmaktadır. §angırtı ile karşılaştım. Benden eu
erilmıştir. Bu emirde bildirildiği üzere, eski ve yeni abideler ile 

1

1 sun iş arıyorum. Diğer taraftan, yeni inşa edilecek olan (Üniversite talebe kahvesi) vel gelen misafirlerin içtikleri kah
kelleri, en hafi! bir derecede dahi kirletmek, çizmek veya bozmak Adresim: Tepebaşmda Bedreddin ve (Üniversite oyun yeri) için de şimdiden bütün hazırlıklara büyük ve fincanlan, babasının alafranga. 
hUnlara karşı her ne suretle olursa olsun uygunsuz hallerd(> bulun-

1

1 mahallesinde ~yni .Alibaba sokağı faaliyetle başlanılmış bulunmaktadır. terbiye zannederek serbest bıraktığı 
\'eya saygısızlık göstermek, etraftaki parmaklıklara oturmak yasak No. 81 de Abdulkadır Yalçın. ,,_,,,_,,,, ... ___ ,_.,,,, .. ,.""""'"'"'""""-"""'"""'"'"'""""'"-'""""'""'"'"""""'"'""""""• afacanın elinde can vermişler. 
iştir. , 14 - Orta ve lise dersl(•rini takib V •• l 1 ~ h . • Odadan içeri girdikten biraz son-

Bundan başka, umumi havuz!arı, çeşmeleri ve sebilleri ve atrafla- eden kız ve erkek talebed'en birhay-

1 

.l UZ erce ve rımıze ra o da geldi ııe kendsine arasıra ta-

kirletmek, bozmak ve bunlara öteberi atmak, bunlarda yıkanmak, Hsini yetiştirmiş ve yetiştirmekte • ıahalle -'e bı·n- 1 Gelecek vahşı· kılan bir aJıbablarımn yanı.na otur-
an veya eşya yıkamak ve ayni zamanda da hayvan sulamak ta yasak olan riyaziye ve tabiiye öğretmeni lY.l j U 1 du. Aralarında 1ıafifce, fısıltı neı'-

iştir. Nuri Kayabaş, kendi evinde ve ta- lerce mu••kellef .' LJQ_lJVQnlar •'•• inden bir iki sakin muhavere geçti. f' lt!benin hanelerinde ders vermek - fl j _ Bu :at doktormuş. Çocukla ne ko -

~ocuk ("*o Sörler üzülü t~dir. ?örüşülmek için adresine ge- 1 Bunlara tanzifat ve bl· Belediye bazı kayıtlar nuştular bilmem. Birden, çocuğun 
~.. l ov~ 'J' 71ıınmesı. na vergisinden haciz koydu ve... şamarının, doktorun suratında şak· 
l\Ufüphane eri tobüsçüler 1 Adres: :reznecilcr, Vi?i~li _Tevfik- tatbik edilecek ı.. Şehir yollnnnda hayvan oynat - ladığını duyduk. 
(' • paşa sokagı başı No. 36 ıkıncı kat. Tanzifat ve tenvirat resminden mak ta, gezdirmek, teşhir etmek gibi - cCanım, çocuktur; zarar yok> 

~og"'altılacak , Sevı·nı·rlerken 1 l5 - Büyükdere kibrit fabrika - borclu olup ta bu resmi ödemiyen- yasak edilmiştir. Şehre vahşi hayvan filan denildi. 
~ • •• smda çalışmıq ve bilahara da barut o" tedeıı biri: ~ı '$ !erden resmin, tahsili emval kanu- idhali, husuSı müsaadeye tabi olup 

h•nyolu çocuk kUtUp• Yeni bir otobUs hattı fabrikasında vazife görmüş olan bir nuna göre ve haciz yolile alınması bu gibi hayvanlar ancak Belediyece 1 - A ... Oldu. mtı yavrucuğum. Ba'c, 
•tteslnde yeni gece daha açlldı işci, her türlü bu kabil tehlıkeli. ya- kararlaştırılmıştır. tayin edilmiş olan yeı;:lerde oynatı- o senin baban yaşında adam. hiç öy· 

~dersleri de açlldı 1.. Taksim • Ayaspaşa • Gümüşsuyu ni infilak ihtimali bulunan işlerde Bu hususta icra ettiğimiz tedkik~ labilecektir. le vurulur mu? Diyecek oldu. Sen 

' Uk Esirgeme Kurumu Eminönü - Dolmabahçe - Beşiktaş - Yıldız ve 1 bile iş aramaktadır. 1 ve tahkikata göre İstanbulun hemen Bu ara, önümüzdeki kış zarfında misin diyen? Çocuk kalktı, cSen :ne 
~olu Başkanı doktor bakteriyo-- Yıldız - Maçka - Harbiye • Taksim Talib olanların, Şişli civarında bütün mahallelerinde bu kabil ver- İstanbula yeni ve büyük bir vahşi kanşıyorsun?:. diye, Allah yarattı 

' san Saminin teşebbüsile mey- arasında yeni bir otobüs hattı ihdası Pangaltı mahallesi (143 - 145) nu - lgi!eri henüz tesviye etmiyen binler- hayvan siki getirilmesine müsaade demedi; bir tane de onun suratına 
~ ~etirilen Divanyolundaki Ço-- için Belediyeye müraeaat vaki ol • ! 1n3 raya müracaat etmelidirler. ce mükellef bulunmaktadır. Ezciim- ~edilmesi için Afrikadan bir müracaat aşketti ve odanın ortasında aııazı 
'1.ı kutübhanesine devam eden ilk muştur. Bu hatta i§leyecek otobüs- 1 16 - Türkçe ve Fransızc3yı mü- le Kasımpaşadaki bütün bir mahalle icra edilmiştir. rçıktığı kadar bağırmıya ı:e tcpinmiye 

talebelerinin zayıf olan dersle· ler avdetle Maçka - Harbiye yolile 'kemmel bilen, muhabere ve tereli- halkına haciz tatbik edileceği gibi l Bu vahşi hayvan kump:ınyasına. 1 başladı. 
~ takviyesi için kütübhanede bir Taksime geleceklerdir. , meve muktedir, askerliğini bitirmiş, Üsküdar semtinde, Eminönii, Beya- jharice para yerine üzüm, incir ih - ı B1Jbasını yakaladım ve bu. alabil-

dersleri açılmıştır. Bu derslere çalıştığı bütün müesseselerden elin- d · d d k h · tat r"'• etmek u'"zere mu··saade edilebile- diğine şımarık büyüttüğü çocuğu • tnb Belediye bu müracaati tedkik et- zı ve cıvarın a a en ço acız - .... 
ı..;~ı:ıt e gününden itibaren baş - mektedir. de bonservisleri olan bir muhasib iş bik edilecek olan mükellefler adedi cektir. nıın terbiyesini vermek zamanı gel-
~' ır. Dersler haftada üç gün, anyor. İsteyenler şu adrese müra- bulunmaktadır. • diğini t'e böyle giderse biTkaç sene 
~~ha, perşembe, cuma günleri lcaat edebilirler: Binbird1rek mahzenini sonra kendisinin de oğlundan mü· 
... ~6 d.an 17 ye kadar verilmekte- Kadastrosu biten yeni Yüksekkaldınm Tımarcı sokak, Ge 1 ıtr 1 1 toprak depo•u yapmıtlar 'kemnıelen dayak yiyeceğinde hiç 
~ ~.. bl h 1 1 ce er ve 8 Je çan arı Binbirdirek mahzeninin temizlen- .. . l 
\ •· a.rih, soğrafya, hesab, hendese r ma a le •• Pasajlı han No. (17 - 27) L. B. H. İtf · · 1 · t 24 t ~ubhesı olmamasını an attım 
"· ıat dersleri verilmektedir. inci mıntaka Kadastro Müdür- 17 - Lise fen şubesini iyi derece d b"h d k · '$ • Etrafına zarar vermekten. çekın • "4lb İk ' aayenın gece erı saa en son- !rr:esine bac:lanmıştır Belediye zabı- · 
vı~ ra a çan ve a usus sa a çı aran ltasm n yaptıCr.1 tahkikat neticesinde . 
~" ~r taraftan, bu kabil istifadeli liiğü mm takası dahilinde bulunan _

1 
ile bitirmiş ve şimdi hukuk fakülte- k 1 k 11 ı · · ' 1 

e- mıyen çocuktan sakınınız. O, yan-

~
n ı.._ ~ cımpana arını u anma arına ızın ı Binbirdirekte ev yaptıranlardan bir 1 . • • 

lSuette de faydalı olan (Çocuk Eminönünde Dayahatun mahallesi- ·•ine devam eden bir genç, öğleden ·ım· t' An k ·ıf · ed · tnın katilidw 
lı..: .... hh ı verı ış ar· ca ' 1 aıy en gayrı dt ktor tarafından buraya toprak a- . .: · 
L""llliıı &neleri) nin şehrimizde aded- ı nin kadastrosunu ikmal etmiş ve a- sonra gayet faal bir tarzda çalışmak hiç bir vesait, gece 24 ten güneş do--

1 

t ;d ğ nlasılmış ve doktora yapılan Bırkoç. ~n sonrcı öteki dostum~n. 
~b~ Çoğaıt.ılması için yeni bazı !akadarlara çaplı senedlerinin tev- üzerE- bir iş arıyor. Son Telgraf (A. ğuncaya kadar hiç bir şey çalamıya- / bıı·;a: ~~rine toprakların mah _ ~anı~a gittim. O~· kar~ftda ~r 
~Usler de icra edilmiştir ziatma başlamıştır. P.) remzine müracaat. lcaklardır t 

1 u tır tıtreyen çocugmıun agzına bır 
~ ~ I l ·--- tenden çıkarılmasına başlanmıştır. kilit uu""~·· bir leıl soruyorw11ttz. 

qQ Dk b. k ' l v alı elerdekı· ı 1 ~ k ,.ç l Babasının gözlerinin içine bakarak ~ y . 1 r o ngre •••• .n.ı 'lJ Evlenmeleri 1 ryU aJes er ya bir sivrisinek vızıUısnıa benzer 

At. d 1 k 1 ı Berberler Çog"' altmalc. İl'in ·'ı· Kalkamadı ,~;a:=.veriyoT, TJeya sizi cemıbsız 
" 1 na a top anaca o an 1 v l~ '- k' y ı Çocuğa yaklaftım. BiTaz gön.liinii 

1 
.n.a Kmıgaca ••• v . l ? 1 G ·ıı. ' almak için eğle11eeli ;estıerle tuhaf 

kongre de neler !:.: .. :-:.~j~u~·~;~la~~~ E: .. :::k~-;: ::r. Be~edl:~·;~ık bu sefer ~~~~~~=];'.:~::~:~~ •• •• •• ı k' aeddedllmeaı k•r• trara ikramiye •nl verilecek . ciddi ıe,ebbUslere geçti babast bir ka~larmı çattı, gözlerini 

goruşu ece I reddetti 1.. rını 
1 

~ldı~ımı~..,.m.aliimata. göre, genç - '. _Epey zaman evvel, halkın kendi- açtı. Alimallah ben koTktum. Ve ço-

& E 
t:. .. Seh. M . •l!l'l evıendırmıye teşvık etmek ve 1 liginden kaldırdığl pencere kafesle- 1 cuğv tiT tir titreyen bariton bir ses-

--- • V\-euı.ı gun . ır eclısi, berber- .. . · • • · ıı 
1• /, l ·ı [ • ı • • • • lik icra edilen yerlerın· ıa·bı" olacag~ı r.ufusumuz.u daha çok nısbette her rı hala şehrm pek mahdud bazı yer- e: 
'& egne mı e ıç ıma ıçın şım - Çocuklar böyle §e11?ere karış-- ·-.rtJar ·· te b" 1 tarafta arttırmak i"i" bazı yeni ve !erindeki binalarında mevcud bu -.,Je ~" ı gos ren ır ta imatname 1 r-· maz .. diye yavrucuğu bir azarladı. 'f.lden hazırlıklara ba c./andı f mevcud olduğundan Daimi Encü • :esaslı tedbirler düşünülmekte ve ıh.nmaktadır. Bunlar hem şehrin u- Onu kolundan tutarak bi1' k~eye 

ı... '3a . . .. . _ . r . .. ımen tarafından kapatılmaları iste- bazı yeni kararlar verilmesi hazır- 1 ınumi manzarasını çirkinleştirmek- çektim ve mıymıntı btr 17atand~ ye-
~ ih._ senesı Eylulün 16, 17 ncı gunleri Atmada İnterbalkanıgne ku - r.tn gazino ve kahvele'J"de bölmeler· t lanmaktadır. te, hem de bu gibi hanelerde oturan- ti.~ilt biitü• mes'uliyetlerini 
-~, boğaz hekimler. i .cemiyeti üçüne.Ü. k.ongresi to_planacaktır. 1: le aynlwn•• olan berber dükkanları- ı ların, güneşin iyice içeriye girmesi-

90
-...;.u··- ~·:n• -"'~ım. 

"' b s d ! d ·-s ı İlk iJ olarak, evlenme dairelerin- ........ •• ., ...... nTU6UU 
• undan evvel birıncı defa ofyada, ıkıncı e a a Bukreşte top- ı run; artık, ne içinde traş olan ve ne ne m5.ni olduğu için sıhhatlerini ih- Bu ifrtıt ile tefritht onasa, m.tedil 

~· Atina kongresinde başlıca iki mevzu üzerine konuşulaaaktu. jd•: sıra bekleyenler için sıhhi bir de birkaç lira tutan beyanname ve lfil eylemektedir. Bunu nazandikka- bi1' çocuk ıerbiyeıi 11ok muduT Allah 
~ ~ ra~r, Balkan mernleketler~de .sağırlık, dilsizliktir w ki bu mevzu ~ mahzur varid olmadığı gibi, tefrik !saire masrafları Dahiliye Vekaletin- ~t.c alan Belediye, İstanbul Belediye 
~rtor olarak Sof ya Tıb fakultesı kulak, burun, bogaz profesörü ı edildilderi bölmenin haricine zarar ce lağvedilmiştir. ; ıı;mırları içinde bulunan bütün bina- aşkıncı?·· Ha•k ~"OZOfll 

iL.o. - ve Atina fakültesinin ayni k .. ürsü profesörft Knsikoss -. ilmitlir. 

1

1 
v .. rmesı·nı· ;.,,,. bu·· sbu" tu"n ı·hıı·maıden Dig~ er taraftan, bu maksadla dı'ğer 1 d 

"· ~ -, -:t ' ...... ;ır aki kafesleri kaldırtmıy3 karar 1111-•-
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~ için ra
1
por (KlinikU!f) tenef.tüd vazife muayene usuJlerı olup bu- lıaric görmüş ve Daimi Encümenin muhtelif ecnebi memleketlerde, ev- vermiştir. Bundan başka, binaların Osatan C.maHn piyesi 

'ı 'l' de stanbul Üniversitt?si burun, boğaz kliniği doçenti Ekrem \bu kararını reddetmiştir. l~nıneleri teşvik için yaprlan kolay- cadde veya sokağa bakan kısımları- yarın aktam Bev.oğ'u 
Qllrıd 1 Lklar ve evlenecek çiftlere karşı na e enmış ve ka es gibi manzara-... ezel, raportör olarar<: intihab edilmiştir. ' Meclis, red kararını vermekle bı·ı- kl . f )Hal evinde ems·ledlHyot 

''a an . başka, is.teyen müteh.ass. ıslar ser.bcst mcv .. Z\ılar flzerinde , h<·ssa sayfiye yerlerinde ve şehrin M h · '--da Osman c 
... ,, Pabıleceklerdır. Memleketımızden de bırçok mutehassısların kon· : kt.nar semtlerı·nde cu-z·ı· bı'r u··cre!. g(.sterilen bü.'yük muz:ıheretler de yı çirkinl~ştiren hasır, bez, teneke u arrır ar- şunız e-
" ı.... - rrb· s ı · de "kt·· t kt' y · mal Kavgılı'nm, birkaç ay evvel E-
. "l~irak edecekleri haber alınmıştır. Kcngre komitesi K5.tibl umu- 1 rr.ukabili fakir halkı traş eden ber- t<'dkik edilmektedir. Bu münasebet- ,..ı ı ,ey erı so ur ece ır. anı J 

tarafı 1 bau tahta binalarda müruru zaman- yüb Halk Partisi gençleri tarafından 
L

1
. •• ndan kendilerine da\.•etname gönderil~ek üzere memleketi- berleri düşünmü"', hem bunların le. muayyen bir yaşta evlenecek o- ı"kı" p"rdesı· temsı"l edilen, c Üfürük-" ın t h 1 d l 1 k d 7 la açılmış olan gedikleri kapatmak " 

a .. ,.,.. • u e assıs arın a res.er. ı soru m. a tn ır. Iştira.k ar.zusund:ı. bu-., haklarmıı sıyanet etmicı., hem de yi· ı iı>n genç memurlara ikramiye ve • .. . · k Be gwlu 
"" .. ıut ı 1 d J k b d Ü k 1 k kl -s için, velev muvakkat mahiyette de CU• pıyesı. yann a şam yo 

cin.. ~ ıassıs ar, a res erını, ~sa. rr zama~ a nıversıte u a 1' ne bu fakir halka ucuzca traş olmak r•lmesi vesaire gı'bi teşvı"k edici yeni ı k h Halkevi gösteri kolu san'atkarlan 
.-.,entı Ekrem Behcet Tezele bıJdıreceklerdır. 1 nnkanını bahseylemistı"r. 0 sa, tene e, asır gibi şevl<>r konul-
~ __ __ j,Jer de tasavvur edilmektedir. masma müsaade edilmiyecektir. 'tarafından temsil edilecekti.:. Uzun 
~tkaNft. : 28 ! - -- --- - zamandan beri provalarına dE>vam e-

,,. [ - Boş yere köpek çobanlığı yap - -· Niçin bu kadar sözü söylüyor- !gözden kayboldu .. Karanlıklara ka- ldilen bu güzel halk komedisinde. 

Ş K A 1 N A N D 1 M ! 
mıyorum ya.. Bu köpekler benim ı sunuz .. Bu kızı tanıyor musunuz?.. : rıştı.. j bizzat muharrir de başrollerden bl-
yoldaşımdır .. Bir köpek gibi fırlatı- - Masum kızları müdafaa etmek 1 rini bütün kudret ve san'atini tema-
! b k - Haydi beyim .. Geç kaldık ... 
ı le melenmiş zavallılar, köpek - için mutlaka onları tan.ımak mı la- yüz ettirerek dikkat ve itin'.! ile oy-

le de ld ki h zı Genç mimar yorgun, şa~kın, pe -

~~es bana böyle bakar. Bu 
~ :ı-tmak istediği m.inayı a
'-.'.ğa yüzüme vurur .. Anla · 

..... kendini anla~mamak o 
"" ki.. 
~ .. Onu demek istemedim 

t ~lllırnuzı ıaklamaymız Su
~ h 'Sen de ne olsa kitap sahife
~ »tatmış bir kızdım.. Fakat 

'\~~bacı üst üste bir kaç 

~~ beJim.. Geç kaldık .. 
\.ı~ ~ Suad'ın dağınık düşün· 
tt,,.~ araya topladı. Aklına 
\.' b 11a&Uaa Zehra geldi_ Yil

: isteJcıe Zeyneb'fn ellerini 
hlvannaıc istedi. 

lenç kadın elini ıiddetıe 

Vezan: Ham F1rat 

- Uzaktan konuşsak daha iyi ol
maz mı?. 

Genç mimar, hiç beklemediği bu 
vaziyet karşısında ptmh. Y anbf bir 
hisie ve fÜpheye meydan verdiğine 
üzüldü. Zeyneb, fedaUr, ve temiz 
yürekli Suad'ı düştüğü bu müşkül 
vaziyet.ten kurtarmak için sesine 
tath bir akış verdi: 

- İhtarımı belki yanlış anladınız. 
'Temiz bir kan ve lekesiz bir varlık-. 

la lekesiz topraklarda savaşmanız 

lazım_ Belki kardeşçe sakaeağınız 

bir el ıize bir dert verebilir .. 

r n a ı arı ı a. tıpkı bir kö • zım.. navACaktır. 
nek gibi onlara saldırmazlar mı?... A b'l . k~ d S ri~an hislerle kendisini arabaya sa- --------------" nasını ı e ın ar e er ... üad bey Frvo ·ıu birinci sulh hukuk hl • 

- Zeyneb.. - Seninle anlaşabilmek için son ılıverdi.. d 
- Geç kalmadınız mı?. kudretimi sarfediyorum. İlk kamçı, hızlı bir çarpışla hay - kimli ·n en: 
- Son bir dileğim.. _ Bir kahpe, bu gece 0 kadar din- ı vanları sıçrattı. Arabacı hala hırsı- İstanbul harinei muhakemat mü-
- Sizi dinlerim... 1 d" k' ru alamadığım anlatan mınaJ.ı bir dürlü~fın Anknrııd'l Elçiler cad-en ı ı .. 
- Zehrayı tanır mısın?.. _Zeyneb.. 1 sesıe sordu: desinde Pasakaya apartmanı 7 nu-
- Bu gece adını duydum.. - DurWluz.. Dinleyiniz. Uzakta 1 - Onunla tanı~ıvordunuz demek.. 

1 
marada Arif alevhin~ aç~~ alacak 

- Yüksek ruhlar, bir sefilin al • bir köpek acı acı havlıyor .. Uzakla- Yaman tazedir ha .. Hani sözüm .. or- jdavasından dolayı muddeıaleyb na-
çak emellerile yoldaş olurlar mı? ıınız .. Suad bey .. Hemen uzaklaşı • taya.. l mına gönderilen davetiyenin m~~ 

- FeliketleT, zalim ve ıa1 yürek- nız.. Süad, kafasında mengeneleşcn dü- 1 ileyhin bulunamadı~ ve _ actı:~mm 
lilere gelmez ki.. Çünkü onun da Gece yarısına yakın bir köpek şüncelerle, asabi buhranlar geçir • j meçhul old.u!'1 şe~hile mubası.n ta-
rentri karadır. b diği o dakikada arabacının, bu mü- !raf.. ınd. an b. ili .tebliğ iade kılınması 

e· öyle acı acı, havlarsa bir kahpenin lü uha-
- Bolvadındald ak uı ... h nı'nen · de~· nasebetsiz sorgusuna ve kinayeleri- luzerme bıttabı hukuk usu m_ --, rengı gışir. ı te 

bap için.. ne sert bir cevab verdi: , kemeleri kanununun 14 v mu _a-
Anasını bile inkar eder .• Suad bey . ı kib maddeleri mucibince yirmi gun 

- Fakat benim son arzumu. son allahısmarladık.. Geceniz gündüz, - Evet. Eskıdenberi tanısının. JJe.. _ et1 n:.- ...... ı..ra.ı.t icrasına 
imi de 1:-..1- di B .. k' d dakl d mudd e U41.Uen a:-ı• 115• servet eu.ıuucu ~iL. Doj- savaşınız kutlu olsun. u soz san ı u ann an 91 - ~- ·1-t. oldu~ • ..._ 

B 1 .. ı ·· z bu' ka k . . . b-t•• ,___ mahkeınece _..r venuu.~ ~ ... .-
- u gece ne er soy uyorsun ey- ru mu .. _ Zeyneb .. Zeyneb.. r en. ıçının u un yasını ve uu:aa· dan m1ıhalrrme günü olan l6-l2-937 

neb?.. - Bir kızın ahından doğan kızıl ;-- Nemrut, Nemrut, Nemrut, gel, nı da beraber götürmüJtü. Biraz sa- tarihine müsadif persembe günii sa-
- Karanlık gecelerin ve aoğuk bir günah yüksek ruhların serveti gel, gel, Hikmet gel kinleşmiş, arabacının bıyık albndan at 10 da müddeialeyhin bizzat veya 

kaldrnm taşlarmm dilile Jmn.yo- olur mu?. - Zeyneb .. Zeyneb .. Söz mü?.. gülüşlerine tahammül edemiyerek bilvekile mahkemede bulunması lü-
rum.. Suad böyle olmasını istemez - Bu ~sele uzun çok uzı;n Suad - Bana hür bir vatan haritası ge- hay&tmda ilk defa söylediği yalanla, zumu tebliğ makaınma kaim olmak 
dim .. Fakat ne çare...... lbey.. ıtirirsen. Süad... 1 ona son dersini vermek istemişti: üzer& ilin olunur. 

- Zeyneb.. - Zeyneb. l Genç kadın ~klerile belaber, j (D~ ,,.,, ) (93'1 /.S5) 
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Almanyanmı 
Harici 
Ticareti 

1Nota yağmuru 
Başlıyacak mı? 

' 

{ 

.HiKAYE 
Bcrlin, (Hususi) - 1937 senesinin 

·lk 9 ayına aid olmak üzere Alman
yanın harici ticaret müvnzenesini 
gösterir resmi istatistikler neşredil
migtir. Bu rakaınlara göre Almanya
nm ithalatı artmıştır. Geçen senenin 
bu devresine aid ithalatın klymetiu
den bu seneki mikdar 831,000,000 
mark fazladır. İhrac&t aı tmıştır. 
Geçen sc nenin bu devr('sine aid ih
racaııtan fazla olarak bu sene 4 mil
yar 281 milyon mark kıymetinde ih
racat yapılmıştır. Almanyanın Av
rupa J<:t'asındaki memleketlerle ti· 
carcti azalmış görünüyorsa da deniz 
aşırı tı7ak memleketlere ihracat ço
ğalınışt:r. 

ingilterenin Almanyaya yar
dım etmesi Roma - Berlin 
anlaşmasını bozacak mı? 

,,. 

DÜŞTÜ 
AŞKA 

GÖNLÜM BAHRİ 
CUMBADAK .. 

Yazan: Nusret Safa Coşkllll 
-1 -

Mısır kabines inde 
Kdhll"C', (Hususi) - Ahmed Ne -

.:ib bey Hilali maarif nezaretine, A
li Paşa Hüseyin evkaf nezarc·tine ve 

Mahmud paşa Baysoni ayan meclisı 
ri~ asetme tayin edılmişlerdir. ---
Cenubi Afrikadaki 

Almanlar 
Cenevre (Hususi) - Afrikamn ce

m:bu garbisindeki eski Alman müs-
1emlekelerı Umumi harbden sonra 

İrıgili:dcre geçmişti. Cenubi Afrika 
lıı:künıeti bunları idare etmektedir. 
Fakat burada kalan Almanlar var-

dır Bunlar. Hitler propagandası ya
p~ .. rak nıüstenılckderin yine Alman-

fara verilm1;;sini istediklerinden bun
J:>ı'J>1 faaliy~tinc nihyaet vermek ü
zere C~nubi Afrika hükumeti ted-

birler almıştır. Bunun üzerine Al
man ahuH de Milletler Cemiyeti ko-

Almanyanm hareketleri Romada 
dikkatle takib ediliyor ... 

Eden Alman eıcııerııe Konuşuyor 

Romadaki siyasi mehalin şu son 
İngiliz - Alman konuşmalan üzeri
ne gösterdiği endişeli vaziyeti dün 
bu sütunlarda anlatırken çok mü -
him bir ihtimalin zihinleri kurcala
dığı söylenmişti. 

dranın istediklerini yapacağı suali
dir. Bunu düşünmek zamanı da gel
miştir. Çünkü Alrnanyanın Berlin 
Roma mihveri aşkına daha ne kadar 
sebat edeceğini düşündüğünü sakla
mak kabil değildir. İtalyan mehafili 
Berlin - Roma mihverine Almanya
nın sadık kalacağından çok emin gö
rünmektedir. Tabiidir ki aradaki bü-

verecek bir nokta da yok değildir. 

Bugünnkü vaziyeti anlamak için bu 
teselli noktasını da unutmamak la
zım geliyor. İtalyanlar diyor ki: 

İngilizler Almanyayı ele geçir -
mek, Berlin - Roma mihverini boz
mak isterler. Bunun için her türlü 
müsaadekfırlığı yapacaklardır. Fa • 
kat Bcrlin ile Londranın anlaşması 
o kadar zannedildiği gibi kolay ol
mıyacaktır. Her şeyden evvel müs
temleke davasını ele alalım: Bunun 
halli yalnız Londra hükumetinin e
linde değildir. Döminyonların mu
vafakati olmadıkca Londra kabinesi 
müstemleke işlerinde Almanlara bir 
karış yer bi1e veremiyecekt!r. Dö -

lminyonlarla ana vatan olan Britan
ya adalarının yollarını istikbalde 
t • likeye düşürecek her hangi bir 

Ne olurdu, her zaman mebzu- jöyle bir beladır ki üzerine bı.t Jl1 ~ 
len göstermekte olduğum budala - bet çöken bir insan Habeş kralı 
hklarımdan birini o gün de yapıb dar bedbaht. İspanya kadar ' ı 
Sirkecideki işaret memurunun ö - Çin kadar bitkin olur. Ah, 1>!11

11 

nünden tramvaya atlamış, köprünür: geldi de biliyorum. Tavsiye ede~ 
çivisiz tarafından karşıki kaldırıma bir kadına abayı yakmadan c\·v:iJI 
geçmiş olsaydım!.. nun insafını, psikolojisini dcJlC~ 

mitesine müracaat etmişlerdir. Fa
kat bu şikayet yerinde görülmemiş

tir. Çünkü Alman ahalinin orada 

böyle propagandalar yapmasına mi.i
s~adc etmemekte Cenubi Afrika hü
kıinıeti naklı görfümüştür. -----
Arnavutluğun 
istik lali 

Bu ihtimal İngiltere, Fransa ve 
Almanya arasında bir hava misakı 
akdidir. İngilizler bunu şimdi değil 
çoktanberi düşünüyorlardı. Eğer 

böyle bir misak akdedilirse Alman
ya tayyare yapmakta İngilizlerle 
rekabetten vazgeçecek, bir nisbet 
dahilinde bulunduracağı hava kuv-

1 vetlerini kafi görecek demektir. Al
ınanyanın bundan edeceği istifade 
büyük olacnktır. Çünkü alabildiği

ne siliıhlanmanın neticesi olarak 
sadetınekte olduğu büyük paranın 

tün mcvcud olan dostluk dururken 
buna aykırı gelecek şüpheler gös - , 
termek doğru görülmiiyor. Fakat 
istikbal de kendini düşündürmekte
dir. 

Lord Halifaks Her Hitlcr'le gö
rüşürken bir takım vadlerde bu -
lundu ise?. 

Ah ne olurdu!.. Niçin yapmadım Abayı, bu ~i yapmadan yakaca 1• 
bu enayiliği sanki. Şayed tı.amvaya 1ursanız, paltosunu vakitsiz 0~~iil' 
atlamış, çivisiz yerden geçmiş bu - muş bir gayri mübadil gibi b~tıf' 
lunsaydım, o zaman beni tabii yaka- kış, yani bütün ömrünüıce tı 
lıyacaklar, yüz iki kuruş ceza almak durursunuz. ..rıı' 
için karakola götüreceklerdi. Size anlatsam .. anlatsam btı~ · · I Karakola gidib, komiserin karşı - geleni.. Bana hak vermekte, bl.I 3ı1• 
sına çıkıb, makbuzu dolduruncaya dar içden ah etmekte haklı old:d~d 
kadar da elbette treni kaçırmış, tre- ğumu teslimde bir an bile tere 

Tiran, (HurusiY -- Arırnvudluğun 
istiklalinin 25 inci yıl dönümü mü
nasebetile parlak merasim yapıla -
caktır. Yıl dönümü 25 teşrini sani
dcdir. Şenlikler üç gün süı:ecektir. 

Amea·ikada nüfus 
artıyor 

a§ington (Hususi) - Şimali A
medka hududu dahilinde yapılan 

resmi tetkikat neticesinden anlaşıl -

a1ğma göre Amerikanın nüfusu git
tikce artmaktadır. Bugünkü nüfus 

1
miihim bir lm:.mmı tasarruf edecek-

! 
tir. Donanmn için İngilizlerle böyle 
bir misak 934 dcnberi mevcud<lur. 

1 

İngiliz donanmasının yüzde 35 in -

Roma mchafilinin şu son müla -
kat üzerine hissettiğinin, dü~ündü
Lrünüh hillfısası şudur: 

İngiltere ne pahasına olursa olsun 
İtalyayı türlü türlü zararlara sok -
mnk istiyor. Bu maksadına yarmak 
ır;iı1 ise Berlin - Roma mihverini var 
kuvvetile bozmağa uğraşacnktır. Bu-

1 nun için de Almanyaya pek çok va
adlerde bulunmağa başlamıştır. Ber- 1 

lini Romadan ayırmak için Alman
ynya bir çok müsaadelerde buluna-

den fazla rlrniz kuvveti vücudc ge· 
tirmıycceğini tanhhi.ld eden Alman
yn şimdi her hangi bir nisbet dahi
linde hav~ kuvvetleri için de Lon
dra ile böyle bir misak yaparsa bu
na İtalya ne diyecektir?. İngilizler 
Fransa ve Almanya ile böyie bir cak, .onun istediği bir çok şeyi vere-

lngllterenın Sertinde, Aı
rnanya ile anlaşmasını 

temine caıışocak Lord 
Halifoks 

misak yaparak İtalyanları bundar, , ccktır! .. 
hariç bırakmak istiyorlar. Buna hiç 1 Fakat bu endişeye karşı teselli Iütufkarlığa imkan yoktur. İngiliz 
şüphe edilmemektedir. ;=~~==========••imparatorluğunun yollarını tehlike-

Fakat Roma ınehafilinin asıl <lü - 1 ye koyacak Berline müstemleke ve-
n"o d ı o · ' Bu aktam saat 20 de ( "b ı1 .. · · .,., a yapı mıştı. zaman anlaşı - şündi.lğü cihet fngillrenin şu vey~ rı o yo arın uzerme oturtmağa ln-
1:"111 yekun ise 122,775,016 idi. Yedi bu maksadı beslemesinden ziyade Istaubul halkının mer gup yuvası gilizler kolay kolay razı olamıya • 

n~füdarının 129,257,000 olduğu anla
ş1lm~5tır. Arnerikada tahriri nüfus 

ötme zarfında yüzde 6 artmıştır. Almanyanın ne derer.eye kadar Lan- M AKS• M caklardır. İngilizleri düşündüren di· 
11111:111•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıuı111111111111•11 : 11111111111111••"'"""' ''""""'""''""""""""'"""'"'"' ı ğer mühim ve ruhi bir noktada baş-. 

Mısır Hududunda 
kalarının kuvveti önünde eğilrni,? 

ita/ya Afrikaga asker ve tay
yare yığmakta devam ediyor. 

Lok.anla- Dansing görünmek <'ndişesid:r. Almanyaya 
büyük bii'-'ük müsaa~.:-lerdL"' bultın-

ve Müzikholü J .... mnk İngilterenin nüfuz ve kuvveti-
Tamamen yeni bir kadro ile 

AÇILIYOR 
ni küçültüyor diye de düşünüyor -
lar. Sonra İngiltere kendi:>iııe A"·ru
pada siyasi sahada olduğu gibi iktı-

AM BASAOOR CAZ'ın sadi sahada da rakib olacak Alman-
~- Kamarasında beyanatta bulunurken yayı kuvvetlendirmeği istemiyecek-

Afrikada Mısır hududuna İtalyan • lcrennümatı arasında DiNE - tir. 
hır tarafından gönderilmekte olan DANSANT HARRY FLEMING İşte İtalyan ınchafilinin Halifaks-
kuvvctlC!rin Mısır üzerine ıürüınek bütün turupu ile Jlitler mülakatı üzerine duyduğu 
için hazırlandığını göstcrece:k orta- endişeleri ve bulduğu teselli nokta-
da bir scbeb bulunmadığını söyle • SEKSA PEL ları bunlardır. Bundan da bir netic(! 

miştir. ı Zengin mizansenli yeni revüsün· çıkararak şu sa~ırlara nihayet ver-

:ngi1izlerin haber .. aıd_ığına göre ' ı de sizi sondercce eğlendirecektir, , nıek Hizımge:irse şöyle demek iktmı 
M.sır hududuna gctırılmış olan İtal- G d edecl·k· Kat'ı bir şey bilinemc:ınek-. . . . ıı ece yarısına oğr u · .. . 
yan askerlerının mıkdarı toptan 95 SiNEMA . TiYATRO' te, şuna veya buna hukrni!dıleme -
b. k. ·a· B 1 o - \C dan son· ın ışı ır. un arın 2 -2:>,000 kjşisi I ki . . . I mekdir. Şüpheli ihtiyatlı bir vazi-
yerlilerden alınmıştır. ra_ yeme erınızi yıyecek ve ne• yet. Bir Teselli: 'Almanlar istedik]~. 

Demek ki İtalyanın Şimali Afri- fıs ve leziz konsumasyonlarla rini şimdiye kadar elde edememiş· 
kadaki müstemlekesindeki kuvve- mütelezziz olacaksınız. !Doıamı 6 ncı say/amuda) 

~i~~n yekunu 75,000 kişi raddesinde- • TAN G Q BQ y S 
Ve 

AMBASADÖR CAZ 
iki fevkalAde orkestranın teren• 

nümatı arasında baş döndürücü 

danslar yapacaksınız. 

ni kaçırmca da dostum Orhan'ın zi- etmezsiniz!.. . ı,e 
yaretine gitmekten vaz geçmiş ola- Nasıl tereddüd edebilirsiniZ ]cı ~ • 
caktım. size bu hikayeyi anlatan adaf11 t • 

Bu ziyaretten vaz geçince de ba- lekar bir mahrukat tacirinİJl ytıb:t 
şıma bu bela gelmemiş, bu bela gel~ turduğu ıslak ve marsık dol·ıJiÇ fi 
meyince de zaten yarım olan akh· kömür gibi üç buçuk aydanberı 11e 
mı büsbütün kaybetmemiş bulum- için yanmaktayım. Ne söniiY0~~r 
caktım. tamamen yanıb kül oluyorı.ııil· 1c-
Eğer birine kızdığınız zaman inki- kafamın üzerinde kömürü yel~19 

sar etmek.. kaynananıza, kaynana liyen bir mukavva parçası gibi ~ 
iseniz gelininize. haşarı oğlunuza, size tıralar kalbimin mangalınd:ı yı.ıflc' 
fenalığı dokunanlara inkisar etmek bu ateşi üflemeseler belki unı.ıta 
adetiniz ise, Size tavsive ederim On- g"ıtn 1.A' 

• J , - ~~ 
lara ne bela okuyunuz, ne de cAllah Fakat anlıyorum ki şu bttda \ref 
kah t · ·ı d · · E"· ştı re sın sem .. > eyınız. ger baş- şımın beceremeyip kalbiJI'le ıır 
larına en sunturlu bir bela gelmesi- diği bu belayı yıllarca vücudııfilt 
ni, iki yakalarının bir araya gelib, tehlikeli bir yerine girmiş ıcı.ııi 
bir aha iflah olmamalarını istiyor- gibi taşıyacağım. 90 r sanız: A- k 1d .. bıı Jc <" şı o ugumu, zaten b' 

- Cenabıhak seni insafsız bir ka- saçma sapan şeyi de bir a511<tafl ti· 

dına aşık etsin .. deyiniz! kasının vazamıvacağını anlıY'0~t,ıı 
Allah sizi inandırsın dünyada bun- nuz değil mi?. ~Bunu siz anJadıJ.ı) 

dan büyük püsküllü bela yoktur. (D•vam• ~ .. ,~ 

1- KANUN 
Görülmememiş d~rcccde HEYECANLI • MERAKLI. 

Fransızca sözlü büyük film. Baş rollerde : 

WARREN WİLLIAM. KAREN MORL.Ay 

2- DİŞİ TARZAN 
TÜKÇE SÖZLÜ 

B•t rolde : Güzeller yaldızı meth"' 

DOROTY LAMOU~~ 

S . ~ti•~ 1 memenın en bUyUk ve deh ak lr i ki ar ye~ 

'MARLENE DIETRf CH ve CHARLES BO_. ii" 
nin muhteşem temsilleri olan ve ~ll:erıı 
bir alaka ve sabırsızlıkla bek e 

A CtAH rtr ve AH"ÇE rr R 1 
büyiik aşk romanının iik iracsi şcrdinc 

ltaıyan siıarı ve tallmı ııe 
mücetıtıez Afrikalı müs

temleke esKerıerl 

Gene İngilizlerin haber :ıldığmn 
göre Mısır hududuna yığılan bıı 
kuvvetlere İtalyan hükumeı.nin ver
miş olduğu emir her ıhtimale gör~ 

hazır bulunmak emridir. Mısırda 
yeni bir ordu vücude getirmek içiı1 
çalışılmaktadır. Fakat İngilizlerin 
şarkda bulunan kuvvetlerinin bir 

kısmı son aylarda Filistine sevkedil
miştir. Hülasa İngi1iz mchafili böy
le sulh zamanında İtalyanların Şi-

mali Afrikaya bu kadar ku·.ıvet yığ
mış olmalarını müstesna b:r hadis~ 1 

Herkese elverişli 

TAAMveKONSUMASYONLAR 

GUMARTESl ve P AZAR 

giinleri saat 17 1·2 da 
Bu Akşam SAKARYA Sinemasının .. ,j(. 

ter tip ettiği FEVKALADE GALA MÜSAMERESiNE hiç kimse işlink arzusunu yencrniyccer·· 
Lnndra, (Hususi) - İngiltere ha

riciye müsteşarı Kranborn Avam !
diye lchıkki etmekte ve bütün ihti· 
mallerı dü:ıünmektcdir. 

HALK MATiNELERi 1 ilaveten : •Kaplumba~a ve Tıtvşan,. renkli ve Franm.1;1 sözliı bir SILLI SENFONi 
ve ayrıca P ARAMUNT JURNAL. 'V1ahdut kal;ırı v rlc:<·ı;zi d 'ırı111.. Te1efon 41341 
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• i U'ürk Antrasitil 

1 ş 1 N ş A K A T A R A F 1 77 lira 25 kuruş -----=------------·---------------· TUrk Antraslti Fob. 
Ramazan münasebeiile ikinci yarenlik !.. ~:"v~~=:~·çi!~:u;a~:: 

ASRiORTA 
maktadır. Beher ton 

1 fiatl iktisat VekAlet~ 
~ nin tesbit ettiği 17 lira 
ı 25 kuruttur. 

OYUNU 
1 

Satış Merkezi : 

~ 
1 
İST ANBUL REVÜSÜ 1 " 

YAZAN 

Gilkrist Volker Ki. Ltd. 
Galata Salon karşısında 

Tahir Han 5 inci kat 
Te'efon : 44915 

>EVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

NusRET SAFA 
- VIII -

CoşKuN 
cPortlan çimentosu ve tuğla top

ağı çimentosu gibi her iki nevi çi -
nentolann usul" imali> hakkında
. ihtira için alınmış olan 21 şubat 

'I'ahir Nadi - Ben zatııalinizi ia-
~·ll'ıak şcrcme mübahi değilim, va
•la gözüm ısırıyor, ısırıyor amma .. 

ı Agah İzzet - Efendi amca sakın 
b 1; ayırn deme, bunun eti pek mak
~. değildir. Hem de bir hayli kart-

l 'I'ahır Nadi - Sen sus. Böyle bo
tı 0~dan büyük lfıflara karışma .. Fe
b Cl'ı tut bakayım şu adamın yüzünü 

r göreı· ı A ım ... 
, giıh İzzet - A, tanımadın mı e-
Jl'tıd· . 
}\ ı arnca .. bu lbnilcmin Mahmud 

lll'ıal efendi amcamız .. 
v 'rahir N'adi - Yaa övle mi?. Bunu 
nktne .. • 

lt . soyJesene birader. Az daha 

1,. rıı 'I'uncelinden bu tarafa nakledi-
,-rı • . 

<.' k aşıretlerden birinin reisi sana
ı _ tıll'ı. 

11~bnnemin - Gözden ırak olan gö~ 
r .. den de uzak olurmuş, ne doğru 

<it, .... :rtık zatı alilerini bizim canib
l"lJ ll'ıuşahcde etmek zevkinden mah

; ~almaktayız. 
(j ahır Nadi - Aman efendim ben-
l'lliz h · 
İb . er zaman clkbah deyim!. 

İbııileınin - Tabii jşde olacaksın. 
Boş dolaşmıyacaksın ya! .. 

Agiıh İzzet - Yani (İş dairesind•.)) 
• 1 

yım ... 
lbnilemin - Bu adam beni deli e

decek. Ayol elbette çalıştığın işi:ı 
bir de dairesi olacak. Sokakda otu-

, racak değilsin! .. 
Agah İzzet - Anlamıyorsun ki C'· 

fendi amca .. Ben (iş dairesinde) yim, 
1yani iş kanunu münasebctik bu ka
nunun tatbiki icin kurulan daired~ 

~ . 
çalışıyorum. 

İbnilemin - Müdürün kim?. 
Agah İzzet - Enis Behiç'. 
İbnilemin - Tanırım onu .. Eski-

den ıırasıra şiir de döktürürdü. 
Ş. d. ? 
ım ı yazmıyor mu ... 

Agah İzzet - Hayır! .. İlhamının 
menbaı kurumuş. 

İbnilemin - İlhami'nin dudağı 
mı kurumuş?. Zumayı az çcılsın .. 

Tahir Nadi - Yani şimdi perii il
ham ona gülümsemiyormuş .. 
İbnilemin - Kim bu Perihan? .. 
Agah İzzet - Perihan da ne de -

mek!.. bald nılemin - Malum, malum, ik-
.1 .. e olduğunuzu biliyorum. Maa- Tahir Nadi - Perihan değil, per.ii 
•ııza z 'l' arn da yapılmış.. ilham ... 

rı 1 ahir Nadi - Öyle ikbal değil ca- İbnilemin - Şimdi anladım. Gö-
df';:· ~ani her zaman Nurosmaniye- rürscn scıam söyle, gözlerir,den pus 
j~ ~lkbah kıraathanesindeyim. ederim. 

rrı l'lılernin - Bendenizi bilmiyor Agah İzzet _ Başüstüne .. 
Usun uz? 
'l'a . ·· İbr.ilemin'in işareti üzerine zurna 
İb ~ır Nadi - Yoo! hüzzamdan Zenne havasını çalmağa 

l"(!t l'lılernin - Her zaman cMeser-
1 
başladı. 

... 
934 tarih ve 1772 Na. ve cince ve 

- Şu ortadakini pek beğendim. oz halindeki bir maddenin uf ak par
Acaba ona da beş bin liralık yüzük 1alardan müteşekkil ve ri.ıtubetlen
hediye etsem mi?. ll'irilmiş olan mevat üzerine konmak 

Halk operetinin eski idare müdü- ruretile küçük tanelere ifrağı usu -
rü Fuat: Ü> hakkındaki ihtira için alınmış 

- Zevkinize hayranım sayın ha- rıan 21 şubat 1934 tarih ye l 773 nu
yım .. Hakikaten bu dilber için bu ınaraiı ihtira beratlarının ihtiva et
kadar fedakarlık değer.. likleri hukuk bu kere başkasına de· 

Kavuklu ile Pişekarı oynıyan ib- frir '\·e yahut mevkii :fiile konmak i
nilemin Mammud Kemal'le, Tahir Fin abere icara verilmesi teklif edil· 
Nadi Zenneleri görünce afailamış • pıekte olduğundan bu hususta fazla 
1ardı. talumat edinmek istiyenlerin Ga-

( Dcvamı var) atada Aslan han 5 inci kot 1-4 nu -

50 milyon lira 
aralara müracaat eylemeleri ilan 

blunur. 

• Beyoğlu birinci sulh hukuk mah
kemesinden: 

Abdu .. lhamı·dı"n A b " ·) Yorgi, Kemal, Münip, Atai, Vel'i
ra .iS• bi, Osman Mazhar, Halide, Kerime. 

tanda kalan emlaki Ali, Nam1k, Suphiye ve Alıyenin his-

K d.. (H ·) S it Ab sedar oldukları (34000) otuz dört bin 
u us, ususı - u an - "- ah . edil . k tl" Be 

d··1h ·a·· F'l' t" d k" lAk· _ :uri1 t mın mış ıyme .ı y -u amı ın ı ıs ın e 1 em a ı u-
zerinden miras hakkı istiyen Abdül- oğlunda Nişantaşı Teş-.ikiye cadde-
hamid veresesi Kudüs mahkemele- sinde eski 96 yeni tapu 140 ve bele
l rinde şimdiye kadar bu davayı ta· diye 142 numaralı ön ve arkası bah
'kib ettiriyrlardı. çe birinci katta bes oda bir mutbah, 

'.t deyimi.. IAh gelince bezme mestane 
Ilı ahir Nadi - Benim de mah'.i -

Uth .... ·· 1 t k .. d 'Döner meclis giilistane. 
cıılll ., .. ,uzeden tam maaş a e au 

Muhakeme nihayet şu neticeye bir hela bir hamam~ık i~inc~ ~att~ 
varmıştır. On yedi senedenberi sü- karşılıklı beş oda bır hela uçuncu 
rüklenib gelen bu muhakemenin 50• katta iki sofa üzerinde üç oda en alt 
nunda Filistin hükumeti mahkeme katta bodrum, tcrkos, elektrik, ba
masrnflarının tediyesine mahkfun vagazı tesisatını havi konak ,.e ar
olduğu gibi veresenin !stediği de ka- kasındaki bahçede üzeri ~inko ve 
oul edilmiştir. Muhakeme Yafada yanları tuğla duvarlı içinde demir -
cereyan ediyordu. Filistin hükfıme· haneyi havi garaj ve ayni bahçede 
fi bu emlakin Filistine nid olduğu 9 çam ağacı ve bir tuğla duvarlı di-

~ 1 h~~k!ndaki iddiasını ka~b~tmiştir. ğeri çinko ile yapılmış iki baraka 
Hukumet Ynfa mahkemesının kara·'birlıkde tamamının izalei şuyu için 
rını temyiz edecektir. açık arthrmaya konulduğundan 28/ 

1 iz UŞunuz, tabii daima sevinçlisi - Zurnanın oynak havası ::ırasında 
··· Zenne rolünde Burhan Cahicl, İzzet 
İbn ·1 

Sı.:ır ı emin - Yanlış anladın, cMe- Melih, Doktor Muzaffer Şevki, Ha-

AbdiUhamid'in Filistindcm başka 12/937 salı günü saat 15 den 16 ya 
SııriyedC' de \'e Maverayı Erdündc kadar Beyoğlu sulh mahkemesi baş 
de emlaki vardır. Bütün bu eml:ikin yazganlığınca müzayede ile sattlt -
kıymeti 50,000,000 İngiliz lirası tah- caktır. 
min edilmektedir. 1 - Artırma bedeli tahmin edilen 

tıı et, kıraathanesinde oturuyo - her gazetesi sahibi Rasim Us \.lzC!r
lij~ dernek istedim, Salih Zeki ge- lcrinde yaşmak forrıce, ellerinde 
ı..~f 01

'. liaınami zade uğrayor. bir kaç renkli şemsiyeleri meydana geldi -
atıyoruz. ler. Kırıta, klrıta cYcni dünya:ıo nın !kıymetin r-;_ 75 ini bulursa o gün i-

ltı:;ah İzzet - (Tahir Nadiye Mah- etrafında dolaştılar. Bir yolsuzluk l hbar1 hale edilecektir. Bulmadığı takdir-
<.'a,.,.. l<ernal'i göstererek) efendi am· ~soN TELGRAF> idare müdürü Düşkünlerevi adına sinema ve ti- de 15 inci güne gelen 12/1/1938 çar-
;~ ?1üzeden çıkarmışlar mı?. Kfünm Öcalır: yatrolardan tahsil edilen resimlerin şamba günü saat 15 den 16 ya kadar 

lcır ;ır N'adi _ Hayır çıkarmamış- - Nafile bunlar on para etmez, tahsil tarzında bazı yolsuzluk.lar ya- \cra olunacak ve en çok artırana i-
A .endi çıkmış.. dedi İçlerinde sarışın yok. pıldığı anlaşılmış, mülkiye müfet - 11ale edilecektir. 

11-u gah İzzet_ Peki şimdi, yerine Hacı Bekir Zade Ali Muhiddin: tişleri tahkikata başlamışlardır. · ---n 
:~~key~~ıu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_Büyük eşya 

hıı;hır Nadi - Hakikaten efendi San'at meseleleri 
1b~~ıeri ınlizeliktir. ------------------ Pig.angosu 
'l' hı!emin - Anlamadım!.. V •d • 

l'n;ı"l.nd1;Nakdl-Yanimüzesiz~izol- Fac·ıa ve m·ızah n.eşı esı 
İbn· n1e isterim. 

tı'll\ ılemin - ElbeUe olmaz. Be -
dllr az :nu emeğim var!. Şimdi mü

l}ıin:lıavini diye oraya Elü Naci is- Geçen gün gazel<.>ei arka8ttşlarclau 
llıı ~ e bir delikanlı getirmişler. İs- biri bir fıkrasında edebiyatın kolay 
f~d~:rinde bir çocuk bu işin eli - tarafının facia olduğunu mizahın 
l,11.. Çakmaz. Ben bu isdc yekta o-., ~·c • ~ her babayiğitin harcı olmadığını ve 

A. • gane adamım. pek güç bir şey olduğunu ortaya sür· 
dı il&ah İz7.et - A, Tahir Nadi efen-

trı dü. Güler yüz ve tatlı söze taraftar 
~ .... ca ben Yckta'yı tanıyorum. '"Un - olan bu musahebet i tatlı arkadaşır. 
dc-~ıl ll'ı.;azetesinin istihbarat şefi gıdıkladığı bir mevzu üstündeı.btr 
İbrıne~'. parçacık dolaşmak istiyoruz. 
;beı " 1ın - Canım sana Kurun 

dı? e indeki Yekta'yı kim söyle _ Ötedcnberi mekteblerde talebe -
· · nin fen \'e riyaziye gibi ağır dersle-

lıı '!'ahir Nact· - s· b b ·şde vele· rin altında ezilmemek için daima 
htrı ı ız, en u ı ., v • • • v. 

l!ıtr eleyince aklı Yekta Ragıb'a kolay oldugu vehmını besledıgı e ~ 
t ı. debiyata heves \'e intisab etmelerı 

b bnilernin B d~k· enı· bu çeşid zihniyetlerden biridir. 
l'ıı b' - u yanın " ı . .. . . . . 

~il)? lr Ser elman kılıklı adam Ben ıse dunyada cıddı hıç bır şe-
'l' ··· yin kolay olmadığını kabul edenler 

Y a zan Burhan Cevad 

llıı ~ir Nrıdi _ Tanımadınız mı?.. müstesna bu edebiyatı hakir gören-
·•ıe hu · ı h · muhtelı'f seıntlerı"ııdc kani olanlardanım. lb . r davulcu Agah lzzet.. ere ~c rın 

t- t;ıle-· İ kurslar "<'ılmasının doğrulugvunrı Mizahı bol keseden müdafaa eden 
""l! el •ııın - Davulcu zz<::t mi?.. "':r 

rı arkadaş diyor ki: Romancılarımıza, 
~ah 11'\alıallc bckcisi miycıi? .. 

~ ~ ır ~ d" . hikayecilerimize bakınız, hepsi bi-
ıaıı,.. b a ı - Hayır efendım m~-d ek ter facia nüvcys değil mi? Eğer bu 
~ trıt!kt cisi filfın değil.. Davulcn kolay olmasaydı bunlar facia yazar-
1.ıti\ı,_len maksadım eskiden «Cum· 

U) .J-.: lar mıydı? Mizahın güçli.iği.i de bu 
ihıuı~ gazetesinde Ramazmıl~rda suretle meydana çıkmış olmuyor 

lb
11 1 

nn ilhamlar) ı yazardı. 
b ı ~eroin - Etem İzzet'in akra· 

'l'ilh• I bu? .. 
tr- ır N d l r-vdand a i - Nasıl olur? Mal 
ı.)~r.t suı a göziim. Maşaallah Etem 

trıış ak Yerde büyüb tohuın:ı 
t- İb1111(' sa~atalık gibi.. halbuki bu .. 

"" ll'ıın G" ··1·· h t ~ ·•ı(ı, gü - onı uyor, za mc 
" llına brıe~ten kavrulmuş mısır ko-
-'il en · il }'ors zıyor .. (Agah İzzet) N~ 

c'\ga..'1 un Şin1cH?. 
llz l . 

- lsdevım!. 

mu?. 
Gerçi mizah da facia gibi kolay 

bir şey değildir. Eğer burada kolay
lığından bahsedilen facia, bir taban
ca kurşunile yere serilen bir ya\·uk
lunun şakağından sızan kan damla
ları ise yuvarlanan bir tenekeden 
gelen mizahın da güçlüğüne pek a
kıl erdirilemez. Şurasını iyice bilme
liyiz ki kariinden bir katre göz :-'a
şını akıtabilen eser bir küçük kah -

Dc\'am ı 6 ıncı sayfamızda 

Maarif cemiyeti piyan· 
gosunun çekilmesi 18 

birinci kAnuna tehir 
edlldl ! .. 

Geliri, Türk talebesine yurdlar aç
mak, fakir ve kimsesiz talebenin o
kumalarına harcanmak üzere (Türk 
Maarif Cemiyeti) tarafından her se
n:: olduğu gibi bu sene de zengin bir 
eşya yiyangosu tertib edilmiştir. Bu 
piyango; 8 Birincikanunda Ankarada. 
ÇL•kilccek iken araya bayramın gir
mc>si dolayısile keşide, 18 Birincika
mına tehir edilmiştir. 

Keşide; Ankarada Cemiyet mer
kezinde bir heyet huzurunda icra 
edilecek ve çıkan ikramiyeler de An
karada Cemiyet merkezinden ve İs
tanbulda da Yeni postahane karşı
sında Erzurum hnnında Türk Maa
rif Cemiyeti resmi ilan işleri büro-
sundan tevzi edilecektir. 

1 Piyangoda 2289 adcd bilete 15400 
!liralık muhtelif eşya ve ikramiye 
tı>vzi edilecektir. Bunlar meyanın
da otomobil, erkek, kadın kostüm
liik kumaşlar, ipekli kadın kumaşla

rı, çorap, kravat gibi e~valar da var
dıı. 

Bu eşya piyangosu biletlerinden 
alanlar, bilgi kaynaklarını bollaştır
mak ve bilgi yollarında yürüyen 
g0nçlerimizin rastlayacakları giıç

li:kleri kaldırmak amacile kurulan 
(1 ürk Maarif Cemiyeti) nin i~ini 

kolaylaştırmış olacakları gıbi talih
lC'rini de denemiş olacaklardır. 

Biletler, bilümum tayyare piyan
g<: bayilerinde, banka gişelerinde \'e 
'.\'!cınrif CPıni~ <'ti ı csmi ilanlnr bü -
ı r uı ,dn (1) l •ra,:.; :ı sa•· Jmakt, dır. 

Dikkat: 
Vitrirı Müsabakası 

UZATILDI 
İştirak şartları şunlardır • • 

1 - Herkes müsabakaya en geç Birincikfinunun 4 üne kadar 
girmiş olmalıdır .Müsabaka, 15 Bırincikanun 937 de bite
cektir. 

2 - Müsabakaya iştirak edecek bayiler, vitrml~rinin ya hep
sini veyahut ta bir kısmını çerçeve ile ayırıp bu müddet 
zarfında fabü kanyak ile süsleyeceklerdir. 

3 - Vitrinler, Birincikanunun ikinci !ıafü:sındn bir jiiri heyeti 
tarafından secilerek mükafat hak edenler tesbit edile -

ccktir. 

4 - Mükafat kazaiıan bayilC'rin listesi Blrincikfınunun üçün
cü haftasında f!azetelerl<> ilim edilecektir. 

5 - Miısabaknya Ankara ve f stanbul bayileri girebilecek ve 
her iki ~ehirdeki yitrinler, mütehasısıs zevattan müteşek
kil jüri heyeti tarafından tedkık edilerek dcrecelrr tesbit 
olunacaktır. 

6 - fstcınbul ve Ankarada birinci gelenlere 100 er lira, İstan
bulda ikinciye 50, üçüne tiyP. 25 lira ve dördüncüden son
ra 35 kişiye ve Anknrada birinciden sonra derece alanlO 
kişiye 5 er lira verilecektir. 

7 - İnhbarlar satış mağazaları bu müsabakaya giremiyccek
lerdir. 

q - Müsabakaya iştirak etmek için aşağıdaki kuponu doldu
rup İnhisarlar Reklam ve neşriyat şubesine göndermek 

kafidir. (Kupon, bir kartona yapqtır:lırsa daha iyi olur.) 

fstanbul ••••. / ••. /937 

lnhisarlar İdaresinin tertip ettiği tabii Kanyak vitrin müsa· 
bakasıaa iş:irak ediyorum. 

isim : ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • 

Adres : ........................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . ...... , ....... . 
( Bu fişi bir karton üzerine yap:.ştmp lohi !larlar Umum 
Mü.dürlüğü Reklam ve NeŞTiyat Şubesi. Galata, adresine 
gönderiniz .) 

iSTANB L TiCARET ve SANA Yi ODAS! 
Meclisi Azasının 

YENİ iNTİHABI 
Oda Meclisi azasvıın müddeti 1937 senesi sonanda bitece~nden 

yeni intihap yapılacaktır. Birinci dt!rece intihap : 

27 BiRiNCi KA UN 1937 PAZARTESi 
Günü saat 14 de başlıyacak o gün 17 ye kadar devam edecek ve 

ertesi Salı gijnü ltİDe 14 de başlıyarak saat on ycd"de bitecektir. 

Odalar nizamnamesinin 26 net maddesi mucibince birinci derecede 

intihap hakkı olanlar rey vereceklerinden alakadarların sicil def terle· 
rinde isimlerinin bulunup bulunmadığını anlamaları için oda sicil şu• 
besindeki defterleri görebilecekleri gibi bu hususla bir itirazları 

""''..,. % :L ;_ • • ---:- O':l7 rıım.'\ vünündf':n İtib:tr~n 2 birinciUnıın 

Felaketler devam ediyor 
Zavallı Habeşistan hanedanı 
şimdi de ailavi kavgalara 

sahne oluyor 
Kahire, (Hususi) -Habeş impa .. !sadık bir kadınım. Hainlik etmedim. 

ratoru Haile Selasiyenin oğlu ile lKocamdan da boşanmağı istemem.~ 
bunun karısı arasındaki mesele çok- Prenses evvelce kocasile beraber 
tanberi Mısırda bununla me~gul o- Parise de gitmiş ve 0 zaman J.'ran -
lan mehafili alakadar ettiğidir. Bu.. sızlnı tarafından resmi surette her 
nun dedikodusu gazetelerde de yer ikisi de ikram görmüşlerdir Fakat 
tutmakta devam ediyordu. Ras Seyyumun bu kızı evvelce bir 
İmparatorun oğlu karısından ay - kocaya daha varmış, ondan bir cocıı

rılmak istiyor. Mesele budur. Fakat ğu olmuştu. Sonra dul kalmı~ ve im
bu m.es~le şiı~~di}ir tü,rlü ~-all('dile !paratorun oğluna varmı5t1 r. tmparD
memıştır. Çunku ara) a bıı takım torun oğlu karısından ayrı!ma~ı is
?üşünce)('r girmektedir. İmparator 1 tiyor. Mahkemeye de bunun için 
lngilterededir. Oradan buradaki n:ah-

1 gidilmiştir. Mahkemede avukatı söy
kemcye bir mektub yollamı~tır. Im- le demiştir: 
paratorun oğlu da .krallar l:ralunm 
veliahdi demek olan Aznaövasam ile 

, bunun karısı arasındaki ihtilafa şim-
1 di bir de casusluk iddiası karıı:;mı~ 

- Prensin inliv::ıcı siyasi maksad
J::ı olmuştu. Ras S"y~•um'un kr:•ını 
almakla siyasi bazı mülfıhazalar bes· 
lenmişti. Ras Seyyum çok e\'\'eldE>n-

1 
bulunuyor. 
İmparator Kahire mahkemesine: 

y.:ızdığı mektubunda gelini aleyhin
d~ çok şiddelli ithamlarda bulunu -
yor ve diyor ki: 

.Bu kadın kendi memleketi olan 
bedbaht Habeşistana karşı hainlik 
etmiş, İtalyanlarla anlaşmış bir ka
dındır.> 
Kadın l lnbeş muharebesi esnasın

da iı:minden çok bahsedilen Ras 
Sevvum'un kızıdır. Mısırda Kahire 

civarında bir köşkte yaşamakta ve 
kocasından ayrı bulunmaktadır. 

Kaympederi olan imparatorun bu 
ithamlarına karşı genç Habeş pren· 
ı:;esi unlan söykmiı::tir: 

BC'n znten koc::ıma 1e vatanıma 

beri imparatorun ~üphC' ile gördü -
ğii bir adamdı Onu kızını kt:nd1 o~
lunn almak surctile iki taraf arar.m-
da bir emniyet tesisini cfüşünmü" ,.,, 

1 bı,ı izdivaç akdedilmiştir. Prense'> 
çak cahil olduğundan kocasına yar
dım edecek gibi değildi. Alelhusus 

imparatorun etrafında bir takım f
talyan casusları dolaşıyordu. Bun -

\ıarı öğrenmek takib etmek ,·eliah -
din işi idi. Fakat veliahdin karısı 
bu hususta kendisine düşen vazif P· 

yi yapacak zeka ve iktidarı göstere
memiştir. 

' Bütün bu haller karşısında şimdi 
!bu izdivacın bozulmasına karar ve
rilmesini istiyoruz.> • 



.. 
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Almanyanmı 
Harici 
Ticareti· 
Berlin, (Hususi) - 1937 senesinin 

·lk 9 ayına aid olmak üzere Alman-
1anın harici ticaret ınüvazenesini 

gösterir resmi istatistikler neşredil
mi;jtir. Bu rakamlara göre Almanya
nın ithalatı artmıştır. Gec;en senenin 
bu devresine aid ithalatın kıymetin· 
den bu seneki mikdar 831,000,000 
mark fazladır. İhracat artmıştır. 
Geçen st nenin bu devresine aid ih
racaııtan fazla olarak bu sene 4 mil
yar 281 milyon mark kıymetinde ih
racat yapılmıştır. Almanyanın Av
rupa kıt'asındaki memleketlerle ti· 
carcti azalmış görünüyorsa da deniz 
aşırı uzı:ık memleketlere ihracat ço
ğnlmışt:r. 

Mısı r abinesinde 
Kahırc, <Hususi) - Ahmed Ne -

.:ib bey Hilali maarif nezaretine, A
li Paşa Huseyin evkaf nezaretine ve 

Mahmud paşa Baysoni ayan meclisı 
riy,1setıne taym edılmişlerdir. 

Cenubi A frikadak i 
A lman lar 

Cenevre (Hususi) - Afrikamı ce· 
nl!bu garbisindeki <.>ski Alman müs-
1emlekclcrı Umum! harbden sonra 

İngilizlere g<'.'cmişti. Cenubi Afrika 
hi.:kümeti bunları idare etmektedir. 
Fakat burada knlan A1manlar var-

dır. Bunlar, Hitlcr propagandası ya
pnrak nıüstemi('kclerin yine Alman-

fara verilmcsıni istedilderinden bun
fan'l faaliyetine nihyaet vermek ü
zere c~nubi Afrika hükumeti ted-

birler almıştır. Bunun üzerine Al
man alıııli de Milletler Cemiyeti ko-

mitesine müracaat etmişlerdir. Fa
kat bu şikayet yerinde görülmemiş

tir. Çünkü Alınan ahalinin orada 

böyle propagandalar yapmasına mü
s<'adc etmemekte Cenubi Afrika hü
kumeti hnklı görülmüştür. -----
Arnavutluğun 
istiklali 

1 HiKAYE ] 

Düştü Gön lürn Bahn 
Aşka Cumbadak ... 

1Nota yağmuru 
Başlıyacak mı? 
ingilterenin Almi: 
dım etmesi Rot~l 
anlaşmasını bo2: 

• ıa 
ve (4 üucil ıagfa&ın clevam) 
ır. sonra bana da işin nasıl olduğunu 

anlatmak düşüyor ..• 
••• 

Dostum Orhan Canıtez İstanbula 
yarım saat mesafede trenle gidilir 
bir sayfiyede oturuyor. Beni ne za
man görse uzun uzun kendisini ara
madığımdan, vefamzlığımdan şika

yet eder. Hatta bu şikayetini telefo
nu açıb, işimin ba~ında beni rahatsız 

•--------------------------· edecek kadar ileri götürür. 

A 1 h k ti· Bir cumartesi günü idi. Canım sı-ma n yan 1 n ar e e ~ kıldı, ne yapsam, nereye gitsem diye 
düşünüyordum. Aklıma geldi. Hay-

d k k ti k b 
· di dedim, bugün Orhan'a g'deyim!. i a e ta ·, e t· Yarın da pazar, iki gün hava alır, 
• ba~ımı dinlerim. 

'iiiiiiııiııı---------------·--------- O kopasıca başımı meğerse dinle-
mek değil, beliıya sokmak mukad -
dermiş. (Devamı var) 

Nota Yağmuru 
( 4 ünca 6alıifeden d~vam) 

!erdir. Bundan sonra da elde ede -
cekleri çok şüphelidir. Halüaks -
Hitler mülakatı daha ziyade Alınan
ya ile İngiltere arasında hususi bir 
anlaşma değil, harbe mani c!mak i
çin Avrupnda umumi bir anlaşmaya 
başlangıç sayılmalı!.. 

İşte İtalyan meluıfilinin şu gün • 
!erdeki diişünüşü, teredüdü, çıkar • 
,.:ı.;ı; • .,ntjr(' . .......... ..... ..... ......... .... ..... ... . ... .. . . . ..... . -

Eden Alman eıcrıerııe Konuşuyor 1ı R A D Y Q 1 
Romadaki siyasi mehalin şu son dranın istediklerini yapacağı sm 1._.,_ .... .., _ _ __ ,_.,_ __ -J, 

İqgiliz - Alman konuşmaları üzeri- dir. Bunu düşünmek zamanı da g 
1 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
ne gösterdiği endişeli vaziyeti dün miştir. Çünkü Almanyanın Berliı 17 Üniversiteden naklen inkıliib 
bu sütunlarda anlatırken çok mü - Roma mihveri nşkına daha ne kad tarihi dersleri: Receb Peker tara • 
him bir ihtimalin zihinleri kurcala- sebat edeceğini düş~ndüğünü sak fından, 18,30 pliıkln dans musikisi, 
dığı söylenmişti. mak kabil değildir. Italyan meha~i' 19 Osman pehlivan tarafından halk 

Bu ihtimal İngiltere, Fransa ve Berlin - Roma mihverine Alınan) şarkılnı1ı, 19,30 hava raporu 19,35 
Almanya arasında bir ha\•a misakı nın sadık kalacağından çok emin radyofonik dram (Dclikr arasında), 
akdidir. İngilizler bunu şimdi değil rünmektcdir. Tabiidir ki aradaki l 19,55 Borsa haberleri, 20 Süad Gün 
çoktan beri düşüniiyorlardı. Eğer tün rnevcud olan dostluk dururkı ve arkadaşları tarafından Türk mu
böyle bir misak akdedilirse Alman- buna aykırı gelecek şüpheler gössikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ömer 
ya tayyare yapmakta İngilizlerle termek doğru görülmüyor. FakRıza tarafından Arabca söylev, 20,45 
rekabetten vazgeçecek, bir nisbet istikbal de kendini düşündürrnektBaynn Muzaffer ve arkadaşları tara
dahilinde bulmıduracağı hava kuv- dir. iından Türk mu~ikisi ve halk şarkı
vetlerini kafi ~örecek dernektfr. Al- Lord Hnlifaks Her Hitlcr'le gları, (Saat nyar.ı), 21,15 orkestra: 
ınanyanın bundan edeceği istifade rüşürken bir takım vadlerdc bu 1 - Verdi: Ln forsa del destino. U
büyük olacoktır. Çünkü alabıldiği- lundu ise?. vertür. 2 - Massenet: Le Gid Suvit. 

Tiran, (Hurusi) -- Am.wudluğun ne silahlnnmanm neticesi olnrak Roma mehafilinin şu son müla 3 - Drlgo: Lnflüt enchantce. 4 -
istiklalinin 25 inci yıl dönümu mü- sar!ctmektc oldui'.,ru büyük paranın kat üzerine hissettiğinin, düşünd"Strich: Sringendc knospen, valse. 
nasebetile parJak merasim yapıla _ 

1
mühim bir bsmını tasarruf edecek- Lıü.nün hülasası şudur: S - Manflred: dle bösen Buben, 22,15 

caktır. Yıl dönümü 25 teşrini sani- ı tir. Donanma için tngilizlcrle böyle 1• Jngilter: n.? P_~h~sına olursa ols Ajans haberleri, 22,30 pltlk!a solo
dedir. Şenlikler üç gün süı:ecektir. bir misak 934 d<!nberi mevcud<lur It1.1lyayı turlu turlu zararlara sok lar, opera ve operet parçaları, 22,50 

İngiliz donanmasının yüzde 35 in • mak istiyor. Bu maksadına varın~ son haberler ve ertesi günün prog-
A iden fazla deniz kuvveti vücude ge· ıı;ia ise Berlin - Roma mihverini v.ramı, 23 son. 

mea•ikada nÜfUS tirmıyeceğini taahhiicl eden Alman- ıkuvvetile bozmağa uğraşacaktır. B GAZETE VE MECMUA 
art.yor ya şimdi her hnngi bir nisbet dahi- jnun için de Almanyaya pek çok v SAHİPLERİNE 

. linde hava kuvvetleri için de Lon· la.dl.erde bulunmağa başlamıştır. Be Basın Kurumu Başkanlığından: 
a~ıngton (Hususi) - Şimali A- - 1 R d k · · dra ile böyle bir misak Y. aparsa bu- ını 0 .ma an ay .. ırma ıçın Almaı Tenzilatlı gümrük resmine tabi 

me!'ika hududu dahilinde yapılnn b k d 1 d 
na İtalya ne diyecektir?. İngilizler yaya ır ç? ~~~a~ e er e b~lunımahdud mikdarda kfığıdın gazete ve 

r(>smi tetkikat neticesinden anlaşıl - Fransa ve Almanya ile böyle bir cak, .onun ıstedıgı bır çok şeyı ver· mecmualara tevzi nisbeUni ve şek-
a'lğma göre Amerikanın nüfusu git- misak yaparak İtalyanları bundati Jcektır!.. d 

1 
' linl tesbit eden icra vekilleri heye-

tik<'P nrtmnkt:ınır 'Rııuiinkii 'l.iifnı:: • _ .Sr1wn.~uıucnne ~ahi o duğu - t" k a t tbik b 1 kt 
ve bütün ı;rılarınızı derb 1 keser. 1 muz gibi ağlatmak, acındırmak is- Bı ahr rıntın Da ına laşd~nakc~. 1~· 

1 b 1 
• •• u usus a asın gene ıre tor u-

c a ında gUnde 3 kaşe ahnabilir ıtcrkcn, kntılıncnya kadar b.zı gul • ... .. ist d"ğ' ··t 1 b"ldl k 

T ki
. . • 1 •• • • • • • gunun e ı ı mu a cayı ı rme 

a ıtlerınden sakınınız ve her yerde israrla d~r~~k eglendırcn facın artıstle!'ı üzere fstanbulda inare <.>dilen gaze-

G R 1 P İ N İsteyiniz. gor u · te ve mecmua sahihlerinin veya mü-
Mızah olsun, fncia olsun ikisinin messillerlnin 27 ikinci teşrin 1937 

ele iyısi iyidir. Ve ciddisi ikisinin de cumartesi günü saat 14 de Kurumun 
kolay d~ğildir. Güçtür. merkezinde yapılacak toplnnlıya iş-

BURHAN CEVAD tirak etmelerini rica ederiz. 
İstanbul :ısliye ikinci hukuk mah- deialcyhlerin ikametgahlarJnın da-

kemesindcn: hi meçhul bulunması dolayısile işbu 

llAnb.!'!nlzı vermekle hem kendinize 'e ııc:m de Kızılaya yardı!ll 
etmiş olacaksınız. 

Müracaat yerlerr..- lstanbulda Postane karşısında Kızılay ıatıŞ 
bürosu. Telefon . 12653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kahramanzade hanında biriocl 
katta l 1an«ılık Kollektıf Şirketli Telefon : 200-)4 • 95 

S A T I Ş i L ANI 
i s tanbul Dördüncü icra 

Memurluğnudan : . 
Mııcıtafa ve Ayşe tararından Vakıf Paralar idaresinden 23715 ikr•• 

numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gôS

terilmi~ olup borcun öden meme sın aen dolayı satılmasına karar ve
rilen ve tamamına yeminli •iç ehlivukuf tarafından 2450 lira kıyınct 
takdir edilmiş alan Beşıktaşcıa Sinanpaşayı cedid naır.ı diğeri KılıÇ• 
alipaşa mahallesinde çınar sokağında eski ve yeni 2 numaralı, tarıı· 
f eyni Hacı Mahmat zevcesi Fatma Zebranın bahçesi, bir tarafı bas• 

tahane hademesinden Hüseyin ağanın bahçe ve menzili ve tarafı 
rabii tariki im ile mahdud bir evin evsal vo mesahası aşdıda 
yazılıdır : 

ZEMiN KAT : Zemini renkli çini dö~eli bir antire üzerinde '),/J 
numaralı kısma ait ve zemini malta taşı döşeli ikinci antireye açıla~ 
bir ktıpı, yüklü dolablı bir oda, zemini çini, tulumbah kuyuyu havı 
alaturka ocaklı bir mutbak, aynca odunluk ve kömürlük ve boduruıı> 
ile birinci kata çıkan merdivenler, ve zemini çimento mermer ıcut• 
nalı sobalı bir hamam, 

tllRINCI KAT : 3/1 numaralı kapıdan, an tireden, mu tabakadan 

olmak üzere üç merdivenle çıkılan bu katda tahta bölme ile ikiye 

ayrılmış bir sofa, Lahçe tarafından bir oda ve bir sofa sokak tara• 

tında iki oda ve bir hela mevcuddur. 

lKINCI KAT : Bir sofa, dürt oda, bir heladır. 

UMUMİ EVSAFI : Bina ahşap olup haricen birinci katdan itibaren 

kısmen şahnişi havicıir. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır 
Bina lamir ve yan duvarları kagire tahvll edilmişdir. Arkada bİI 
bahçesi olub içinde havuzu, meyvalı ve meyvasız ağaçlar, çakıl dö
şenmiş yollar ınevcuddur. Sokağa 2 ve 2jl numaralı iki kapısı ve 
içinde elektrik tesisatı vardır. 

MESAHASI : Hepsi 249 metre murabbaı olub bundan 85 metre 
murabbaı bina ıııiitebakisi bahçedir. 

Yukarda hudud, evsaf ve me~ahası yazıh gııyrımenkulün tamamı açı~ 
arttırmaya konmuş olup 29-12-937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü sııa 
14 den 16 \•a kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık arttırtJJ' 
ile satılaca.ktır. Arltır:na bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğ~ 
takdirde gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, akSl 
.ıt.kdirde en son arttıranın taahhüdü ba ki kalmak üzere arttırma 011 

beş gün müddetle temdid edilerek 13· 1·938 tarihine rastlayan per• 
şembe günü sant 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık ıırt• 
tırması yapılacak ve bu ikinci Mltırmııda da bedeli mu baın~er. 
kıymetin % 75-irıi bulmazsa borç 2280 numaralı kanun kükümlerıl1e 
göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

~atış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel rouhaaılll;~ 
kıymctlrı % 7,5 u nisbetinde pey akçesi \'ermeleri veya milli 

1 

bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellAliYe 

resimleri ye Vakıf icaresi satış bedalinden tenzil edilir. 20 sendik t•" 
viı bedeli mGşteriye aittir. _ 

2004 numzralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 {jo~u 
fıkrasınct\, bu ga}rımcnkul üzerinde ipotekli ııtacaklılar ile d!ğtr alı\• 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fıılı 
ve masrafa dair olan iddiıılarırıı, bu illinın neşri tarihinden itib:ır~ıı 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi hal e 
ha~ları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşms~ınd~ 
harıç kalacakları ve dnha ra:ı:Ja malumat 11lmak isteyenlerin 29· 11·937 t 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 

0111 11 
·ıaıı 

arttırma şartnamP.sile 935/1815 numaralı dosyasına müracaatları 1 

Sami tarafından sakıt hanedandan l<'lr.arın kendilerine H. U. M K nun 
Ziyaettin, Ömer Hilmi, Mihricngiz ve' 141 inci maddesilc miıte3kio madde
Dilfcrip aleyhlerine, Boğr.ziçinde İs- 1

lerine tevfikan ilanen tebİiği ve i
tinyede Kürkçübaşı mahallesinde lan için de bir ay müddet tayitıi ten
havuzlu bostan sokağında vaki 21 sip kılınmış ve ilanın bir tanesi de 
numaralı_ tarla ve derunundaki ki - ı mahkeme divanhanesine nsılmıs ol
reç ve taş ocaklnrı ve rnüstemilatı 1 duğundan müddeialeyhleı;n mÜd • 
sairesi noter sencdile kendis:ne ait 1 deti içinde kanuni yollar& tevessül 
bulunan % 15 inin tutarı olnn 1500 jeylemedikleri takdirde ilamın kat _ 

olunur. (8004) ~ 

l lnhisarlar u. Müdür Ü v .. den: 1 · ı arici t,as~::: Kıtaatı I' 111 r 
~----------------------------,,_.,_,...____________ • 1 

lirayı müddeialeyhlerden tahsil e - ileş eccği bildirilir. (2216) 
aemediğinden ve mahalli mezku - ı -
run ··aa · 1 hl . b 1 d İstanbul asliye iki:ıci hukuk mah-mu eıa ev erın orç ar.n an k . d 
d 1 . b ;l .. d b' k" 1 emesın eıı: o ayı ıcraen ı muzayc e oıı m u-
sur liraya satılmış olduğundan ba • 1 .İstanbul belediyesi tarafmdan 
hisle mebl8ğı mezburun fai:: ve ma- 1 Dıkt·a? ve Jak Berne~tayin veresesi 
sarif ve iicretl vekfıletle tahsiline aleyhıne açılan ve Galatnda Yüksek 
karar verilemesi taletile açılan da- kaldırom caddesinde 52/54 No.lu 
vanın yapılan duraşması sonunda: gayri menkulün yer bedelinrlen mü· 
satış be<lelinin 6637 lira olduğu nn _ f tevellid 384 liranın tahsiline dair o

laşılmakl:ı müddeialeyhlerin hisse- lan açıl.an rla~ad~ dol~yı .tebliği 
ferin~ nazaran 435 lJ:-a ~ kuruş 70 muktezı davetıyenın muddeıaleyh
santimın müdclei:ıleyh Ziyaeddin _ lerdcn Bertaya ikametgahı hazıra
den ·,·e 373 lira 32 kllfUŞ 60 sarıtimi- sınıı\ meçhuliyeti hasebile bila teb
nin miiddcialcyh Ömer Hilm.den ve liğ iade kılınması üzerine mumailey-
62 lira 22 kuruş 10 santimin;n !irin- ha hakkındaki davetiyenin H. U. M. 

rı·eng· d · 62 ı· 22 k kanununun 141 inci maddesine tevfi-
ız en ve yıne ıra ·uruş 

10 santiminin de Dilferlpten tahsili- kan 20 ~n müddetle ilanen tebliği-
le da 

.
1 

. d ne ve emri tahkikatın 23/12/937 saat 
vacıya verı mesıne ve avacı -

nın fazln iddiesıııın reddiııe ve mah- 14 tayinine karır verilmiş olduğun-
kumunbih meblfi~a 15 haziran 932 ıdan mumaileyha Bertanın tayin e
tarihinden itibaren % 5 faiz hesap diien işbu gün ve saatte mahkeme
edilmesine ve davacı için maktuan ye gelmediği veya bir vekili kanuni 
takdir olunan 30 lira ücreti vekafo- gcndermcdiği takdirde hakkındaki 
tile 3040 kuruş muhakeme masrafı- muhakemenin gıyaben bakılacağı 

nın üçte ikisinin müddeialeyhlere lbir nushası mahkeme divanhanesi
mütcbnkisinin de davacıya tnhmıli- ne asılan davetiyenin tebliğ maka -
ne 11/11/036 tnrihindc temyizi klbil mma kaim olmak üzere ilan olunur. 
olmak üzere karar verilmiş ve nıüd- (2216) 

1 - Jdaremizin Çamaitı tuzlasında şarlnan. e \ e t lo şeınagına uy• Izmir müstahkem mevki kıtaatı-
gun olmak üzere } eni bir elek lirik santralı tesısı işi kapalı zarf usu• nın :.!3800 kilo sadeyağı kap:ılı zarfla 
lile eksiltmeye konmuştur. münnkasayn konmuştur. İhalesi 30/ 

il - Bu tesisatın montajı d t dahil l>tdu2'u halde ıııuhaır. n bedel 1 H/937 salı günü saat 16 da İzmir lc-
ıif lzmir 95000 fıra \'e muvakkat teminatı 6000 lındır. vazını amirliği satınalmn komisyo-

lif - Eksiltme 9-XII-937 tarıhine rastlaynn Perşenbe günii saat 15 
de Kabataşla levazım \'e nıG~ayaat şl!besin<lekı a ım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname-ler 475 kuruş mukabiiinde inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesile Ankara ve lzmir Başnıudürlük er nden alınabilir. 

V - isteklilerin, f t•nni §arlna mede yazılı takatte bir g zojen t'!si
salı yapmış olduklarına dair resmt vesikalarını ve şnrlnarııey~ U} gun 
olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklıf projelerinı tetkik e imek üze. 

re eksiltme gü!lünden en az 15 gün evveline ~ad ır, 1 hısar ar Tuz 
fen şubesi Müdürlüğüne vermeleri münakasaya gıreoilmek ıçin dahi 
eksiltmeden azami 2 gün ev\.eline kaJar, tekliflerini mu\'afık bulıın· 

duğuna dair mezkur şubeden vesika nlmnları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vcsaıki ve V nci mad
dede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçe~i ~;ıkbıız veya 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale gü ıü en geç 
saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Rcı.slığıne mak. 
buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "B." "6960,, 

• •• 
1 - Şartnamasi ve nümunesi mucibince 64000 kilo sikbp çenberi 

pazarlıkla satıl\ alınacaktır. 

11 - Pazarlık 14-XII-937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 do 
Kabataşta levazım ve mübayaat Şubesindeki alım komisy onunda 
yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden a!ınabi!ir. 

lV - lıı;teklilerin pazarlık içın ta) in edilen gun ve saatte % 7,5 
güvenme paralariy le birlikte adı geçen Komisvona gelmeleri ilan 
o lunur. M. 118000 .. 

ı nuııda yapılacaktır. Tahmin bedeli l!i;ii~~~~~;~~ 121896 lira, ilk teminatı 1642 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö-

1 rulebilir. İstekliler Tıcaret Odasın
da kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mPcburiyetindedirler. Ek
siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mnddelerde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarile te
minat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel ko -
misyona vermiş bulunacaklardır. 

c596> c7G4h 

İstanbul ikinci icra memurlu~~;,=- • % 
dan: l "· ~ ıfl 

Birinci artırmasının 6/12/937 sal; ı 1 • i TfRA 13stı.A 
günü saat 14 den 16 ya kadnr İı::tan- DEVRFD LECEK H t rtibtıtıı 
bul (2) inci icra dairesindP y:ıpıla- 1 cElektro • Optik işaert c 13 soll' 
cağı TAN gazetesinin 4/11/937 tari~, hakkındaki ihtira içi nntınnn 11rııl1 
ve 605 No. lu ve Son Posta ga-ıete- l::!~rlt'!. 1933 tarih ve 1771 nıırrı ı<t.J , 
sinin 4/11/937 tarih ve 241 N' o.lu 'ht" b t "ht"va ettiği pt.J ,9• .. 

1 1 
.
1 

.
1
• ı ıra cra mm ı ı ve' 

nus ın arı e ı an olunan Büyükada- devı.t · e 
d M 

w. kun tıu kere başkasına tıer 
a adende Salhane sckagıııda es- .. .. nk içirı 8 

1• 
ki 54 yeni 1-3-4-11 No.lu gayri men- hut rnevkıı fule konm ·. 1e1tte o 
kulün (15552) hisse itibarile (3388) icara verilmesi teklif cdıln ıarrıııt e
hissesi 7 /12/937 salı günü niye ilan makla bu hususta fazla mıı J\.Sııııt 
olunacağı yerde tarih hatası olarak dinmek istiyenlerin Galata'd':l 1i,ir3' 

6/12/937 salı diye ilan edilmiş oldu- ihan 5 nd Jr~t. 1•4 numarnıorıı 
0 

ğundan keyfiyet 7/12/937 salı olarak ı . 
1 1 . 'la oıunur· 

tavzihan ilan olunur. <2210 caat ey eme ecı ı n 
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1 
17 lira 25 kuruş 

ikinci 
1 

TUrk Antrasltl Fob. 
92 - Zonguldek. Vapur ve· 

h t Y d , ya vagon içinde aatal-arp e unan onan- ~aktadı~. Beher ton 
fıatı lktısat Vek6leti-

m a s ı n ı i d a r e e d e n 1 e r :~" ~:::~~=:~ijji 1711
r• 

1- n g •ı ı ı• Z 1 e f m •ı yd •ı ?. Satış Merkezi : 
Gilkrist Volker Ki. Ltd. 

1 
Galata Salon karşısında 

Amiarl Ramiz'in başından ge
çen asabi hadisenin sebebi .. 

~unan Amiralinin en büyük hatalarından 
birisi de donanmanın Çanakkaleden 

çıkışı anında olmuştur 
l\1aahaza nu mesai ve h1zmetler 

r ~"ede kulak kabilıııGe o]:p·ak zik
;1ılc:n birer misalden ibaı·ettir. 

. ksa, burada uzun uzadıya bir me
~ ' raporu vermeyi zaid görmekten 

Tahir Han 5 inci kat 
Te'efon : 44915 ....................... 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cPortlan çimentosu ve tuğla top

rağı çimentosu gibi her iki nevi çi -
rnentolann usuı- imali> lıakkında

ki ihtira için alınmış olan 21 şubat 
1934 tarih ve 1772 No. ve cince ve 
toz halindeki bir maddenin u!ak par
çalardan müteşekkil ve rütubetlen
dirilm~ olan mevat üzerine konmak 
suretile küçük tanelere ifrağı usu -
lil> hakkındaki ihtira içın alınmış 

olan 21 şubat 1934 tarih ve 1773 nu
maralı ihtira beratlarının ıhüva et
tikleri hukuk bu kere başkasına de
vir ve yahut mevkii fiile korunak i
çin ahere icara verilmesi teklif edil
mekte olduğundan bu hususta faz.la 
malumat edinmek istiyenlerin Ga
latada Aslan han 5 inci kat 1-4 nu -
maralanı müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

l'ıı acıc> baliıpcn·az edalardan çekin
~ ek itibarile muvnf1k bulmuvorum. 
~kat öyle zevatı bilirim ki,. sabah
l'ıo a kadar deva mcden kumar ve 
~fke: partilerinden ertesi günü, va-
eyı düşünemedikleri \"e t5dada Beyoğlu birinci sulh hukuk mah-
\•an hiç bir hizmetleri bulunmadı- kemesinden: 

halde yine yalruz fırkacılık nü - Yorgi, Kemal, Münip, Atai, Vefi-
Pl?.laı-ut' mevki temin eylemişlerdi. bi, Osman Mazhar, Halide, Kerime, 

'buki za\ allı bir Ramize, sayi za- Ali, Namık, Suphiye ve Aliyc-nin his-
Ue ve lütfu talihle nasib olan va- sedar oldu.klan (34000) otuz dört bin 
i hizmetler ise, bilr.ıem ki neden- lira tahmin edilmiş kıymet!i Bey -

,.,,. fa71a ve nüHiyık görülmek istenil- dd 
··ı t f-1omldlye su··varısl Reuf kaptanın Port Safdden Amiral oğlunda Nişantaşı Teşvikiye ca e-ır, bu ciheti b;rti.irlü ih~ıta ede-

eclirn. Ramize gönderdiği bir kart : Hamidlye Akdenizde.. sinde eski 96 yeni tapu 140 ve bele-
g ( diye 142 numaralı ön ve arkası bah-

~ ı. '":- Pasmnın, kendiler.ine hiç bir Jrefin.in ele bittabi İngilizlere ı aci ola- donanmasının uğradığı felaket ve çe birinci katta beş oda bir mutbah, 
etı taallul~u olmıyan Vilyams Pa- cağını hiç düşünmeden söylemişler- şeamet anlarında gösterdiğim buh- bir hela bir hamamlık ikinci katta 

Q ~le. l'unan fılosu Amiralı hakkın- '. dir .. Şu hale g?re, d?nanmamızı zev- ran alaimini izama bilmem neden karşılıklı beş oda bir hela üçüncü 
erı 1

fndelerimi tenkid eylemek su- ·delıyen ve benı asabı buhranlara ug- lüzum hasıl olmuştur. Şecattten bi- katta iki sofa üzerinde üc oda en alt 
~·e onların füzuli vekaletini de- ıratan İngilizler olmasına göre, pa- nasib bir adam olmadıgıv mı, donan- ~ rik h 
'
1
de buyurduklarını hayret ve ta- katta bodrum, terkos, elekt · , a-
h şamın, galibiyeti evveıa Yunan A- i mayı, zırhla mahfuz kule içinden · h · k k ı, ...ı le gördüm. P:ıc:anın. Vil'-·ams b d vagazı tesısatını avı ona ve ar-

r,. k ~ ., mirahna atefcderken, sonra un an değil, açıkta ve her an isabet tchli-
ındaki kanaati bir zamanlar ·· 'l İ · ı· ı b h b ala ı kasındaki bahçede üzeri çinko ve . rucu a ngı ız ere a ş uyurm r keleri muvacehe "nde idare etmekle 1
tnki gibi idi. Ha di bu hususta "b" 1 b" t d be bu yanları tu~la duvarlı içinde demir -

gı ı muamma 1 ır eza 1 0 isbat ettim. Binaenaleyh, hahsolu-
l 

0
1 bir nezaketsizlik yapmış o- yaşta h:ıHü idrakten aciz olmakla nan alairni buhran, bdJ..."i de 

it, rn (ki, bu ısmin, gazetede yazıl- beraber tekr.ır edeyim ki p::ı~anm 
1-> Caiiı, muharrı"rı"n cu'"mlnı" mnv:ı- d ı·t·f ül kt b d ğ kal milletimin ziri idarcmdeki cmane-'11 c. ' -. ... - a a ı eg u a en en aşa ı -
ıı ~:~ idi) F~at Yuna.n Amı:alı-

1 
madığına ,.e bu sahada dahi müş:ı- tini, donanmasını, bir hfili elimde 

bılfıhara Reısicurnhur ve ulumu rünileyhin gayret ve rekabetinden görmekten mütehac:sıldır. Bu, ilan 
. ~e aıı · mci cihan da o·sa, bah- kurtulamıyacağırns krnaati tamme ve izama değer bir şey midir, bil-

... 1: Ve harbi bahri i"1erindeki t.ce- h ı tt" ? '" 1 ~ ası c ım. mem ..• 
~ 1 nasıl <;(ltrecl Jebilir? Paşa, Yu- Ziri i<laremde bulunan Osmanlı (Devamı var) 

haneyi havi garaj ve ayni bahçede 
9 çam ağacı ve bir tuğla duv.ırh di
ğeri çinko ile yapılmış iki baraka 
birlıkdc tamammın izalei suyu için 
açık arttırmaya konulduğundan 28/ 
12/937 salı günü saat 15 den 16 ya 
kadar Beyoğlu sulh mahkemesi baş 
yazganlığınca miizayede ile satilt -'stıı·"-mıralınrn birinci harbdeki ha

~ 1 ve Osm.ınlı donanması Boğaz
llt~ h~ruc esn::ısmda yeg:ın ycgan 

==-===:c======================""== caktır. 

~ Eruıel avlayabılecek bir vaziyeti 
trsatı kaşınnış bulunduğunu u-

~ l~uş gibi görünüyorlar. Prova 
~ seyrinde Boğazdan huruca ça
ltııı donanmamızın vaziyf-ti pek 
• fJQıkelj idi. Azami genişligi 1200 -
kk metreyi teca\"ÜZ etmiyen Ça-

1 - Artırma bedeli tahmin edilen 
kıymetin '1 75 ini bulursa o gün i
hale edilecektir. Bulmadığı takdir
de 15 inci güne gelen 12/1/1938 çar
şamba günü saat 15 den 16 ya kadar 
icra olunacak ve en çok artırana i
hale edılecektir . 

2 - İhaleye kadar birikmiş mali
ye, belediye vergileri ve vakıf ica
resiyle 20 senclık evkaf taviz bede-

Dikkat: 
Vitrirı Müsabakası 

UZATILDI 
İştirak şartları şunlardır • • 

1 - Herkes müsabakaya en geç Birincikünunun 4 üne kadar 
girmiş olmalıdır Müsabaka, 15 Bırincikanun 937 de bite
cektir. 

2 - Müsabakaya iştirak edecek bayiler, vıtrinlcrınin ya hep
sini veyahut ta bir kısmını çerçeve ıle ayırıp bu müddet 
zarfında tabii kanyak ile süslcyecP.klrrdir. 

3 - Vitrinler, Birincikanunun iltlnci haftasındn bır JÜl i heyeti 
tarafından seçilerek mü kfıfat · hak edenler tesbit edile -

cektir. 

4 - Mi.ikafat kazaiıan bayilerin listesi Bırincikiinunun üçün
cü haftasında f!azetelerle füin edilecektir. 

5 - Müsabakaya Anl~ara ve İstanbul bayılcrı gırebilecek ve 
her iki sehirde"kı yitrinler, mutehassıs zevattan müteşck
kıl jün heyeti tarafmdan tedkik edilerek dereceler tesbit 
olwıac:ıl .. tır. 

6 - İstanbul ve Ankarada birınci gelenlere 100 er lira, İ tan
bulda ikinciye 50, üçüne üyP. 25 lira ve dördüncüden son
ra 35 kişiye ve Ankarada birinciden sonra derece alan~O 
kişiye 5 er lira verilecektir. 

7 - İnhi~arlar satış mağazaları bu müsabakaya giremiyecek
lerdir. 

Q - Müsabakaya iştirak etmek için aşağıdaki kuponu doldu
rup İnhisarlar ReklJm ve neşriyat şube::;ine gondcrmck 

kafidir. (Kupon, bir kartona yapı~lırılırsa daha iyi olur.) 

lstanbul •••. ./ •.. /937, 

inhisarlar ld2rcsinin tertip ettiği tabii Kanyak vitrin müsa- 1 
bakasıoa iştirak ediyorum. 

isim : •••••••••••••••••••••••••• • ••••. • • · • ••• • • • • • 

Adres : •.••..••••••••••••••••.••••••••••.•.••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ' ...... . 
( Bu fişi bir karton üzerine yapıştırıp Inhi ~arlar Umum 

Neşriyat Şubesi. Galata, adresine 

• < • • ••• ';jo 
: . . . • .Zı 

ISTANBUL TiCARET ve SANA Yi ODASI 
Meclisi Azasın1n 

YENİ iNTİHABI 
Oda Meclisi basvıın müddeti 1937 senesi sananda bitcceğfoden 

yeni intihap yapılacaktır. Birinci d~rece intihap : 

27 BiRiNCi KANUN 1937 PAZARTESi 
Günü saat 14 de başhyacak o gün 17 ye kadar devam edecek vo 

ertesi Sah günü yine 14 de başlıyarak saat on yedide bitecektir. 

Odalar nizamnamesinin 26 ncı maddesi mucibince birinci derecede 
intihap hakkı olanlar rey vereceklerinden alakadarların sicil def terle. 

rinde isimlerinin bulunup bulunmadığını anlamalan için oda sicil ŞU• 

be.sindeki defterleri ıörebilccekleri gibi bu hususta bir itirazları 

var sa 26 ikinci teşrin 937 Cuma gününden itibaren 2 birincikanun 
937 Perşerıbe günü saat 17 ye kadu intihap bey'etine verecek:leri • b· aıe Boğazının birçok yerleri 

~i\~t bildiğim cihetle - torpil ile 
~ 1 idi. Bu sebcble donc.nmanın 
~sahada serbestce bir avdet ma -
1 ~tası yapması çok tehlik~li idi. 
'd hu sebeble bu yüzden hurucun
~l'l a adeta bir zaruret mevkii hasıl 
~- Osmanlı donanmn~mı, Yunan 
h 1~.aıı nıüsaid bir vaziyette a1aca

Neden 
'Aspirin ? itiraınemeyi odaya bırakabilecekleri beyan ve ilan olunur. 0 7963,, 

li ve tellaliye müşteriye aiddir. Mik- ----------------------------

h 1 C('bheli bir ateş h3th içinde 
~ : 0 .devrede felakete sol~nbilirdi. 
~~.Yeti kaçıran bır Amirah ce-

~ f! l' ltham etmiş isem hata mıdır? il 
~ l~eıc Vilvams .ve gerek Yunr.n 

aralı hakk~daki ifadclerimin, pa-1 
~· Cıhc>ti taalluku nedir? Demek 1 

b " arn da. evvelce de sö~lediğim 1 

1 
,bu gibi şakalan yapmaktan 

ht~ ab olanlardandır. Kaldı ki, 
a ~enı pa~a dostum, ifoclclcrın:n 
(lrl.tıda, «Yunan Amiralının y~-

cl 01 aın, ŞÖ) le ~apar, bb) le ) a
ltı~ gibi birçok sözlerle Yu-
trlıralının harekfıtıru mükem

r 
1 
t nkıd ve bu suretlı:> Yunan 

: 
1~ın .cehalet ve hatfüarını söy-

-

Çünkü ASPİRİN senefer
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı , 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

tarları dosyasında yazılıdır. 

3 - Artırmaya girmek istiyenler 
muhammen bedelinin CO 7 buçuğu 

nisbetinde teminat akçesi veya ulu
sal bir bankanın teminat mektubu
nu getirmeleri şarttır. 

4 - Artırma bedeli ihaleden 5 gün 
içinde mahkeme kasasına yatırıla

cak lır. Aksi takdirde ihale bozula -
rak farkı fiat ve zarar ziyan ve faiz 
bila hüküm alınacaktır. 

5 - 2004 sayılı icra ve iflas kanu
nunun 126 ııncı maddesine tevfikan 
~ayri menkul üzerindeki ipotek sa
hibi alacaklılar ile diğer alfıkadarlar 
gayri menkul üzerindeki haklarını 
bususiy le faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını isbat için ilun gününden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müs -
biteleriyle birlikte satış memuruna 
müracaat etmelidir. Aksi takdirde 
haklan tapu kütüğü ile sabit olmı-

\ \ e t. dad eylemek suretile fi
: kanaatlerime rücu evlemele

zaran Yunan A-"lliralına yap-
1'11r 1 ıu}i vek:ııetin de mantık ve 
ı.ı Uvac<'hcsincle bir mevki ve 

~ ı1:u ~almadıgı gibi Yunan A
~ i <ıb~1 _ıkinci harbdcki rnehareti 
~ lcıct :~ı .atC'slerile donanmamızı 

lyanlar satış parasının paylaşmasın--------------------....;;;=-------- dan hariç kalırlar. 

1 • 1nı ve heni de asabi btth -
•:-ı d· 

• tıı:ı ~\m- cttii{ini söyle<lıği hal-
t ıfftdc>lerinin sonlarında bu 

tı aıe ve kanaatlerini - genç 
lıcı 0 

ra •men bir hafıza zaafı 
ırki t .. e}t . - amrmen unutmuş go-

~cı k~ınci harbi, Yunan donan
'lcır 1 kll"ll'ı-1 yüzlü ve saka1lı 

~I ~ 1~ tnbirlerle tesmiye ettiği 
"~ ı~nüUülcrinin id:ıre cyledi

llıaenaleyh bu galibiyet şe-

1 İstanbul 6 ıncı icra memurluğun
dan: 

Bir alacağın tahsili için mahcuz o

lup paraya çevrilmesine karar veri-

dnn itibaren ikinci arttırması icra 

k1lınarak en çok arttıranın üzerine 
1 ihale edileceğinden talip olanların 

satış günlerinde mahallinde hazır 

len yazıhane eşyasilc ) angrn sön - bulunacak memuruna 937 /1805 No. 

dürme m:ıkıne ve aletleri 1/12/937 ıle müracantları ilan olunur. 

(2205) 
~------~~~~~~---

6 - Suphiye hissesi 2000 liraya i
poteklidir. 

7 - Şartname mahkeme dıvanba
nesinin herkesin görebileceği yere 
asılmıştır. Fazla malumat almak is
ti) enlerin 934 ve 31 sayısiyle baş 

yazganlıgına müracaatlan Han olu-
ınur. (2208) tarihine müsadif çarşamba günü sa

at 9,30 dan itibaren Karaköydc zi

raat bankası sokağında Kefeli Mes

ruriye hanının 3 üncü katında satı

l:ı.caktır. Artırma bedeli muhammen ı 
kıymetin yüzde 75 inı bulmadığı tak

dirde :atış muamelesi 3 gün müddet-j 

İNKIBAZI., HAZIMSIZLIGI 

jle temdit edilerek 4/12/937 tarihine 

tm'Üsadif cumartesi günü saat 9,30 

M 
EKŞİLİK 

• 
1 

ve 

D E 
YANMALARINI 

• 

QANKAYA 
YATIRILAN DAQA ~Yi 

~KiLMi~ TO~UM GiQi V~~iMliDiR. 

UOlANTSt OANr ONi~: 
KARAKôY PALAS ALAL~MCi HAN 

MAZON MEYVA TUZU GİDERİR 
Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. içilmesi 
litif, tesiri kolay ve mülayimdir. Yerini hiçb~r 
mümasil müstahzar tutamaz. MAZON lalm, HO· 
ROZ markasına dikkat. 

Deposu : Mazon ve Boton ecza deposu. Jıtanbul Yeni costane 
arkasında No. 47 

• 
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SATIŞ iLANI 
İstanbul Dördüncü icra 

Memurluğnudan: 
Eteni tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23705 lkra:ı numaıasile 

borç alınan par aya mukabil blrincı derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmeme.sinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamı· 
ııa yeminli üç ehlivukuf tarafındarı 17'20 lira kıymet takdir edilmiş 

olan Fenerde Tevkii Cafer mahalleıinia kiremid caddesinde eski 43 
yeni 33 numaralı, bir tarafı dıvarcı Yorgl menzili, bir tarafı Yuvakim 
ve Horop menzili, bir tarafı Zcımba sokağı ve cephesi (Yeni ismi 
Usturumca) sokağı ile çevrili bir evin evsaf ve mesahası a~ağıda 
yazılıdır : 

ZEMiN KAT : Dört köşe kırmızı tuğla döşeli bir antre, merdiven 
altında dolap, zemini çimento içinde maltız ocağı, sabit raf ve tezga. 
hı ve tulumbalı bir kuyusu olan mutbak, bahçeye çıkılan bir kapı. 

BJRINCI KAT : Bir sofa üzerinde karşılıklı iki oda ve merdiven 
sahanlı~nda merdivenle inilen bir hela ve sabit dolab. 

IKlNC[ KAT : Bir sofa üzerinde ikisi iç içe üç oda. 
ÇA Ti KA Ti : Basık tavanlı bir sofa ve bir çatı altı ile zeminl çi. 

mento ve etrafı dıvar korkuluklu bir tarastan ibarettir. 
UMUMİ EVSAFI : Binanın beden dıvarları kAgir, dahili aksamı 

ahşap ve yağlı boyalıdır. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. 
ikinci katta köşede müdevver bir çıkma ve ortada etrafı demir 

parmaklıklı bir balkon vardfr. Bina köşe başındadır. Bahçenin bir 
kısmı çimento döşelidir. Binanın antrcı:inin alu mahzendir. Bah~cde 
Erik ve ayva ağacı vardır. 

MESAHASI : Umum sahası 10'\ metre murabbaı olup 54 metre 
mürabbaı bina, i'eri kalam bahçedir. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahu. yaıılı gaynmenkulün tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup 29-12-937 tarihine rastlıyan Çarşamba 2 ünü saat 
14 den 16 ya kadar Yeni Postahane. binasındaki dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttır:na bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi 
akdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek lJ. l-938 tarihine rastlayan Per· 
şembe ıünü saat 14 den ı6:ya kadar yir,e dairemizde ikinci açık art. 
tırması yapıl ac<ık ve bu ikinci arttırmada da bedelı muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 nu!11aralı kanun kükümlerine 
göre beş müsavi taksitte ödenmek üıere tecil edilecektir. 

Satış pe~indir. Taliplerin arllırmay4 girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi \'ermeleri veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz elmtleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellaliye 
resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta• 

viz bedeli müşteriye aittir. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 

fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğ'el' ata.. 

kadaraoın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
hakları tapu aicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 29-11-937 ta• 
ribinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundürulacak olaıı 
arttırma şartnamesile 937 /332 numaralı dosyasına müracaatları ilaa 
olunur. (8002) 
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Gripinin Mucizesi 

kolay, en çabuk ve en ucuz ıeçirmenin istırabın ve a~rını~ı en şid· 
detli•ini, en çaresi bir kaşe GRIPIN almaktır. Mideyi bozmaz böb
rekleri ve kalbi yormaz. 

UCUZ - TESiRLi ZARARSIZ 

icabında gUnde a ka,e ahnabillr. 
Taklitlerinden sakıııınız ve her yerde israrla gripin isteyiniz. 

Dik ve sarp çıkışlı Uludağına 
tırmanan acemi bir dağcının ote
le gelir gelmez elJerini hohlıyarak 

v sgraca21 ilk /sual budur. 

Halbuki tecrübeli bir dagcıntll 
hiç bir zaman böyle bir vaziyet 
karşısında kalmasına imkan yok· 
tur. Çünkü o, çıkacağı yer ne k3· 

dar dik ve uzun olursa olsun da
ima sırt çantasında Tabii Kanyıtk 
bulundurur. 

da 
Tabii Kanyak yalnız Uludağ•11., 
kullanılmaz. O, rütubetli -1t 

nemli yerlerde 
karşı .en ivi bir -------

~oğuk algınlığ•11' 
tedbirdir. 

Daima soğuğa maruz kalarıı~ 
çalışan bir aile . babasına akşt'~ 
eve döndüğü zaman. sunulac9

" 

en iyi şey, bir fincan çaya karşJ' 
tırılmış bir kaşık Tabii Kanyaktıt· 

1 
P A T 1 

iç ve dış buur memelerinde, basur memelerinin her türlü illi~:~ 
larında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur ır.eınelerı 

tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayi lı:>min eder, 

PROFiLAKSiN, 
Belsoğukluğu ve Frengid~ 

pADEMi iKTiDA~ 
BEL GEVŞEKLiGiNE 

.. 
BİR KAŞE 
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~ahip ve neşriyatı idare eden 

BG.§ muharriri 
ETEM İZZET BENiCE 

Basıldığı yer: Ebüzziya Matbaas-

NEOKALMiNA 
GRjP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRALJİ e 
ART RI T I Z M e ROMATİZMA e KIRIKLIK " 8 
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