
, ' Her yerde ve her 
zaman soğuğa karşı 

TA Bil KANYAK 
Son sahifedeki · 

·En ıon Telgı::aflan ve Haberleri veren akşam gazetesi lllnı okuyunuz. 

nlaşmanın anahtarı 
Bir gün bir Rus-Alman-Japon
italyan harbi mukadderdir .. 

il Meclis yarın 
1 

toplanıyor 
Vekaletlerin alacağı yeni şekiller Loid Corcun ifşaatı 

Orta Avrupa devletlerinin rey ve muvafakatleri 
alınmadan Almanya ile anlaşmak mümkün değil mi? 

hakkında yeni rivayetler 
Şehrimizdeki bütün mebuslar 

Ankaraya hareket ettiler . 

loıd Corcun söyleaiç;Jine göre bir gün Alman ve ıtaıyan sıran arKadaşlarııe 
beraber sovyet Rusya ile h erp edecek olan .Japonlar 

ıı~lldra, 28 (Hususi Muhabirimiz- ımuahed. esı.·_ni~ mü~t~mlck~l~r. ~a-~ - mek mümkiin görülememektedir. ;ll) - Eski Başvekil Loid Corç be- kındakı hukumlerının tadılını ıstı - Maahaza, bu temas ve mülakattan 
llatta b şonra, Pariste müstemlekeler işini ulunarak Hükumetin gidi- yccektir. 

1 ~ Götıles 

lrı ~:e~eıımcdiğini söylemiştir. Lo
~h lıc Un kanaatine göre, Almanya 

1\ ''e llduaıarını sağlama bağladık
' ~t~ elllniyctini tamamile tesis et

~l ('.\ SOnra günün birinde beheme
'lOvt, 

C;ıkt ,,et Rus\'a ile harbe tutuşa-tr 13 · 
>a ,_. · U harbde Almanyaya İtal-
~da~, ·:aPonyu da bilhassa silah ar-
' •lgı ıçltı l.. ~decektir. Harbin patlama-

'tı 01d Corç: 

b;ıı ~tı bir ati dr·ğil, yakın bir is

~lı~le · 
sıni kullanmıştır. 

lotıcl MÜSTEMLEKELER t ) ta. 28 (Hususi Muhabirimiz -

4 la~: 1"ransız Ba§,·ekili ile Çem
l(!l'itı arasında görüşülecek mese -

t te t\ı en başlıcasını anlnşıldığına 
k • ettrıanırı11n müstemleke talebi 

Fransız "Başvekilinin bu hususta bir kere daha gözden geçirmek ve Al
rn:ısıl bir hattıJuırcket takib edeceği- ~an tekliflerini müzakere etmek ü
ni şimdiden kestirmek ve ifade ~t- (Devamı 2 inci sahifede) 
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Sovy.etler Uzak 
Şarkta ciddi 

Tedbirler ahyor 
. - ·- -

Çin -Japon harbi son hızile ve tam 
bir inad ha1inde devam ediyor 

Japonlar Sovyetleri ve İngilizleri Çini 
tahrik ve teşvik ile itham etmekte 

devam ediyor 

Moskovada te ftls verdikten s onra Uzak Şarka 
sevked ilen bir sovye t kolordu s u Hıtıc ~el:tedir. 

t ııl:tın..ı:n müstemleke talebi kabul Paris, 28 (Hususi Muhabirimiz -
t ~'tli{i dm) - Sovy et Rusya Uzak Şarkta 

J hudud garnizonlarına sevkedilmek -
i tedir. ~ıı "l'h~. takdirde dünya sulhii -

t "'"il .. t c!ddi ve askeri tedbirler almıya de
t itrık·.ıe ve istikrar peyda etme- vam etmektedir. Montajı yapılmak 
t.:;~ ~~11 ~~savvur cdemiyen İn- üzere yeniden yirmiye yakın son sis
.~ · ckılı bu husustaki noktai tem tahtelbahir Vladh·ostok tcrsa-~ \>e rı:ı ··ı~ 

lırı u filınıasmı Fransız baş- nelerine gönderilmiştir. Ayrıca her 

Japonya ile Sovyet Rusya arasın -
tlaki siyasi münasebat gergnileşmek
te devam etmektedir. 

Japonlar, birinci derecede Sovyet
lerin, ikinci derecede İngilizlerin Çin 

ı.: '
1

C' soyliyecek ve Versay gftn bir kaç h:ıva filosu da muhtelif ( Deuamı 2 iT!ci sahif eıle J 

~oşma ve yüzme rekorunu kıran 
~ Mandanın dOn herkesi heye
cana veren macerasını 2 inci 

'--. sayfamızda 
' . ~. ;ı. .. ..,,,, . ·... .. 

okuyunuz •• 
.. 

Suriye · fevkalade kom ise ı r 
Kont Martel 

Haf ayda rejim 
Bayramı yapılması 
Men mi edildi? 
Yeni mendup da 
Türk ekseriyeti 
Aleyhine 
Çahşmaktadır 
Yarın, Hatayda yeni rejimin ilan 

edileceği gündür. Bir taraftan bütün 
Hatay halkı, istikhil ve hürriyetleri
ne kavuşturan bugünü tes'id için 

(devamı ikinci sayfada) 

Meçhul top 
Sesleri! 

B üyük .Millet Meclisi yarın saat on dörtt~ .topl.~~.acaktır. Te~kı
ı! tı Esasiye kanununun tadili için Meclısın sulusanı ekserıye
tinin reyi lazım olduğundan mezun bulunan bir çok mebuslar 

da bugün Ankaraya hareket etmişlerdir. . . 
Yarın Mecliste hem siyasi müsteşarlıkıarın ilgası hakkındakı tadı

ıat, hem de devlet dairelerinin \'eka1ctlere taksimi hakkındaki kanun 
lavihası cıkacaktır. 

• Veka.letlerin yeniden alacağı şekıller hakkında dün kaydettiğiı:ıiz 
ihtimallerden nyrı olarak kaydedilen yeni ve kuvvetli tahminlc:rc gore 
Ziraat Vekaletile iktısad Vekaleti birleştirilecek ve orman ışler de 
İktısad Vekaletine bağlanacaktır. 

(Devamı ikinci sahifede) 

Fransızlar şimali Afri
kada tedbirler aldılar 
Kabine planı ittifakla kabul etti 

• 

Mechul tahtelbahir mi, . 
~ manevra mı ? 

Izmirden bildırildiğine göre Ak-
1 denizi kontrole memur ingiliz gemi
' !erinden bir büyük krüvazör, dün 
Çeşmeye gelmiştir. İngiliz bahriye
lileri ve kumandanları bu münase
betle şehre çıkarak gezmişlerdir. 

Bir müddet sonra muhrib, Çeş -
meden ayrılmış Ye Sakız adasının 

arkasına doğru uzaklaşmıştır. Az 
sonra da ayni istikametten top ses -
l~ri gelmiye başlamıştır. 
Sık fosılalarla devam eden top ses

leri, 50 - 60 kadnr topun atıldığını 

göstermiştir. 

T unus B eyi sey ld Had i vaııı umum f Generö l 
L' Otgerle ile b ir arada 

Faris, 28 (Hususi Muhabirimiz -
daı) - Fas ve Tunus'ta görülen son 

Bu top ateşinin kafi mahiyet ve 
sebebi henüz bilinmemekle beraber, 
geminin meçhul bir tahtelbahir gö
rüp ateş açtığı veya en kuvvetli ih
timale göre de diğer İngiliz gemile
ııle beraber mancn-a yaptığı tahmin 
edilmektedir. 

! kargaşalıklardan ve ihtilal teşebbüs
lerinden sonra vaziyetin ciddi ted

I birler almavı istilzam ettirdiğini gö-
rcın Fransı; Hükumeti, Müstemlekat 
Nazırı Albcr Saro'nun teklif ettiğı 

planı dünkü toplantısında ittifakla 
kabul etmi~iir. Bu plana göre Şimali 

tür hareketleri durdurulacak, yerli' 
halkı memnun etmek için iş hacmi 
genişletilecek, kredi kolaylığı temin 
c::rlilecek ve askeri kuvvetler takvi-' 
ye edilecektir. 

Franko büyük 
Bir harbe 
Hazırlanıyor 

Cephede geniş 
mikyasta hazırlık var 
Madrid, 28 (A.A.) - Asilerin son 

günlerdeki nisbi faaliyetinden sonra 
yakında büyük mikyasta bir hareke
te teşebbüs etmelerine intizar edil
mektedir. . 
Payitahtın şimalindeki cepheler -

de asi kıtaatının mühim harcketl~ri 
görülmektedir. 
,Asilerin tayyareleri, Madridin bü

tün cepheleri üzerinde uçmuş ve pa
yitahtın mahallelerine bombalar at
mıştır. Hasarat, mühim değildir. 

Madrid. 28 (A.A.) - Madrid as
k~ri kumandanlığı namına söi söy-
1< .. miye salahiyettar olan bir .zat, asi
]~rin Arguelles mahallesinde cumhu
riyetçilerin hatları gerisinde kain 
nümune hastahmıe~ini zaptetmiş ol
duklarına dair olan şayiaları tekzib 
etmiştir. 

Madrid, 28 (A.A.) - General Mi
a.:.1 namına söz söylemiye saliılıiyet
t~r bir zat, asilerin on sekiz tayyarc
~iılin Madridin cenubu şarkisinc- yüz- ı 

den fazla bomba atmış olduklarım 
beyan etmiştir. Ölü ve vnralılı:ırın 
m1ktan ''e has ... rat:n derece i ma-
llım değildir. • 

Afrika'daki Fransız mi.istemlekele -
rinde her nevi siyasi teşekküller iİ-
ga olunacak, yabancı ve tahrikçi un
surlar hudud haricine atılacak, Fran
sız kültürü dışındaki her nevi kül-

Ayrıca yerlilere askerlik kendi 
mıntakaları ve memleketler! dışında 
yaptırılacak, sivil halkın silah taşı
ması, silah ticareti yapması sureti 

kat'iyede memnu olacak, iç şehir
lerdeki Fransız mekteblerinin adedi 
ÇC'ğathlacak. Fransız mekteblerinde 
tahsil mecburi olacaktır. Arabca res
mi lisan olmaktan çıkarılacaktır. 

'...· .V· ,;" ..... • .. r • "" 

Onu ,, Kim Öldü~dü? 
Polis romarılarının 

Şaheseri 
TercUme eden : 

FA .. 

Bir günahın 
Romanı •• 

p 

Edebi Roman 

Yazan: Nezahat Gültan 

, 

ı"~SON TELG~AF'ın b u yeni roman iarını 
s a b ı rsızh i<'a be~·dey tn tz •• 

• 
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Anlaşman n anahtarı Hatayaa reıırrt ·I 
Yakın bir atide Sovyetlerle Alman-t ŞBnliği yapılması 
ların harp etmeleri mukadder mi ?I Yasak mı edildi ? 

eclis arı 1 ikiden birini o p a n 1 y r Tı:~~~e~~nigYı: gaıetcle;·~ 
Ayrıca halen deniz kısmı İktısad Vek:.ktıne ve kara, hava ı<ısım- ortaya attığı rivayetler Halif . kıi 

(Bil-inci sahifeden devam) 'alaka ile takib etmektedirler. Sovyet (Birinci sahifeden devam) ları da Nafıa Vekaletine bağlı olan naklıye ış· lcri ile liman umuru Hitler mülakatının üzerinden ,kaaı'I 
Zt're hır konferans aktedilmesi muh- matbuatı bu hususta henüz kat'i bir hummalı bir faaliyetle hazırlanırken İktısad Vekaletinde bir tek nakliye teşekkülu altında toplanacaktır. geçtiği ve neticeye dair yeni, p· 

temeldir. Bu konferans toplandığı noktainazar ifade etmemekteffir. diğer taraftan Fransız delegesi M. İktısad Vekaletinin ismi; (Milli Ekonomi \"ekiıleti) olarak değiştirile- kzı malumat beklendiği şu. za~:, •. 
takdirde konferansa İngiliz, Alman, Bir noktai nazarın müdafaasına gö- Roger Garrau'nun yarın Halayda cektir. !arda yine israrla tekrar edılıP rı1u?' 
Fransız haı·iciye nazırlarından maa- re Roma - Berlin mihverinin hedefi, !bayram vapılmasını menettiği şayi İnh maktadır. Evvelce ne söyl~n .. •tıa•ore"e• 

J Gümrük ve isarlar Vekaletinin liığvi şayiaları da kuvvetlen- , ~ 
da Çekoslovakya, Avusturya. Maca- ~ t R t 'd tın k olmuştur. k d' B k·ı . 1•• Almanya on senelik bir •"' u d•, "'ovye usyayı ecrı e E: ve me tc ır. u ve a etın agvinden sonra; sanayi, maden, denizcilik gibi rfırı "' 
ristan hariciye nazırlan da da\·et e- F ·1 S t R dak' Avni habere göre deleg· e·, buna se- . 1 teklif edecek, bu müddet z.a. ı-"~ ransa ı e O\'ye usya arasın ı J ış er nasıl banka teşekküllerine me\'Zu oluyorsn, inhisarlar işlerile 1 .,... 
dileceklerdir. beb olarak Antakya Belediyesinin, • mahud müstemleke meselesın .er• 

SOVYETLERIN
. , TAKI.BI. ittifakı bozmaktır. Bu takdirde Al - ugraşmak üzere de yeni bir bankanın teşkil cdıleceğı de ayni kuvyetJe ad•. 

takızaferlere Fransız ve Suriye bay- lemiyecek, fakat, Orta Avrup ;• 
Paris, 28 (Hususi Muhabirimizden) fmanya, İngiltere ve Fransa ile olan söylenmektedir. Yani muhtelif inhisarlar dairelerı; Devlet sanayi da- d ğil ın 

1 
raklarını koymasına mukabil, Türk irelerinin Sümer Bank'a, madenlerımizin Eti Bank'a bağlanması gibi besi kalmayı isteyecek; e ıen 

- Sovyctler İngiltere ile Almanya prüzlU işlerini tamamile halledeb\- halkının da müstakil Hatay bayrag·ı- Şimdi bu rivayetlerin tek.rar. ta. ı.e.-
bu bankaya raptedileceklerdir. Ayrıca bu ~·eni ve merkezi banka; inhi- 1 g .. ffe 

arasındaki temasları ,.e Fransanın Jlecek ve Sovyet Rusya'ya karşı olan ını çekmek istemelerini göstermiştir. . 1 b' 1 ft !! 1. d'" f k ki 1 k diğini görünce o zaman Ingı ız ıarı!l sar arın ır ara an ma gc ır, ıg<'r tara tan ayna arını çoğa tma ıı 
alacağı tavır ve hareketi büyük bir emcik-rinde serbest kalacaktır. Günün pazar ve her tarafın ka- dahill fiatları indirmek, istihlaki arttırmak , ı hracatı inkişaf ettirmek telerinin neşriyatına Alrn•. ııl3' 
11ıuı""' ... "'"••111111rıtıırııı111ıı•ı .. n••n11-•·••Nnn11•"n"'"'""n''"""'11''"'"'"'"'"''1111ııııı•n•111111ı•uu .. u11n••11•"'"'''""' palı olması rnünasebetile bu haberin canları niçin sıkıldığı daha ıY 1 3...,:ııı 

gibi esaslı işlerile de meşgul olacaktır. d dUw' 

A • k ld .., d sıhhatini tahkik henüz mümkün ola- şılıyor. Ateş olmıyan yer .e . ılcrı 

merı anın a )Q'l te mamıştır. Ayrıca Milli Ekonomi Birliği Vekaleti ne bağlı olmak üzere ge- da olmıyscağı için 0 ilk rıvaye bil'' 
O • Diğer taraftan Ankarada çıkan U- niş saHihiyelti bir müsteşarlık ihdas edileceğ i ve bu müsteşarlığa; bü- ortaya atanlar, dönen şeylerden 

b
• ı 1 

1 
? !us refikimizin bu sabahki nüsha _ tün hava, deniz, kara nakliyat işlerile. Posta ve 'felgraf ve Telefon ida- bütün habersiz değillermiş... . ijs• 

ır er ne er o uyor • sında, Hatay hakkında şayanı dikkat relerinin de raptedileceği ve (Deniz Bank) ın merciinin de bu müste- Fakat bugün bu rivayetlerırı va'' 
, bir mektub neşredilmiştir. şarlık olacağı kuvvetle söylenmektedir. Gümrükler de Maliye Vekale- tüne konan başka bir şayia dah:d~~ 

---- 1 
Bu mektubda; 6 eylul 1937 de Ha- tine bağlanacaktır. Fakat bütün bunlar, dün de kaydettiğimiz gibi an- dır. Fransanın Orta AvrUP ·aca• 

tayda \'azife görmiye başlıyan Fran- cak kuvvetli rivayetler ve t_ahminler. olmakla beraber, a~ıl vaziyet, 1 menfaatini, dostlarını bıraka~•) eU' 
Buhran karşısında alınan 

birler neler oluyor ?. 
ted- sız delegesi M. Roger Garrau'un Ha- kanunun çıkmasından ve tatbikata geçilmcsınden sonra bellı olacaktır. ğını pek iyi bilen Londra hükuııı • 

h ..;"1 
taydaki bütün anasırı, Türkler aley- nin bugün ikiden birini tercı .,dit: 
hine birle~tirmek için çalıştığı teba- s ti u k ş kd yetinde kaldığı ileri sürüırneld 

Waşington, 28 (A.A.) - Ayan Mec- melde ve nüfuzunu azaltmak tehli
Jisi Demokrat Partisinin şefi Brak-

1 
kesme maruz kalmadan cNew Deal -

by'e gönderdiği bir mektupta, Reisi- Yeni sistem, den vazgeçmesine im
cumhur Roosc\·elt, 1938 bütçesinde kan görülememektedir. 

ruz ettirilmektedir. ovye e_ r za ar a y~nAJgi~e:':~~.y~::p:sai!i~rin·iı~': 
Yeni delege, Sancakta Çerkes bölü- j · ev 
ğü teşkil edileceğini de söylemiş ve • d d • t db • ı ı ı bucak bir neticeye bağlamak ıs ııeıt 
Ç<-rkesleri Türkler aleyhine tahrik cı l e ır er a ıyor ar ği aşikardır. Uzak Şarkta serse-

l etmiştir 1 kalmak isteyen İngiltere, şu so~erle 
muvazene temin etmek üzere yeni Bununla beraber, bazı kuvvetli 
ziraat kontrolü kanunundan doğa - ,gruplar nev deal'in içtimai islfilıatı
cak masrafların 500 milyonu teca- 1 nın bir çoğundan Roosevelt'i vazge
viiz etmemesini taleb etmiştir. lçirmeyi ümid etmektedirler. Endüs-

· --- 1 d pek b k b ka gaile 
-· (Birinci sahifeden devam) ıt~dirler. Çin baş kumandanı Mare- ~e e~ e aş a aş 

Vali ve belediye Hükumetine yardım ettikleri .~ddia- Şal Çan-Kay-Şek nikbin görünmek- • a:;, ~~:;1~~4 te Almanyaya yii~~ 
sında Musırdırlar. Japonlara gere bu te, 

3 
g b . d d aptırf111) 

Yeni buhranla mücadele etmek ü- !ri \'e maliye aleminin bazı mühim R • • • d t .k t h 'k ·ı b' likt 1 V d ' " . . k b tt••· 5 nıs etın e onanma y ..16' elsln ln yar ım, eşvı ve a rı ı e ır e - er ıgımız zayıat, ay e ıgı- ld ğ Al anyaYa ~~. 
h · il'L ç· !il il · . . b. . "f d razı o u u zaman, m ~~ııı er ne\'ı s .. um ın ere ver mesı- mız arazı ır netıce ve mana ı a e il b .. d k. 1 • n rnu~ 

zere Hükumetle hususi endüstrinin gı upları da Roosevelt arafındant ta
Beyanatı teşriki mesaisine islinad eden Roo-

scvelt'frı yeni iktisadi siyaseti henüz 
fiili neticelerini hisseltirememekte
dir. 

Roosevelt'in hususi endüstriye kar
şı ittihaz ettiği uzlaştırıcı tarzı ha

reketten New Deal'den vazgeçildiği 
manasının çıkarılmaması liizımgeldi

ği tekrar edilmektedir. Reisicumhur 
kütlelerin emniyetini muhafaza et-

Ata türkün 
Doğduğu ev 
Reisicumhur Atatürk'ün &Janik· 

te doğdukları tarihi e\'ın, Selan'k 
ıehri tarafından kendilerine hediye 
edilmiş olduğunu bildiren kararna
meyi takdim etmek üzere yakında 
Ankara'ya bir Yunan heyetı geler~k
tir. 

Se!anik Belediye reisi Merküris 
ile belediye umumi katibi Vizostan 
mürekkeb olan heyet, bugünlerde 
~ehrimizden geçerek Ankara'ya gi
decektir. 

Bir sahte 
Senet mi? 

yın edilen tevakkuf devresinden is
tifade ederek new deal'in başlangı
cındanberi kaybetmiş oldukları nü
iuzu yeniden kazanmıya uğraşmak
tadırlar. 

Parlamentonun tarzı hareketi iki 

1 Valı \"e Belediye Reisi Muhiddin 
Üstündağ, İstanbulun imarı ve Akay, 
Şirketi Hayriye ve Tramvay, Elek· 
trik şirketleri gibi şehrin umumi 

1 
hizmetler ile meşgul olan şirket ve 

tarafın hareket tarzı üzerinde tesir .. 1 · B led" d · hak muessese erın c ıyeye evrı -
kra edecek ve new deal'in milli prog- ,_ d b. t · ı so"ule ,. ~..ın a ır gaze ccıye şun arı , -
ram olarak katı surette tehir edilip . t 
edilmediği hakkında o zaman bir mış ır: . . . . .. 
h .. k.. ·ı b"I kt· - Proıelerımızın talrnrrur eden u um verı e ı ece ır. .. 

kısımları hakkında halka günü gu-

T 
.. n ' ne malumat verilmektedir. Benım 

ranıvay-Otobus tuttuğum yoı. mütehassısların rey -
!erini aynen tatbik etmektir. 

Rekabeti Verimli çalı şmanın sırrını burada 
buldum Şehrin umumi hizmetlerile 

Yapılan bir tedkike göre, ~ehri -
meşgul olnn müesseselerin Beledi

mizde otobüslerin çoğalmasile tram
ıvayların yolcuları gittikçe azalı-,,aR
tadır. 

Günde (25) bine yakın tram\'ay 

yolcusu şimdi otobüsü tercıh etmek" 

i
ledir. 

Yalnız Maçka - Beyazıd ve Kurtu· 
luş - Beyazıd hatlarındaki otobüsler 

;ise, günlük tramvay yolcularından 
\ (4) bin kişiyi almıştır. 

yeye raptedilmesi hakkında henüz 
rec.:mcn bize ve ilmi 1 bir vazife yok
tur. 

Sehre bu yolda vazifeler verilecek 
' olursa icabcden hazırlıklara ve tes
klli\ta derhal başlanacaktır. 

1 
Muhiddin Üstündağ bundan sorra 

geçen~<>rde bir gazetenin, belediye
n•n her sene otobüslerden (400) bin 
lira resim tahsil ettiği hakkındaki 

na riyalı tekzib etmiş ''e: 

Yeni tersanemiz bir - Bizim 400 bin lira resim alma -
mız için otobüslerin (4) milyon lira

an evvel kurulacak !ık i ş yapmaları Jazımgelir. Çünkü 
Deniz tesisatımızın inkişafı ve de- biz ancak, bilet ücretinin yüzde onu

Hakkında kanuni takibat yapıl - niz inşaiyecili~imiz için lazım olan nu tahsil ediyoruz. 
makta olan Beyoğlu İkinci Noteri yeni tesisatın kurulması için büyük Bu kazanca ihtimal vermek için 
hakkında dün Müddeiumumiliğe şa- lbir proje hazırlanmıştır. de sayı bilmek icabeder .. demiştir. 
yanı dikkat yeni bir ihbar yapılmış- Bu maksadla bütçeye icabe<len ) 

tır. tahsisat da konmuştur. Devlet Denizyolları 
Bu ihbara göre, un tüccarlarından Diğer taraftan Haliçte kurulacak 

Hasan isminde bir zat namına ayni olan büyük ve en modern sistemde telsizi 
noterlik dairesinde (20) bin liralık tersanelerile fabrika \•e havm:lar Son defa çıkan yeni telsiz kanunu 
bir sahte sened tanzim edilmiş \'C •hakkında izahat \'ermek ve direkttf mucibince, Posta ve Telgraf İdare
Hasan bu parayı borç almış gibi gös- almak üzc·re Ankaraya giden İktı- sinden baska hiç bir müessese veya 
terilmiştir. sad Vekaleti Fabrika \•e Havuzlar şah ı s wrici telsizle çalışamıyaca -

İhbarın sıhhatini tahkik için Birin· Müdürü Cemil, dün şehrimize dii'1- ğından bu yüzden Dcnizyolları İda-
c h • k' · R 'd' · müs.tür. resinin Tophanedeki telsizinin atıl ci Sulh eza a ımı qı ın nezaretı 

bir yaziyete düştügü haber veril -
altında bir c1'1ihibre heyeti teşkil e- ErcUment Ekrem TalOnun mcktedir. Bunun neticesi olarak, se-
dilmiştir. otuzuncu matbuat ve !erlerde bulunan gemilerin nereler-

Altın ifiatı boyuna 
yükseliyor!. 

edebiyat ytlı c!~ olduğu, fırtınaya tutulmuş ise va-
Matbuat alemimizin tanınmış si- ziyetinin tehlikeli olup olmadığı gi

mnlarından büyük romancı ve mu- bi haller vaktinde takib ve tahkik e
harrir arkadaşımız Recai zade Er- dilemediğinden, fevkalade ehemmi-

Altın fiatlarının yükselmesi devam 
cümend Ekrem Talu'nun bugu··n mu- y~tli olan bu vaziyetin bir raporla etmektedir. Bu yükselişti harici te-
harrirlig" e başladıg"ı yılın otuzuncu Ankaraya bildirilmiş olduğu da kay-

sjrJerin ne derecede amil olduğunu d d"I k d" 
senei devriyesidir. t ı me te ır. 

tesbit için yakın ve civar memleket
lerle Balkanlarda Türk altınının fi. 
atları tedkik edilmektedir. 

(Son Telgraf), tam otuz sene muh- _ • • 

telif gazete1ercıe yazdığı yüzıerce 1 Maarıf cemıyetı ko-
Dün şehrimizde Borsada bir Türk güzel fıkra, müsahebe ve hikayele- ' 

ahını 1103-1104 kuruştan muamele rile; nükl€dan, zarif üsllıbile tema

görmüştür. Borsa haricinde ise piya- yüz eden \'e ayrıca Türk edebiyatına 
sade 1115 kuruşa kadar da satılmış- pek çok kıymetli romanlar veren gü-

leji açlldi 
Türk Maarif Cemiyeti taraiınd m 

Ankarada Yenişehirdc tesis ve inşa 

edilen büyük, asri kollej binasınm 

resmi küşadı dün Başvekil Celal Ra
yar ,.e diğer vekillerimizin huzurile 
icra edilmiştir. 

tır. 

Bunamukabil Suriye ve Lübnanda 
bir Türk altını 12,5 liraya yakındır. 

Bir (deniz ticaret umum 
mUdürlUğU) kuruluyor 

Yeni yıl bütçesile, İstanbul Deniz 

Ticaret Müdürlüğü teşkilatı genişle

tilecek ve bütün Türkiye kıyılarına 

ve deniz ticare !işlerine şamil ola'l 

bir umum müdürlük haline ifrağ e-

zide muharriri tebrik eder ve ken

disine büyük muvaffakıyetler taşı-

yan uzun seneler temenni eder. 

Adları değiştirilen 
beldelerimiz 

J Diyarbekir vilayeti adının Di)ar-

l
bakır, Eliiziz vilayeti isminın Ela ıık 

ve Gölcük kazasının da Hozar ola· 

rak değiştirilmeleri hakkında ma-

dileccklir. Ayrıca mühim limanlar· halli idare heyetleri tarafından ve-

da liman reislerinden maada bir c<? rilcn kararlar Başvekalete gdmış 

ınildürler bulunacaktır. bulunmakt•dır. 

1 Soy adı ~l.,;ıyanlar 
( Soyadı almıyanlar hakkında rlün 
Dah•Iiyc Vekaletinden vilayctlcr2 

yeni bir emir gönderilmiştir. Bu em
re göre soyadı almıyanlar hakkında 

,·ilayetler idare heyetlerince veril -
miş olan para cezaları; tahsili emyaJ 

kanunu mucibince yani haciz yolu-

ı na müracaat edilmek suretile heme.1 
j tahsil edilecektir.. - · .- · - ·, 

d. ş h h · k d b ı .. d . d 1.•. . ter en u musaa e ar ıgı b3 pe 
ır. ang ay cep esı uman anı e-

1 

etmez. Henuz or umuz zın e ıgını 
1
. d İ .

1
. A . 11 ın aca 

• tt b ı k .. 1 d 1 t' .. 'd' . h f d' A ıl ın e ngı ız mıra arın ·•f• yQna a u unara şoy e em ş ır: ve umı mı mu a aza e ıyor. s . d... . d B k]enell • 
S · · · 1 ç· • ıste ıgını soruyor u. e ~V 

- O\'yetler ve Ingılız er, ıne harb, bundan sonra başlıyacaktır. A k U al< şar 
. . vrupayı yatrştırma z jSlt' 

yaptıkları yardım ile Japon ordusu- Demekledır. b. .. Al ' dırnW1 .k 

ı'.tı '·ıpralabileceklerini ve kuvvet- Paris 05 (AA) Nankin Hüku ır gun manyanın yar t]Ji"· 
J • H'. -d. Ç; : -

1
.. • . B- mekti. Bugün de Almanyanın'.._.ş.! 

tc·r. düşüreceklerini sanıyorlar. Fa- mctı ın ı mı va ıı urnumısı · · ş kt h b. d d k için "" . , n1 ar a ar ı ur urma ... ·JeP' 
kat, bununla en büyük hataya dü - Brevıe ye ieyezanlar kurba arına . t d •... 1 . .. eg"i so) 

şüyorlar. Japon ordusu, bütün Çini 
haştanbaşa her türlü mukavemete 
ve inada rağmen katedebileceği gi

bi, daha kuvvetli hasımlara karşı ko
yabilecek kadar da kuvvetlidir.• 

Japon kaynaklarından gelen son 
haberlere göre, Japon ordusu Nankin 

üzerine yürümekte devam etmekte

:dir. Nankin düşürüldükten sonra Çi
nin yeni hükumet cmrkezine karşı 

!da saldırılacaktır. Fakat, Çinliler de 
biiytik bir muka\'emct ve iııadlı bir 

tahammül göstermekte, J apoııların 
i!erleyi~ini agır zayiata mal etmek-

.. . . . .. su e ecegını ı erı surec 
iane olmak uzcre ellı bın pıyastr gon-

yor. .. 
dermiştir. Bu manalı bir tekerrürdur. Al· 

B. Bre\·ie, Mareşal Chang-Kai- ' rİJ'I" 
Fransanın bırakılarak,. ye ··ııer' •· 

Chek'e teşekkür etmiştir. manyanın tercih cdilecegı so ,cıı 
JAPONLARLA SOVYETLER ktan ~ 

ARASI::\DA BİR MESELE DAHA se vakit vakit ortaya atılma .:z\erİ bl' 

Mo.kova , 28 (A.A.) - Hariciye kalmamıştır. Bugün de bu .so rııııl"'8' 
Kom seri So,·yet deniz eyaletine 
yerkştırılcn Koreliler hakkında Ja
pımlar tarafından te,·di edilmiş olan 

protestoyu reddetmiştir. Komiser, 
Sovyet tabıiyetinde bulunan Kore
lıkr hakkında Japon scfarethanesi
nin mucıahale hakkını tanımadığını 

tasrih etmiştir. 

rer rivayet, bazı mehafılırı sıı,ı· 
dını tervic için ortaya auırnıŞ }ı1· 
alardan tel5kki ednlcr vardı;;. ~ 

k } " J1l ,..t, A 
nız şunu hatırlatma .azı audl " 
te, Baldvin, IngillerC'n!Il ]ıu yrJll" 
Rrn'de başladığını söylerken. ı:ır 
saya çok taraftarlık etmlştı· fr"P' 
gün Çemberlayn ise yalrııı (dar· 
saya değil, Almanyaya da tara 

"""'""""ee""""""""''""""'"'""'"""""-'""'""""'""'"'"""""'"""""ffl"'d ........ ~ ....... , ..... - ......... ,,. 

Uç azgın man a ... . 
dır!.. . . ·e >\/.' 

Fransa Başvekili ve Harıcı~ rıI''~ 
zırının şimdi Londra seyaha~~JcC' ~ 
vereceği r_·cticc az merak 
gibi değildir. . ~5rUI 

TTsküdardan Sarayburnuna Bu mülakat, münak~~alı bır "' 
V; me olacaktır. 

k J .. •• f ·l Ahmet flB,!'/ auar guze yuze geç ı er .......................................................... Jd' 
Sahile çıkan manclalardan biri kur- ~rens S':yf~ 

0 
l" 

şunla öldörüldü diğer ikisi ancak nkınb~edsedı dku r,tdı 
S d k 1 b·ıd·ı , a ır en çı a ~ amatya a ya a ana ı ı er.... M h p s fcddin'in c .,, er um rens ey tal'" 

- - - di dün kabrinden çıkarıJ.arakvel<iıl~ 
Ahmed Hayri isminde bir celeb men Yar kun·eti tabana verip tram- jcdilmiştir. Ayrıca Harıcıye . effl1r 

Kmkkalcden şehrimize 9 manda ge- vay caddesine fıı·lamışlar ve azgın tinden vilayete gönderilen bır."'93,ıı 
tl' rmistir. Bu mandaları Üsküdarda b. h - · ti k b ı kl·ne J11l

1
• • ır ız ve sur a e ·oşmıya aş amış- le de cesedin Mısıra na ı <;c' 

l'n,uvu.naya bindirmekte iken .. bunlar- !ardır. Tabii takıb eden polisler de ccildiği bildirilm!ştir. prens • 9 ,1"' 
dan üç tanesi ürkmüş ve Usküdar 

1 
peşlerine takılmışlardır. fo>ddin'in cesedi, Mısır sefir.1

1
1: 1'~ • 

1 çarşısından geçen, Bulgurlumescid 
1 

D · fakPtl - im; cumartesi ve tatil günü mü- sinden bazı zevatın re 1<tiC· 
mahallesinde oturan 50 yaşlarında na>cbetile caddelerin en kalabalık günlerde Mısıra nakledilece 
Sıdıka ile yanındaki (30) yaşlarında e 

) olduğu bir saatte azgın iki mandanın - -- • s'/ 
Huriyeye çarpmıştır. Azgın manda- yaydan fırlamış ok gibi Beyazıd is- Su sporları hl"' 
lar bundan sonra hemen denize atıl-
mışlar ve baıı insanlara parmak ısır- !ikametine koştuğunu gören bütün edilecek ı.. ,ı• 
t:m bir meharetle, Sarayburnu a- halk ve bir çok nakil vasıtaları ol- Hükumet· su sporlarının ıııoer"ıır'' 

duğu yerde durmuşlardır. ' sP ,, 
kıntısına ve dünkü coşkun denize, ketimizdc inkişafı ve. bUl"''Jıl< gJ

1
• 

f t ğ Ü k .. da d t" sı·r İki maceraperest manda, bu su- kO ~ • ıı maya ra men s u r an a - meşgul olanların azarnı . ieri • P 
kcciye kadar yüzerek gelmişlerdir. retle Sirkecıden Beyazıda kadar çık- meleri için icabeden tedb•f ~ıtılrdr 

Mandalar, burada, yine büyük bir mışlar, oradan yine koşa koşa Ak- mayı kararlaştırmı~tır. l3Uz c
5
P"r ;·~ 

.;eharetle Sirkeci araba vapur iske- saraya inmişler ve buradan Yedi- olarak Fenerbahçede den• ğıllıı11" ,. 
lesini sanki kendileri koymuşlar gi- kul<>, Samatya istikametine çevril- sıtalarının iyi bir şekilde 51 ı.Jılca1'1 1 r 
bi bulmuşlar ve kendi başlarına bu mişlerdie için yeni bir mendirek Y3~cJ.1 ?" 
iskeleden karaya çıkmışlardır. Nihayet yorulan mandalar, Samat- Bu mendireğin inşasına :f<lde.rıit 'ı;; 

Mandalar yüze yüze Üsküdardan ya ch·arında bir mağaraya girip sak- !anacak ve Fenerbahçed.~ er bazı 
Sirkeciye gele ve iskeleye çıkadur- lanmışl&ıdır. !arının himayesi içın di8 klif· 
sun bu esnada bir yandan da Üskü- Llıkin, biraz sonra yetişen polis- sisat da vücude getirilece 
dar polisi Eminönü merkezine tele- !er ve mandaların peşinden koşan 
foıı ederek Üsküdar iskelesinden de- halk, kurnaz mandaları mağaranın 
nize atılan 3 mandanın İstanbul is- içinde kıskıwak yakalamışlardır. 

Bu suretle Üsküdardan Samalya
tikametinde seyahat etmekte olduk

ya kadar hem yorucu bir deniz se-
larını ve her ihtimale karşı lazımge- yahati ye sonra da uzun bir atletik 
11'n teritbatına alınmasını bildirmiş
ti• Tam bu sıralarda iskeleye çıkan 
mandalar; yorgunluğun acısını in

sanlardan çıkarmak için olacak, ilk 
rastgcldikleri zavallı bir adama sal
dırmışlardır. Lakin bu sırada bun -

lardan biri hemen silaha davranan 
polisler tarafından 3 kurşunla öldü
üilmüştür. 

Arkadaşlarının cansız yere seril
diğini gören diğer iki manda da he-

koşu yapan mandalar, öldürülen ar
kadaşlarile birlikle mezbehaya gö
türülmüşlerdir. 

Azgın mandaların yaraladığı ka
rlın, Ha ·darpaşa Nümune hastaha
ııcs;ne kaldırılmıştır. 

Bu hay,·anları ürküterek kaçma
sına sebebiyet \•eren çobanlardan 

Mustafa oglu Salih ile arkadaşı Ali 
o{;lu Süleyman da derdest <>dilmiş

lercliı'. 

Amiral 
Ramizin 
Hatıratı _.0paaP 

oklU• <{O 
Mündericatımızın ç 8ı 0rJlll ,, 

. · · hatır P~' 
Amıral Ramızın b gil' aı· 
cevaplarını dürı ve u afll e 
redemedik. Yarın da" ederil-

1 arz ,,ı:ı~ 
ceğiz. itizar.arımızı _ ı-on' , 

b guıı c•'" Aynı sebeble 0 Iı · "' 
N mara ~,,.. 

Yan 313 ve 66 u ıı de 
d Yarı tefrikalarımıza a 

edilecektir. 

11 

b 

Jı 
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' . ordusu . u ,' İş ve işci isteyen karilerimizin bi- B 1 d· t ·ı ı . . ' Ercümend Ekrem 
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ltf ze göndermiş oldukları ve göndere- e e 1 ye o om o 1 e n a iye te ş k' I aten dan her : ceklerl mektubların parasız neşrine • J ' r 1Ç1 Otuz sene bu. DHe ko!ny. Otuz se·' 

t hl k 
1 f ;I k :1~;a~zi~i~~~d:~ç~usı~~~~b~:~ yeni birçok kayıtlar koy ... du ~~k;:~ıı~r~~:::;·s~~ii :;~;:~· 1 e ,· ede ı•stı• ade edı• ece :.e iıer ~.n ikinci defa ~~ş;edilmek 1Bu haşin yolun yorgun \:c bezgin 

1 uzere 1 ılan ve 2 de yem ılan neşre- ----·- - yolcularını kıskandıracak bır muvat 
ldilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- Müşferinİn d k • 1- • fakıyettir. Kı d b •• •• •t ./'. .. • lecek bütün mektublar busuretle gan ln Q l llQll gı eş• cRuhuın NC'jad gel bana bir tcs- · a rosu uyu gen l 'aıgenın muhakkak neşrcdilecektir: yalardan .. t . l k jliyetle gel ı. diyen babasının gençj 

t h • t b • • l• ff ld 18-Liscrnczunugençbirbayan, UCre Q lllmlgQCQ !yaşında kaybettiği Nejadından bek-
1 Q SlSa l lr mlS l ar lrl l az bir ücretle, tahsili ile mütennsib Taksi otomobilleri hakkında yeni bazı hükümler konulmuştur. Bu !ediği tesHiyi onun ruhuna \·crebil-

\' stanbul itfaiye teşkilatının, şehrin yangından başka, muhl~mel bir iş aramaktadır. Son Telgrafta Pira- otomobillerde arka pencereleri en 1şağı 12X24 eb'adında olacak ve oto- 1 ınek için ctuz sen~ çalişmış halis bir 
bııea tehlikesine kn~ı icab edecek rliğer bütün ihtiyaçlarını da önleye- ye adresine müracaat edilmesi. . mobillerin her tarafındaki camlar karniler, ve behemehal kırılmaz cin - edebiyat çocuğu. Üstad Ekremin ru-
'" Cc:k .. \·e. diger her tehlikede de azami istifade edilecek bir h .. ~e :ifrağı ı 1 . d 1 sinden olacaktır. Direksiyonu sagy tarafta olan taksiler işletilmiyecektir. hu sad olsun. Bugün eğilmemiş başı. ~. rn h . 19 - Evvelce kürk iş <'rın e ça ış- ~ ı.. f u ım bir proje hazırlanmaktadır. Bu proje sür'atle ikmal edilecek, .. ~ Otomobillerdeki kadife vesair bez döşemeler bır ay zarfında kaldırı- vorgunluklu bir çalışmanın neş'e ve ~11 le ı mış ve büyük bir kürkçu magazasın- ., iıı t ~ u.kadar resmi makamların (la mütafoası alındıktan sor,,.,.a proje- !da terzilik etmiş bir kadın terzi iş lacak ve bu döşemeler behemehal maroken gibi sabunlu bezle silinmiye şetarctinden yapılmış çelenkle tet-

atbıl.ıne geçilecektir. aramaktadır. müsaid şeylerden yapılacaktır. vic edilmiş Ercümend Ekrem, kari-
i a l3u nıaksadla Beledı've, 938 yılı 'oüdcesindc itfaive tahsisatu,, bı·r mis- Taksı' santlerı' t"ks'n· · · d k. ·· t · t f d h t a cr .. ru.. l · · lk la ı arasında otuzuncu t J J Talihlerin Son Telgrafta Mari ad- ' ... ı ın ıçın e ımuş erı yara m an ra a ç bo - erının a ış r ıtır ~ıracak \•e bu para ile itfaiyeye yeni lev:azım alınacaktır. itfaiye resine müracaat etmeleri. lebilecek şekilde konulacaktır. Taksileııin ön taraf tamponları üzerine yazı senesini, dudaklarında zafer-in 
Cde a?.ırlanan bu proje, üç yılda tamamlanacağı için 938 büdcesile, pro- yük koymnk yasaktır. Arka konulacak yüklerde arka plfıkayı kapamıya- tebessümile idrak ediyor. 

Roster·ı l · ·· t b. · l cak l kl 1 20 - 927 - 92S senesi iyi derecede cak tarzda konacaktıı·. :a ı en şey erın uç e ırı yapı a ve a anaca ır. 

llbla Undan başka itfaiye kadrosu tevsi edilecek, itfaiye teşkilatı men - lise mezunu ve lisan bilir bir gen - Çanta, bavul, bohça, paket gibi <>şyalnr jçın şoför müşteriden fazla 
leli. tı terfih ve istikballeri temin olunacaktır. Eu arada Avrup:mın en dm. Anlayabilecek derecede Fran- ücreti istemiyecek, :fokat bunların haricindeki eşyaların nakli için ayrı 

l"U ?l'lernieketlerindeki itfaiye teşkilatlarında itfaiye mensublarına gös- sv.ca konuşur ve yazanın. Liseden bir ücret istcmiye hakkı olacaktır. 
ca c;~ bütün kolaylıklar ve yardıtnlar bizde de tatbik olunacak ve ay-

1
mezun olduktan sonra 5 sene müd- Alakadar belediye memurları yakında şehrimizde işliyen bütün tak-

t ~tfafyecilerimiz, şehri müstakbel harblerden koruyacak şekilde ye· detle İstanbul Esnaf bankasında ça- si otomobillerini umumi bir tedkik \•e kontrolden geçireceklerdir. Bu tef
ıtılecE-klerdir. Iıştım. Ayrıca Zonguldak Maden Mü- tiş neticesinde yeni konulan bu hükümlere tamamen riayet etmedıkleri 

~ilhassa zehirli gazlar hücumlarında şehrin her tarafının zehirll hendisi mektebi alisinde 2 sene oku- görülen otomobil sahibleri şiddetle tecziye edileceklerdir! .. 
'lll dan teınizlenme ameliyelerrinde itfaiyeden de büyük istifade te- ldum ve bilfiil kömür ve simli kur - u111111111ııımmıııuım111111 1111111111ıııınıımıı ııııııı ıımııııı1111111n1111 1 n1111111111111111ıııııımıın11 11 1111111ııımıırıımım11111111m11ıınn 
tı Cdıleccktir. Bu ınaksadla itfaiye teşkilatı arasında, muntazam ve 'şun madenlerinde tatbikat gördüm. Büyu .. k şaı·r 1 Lokantalarda 
k~ıı sıstem maskeli (Y~rd~m ve imd~~ grupları? vücude getirile- , Muhabere, tahrir ve edebiyat, is-

tec;· Bu gruplara ayrılan ıtfaıye efradı ıçm muhtelıf zamanlarda, anıe tihbarat \'C muhasebe, kayıd tutma. L:la""mı·d,·n Alınacak yenı· 
~er ve tatbikatlar icra edilecektir. 17.• - ---- ı büro işlerinde büyük mümarese ve ita l B ••t .. l . liyakatim vardır. Taşraya ve her Hatırası!.. Tertibat! .. 
' Yvan ara u un ev erın hangı· bı·r vere de gitmiye hazırım. 

J BUtUn Halkevlerlnde, Unl· ı Verilen mUhletler biter ıy; b k l Mecraları İstediğim ücret cüz'i ve kanaatkar- versltede ve mUzede bitmez her tarafta kon· 

Af Q an ara dır. Anam, babam hepsi öldüklerin- Hihnld yeşatllacakl.. 1, trollere başlanacak! .• 
d l 

' 
~ ·ı f • ·ı k den istinadgahım ve hamim yoktur. ş h 

1 
h Q' Q ya wıar enl eş lrl ece Memleketimizin her tarafındaki e rimizdeki lokanta arın arice ı. v • Henu·· z 30 yaşında bulunan bu kim- d A 

qlln Halke\•lerinin kütübhanelerinde bi- uman çıkarmaması \•e dükkan için-
t "~ei hayvanat cemiyeti, atla- Şehrimizde kanalizasyon olmıya."l s~siz ve bedbaht gence; muayyen bir . de vemek yiyen müşteriyi dumonla 

k rer Hfımid köşesi tertib edilmesı ve J ı \Pe digw er hay\l·anlarına iyi ba - semtlerdeki eski lağamların temizle- tecrübe devresi geçirerek ha kında- .. HA ·d· rahatsız etmemesi için tertibat alın-
bu köşelerde buyük şair amı ın 

ata \·erilmek üzere bir madalya nılmesi için Belediye bir proje ha- ki kanaatini kuvvetlendirdikten son- bütün eserlerile hayatını gösteren ması hakkında lokantalara birer ay-
h etın ştir. Bundan sonra Hima- zırlamıştır. Bu proje 938 mali yılın- r:ı, ona hayalını temin edecek cüz't kitablar \'e vesikaların teşhiri karar- Iık bir mühlet verilmiştir. Du müh
r <IJ>vanat cemiyeti sık sık her da tatbik mevkiine konulacaktır. Bu bir ücret mukabili iş vermek isteyen laştırılmıştır. let önümüzdeki yılbaşında bitecek
ta tedkikler yapacak ve elinde, projeye göre, Belediye, sıhhi tehli- insaniyetli iş sahihlerinin (Son Tel- Bundan maada ayrıca Üniversite- tir. Lokantalar, bu -hususları temin 

~dt!, ahırında bulunan hayvanlara kelere mani olmak için şehirdeki bü- graf halk ve iş sütunu vasıtasile Hal- de de Hamidin hatını.sı ve namı en için hususi tertibat alacaklardır. 
'iı.tlıflıuaınele eden ve onlara her tün eski Hiğamları fenni şekilde tat- dun Kemal) c müracaatleri rica olu- münasib bir şekilde daima yaşatıla- Diğer taraftan, bütün lokantala-
.~ l kt rın, camekanlarında, haricden gö-

Daima her şeyin iyisini isteyen. 
yazıcının falsosunu asla affetmiyen 
kari denen zümreyi mEmnun etm<'k 
ve edebiyatın şaka tarafını bir zer
recik soğuklukla aksatmıyarak avni 
hız ve hararetle yaşatmak. İşte bu 
güç ve çetin yolda emin ve muvaf
fak adımlarla yi.irüyerek otuz sene 
sonra zaferinin iktıtaf eden kıymetli 
arkadaşımızı samimiyetle tebrik e
deriz. 

B. M. 
• • • • •• •• ••• •••• 1 • ....... . , , •••••••••• •• • ••• • • •••• • • ••• • 

Tekirdağ Asliye Hukuk Mahke • 
mesinden: 

Tekirdağının Yavuz mahallesin -
den Hüseyin kızı Emine tarafından 
Yavuz mahallesinden Salih oğlu İ
kametgahı belli olmı)·an Hnsan a -

lleyhine açılan ihtar davasında müd· 
deaaleyhin ikametgfıhının meçhuli

jyeti hasebile namına çıkarılan da -
vetiyenin bir ııushası da mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış oldu -
ğundan muhakemenin bırakıldığı 25; 
12/937 cuma günü saat 9 da müdde
aaleyh Hasanın mahkemede bulun
ması lüzumu tebliğ yerine kaim ol
mak üzere ilan olunur. <8032, ı . .ı.;n iv. i bakanlara bu madalya- hir ettirecek, ı)unun masrafından nur. ca ır. ..

1 
b"l k b. 

1 
·ıa k t h " 

-.r11 ., b" "k . . . · h • h t ru e ı ece ır şen e yeme eş ır n.. birer tane verecektir. bir kısmı hane sahiblerinden tahsil 21 - San'atinde mahir bir elek - Bu uyiı şaırımızın şa sı a ıra- etmeleri de sureti kat'iyede yasak İstanbul asliye altıncı hukuk mah· 
" ın 1 kt ı ı ları da birer birer toplanmaktadır. 

1 
· d ·~ LM· adalyaların üzerinde öküz, 0 unaca ır. trikçi ustasına ihtiyacı 0 an arın edildig~ inden yakında bu hususa ta- :emesın en: 

11,\l Müzede vücude getirilecek olan G d'kp d t L 
1
' köpek, eşek, kuş vesaire gibi Diğer taraftan, evvelce de yazdı· Taksimde Şchidmuhtarbey saddesin- mamile ria'-·et edilip edilmedigvi için Aliye t~rafından 'e ı aşa a sa-

ıı (Hamid köşesi) nde dikkat ve itina J j . K 
1 .ı~l\~i hayvana iyi bakıldığı için ğımız gibi Kadıköy cihetinin kana· de (138) numaraya müracaatleri ri- ile bu hatıraların hepsi muhafaza e- al8.kadar Belediye memurları tara - raç shak mahallesi esır ema so -

11'll.gı Yazılacak ve bir de 0 cins lizasyonuna önümüzdeki ilkbahar ccı olunur. dileceklerdir. fından her semtte sıkı teftiş ve kon- kağında 36 numaralı evde mukim i-
tıın l · d b 1 1 t f d trollar icra edilmesine bac::lanılacak- ke::ı ikametgahı halen belli olmıyan t en güzel bir resmi buluna- mevs mın e aş anı ması e ra ın a- "'"''"'"""'"'""'"'"'"'" ınnııııııumıııu ııııı ıııııııııııııııuıııı :.-

1 
tır. kocası Seyfullah aleyhinde açılan ~· ki hazırlıklnra devam~ilmektcdir. ""adir gecesi Balık ........................ ~ ................................ boşanma davasının icra J...-ılınmnkta ~ - I l\r. 1 Beyoğlu 4 ncu sulh hukuk mahke- . M".dd . 

1 L • 1 • n •ıs 1 aA h 1 ' f 7 b , • i ~ _ç • d mesinden: olan muhakemesınde: bl'v U _eıa ~y-

ü' - ıse er D • • • İVstaı ı81bul l\1au·!yt:li7g_inQdenm : • •• lS lJ ln en Beyoğlu Pangaltı Hacı bey apar - hin ilanen yapılan te ~gat uzerıne - . - ı tıman 2 nci katta oturmakta iken mahkemeye gelmemesınden hak -
1 t d h f "'urfulugoruz.I .. Fransız la paix hastahanesinde ölen k.ı.nda .• gıyab kararı it:~hazi~Ie beş n 1vers1• eye ~ a Q g Un ikincit<>!;rinin ott.ızuncu salı günü 1'ıı. ı d b g muddetıe 

1 1 ._. -ı. di3 doktoru A. Şefik Yargıncının ?~n ıçm e ~~: on eş un . 
Ramazanın yirmi altısı olmakla ak- Tramvaylarda kalebahğa terekesine mahkemece elknnulmuş- ılanen teblıgıne ve muhakemenın 

ta"""' 1 ebe ver,· m ,· tem,· n şamı (Çar~nıba gecesi} Leylei kadir mani olma tedbirleri ; tur. tlfın tarihinden başlamak üzere 17/12/937 cuma saat 13/30 a atlikine 
\ 'C Birincikanunun dördüncü cumar- ay başında tatbik edl ~lyor! alacak verecek ve sair suretle alaka- karar verilmiş ve gıyab kararının be 
tesi günü bayram olduğu ilan olu - Tramvaylardaki kalabalığı azalt- darların bir ay ve mirascıların 3 ay ·nushası da mahkeme divanhanesine 

d · ı k ' 1 
mak ve izdihama mani olmak için jiçinde Beyoğlu 4 ncu sulh hukuk lı:ısılmış bulunduğundan muayyen e 1 ece ••. !nur. Sadakal Fltır yeni tedbirler düşünüldüğünü ha- ,mahkemesine müracaat etmeleri ak- gün ve saatta !star.bul asliye altın-

t Son 1 ber vermiştik. Bu işte, istenilen in- si takdirde müddetinde baş vurmı - cı hukuk mahkemesinde hazır bu -~f b /h ı • Eneyi -2 - ir.zamın temini ile halk mükellef tu- ,yanlnr hakkında kanunu medeninin lunmadığı takdirde gıyabında mu • b Se mezunları, i assa ısan K. K. K. jtulmu~tur. 561 ve 569 ncu maddeleri ahkamı amelelerin muteber tutulacağı teb-Qk J k f d l ?. Buğdaydan: 14 12 10 Tramvaylarda (Dolmuştur) Iev- 'tatbik olunacağı Hun olunur. 937/142 liğ yerinde olmak üzere ilan olu _ ~t l .1nlnuan ÇO ZQgl ml lr Q7 • Arp:ıda n : t 9 18 
6
1
7
7 1 hasını, indirilmiş bir vaziyette gör- İstanbul birinci icra memurluğun- nur. 

ııa f Üzümden : H6 87 1 · h ld d k t d ~l 1 rı Vekaleti Umumi Müfettişleri, tarama suretile memleketimiz- Kuruş duğü a e yine ısrar e ere ram- an: 
(! bl e \'(' ortamektebleri teftiş etmek için emir almışlar \'C tcdkikk- 1 vaylara binmeye teşebbüs edenler, ı· Rehin.in paraya ç.e. v.r.ilmesine. ka- r 

<l~] Hurmadan : "133., l 1 d t b k l 1 il 1 'i <ınıışlardır. Bu teft ic:: esnasında bu seııeki ders, muallim, talebe, tramvay hemen durdurularak polis rar vcrı en a e uyu peres ı e e" ~ Bayram namazı ~led~~?.ıını vaziyetleri inceleneceği gibi, gelecek tedris yılı için alına- s. o. ı memurlarına veya en yakın polis a.det makabın bi:i~ci açı~. nrt~ırma- Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 1\~ ırıer hakkında da tedkikler yapılacaktır. Zevali : T 5ı merkezine teslim edileceklerdir. • sı 30/11/937 tarıhıne musadıf salı 

~ ı.ııeb:ıc~ lisel7r.d~ islahat icra~ile, Hs_eıe~in: Üni~crsiteye daha kuvvet- j Eı:!ni : 3 08 ı Bundan başka, tramvayların ön günü saat 13 de fstanbu lda Sirkeci-
da \:crrnesı ıçın tam manasilc venmlı bır vazıyele sokulmaları hak- - -- ,. de Meydancıkta Hubyar mahalle -

tıeı k sJhanlıklarında, ka t ıyen vatmanla . d Tü" b k y d ır-
1 

h td er yapılması icab ettiğine dair de her Müfettiş, teftiş ettiğime - MUddeiumumfliğin j sın e r e so agın a ~sa ~er a-
e ' ·t·· beraber beş kişiden fazla bulunma~ lt d 

8 
N 

1 
K rt k t b g " tıdlerde bulunacaktır. bir daveti nın a ın a o. u u mar ·a e-

t lın er taraftan liselc>rdeki lısan derslerinin daha mükemmel bir hale İstanbul Cumhuriyet Müddeiu _ ısına müsaade edilmiyccck, ve bu vat- razi föbrikasında paraya çevrilecek 
't rJ.a ı içirı de Mar.rif Vekaleti ayrı bir cebhedcn tedkikler yaptırl - mumiliğinden: mandan başka dört kişi de resmi üni- ve kıymeti muhammenesinin yüzde 
r ı,... lt. Ünıvcrsiteye geçen tnlebcnin lisan bnkımmdan fevkalade za- formalı zabit veya zabıta memurları yetmiş beşini bulmadığı takdirde i-

.. •aı İstanbulda bulunduğu bildirilen ·ı h- · ıı · d ·· kl b 
tla 1 arı, Üniversiteden li'ıyıkile istifadelerme mani olmaktadır. Bu 1 e paso amı erın en mure <e o- kinci açık arttırması 2/12/937 tari-

1 ~ ~d. ıselerde lisan derslerınin matlub neticeyi verebilmesi için gele- Biga Sorgu Hfıkimi vekili Nôzım'ın Jacaktır. 'hine müsadif perşembe günü ayni 
laa~~f Yılından itibaren tatbik edilecek sistemi kararlaştırmak iizE:- jaccle memurjyetimize müracant et· Önümüzdeki ay başından itibaren mahal ve ayni saatle yapıla.carı ilan 
~.!!,, bır komic;yon kurulmuştur nır>"i liitumu ilıin olunur. J ·ıı k"r'lrlnrın tatbikine> J:!eC'ilecektir. olunur. 937 /844 

l~f. -

~Şi(A 
. CG 

- Üsküdar iskelesi.. çek... ma~ı. korkunç dekorlara bürünmesi--
Genç mimar, eve yorgun dönmiiş, için, gbnlümün şiıbhe ve kıskançlı- hile boşalır, fakat yine sahilden de

kız kardeşi Sühey15.ya, bazı talimatı ğa başlaması kafidir ki, buna da im- nize sızar ... 
.. 
iNANDIM! k ka·n '-'Ok demektı·r. Fakat Zehra, be- Olan fırtınalarla, rüyalı sahillere verdikten sonra, odasına apanmış. J 

1 Yeızan : Ham Far at 
~ :')ı oı 
~ a~~uş .. nkşam bu .. hem /ı.dıı- jyerdc unutmasınlar mı? •. Unutmuş

' ~·l'rı ey, rengine can adadığırc. lar değil, delikanlı usulcacık oraya 

soyunmıya bile lüzum göremeden nim olan gözlerinin, bir lahza olsun olur. Enginde ıslık çalan fırtınalar 
kendisini yatağa salıvermişti. Ku - 'bana yabancı gibi baktığını gördü- kudurdukça, coştukça erir, ıshkla1• 
laklarındn halfı arabacının son söz- ğüm zaman, çılgın gönlüm, fırtına- nefcsleşir, nefesler seyrcklesir, ya-

l \'aşlar, durulur.. nihayet büsbütün leri uğuldarken, ağır nğır göz kapak- aşır .. engin denizler gibi engin sev-
ları kapanmış, uyuyakalmıştı. gilerim, dalgalaşır. Benim olan ba- eriyip kesilir. Zavallı suçsuz sahil-

bır ~.. Ben bir kere nasılsa 1 sattlamış. . . • • , . . . . • • • kışlarına ve gözlerin ılık Mayıs sa- lerde kayalar devrilir, ta 1ar parça

• ~lınt:r~nı seyr~tt!m de gün- 1 Saf kmn düşünceleri, erterlC§miş. _:_ Den.izi. s~ve~ ~i~in ·Fikr;t?:. 
~ ~~Yl1Q~ 5cvm~ım. Akşa~ o~ l ,. -Haydi gidip arııyalım ..• demi~. _ Su .. engin su .. rüyalı su sevil -

\. · Val>u • fçlenmış .. cHaydı g~ç 

1

. Tekrar geriye dönmüşler. Çamla- mez mi Zehra? .. 
t.~ O gen tuka çırmıyalım11 de- ra gelmişler. Vapur da : _ Amma onun, kıyıları döven, 
~'\ ~ ı,1, c!ı isterrn~ş ki, so~ vap~r - Düüü t.. demiş... Artık ötesini kocwnon kocaman koııkunç dalgalan 
~ ~tı heı un Yerırıe kcylı gelsm. sen bilirsin... vDr. Ya onlara ne dersin? .. 

~lltıçıı~ he .. bak .. hak .. bak. Hey lc::te böyic yolcum.. son vapuru _ Onlaı· mı Zehra? .. Bak dinle ... "r ı ey K d .. ı.. ·· ı ';t 

ı.' r.t!tıcl ... en ını uem gu - böylece f'amlarda kal'ıranlar, canla- sk ·· 1~ •· f t 
111~ ıne hem .. 1d.. .. B.. . :r •• :r. . . ~ Dalgalar kı anç gon umun ır ına:c;ı 

ı,.il 1 
oyalar gu urur .. : oy- I'.ma ıpck sevda tullerı mı, yoksa ıg- önünde lcöpiiren, haykıran sevgimın 

~lltu11 k • dururmuş. Nıhayet nesiz ipliksiz patiska roblar mı biçer, çırpınıslandır. 
· Onıa alkmnsma yarım saat orasını bilmem. Fakat bildiğim bir j Deni~ sevgi dolu gönlüme o ka
l r. li':ı da iskelenin yolunu şey varsa, yolcum, gecelerce bu yol- dar yakındır ki Zehra.. ben denizi, 

~ b1l"del1b~at, tam yarı yolda, larda Zeyneb, tıfıla o erittiği cevheri senin çılgın sevgiler yaratan gözle~ 
a ı. ırc du ·· · · la k k ,~ "'OYuiınu rmuş ... u~erını a~ı.yor.Fakat i~ iş.teı.ı çoktan geçmiş, rine benzetirim. Fırtına r, _ıs . anç 
~va.n 1 ş. Sonra hır· gıoen elden gıtmıştır. gönlüm, dalgalar çırpınan, ın l ıyeıı 

ı ll, bum':. dcnıiş.. meğer çok - Hey .. arabacı nereye?.. sevgim 
~l v enı rıe taşlı altın !ka - ' - Çarnlıcaya geldik beyim .. ses- riiyalı sahiller de senin ruhundur. 

e kordQtıu oturdukları p cniyorlar. Bütün bu saydık larımın -çllgınlaş -

bahlarının tatlı rengine ka\ruşunca- lanır, topraklar çöker. Gün g<'lir, de
ya k adar, tıpkı sahile benzettiğim nizden yüksek yerler alçalır, alça-
r uhunu kamçılar dur ur. Iır, alçalır ... 

Denizler dalgalanmak için nasıl Tıpkı, uzun süren yııbancı bakış-
kışa benzer esintileri gözlerse, ya- ı lar karşısında gittikçe solan gönüller 
hancı ve kışa benzer bakışlarının da \'e o gönülleri, soldurrrınktan tnd du- j 
beni çıldııtacağına emin ol Zehra ... ,yarak ~!çalan ruhlar gibi... l 
Ben, ömrümüzde ne dalgalı bir de- - Fikret... 
niz, ne de baharlarımız içinde kışa - Ne var Zehra? .. 
benzer esintiler isterim. Genç kız bir şey söylemek istedi. 

Yıllarımızı hep çiçek dolu, renk 
1
Fakat kelimeler dudzıklarının içinde 

dolu, güzellik dolu Mayıs sabahlan- birden eridi. ikisi de susmuşlardı_. 
nın güzel rengi boyamahdır Zehra.. Zehra, gözlerinde beliren sırok bir 

Denizlerde fırtınalar, dalgalar ya- iki damla yaşı, yüzüne dökülen saç- ' 
ratır. Dalgalar coş::ır, köpürür, acı larile sildi... Geee sessiz, sular dur
acı inilder. Fakat yine aslından hiç gun, ay solgundu. Bir . roprak bile 
bir şey kaybetmez.. çünkü dalgalar kımı1dam1vordu. Gene Üni\•ersiLeli 
ne kadar kudursa, yine durgunlaşıp 1 (Dari.ilfiinunlu) kürekleri bırnktı ... 
.sakinleşecek bir sudur. Dcnizdc>n sa- I (Devamı vc.r) 

Geceler ve çöpe ra
bası karva ları r 
Beşiktaş tramvay caddesi veci

vannda oturan karilerimizden ü
çü dün mctbaamıza gelerek şu 1i
kô.yette bulundular: 

-- 1stanbulım en güzel bir sem
ti sayılo.ıı Beşikta§ta oturan on 
binlerce halkın, şübhe yok ki eıı 

talihsiz ve zavalltları., tramvay 
caddesinde ve civarında gece giin
diiz oturmak mecburiyetinde ka
lan bizlerdir. 

Bir kere evlerimizi buradc inşa 
ctti:-miş olduk. Fakat şimdi gü · 
rü1tüden bizarız. Bizim bu şika
yetimiz, şiiı-ıne yok ki 1ıer semtin 
büyük caddelerinde gör-:tlen bir 
haldir. Fakat aynca bizleri ,..ahat
sız eden en büyük uyn bir derd 
vardır ki o cia. daha gecenin ileri 
.~aatıerındc t:e en tatlı uykumuz
da uyurken. ç6p arabasını11, top 
atılır gibi gürüıtülerle tangır tun
gur tekerl.ekl.cTini sert ta§lardu 
.:urtüncrek, büyük bir kahraman 
ve muntazam bir kanıan gibi her 
gece muayyen zamcıılarda önü -
:nıüzden geçmeleridir. 

M11hterem Bclcdivcnin, çöp a
rabalarına de lastik tak"mtya baş
ladığım &evin' ve menınımiyetle 
işitiyoruz. Bari bir an evvel bizim 
cfoardakilerinin de hep.sine ıes
tik takılsa da, çoluğumuz ve ço -
cuğumuz1.a TaJuıt, sakin Ve müs
terih bir v.y1ru uyumak imkıinını 
eWe ctmi şol.-ıa7c .• ;ı; 
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Asyalılar yeni bir Romanyada, 
T hl.k k Şiddetli iKA 
ı e ı e arşısında ' Muhalefet 

DÜŞTÜ GONLÜM BAHRi 
CUMBADAK .. Vrupalılarşı•mdı•de Tu•• rkı•'stan Bükreş, (Hususi)-Eskibaşvekil 

Manyo köylü fırkasını toplamış ve AŞKA 

topraklarını talan ederek ~~~:~;,;~:~:0:?;fş~;~ı~:::;ı~:"~ ._ 
3 

_ 

Zengl•n madenlerı• elde -·-- -Yoksa sarhoş muydunuz?. 1 Eteklerini toplıyarak yere otlJJ 

Yazan: Nusret Saf a Coşkllll 

RU$1&rla m ücadele - İnanın bana ağzıma bir damla du: 
VaŞington, (Hususi) - Amerika içki koymadım. - Ya siz?. 

e t m e k I• s t • o ı cumhurreisi Ruzvelt türist teşkil e- ' Karı koça <ileri gitme'.> gibilerde 1 - Ben çok fenayım .. 1 y r a r derele bayat pahalılığını arttıranla- işaret ediyorlardı. Sustum. Beni tak- ı - Niçin .. hastalandınız . IJIJ' 
ra kllrşı mÜC'adeleye geçecektir. Za· dim ettiler. Bu takdimle beraber de - Hayır! Kalbimi gös~~rdıJTldiyeıı 

Çin - Japon muharebesi devam e
d<•rken de Sovyet Rusyanın elinde
k ı Türkistanın vaziyeti mevzuubahs 
olub duruyor. Türkistanın Sovyet 
Rusya elinde bulunan kısmından bir 
çok nüfus Japonlar tarafına geçmiş 
bulunmaktadır. Bunların başı olan 
Emir Kuı·ban Gali Tokyodadır. Kur
ban Gali'nin geçen gün Tokyoda 
s0yliyerek Avrupalı muhabirler ta
nııından gazetelerine bildirilen 
bc-yanatı Yardır. Emirin sözleri ara
sında şunlar nazarı dikkati celbedi -

-----------------:--.....,....--.---·~ tc·n bundan evvel kongrede de bunu caz bir vals çalmağa başladı. ı·racla bir kedi var. Muterrıııfa bil 
Orhan: pençe1iyor .. Ömrümde ilk de 

,, s(iylcmişti. Cumhurrc>isi hayat pa-

yor: 

- Bütün Asya Asyalılarndır. Ja
p..ınyanın vazifesi Çinlilere Asyalı -
lık şuurunu vermektir. Rusya, tek
rar Ural'ın öbür tarafına çekilmeli, 
Anupalılar da Avrupaya dönmeli!> 

- Haydi bakalım, dedi, bir damc- haltı yiyor \'e seviyorum. 18rıııı halılığını arttıran turistlerin piya- din de barışın!.. İki turda in~aallah Bird<'nbirc ciddileşti. kııŞ 
sadaki tesirlerini öğrenmek üzere ti- suiniyet ortadan ka'lkar. çattı: . kadın• 
carel nazırının tetkikat yapmasını Kalktık. Keşke kalkmaz olaydım. 1 - Aşkınızı yabancı bır .. it! 
bildirmiştir. Onu orada tahkir ettiktf'n sonra c'lf"'- Fi>) liyecek kadar lfiubali mı:;ıt' d~ 

folub gideyclim. Kollanmın arasına - Anlamadım, yabancı 1c •
11
par· 

girdiği dakikadan itibaren ciiretkfir ikim .. Ben sizi seviyorum. Ne··~ıerct 
bir hırsız gibi kalbimi çaldı. Empcr- s·ııız, sür'at asrındayız. Gu ıtıırıı· 
\•alist bir devlet gibi gönlümde bir ter1: ddü<l edib, uykusuz kaJıb, 1tııl • 

ltalyan muh~rrir 
geri gitti 

Roma, (Hususi) - Burada çıkan 

Tribona gazetesinin Faris muhabiri 

Safardoni gazetesine yazdığı bir 

müstemleke kurdu. nıı vusla aşkları gibi yıllarca rsııı 
Allahım, ben hayatımda bu kadar himde saklıyamtıdım. Ne yapa 

~arib bir kadın görmedim. Ne gül- gönül ferman dinlemiyor!.. ·zitlıe 
tJüğii, ne ağladığı; ne düşündüğü 1 - Fakat bu çok fena .. ben ~ill1· 

mektubda Fransa ile İtalyanın an- belli.. jsadece bir arkadaş olmak iste ı.ı1'1~rı 
laşmaları lazım geldiğini söylemiş, İlk sözü: I - Rica ederim, mekteb çoc Sitde 
bu mektub İtalya hiikümetinin ho- - Beni affettiniz mi? .. Demek ol- gibi konuşmağı bırakalım··. f11i~· 

I ·· 1 b" "b k" · an bır bi şuna gitmemiştir. du. oy e ır cazı e var ı ıns •ğne gi 
Bunun üzerine Safardoni Romaya - Peki bu hareketi niçin yaptınız, natısa yaklaştırılmış bir ı şıııız· 

B ir Tü rl<men ba~ dönüşünde 
çağrılmıştır. Gazetenin o mektubu 

rıeşşreden nushası İtalyada toplattı

diye sordum. Cevab verdi: hemen size yaklaşıveriyor. J{~~ll b·r 
- Erkekleri kızdırmaktan. mah ~ da ben kendi hesabıma zo ıı:ıel'· 

cub etmekten zevkalıyorum!.. mümeyyizin karşısına çıktnlŞ çOJ-
yoktur. Çünkü Sin - Kiyang'daki Ja
pon tarafdarlarının nüfuzu öyle kuv~ 
vetli değildir. Hem de Ruslar,a kar-

bulunmak lüzumunu hisseder ve b t ı b · "b" voruJTl• ..re Vay canına böylesini hiç görme - te a e esı gı ı şaşırıJ . ·ı J' 

Sin - Kiyang işini de artık kat'iyyen ---·-- miştim. garibsjniz, çok esrarengizsını ~eıı· 
rılmıştır. 

Bu sözleri söyliyen ve kendisine 
J;ıponlar tarafından cEmir:t ünvam 
verilen Kurban Gali A vrupanın na
zarı dikkatini celbetmiş bir simadır. 
Fakat kendisinin Türkistan namına 
veya her hangi bir nama söz söyle
mek salahiyeti olub olmadığını çok 
münakaşa edilecek meselelerden sa
yılıyor. 

halletmek istiyecek mi, istemiyecek Fransa -Çekoslovakya Biz erkekler garib tezahürlPr ~'.)s- bileyim, çok bir şeysiniz iş~.e:~rsı.J. 
şı olan bu isyan daha geçen mayısta mi?.. teren kadınlardan kaçarız, fakat en mevi bulamadım. Fakat göru~ e 1111· 

k d . · h. · · b h G"" ··ı·· · A Prag (Hususi) - Yakında bura- w 1 sıı en mı ıssettır!_llış ir arekettil" oru uyor kı Uzak Şark işleri v- çok beğendiğimiz ve sokulduğumuz nuz ya! içimi, duygularım . 
ki o zaman Çin - Japon muharebesi rupalıları çok meşgul etmektedir, dan Fransaya bir heyet gönderile - yine onlardır. Çünkii onlar b:r er - !atamamanın ıstırabı içindeyıJTl· Emir Kurban Gali'nin şu veya bu 

\'aziyeti bir tarafa bırakılursa da 
Çın - Japon muharebesi dolayısile 

Crta Asyanın mukadderatı istikbal
de oynıyacağı rol bugünkü Avrupalı
Jarı az düşündürmediği derhal anla
şılıyor. Yalnız Ruslardaki Türkista
nın değil, Çin Türkistanı olsun Sin 
Kıyang havalisi olsun Avrupalıları 
çok meşgul etmektedir. 

başlamıştı. Şimdi Avrupalıların sor- çünkü Avrupaya aid hesablarla dün- cektir. Heyet, Fransa - Çekoslovak- kek ruhunun harekete geldiği cii.iğ- Güldü: r 8yııi 
S . d d" b'· t·· erkekle f1"" duğu sualler şudur: yanın o uzak yerlerinde cereyan e- yn ticaret münasebatının bir kat da- meyi bilirler. Ve o düğmeyi çevir:b - ız, e ı, u un ı P" 

Sovyet Rusya Çinde Japonların den vukuatın takibedeceği safhalar ha iyileşmesi için teşebbüs edecek- gönülde ihtilaller, fırtınalar kopa - sözleri ezberlediniz mi kuzuJTl·~rıtıtı 
ilerlemesi karşısında bir harekett~ arasında sımsıkı bir bağlantı var. tir. rıh sonra bu gürültüyü bir bahar piniz ayni kelimeleri söylüyor; edi • 
"'"'"""'""'""'""""'"""'""'"""'""""'"'''"'"""""'"'""'""'""'"""""''''"'"""'""'"'""'''""""""'""""''"'"'""""""""'""""""""""'''"'"""""'"""'"'"""'""""""""'"" havasına çevirmekte büyük bir mu. ayni cün1lelerle aşkınızı itit
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bı.Idııl~ 
vaffakiyet gösteriyorlar. İ_şte biz er- yorsunuz. Siz erkekler ne 

Büyük belediye Deniz kuvvetlerinde •.. 
. l . 
ış erı 8 . . . 1 1· ı f . k . . 

kekkr .. muhtaç olduğumuz heycca- şeylersiniz! .. .. rJcelt • 
nı, macera zevkini bu tip kadınlar- - Teveccühünüze butu~ e fııJc'' 
da bulduğumuz için hem korkuyor ler namına teşekkür ederırrıd tlıı?· 
kaçıyoruz, hem arıyor yaklaşıyoruz. bu budalalığı nereden çıkar b\r gil" Çünkü Orta Asyanın bu havali w 

sinde hem kömür, hem petrol, hem 
bokır, he mkurşun vardır. Bu ehem> 
!eri daha arttırmak ve orada toprak 
altında uyuyan en kıymetli madeni 
ıfo saymak iktiza ederse şöyle dene
bilir: Hem de altın vardır!. 

Serisinden!.. ı r ı n C ı n g ere ı ıncı - ~ alı 
Bir vals, beni ona çılgınca bağ!a- Bu sorumun cevabı man tıll)t • 

mag~ a kafi gelmişti. İkinci d:ı·~s.la lüş oldu. Başını yavaş yavaş 0 
, .. ıcitl 

EmlnönU, Sirkeci ve cl
var1n da yapılacak 

yenlllklerf. 
Lafzi murad olarak Çinlilere aid Bazı gazeteler, Belediyenin Reşa-

'akat filiyatta Ruslara geçmiş olan diye caddesini. Gümrüğe terketmiye 
bt! havalinin askerlik noktasından muvafakat eylemecliğini ve bu cad
olnn ehemmiyeti ise Avrupalılar söy- denin kapatılmasına izin verilmiye
l0mekle bitiremiyorlar \'e İngiliz - ceğini yazmışlardı. Bu haber doğrv 
Rus menafii oralarda biribirine kar- değildir. Caddenin, Eminönü mey
§ı gelmektedir. Fakat bu yalnız bu- danı istimlak edilerek yeni şeklin" 
günkü İngiltere ile bugünkü Sov - kalbedilinccye kadar kapatılmasına 
y('t Rusya arasında böyle olmuş de- müsaade edilmiyecek, fakat meydan, 
ğeildir. Daha Çarlık devrindenberi yeni şeklini aldıktan sonra burası 
harbden çok evvelki İngiltere ile Gümrüğe bırakılacaktır. 
Rusya arasında orta Asyada menfa- Esasen şehircilik mütehassısı Pros
at ayrılığı, rekabet vardır. Mübalfı- tun da bu hususta muvafakati alın
ğLı edilmeden söylenilebilir ki tam mış bulunmakta ve Eminönü mey
::ııtmış senedenberi İngiliz - Rus me- danının müstakbel projesi de buna 
ıı<>fii oralarda çarpışmaktadır. göre tanzim edilmektedir. Bu cadd<' 

Arada kavga çıkmamak için evvel- kapatıldıktan sonra Avrupa hattı 

ce Rusya ile İngiltere Sin - Kiyangı marşandiz kısmı, Sirkeciden eski 
Çin imparatorluğuna bırakmışlardı. Glimrük binasının önüne kadar uza. 
Fakat umumi harb oldu, Rusyada tıl&cak, Trakyndan gelen mallar, as
Sovyet idaresi geldi, bu eski vaziyet ri tesisatla ve otomatik bir şekilde 
bozuldu. Bugünkü Rusyanın Çinin 

1 
doğrudan doğruya trenlerden alına

istikHil ve tamamiyeti için evvelce irak antrepolara nakledilecektir. 
Çarlık devrinde edilmiş olan teah - ı Bu suretle hem nakliyat fiatları 
t.üde riayet etmesine sebeb görül - j ucuzlayacak. hem sür'at temin olu
memektedir. Bunun gibi Sing - Ki- ınacaktır. Yalnız bu takdirde şimdiki 
y:mgın da Çine aid olduğu hakkın - ı Paket postahanesi olduğu yerden 
<1: ki eski kaideye riayet edecek de- 'kaldınlacak SirJ.:eci kayık iskelesi 

1 t • 

ğildir. Sing - Kiy~n~ın elinde bulun- l başka yere nakledilecek ve oradaki 
duracak devlet ıstıkbalde Asyada kavis tamamilc kapatılacaktır. 
mühim roller oymyabilecektir. Rus- - ·- --

lar burayı ele geçirmek için daha 
934 denberi yavaş yavaş işgal etme
ğe başlamışlardır. Burada Ruslara 
karşı mukavemet eden yerlilerin 
mukavemet hareketi İngilizlerce hoş 

bir nazarla karşılanmakta olduğu 
üç dört senedenberi söylenib dur -
maktadır. Çünkü İngitere oralarda 
Ruslara karşı Çinin tamamiyetini 
muhafaza Iazım geldiği davasında -

dır. Halbuki gene Avrupalıların ye
ni tetkikatından öğreniliyor ki bu 
havalideki 2,700,000 Türkistanlıya 
karşı Çinliler olsa olsn 50-60 bin ki
şiden fazla değildir. Burada Sovyet-

krc karşı isyan eden Mahmud Sa -
can ismindeki reisin harekatını U
zak Şark ve Asya mesellerile meş
gul olan Avrupalılar tarafından bü

) ük bir dikkatle takib edilmektedir. 
Mahmud Sacan'ın hareketi Çin - Ja
pon muharebcsilc alakadar mıdır? 

Fakat söylendiğine göre Çin - Japon 
muharcbesile Mahmud Sacan'm ha
n·kcti arasında münasebet pek de 

Her açık 
Kuyu bir 
Mezardır! .• - -
Bu kabil yerler bir ay 

içinde derhal kaıtatdacakl 
Şehir içindeki arsalarda bulunan 

cukur, sarnıç veya biitün açık kuyu, 
bir ay içinde sahiblcri tarafından 

&ğızları kapatılacaktır. Bunun yap
mıyanlardan hem ceza laınacak, 

hem masrafı tahsil edilmek üzere bu 

iş Belediyece yaptırtılacaktır. Umu
mi yerlerle maydanlardaki açık çu
kur ve sarnıçları ise doğrudan doğ
ruya Belediye kapatacaktır. 

Evimize bırakılacak fitre zarfla
rına, bütün cömertliğimizle alaka 
göstermeliyiz. 

· · de pır 
anla~tık. ÜçünC'Ü dansda ert~si nk - larıma dayadı. Biran ıçın d~· 
şam deniz kenarından b~luşmak bi rkadın şahsiyetini gösteren ç Jtıı 
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vadini aldım. mu değişmiş, hassas, saf. bi.r g:;jbİ · 
Dünyanın en kuvvetli donan- •U halini almıştl. Ncfeslerıın~z ııre"e' 

Gece Orhan'dan bir başka tanıdt- rine karışıyordu. Kiiçük bır ~8ştırB" 
maları arasında bir mukayese ğıma uğrıyacağımı söyliyerek izin dudaklarımızı biribirine yak. if11ı~· 
~--------------------·---~---- ~~im. A~am&n ~~ffidil~: c~~bua~ınmu~vcle~nı~~r 

Amer,ika donanmasıdır ! 

Amerika harbiye nazırı Süanson 
tarafından cumhurre:isi Ruzvelt'e 
senelik bir rapor verilmiştir. Bu ra
por her sene tcşrinisanide verilmek
te ve bir sene zarfındaki değişikli -
ği, yeni yapılacak gemileri kaydet -
mektedir. Amerika bahriye nazırı -
nın dikkate değer olan bu raporun
da hülfısatan şöyle deniyor: 

cAmerika donanması fngilterenin
kinden yeni inşaat itibarile ayrıl -
mıştır. Fakat dünyanın ikinci dere-

c;e donanması olmak mevkiini mu • 
hafaza etmektedir. Bugün Amerika 
tczgfıhlarmda 71 harb gemisi yapıl4 Bir Amerlken k ruv azörü 
maktndır. Bu inşaat bir taraftan de- , 
vam etmekle beraber İngilterenin gcm!si vardır. Bunların ton mikdan 
yeni kabul ettiği deniz programı tat- yek~nu 11.216,398 dir. İngilt~ren.in 
b'k l"ld"k ı· ·ı· A "k bugun malık olduğu harb gemılerı -ı ec ı ı ce ngı ız ve men an . . 
d 1 d k . b"" .. k f k nın mıkdarı 285 dir. Bunların ton onanma arı arasın a ı uyu ar 
daha artacaktır. Diğer tarafdan İn- mikdarı yekunu 1,083,398 dir. Japon

yanın harb gemileri 200 dür. Bun -
ların tonu yekunu 745,594 dür. Fa
kat Amerikanın malik olduğu yu -
karıda söylenen gemilerden yalnız 

gilizler deniz programlarını Ameri

kalılardan daha çabuk tatbik ede -
rek gemilerini yapabilmektedirler. 

Maamafih Amerikanın bunu nazarı yaşını doldurmamış olan 113 tane
dikkatc a larak bir çare düşünmesi dir. Bunların ton mikdarı yekunu 
pek muhtemeldir. 869,:398 dir. 

Gene Amerika deniz nazırının ra~ 
porunda zikrettiği rakamlara bakı
lırsa Amerikanın bugün 325 harb 

İngiltcrede ise yaşını doldurmamış 
olan gemiler 181 tanedir. Bunların 

ton mikdarı yekunu 1.042,000 dir. 
Japonların yaşını doldurmamış ge
mileri ise 171 dir. Bunların ton mik
darı 708,158 dir. 

Amerika hükumeti Amerikada.ki 
tezgahlarla bir mukavele akdetmi§

!/)e"amı 6 ncı sayfamızdu) 

- Geç kalma!.. lıyacaktı. Fakat korktum. onı.ı uııe~ 
.. kaybe 

Buna söz veremezdim. Çünkü ar- nayım derken büsbütun ta!1 bf" 
tık kafamın dizginlerini eline alan ihtimali, bu hareketi ya~ma~\lrdıı1'· 
haşmetl(ı aşk hazretleri saatlerimi ni menetmişti. Bir dakı~a -0zilllil 
benim tasarrufum altından çıkarmış tan sonra silkindi, ellerılc ) 

bulunuyordu. kapaclı: a· ·c tılırıl· 
Bana tarif ettiği iki yalının orta- - Ben ne yapıyorum! ı) 

sındaki kaya üzerinde tam bir s?at dandı. ··zere ıt)" • 
bekledim. Kızıyor, beni beklett:gvi- Ertesi akşam buluşmak u ~ ıı'· .1 geıec 1,. 

ne belki de oyun oynadığına zahip nlchk. Ben sekiz trenı e d af" 
olarak çileden çıkıyordum. Nihayet rıi yerele bekliyeccktim. O a Jtılçıı· 
bir buçuk saat sonra nefes nercse daşıma gidiyorum, diye evdell 
geldi. Biraz sitem edccektirn Buııa caktı. 
meydan vermeden cllirinıi yak2Ia<lı: ••• . tretljle t.g~ 

- Oh, affediniz beni.. Fakat c;ok 'ram on gün ben sekız Il gV 
müşkü' l mevkideydim. Güç kaçabil- şındım durdum. O da ta~ 0 

e,dell 
dı•:P. 

dim. arkadasıma gidiyorum • 

Bu titriyen ahenktar ses, karan
lıkta biner mumluk ampul takılmış 
gibi parlıyan bu iri siyah gözler kar
şısında, avuçlarımı yakan eller i -
çinde ben sitem edecek değil. söz 
söyliyecek halde değildim. Sordu: 

- Dün akşamdanberi nasılsınızL. 

çıktı, buluştuk. gelıı'e-
.. .. arkası rıb Fakat bu on gunun g$ 

. . . d "ğ ' . ve bll aer' 
dı. Nıçın gelme ı ını 'b harelte 

1 mahlUkun ne gibi garı 11,·ıil klanrYl • de bulunduğunu ınera 

şimdi anlatacağım. , ;" ;?g 
ıDevamı ı~ 

BUyük ve dehakAr aktör 

BAUR'atı 
• 

ihtiras ve kin saçan en büyük fllıtU 

KIZIL DENiZiN ESRARI 
ıafef 

Bayram günlerinde gös· SA RA y Sinemasın~acalctı'· 
terilnıeğe layik ve programı 

AVRUPANIN YARATTIGI EN GÜZEL - EN BÜYÜK FiLM 

MAHKÜMLAR 
KALESi Bat roller de : 

ANNA BELLA 
PIERRE RENOIR 

Halkımızın kalaba:ıktan rahatsız olmaması için ·r 0 r. 
SARA y ve MELEK Sinemalarında birden gösterı ıy 

Bir ıng11ız k ruvazörü 
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Ramazan münasebetile ikinci yarenlik !.. I 
Ar~RiORTA 

şitt irmeliyiz ! 

OYUNU 
~ 
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CoşKUN 

Nezihe Muhiddin - Her halde Su
ad Derviş'le Neriman Hikmet .. 

Zurna hüzzamdan acem havasını 
~almakta devam ediyordu. Başına 

1YaJı kalpak üstüne uzun bir setre 
ayağına bir şalvar geçirmiş olarak 
ı\iı Naci Karacan ringin üzerinde 
Rozüktü. Zurnanın nağmelerine a • 
Yak Uydurarak oynamağa başladı: 
ılı ben bülbüle oldum müptela 

Çtu da gitti, gelmeyor hıild. 

500 arşın oluptur caddelerin erzani, Bir marangoz düşşürdü gazara orta 
Radyom şuaile tenvir edildi her yani. gatran, 
Saf ipekten nesçedilir halıların Tam bir senede düştü ol çeser yere 

hem misi, nakilıôıı .. 
Birtenecik ferşcdincez gaplar umum Çoh ezimdir sahnelerile büyiik ti 

Eyrani.. retoralari, 
Çoh yüksek olupturlar binaların 

Telefonla dinlenir diirbiinledir 
gatlart, • 

E ! . · .. · ı d E seyranı. msa ını goremezsın ge sen e m- H lt d d kt" ·1 .... 'k .. a e er yanın a a orı e, reıt.'> o 
merı anı.. .1 D .. ,b 

Bilinmez nicedir orada matbuat sa- rı e arıı, edayi. 
rayi, 

Yahşice dinle gözüm, şemdi vaz e· 
deyim size dni: 

Tahran darülfünunundan mezun 
ertisleri1ı he1nnıisi. 

(Devamı var) 

Bu halla içinde Hıtler, Berlinde 
mavi gömlekli nazilerden mürekkeb 
bir kalabalığa verdiği bir nutukta 
ezcümle demiştir ki: 

cTaleblerimizi daha gür ve yük • 

sek bir sesle istemeliyiz ki dünya 

. artık buna mukavemet edemesin . 

Birinci senede ecnebi memleketler 

arzularımızı dinlemek istemedikleri 

halde sesimize alışacaklar, üçüncü 

senede bu hususta bir şey yapmak 

Iazım geldiğini idrak edecekler ve 
nihayet altıncı senede müstemleke

ıeriınizi bize vermek üzere bazı a -

imci! hareketlerde bulunacaklardır .. 

Her ne kadar diplomatik mehafil-
1de Hiller - Lord Hnlifaks müliıka • 

l ıında müstenılekclerin iade,i mesc-

l
lesinin ınevzuubuhs olmı~·acağı söy~ 
lenım·k1e ise dr Hitlcr'in bu sözlerı 
\•azi;'eti sarahaten anlatmaktadır. 

Bu mülakatta Lord Hali!aks'ın ro

lü İngiliz • Alman anla~masına bir 

daha kapanmamak üzere açılan bir 

'

yolun küçük bır kapısı mahiyetin • 
dedir. 

n llütün tütüncü ve aktar, çaycı es-
1ı alkışla tempo tutuyordu. 
'!'bn~emin - JGm bu adam?. MIJllllllUIUllllllltlUlllllllllllllllHUllllflflll~llllllll!llllllllllllltllllUlllllllUJIUUllllUlll•ıııHıır u1111111111ıııı1111111M11ı111111111ınt11111111111111ııııtıııııırııııı11111ıııtt111ıınııtı1111111111uııı111111ıı111111111rıı111111ıı 

l ahır Nadi - Karacan!. 
hi) bnilemin - Karacanlı mı? Hiç de 

Ylesini duymamJştım!. Böyle şey olur mu? 

• 
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Kralcılar istediklerini 
Yapamadılar! 

İsviçre hukumeti Fransa
dan gelen kralllk taraftar 

larını Hudud haricine 
çıkardı! ... 

Fransadaki krallık taraftarlarının 

göz bebeği olan Kont Dö Pari Fran
sa - İsviçre hududunda ve İsviçrı:. 
toprağında, senelerdenberi satlıt. 

çıkarılmış olan Bartoloni şatosunu 
bir kaç gün için kiralamıştır. Geçen 
cumartesi ve pazar için burada bir 
şenlik yapmağa hazırlanan Kont O· 

raya hep krallık taraftarı olan dos-

1 

tu Fransızları çağırmıştı. Pazartesi 
günü de gazetecileri çağırarak on • 

1 lara henüz mahiyeti saklı tutulmuş 
ol~n bir beyanname verilecekti. 
. Fakat bunların hiç biri olmamış • 

1 lır. Çünkü İsviçre hükümetinin me
murları gelerek Kontu görmüşler ve 

lbu kabil faaliyetlere nihayet vere -
rek oradan da çıkıb gitmesini söyle
mi~frrdir. Bunun üzerine Kont ile 
kontes ve maiyetindekiler hemen o 
akşam İsvıçreden ayrılmışlardır. 

İsvıçre gazetelerinin buna dair 
verdiği malümata bakılıtrsa hadise 
şöyle cereyan etmiştir: Bu hazırlık· 
lar Baron Şölen tarafından tertib e-

r<rallık iddia eden Dük 
Dügizln oç;ııu Kont Dö Parl 

ve zevcesi 

ya 700-800 kişi gelmiştir. Bu surPt!e 
büyük bir toplantı oluyordu Fakat 
daha evvel buna dair İsviçre hlıkÜ· 
metine lazım gelen malümat veci1-
memiş, icab eden müsaade alınma .. 
mıştır. Onun için İsYiçre hükiımetı 
buna mani olmağa kendini mecbur 
saymıştır. 

Fakat bundan sonra İsviçre ajanıı·Agah İzzet - Karacanlı değil, ye
~ ı canJı .. Kaç defadır batıyor da yi
e Çıkıyor. 

it tlirinci zenne - (Burhan Cahid) 

dilmiştir. Bu baron Dük Dögiz'in a-

8 1 d • k • 18 ı f sının neşrettiği bir tebliğ vardır Bu • • t damıdır. Fransadaki krallık tara ta-e e )yenin es ı Sana Oryomu giz 1 tebliğe göre ilk çıkan şayialar hüliı-
:~~~~e~e;:,,e;;r:: ~~\~~~:ı~~d~:: sa olarak Kont Döpari İsviçre topra-

ızıar t d ? U .. anı ınız mı. .. 
a ÇUncü zenne - (Hasan Rasim) 
~~n tanıdım elmasım, Babıiılide dük-
1;'. vardı. Şimdi kapadı galiba! .• 
lknilemin - Çaycı mı idi? .. 

• ı Ah d 1 k k il ı D . 1 k ğında kalmıştır. Kont Döpari Fran-

SJ a eposu O ara U .anı mışta ~ri~~:::~:~~:~ .. ?~::~~!~n:~~~ 1 ~~kkr~~gi~'.:a~ğ~~~~:.ın~~n~u~:np:~ . 
~ ıtıci zenne - (Doktor Muzaffer k• f k ' h d \ri'nin bir de ya,·eri vardır. Bu yave-mobillerin Fransız udu unu geçe-

ı m s e ar ına varmamış. : ::~a ~:~~~p:;~;~~;, ~~:~~~:ı~{i~~ ::~:~~~s~la;~~·~l~:; ~~;~~;: ~:~0: 
~k? Hayır gazete satardı. 

di _gah İzzet - Hiç biriniz bileme
•a~ız, Asıl TAN' da diktatör idi. Za
ta<llı liabeş kralının iıkibetine uğ • 
dı. ı. Şemsiyesile, canını güç kurtar-

h k t · t' İs · e ı .. küme kan, fakat tahsısatı mestureden pa-Tev ki f ler devam edı·yor Esra- tt~::d:ng~~~~~C:::r o~~~ca 
1

~emen° ı ra. aldığı iddia edHen Döl~rok'un bü· 
• Kont Döpari'ye haber göndermiş, 0 1

yuk karde~ıdır. Dolarok ls\'lçre ga-

re ng l• z haA d•ısele gün Fransadan gelenlerle kendisinin · z~tecilari~e be,·anatında şunları 

İbtı'l 1\ ; emin - Eşkıyalar mı bastı?. 
ı •. Rah İzzet - Hayır, emperyalist
ıı:'n hücumuna uğradı. Yardımcı 
lıı "1etler himayeyi kesince şapa o-

tdu 
ib il. 

~. n emin - Nasıl şapa oturdu, 
~ı gem· . . b ? 1\ • . ısı mı u .. 

1~1 R~h Izıet - Aşağı yukarı.. Ga
i~Yı o hale getirmişti. 

ııı. 'rlilemin - Bunun asıl mesleği, 
.... ~~bi .nedir? .. 

u"ı!R•h izzet - Pek meşrebi belli 
"lla ti. meı;le.~ine gelince: On par • 
'l\q ğında on hüner yadır. Para bul
~"~tnı, g,ızete batırmasını, ha\'adis 
l\~trnasını iyi bilir. 

,,,_ ı Naci - l!eı; biriniz özümü an· 
.... rn . 

l 
11 

.nız. l\Iencm Iranlıyam, a-
lo, il Hcıncdani zade Ali Naci der-

Fransadaki tahkikat hangi safha
da?. Son gelen Paris gazetelerinde 
okunduğuna göre gizli silah depola
rı tahkikatında tevkif edilenlerden 
biride fabrikatör ve mühendis Mo
ra olmuştur. Evinde şayanı dikkat 
bazı kiığıdlar bulunmuştur. Mora 
Fransada ehemmiyelli bir fen ve ih
tisas adamıdır. Yapılan tahkikat ken
disinin gizli silah depoları işinde va
si mikyasda amil olduğu neticesine 
varmaktadır. 

Uzun uzadıya isticvab edildikten 
sonra hakkında tevkif müzekkeresi 
çıkarılan Moro"nun verdiği ifade çok 
şayanı dikkat görülmüştür. 

Moro'nun yaşı geçkindir. Fakat 
genç bir oğlu vardır ki o da gizli si
lah depoları meselesinde alakadar 
zannedilerek bir müddet isticvab e
dılmiş, sonra isticvab uzayarak bir 
gece nezaret altında kalmıştır. Fa • 

]'(~ kat genç l\"oro'nun devrisi sabah 
'trı dimi ve memleketim; size tak· tekrar ifadesi alınmış, bu işdc töh
'l' "deyim de görıln.. metli gösterecek bir şeye tesadüf e-

l v ~hır 'N'adı - Haydi bakalım din- dilcnıiycrck serbest bırakılmıştır. 
ız• 

l\Jı ı.i "' . . . Moro Lıç scnedenberi Pariste Kle-
' gıtn• acı - Sıze bır kasıde okuya- ber caddesinde tuttuğu apartıman-

'h ·· da oolu ile beraber yalnız oturuyor-
'l:.nı!"mın - Ne yapacakmış? . du. Tahkikata nazaran paraca vazi-

~ı hır Nadi - Kaside okuyacak • yeti son zamanlarda öyle pek parlak 

lb ' değildi. Şimdiye kadar icra dairesi 
lır nıı,.min - Bövle yerde günah- tarafından bir kaç kere evindeki eş-
!~•h "•tın ikindi ~amazında Urfalı yaya haciz konduğu da olmuştur. 
•v.,~~~d l<cmal vaza başlamadan Moro'nun oğlu tahliye edildikten 

1\ , ",Y•zıd camisinde okusun.. sonra kendisine müracaat eden ga-
t ,, ~ah lzzet - İbnilemin amca si- zetecilere şunları söylemiştir: 
~ı i' ıldiğiniz kasideden değil.. Ya- _ Eviınizı' gelib aradılar. Bir şey 

lb'r 0 kuvacak nn ' .. bulamadılar. Fakat gene babamla 
•ı •rnin - Okusun bakalım!. " ı :-; beni alarak getirdiler. Biliyorsunuz 

'-ilt<Jı . ac; Karacan koynundan çı- ki biz de burada kaldık. Geceyi bu
'•"tdgı on beş metre uzunluğundaki 

' ı rada geçirdik. Sabahleyin gene is • 
~).1 ı·rre savurdu. Ve külahını l 
1 
~ ltıkten . ticvab edildik. Nihayet beni tah iye 

sonra okumaga başla- !ettiler. Fakat babam kalmıştır. Ü • 

:"'lıııı,a n , . . . , . • . mid ediyorum ki onun da böyle şey
"?~•u, letlısı neş r balışı şelıranı !erde alakası olmadığı anlaşılarak 
0ı>< fele••n E ·1 1 • · ''alı . "' yram ere e ısanı. serbest bırakılsın. 

dınıe gözüm, yaracak gözüıııl, 
1<> .. •• ne 1 nu, 

lı '•lı dadaşım, sen de olııp~an 
""'ı E' söylerimin lıeyrani. 

,
1 

rcbi, Ecemi bilirem yahşi 
Q1 »ı1d bilirem malırıza 

t 'em Türc"eyi. çolı bilirem 
>ııPar~ J> Yıınani, 
~ arlo Fransedeki apar bizde 
'» toı, gör o güzel Ef gani 

e ' darılan çolı, çölleri bi lıed
f.>ııle cı-. di hudut, 

m beldenııı lıeç olur "'" ... . 
p eı; 10 payanı 

·~lıor; 
1
° ton gül yağ~ e1ıraç eder, 

~ O kilo gelır, gül t·erir gü-
iQ,, lüstani. 

rıapı 4z 
1 

an <;:oh hayran. ve hem 
~o"la de müthiş filleri, 

Babamın muaheze edilecek bir şe
yi yoktur. Olsa olsa daha evvel tev-

• derhal çıkıb gitmelerini bildirmiştir. , soylemıştw . . 
• Bunun üzerine başda Kont Döpa- - Maksad ls\"lçre hududuna ya ~ 

rı n sonu ne za• ri ile kontes olduğu halde o ~'n gc'· kın olan Fransız memleketlerındekı 
len krallık taraftarı bütün Fransız- krallık taraftarlarını buraya topla-

man ge 1 ece k lar şatoyu bomboş bırakarak çek- maktı. Bunun siYa~i _bir mahiyeti 
miş gitmişlerdir. Fransadan gelen yoktu Sadc·ce _hır, gor~şmek maksa
krallık taraftarları gene Fransaya dın?a~. ı~aretlı . Netekım buna ben

.. 

1 

kif edilmiş olan Rober Delamot ile 
dostluğu vardı. Her ikisi de fenni 
tecrübelerle meşgul olurlardı. Am
ber caddesindeki binada geçen gün 
verilen bri konferansta ikisi de ha
zır bulunuyorlardı. Bu binanın et
rafı zırhlı bulunan mahzeninde po
lis tarafından gizli silahlar yakalan
mıştır. 

Bunun üzerine gazeteciler kendi
sine şunu sormuşlardır: 

- Babanız hiç şu son zamanlarda 
Almanyaya gitmiş midir? Bulunan 
silahların bir kısmı da Alman malı 
olması böyle zannettirmez mi? .. 

- Hayır .. babam on beş seneden
beri Fransa hududundan dışarı cık· 
mamıştır. 

1 

Vaktile belediye tarafından muh
taçlar için sanatoryom olarak tutul
muş, fakat şimdi içinde kimseler bu
lunmıyan büyük bir köşkte gizli si
lah depoları meselesinin tahkikatın
da ehemmiyetli bir yer tutmaktadnl 
Ville Monbel denilen kasabada olan 
bu köşkün anahtarı oranın belediye 
reisindedir. Polis memurları anah
tarları alarak oraya gitmişler ve be
fr•diye reisi de bulunduğu halde a
ı·~ştırmalara başlamışlardır. Köş • 
kün mahzeni arandığı zaman bir 
çok ağaç yığınları altında saklı ola
rak 9 tane makineli tüfek bulunmuş
tur. Bunlar tamamile en son model 
üzerine yapılmıştır. 27 sandık da fi. 
~ek bulunmuştur. 

Zabıta bu araştırmaları daha ileri 
götürerek 32 tane de el bombası bul
muştur. Bunlardan başka mahzenin 
duvarlarını tetkik l'tmiş ve bir yerin 
daha yeni kapanmış ve örülmüş ol
duğunu görmüştür. Kasabadaki du
varcı ve dülger ustaları çağırılarak 
buranın ne vakit açılarak sonra örül
düğü sorulmuş, buna dair kiıfi iza
hat alınamamış ve örülmüş olan yer
den bir şey çıkarılmamış ise de az e
hemmiyetli olmıyan bir nokta mey
dana çıkmı~tır. Kasabada muhtelif 
kimseler arasında iahkıkat yapılır

ken şu anlaşılmıştır: 

dönmüşlerdir. Kont Döpari ile kon- . zer mulakallar Pragda, Romada da 
tes de otomobille Belçikaya geçt;k. olmuştur. 
!eri söyleniyordu sonradan iş d<>ğiş- j Diğer taraftan da Kont Döpari İs
miştir. Yiçreyi terkedecektir Fakat gitme

Fransız krallık taraftarlarının böy- den evvel babası Dük Dögiz namına 

1 t 1 • olan ı· S\'ı·c, c• bir bevannnme ne:ıretmek tasavvu -e op anmasına manı , ~ 

h .. k. t' · kt · ~ r· rundarlır. Bu beyanname matbuata u ume ının no aı nazarı şuqu 

Kont Döpari Dük Dögiz namına 

bir beyanname neşredecekti. Bun•ın 

I verilecektir. 
Dölarok'un bu sözlerine kaqı is-

mahiyeti mahrem tutu!muştur. Fa- ,·içreliler de ş:, ıodaki toplanmanın 
kat bu beyanname bütün Fransız tamami!e siyasi bır mahıyctte oldu
katolikleri ile krallık taraftarları na- ğı.ınu söyliyerek bıı kabil tezahürnta 
mına neşrcdilecekti. İsviçre hlikü - fsviçre toprağında nıüsaade edile' -
meti k"ndi toprağında Fransız kral· miycccğinı ileri sürınüslcrdir. 
lık taraftarlarının .bu faah~ete: g<·ç- ı Kont Döpari İs,·içreden ayrılnıış
mesini muvafık gormemışt?r. Şato- tır. 
ıııııııııııııııııııuıııııııııııııı11111111111111111111111ıırııııııııı1111111111111111ııııı1ıı11111111111111111uı111111111111111ıı11ıouııııırrt11ııııııııııııuuıı111 

Berlin Operasında bir dans 

tra u ormakta garaca geyik 
ceylıini, 

lsticevap edilenlercıen bırı emn iyet müdürlOôünden 
çıkarken. 

6 ağustosta bazı kimseler geç va
k;( köşkün önünde kamyonlar dur
duğu ve içinden bir takım sandıklar 

( Devamı 6 ıncı sayfada) 

Berlin Şehir Operasında çok alkl{'laııan bir dans. Bıı dans kırılan bir 
l tesıi için yapılan kaugayı temsil et mekıedir. 
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Yazan: -----

H 1 K A Y E ~:::~ 1 ------------DÜŞTÜ GÖNLÜM BAHRİ 
AŞKA CUMBADAK .. 

( 4 üncü sahifeden devam) 

Ertesi akşam vadettiği saatte gel
dı. Daha tek kelime konuşmadan ilk 
sözü: 

- Haydi, bana ilanı nşk ediniz? 
oldu. 
Şaşırdım: 

- Anlamadım!. 

- Canım dedi, alık nlık yuzume 

ömrümün sonunn kadar da söylerim. 
Etrafına bakındı, yüzünü buruş

turdu: 

- .I<'akat buradn olmaz. 
- Ya nerede olacak!. 

- Aşıklar biribirlerine sevgileri
ni itiraf ederlerken mehtab bulun • 

malı .. çam ağaçlarının gölgesinde o
turmalılar. Hafif bir müzik duyul -
malı .. 

bakacağınıza çabuk beni sevdiğini
ıi, benim için çıldırdığınızı söylese-
nize - Peki amma canımın içi buraSl 

.. I t• t d ··ı k .. t a··· d k k Yine romantik tarafına rastge1dik ıya ro egı ı ıs e ıgın c ·oru u-
g.:ılıba.. rnlım. Şimdi çam ağacını, mehtabı, 

- Peki dedim. Zaten bunu size iti- J müziği nereden bulacağız. 
raf edeli üç gün oluyor. İsterseniz (Devamı var} 

_Keşif bedeli 609 lira 50 kuruş olan Nişanta~ında Güzelcebahçe 

soknğı mecrasının yapılması pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakilc 

şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 249() N. b 

kanenda yazılı vesika ve 45 lira 71 kuraşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber 30-11-937 S1tlı günü saat H de Daimi En· 

cümende bulunmalıdırlar. (B.) (8038) 

• • • 
Şehir Tiyatrosu için bastırılacak Türk tiyatrosu mecmuası açık 

eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 621 lira bede{ tahmin edil

miştir. Nümunesile şartnamesi Levazım MüdürlüQ"ündc görülebilir. 

lstt:kliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 46 lira 58 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2-12-937 Perşenbc günü 

saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7797) 

• • • 
Beher metre murabbaına 2 lira 50 kuruş bedel tahmin olunan Mer. 

can yangın yerinde uzun çarşıda lsmetiye caddesinde 130 harita N.lı 

arsa arkasında yüzsüz 30 metre 62 santimetre murab~aı sahasındaki 

arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilr: istekliler 5 lira 74 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 9..12-937 Per.§embe günü saat 14 de 
Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7935) 

Bütün göğüs 
hastalıklarının 

kara habercisidir. 

Hastalık ihtimallerini 

GRiPiN 
alarak yok edebilirsiniz. Gri
pin, Radyolin mües,e.selerin· 
de fevkalade itinalarla hazır
lanır. Rahatsızlıkları, ağrı! uı 

defetmekte bir panzehir kud
reti gösterir. Kalbinize, mide
nize ve böbreklerinize yor
gunluk vermez. 

icabında 3 kaşe ah· 
nabillr. 

Ve heryerde ısrarla 
gripin isteyiniz. 

Taklitlerden sakınınız, 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez sa
tınalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedel 60,000 li
ra olan 2000 ton kardif kömürünün 
kapalı zarfla münakasası 15/1. nci 
kanun/1937 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat 14 de Ankarada Veka
let binasındaki ,,.. komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi üç lira mukabilin
de her gün Ankarada komisyonu -
muzdan alınabilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek -
lerin birinci maddede yazılı günde 
azami saat on üçe k::ıdar 4250 liralık 
muvakkat teminatları ve kanuni 
belgelerini havi ztı.rflnrını kanuni 
şekilde kapatılmış ve mühürlenmiş 
olnrak komisyonumuza vermeleri, 
posta ile gönderilecek mektuplardnn 
dolayı vukubulacak teahhurun na
zarı dikkate alınmıvaca~ı c7386'.0 

11 Harici A~keri Kıtaatı ı 
ilanları ----...... -Keşif bedeli altmış dokuz bin beş 

yüz yirmi dokuz lira 30 kuruş olan 
Kütahya tayynrc meydanı toprak 
tesviye işi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 30/11/937 Sa
lı giinü saat 15 ed Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonunda 
ynpı1acaktır. İlk tcminntı 4726 lira 
47 kurustur. Keşif şnrtname ve pro
jeleri 348 kuruşa ve her g\in öğle -
den sonra M. M. Vekaleti Satınalma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni tcminnt ve 2490 
sa~·ılı kanunun 4 ve 3 üncü madde
lrrinde yazılı belgelerle idari şart
namenin 4 üncü maddesinin cF• 
fıkrasında yazılı vesaikle birlikt~ 

teklif mektublarını ihale saatinden 
beh<'mhal bir saat evvel Ankaradıı 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo-
nuna vermeleri. .599. c7682• 
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FERAH TİYATROSU 
Pnzartesi günü akşamı 

(OÜMBÜLLÜ ISM iL ) 

.-

Güneş Enosisi 2-1 yen& 
Güneş takımı hiçte güzel oynamadı .. 

NASIL OYNADILAR! 
.• oyrta• 

Diin, Güneş takımı hiç te ıyı ·ıfııt 
madılar. Eğer yukarıda söylcdı ~e 
gibi, Güneş takımı, tam kadr<> 1 
çıkmış olsalardı, netice böyle 2 ' 
olmazdı. t'l\ 

Yunan talnmı, kuvvetli bir ~a~ ci 
değildir. Enonis takımı, bizim ~~~a 
sınıf takımlarımız ayarında bı ~e! 
kımdır. Bugün Fcncrbahçe, ~'9.P" 
Güneş gibi kale önlerinde çalı:rn ) ole 
maz ve yakaladıkları fırsatları g ğit. 
tahvil ederlerse, netice 2 • 1 de 
5 - O olur kanaatindeyiz. ~ 

= 
İstanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

11 
.. 

b. . . p viyonll 
: Heybeli ada Sana tor yom ırıncı a Eksi!tmeye konulan iş 

Ke~if bedı!li 

da yapılacak tamirat işi. 

1493 Jira 97 kuruş, 
Muvakkat Garanti 113 liradır. ta• 
Heybeliada Sanatoryomu birinci Paviyonunda yaptırılacak otıın 
mirat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

"' 1 - Eksiltme 8°12· 937 günü s:ıat ı 4,30 da Cağ"aloğlunda Sıhhat ,.. 
aktı'" 

içtimaı Mu:ıvenet Müclürlüğ'ü binasında kurulu komisıonda yapı\ac 11t 

2 - Mukavele, Eksiltme Baymdırlık işleri genel hususi ve fenalc 

şartnameleri proje ve keşif hülisasiyle buna müteferri diğer e~r 
komisyondan görülebilir. 1ı 

3 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesika.siyle 2490 saY'• 

kanunda ya1.1h belgeler ve bu işe benzer ıo:>O liralık iş y~ptı~1~0 
dair Nafıa ~üdiırlüğünden almış oldukları müteahhitlik veıııkaslY tU 
muvakkat garanti makbuz veya Banka mcktuplariyle birlikte be 

gün ve saatle komic;yon:t ~el:neleti. "7892" 
• .ı, ~ • .... .. • .. 

dı(ll 
llanlannııı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya yar 

etmiş olacaksınız. 

Müracaat )erleri: lstanbulda Postane karşısınd:ı 
bürosu. Telef on : 22653. 

atış 
K•zılay 5 

J5tantu1da, Postane arka<Jında Kahramanzade hanında 
Telefon : 200'14 • 95 

Defterdarhğından : ~ı:t
.., i r a 111.ıı 

muhammen ~ Cins ve mvekii ~en elik 

kirası 

Beşiktaşda Çırnğan caddesinde Kabataş 

Erkek lisesi bakkaliyesi; 

Beyoğlunda Kuledibinde Beyoğlu Orta 

Mektebi bakkaliyesi; 
Boğtl.ıiçinde EınirgAn Orta 

bakkaliyesi; 

Mektebi 

deli 
Lir" 

652 
21 />.'! 

100 21 " 

62 21 -
ıııtıcf.o 

Yukarıda yazılı mektep bakkaliyeleri lıizalarındaki kira -r.eleceıcti'· 
. \'erı •11 dütler üzerinden açık arttırma usulile ayn ayrı kıraya . entet1 

• tı)' 

isteklilerin ve tediye şeı'aiti ile :iiğer şartlarını öğrenmek 15 ta!ıldıtr1 
hüsuühal eshabından olduklanna, mahkümiyetleri ve sari has 51 11tıi>'e 
bulunmadığına dair zabıta. Cumhuriyet Müddeiumumiliği ve peY 11~· 
Müdürlüğünden alacaklan resimli vesikalarln ve yüzde_ 7,S ıiJc f.f~ 
çalarıle 13-12-937 Pazartesi günü saat On Dörtte Mıllı Eo> 
dürlüğünde toplanıın komisyona gelmele. • ..;_ (M.) (804ij 

Ve umum varyetelerde ilave son det:. 
olarnk SAFİYE ve ARKADAŞLARI 
I konseri. Dühuliye 25, umum koltuk 

L-------------~------~--~--------------------------~~_!J .............. _. .... 11111111~.. a ~ 3nQ_40fi ______ __._ __________________________________ _ 



u A 

umı 
•• u r • 

Çıraklık, kal/alık, ve ustalık 
kaveleler ve 

devirlerinde mu
küçilk sanat erbabını himaye 

• • 
ıçın ne tedbirler alınıgor ? gibi 

,Dünkü sayıdan d~vam) /saslar~ göre hazırlamak imkanlarını 1 CEZAİ HÜKÜMLER 
"'.. • KREDİ ı1 bulabılmck gayesi takib olunmus _ 
~·ı • Gerek umumi disiplini bozma ve 

ı 1 .crkeıı bır banka teşkiliyle ma - tur. mesleki Herlcmeğe mani olma gibi 

CiCi SÜRMESi 
~ 11 te~ekküllerin ucuz kredi temin Kiıçuk samıtlar umumi kongresi umumi sebeblerle ,.e gerek hususi 
lıhcbil.rnelcri ve küçük sanatlar is - devletin küçük sanatlar siyasetini hakların ihlali dolayısiyle kanun ah
r 1sc:ı1~.tının genişlemesi, küçük sa- memleket ihtiyaçlarına uygun hır kamına muhalif harekette bulunan 
a nıuntesı'blerın· · h b 1 ~ekiJde ta'-·in ,.c tanzim edebı"lm"'k A .. ·rupa rimellerinden üstündür. 

tı ı mura a acı ar ,.e J "' küçük sanat müntesipleri para Ye 
t ıut~vassıtlar elinden kurtarılması bakımından çok ehemmiyetli bir rol Yakmaz J 
t1tıın cı · ı ·r 1 kt · mm·akkaten çalışmadan veya öğren- ' 

~ ılmck istenmh:tir. 11 a cc ece JI'. d 1 b" DökUlmezlr 
Çı ~ me en menedi me gi ı cezalarla ce-

RAR. Müornn VE KURSLARI İNTİKAL DEVRESjNDE zalandırılacaklardır. Cezaların ço • Leke yapmaz U! 
~ f~~ iş esas itibnriyle bfr devlet va- K~ı.ıunuıı :atbi~ ~ahasına konul - ı ğalmasını taymde şnhsi zararlardan Her verde arayınız. 
l"dı'~ı ollarnk kabul edilmiş ise de be- ması:ı;kJ.~ .~kugun bılfııl mevcud bulu- ziyade prn3"enin esas gayelerine mu- -

•e er h • nan uçu sanatı b b İstanbul birınci icra memurlug· un- , tı <'İ·k .. ıı' ususı idareler, mesleki . 11 • • k ar er a ının vazi- halif olan hareketlerin nazarı itiba-
. · u er ''C hususi sahısların da \ e ennı. an unun vazettiği veni dan: 

a ..ıkad ~ h k 1 • ra alınması prensip olarak kabul e- y · d K .1 d ç tır ar bulundukları kaydedilmiş- u um ere tetabuk ettirebi1meleri d 'l . 
1
. C 

1 
hk el emış c llru yemışçı er e o -

ı. iç rı geçmesi icabeden intikal dev _ I bı 1~} ır. eza ~sırın. ma <'m er ve ban çeşme sokak 40 'No. Mehmet Uy-
l~1ü t k , . · -d 1 • .. .. e t: .... ıyc meclı crmce verilmesi c:al t f ~ı- s a bel sanatkarların iy i ve t<'sıı. e a ınma~ı zarurı gorulen ted- h kk . .. . .. - ara ına: 
lıyetü b. kild . . . . b 1 . .. .. a · ındakı hukumler. sanat munte- Mustafa Akışa l04S lira itasına 

lt-ın ır şe e yetıştırılmelerı ır t:r muv~kkat hukumlerde yazıl - sipleri arasında tahaddüs edec k 
k Programların tayini ve mesleki mıştır . .Muvakkat şahadetname ve l l ı·· b. '.: o- borçlu ycmjşde kuru yemişçilerde 

ırnıa k . . an zararı ve uzumsuz ır musa - çoban rec::m .... sokak 40 11.T0 d . sad rın ontrolu Maarif ve Iktı- mu:ıvven mı.isaade mi.ıddetleri hak h . . r-· _ _ il , ~ "" ~' · a yemış-
Lı Vekaletlerinin mesuli"•etlC'rine kındaki maddelerle kanunun n"'r:.: maka. 't'C gc.çıt~sız ıgın onune geç - ci Mehmet Uysal hakkında yapılan 
ı.ı tak lnıı J ":. me ıs enmıc:: ır 4 k. t ı b. ·· · b 1 ·· ı ştır. rindcn evvel cıraklık " k lf 1 k d , · . ~ · . la ıp a e ı uzerıne orç uya gon -
İier sanat şubesinın· d V• 'kl· v· 1 . . . • . . ~ a a 

1 
C\- NIHAi HÜKÜMLER derilen icra emrine mübaşirin ver-

\rı, • egışı ıgıne re erım geçıren ve bilfııl usta olarak L · f K ı · ~ · · · 
. ısteklerine uygun olarak tahsil al . • .. · okavt ve grcvın ş an unu ah - dıgı şcrhde ıkaınetgruunın meçhul 

ltucıaetıerinin t b·t· l\! ·r 1.k ç ışan snnatkarların mukteseb hak- ! kamına tabi bulundukları hakkında- olduğu bildirilmiş olmakla icra eın-
t, es 1 ı narı ve - lan bu pro· ·ı ·kr b d'! · 
b -ad Vekaletlerince hazırlanacak ' . Je 1 e 1

• ısa. c 1 mesı ar- ki madde, memleket iş hayatını tan· rinin ilanen tebliğine karar veril -
St talimatname ile yapılacaktır. J z.u. edılen mcslckı. ehlıyet \"e disip- zim eden kanunlnrın yekdiğerini ta- l nıi~tir. Torihi ilandan itibaren bir ay 
' E:~GİLER VE TEKNİK BÜRO lmı ~ozmıyac~k bır .şekılde, himaye marnlamak zaruretinde bulunduk _ zarfında işbu borca bir itirazı varsa 
Cerek devlet ve gerek mahalli j"e sıyanet cdıimek ıstenmiştir. lnrını tebarüz ettirmektedir. .937/3887 numaralı dosya ile daire -

~~s~ek teşekkülleriyle bu sanayi ma- • mize müracaatla bildirmediği ve mal 

~-so \. rA , ' .. - 28 hcinciteşrin 937 
~------------------....... ...._ 

P A T 1 
iç ve dış buur memelerinde, basur \nemelerinin her türlü iltihab· 
larında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memeler'nin 

tedav sinde daima muv:ıffakiyetlc şirayi temin eder, 

da !atı müstehliklere daha iyi ve J İ b J s hh"' M •• J ~eyanında bulunmadığı takdirde 
ha Yakından tanıtılacak istihlak S an U ] J UeSSeSe er ıcraya devam oluncağı icra emri ma-

ltq hası genişliyecek ve rncs:u bir re- kamına kaim olmak üzere ilan olu - İstanbul Sıhhi Müesseseler 
ist~. teessüsü ne küçük sanatlar Arttırma ve Eksiltme _nu_ r_. _________ _ 

t, l .. atının keyfiyet ,.e kemmiye- •• K. m 
l';ı ~kse}tilmiş olacaktır. Teknik bü- Komisyonundan: 1 1 ya ger ·1 
dt- arafından hazırlanacak model ve H 11 

tıı~<!~J.~rle küçük sanatkarların bü- Trah('m mücadele R'Cisli~i için satın alınacak olan 52 kalem Cerrhi usameddı'n 
t 'l'tı Unya hareketleriyle yakından alat açık eksiltmeye koaıılmuştur. 

<ısını mümkün kılacaktır. 1 - Eksiltme 8. 12-937 g-ünii saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 1 Tam idrar tahlili 100 kuruştur. , 
}.7 ~OOPERATİFLER ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komis}onda J3ilumum tahlilat. Eminönü Emlak 

IC'r1::~aı1ı .kredi, iptidai madde, rnüş· yapılacaktır. ve Eytam Bankası karşısında 
ı:ıı ?nakıne ve tesisat temini istih- izzet Bev Hanı. 
c; dl'llerkezJerinde uzak mıntakalar- 2 - Muhammen Fiat : 1369 lira 40 kuruştur. n 
"'lt ogrudan doğruya satış yapabil - 3 - Muvakkat Garanti: 102 Jira 75 kuruştur. HAYA TJMJN 
'!l Jt v~ ~stıhsalatı standardizc edebil- ı 
14 i .€ıhı büyük faydaların tahassü- 4 - stckliJcr Şartname ve füteyi her gün Komisyonda görebilirle!. 

b ıllll kooperatifler ve kooperatif 5 - istekliler carr seneye aid Tıcaret odası vesikasiylea2490 sayılı 
l,fJl leri kurulacaktır. Bu koopera- kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve• 

1 ; esas mukavclenamelerinin İk- ya Banka mektubu ile birlıkte belli gün \·e saatte Komisyona geme. 
!!-11,., Vekaletince hazırlanacak nü • J ·•c-y eri. "7890,, 
rı kcı e uygun olması teşekkülleri- ı-------------------------------------
'ı rn aylaştıncı hükümlerin konma-
l rı t~a~ye~ ~an~tlar ve mahaller 
l'nrcb .slcrının lktısad Vekaletince 
tı il'! Utı tutulması gibi esasların va
d ,. ~rnleket küçük sanayiinin yek-

"r111 • 
~lıtt h ~n zararınn çalışmamasını ve 
bır e ıd bir kütle halinde muayyen 

l') ;aYey~ . doğru inkişaf ederek i
tt:t 

01 
11 dısıplinli müstahsil bir kud

fır-rati;ilsını temin edecektir. Koo
tıı i ere verilen ehemmiyetsiz hu
~tba:Uafiyetıer, gerek küçük sanat 
lhak 1111 

kooperatif halinde topla -
i<ıflıır Ve gerek kooperatiflerin inki
(:~el'rı 1 

• bakımından psikolojik bir 
l'llıycti haizdir. 

~tiç~ TEŞKİLAT 
b'l'lıkıuk sanat erbabının mahalli 
il'- ..ıl'rıi er, Vilôyet kongreleri ve u -
~ va~~~ngrc ile idari tcşkilatımızn 
~rıllıa 1 1.ıç dereceli bir teşkilata bağ
tıı.rıı sı €erek mesleki tC!sanüdün te-
1!-tllıl:k _gerek küçük sanatların 
t~(! itı.k~lın umumi ihtiyaçlarına 
~ i~ab ışaf edebilmesi için alınma
k trıltıd~en tedbirlerin ittihazı ba -
·~~1 1/n Çok ehemmiyetlidir. Ma -
~b ~~~Ük .sanat birliklerinin inti
lıı:l'ıııa ~~~~rıne idare heyeti azalık-
ttısad ltzakere ve faaliyetlerine 

~~~ ?'tıitı"·ekfıleti ve mahalli en bü
~ı ?'tıiidkıye memurları tarafından 
'1 •İ hük·?haleler yapılması hakkın
~ cı v Utrıler, bu teşekküllerin fa-

dlıd e enerjilerini mesleklerinin 

~l'~bıırrı:~ şümulü dairesinde teksif 
t ~<!s} gayeleriyle konmuşlar -

beıed:k t kküllerinde çırakla
~ ıı ,,, 1

Yelerce seçilen bir mü -

~ltı~ıtıda~s.ıta~.iy~.e temsil edilmeleri 
L. bn~ •. 1 hukumle, çırak hakları
'tliı.-... ""'aya·· 

BfR BAYANIN 

AŞK VE 

GÜZELLİK 

R Ü Y A S 1 

ESANS, LOSYON 

PUDRA, SABUN 

L.T. PIVER PARIS 
PARFÜMÖRİ L.T. PİVER btanbııl Şubesi. 

Osman Bev. Allmel Bey stkalt Nt. H iSTANBUL 

._l _ln_h_i_sa_r_Ia_r_U __ • _M_iı_· d_ü_r_Iiı_· ğ_ü_n_d_e_n:_I 
1 - Malatyada şartnamt ve proj~si mucibince yaptırılacak Başmü

dürlük binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmey~ konmuştur. 

En Büyük 

C N 1 

YEN/ SiNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim güminde adi bir pud

ra kullanmak mecQuriyetinde kal • 

dım. Pudra, cildime parça parça ya-

pışıyor ve yüzüm cmakiyajl1> bir 

şekil gösteriyordu. Bu pudradan ta-

mamen sarfınazar ettim 'e havalan

dırılmış \'e krPma köpüğü ile karış

tırılmış yeni \'e tamamen görünmez 

bir pudra kullanmaga başladım. Beni 

görenler şaşalıyordu. Çünkü ben ar
tık ayni değildim. 

Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesine lazım olan 2000 

adet yatak çarşafı ile 1250 adet nevresim açık eksiltmeye konulmuştur 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğü 

binasında kurulu Komisyonda 3-12-937 günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat : Nevresim 212 çarşaf 113 kuruştur:. 

3 - Muvakkat granti : 368 lira 25 kuruştur. 

4 - istekliler şartname ve nümuneyi hergün komisyondan görebi. 

lirler. 

5 - istekliler cari seneye aid Ticaret odıısı vesikasiyle 2490 sayılı 
kanunda yazılı be1gcler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 

veya Barıka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
gelmeleri. "7891,. 

EMNiYET MANiASI 
SAYESiNDE 

V efine emniyet man;asile mücehhez olu Evcrah~. 

kalemi, bütün mürekkep teke ve bulaşmalarına nihayet~ 

~ermiıtir. Bu kalem artık akam&L 

Üstündeki kapağı vidalayınız. Mürekkep ~matik bir~ 

~ette kalemin deposunda hapı edilmit olur. 

Everaharp kalemlerinde, fazla olarak ayar edilir uçla!'! 

Ye müreilebia görülmesi ve cazip güz.elliği vardır. 

EVERSHARP 
fiER KALEM iÇiN AYNI ŞEKiLDE BlR KURŞUN KALEMi YARDIR 

~qa.. uşart ustalar tarafından 
• ed·ı 

~"" ı ,, .. 1 memesi çıraklara, u -
""ld 'lısıp} · 
lıu aıı, r ın ve istihsal bakımla -
~ 1~tlrrı ?~alı bir unsur olarak ye-

il - Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 
2553.04 liradır. 

ili - Eksiltme 30-XI-937 tarihine rastlayan Salı günü saat !5 de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komiıyonunda 
yapılacaktır. 

Pudra tılemindc keşfedil91iş en 

büyük sırdır. Bu yeni pudranın for

mülü ve istimal hakkı büyük mali 

fedakarlıklarla hemen Tokalon mü-

essesesi tarafından satın alınmıştır. 
ıl KAŞE 1 

~r. erı temin edilmek istenil-

haıı1 . 

1 

\_t>l<Jt Vi} ~ltliklcr mümessillerinin 
\oıla ayetler kongresi halinde 

t. tt:rtl ... et trıerkeıinde toplanmnla

iV - Şl\rtname ve projeler 170 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle Ankara ve Malatya Başmüdürlük· 

!erinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafia Vekaleti Müteahhitlik 
vesikasile di~c:r fennr evrak ve vesaiki İnhisarlar inşaat .Şubesine 
ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca fenni ehliyet vesikası 
almaları IAıımdır. 

~:';'~n T;~;~~~~:~~:~; n;;;:~~ d:~ ~· E On 1 LMl lı U &. 
h• g.,.ı gorununuz. n u . R n R 
1 Kiralık Gara Jn Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritiz: Romatizma b· "'l etrn 

~it Sah ekle nisbeten daha ge-
Sana~d~ Çnlışmakta bulunan 

- İQl'rıl karların bu sahaya göre 
' ilıli~a ş bulunan umumi vaziyet 
' lııı çlarını .. 

~ ~esuı· muşterek bir teşek-
\-1! al 1Yet ve zımanı altına 

ınacak tedbiı'leri bu e -

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştı· 

rak vesikasiyle % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapılı 
zar ilar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

"B.,. "7700" 

Teşvikiyede katane caddesin-

i 
de 124/1 numaralı garaj kiralık. D HÜR HÜR N ,. Sahip ve neşriyatı idare eden 

ı lır. Görmek ve kiralamak iste.o , ,-- r. •1 BG.§ muharriri 
yenler 124 numaralı apartıman Eminönü Eaanesi yanında has- ETEM iZZET BENlCE 

-
kapıcısına müracaat Tel. 22005 ta!annı kabul eder. Tel: 24131 

Bıısıldığı yer: Ebüzziya Matba~ 
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KANYAK K 1 M DE VAR 

• . . f ,, • .-,,:. • 

• -
... ·.:·:·:·:·:·:·:va Dik ve sarp çıkışlı Uludağına 

tırmanan acemi bir dağcının ote
le gelir gelmez ellerini hohlıyarak 
soraca2ı ilk sual budur. 

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

Tabii Kanyak yalnız UludağıJ1-' 
da kullanılmaz. O, rütubetli -fe 

nemli yerlerde soğuk algınlığ•113 

~arşı en iyi bir tedbirdir. 

IYciima soğ!Jğa maruz kalar9~ 
çalışan bir aile babasına akŞ3~ 
eve döndüğü zaman sunulac9

" 

en iyi şey, bir fincan çaya karşı 
tırılmış bir kaşık Tabii Kanyaktır, 

• • • . . ., • ' • . ;.ıııı... -'\. 
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1 
BAYRAM MÜNASEBETİ LE 

KIŞLIK SON MODA MALLARIN BOYUK· SATIŞI 

K A. R L ·M A N G E C i D i 
(PASAJ KARLMAN) 

Beyoğiunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi haii.nde teşhir edilmiştir 
~ ~ ... .... . . ...~ . ... 

#-' .. • ' • : 
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lp~~li jerseyden 

1937 Viyana Modeli 

KADIN ROPLARI 
Yünlü jerseyden 2000 Kuruş 

:Saçlan toplamak için 

ALET 
60 kuruş, Ondül~ yapmak ve saç

lar _için elzem diğer aletler 

' . ~ . 
. . . ' . · ·~ . 

Celap yününden 

YELEKLER 
Güzel fan tezi düğme ferle süslii 

~------4_2_s ___ ku_r_u_, __ _ 

Çizgili p oplinden 

ERKEK GÖMLEKLERİ 
190 kurut 

Zefirden veni cins 225 kuruş 

PİJAMALAR 

B 375 Kurut .., ______ __.. 

Erkokle<e, Baki.vah j 
SPOR ÇORABLAR1 

I+ 

f4 Safi yün 125 K~ 

> ' ~. •• ~.. • , ...... : ·;. 

KOMBİNEZONLAR 
Kusursuı ve teminatlı 

iPEK ÇORABLAR KAZAKLAR 

iKS~ 

SKi KçO~~Ô~LERi 
r' P amuklu yeni r.,son nıuh lc ı. 

Aphkasyonu ltlemell 

~- 350 kurut ~ Gayet güzel renklerde 88 Kr. • El iti %70 Kuru' .., __ _ re ık lerde ı 
490 Kuruf ___ ... -

Kadınlar için Dört renkte 8 parça'ı 

.. ___ _ 
1 • • • .,,. • "" , ....... 

fantezi yünlü lpekh eınpr . ıııc ba ıı n • 
ŞEMSİYELER 

Gayet u~lam kumaş, güzel saph 

~ 200, 140 ve 125 Kuruı 

ELDİVENLER LiKÖR TAKIMI EŞARPLAR En s!Şm~~:~:o~"'"' 
~ Modern desenlerde 140 Kuruş ~ Vual Emprime 175 K~ 

-
Garanti cins 18 O Kuruf 275 Kurut 

-~ 
RÜYÜK 

KÜRK YAKALAR 
-En 'MAKBUL ve FAYDALI HEDİYELiKLER. 

ile tezyin edilen dairemizi mutlaka ziyaret ediniz. Hediyelik 

. . . . . .... . ..... . ~. 

Kadın lara Celap yü n liı 

KOSTÜMLER 
(Röıı ar Arjante) Avrupada 

Boyanmıt 1850 Kuruf ~ binbir çeşid eşya bulacaksınız. • Son renklerde 1475 Kuru~ ..., ___ _ 
---------' 

_______ _, __ 

.~---------------------------------~-------------------------'!! 
_, 

· • • B~yı!ğlunun istiklal ve Tepebaşı gibi iki büyük mühim ' KARLMAN GEÇID} caddesini birbirine rapteder. Herkes serbestçe geçer, ser- •• 
gileri, gezip dolaşabilir. Esya :ılmak mecburiyeti yoktur· 
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