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t ~<~=Zili löyihası sür'at- ~~~;:;':nu 7 
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Almanyanın müstemli
ke talebi bir harp çık
masına mı sebep olacak 

)arı yolu beğenmi 

it ay at pahal/ılığının izale- BrU:::~a:onteranaı içli 

Almanya harekete geç
mek için neyi bekliyor 

Fransa şark hudutlarında yeni 
tahkimat yapmaktadır 

dı,11 çahtıror . 

8İ carelerı·nı·n de tetkı.kı·ne ta~:;::l!,~A:;~kse~a;:;~~:::: 
kolislerinde ortaya atılmış olan 

b ) . meselelere ta1ısi.s etmiştir. 

aşlandı' A nkarada Yenle ga~:.ti~:ac::~ie1~ü~~:~~:~~!et~;~:-
tere tarafından tanınmış olduğu· 
na dair olan 11aberin yanlış oldu-

b l•r bu·· ro kurulurvor iz~~: e~'::::::~~:~n sonra şunları 
eT bo:~::ı:~ii~ie!· !~~~~e~İe Di~: 

c('~:~'usı surette öğrendiğimize gfüe 
~· Bayar Türkiye Büyük Millet 
~lrıa ilde okuyacağı programı ha· 
lis tı l'llak}u nt<?şguldür. Program Mec
la111 :azartesi günü nktcdeceği top
il'a/ a okunacaktır. Celiıl Bayarın 
li~r edeceği nutkun iki saat kadar 
hi ~Cği tahmin edilmektedir. Saıa
g0re tnı· .bir zattan öğrendiğirr:ize 
~1 tııı C<:!lal Bayarm programında 
d.ı '.ti e~:t~n başarmıya muhtaç ol-

• llıe , 1~Utun işl<.>r ve knbinenin ifası 
1 r tu 1Yetini uhdesine aldığı vazife
tai'a ~akkuk vaziyetlerine göre sı
taı ·r oııacak ve modem bir prog-

ı ade .. 
l(ab· sını haiz olacaktır. 

~-a:'>'at ıne en bnşta ve ilk iş olarak 
~ ı>t· Pahaı ılığını indirmek ve ver-
2ıı •• •n tenzili üzerinde meşgul ol
buh; tnkUrıını aramaktadır. Kazanç, 

an, :muvazene, hava vergilerinin 

giliz efkô.n umumiyesinin Fran
kist tspanyol Hükumeti ile daha 
devamlı münasebetlerde bulun
manın faydadan hali olmıyacağı 
mütaleasında bulunduklarını giz
lememiştir. Binentice lngilterenin 
Franco nezdindcki diplomatik fa
aliyetini inkişaf ettirmek için bi
ri ticaret mümessili olmak üzere 
oldukça miUıim tııgiliz ricalinin 

1 

Fransız · Alman hududunda bir top mevzle sokuluyo r 

Salamanca'ya gönderilmesi mu •• Paris, 4 (Hususi Muhabirimizden) len mü det zarfında müsbet ve kat'i 
hakkaktır. ı- Berlinden heyecanlı haberler ak- cevap vermezlerse Almanyanın bir 

Populaire diyor ki: setmcktedir. Bu haberlerde Alman- emri vaki halinde ve derhal hare· 
clngiltcre Hüktl.mcti, lsp<myol yanın bir hafta on gün zarfında ken- kete geçeceği de bu şnyialar arasın

dsilerinin muzaffer olacaklannı disine müstemleke verilmesi husu - da zikrolunmaktadır. 
tahmin ederek, onları gücendir- sunda İngiltere, Fransa ve Versay İngiliz ve Fransız Haricıye Na
memiye çalı§maktadır. lngiltere- muahedesini imzalamış bulunan di- zırları Brükseldeki buluşma ve bir
nin bu köriikörüne 1ıareketi, Fran- ğer devletler nezdinde teşcbbiiste !eşmeden de istifade ederek bu mev .. 
sa hükumetinin vaziııetini daha bulunacağı ve teşebbüsü muayyen zu üzerinde müliikatlar yapmakta 

maddelerinden biri olan hayvan a- tandaşlarımızın retahlarının artma ziyade ko1aylaştu·acak mahiyette bir müdedt ve meh<.1 ile tahidd ede- ve Almanyanın vukubulacak talebi 
dedinin bu suretle çoğaltılmnsı im- sma hizmet edilmiş olacaktır. değildir. ceği bildirilmektedir. Alman notası- karşısında ittihaz edilecek hattı ha-
kan altına alınacağı gibi, memlekete Yeni kabine hayat pahalılığına (Devamı 2 inci sahifede) nı alacak olan devletler, tahdid edi- (Devamı 2 inci sahifede) 
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İtalya suve ş kanalın- Japon ittifakı 

---... ·-
Von Ribbentrop 
akşam Romaya 
diyor 

bu . 
gı-

dan kurtulmak istiyor 
Trablusgarpteki askeri tahşida
tın gayesi anlaşılmıga başlandı Muahede Romada 

İngilizleri Habeş mareşalının 
beyanatı telaşa düşürdii 

imza ediliyor 
Roma 11 e 
Berlln ard• 
sındaki U• 

zun telefon 
konuşması 

neticesinde 
Alman de· 
legesl he· 

Tayyarecilerimiz 
Tahkik heg'eti 

tetkiklerine 
--

bu sabah 
başladı 

Hey' et akşama kadar tetkikatını 
bitirip Ankaraya dönecek 

Bir ikinci teşrinde Ankııradan U
lus gazetesinin ikinci tab'ını İstan -
bula yetiştirmek üzere hareket eden 
Devlet IIavayollnrının cCan-5> tay
yaresinin kesif bır sis tabakasına gi
rerek uğradığı feci kazayı dünkü 
nüshamızda taf siliıtile yazmış. bu 
tayyarenin pilotu genç ve muktedir 
tayyarecilerimizden Ekrem Emekle 

Amiral Vasıf'a ve söz 
Sahiplerine cevap veriyor 

- -·------
Balkan Deniz Harbını nıçin kaybettik ? Sualine 

o harbi idare eden Amiral Ramiz yeni cevaplar 
veriyor ve beyanat sohiplerlnln sözlerını tahlil 
ediyor ... 



• 
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Umumi yerler inzi- lstanbuı 
bat altına ahnıyor Limanına 

Vergilerin tevh id ve Japon ordusu yen' 
tenzi~i ıayı~ası s~r'atle Bir muvaffakiyet 
m,~~~~l~~ ... m, g~~~,~~p~,~~~r~~ Kazandı . --- -

Yeni talimatname şehir 4 milyon 
meclisine verildi Sarfedilecelt ğunu tetkike başlamıştır. Kabine en laylığı temin etmek, köylünün ha- ( Birinci sahifeden dev~11'~ 

Belediye sm~rl~rı. içind.e bulunan 'veya dükkiımn bulunduğu mahallin 
ve umumun yıyıp ıçmesıne, yatıp Beledıye dairesinde bulunacak ve 
kalkmasına, taranıp temizlenmesine, üçüncü nüshası da çoğaltılarak ve 
eğlenmesine mahsus lokanta, gazi - büyültülerek dükkan veva müesse
no, kahvehane, tiyatro, sinema ve senin muhtelıf vcrlerine ·asılacaktır. 
emsali yerlerin Belediyece tetkik ve Bundan başka lokanta, gazino, bi
tasdik edilen ücret tarifelerini alel- rahane, berber gibi yerlerde iiat ta
ekser görülmiyecek yerlerde bulun- rifekrinin küçiikleri de bastırılacak 
durdukları ve hususiyle sayfiyeler- ve bunlardan bir tane behemehal 
de bu tarifelerin haricinde para a- her masanın üzeirne konulacak ve 
Jınmak suretile halkın zarara sokul- riizgar veya ahar bir sebeple zayi 
duğu vaki şikayetlerde nve Bdedi- olduğu takdirde müessese 1arafın -
yece yapılan teftişlerden anlaşıl - dan derhal yenisi konulacaktır. Bu 

mıştı. el ilanlarındaki fiatlar dll\·arlara a -
B u vaziyetin önüne geçmek üzere sı1anlarla bir olacaktır. 

Daimi Encümen tarafından yeni bir Musadadk fiat tarifesi bulunmı -
talimatname yapılmış ve Şehir Mec- yan ve bunları talimatnamenin gös
lisine verilmiştir. Bu talimatnameye terdıği şekilde asmıyan müessese sa
göre, Belediye zabıtası bu gibi yer- h ibleri hakkında kanuni takibat ya
Jeri daha sık ve daha bundan başka pılacak ve ağır nakdi ceza alınacak
her türlü karışıklığa ve yanlışlığa tır. 
meydan bırakmamak için fia t tari-

feleri üçer nüsha olarak tanzim edi
lecek, b ir nüshası her taleb vukuun
da ibraz olunmak üzer e alakadar 

müessesenin yazıhanesinde saklana
cak, diğer bir nüshası o müessese 

ŞEHİR MECLİSİ BUGÜN 
TOPLANIYOR 

Bugün saat 14,30 da Şehir Meclisi 

1 

dördüncü devresinin ikinci içtima-

ını yapacak, encümenlerden çıkan 

mazbataları müzakere edecektir. 
UtHUfltUtlllltllllllUlltlltlllllntıUHUIWJllllllllllHlllllllHIUhfltfUllfl•lfH1ffttlHUtU11111ııuııı1111111ıu11111uıınıınuıuıınnrmuuuı• 

Ata türkü 
Tebrikler 
Cumhuriyetimizin 15 inci yıldö -

nümü münasebetile bütün devlet 
reislerinden Cumhurreisimize tebrik 
telgrafları gelmiş ve bunlarda Şefi
mize şahsi sıhhat ve saadet ve Türk 
milletinin refahı temenni edilmiş
tir. 

Atatürk, bu telgraflara, yine tel
grafla teşekkürlerini bildirmişlerdir. 

Yarın Ramazan 
Yarın ramazanın ilk günüdür. Bu 

münasebetle bu akşam mutad oldu
ğu üzere davul çıkacak, camilerde 
kandiller yanacaktır. Evkaf İdaresı 
ı amazan münasebetilc camilerin bü
tt.in hazırlıklarını ikmal etmiş, Müf-

ti.ilük de viıi7leri ayırmıştır. Bundan 
başka bu yıl camilerde kurulacak 
m<>hyaların mevzuları da hazırlan-

1 Şükrü Kayanın 
Onuncu yılı 
Kıyemtli Devlet adamlarımızdan 

Şükrü Kaya, Dahiliye Vekaletine 
getirildiğinin ounncu yıldönümünü 
idrak etmiştir. Devletin en büyük 
ve en mes'uliyetli bir işi olan Dahi
liye Vek:lletini on senE>denberi mu
vaffakiyetle idare eden Şükrü Ka
ya, bir kaç yıldanberi Parti Genel 
Sekreterliğini de ifa etmektedir. 
Kendisine daha uzun yıllar için mu
vaffakiyet dıleriz. 

Melek serbest 
bıraklldı 

Armudluda bir genç kızı iğfal e
derek evlenmıye teşebbüs eden ve 
nıkahları kıyılacağı sırada kendisi-

nı tanıyan otelcı tarafından kızın 

ikazı üzerine meydana çıkan erkek 

kıyafetli Kcn'an müstear adlı Me-
ınıştır. Bunlar, Hava Kurumuna ve lek, izmirdc zabıtaca serbest bıra
hayır cemiyetlerine yardım ile A- kılmıştır. 
tati.ırkı.in vecizf'lerinden mürekkeb- Melek, bugün lzmmlen şehrimize 
dir. geek<:ktır. ----
ltalya Süveyşten 
Kut·tulmak .. 
istiyor 

(Birinci sahifeden devam J 
lrnanlclan geçen İtalyan vapurları . 
nm 1,200,000 liret müruriye verdik
lerini anlatmış ve İtalya Hükumeti
nin her şeyden önce Habeşistanı Sü
veyş kannlına muhtaç olmadan doğ
rudan doğruya ana vatana bağlıya
cah yolu tE'mınE> karar verdiğini iki
ve ctmi tır. 

Siyasi me-hafıl bu beyanattan son
ra Trnblustaki tahşidata karŞl daha 
büyiik bir alaka muhafaaz etmekte
dir. 

Bu miinasebetledir ki; gazetrlcr: 
Hangi yol Sudandan ve Tana 

gölünden gecccek yol mu? .. 
DC'mckte ve.. böyle bir cür'etin 

f talyaya p<?k pahalıya mal olacağını 
kaydetmE'ktcdirlE'r. 

- ıı&ı•iıilF 

Alman yanın 
i Müstemleke 
Talebi 

( 1 inci sayf adan devam) 

reketı tesbit etmektedirler. Her iki 
devlet Hariciye Nazırının da Alman
yaya karşı fedakarlık mcvzuuna te
mas C'tmedıklcrı anlaşılmaktadır. Bir 
kı ım siyasi mehafıle ve gazetclC're 
~örP bu yolda Almanyanın yapaca-

1 ğı her hangi bir emrivaki bir büyt.ik 
harbin 'ukuunu teshil edecektir Di
ğeı tnraftan Hrilen haberlere göre 
Almanya bu husustaki talc>bini yap
mak üzer \eni Alman - İtalyan -
Japon ittıfakının Romada imzalan -
ması bcklenmcktE.' V<' Hitler de Fran
ko gibi nrtık İsonyna meselesinin 
Frankistl<'r lehine halledilmek üze
re bulunduğu karaatindedir. 

--------
Kaza kurbanı 
Tayyareciler 

ipek böc ği tohu u 
ihracatına başla dı 

B. ( 1 inci ~cyfocları a'evvm ) uyuk Hnı bdcn evvel ipek böceği 

seri bir şekilde hayatı ucuzlatmak kiki ihliyaçlarını mahallinde tesbit . b" t" n ırıull 
ile Nankin arasındakı u u . Çir. 

çarelerini arayacaktır. Bunun için edip derhal bunları tahakkuk ettir- kaleleri kesmektir. Nantao'dakı bİ· 
!.\. ide bugünlerde Ankarada Başveka- mek. kıtaatı, Changhni'm cenubu g·arı·ı:· Hiıklımet, limanlarımızın ısıw1 ve 1 . ilfl'I • 

1 etın nezareti altında bir tetkik ko- Maarifte: Memlekette okuma se- sindeki Lunghua \•aroc:lına çek ,,t•· inşası faaliyetini sür'atlendirm. iye 't · k 1 k b k ~- J\ .. 

1 mı esı uru acn ve u omitenin ferber1iğini t<.>min ve yeni üniversite tir. Çin kuvvetleri, simdi bu no karar vermUir. Bu maksadla Istan- h 1 • 
• azır ıyacağı proje mücadelenin ve ve mektebler kurmak. d t h .. -> k d' bul limanında yapılacak modern tc- a c:ı aş.~1lu etme ·te ır. atı. 

· müacdele teşkilatının esasını teşkil Dı'gier taraftan ziraat, ticaret ve Chansı·, 4 (A.A.) - Japon., k. ıtııfl'IA .. sisatın da iki yılda ikmali için yem p 

. ledecektir. . . 1 . d b k k d . k Ch nın b h 1 t 1 tır Bu sanayı ıı:: erın en aş a ·ara, emz şimalden ve ı::nr ·tan ansı ...,.p'' ir program azır a ı mış · IJ t h 11 v • 1 db' 1 ~ r- 1 ,.,vı-
·1 -ı.aya pa a ı ıgını ıza e tc ır eri •ve havaya müteallik bütün müna- kezi olan Taiyuan'a do!!ru il.ere ...... programa gorc, iki yılda dört mı - d b ı d' 1 - ~ -.ı .. 

d k' arasın a e e ıye ere verilecek hiz- kalat işlerini de sinesine alncak bir •tedir. Bu kıtaat. dahn şimdıden c~e-yon lira hnrcnnarnk limanımız a 1 metler de bu arada tesbıt edilecek- tre rn ;:I"' 

tesisat, rıhtımlar, tahmil , .e tahliye Milli İJ...-tısad Vekaleti kurulacağı iyuan'a takriben 50 kilome. 
1188

t. 
vesaiti, antrepolar tamamile yepye- tir. hakkındaki şayiaalr, gün g<?çtikçe fede bulunmaktadır. Aynı Jc • ..,11• Diğer tarnftan Celal Bayar kabi- d" T , 

0 
k'l tre şıw 

ini ve otomatik bir <:ekle :;okulmuş . . h 1 d kuvvet bulmıyn bnşlamıştır. un aiyuan ın 5 ·ı ome · .:tır· 
:ıı nc>sının programı şu ana at arı a 1 l" d k" s· l . . ,. . 1 etJPl,. l')J ...,c::ktır. Celfıl Bayarın, Atatürkün ac.ılış I ın e am · ın usıen 1 ışga A .. ıt· 

1 " ~ muhtevi bulunmaktadır: a Şıo> 
ı Adliyede: Yurdda adaletin daha se .ı 

Bllndan başka Snrayburnunda bir ı nutkunda ı'şaret buyurdukları ve·, JChengtai clemiryolu boyunc . "'ıı• 

1 
feribot iskdcsi ins.asile Avrupa ve uI3en, ekonomik hayat denince zi- tnn gelmt-kte olan kU\rvetler ı ·aaJcl kolay \'e seri ve daha açık usullerle , arkın 
Anadolu trenleimin birleştirilmele- 1 raat, ticaert, sanayi ,.e bütün nafıa 

1 
iyuan ın 48 kilometre dş' 

ltevzi edilmesini temin edecek ısla- Sh • · 1 ır 
iri keyfıyeti de tetkik edilmekteclır. hat icrası. işlerini biribirinden ayrı düşünül- ouyoung ı zap~:~ ·--

! Ayrıca vapurlara kömür ve ~u İktısadda: Endüstrileşmeyi hızlan- nıesi doğru olmıyan bir kül saya- ı· l 1 
verme işlerinin asrllestirilmesi içın • k d'~ 'k d. h 1 d . . "ml . d d 'lh 1 k ngı· ı· z er • 1 oırma , ıgcr ı ·tısa ı sa a ar a ıkı· rım.~ cu esın en e ı am a ara 
bir proje hazırlatılmıştır. ş<.>r yıllık kalkınma programları ha- kabinede bu esasa göre tadilat yn- F k 

--·------ lzırlnmak \•e esnafa ve san'atkıirlnra pacağını muhtemel görenler de var- ran oyu 1 
1 Dışa rda n gelecek 1 ~.::: ... '.~.r:::.~ .. ~~.:~:: .......................................... ~:~.:. ... m............................................................ Ta Dl yor lar ını . 
Museviler Bir amelenin beyni: Excelsi~.1'";!.:~;f;:~:~ J•:ı-:;~. 

--Meclise 
Lay1has1 

bir kanun i 
tek)if edildi 'ı 

ti d •• ı d •• jPays, yazı~ ~r: . ta''nssllt Pa a 1 Ve O U .Londra, ispanyada bır ··k(Jııll11 
• • icrası ve bu memlekette . su ini tB' 

tesisi için hazırlanmak vazıyet fr31"' 
kınmış olduğundan .F'ransanın, t.iJli 

sız-İngiliz cephesinin istikif'llg~ıte
muhafaza etmek için olsun n . bit 

Manisa Meb'usu Sabri Toprak, 
Meclise bir takrir vermiş \'e ticare:t 1 
maksadile dünyanın her hangi bir 
ınoktasından ta\•attun etmek mak· 
sadile memleketimize gelecek Mu
sevilerin Türkiycıde kalmalarına i
zin verilmemesini ve halen ecnebi 

Bugün öğleyin iki kamyon 
çarpzşması oldu .. avı 

reye imtisal etmesinde mus 
menfaate sahih değil mıdir? olJlll' 

tabiiyetini haiz olan Musevilerın 
Türk tabiiyetine geçmelerine müsa
ade edilmemesini istemiştir. 

Bugün saat 12,30 da Fındıklıda fe-
1ci bir kaza olmuş bir amele otomo-
bil altında can vermiştir. 

• , Fındıklıda, Fındıklı palas apartı-
!manı önünde bir kaldırımdan diğe-
rine geçmek üzere caddenin ortasın
dan yüryen odun deposu amelelerin· 
den İzet Dolmabahçe tarafından ge-

!suçlu şoför Eyüb yakalanmış, İzzetin I Ask<.>ı·i vaziyeti pek parlak ·Jiıııll 
. . . . "ınessı cesedi morga kaldırılmıs kaza hak- yan Valencıa, Ingılız mu .

11 
e-

:ı:• S 1 'd k' "f nu tevıı kında tahkikata başlanmıştır. a amanca a ·ı nu uzu . . .
0 

ts· 
• • v d k b' F ıümessıJını .ı.. Yıne ayni saatta Galatada Dogru- ece ır ransız n • JlllW 

· d'l · d 'hfmal pek az yolda Kapıiçi hamamı önünde bir de ym c .. 1 mesı~ e, 1 ı . 
tramvay - Araba çarpışması olmuş- zu: gorecektı~: • . i J\sturıe5 
tur. Ot ba1yalarile yüklü olarak ha- Ispanyo1 Hukumetçıle: 'tıerinde11 

ve Santander muzaffcrı.ye jc:gııl 

Takriı de ancak profesör veya mü
tehassıs ecnebi muse\rilerin bu ka
yıddan istisna edilmesi kabul edil
mektedir. 

mamın yanındaki Terlikçi sokağın- sonra kendilerini pek zı.Y. adeeıes1i , , 
len bir kamvonun önünden kaçmak dan ç1kan Muharremı'n yu··k arabası b d 

" etmekte olan esirlerin mu. a bı'r fil' için koşmıya başlamış, bu sırada Dolmabahçe istikametinden sür'atle d ilk 
Bu mühim takrir, Meclisin Hari- mülteciler meselelerin e 

Tophane cihetinden gelen 3837 nu- gelen 57 numaralı Beşiktaş - Fatih d. 
ciye Encümenine havale edilmiştir. ide elde cdebileckler ır. ~k(ıı1le-
Yakında Kamutayda da müzakeresi maralı şoför Eyübün idaresindeki tramvayının önünden kurtulamamış Diğr taarftan, İspanya ~ude rııılC• 

kömür yüklü kamyonun sademesine ve müsadeem olmuştur. İ 
1 

1 tlerın ı yapılacaktır. tine tabi spanyo eya e rratıSl 
........... .. ......... ..... ....... .. .................... uğramış, tekerleklerin altında kalan Müsademede araba tamamen par- ıtarı milyonlara baliğ olan ,dıf· 

1 KÜÇÜK HABERLER ı amele İzzetin beyni patlamış ve he- çalanmış, tramvayın da ön kısmı ha- ,men&fiini d'e unutmamak . .1azı~ ıco!1' 
men ölmüştür. sara uğramıştır. Bu yüzden Emin- B Norman Davis'in Bruk~ yısi c --.--ts-, •k•a•n•u•u•n•J•ıa•z-ir .. a•n•d•a• ç•o-·p·ç•ü•le•r_.e Kazayı müteakip knçmak istiyen önü - Bebek htıttındaki tramvay se- fcransındaki müdahalesi do 8 siJlde 

de teşmil edilecek ve çöpçüler Sf'ki- kamyon, 200 metre kadar ileride tü- ferleri yarım saat kadar durmuş, kn- Mme. Tabouis Oeuvre gazete 
zer saat olarak ve günde iki ekib ü- tün deposu önünde durdurulmuş, za hakkında tnhkikata başlanmıştır. diyor ki: . e J al'°n· 
z"rinden çahştmlncaktır. cB. Norman Davis, Çin ıl ~:ıetfllc· 

1 * Galata rıhtımile yeni meydana Yedikule b. ıs· . ket direktö ya arasında hiç bir fark g\a e!· 
asfalt dösc>nmesi dört avda bitiril • lf lr Şif • mektedir. Bu nutukta Arnerıoldll • 

imek üze;e dün bir müteahhide> ve- y t hJ•k • •• 40 b• ı· karı umumiyesinin uyanrnıŞ k pe''• 
riJmiştir. angın e 1 esı ru ın ırayı ğunu gösteren bir işaret araırıa 

D h d A d ? hudedir. p.J3~ 
* Ege mıntakasında yeni yılın tü- 3 a Sa VUŞtUf U ŞlY J • • 'FRANSANJN EVVELDEN fi 

tün piyasası dün açılmıştır. Fiatlar VAR MI İDİ •(ıffı t 
70·90 arasıdır. Ycdıkuledeki Biiyük Debağat Fab- Şehrimizde ticaret yapan İstrcn f i rnı:ı. ., 

Brüksel. 4 (A.A.) - Y t pJaf111 * Sovy<:>t Sefaretinin açık olan rıkaları dun akş_am ikinci bir yan- Karpet Enrak şirketinin Çekoslovak almakta olan mehafilde o :fJıııc(ı• 
başkatibliğinc kadın diplomatlardan gın tchlıkesi atlatmışlardır: tebaasından olan müdürü Şarl Sal- • t Fransa . ..-1 mütemmim maluma , J3ı.ı• 
olga Nikitina tayin edilmiştir. Hatırlarda olduğu üzere bundan zer şirketin kasasından 40 bin lira metinin İngiltere tarafından ··odet• 

* Heybelide> ki Deniz Lisrsinın Hi2 
1 
iki ay kadar evvel burada çıkan bir aşırarak ortadan kaybolmuştur. Şir- gos'a bir ticaret mümessili go fl'lıııı• 

nci yıldönümü bu oyın 1R inde büyük yangında dört büyük fabrika yan- lket mümessilleri, dün Müddeiumu- mek tasavvurundan uzun ::vdet· 
merasimle kutlanacaktır. mış ,.e diğerleri de muhakkak bir miliğe müracaat edeıek keyfiyeti danberi haberdar olduğunu ' 

* Bu sene Roınanyadan 10 bin tehlike atlntarak kurtulmuşlardı. bildirmişler ,.e Türkiye ile Çekos- mektcdir. .,,
3 

bll t ~ 
muhacir gelmiştir. Bır ay 1.arfındh Dün gecekı ateş yine ayni sahada Jovakya arasında mevcut mücrimlc- Son zaman1arda Fransa •dıt tor 
beş bin daha gelecektir. 110 bin mu- İsmet kardeşlerin boya fabrikasın- ri iade muahedesine ıstinaden bu birin perşemlx- günü Londrahle J(O' 
h · d b 1 k ·· d k t Ianacak olan Ademi Mudaa 1~,..c:iıı· acır e uraya ge me · unre ı;ıra an çı mış ır. adamın buraya getirilm<.>sini iste- e :ı--
beklemcktE>dlr. Bı.iylik bir kazanın içinde kayna= mişlerdir. mitec:inin heyeti ıımurtıi;'.e h~0cr ,11' 

l b l h l 1 den onra ittıhaz C'dilec gı * Yarı mkiloluk rama.ldn p'dd~- tı an oya ar, er nası sa ate.ş a mış Adliye tahkikata başlamıştır. ,.:ı-
rine bc>ş ve bir kiloluklar a on kunıı:: ve vulcrc dökülmüştür. Biraz sonra . _ __ _ rilmi~lir. da autı lC' 
fiat konulmuştur. çıkan alc\•ler etrafa sirayete başla- Eden ile D Jho ~ra ı!l f'lle 

k i d h ı 'tfa'"e':e habe Filistin miif tüsü F ran· pıları görü mc, bilhn<;<:a bU ,. ... re~ ılc * Yeni Afi~aj talimatn. me ,.e tn- mış \'e rn a er a ı ı_, " r . . • h . 
1 

cıkkıııd-:ı '' t 
rife~i Daimi Encümence t<>tkıkc> veı ileıe-k ıtfaiycnin mt.idahalesi sa- sa dan istenmiyor nın sıyası cep .. ".~ı 1. iki f{iiktı~ f1 

bac;lanılmıs.tır. y€'sinde ikinci bir yangın afetinin ö- etmistir. Bu gorucm<'. . 'ki tnr3 l< 
Londra, 4 (A.A.) - A\·am Kama- b h d t tl\ a'dakı ı fl'l:ı nüne geçılmiştir. u s. " a spa . slf'll • * Yeni bir ticaret muka,·elesi ak

di için Lctonyadan üç kişılik bir he
yet gelmiştir. * Fındık ihraç kooperatifleri ku
rulmasına karar verilmiştir. 

Romanya Krah silah 
fabrikalarını 

.ı. 

*Üç mahkumu, bir kadının evin- gezıyor 
deki eğlentiye götüren jandarma Ah- Prague, 4 (A.A.) - Romanya Kra
medle Ali onbaşı üçer ay hapse mah- lı Carol, ile Prens Michel, B. Benes 
kum c>dilmişlerdir. tarafında nkabul edilmişelr ve ken-
* Liman Umum Müdürii Raufi disile öğle yemeğini yemişlerdir. 

rasında B. Ormsby-Gorc bir meb- i biri lchirde hiç bir tcdb~ kkıfll tııtt 
uzun aşağıdaki sualine menfi cevnb \'E' bilhassa muharib~.ik \arrıgı1'le" 
vermiştir: nımıva ancak r,öriiJlu]P;.

1 
etrrıcl< ~ıd 

Baş Müftünün iadesi için Fransız çekildikh'n sonrn tc>vessu . 111 te' 
makamntı nezdinde teşebbüsatta bu- susunda mutabık knld•Jdııtl 
lunulacak mıdır?> etmi .. tir. -

Fastaki 
tohumu ihracı memleketimizin iyi radan hareket etmiş ve bu sabah İz
bir ihraç madde> i ıken, bilahare bu mit<> varmıştır. 

Heyet, İzmitte kısa bir müddet js yüzüstü kalmıstı. 35 bin kutu to-
hum 140 snndık içinde 20 yıldanbc>ri kaldıktan sonra doğruca Karamür-

sele hareket evlemiştir. Teknik he
ilk defa olarak dost İrana ihraç edil- yeti Karaınürsclden kazanın vuku _ 

Manyas dün akşam Ankaraya git- 'ÖğlE.'den sonra Krla ile Prens, Brno

miştir. ya giderek silfıh fabrikalarını gez -
* Tarihi vesika, fiş, totoğraf, ki- mişlerdir. 

M ünha l meb' ksluklara 
kimler nam zet göste· 

rilecok 
Meclisteki üç münhal mebusluk

tan birine Sıhhat Vekaleti Müste-
şarı Hiisameddinin, diğerine Başvc-

1 Tahrikô.l 
- ·- •,.ıflıtl 

f aŞ1" ı Sultan bundan ··yJiİYo 
1 Jd .., nu so µ1'· 

miştir. Bu münasebetle Bursada bir bulduğu köyle civarrndaki tep<.>de 
merasim yapılmıştır. fenni tetkikler yapacak, kazayı gö-

Bir kutu tohum, 60 kuruşa sntıl- renleri dinliyecek, tayyarenin par
mıştır. İpek böceği tohumu ihracatı- çalandığı tepeye çıkarak tayyarenin 
nın çoğaltılması için tedbirler alına- uçuş vaziyeti hakkında mahallen 
caktJr. bir keşif yapacaktır. Bu meyanda 

kaza anındaki hava vaziyeti hakkın
Bir in il iz emisi ge· da rasad ve hava istasyonıarmın çı-
lince tevki f ed ilece /kardığı raporla: da ~e~kik ~.lu~acak-

l
tır. He)et, tetkıklerını bugun ıkmal 

Seza~alir adlı bir İngiliz . ~emisi etmiye ve bu akşamki ekspresle fz
Balta lımanında Damad Fcrıdm ya· mitten Ankaraya dönmiyc çalışa
Jısına çarpmış, rıhtımı parçalamış, caktır. 
fakat gemiye bir şey olmamıştır. İn- ı Parçalanan tayyarenin iskeleti ve 
giliz gemisi Karadenizd'en. avdetinde dağılmış olan parçaları Kayseri tay
buradn alıkonularak tahkikat yapı· yare Fabrikasına görıdrrilrnck üze-
facaktır re toplattırılmıstır. 

tab ve tablolardan mürekkeb bir ga
leri tesis edilmesi mukarrerdir. * Seyid Rıza ve m·enesinin mu
hakemesine d<>vam edilmiş, Seyidin 
dığe rs0rgerdelere gönderdiği mek-

tub ve aldığı cevablar tetkik olun -
muştur. ' * Erdün'de isyan olduğu resmen 
tekzib edilmektedir. 

* Macar Basvekilile Hariciye na
zırı yakında Berlini ziyaret edecek
lerdir. 

• • kalct eski Kalemi mahsus Müdürü 
Yugoslav Başvekıh Vedidin namzed gösterilecekleri 

Roma ya gitmiyor söylenmektedir. Üçüncü namzedin 

Belgrnd. 4 (A.A.) - Havas Ajansı 
Muhabirinden: 

B. Stoyadinoviç'in B. Ciano ile B. 
Von Neurath'a iadei ziyaret etmek 

üzere. Roma ve Bcrlin'e sevahati ih
timalini iyi malCımat almakta olan 
mehafil tekzib etmektedir. 

kim oalcağı bi rçok şa) ialar mevcut 

olmasına rağmen heniiz kat'i şekil
de öğrenilememi~tir. 

Çocuğu çiğneyen maki
nist t evk i edil di 

Alı ismınde on ynşındn bir çocuk, 

Yeşilkö~ de tarla süren b'r traktörün * Londradn Belediye intihabatı Üç ayhkiarın yoklaması yanında oynark0n makinist çocuğu 
yapılmış, Amele Fırkası mühim bir Üç aylık maaşların altı ayda bir görmeden traktörü işletmiş, çocuğu 
ekseriyet kazanmıştır. Diğer eyalet· yapılnn yoklamasına bu sabah baş- altına aJarak ezmiştir. Ali hastaha

lerde Muhafaznkfrlar ~ok ka~ bet - ı Jnnılmıstır. Ayın yirmisinde ikm.:d ı neye kaldırıhnışsa da bir saat son
memic;lerdir. cd:lc>cekfü. ra ölmüş, makinist tevkif edilmiştir. 

nıesu o uj!U wını, 1• . Fas su j\Jbll 
Parıs, 4 (A.A.) - ~ sör çı' 

. d pro1e · 1c te rin nihayetın c haricıı 
.,. dut ' 

el-Fassi hakkında hu . lt" 
miştır. . tB 

karmak kararı ver. . tçiliğıı1 dıl" 
Profesör, Fas mıllıyes'ul adde 

rikatındım başlıca rne 
1 

• 

mektedir. ~taleası 9,'.·t ,. rnu 'C" 
General Nogues ın .,. 1nstcı11 11ııt . • •e \'C ı• 5 .. rt ı 

dıktan ve Hnrıcı) 13. " ıı!JB' 
1 t nazırı p. 

nazırları ve de\ e 50nrı:ı rilıc 
ile mutabık knlındık~n~aınct 01~tif· 
el-Fassi için mahallı 1 

·n cdilJll: J.f· 
Libreville -Gabon· ta):lc Qorb IJl' l· 

Kendisi dün tnyynre ı·olıt çıl< ;l~ 
rikaya müteveccihe~ ~yylJresi 
mıştır. Oradnn denı ,·ti.1'' • 

· ·· ··ıecerLibreville gbturu · · 
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------------~,, Köylerimizde ! M o sev g i s. ,-Halk. Fttozoru-ı 

1 . dıyor kf · 1 Sesli, sözlü 8 H lk 1 d -(o her: Sinemalar... 1 üf~n a .. ev erin e mec· ~ett::::~: ::ö~ Buay ı 1 
semtinde 1 1 

Can 1 (motor kursları) açıl• Bilmem sizin sokaktan da geçiya 

açı iyor Hazarlanan g~nlş pr.ogra· mu? .. Fakat onlan tanımıya.n hemcr, 
mın tatblkıne geçıldi b 1 d yok gibidır. Çatlak bir sesle kafıye-

. Her kıiyde, köylülerimizin zirai, 1 m a S f n a aş a n 1 siz, ı-ezmsız manileri acayıp bir ma-l-le 'l a • b. k dın iktısadi, ictimai ve ahHiki sahalarda 1.:am.a uydurarak keteı llelt•ası ve ,. az e namın ' ır a ve hem bılgilcrıni nrttmnak ve hem de 1 - nane şekeri satarlar... Pencerelere 

bi,. erkek devama mecburdur , , medeniyetin en son terakkile~~i Memlekette. motörlü vasıtaları b?ka:ak, :dah. cdcih sa~ıı rak oylc 
• kendilerine gösterip tanıtmak ıçm ' hır soyleyışlcrı ı:ardır kı onlarda şe-

~U" M:ubtcm<.'l bir ~ava tehlikesi karşısında.h~lkın Y.~pmıya mecbur ol- köylere seyyar sesli, sözlü sinema- kullanabilecek Oll binlerce ker satıp para kazaıımaktaıı =·vade 
raıfas:0runma tertıb~tı. ha.kkm.d~ halkı yetıştırmc~ ~.ze~e açı~~s~ ka • tar gönderilmesine başlanmı~tı. 1 sesini beğendırıp taJcdır kazaıımak 
lraf trılan k.urslar, Ikıncıteşrının ı.6 ncı pazartcsı gıınu şehrımızın her Bu yıl, seyyar sesli sinemalar yal- ha/k kazaııı/zgor arzusuna benzer bır 1 al · rdır 
1 •nda a) nı zamanda açılacak ve derslere başlanacaktır. Kurslar par- nız Trnkyanın hemen bu tün vila - Söyledıkieri nedar? Anla ıI na .... 

l'llı \e lialk~\·i binalarilc ilkmektep binalD.rmda açılacak ve her aile na- yetİeri ile Kocam, Manisa, Zongul- Kamyon, motosiklet, ziraat makineleri gibi motör ve motorlu vasıta- Sokagın haline. etrafında bıriker ço 
y~~;irki ~adın, diğeıi erkek olmak üzere behemehal ikişer kişi iştirak dak, Muğla, İçel,Kars. Kayserı ve larm yabancılığından halkımızı kurtramak ve bunları bilfıil kullanıp, cuklarm entarilerinirı rerıgit c kı _ 

tice tır. Kastamonu vilavctlerine merbut bu- işletebilir bır seviyeye çıkarmak için halkevlerinde (motör kursları) dar kafiye dti.znıek gayretıle bir '!Jı-
fr ahalle mümessilleri; kurs1ara bu şekilde iştirake mecbur olan aile Iunan köylere ğideceklerdiı. açılmasınn başlanılmıştır. ğın sarmayı bir araya getirırler 

1
,c 

tıl <tduıı t~sbit eylemiş. listelerini Vilayete vermiştir. Muallimler de ay- Ö . .. d k' ) ıldan itibaren sey- ı Anadolunun muhtelif şehirlerinde ve ezcumel İzmir, Adana, Ankara bir §air, bir musi1dşmcıs gururile do-
rnıştır. n~rnuz e 

1 
• . d d' ve diğer sair bir çok şehirlerdeki halkcvlerinin iki gün evvel açtıkları laşırlar. Başınııı iutunde ıayıdı[!t 

}<: yar sınema heyetleı ının n e ı ço - k 1 k v b ·· ·· ·· 1 'h · ı Ik f' 'T' k ~ . Ursların ders saatlcıi, bu cuma günü :r.:ıpılacak olan son bir içtimada 1 w • • • • b"'t" k" 1 urs ar ço rag et gormuş ve yuz erce genç, ı tıyar ıa ımız, mo orcu u süslü tenekesini 
1
,ere indirerek u _ Sbıt l · galtılacağı gıbı dıger U un oy er 1 t•· l" t l k l1 l ••v k .. .. t t · :ı 

h o llnncaktır Bundan başka akşamüstü işlerinden çıktıktan sonra . 'f d d kl d' 1 ve mo or u vası a arın u anı masını ogrenme uzere muracna e mış- zun uzun gazelli heyheyiııi ha.ykı-"'ııflanın ınua"yen. bı"rkaç minu"'nde birer saat sürmek üzere münhasıran ide bunl.~rdaı~~sltı a le ~ ~ede k~rbır. lerdir. Şchrimızdeki halkevlerinin hepsinde de pek yakında ayni kurslar 
... rnurı .J ,,. ' Bu rnunaseud c şe ırımız e ı ır-

1 
kt nr dururlar. 

n . ara mahsus diğer bir kurs ta açılacaktır. Bu kursun da yeri \•e k . sinemacılar veni sesli açı aca ır. Şiiri ve musikiyi kaldınmlara J;a-
.ı gı memurların ilk dcvr-eve iştirak ettirikcekleri cuma günkü toplan- ço .seyJar d 'k d 'k ~b .

1
• Hariçte işi olan gençlerin, işlerinden kaybetmemelerini temin için 

~ ka .J makıneler te arı e ere u vı a - t" .. . r k d 1 . h ftad .. .. k 
1 

.
1 

ekt dar indiren bu sokak şaırl~nniıı bu rarlaştırılacaktır. 1 1 1 k .. A adol mo or ve motorcu u ers erı a a uç gun a ·şam arı verı ec ır. ava .. - a.,,.,.. lıaykır ~ıan, bozuk bir l\u yet ere an aşma uzere n u şe- ·ık d 1 . 
1 1 15 

k d " k · t ........ >" 
rslara istirak etmiven kadın ve erkeklerden 100 liraya kadar ce- h' l . 't . b laımşlardır I er.ser, tamamen nazarı o arak ' , ay a ar surme uzere er- gramoforı plağı cızırtısı ile yağlan-~di alınacaktır. • ı ır ~rıne gı mı)e aş. . . :. tib edilecektir. 1, 1.5 ay sonra ameli derslere, yani tatbikata geçilecektir. 

Sı - Dığer taraftan şelmm_ ızdekı bu • Tatb;kat zamanlarında talebeler, bilfiil otomobil, kamyon, motosiklet, mamış. paslı bir kapı rendesi gibi si-

k 1 d r l 1 be be nirlcrin. üstünden bir destere gıbi n h _ Lu••zumlu tün sinema .a.r a es.as. ı m .~ ı~a r ziraat makineleri ve sair bütün motörlü vasıtalar üzerinde çalışacaklar-
'< ln ayvan 1 kk k ğ t i 1 goste 1 geçer. Sattığı keten 1ıelvası ne kadar l mu ıa a · o rre ıcı ı m rı me- dır. Ameli ve nazari olan kurslar, tamamen rneccanidir. Genç ve yaşlı her 

· b · ld ~ h ld buna h ağdalı fakat 1ıafif ve şekerli Lse bu tl,. k ~ B • d •kk f sı mec urı 0 ugu ~ e . ~~. isteyen ve ötedenberi bu işlere arzu ve hevesi bulunan herkes halkevle-
f}. l n lZ l so a g a l r l a sinemada maalesef. rıa~·et edılmedığı rine müracaatla bu arzusuna nail olabilecektir. Bu suretle pek kısa bir ses, bu yô.ı:e de o kadar ağır, kekrem· 
Ol k 1 J 7 • f göri.ilmektedir. Nıtekım bu hafta zaman içinde memleketimizde binlerce, otomobil, kamyon, motosiklet, sidir ... 

a ,.Q mayınız. V e f QV Sl ye • Beyoğlundaki büyük iki sinema, hiç ziraat makineleri ve sair bütün motörlü vasıtaları kullanmasını bilen Destaııctlıktan yetişmiş bu boyalt 
QC)i(Cl~a h b k bir öğretici film gC>stcrmemi~lerdir. vatandaşlar yeti;:ecektir. şeker satıcılanndan biraz insaf, llira.: 

1 ~ ayvan era an. Kendine şirket memuru da şiire ve musikiye karşı hürmet 
•r; evve la bunlara sUsUnU verenlerde n ıoeklemek 1ıakkımızdır. Zira pence-

'l'ıı "eda etmendırı sakınınız ı Tunceli Mısırlılar Tapu ve relere baka baka mahalle kadınla-
~· :~~:::ıı~· k:~~~'. ~~~ ~~b; jda~:e:~~~ ı!~~~~~r::m~; :v!~~!~ En nzamur bir / slanbul Kadastro memu- ~ı;ı~:~;~e:~~e~:n1~:~~::::;mn;~ 
\'a :la 'ilenen diğer her nevi lıay - suertile bazı dolandırıcılıkların go- D • / C' b kl • 1 hiç bir memlekette yoktur. Bu. hiç 
-ı~n~ sokaklarda meydanıara, ar- ırüımesi üzerine elektrik şirketil a- ıgar o uyor ..,izi e ı yor. rini arasında bir !eklitıe. uu~ıyan gcı.ri~ bir tica-

. rI~rq ırakılmaları \'eya bu gibi bonelerine verdiği makbuzların ar- . ···--- rettır ı·e hıç bır yerde bır mal bu 
( l'i le gezdirilmeleri Belediyece kasma: (Dolaııdırıaılardan sakını- Oç ayda 3 m ilyon 70 0 b in Nısırh seyyahlar ı şehri· Şehrimizde geni' ta y i n kadar 1 ümayişle satılmaz: 

nu 
0 

arak yasak edilmiştir. nız. Her memurdan hüviyet varaka- lirah k inşaat yapıldı m ize celp i ç in t e dbir v e te rfiler yapıldı H alk Filozofu 
S\ıhipı:;ıre riayet etmiyen ha)Tan sı isteyiniz) tarzında izahlı büyük; Tunce1inde büyük bir gayret ve ahnıyor İstanbul kadastro fen memurları ..................................................... . 
\raııı tı ıdcezaJandırılacak ve hay - ilanlar koyınıya başlamıştır. - dikkatle başlayan imar ve inşa faa- 1 arasında son günlerde yapılan yeni Açık 

Yaz mevsiminde Mısırlıların hari-tır. ~hal müsadere olunacak- Diğer taraftan polis idaresi de, bu liyeli, kışm gelmesine rağmen pek tayin ve terfileri yazıvoruz: 
ce çok geniş nukva&la seyahate çık-tı, jhususta icap eden büti.in tedbirleri büyük bir hız ye çabuklukla devam tıklarını nazandikkate alan Beledi- Bu meyanda Kadıköy kazası ka-

b~~ı ,:r taraftan henüz Anadolunun almıştır. En küçük bir dolandırıcılı- etmektedir. Her tarafta ve her gün dastro fen memurlarından Hulkı ter-
L. ._az ı ye Turizm Müdürluğü. Mısırlıların İ · ~~i n·b~ nrında inek, sığır ve koyun ğa tevessül eden ve kendisine elek- birçok yeni umumi binalnrın temel- fian stanbul grup mühcndislığine, 
~l'ıııctt:.1 ı hayvanların mahalle ara- 1 trik şirketi memuru süsii \•ererek !eri atılmakta, bütün noksan Ye ek- şehrimize celbedi1mesini temin için Kadıköy kadastro fen memurluğu-

• 
ış ve 
Memuriyetler d a "'"rb 1 d'l kt a· bir pro1·e hazırlamı.va başlamıştır. ı· b l k d f l lli rıa_:;· ec;tçe dolaştıkları görül- 1 halktan para almak istiyenler der- siklikleri itmam c ı me e ır. na stan u n astro en memur a-

'°"'•• 1:n bunlar da menedilecektir. hal vakalaııacaklardır. Şimdiye kadar \•e geçen birkaç Bu projeye göre. Mısırdan yaz için rında Hamdi, İstanbul kadastro fen O rma n muhaslbllklerl v e 
1\ 

1

''

11111

11 • r d ı buraya geleceklere nakil \·asıtala - ı w f ı d kAtibrğl 
~·b·o·s·ıe·r ....... ra·g .. = .... tl'eite .... ı.:·:w·: ~f'~~·~~;~d~;!~i~i: i~i,f 7~~ ~~~.~~· ko~~:~~~ı.:·;~~;,rı:~~~~.~~~ ~~~:;~%;~.~ }k:~:~,~:i~·;:~~: ::::yo:~~~:.~~::·~" .. :ınce 
Ş - ra edilmiştir. Bu teahhütler içinde ucuzluk temin olunacak ve kendi- bi mı:>zunlarından Bedri Va cıaf, Srı- teşkil edilen yeni orman teşkılatın. 11 

ı • F h d h f nafıa, maarif ve kışla binaları inşa- terinden li.ızumund n fazla para a- rıyer kadastro fen memurluğuna iş t• 11 

• f da münhal birçok orman muhasiplık 1- a 1 Servisi e a a_... atı mühim bir yekün tutmaktadır. lınmasına meydan \"erilmıyecektir. Beyoğlu kazası kadastro fen memur-
- vazifeleri ve orman muh scbe me-Şimdiye kadar sarfedilen bu 3 1-di- Bu hususları Mısırlılara bildirmek •farından Kemal, açık bulunan ka -

Y murlukları bulunmaktadır. q 14 b 1 1 k sur milyonun birkaç misli daha sar- \'e İstanbulun tobii gül!>elliklerini dastro birinci mıntaka fen memurlu-t •• i d"l k b 1 T ı· S 1 t k · l · r· 1 b Bu vazifelere talip olan gençler i-0 O US e a Ç 1 a C ~ e ı ece ve u sur.et e.. unce ı, .~ar- an a ma ı~m msusı rı ış er ve ro- ğuna Ankara kadastro müdiırluğu 
~ d ·· ı ~·ı k l\ · çin İstanbulda \'e di rer birçok vıla-kın en mamur bır numune ıvarı şur er ncşreaı ere· '!ısıra gonaeri- lfen memurlarından Fethi terfıan ta-

1 e ~ .. hal' k nmuş olacaktır . leC<.'ktir . d'l . f yetlerde tahriri imtıhanlar açılmış-
lltiin uzak ma-·hal''eler bı.rhı·ı·ı·ne ı ıne •• o .. ' . . vı;)~iı~ :;z::ı sicil muhafızı iken tır. Şehrimizdeki bu imtıhanlara ka-

t ı B 
1 

bul edılm<.'k için birçok gen~ler mu-t t 116•·1 k •ı Ankara merkez tapu sicıl muhafız-ŞO. obüs halları.le bag"' /anıgor U un ıvı U e Ql ' lığına tavin edilen muhafızın yerme racaat etmiştir. 
116 k l D [ l İmtıha nsualleri Vekaletten gön-dı)ec i§~iıle Fatıh arasında otobüs işletilmesi için yapılan müracaat Bele- lVIe fep er U Ve yetim er Kadıköv tapu sicil muhafaza mus- derilmi:otir. ilk imtıhan bugün Vılii-

Ci\'~ \'/buı edilmiş, bu hatta 14 otobüs tahsis edilmiştir. Bu otobüsler, G • l / f • .. vıni Nafız terfian, Kadıköy tapu si- yet binasında orman müdürhiğü kıs· 
~tt.ny_e~lerden gelmekte veya evvelce burada cezaya tabi olduğu için e ll lŞ e fi l yor• lÇl n .. , cıl muhafız muavinliğine de Usb.-u- mında icra edılmcktcdir. 
bır hn/~1 ıstirdad edilmiş olanlardan verilmektedir. Bu hatda seferler Birçok yeni pavyonlar iV'aa , yaklamalart ba,ladı ·dar. tapu_ sic.il mu~afız mu v"ni Zıva Diğer taraftan şehrimizde 

1000 
ku· 

l3 laya kadar başlıyacaktır. v e iUiveler yapllacak Dul, yetim ,.e mütekaitlerin her )tayın edılmışlerdır. ruş maaşlı ,.e münhal Adlıye zabıt 
b~Yli ~etle şehrimizde Tramvay Şirketinin faaliyet ve müşterileri bir İstanbuldaki orta okullarla Jisele- altı ayda bir yapılmakta olan maaş - · ·--- katiplıkleri için bugün son mi.ıraca-
~SUı mış olmaktadır. Çünkü halk, tranwaya nazaran biraz pahalı rin gelecek )'11, ihtiyaç nisbctinde yoklamalarına bu sabahtan itibaren Ahırların k ontrolUn a at güni.ıdur. Talipler ara ında bu a-
~~ı'ıtı~k: .rağmen, o müthiş kalabalık ve izdiham arasında salamura gibi genişletilıneleri, bu suretle yeni başlanmıştır. başlandı r yın 10 unda imtıhan yapılacaktır. 
i;:: ~olc~~scğ fazla bir kaç kuruşu seve seve feda edip çok rahat olan oto- mektepler açıl arnk yeni idare kad- Yoklamnlar bu ayın yirmisinde bi- Beleaiye Reislıği tarafından veri- SON TELGRAF: Munhal işleri 
.:1ııt!tı •• u unu tercih etmektedir. Bu rağbetten cesaret alan açıkgözler roları ".·apılmasına meydan verilme- tecek \'e bu müddet ic.inde '.'oklama ~ l§ı· -' -' len bir emir üzerıne şehrımızdeki her giın ya1ınakta deva llli'decegız. l'lı b; .. ' otobüsle nakliyat sahasına d'Ökmüşler ve bu yeni ticaret, en mesi kararlnştınlmıştır. muamelesini bitirrniyenler, maaş 

"4 Yol olın t ahırların teftiş edilme:sıne b.:ışlanıl- Ancak mi.ınhal iş olm dıü·l zaman-Ş(!b • • uş ur. Me,·cut lise ,.e orta okul binala- tevziinden sonra "·oklamalannı \.•aıl- " 
tırn d i .J mıştır. Bunlardtın gayrisıhhi olan a- lrır mecburen fasıla verılmt'.'ktedir. I li A.ı...... ız e artık işlıyecek otobüs kalmadığından, zmir Ilelediyesi- rmdan genişlemiye veya yanına pav- f tırıp para alabileceklerdır. --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

:h.._ ·•ııınyad . b" l t• . ~ . d be . • hırların sahipleri teczh·e edılecek - r """" ~tr Ci, an yem oto us er ge ırtmesı uzerıne, uzun zaman an rı yon ilavesine müsait olanlar tesbit 1 Bu münasebetle hiç kims<>, geç 
1 s<lli tarına (120) otobüs işleten bir Türk sermayedar, bu otobüslerden edilmektedir. Bu tesisat önümüzdeki kalmak yüzünden paraya geç kavuş- lerdir. 

~ \'ak stanb!-1la getirerek Kurtuluş - Bcyazıd hattına tahsis etmiştir. tatilde yapılacak ve gelecek tedris mak istemediginden birçok şubelere Diğer taraftnn bu teftışlerde ma
~~k Şe~n~a .Izmirden \'e muhtelü şehirlerden ~-30 otobüs daha getiri- yılı başında her şey hazır olacaktır. daha dünden ihtiyar kadın ve erkek· halle aralarında gızli ahır bulunur
otcı ır. l3 rınıızde bazı yeni otobüs hatları daha açılması da düşlinülmek- Bu itibarla nazari sahadaki hazırlık- ler müracaat ederek yoklamalara sa derhal yıktırılacaktır. Ve gızlı a-

btı.s ~ SUretıe şehrimizin bütün uzak mahalleleri biribirine bir de lar, keşifler, ihaleler 1 Mayısa karlar aid eksiklerini daha dünden tamam- hır işletenler d" mahkemeye \'eı ile-
~ütile bağlanacaktır. bitirilecektir. lamıya başlamışlardır. ccklerdir. 
l --- w • 

~ yüyiip küçlilen, normııl bakı~larını 

A ş K A ,,., N A N D 1 M ! ~:;i~e~:~şı~~ı~~c:i::~d~~b~~esl~e:;:::~ ~ rek eski bakışlarına kavuc;ınu<ı gibi 
idi. Adımlarım gittikçe ağırlaşmış 

Yt:ızan : ve ben orada sanki mıhlanıp kalmış-
liıı.~ Halil Fırat tım. Ktifur ve günlük kokulu, koyu 

1ıtı Cıbi d · l I 

kamı göğsüme yaklaştırırken buğu
lanmış gözlerim bu yeni mezar ta -
şında bir mısra \ eyn bir tarihçe arı
yordu. Bir Çanakknlc veya bir Sa -
karyc:ı kahramanının adını o'rnmak 
için çıçpınan dudaklarım bu mezar 
ta~ında şu mısraı tekrarladı durdu: 

1 - Bu ne dalgınlık? 

1 
Kulaklnrımın yanıba ınd.:ı nn ızm 

yükselen bu ses beni sankı ruvadan 
1 uyandırıyor; başımı si.ır'atle gerıye 
çeviriyorum: l\Tekteb arkada ların1-

l dan en samimi bir dostum: 

t d ' he onakalmıştım ... Her a- istikamette uzaklaşırlarken kulak- gô ge i scrvistan içinde sanki bir gü-
~ l~ but-tesadüf katili bariz bir Iarıma birkaç kelime çarpıyor : listandı burası .. ona dikkatle bak - kalıalar. 
bd~. un çıplaklığile gösteri - - İlk istasyonda tevkıf ... artık her dtıkça dgüzel!iğine daha çok nüfuz e- cZeyneb için ey zair en gii.zcl f ati-

Kusura bakma divorum. p ~k d .. 1-
cZifaf sız di1ğii.n1erde yiikseleıı 1:a1t- gınım ... 

O gözlerinin içine kadar heyecan!ı: 
- Yeni b;r roman mı:' t: o~t c 3 1 ld iyor um. ı•fornkım gittikçe artıyor-

h or hı k -sey n aşı ı.. d .. w .. t t·ı· kl" d 1ıalar! .. > t: -., dıı.ı r elime b·ı sö leme v d"k 1. t k ~ 1 . • u. mus a ı ı menşur şe ın e ve ne-~ \lakı ı e y - e ı ·en ı opra yıgın arını çıg- f. b" d . . . 1923 
- Hayır, evet . şey L 

~ ltıı.- arı kiliUenmı'ş g"ıbı' ka _ n "er k ki . 1 ıs ır mermer en yapılmış ıçlı bır lh~···t..t~...... e,, c uza aşan ınsan ar... d . ki 
'"1~lli ,:ıelye başlıyor. Açık siyah Orada yapyalnızdım. Kanlı bir hy~t:a,b enur parma . ıkların ve mu-

t '<t n ~ "
1a tası., k · . . . ı ın oya ve ovasmdan saksılı sak-"~ "'ogSU .. esıyor; ışte o za- 1 macerayı koyu golgelı yapraklarile ~ . '. ' 

c1 ı_ tldeıı k . . . . ~ sısız renk renk çıçeklerın yaprakla-
t { o._\İlti oyu, pelteleşmış bır gızlenııyc çalışan soguk sen·i ağaç- d .. 

1 
. . h .. 

~ ,ı_l'ci iıldy~~: Zavallı kadın o ka- l Iarında ardı ardına uğuldayan bir- krı.n han goz erımı enuz ayırmıştım 
t ~ · UrüJın" k" d k .. k b . . . ı. eyecan ve manası anlatıJınaz "bı. ıgr~n uş ı, o tor, yu- aç aykuşun sesı .. sonra derın bır b" · .

1 
k 

1 1~·e ç kır1şıklnrla Müddeiu- sükfıt ır manzara ı e arşı aştım : 
~o S<:sıelliyor . · ~ ' BEiki bir romanda bile tesadüf e-

~=t<tan Öl .. . . Dayandıgım mezar tasından yavaş dilse inanılmıyacak olan o güzel 
~ t: "'ll.ış cı: mu~ .. sol memesınden yavaş ~o~ruluy~~um. Vakit hayl~ İ· tabloya dikkatle baktım. ' 

\' ıJor Ve snora ilave edi- l~rlemıştı: .Gcldı~ım yold:n ~erıy.e Mermer taşın üzerine boyluboyun-
' Jı.~. 04

1laeqk b dorun ek ıçın patı kaya dogru ılerli- ca yapılmış, eski fak at üzeri çiçek-
.-..ı~lttab·ı aşka bir şey yok, ar- yorum. 

1 "(ltq~ ı lrı..inizr erle bezenmiş bir vatan haritası ... 
"tlı, ıutrıı.ıın· · Yeşil parmaklıklı, yeni taşlı küçük Bütün benliğim teneden tırnağa ka-
lq <la~tl'Qfı1ld kı, lazımgelen tali - bir parka bcnziyen o mezarın önün- dar sarsıldı. Bir adım geriledim. Bu 
~ ~t~~l~ b~~~ verdik~en son- deydim. Korku, heyecan ve hayalde mezar kimindi? Ve ben kimin kar-

C.'d r ~n kestırme yo- ağırlaşan kanlı maceranın binbir ih- şısında bulunuyordum? Basundan, 
erek a.:.Jd"kl · · k · l d • 

...... ı • erının a ·sı tıma in en ötürü zaman zaman bü- derin b ir saygı ile çı kardı!'!ını sap -

- Nereye gidiyordun bcivl~? 
Mezar taşında başka bir şey göre- - Hıç .. hedefsiz bir gezinti... 

mc~im. Dakikalarca bu iki mısra .ü~ _ Aıa, 0 halde bol bol konuşuruz. 
zerınde mıhlanan bakışlarımın ıkı Sana bir sürü anlataC'aklnrım var. 
kat clüğümlcnıniş bir muammayı çö- •Yalnız biraz hızlı yürü .. boyan oto-
zememekten doğan yorgunluğunu mobilde... · 1 
göz kapaklarımda hissettiğim zaman ı Ded · v b - .. ı. ı · 

. . . . .. . ı, e ana soz SO\ eını\·e v~ .ıt 
vakıt havlı ılerlemış, koyu golgelı b r k d k ı · d' S · "ki 

• • • w ı a ma an o uma gır ı. uru er 
bır sessızlık ortalıga yavılmıya baş-
lamı~tı. gibi arabaya göturdü. Otomobılde

yiz!.. Ziya durmadan an1atı,·or. l\fo-

daya gelmiştik. Zorla kö~kte alıkoy-
Caddede, dalgın yi.ırüyorum. Bo

şım sızlıyor; kafamda binbir düşün
ce, benliğimi, bilinmez bir ıstıraba du. Bir tesadüf, romanın ikınc_ı kah
sürüklüyordu. Ömrümde ilk defa di- ramanile bcrti kar ıla tırmı ti Ba-

ı mağımdan ziyade ayaklarımın hakim yan Ziya ... 

Joldukları bir yoldan yürüyorum. 1 fok bir akş,ım Modanın Kaiaınış 

1 
!l~ycl:ırpaşa tr:mway virajına f el- "oyuna bakan 'enı, kurşuni boyalı 

m~tın'. ı ( Deı·amı var) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Bu mahalle halkına 
Yazık değil mi? 

Cılıangirde oturan bir karii -
mı::deıı aldığımız me1cıupta dıyor 

kı 

cEski Salıpazarı J10k1.LŞunu11 üst 
tarafında bulunan kaldınmdakı 

analağam bozuktur. Buradan ta
şan pis sıılar açıktan akıyor. Bu 
cıı.:arda otııran, bu pis kokudan 
müteessir olduğu gibi sokakta oy
nayan çocııklar da bundan dolayı 
türlii hastalığa tutula.bilirler. Bil
hassa tifoya yakalanmaları da 
yüzde yüzdür. 

Bu 1ıal, uzun bir müddettenberi 
det:am edip dw·uyor. Geçen sene 
tamir cdilmi§ti. Fakat iyi yapıl
'n1adığm.dan yeniden f cci bir şe
kil aldı. Bizi bu ı:aziyetteıı 1curta
racak makamın gazeteniz ı·a.sıta

ıil.e nazarıdikkatini nca ederim. 
SON TELGRAF: Muhterem 

kariımizin bu çok 1ıakh şikayeti
ni. çok çalışkan olduğunu takdir
le duyduğumu~ Beyoğlunun genç 
Kaymakamı Bay Danişin nazarı
na. bir an enel mahalle lıalkmın 
bu badireden kurtanlması temeıı· 
nisile arzedcriz. 
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A L M A N Y A 50,000,000' Hiıkim ile mahkum 

ingilterede bir h8ki111 
mahkum ettiği ada· 
mı hapisten çıkarçık· 

T amamile Hitlercilerin İngiliz lirası 
idaresine geçiyor.. ~:;;~~~~~~~~~~~~;.~ 

Dr. Schacht niçin iş başından uzaklaştırıldı? 
!erinden bir kadın, kocasından ay
rılmış ve mahkemeden boşanma ka
rarını aldığı günün akşamı Nevyork 
civarında bir meyhaneye giderek 

1\ 'azı·lerı"n çog""u sevı"nç içı"ndedirler Çünki Schacht gelib geçene içki .içirm.iştir. Mister l "1 • Gogenhaym ısmırftlekı bu kadın 

Onl. arın bı"r çok tasavvurlarının öniine geçmişti ' ata bindiği_ elbiselerini gi:miş ve 
• yanına uşagını almış oldugu halde 

Fakat şimdi artık nazır dokotr 
Şaht yoktur. Yalnız Alman milli 
bankasının umum müdürü olan dok
tor Şaht vardır. 

O çekildikten sonra mücadele bit
miş değildir. Göring - Şaht mücade
lesi perde arkasından yine devam 
etmektedir. Göring mücadeleyi şu 
son safhasına kadar kazanmış oldu: 
Hitler Şahtın istifasını kabul etti. 
Fakat bundan sonraki mücadele saf
haları ne olacak?. 

Çünkü ne de olsa Şaht gibi bir 
şahsiyet kolay kolay bir tarafa atılı
verir gibi değildir. 

923 de Almanya pek büyük bir 
mali buhrana uğramıştı. O zaman 
her işi beceren Şaht olmuştur. On
dan sonraki buhranlarda Şaht mem
leketine çok hizmetler etmiştir. 

Hitier iş başına geldi geleli ise 
Almanyanın yeniden alabildiğine 

B ir Nazi m it in gi silahlanabilmesi için lazım olan pa-

Nihayet koca Doktor Şaht da git- her vesile ile doktor Şahtı uzaklaş- ı 
ti demektir. Doktor Şahtın kim ol- !ırmak istiyor, onun her fırsatta mü- a 
duğunu hep biliriz. Almanyanın en cadcle edib duruyordu. Son za· 
meşhur maliyecisi, en meşhur iktı- malarda Almanyadki şiddetli didin
sadcısı bir adam ki kendisi şimdi me vaziyeti malumdur. Her vasıta
Hitlerin fırkasına girdiği halde se- ya müracaatla memlekette iptidai 
nelerdenberi Hitler hükumetinin ik- maddelerin yerine koymak için bir 
tısad nazırlığını etmiş, durmuştur. çok çareler düşünülüyor. 

o gece meyhaneye gitmiştir. Fakat 
vakit geçmiş, sabaha karşı iki adam 
meyhaneye gelerek zengin kadına 
kendilerinin sivil polis olduklarını, 

eğer müsaade edilirse biraz bir şey 
içmek istediklerini söylemiştir. Ka
dın istedikleri kadar içebilecekleri
ni söylemiştir. İki adam iç<>cekleri 

kadar içmişler, fakat artık herkes 
dağılırken onlar da çekilmişlerdir. 

Zengin kadın da meyhaneden ayrıl

mış, fakat kendisini uzakdan bckli
yen otomobiline giderken yüzüne 

şiddetli bir darbe indirildiğini anla

mıştır. Kadın birdenbire neye uğra
dığını şaşırmış, fakat kendine geldi

ği zaman para çantasının çalındığı
nı hemen anlamıştır. Fakat hırsızla
rın hesabı yanlış çıkmış: Onlar bü

yük bir para bulacaklarını zanneder
ken ancak 60 dolar gibi bir para bu
labilmişlerdir. 

Bu kadın çok zengin bir bakır 

kralının karısı idi. Eğer koca
sından ayrılmasaydı da bugün onun 

mirasına konsaydı kendisine tam 50 
milyon İngiliz lirası kalacaktı. 

maz işıe koydu! 
İngilterede Bristolda Pcrri ismin

de kırk beş yaşlarında b;r adam mah
pus bulunduğu hapishaneden çıkar

ken şimdiye kadar ömründe ilk defa 
atliin bir lutfuna uğradığını söyle -
miştir. Bundan dört ay evvel Perri 
b ir adamın yüzünü ustura ile kes
miş olduğu için dört ay hapse mah
kum edilmiş, geçen gün bu mahku
miyetini bitirerek hapishaneden çık
ma zamanı gelmiştir. Fakat o çık
madan evvel kendisini mahkum et
miş olan hakim tarafından hapisha
ne müdürüne telefon edilerek Perri 
hapishaneden çıkar çıkmaz gelib 
kendini görmesi bildirilmiştir. Perri 
hapishaneden çıkıyor, doğruca ha
kimi görmeğe gidiyor ve görüyor. 
Fakat o anda da gözlerinden sıcak 
sıcak yaşlar akmıya başlıyor. Çün
kü hakim kendisine diyor ki: 

- Senin için devamlı bir iş bul -
dum. Bundan sonra artık iş güc sa-

~· · ··-

Dünyada emsali11e 
tesadüf edilmiY611 

bu hadise nasıl 
cereyan etti 

il' ı~ 
O da hakime çok hararetli b . ı 

rette teşekkür ettikten sonra d•1° 
hibi olarak herkes gibi meşgul olur- f JJ} 

~ .......... , ................... 1111 .. m(mDaemvmammm1•6mıiı~n·c ıiılı•maYİİll"•~~ 
ki: 

TÜRK SiNEMASINDA ~~;~~i~:ı:i 
Tı~~l~e HACI MURAD 

LEON TOLSTO Y'un meşhur (HACI MURAT) fi lm sanayiinin ıafer; 
en büyük eseridir. M.·şhur Şey h Şamil'in Kafkasyada Çar ordular.•r 
istibdada karş ı açlık• is t ı k la l mücadelesinin en parlak sah1 e

leri ni bıı bti yük fılmde ırörünii ı_ 

Yaşı altmışı geçkin, aslen Dani • Almanya bugün yoksullukla, im-
markalı olan Şaht daha Hitler hü- jkansızlıkla mücadele halindedir. Al
kumeti eline almadan evvel Alman \manya haricden demir getirtmeğe 
milli bankasını idare ediyordu. Na- mecburdur. Bunu mümkün olduğu 
zır olduktan sonra bu vazifeyi mu- kadar dahilden tedarik için memle
hafaza ediyordu. Şimdi nazırlıktan ketin her tarafı araştırılıyor, nerede 
a)Tılınca büsbütün bankadaki kol- işlenmemiş·kalmış ufacık bir maden 
tuğuna dönmüş oluyor. sahası bulunursa oradan istihsalatı 

HARRY FLEMiG TRUPU 

Doktorun adı uzundur. Şöyle ya- !azami dereceye çıkarmanın çaresine 
zılıyor: bakılıyor. 

Horace Hjalmar Şcaht. İşte Göringin başında bulunduğu 
Biz kısa Şaht diyoruz. Evet.. Şaht teşkilatın işi, gücü budur. Fakat bü

beynelmilel bir şöhreti haizdir. U- tün bu işler niçin, bu mücadele ne
mumi harbde.'1 sonra büyük bir •öh- yedir? Alabildiğine silahlanmak i
ret kazandı ve Almanyayı harbden çin'. A!manya top, tüfek, tayyare 
Eonra bir çok mali iktısadi buhran- !yapıyor, ·apacak. Eline geçen ma
J.ır , snasında idare etmiş oldu. deni ve elindeki parayı buna vere-
Şaht Hıtler hükumetinin iktısad cektir. 

nazırı şu son üç sene z;ırfında belki Halbukı doktor Şaht böyle düşün
en bir on iki defa istifasını vermiş- lmüyor Dôrt sc'1elik program Alman
tır. Fakat her defasında bu istifa lyanın taın.ımile siliıhlanmasını te -
kabul edilmemiştir. min neticesine varıyor. Şaht silah-
Şimd keza istifa etti. Bu sefer ka- lanmağa sarfedilmck için para vere-

bul edildi. miyeceğini söylemiştir. Bütün sana-
Te~rinievvelin 26 ıncı günü öğle- ·ıı netice itibarile harb sanayii ha

~e nsonra kabineyi toplamış, vazi- line koymak ve pek büyük tesisat 
,eı, tetkik etmiştir. Kabinede Şah- l''e in<aat vücude getirmek hep bu 
:n istifası meselesi konuşulmuş ve programın hedef" dir. Şaht sarfedile

. 1etirede bunun kabulüne karar ve- cek paralara acımaktadır. 
r.lmiştir. Ondan sonra artık Şahı Al-1 Bu \'az 'yet ise Şaht.n ergeç gitme
m ?)yanın iktısad nazırlığından ta- si, yahut dört senelik programı ta
marr ile çekilmiş oldu. hakkuk ettirmek işini üzerine almış 

Alman mehafilinden anlaşıldığıra olan Goringın çekılmesi Hizımdı. Da
ı;öre Şahtın bu suretle işden çekil - ha doğrusu dört senelik program
:niş olması general Göring gibi Hit- dan \'az geçmeli ıdi!. Fakat Hitler 
lerın en yakın adamlarının bir ga- hı.ikiımeti Şahtı feda etmeği daha 
!ebesi demektir. Şaht altmış yaşını kestirme yol bulmuştur. 
gcçkındir. Göring daha gencdir: 44 Şaht nihayet bundan bir buçuk ay 
ya~ında, Göring bir çok vazifeler al- kadar evvel istifasını vermiştir. O 
mıştır. Hava nazırıdır. Dört senelik zamındanberi istifa etmiş olmakla 
plfını başarmağa memur olan teşki- beraber ilk teşrinievvelin 26 ıncı 

l iitın başındadır. Şimdiye kadar, he- gününe kadar bu istifa henüz kat'l 
le şu son on sekiz aydanberi Göring !şeklini almış değildi. 

Tefrika No: 56 
İkinci Neşet paşa fırkası - Yeni -
şehrin 25 kilometre garb cebhesin -
de, (Çormaklı) köyünde. 

Üçüncü Memduh paşa fırkası -
Yenişehrin 15 kilometre cenubunda 
(İnebekler) köyü ile cenubundaki 
sırtlarda. 

Beşinci Hakkı paşa fırkası - Vls
tin mevkiinin 20 kilometre şimali 
garbisinde (Gerli) köyünde. 

Altıncı Hamdi paşa fırkası - (İ
nebekler) ile (Çormaklı) mevkileri 
arasında. 

Dördüncü Haydar paşa fırkası -
ihtiyat olarak (Yenişehir) de, ve mı.i· 
tcferrik hizmetlerde, müstakil süva
r i fırkası ile, ordu ihtiyat topçusu 
(Yeinşehir) de. 

Harbin ikinci safhasını da muvaf
fakiyetle idare etm~k ıçın , n isanın 

17 inci ı::ününderı.beri , her tara fta 
~ 

mühim keşıf hareketlerine devam e
dilmiş; ve artık düşman ordusunun 
vaziyeti tamamile öğrenilmişti. 
Yunanlılar, (Çatalca) da sıkı sı -

kıya tahkimat yapıyorlardı. Diğer 
taraftan da gece gündüz çalışarak, 
(Vlstin) tabyelerinin noksanların ı 
ikmal ediyorlardı. 

Ayni zamanda yeni kuvvetler de 
getirmişler; buradaki müdafaa hat
tına, 20 bin nefer yerleştirmişlerdı. 

(Osmanlı umumi karargahı) pla
nını çok isabetle tertib etmiştı ... Yu
nan müdafaa hattının ortasından 

yani (Vlstin) ile (Çatalca) mevki
lerinin arasından girilecek bu iki 
noktanın biribirile irtibatı kesile -
cek.. ondan sonra, ayrı ayrı (Çatal
ca) ve (Vlstin) üzerine yüklenile
rek buradaki km·vetlc r imha edi -
kcckti. 

Or. Schacht 
rayı temin ve tedarik eden, kaynak
lar bulan hep bu Şaht olmuştur. Na
zilerin mühim bir kısmı Şahtın git
! mesine çok memnun olmuşlardır. 

Çünkü Şaht gittikten sonra bunlar 
şimdiye kadar besleyib durdukları 
büyük tasavvurlarını hakikat haline 
getireceklerini zannediyorlar. Şahi 
pek çok masrafların önüne geçiyor
du. Şimdiden sonra onun şahsiyeti 
gibi büyük bir engel kalmıyacaktır. 
İşte buna seviniyorlar. 
Şaht iktısad nazırı olarak senede 

17,000 İngiliz lirası tutarında para 
alırdı. Milli banka umum müdürü 
olarak da senede 2,000 İngiliz lirası 

l tu~arında para almaktadır. 
Öniımiızdeki nisanda Şaht milli 

ı;ayı da bırakacaktır . 

Bu a şam 

s RAY 

ve 15 AMBASADÔR KIZ - 10 Sevimli erkekten mürekkep 

CONTINENTAL 
Bu Cuma günU TEPEBAŞI 

AMBASADÖR CAZ 1 
geliyorlar ve GARDEN'inde Cumartesi numara• 

larına baş!ıyorlar. 

........ ·~'' ı..·~.·-,·~·'+ ~· ..,,, .. _ .. -.,;.-' : ' ' ~ ~·~ .. ~ ~ . . 

BU AKŞAM ( iPEK) Sinemasında . Jr'~ 
Senenin en mii dhiş• en güzel- en muazzam FrJ n sııc ı söılt1 şaheserı ~ 

• 

SARI ESiRLER 
400 mil yon luk Çin'in me rkezi nde 
müdhi ş fedakarlıkbrla fil me a'ının ı ş 

Aşk • Heyecan • Güzelli k • isyan 
Harp Çinli Ruhu Çinli Fedakarlığı 

Baş rollerde : 

PAUL MUNi 
VE 

LU iZ E RAYNER 

Sinemanın en dehak Al' artisti 

HARRY BAUR 
Sinemasında Bayan Harry Baur : Rika Radife 

ve JAQ UELINE LA UREN T ve GEO RG ES RIG AUD 
tarafınd a n fevkalade ya ratı l an 

Şahe•cri ni takdim 
ediyor. 

k adını a rı ... Altın için sefahat mahailele ri le batakha neleri.. Kavga l a rı ... ihtira sl arı .... Oı un . .. fç ki .... Ve mücadeleleri ... 
tasvi r eden büyük bi r Fra n sız film i. 

llAveten : FOX JURNAL· Bu senenin alamod kürkler vesaire .... 

Plan muvaffakiyetle tatbık edıl -
mişti ... Hakkı paşa fırkası (Vlstin) 
üzerine bir nümayış icrasına başla· 
mıştı. Yunanlılar, bunu hakiki bir 
taarruz zannederek, bütün nazarı 

dikkatlerini burada toplamışlardı. 
İşte o zaman, birinci Hayri paşa 

fırkas ı (Koçeri) den hareket etmiş .. 
(Çatalca) üzerine ilerlemişti. Ayni 
zamanda, üçüncü ve altıncı fırkalar
da harekete geçmişlerdi. 

İlk temasta, Yunanlılar beyhude 
yere telaş göstermişlerdi. Osmanlı 

kuvvetleri (Somviç) köyünün sır t

larına gelir gelmez, şiddetli bir tü
fek ateşile kuvvet ve vaziyetlerini 
bildirmişlerdi. 

Halbuki, aradaki mesafenin fazla
lığı bu ateşi tesirsiz bırakıyordu. 

Osmanlı piyadeleri, beyhude yere 
cephane sarfetmemek için, ateş aç
madan ilerliyorlardı. 
Düşman, devamlı ateşine rağmen 

Osmanlı piyadelerini tevkif edeme
mişti. 

Taarruz kıt'aları, kendi ateş men
zillerine gelince, hareketlerini top

·ı cu ile birleştirmişler; düşman hatla
rı üzer ine müessir ve müşterek ate
şe giri >mişlerdi , 

-
Bu ateş, dü§man müdafaa hatları- !anarak, kiımilen dağılmışlardı. Ta-

nı bunaltmıştı. Ancak iki saat kadar tarlı sırtları, zaptedilmişti. 

mevkilerinde tutunabilen düşman Düşman; bu müdafaa hattında, 

piyadeleri, birinci müdafaa hattı o- yirmi tabura yakın bir kuvvete ma
lan (Teke) nin şimal sırtlarını bo- likti. Fakat, taarruz kuvvetlerinin 
şaltarak (Çatalca) ya doğru ric'ate şiddetine mukavemet etmek müm
başlamışlardı. kün değildi. Ric'at eden kıt'alar, 

Üçüncü ve altıncı fırkalar da ateş (Çatalca) da içtima etmişlerdi. 
hattına girmişler; şiddetli bir tüfek Yunan k.umandanı, esas itibarile 
ateşinden sonra düşmanı çekilmiye Çatalcayı müdafaa etmek için aske
icbar ederek, Tekkeli s ı rtların ı işga l rini üç kısma ayırmıştı. Biri, (Tek
etmişlerdi. e) eırtlarında idi. Bunlar, çoktan 
Osmanlı topçusu, düşman batar- ric'at etmişler; Çatalcadaki kuvvete 

yalarile, toplu kıt'alar üzer ine ateş iltihak etmişlerdi. 
yağdırıyordu. Düşman topçusunun İk inci kısım, Çatalca müstahkem 
ateş i seyreltmesinden, ve piyadele- mevkiinde idi. Üçüncü ihtiyat kuv
rin de gayri muntazam çek ilmele- vel i de, (Dömke) de beklemekte 
rinden; Yunanlıların tamamile sar- idi. 
sılmış oldukları anlaşılıyordu . Teke sırtlarından ve sağ cenah 

Bu sırada; ordu kumand anı E tem hattından ric'at eden askerler, Ça
. paşa, erkanı harbiyesile Hamdi pa- talca siperlerinde bulunan müdafaa 
şa fırkasına gelmiş: kuvvetlerinin de maneviyatını boz

- İlerideki sırtları derhal işgal et- muşlardı. Yunan kumandanı, aske-
mek lazım. ri n maneviyatını takviye etmek i-

Diye emir vermişti. çin (Dömke) deki ihtiyat kuvveti-
3 üncü ve 6 ıncı fırkalar, sür'atle ni de celbetmişti. 

ileri atılm ı şlard ı . Mukavemet ede- 22 nisan günü ak şamı, artık Ça
: miyen düşman kuvvetleri, ovaya ya- talca önünde çarpışan kuvvetlerin 

l yılmışlard ı. (Tatarlı ) da bulunan mukadderatı halloluyordu. Yunan 
dört efzun tabur u, fena halde hıroa- l müdafaa hatları yavaş yavaş boşa-

. ti• l lıyordu. bil' ılı , 
'i Ortalık karardığı zaman. ıılı oı 
yat tedbiri olmak üzere osrrı•u.ııJ · 

d r rrı < - ~ dusu, bulunduğu yerde u •'un ... 
l an ' le' O gece, Çatalcada bu un !isi a 

b rrıcc · ·e' 
kumandanları bir h'.'.1' a 1cabil•l , 
delmişler askerin, mudafa ·ııc ~ 

. •eg• 1cı· 
tini kaybetmesine bınaen Y - ı.ı rı• 

. . ( . • t) 0Jdı.ı S der' Hlmet çaresının rıc a aa 
rar vermişlerdi. Ve bu Jcararı 
hal tatbika girişmişlerd i. .13ae e' 

. - d istı "ı s' Gecenın karanlıgın an bil' • , 
· den •e> den Yunan kuvvetlerın . JJ•b 

" . ' t trrı i ştı . te' 
mı Domkeye rıc a e le ıs 

' . 1c n rrı e Jıaı' 
kısmı da, (Vlstın) ne çe ]< anı ri 
mişti ... Fakat; Osmanlı 3~0,'\'etlf 

1
, 

biyesinin planı, taarruz . ~tıe ta , 
ffakıv• )ı!'' 

tarafından çok muva · ta 
d··f hattı -.arı 

bik edilerek, şimeıı o er re'" ~ 
edild iği için, şarka gi~~: çcl< il ıl'c 
kuvvetler de cenuba dog dı' 

. · ıer · et' 
mecburiyetini hısse t rrııŞ t' 5etr _, 

d ric'a 1 
.• rıd"' 

Yunan kuman anı, dı•' .\J 
. d b ·r ala)' fak 

mek için Çatalca a 1 t şa !' 
k y\'e ' J O bırakmıştı. B~ u osrrı•" ı ~ı.ı 

beraber harekete geçen fak31 ıai 
dusile harbe başlamıştı. ı · ıııı 9 

.. merrı • Ş ı . r} 
çarpışma. uzun sur ~ 1 tıll ( veı·a..-



~'ti Tardleu 

~IJıı~ar killller olduğunu öğrenmiş, 
Ci l' bir k:rasında eski başvekil La,·al 

kıl'ri ç nazır ve nıeb'usun gelme
l'ııc:~{; b anlaşıldıktan sonra muheke
~ll ıfadaşla~rnıştır. Mevcud şahidle
<) tırı daelerı dinlenmiş, fakat bun
, . .ı<'ti du Çoğu söylenen sözleri ken
/ €uıı g Ylnuş olmadıklarım, devri
r • ıc:rd· azetcdc okuduklarını söyle
t>'lt:rinır. Halbuki gazetede çıkan 
la ılarna de doğru olub olmadıi;rı an
ilto~ de lll~şt~r. Bunun üzerine Do

~-..... b . ll'ııştır ki: 
.t'o~ ~n o .. .. 
~· Odi \' gunku toplantıda Mösyö 
"
1 

bq ith orga Yalan olduğunu bildi
t~l' llıfar~lllları söylemekle vatan se4 
rıc:·' ded

1
• e kendi kendini düşürmüş4 

tı. 0 g;ı~"ıtl'b. Fakat Hümanita ve Po-
ı "'ele · p t \>e ,,,, rı ozodi Yorgonun res-

i.il} ,,..,zıla 
tili \>atan rı çıkması bu zatın bü-
~ Y(;ter severler nazarında düşme

~ lıtıda ·> bcdim. 
~ lltir<.! '.l' n sonra eski baş,·ekillerden 
~il ardiy 

lıtt a~ar1 di on~n ifadeleri en ziya-
'tt <loıdu kkatı celbetmiş ve salo-
ı.. tıı. ran d' 1 . . . 
'l: ıı;ca art ın eyıcılerm merakı 

rnıştır. Tardiyö demiştir 
r~~ llcn n·· 
~b (lll llara olaroka tahsisatı mestu-
~ (;ttiği Verdim. Dölarokun tek-
~· noktalarda ısrar ediyor -

lı .ııınun .. 
\1 tııc . 

ll'ıiştır 1/
1n<> Dölarokun avuka

~ı ~i~· ı: 
~ ırn ~ ı 

~el~ hJtl'tn a ancı olub olmadığımı-
'!' qıı son e tcsbit etsin anlıvalım 

al'.ı· ra b k ' " . 
, "ly0 de aş a mevzun geçelim. 

(ı~ ~en· h Varnla demiştir ki: 
ıı~ "' ayatıına . 

l"'.Q..~oa· a yalnız bır defa 
ı Yorgoyu görmüşüm-

Eden· Ciyano mUIAkatı 
İngiliz Hariciye Nazırı M. Anthony 

Eden, İtalya Hariciye nazın Cont 

Ciano ile hususi bir mlilakatta bu -

5 - S O N T E L G R A P - 4 1klncite,rin 93 7 

Tarihi bir mesele : 

NAPOLEON 
Müslüman mı idi? 

yazan : MUnir SUleyman Ça&>an 

- Fransa imparatoru Napoleon 
müsHıman mıydı? 

Bunu da nereden çıkardın diye 
ceksıniz b:ına!. Fakat bu sorguyı.: 

ben sormuyorum, A vrupanın ilen 
gelen tarih bilginleri soruyor. Hatta 
buna: 

- Hayır! 

Bazan da! 
- Evet! 
Diye cevab ''erenler de çok ... 
Napolconun Sentelen adasındaki 

ha~·atının son ı:;afhalarını tetkik e
den Lord (Rozberi) ise: .Napoleon 
nazari bir şekilde müslümanJığı ka
bul etmişti. diyor. 

İddia doğru mudur? 
Mevzuu incelemek fikrinde deği

lim. Benim maksadım, şimdiye ka
dar kimsenin tetkik etmediği yep
yeni ,.e önemli mevzuu ortaya at
mak, nazarı dikknti celbetmektir. 
İddianın doğruluğunu yahut yanlış
lığın1 varsın tarihcilerimiz meydana 
kovsun! 
••••••••••••••• t. 1 ••••••••••••••••••••• 

Napoleon bir dahi miydi? 
Bu soruya: 
- E\·et! lunmayı tasmim etmektedir. Müla-

kat önümüzdeki ay zarfında Uzak Diyebiliriz. Çünkü, (Tolon) da u-

ş k 1 . . .• .. k .. Cak bir süel kıt'aya kumanda edı 
ar mese esını goruşme uzere k ld .h. b" k~ d b • .. ı en. yı ırım gı ı ır ze a ar e 

toplanacak olan Bruksel konferansın- b'· .. k . t 1 v k dd uyu ımpara or ugun mu a t 
dan sonra yapılacaktır. Burada ez - tını ele almak dehşetli bir deha ese
cümle Habeşistan meselesi gibi ih- rinden başka bir şey midir? 

1 Artist Charıes Boyer Dlr dür. Eğer bu zat yazdığı şeylerde ha- - Sözüme devam edeceğim. Dö- tilfıflı noktaların da mevzuu bahso- · Napoleon alkışlar, foryadlıır, göz 
l tilmcJe Ncıpoleon rolünde ta etmişse bu yalnız teferruata aid- larok bir şey söylemiyordu. Nihayet lacağı ,.e bunun bir neticeye ''ardı- yaşları, takdirler. kasideler ve kan-

dir. Ben 926 den 932 ye kadar hüku- her şeyi inkar etti. Aradan zaman rılacağı ümid edilmektedir. lar arasında, durmadan dinlenme - rnesi kabil değildir. 
mette kaldım. Muhtelif fasılarla Sir geçti. Evvelci kendini haklı göster • den sa,·a~dan savaşa atılmış, Mosko- Bununla beraber, Napoleonu Fra 
Dolarak ile münasebette bulundum. meğe çalıştı. Yalnız şöyle diyebili· Rossvelt diyor ki vada yanı!ınlar yapmış, (Sengotar) sa için bir felaket, Avrupa için se-
Büyük askeri ricalden birinin tavsi- yordu: Bu para ile bir takım buda- geçidindPn Fransız ordusunu gedr- mavi bir beJivc olarak tasvir eden· 

Amerika reisicumhuru Mr. Roose- ~ " 
yesile onu emrimde kabul ettim. Dö- lalıkların önü alındı. Yahut da .Bu miş. daima büyük şerefler ve mu- ler de pek çoktur. Hele Fransaya aç~ 

velt bir gazeteciye verdiği beyana -
laroku Ateşsalib -Kruvarefu-n ikin- paralar zaten pek az bir şeydir.> De- vaffakiyetler arkasında koşmuştur. tığı yaralarlo, düşüşünün sebebleri-.. tında ezcümle demişitr ki: 
ci reisi sıfatile kabul etmiştim. U - mekle iktifa ediyordu. Dolarok ken- Ve nihayet savaşların zararlarını sa- ni inceliyen muharrirlerin sayısı ol-
~uncü mülakatımızda benden para disine edilen hücumlara aldırmıyor- - Hakiki sulhu emniyet altına al- raylarda tamir ve telafi etmiştir. O- dukca kabarık bir yekun tutar . 
.,tedi. Çünkü teşkilat yapmak için du. Şöyle diyordu: mak i~in Amerika deniz kuvvetleri nun kurduğu büyük imparatorlu İcraatından ne kendi, ne milleti, 

1• b' · · d ·h 1• d B 1 ı çok kuvvetli olmalıdırlar. Fakat biz ğ .. k 'kb 1 d b f d ma ı ır ıstına ga azım ı. u su- c......... cervan geçer.> un goz ·amaştıran ı a devri, ne e eşeriyct isti a e edebildi. 
retle milli gönüllüler teşkil edecek- Doğru, kervan geçiyor. Fakat işte bütün dünya ile hali sulhda olup, Fransız bayrağına yiice bir yüksel- Keyfi ve ahmakcasına muameleleri, 
ti. Ben dahiliye nazırı idim. 930 da bugiin burada geçiyor. Nihayet her fütuhat planları tertib ctmiyen bir me sahası hazırlamıştır ki, bunu dü- sukutunu hazırlıyan sebeblcrin en 
komünistlerin çıkardığı karışıklığı (Devamı 6 ncı sayfamızJıa) milletiz. şünen her Fransız kalbinin titreme- başında gelenlerdendir. Hakikati 
biliyordum. Onun için bu teşkilata uu111u11un111111111111111mu11111111111111111111111u1111ın11Muı11111n .... ı"'ııt1ııuın11ununnıunnnuııtuunı unnuuuıunu11unu1111un111111111111nı .. ıuın1111111ını111uıı111111111uuınrıu1M11n11111111111tu ... söylemek lii1.Jm gelirse, tarih, Na -

alfıkadar oldum. Bunun üzerine Do· poleonla bir rüya görmüş oldu. Al-
laroka tahsisatı mestureden para \ K d manyanın yağması, Mısır seferi, Mas• 
verdim. a · 1 n kova ric'ati, Elba adasındaki inziva, 

etmek istemiyor ve ancak kendi c- şey değildir. Bilhassa: 
Dölarok benden başkasılc temas .

1 
- kaçmak, birer romandan başka bir 

vimde gelib beni görüyordu. Onun Vaterlo! 
için kendini evimde yirmi yirmi beş Sentelen! 

defa kabul ettim. Her ayın sonunda E v K A o ı N ı Napoleonun düşüşü! 
gelirdi. Para alırdı. Fakat yalnız a- Fransız tarihinin sayfaları bu üç 
yın 30 uncu günü değil. her ne za- hadisesinin incelemelerile doludur.' 
man kendisine para lazım olursa ge- • • • *** 
lirdi. Bu da ayni ŞPydir. 931 ilk ba- İmparator Napoleon, Vaterlodan 
barında kendisine söyledım ki artık Eskiden ev kadınını şöyle tarif e- Parise dönmüştü. [21 haziran 1815] 
ona verilecek tahsisatı mesture kal- derlerdi: cEli eteği temiz, işgüzar Fakat şimdı Pnrise ayaka basan, 1-
mamıştır. bitmiştir, diye. Fakat son- hanım hanımcık bir taze>. tnlya, Prusya seferlerinden birer 
ra ben başvekil oldum. Tekrar ken- deste andlaşma ile, yığın yığın düş-
disine para Yerilmeğe başlandı. 932 Ev işini bitirdikten sonra süsle- man bayraklarile dönen hezimet yü 
nisan ayında idi, kendisine 60,000 nlr pencerenin önüne oturur eline zü görmemiş muzaffer Napoleon de-
frank Yerdim. Bundan şimdiye ka • bir iş nlarak kocasını gözlerdi. O hal ğil, mağllıb, kuvvetsiz ve zavallı Na-
dar kimsenin ynnında b.:ılısctmcdim. içinde haşır neşir olurdu, istikbal i- poleondu. 
Fakat şimdi Pozodi Yorgo gibi şa - çin endişesiz bir hayat sürerdi. Ya- Dağ gibi ordular, felakete inanmı-
yanı hi.irlll{?t hir zat benden bunu ta- yan kahrnmanlar, ric'at borusilc bir 
leb edince söyledim. ni kocası getirir 0 kotarırdı. den titremişlerdi. Uzun yıllar Na-

0 zamanlar Dölarokun taşrada çı- Bugün hayat ve şartlar değişti. poleona gülümsiyen muvaffakiyet 
kan gazeteleri bana şiddetle hücum Artık yalnız kocası için süslenmi· perisi, nihayet acı bir hezimet şek-
ediyorlardı. Bunlara cevab verme - yor. Eşe dosta iyi görünmek lôzım. linde ordunun karşısına çıkmıştı. 
dim. Fakat Pozo bunlara cevab ''er- . İstikbali de düşünmek mecburiye- Elize sarayının önünde jeneral 
di. Bana sormadan yazdı. Fakat di- tinde. Bir taraftan evinin intizamile (Kolenkor) la, (Dük dö Visans) onu 
yebılirim ki o kadar iyi yazdığı için karşılamıya koşmuşlardı. Napoleo-
b . uğraşırken diğer tarafdan çok kere-enim ıznimi almayışından dolayı nun rengi balmumu gibi sapsanydı. 
olan kusurunu affettirmiştir!.. , lcr hariçte de çalışmak zaruretinde ' Daima parlak ve cazibeli olan gözle. 

Bunun üzerine Dölarokun avuka- kalıyor. ri, ruhsuz, manasız bir şekil almıştı. 
tı bağırmıştır: Bugün ev kadını olmak kolay de- Adeta ölü gözü gibi donuk ve sönük-

- Biz burada ahlak namına gel- ğil. Bu sıfata lfıyık olmak için kadın dü. 

dö LaroK 

miş, şehadet eden birisini değil ah
Jaksızlık şahidini görüyoruz! .. Fakat 
Tardiyö rcd ile: 

Mo~i haberleri: 
Yünlü elbiselerin ipekli sutaşla 

yaka ve cepleri işlenmektedir. 

Siyah ipekli elbiselerin yukarı 

kısmını renkli pulla işlemek moda· 
dır. 

• 
Yünlü elbiseler simle de işlenmeli· 

tedir. 

• 
Mauşon kullanılıyor. 

Çiçekli Jameden elbise ve tayyur 

giyiliyor. 

• 
Baketli çoraplar tekrar moda ol

du. 

• 
'fiilden ampiycsmanlı 

çok rağbettedir. 
elbiseler 

-------...-........---

nur. Yuvanın maddi manevi bütün 
~~~~~~~~~~.~~~ .. ~ oluşu kad'ının ince zevkine ince ze-

Her hafta bır vu n kasına muhtaçtır. Kadın yalnız ya-

evvela bulunduğu zammı idrak e

derse mesele kendiliğinden hallolu-

Orgü modeli: şamak için çaıışmıyacak, aidinmiye

::ek, yaşadığını kavrıyacak ve ya
şatmasını bilecektir. 

Bir kadın ki en yoksul bir yuva-

11ın anasıdır, o dahi bu aile mekaniz

masını kavradığı an bugünün mo
dern kadınıdır. 

Evlenecek olan bir gene kız dü

şünsün bu meseleyi kavrıyabiliyor 
mu? 

Cknc kız rüyaları sadece tel du

vak sevgili bir koca ana baba istib

dadından kurtuluş olmamalı. On-

1 dan istenilen izdivacın manasını 

kavramak, evliliğin ona bahş2deceği 

cev kadına sıfatında bulunan vazi
feleri idrak etmektir • 

Şık bir ceket b I Bugünü idrnk eden genç kız haki· 
ve u uzu ki . a· d" .. .. iiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiü;- ız ı v acı uşu n muş ol ur. 

Sıkıntılı nefesler alıyor, hala boz. 
guna inanmak istemiyen bir imanla: 

- Ordum ne harikalar yeıptı! de
di. Ah bir görseydiniz! Fakat ne ça
re k!, mareşal (Ney) in çılgınlığı yü. 
zünden bütün suvarilerimi kaybet
tim ... Of, devam edemiyeceğim, bo· 
ğuluyorum, bir kaç saat dinleneyim, 
belki kendime gelirim. 

Ve elile göğsünü göstererek ilave 
etti: 

- Boğuluyorum! 

İfadesi perişan, cümleler rabıta -
sızdı. Müvazenesizlik, dimaği heze
yan, deliliğe yakın bir buhran baş
ladı. Hamamın hazırlanmasını emir 
ederken: 

- Bir çok hücumlar yaptım. Fa
kat tali yüzünü çevirdi. Bir kere de 
ihanete uğradım. Maamafih daha ü
midim kaybolmadı. Fransız milleti
nin vatanseverliğinden ümidi kes -
medim. Meb'uslara olanı biteni an
latacağım, onlardan yard'ım istiye
ceğim. O zaman bütün fırkalar bir
leşecekler ... Ondan sonra düşmana 

neler yapacağım, göreceksiniz. 
Jeneral (Ko1enkor) Napolconun 

{Dıvamı 6 ncı ıay/ada) 
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Çürük yum ur-
!AKŞAMCILAR! 

Fransızı 
Faşistleri 

Tarihi bir mesele 
talı ve patates -- - - AJ· 

• ( 5 inci ıayfadan cl'eoam) 1 tan başa icaz \•e irşadla d<>ludur vetl 
··~·mlf•U•UlllUlllJ~UllllUUUllllllHl"llUllllllllllllflllllU•UUUllllftlU•lllllllllUl"4Ulllll .. llHllll1"UllltllHMllllllll•tftll!~;ll ( 5 inci ıayfadun tlt!ııam) 

i - 4 - şeyi tekzib etti. Dahiliye nezaretin-
i t:. S Ki Dlr akşamcının detterinaen ) den hiç bir şey almadığını söyledL 

ezmelı pastalar! bu sozlerindcn hilii büyük ümidlere ilah _onu_ fi~rlerın d:ğıl, . f-'.~ ııı· 
. kapıldığını anlamıştı. Fakat artık ne gayrı mudrikcnın degışmeSJ ıc;lll 

Pıyasada sat~m-akta olan pastalar- !yapılsa boştu. Beyhude ümidlere ka- zal etmi1lir . 
1 

, nn 
Bununla beraber bana karşı son de

Yazan : Osman Cemal Kaygı ıı 1rece dalkavukca kelimeler kullanı-
dan ~oğunun çuruk !"murta ıle ya- pılmaması içın, millet meclisinde ı Tarihin kat'ıyyen eaJı,!ı o. i-il! 

, pıldıgı hakk;nda alakadarlara bazı entirikaların çoğaldığından, muha- Napole n, hazreti :Muhsınmed ç 
ihbar ve _şikay_etle~ yapılın.ıştır. .. liflerin büsbütün azıttıklarından on- ide: -ıelo ----·- yordu. Bir de şöyle diyordu: 

ç~nkü balıı;edekl erkeklerin c_ü~bü- ıycrlcrin . baştanbaş,:ı çıl_k çamur der- .Bana hücum etmiyene ben de 
şu şimdı tam bır curcuna halını al- yası kesılmış oldugu bır kış akşamı, hücum etmem .. Böyle diyor, sonra 
mış; delış tli bir vur patlasın, çal bizim mahallenin biraz alt tarafın- büyük bir hücuma geçiyordu. Döla
oynasındır ~~yor; çiftetelli, helva- j daki ana caddede şu manzara ile kar- rok bir çok eski budalaca yalanlar
cı, o yalel gıbı tam curcuna havala- 1 şı!a ·tım: dan bahsetti. Sonra bana ve dostla
rının, hiç ar_dı nrası kes~J~mi~ordu:. I Dört sil~h.lı asker, tıpkı .. d.ör~ kol!~ rıma hücum etti. Bunlar işte böyle 

.. B': _vazıye tu_zerıne ~ıhhıye Mu • !ardan bir şey bekkm<>k kabil o!mı- - Tarihde azim, irade, ..,. ere 
durlugu, Beledtyeye bır tezkere ya- yacağını anlattı. Ve son söz olarak: ,kat'i rey ve bir çok rnhl kuvvctl 
zarak piyasada me,·cut pastalardan, _ Şimdı sızin için biricik selamet , malik bir kaç büyük sima t3nır1!! 
tahlil edilmek üzere birer nümune çaresi, a kerlerinızin başına g;tmek. isa,. Loter, K~nfoç,vos. fskcrlfi'~ 
gönderilmesini istemiştir. onların arasında bulunmaktır, dedi. Pa\•l0s, Sakyal'1"on' B,,da .. B. r'rtı 

Bundan maada, birçok pastahane- Napoleon bağırdı· lh~y~tlar:nı inc•·ledi!T', ıtiraf ~d-;:. 
~ahçedeki çalgının bız'.m_ ıstedigı- I bır tabut ıçınde cenaze gotu~u~ gıbı biribiriııe uymaz bir takım hareket

ıruz havayı çalmadığını gorunce ben- Çam yarmasına benzeyen ıpuı ve !erdir ki bununla hakikat anlaşıl
den on, on be~ yaş büyük olan bizim şi şman bir herifi omuzlarına almış- maz. Bunun üzerine Dölarokun avu-

!erde çikolata ve çikolatalı krema _ Hangi asker? A>ker k.ıldt mı kı. ıçlerınde .Muhamr."ed gıbı a 
ve kakao yerine kahve ve arpa tozu, ki?! Kocaman b:r bozgun alayı, bir ili, ve büvük bır adam görmcı! ~. 
kahve rengi veya siyah ve sıhhate yıgın kaçak... . ' . .. ~azı m_,'JıfJer .°.nu. rıal"~ kl3" 
zararlı ve fena tesir yapan boya kul- 1 Elize sarayının merdıveıuerı us- sara tster :ı. ::llo k'>ı·rıs h> t:ı, ı;ır 
!anıldığı görülmiiştiir. Birçok pasta 'ı tünde zarnllı bir ifade ıle s?vTenen bu 

1
riie malül ıı:istermiş:erdır Bu~~ 

satıcıların da, sarı krema yerine sözlerd<'n anlaşılıyordu kı, Napole- pek hatalı \'e g·rezk raf' brr g ,.j 

patates \'eya nohut, bakla ezmesi on ikbal ufuklarında siyah bulutlar tür Biz ınüslu'Ilan[ann peygp_robC 0 
kullanmakta oldukları da nazarıdik- görmıye, saltanat tacının basından bu hast:ı"ıklar'a maliıl dı-ğ_Hdı ı· 
kati celbetmiştir. dü üğüni:i hissetmıy<' ba Ja~tı. k~fası ~uvvE'tli bi_r h:'kat harıka ~ 

hanım abla, bana: ı /Iar. yanlarında da devriyenin başı katı reise: 
- Gel, dedi. öyle ise sokak üstün· ihtiyar bir polis, herifi göturüyorlar. _ Bu şahid, demiştir, bizim has-

deki odaya gidelim de, ben orada sa- Fakat herif, o kadar kuvvetli ki bir mımızın tarafına taraftarlık ediyor. 
na gelin hamının udne bu ba\·ayı yandan : Tardiyö sözüne devamla demiştir 
kendim çalıp söyliyeyim! - Beni bırakın beeee, beni nereye ki. 

Sokak üzerindeki tenha ve yarı loş götürüyorsunuz ulan' 
odaya girdiğimiz zaman oradaki bi- Diye bar bar bağırıyor; bir yan
ri genç, biri orta yaşlı kadın birden- dan da kollarını, bacaklarını asker
bire irkildiler. Sonra hanım ablaya: !erin ellerinden kurtarmak için ko-

- Benim ifadelerim mesleği icabı 
söz söylemeğe mecbur olan adamın 
sözleri değıldir. Dolarokun yaptığı 
! şeylere dair hakikat ne ise onu söy
lüyorum. Diyebilirim ki on sekiz ay 
kadar Dölarok iyi hizmet etmiştir. 
Bu müddet zarfında bir milli gönül· 
Iü teşkilatını ihtililcılara karşı koy· 

Belediye, bütün bunlara m"-ni ol- l Hakikat da bundan ıbar~ltı. Va- dı. O, oı·le hır muess<'se vu_cud~. 
mak için sık sık her pastahaneden terin hezimeti Parbe ;-ayı1m15tı. On 'tirdi ki. bu.'lun bır eşini tarın 
ve muhtelif cins pastalardan nümu- sekizincı Lüi B<'lçikadan Fransaya ve kadar kaydetmemi tir. nerdı' 

- Ayol, dedikr, kazık kadar oğ- 1 ca gövdesi ile müthiş çabalanıyor· 
lanı ne getirdin buraya? Belki biz- du. Herif vardı belki, yüz yirmi ki
bize gizli bir şey konuşuyoruz bura- )oluk ... Za\-allı askerler bir omuzla
d:ı? rında tüfekleri, blr omuzlarında da 

ne alarak, tahlil edilmek üzere bu hareket etmişti. Huduttan FranSlz · ............... · • .............. · ~· 
pastaları kimyahaneye ve liboratu- milLtine gönderdiği beyanname Napoleonıın müslumanlığı hak~ı r 
varlarına gönderecektir. millet meclisinde kabul edilmişti. daki rivavetler, iddialar ve sl)ı.c 

Hanım abla biraz bozuldu ve ben 1 bu leş herifle çok yorul muşa benzi Hakim ile 
Mahkum 

derlıal geriye döndüm. Onların da yorlardı. Arkalarından birsürü de mağı ist?miştim. O bunu büyük bir 
kızmıya hakları vardı. Çünkü biz o- seyirci onları takip ediyordu. Bozuk muvaffakiyetle yaptı. Yaptığı şeyle
daya girdiğimiz zaman önlerindeki kaldırımlı caddenin en berbat, en çu- rin hesabını bana gönderiyor ve da-
sigara masasının üzerinde küçük bir kurlaşmış bir yerinden geçerlerken ha ileride daha iyi yapılacağını te- ( 4 ıfocıl sngfadan .,.,,

0
..,, 

rakı karafası ile bir kadeh, ve biraz herif zorlamasını arttırdı. sanki, i- min ediyordu. (Herkes gülıneğe B b t 1.. . ilk 1 .. , 1 b 1 ) - u ana a ıımın uu•ı o -
şamfıstığı, bad<?m, fındık duruyor - çiııde bir çeşit tahtaravalli oynanır- aş ar · .. . muştur. Çünkü ben on yedi yaşın-
du. ken hızlı hızlı inip kalkan sert bir Tardıyo bundan sonra Dolarokun J dan beri taliimin hakiki bir lütfunu 

O kadınların bana (Kazık kadar karyola somyası gibi, herifin, o tu- ?~ işl~r yaptığını anlatmış ve demiş- görmüş değilim. Nihayet yen; bir 
oğlan!) de-meleri fena halde gücüme !umu andıran karnı yukarı aşağı ıtır kı · mahkümiyet daha gördüm. Bundan 
gittiği için bana artık o koskoca dü- durmadan inip kalkıyordu. Bir aralık Dostum Lava! uzun bir seyahattan evvel muhtelif cerhlerle yirmi dört 
ğün ,-e cümbüş evi dar gelmiye, ken- nasıl oldu, bilmem, öndeki askerler- sonra Parise geliyordu. Sol cenah- defa mahküm edilmiştim. 
di evinı, annemin. babamın vanıba- den biri: dak b k ı ' ilerin ir nümayişine maruz a • Hakim bunu eV\·elce biliyor, sim-
şı burnumda tütmiye başlamıştı. Be- - Vııış !.. maması için çare düşünüyo"dum. di tekrar dört aya mahküm edildiği 
nim fena halde gücendiğimi anlıyan Diye bağırarak omuzunda. güç - Dölaroka müracaat ettim. Halbuki o zaman onun halıııe acıyarak hapis-
hanım abla, bir aralık ben, evin alt lükle taşıdığı herifin sol kolunu bir- k 'd gün Liıval pek muhteşem surette al- hanedeki hayatın müm i.ın o. uğu 
katında bahçe kapısının önünde du- denbire bırakıp kenara fırladı; son- 1 kışlandı'. kadar hafif bir surette geçiştıri me-
ı·urken yine yanıma sokuldu: ra kendi sağ kulağını sıvazlıyarak: b" b 1 (Her uzun uzadıva gu"lme•>r: de- si için teıeb usatta u unmuştur. 

- Darıldın galiba sen cicim, onlar - Vay domuz. vay .. kulağımı diş- ' " d k h'k' · ,·am eder) Hatta hapishane e ı en a ım gı-
zaten terbiyesiz insanlar, haydi gel, ıledi be! derek Perriyi dolaşmış. nihayet bu 
''Ukarı'-'a ~ıkalım da vak tile sofada Di,·e bag· ırdı. Manzara, şimdi büs- Tardıyö bu suretle Dölarokun bir 
' ' · ' alakasını daha ileri götürerek ıına 
\,·er kapalım; ""ngiler şimdi vı.ı. karı- bütün gülünçleşmişti; kulağı ısırı • işP yaromadığını anlatmak istiyerek ,- çıkacağı zaman bir de iş temin et -
va çıkıp kadınlara zeybek aynıya- lan askerin kenara fırlamasile herif kendisinin de yine böyle muhalifler 

1 miştir. 
caklarmı<. .. üç kişinin omuzlarında kalmış \'e tarafından bir nümayişe maruz ka -

~ Göz yaşları arasında Perr1 ş1 :.ları 
Ters cevap ,·erdim: kolu ile sol omuzu boşlukta sarkmı- <lığını hatırlatmış, o zaman da La • 

- 1 sövlemiştir: 
_ Ne oynarlarsa oynasınlar, ben ya başlamıştı. rokadan bir fayda olmadığını soy e-

- Hakime temin etti mki bam •ve gideceğim! O, bu vaziyette, şimdi daha iyi ça- miştir. Tardiyö d\vor ki: 
· gösterdiği itimad ve emn.yet. lütuf-

Hanım ab a. ~-alvardı, yakardı, zor- balaruyor, geride kalan üç askeri 1932 d<> Dölarok artık beni iyi ta-
la beni kandırıp tekrar yukarıya çı- !daha iyi hırpalayabiliyordu. Pek güç- nıvor, bana karşı reddedemiyeceği- karlık hiç l:.'r z:ıman boş kalnuya-

caktır. Bur.dan sonrası için d.- daha 
kard1. Biz. sofada ç~ngilerin zeybek llükle geçmiye _çalıştıkları yerdeki nl anlaı'ıı~ görünü\•ordu. Ker.dısin- çok m:ıhkÜ'Tli"etlerden kurtarmı~ 
oyununu da seyrettıkten sonra hah- vıcık vıcık ezgın karlar, asker_ı_,.rın den pek har.ıretle mektublar alıyor- dı· mcktir Havatır-v:la ılk defa be
çeden yukarı ·a doğru bir takım ha- dizkapaklarına yaklaşıyordu. ünde dum. Samimiyf't. mulıabbet w• ita- niwl ciddi surett.' nl:lkad~r r.ı .. n 
murtuler. ~-üksek. sert konuşmalar tek kalan askerin ayakları bir ara

bir insan gördum Şiırıdiyt> kadar gelmiye başladı Sofadaki kadınlar- lık öyle bir derinli'e daldılar kı za-
lhep a<ag·ı adamlarJ.ı tPmas etmi~im. dan bir kısmı· vallının çizmeleri adeta suyun için- ' 

D 1 Ok b ' a · k d ı· Bundan sorn keJ"dımi düzt>ltere • 

at. hepsin temiı• edıvordu. İşte po

litıkacılardan nefret etti~ini söyli-

- Ka,·ga çıkacak galiba! de kaybolmuş gibiydi. Buna fena iyen ° ar .n ou a ar mu ı 

k .,n-örünü\_•ordu'. ğ m .. Diye sı\'lşmıya hazırlanıyorlardı. halde içerleyen as er, o derinlikten ı 1 • 
F f l b D·,§.er tar:..ft.ı" hiıkım Stefan da Derken bir aralık bahçede homurtu- kendimi kurtarayım derken omu - ramız aşist erinin u k~\·qası -

ter, Yüksek, sert sesler yatışır gibi zundaki leşin. onun kulağını da ısır- bitmeml~tir Mahkeme kararını son- ı gazetecılere dtmiştır ki• 
oldu. Fakat bu sefer de bahçenin ması üzerine: ıra \·erecekt.r - Ben bu ada• a emniy t ve iti-
kU\·tu yerlerinden bir takım övür- - Vıyyy anam •.. mad gösterdim Bu ad~m şiır.diye 
tülcr geliyordu. Diye bir bağırdı: sonra o da heri- ... ,-------------- kttdar bir çok defa mahkümıyetler 

Annemle babamın beni emanet et- fin sağ kolunu omuzundan fırlatıp ' R A o y Q I[ geçirmiş. Bır rle harb esnasında hiz-
tikleri kapı 'Jitişik komşularımızla kenara çekilince o mubarek Ieşoğlu 1 ı met etmi..s Bu cıhet beni düsündür-
bcn. oradan ayrılırken ahlar, oflar, leş te vüzükoyun karlı suların içine dü Benim !t.m~dımı suıistimal et-
meded he~·ler. aman Allahlar, kör kapaklandı. BUGÜNKÜ PROGRAM miyeceğinJ ümit edıyorum. Şirr.dıve 
olm:ı kafir kız: diye çengilere liif at- S~yirciler gülmeden katılıyor; as· Alqam neşriyatı: kadar bu zavaliı çok ağır muamele-
malar tektük köselerden her biri ay-lkerlerin ikisi. ısırılan kulaklarını el- !er görrr.ü ·.eski m.ıhkümivetlerinin , Saat 18 30 plakla dans musıkisi, 
rı makam \'C usulde olmak uz'· ere !erile onartmı;•a çalıs.ıyorlar·, arka- bir çoğunr!a da çok haksızlık edil· 19 Osman pehlivan tarafından halk 
münf Prid gazelier ay,'Uka çıkıyor- da kalan ikisi ise şimdi ne yapacak- miş oldu~unu anladım.> , şarkıları. 19.30 Konferans; Doktur 
du. !arını düşünür gibi aşkın şaıkın Saım Ahmed (Hastalıkl:ıra dayanan 

İşte, ben 'Il rakı, sarhosluk, ak- karlı suların içine kapaklanmı~ sar- "e dayanmıyan ins&nlar Ye ademi 
•~meılık denıJruı ŞP~·ler hakkındaki hoşa bakıyorlardı. ihtiyar polis. şim· tahammüıcln sebeb!eri), 2Q Sadı ye 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

1 
.ljne harek ti ile mensucat ıma

Ende ıslahat .. hakkınd.1ki ihtira için 
üçüncü görgı.ile•im, duygularım, in- di sarhoşu unutmu•. ya~·a kaldırım-
tı•ıa!arım... larında kahkahalarla gülen sevirci-

••• !eri dağıtmıya çalışıvordu. 
O zaman lstanbulda polisler dev- Sarhoşa gelince, o. sanki uzun yor-

rivc g"zerlerken arkaları sıra ik~er. gunluklardan, birçok did~melerden 
)'ahut dürdPr do• siliıhlı nizamiye as- sonr" artık rahat döşeğine kavuş • 
kerlcri dol.ışır:;ırclı Bu anlattığım muş bir bahtiyar gibi karlı suların 
(Aynalı küp) ün vak'asından dört içinde \'e ses>iz sadasız, rahat rahat 
beş ay sonr:ı erimekte olan karla yatıyordu (Det•amı var) 

ukodaşl~·ı tarafmdan Türk musiki- 1 alınmış olan U Sonteşrin 1934 tarıh 
si \•e h:.lk ~arkılan, 20.30 Ömer Rıza , . ., 1300 No. lı:. ihtira beratmın ihtiva 
tarafından arabça söyle\', ~0.~5 Se- ettı~ı hukuk bu kerr<> başkasına de
mahat \'C a•kadaşları tarafından vir ,-,,yahut mevkii fiıle konmak i
l Türk must~ısi \'e halk şar~ıları (saat için icara Yeri[eceği teklif edılmekte 
ayarı) 21.lJ orkestra. 22.b Aıans ,.e olmakla bu hususta fazla malümat 
bana haberleri ve ertesi günün prog·ıedinmek isteyenlerın Galatada. -\s
ramı. 22 30 plakla sololar, opera ve lan Han 5 ınci kat J - 4 num:ıra!ara 
operet parçaları. 23 son. 1 müracaat ~ylenıelerı ilan olunur. 

8 temmuzda Par:se giren Lui, kral- bunlardan ibarettir ...... n"ar. 
lığı eline aldı.ğı zaman, ayni günde Doğru mudur' 
Napoleon, hiddet, infikam. yeis, fü. Yoksa. 
tıır ve acz içinde çırpınıyor, ne 1 Yalan mıd r? ·ıı'n 
yapacağını düşünüyordu. Düşüı:ıce- ı mü,·errihlerP. tariht ya:rı!.l!' 1 
!erinin sonucur.da şu k:ırarı verdi. muharrirlerinıize soruyorum· • 

Muharebeye de,·am!. "apolcon müs1üman mıvdı rf 
Bir hafta süren savaş ona bir şey ......... ~!.~::.~~ .. ~g!:'~.~:~.r:ı;.S.~~f...-• 

kaz.:ındır~adı Nihavet. apansız. en 
bü Vl)k dci manı olan İngilızlere mu
kadderatını teslim ederek, bir İngi
liz binbaş.ısrnın guzcü JğÜ altında, 
Bahrimııhitin azgın dalgalarını a1a
rak, yalçın bir kavalığa, Sentelen a-
dasına gittı. 

••• 
N'apofeon hakkında vazdığım şu 

bir kaç satırdan sonra, onun mü<lü
manlığı hakkındaki ri\·avet \·e iddi
alara geçiyorum: 

Napoleonun nöbe'c; J"derl diyıır 

ki: 
- İmparator ibadet ederken, müs

ı lümanlar gıbi kıble)'e doğru döner, 
dualarını öyie yapar ''" okurdu. 
Bır rı\·ayele gör" de, Napoli!on 

Mısırı zaptettikten sonra isLirr.iyeti 
kıbul etrr.ı ıtir. 

Şımdi bana di ·ec~ksiniz k cenuba 
doğru dciniıb dua etmekle !\"apoleo
nun ı11üsiün1an oldu.ğuna na~ıl hük~ 

1 medılebtlir' Hele ikinci iddianın 

1 hiç bir k!ymoti yoktur. 
Peki, kabı.ıl, ya Lord (Rozb<'ri) rin 

sözl•rine r.e buyurulur' Napolecnun 
SentElendeki hayatı hakkında şaya
nı rlikkat bir eser '-ücude getiren 
Lord dıvor ki. cNarıo!con konuştuğu 
zo.man daima· 

- Biz müslüman!ar' 
Oi\·e söze ba;lar, ,.e 

yine· 
- Biz rr.u~:umanlar 

r1z! 
Div" bitirirdi 

her sözünü 

böyle yapa-

Napoleon. Sentel,.nde Kur'anı da 
tetkik etmişti. Onun Ku•'an hakktn
daki fıkri şu idi: 

- Kur'an adi bir kitob de"il. bir 
hitabet abidesidir Dü;turları ulvi 

Baş, diş, nezle, 

Yeni nesrıvat 

YARIM AY ~-
66 sa,,ıı 1 İkinciteşrin ,,ü .. has~ çı 

mıstır. 
' r 

1 Ga,·et zarif renkli bir kapa.·!; 1 t . ve 
ı tişar eden bu sayıda · Cumhur' •• 
J on dördüncü yaşını doldurdu, ~o1;1 

ı
letmEyin beni, (l\o!ükerrem ~~~) 
Su), Ebedi destan (Ekrem Sab,,,. 
Sö'. ·le,·en kalbimdir (Tevfik 'l'anj , şev· 
l:iç), 29 numaralı forsa (Ragıp oğ· 
ki), Son gece 0!uazzez Kaptan r 
Ju), En eski Türklerde mcvlevll~j 
Bekt~iler, Rüfaiier (Rıza ç.wiJ3rbil' 
Tekirdağlı Hüseyin pehliwnia ııı
mülakat (Niyazi Acun), ma_kalc ıll 
kaye ve röportajlarile Mukeı:t' • 
Kamil Su'nun (Istranca etekler~. 
de), Cahlt Uçuğun (Kırmızı b3 rl• 
!ar) romanları ... Sinema, spor. ";.ıı:• 
katür ·azı!arile bilhassa nazarı 
kati celbetmektedir _..,... 

Ltanbul üçüncü hnkuk asliY" ~ 
kemesinden: P.,.• 

E\·kaf tarafından Balıçekapıd~e
hi Celebi mahaEesinde ,-apı:ır cıı 

~ .. mOJ1 
lesi sokağında 2 numaralı u '! • 
dükkanında Yorgi o·ıu Yar.i a~ . 
!. '.ı:ı• 'kame olunan İstanbul da ol• 

1 

mon iskelesinde Ah! Çele~i ıuab ]tl• 
le<inde vapur iskelesi sokagııı~alı3,-t 
in 2 numaralı dükkanın ta~hıhi tıı~ 
davasında müddeialeyhin ıkanl'! te 

1 hını" meçhuliyetine binaen Ga~a· 

1 

ile ilanen tebliğat ıcrasına v<> "'~ Jıl' 
kemenin 22-12-937 saat H de taU • 

ne karar verilmij oldıığundan pı1l~ 
ayyen olan gün ve saatle bizZat btY 
ya bilvekale muhakemede hazır ıı" 
lunması hu;usu rebliğ ınaJcaıt' 
kaim olmak üzere ilan olunur, 

• 
grıp, ron~atizınel 

\'e bütun 

icabında 
fsim ve markaya 

•ıı rıbrınızı derhal keser. 

günda 3 kafe alınabilir • 1,:. dikkat. Taklitlerinden sakırtı il 
Tefrika No.: 17 - Ha;·ır azizim, dedim, ben bu uy

durma ma ala inanacak kadar saf
dil değiliınc Ve muhakkak, bunun 
murettep olduğuna kaniim ... 

yım. Sizın gibi entrikalı işlerin İÇİ.'!· @P 

~:t ;:;i~~~r:ti:~;i~~~~ü~s~if:~:m~~ 1 E l M ı• N Ae us 
Nakteaen : Cefll Cengiz 

- Yapmak ıstedim.. gönderdiğim 
adamlar ormanda hiç bir şey bula
madılar! 

- O hıtlde ::iti ·ala ormanlarındaki 
aslanlar insan elbisesi de yiyorlar
mı.ş!! 

- Niçin ala;• ediyorsunuz, Kolo
r.el? 

- Bu feci hadiseyi büyük bir a -
laka ve teessürle dinlediğimden e

min olabilırsiniz. Sir! Fakat, itiraf 
edeyim ki. bu esrarengiz masal kar
şısında gö. terdiğiniz safiyete gül • 

rncmek için kendimi güçlükle zap -
tedcbildim' 

- Bu tıcianın hangi tarafını gü
lünç bulduğunuzu anlatır mısınız? 

1\-lister Kros çok müteessirdi: sor
duı;<u suale c.n·ap verdim· , 

- Evvela şurasını söyleyiın ki, 
(Miyala) ormanında kurulan tuzak 
arslanlar içın değil, doğrudan doğ~ 
ruy" zevceniz Mis Kros için hazır
lanmıştır. Bu facianın gülünç tara
fı, sizin bu tuzağa inanmış olmanız
dır! .. 

Mister Kros hayretle yüzüme ba
karak: 

- Demek ki siz zevcemin arslan
lar tarafından parçalandığına inan
mıyorsunuz, öyle mi? 

Dedi. 

Hadisenin içyüzünü, gözümle gör
müş gibi keşfetmiştim. Nasıl inana
bilirdim ki; Mis Kros'la birlikte üç 

Hintli birden kaybolmuştu ... Ve za
vallı Mister Kros, bu üç Hintlinin 
de arslanlara yem oldui?una inan • 
ıruştı. 

- Peki. ne tahmin ediyorsunuz? 
- Gayat basit ve tabıi bir takmin: 

Zevceniz esirdir ! 
Mister Kros ayağa kalkarak elim

den tuttu: 
- Ne diyorsunuz Kolanel, zevce

min berhayat olduğunu mu zanne
diyorsunuz? 

- Zan değil.. zandan daha kuv -
vetli bir imanla söy!Liyorum: Mis 
Kros Hintlilerin tuzağına düşmüş -
tür ve hiç•şüphesiz ki hayattadaır. 

Valinin neş'esi gelmişti, sevincin
den ne yapacağını bilmiyordu. 

- Zevcemi meydana çıkarırsanız 
emin olunuz ki, dünyanın en meşhur 
bir adamı olacaksınız .. ve biz Kros 
ailesi size ebediyen minnettar kala
cağız ! 

Bombay Valisi, ayni zamanda çok 
mağrur bir adamdı. İlk defa bir dos
tuna hitaben minnettarlığından bah
settiğini söyledikten sonra, kulağı
ma el!ilerek sordu : 

- B n, nihaye tbir id<irf" adamı -

mck isterim. 
Bu m.-sc.,. kJr~ısında, bana ne yap-ı 

mak istediğinizi söyfer misiniz? 

- Ne yapmak mı? Eger arzu ve GRiP • NEZLE _ NEVRAL.JJ - BAS ..j: 
bana yardım edersenız, derhal i~e 

vazıyet etmek... Diş AGRILARI - ARTRiTiZM ~ 
Valinin gözlerinin içi güldü: g 
- Bütün polis teşkilatı emrinize 

amadedir, ne isterseniz yapınız, fa- , 
kat, mademki zevcem yaşı)'Or, onu 
bulup bana getiriniz! 

••• 
Gece yarısı oteld~n dönmü~tük. 

.Mıster Kros, bana Vali saravında i
kametim kin muntazam Ye mefrus . . 
bir daire tahsis etmişti. 

Geceyi bu dairede ~·alnız geçirdim. 
Sabahle~·ın. ilk i im, Valinin ya

verini buldurmak olmuştu. 
Mülazim Derpf, çok saf \'C nezih 

otuz yaşlarında bir gençti. 
l\lü!azim Deı·pi, asbnların parca

ladığı genç ,.e g~zel karısının m3tc
mini tutmak \'e hiiliı onun askını ''a
şatnıaktın ruhan h,,oı;:t1 gibLvdi. 

(Det•aıııı l'aı·J 

PATI 
-nt·v· üsle teda\11 

sınt11Jfı 
Kan çıbanları, el \'C ayak parmaklarının araıındakı ka, 

1
,0 ; 

dolama, meme i ltihabı ve çatlaklar, lle'(monlar, )·anıkf~r. 
yara!arı, ergen likler, koltuk aitı çıbanları. c:ıef 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette ternın oı 
Şark ispençiyari Laboratuvarı. ISTANSUI. ~ 



Susunuz! -

1 - Eksiltmeye konulan iş : Adanada Berdan regülatörü ve Ber
dan sağ VI' sol sahil sulama kanalları keşif bedeli 53.:JOOO liradır. 

* 

7 - S O N T E L G R ~. P - 4 lkincıte,rln 937 

' 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: f ._ ____ _ 
1 - idaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo şemasına uy. 

gun olmak üzere yeni bir elektirik santralı tesisi işi kapalı zarf u•u. 
life eksiltmeye konmuştur. 

ıı - Bu tesisatın montajı d ı dahil olduğu halde muhammen bedeli 
sif hmir 95000 lıra ve muvakkat teminatı 6000 liradır. 

111 - Eksiltme 9·Xll-937 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat ıs 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnam~ler 475 kuruş mukabilinde inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesile Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - isteklilerin. fennf §arlna mede yazılı takatte bir gazojen tesi
satı yapmış olduklarına dair resmt vesikalarını ve şartnameye uygun 
olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üze

re eksiltme gü~ünden en az 15 gün evveline kadar, inhisarlar Tui 
fen şubesi Müdürlüğüne vermeleri münakasaya girebilmek için dahi 
eksiltmeden azami 2 gün evveline ktdar, tekliflerini muvafık bulun
duluna dair nıezkiır şubeden vesika almaları lazımdır. 

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

lstanbul Sıvacı ve Boyacı Cemiyetinden : 
iki sene için intihap edilmiş olan Cemiyet idare heyeti azalarından 

işbu müddeti bilirmiş olan nısfının tebdili için 5.11.937 Cuma günü 
seçim yapılacaktır. 

Esnafımızın tayin edilen günde 
taçaqısı 34 numarada Cemiyet 
kullanmalan rica olunur. 

saat 10 dan 16 ya kadar Falih Mal· 
idare merkezine gelerek reylerini 

lııı 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
(AKSARAY) DA 2 - Eksiltme : ı ı. Sonteşrin .937 tarihine rasllıyan Perşembe günü 

saat 15 de Nafia Vekııl~ti Sular umum müdürlüğü Su eksiltme Ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Vize alayının 306{l()0 kili Alpul!u 

~~ l:~e (Umuma), cumartesi ta- alayının 252000 kilo ekmeklik unu i-

llıa) lrıatinesi, pazar (Gündüz umu

·~ 3EF1LLER 9 perde, pazartesi 

lrıı (~~;~:B::~::~;H:; 
TiYATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bugece sanı 20-30 da 
sı~e » uyle geliyorsa 

Ya 3 perde 
l•p-'~arı : Terceme eden: 
l> ır•ndefla M. Fuat 
•ıar oün • .. d" 5,30d 

6 u gun uz saat 1 a 

• • 
Eski Fransız tiyartosunda 

3 - istekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenol şartname ve projeyi 26 lira 50 kuruş 
bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24950 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve 100000 liralık Nafia işlerini taahhüt edip muvaf. 

fakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti oldu~una 
dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlık vesikası ibraz etmesi, 
isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "3806. •6927" 

Yüksek Mühendis P.-tektebi 
Satınalma Komisyonundan : 

Kaıtıdın Is. Marka ve No. Eb'adı Miktarı Vahidi fot 
ŞEHiR TiYATROSU Resim kağıdı. -- --

DEVREDİLECEK İHTİRA 

cMensucat içerisine katılacak lifi 
maddeyi verme usulü . hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 15 sonle~rin 
1934 tarih \"e 1889 No. lu ihtira be -
ratının ihtiva ett 'ği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyarut mevkii fii. 

OPERET KISMI 
Bu gece saat 20-30 da 

No.6.H.228 Watt 
No.308 çekiç 

0.37X0.54 
1.57Xl0.00 

6000 "l'abaka. 
50 Top 785 M2 

l<> konmak için icara verileceği teklif 5 Kr. 
850 edilmekte olmakla bu hususta fazla 

4te, böceği 
~ 'ıa~. 3 perde 
te'cc · Molnar 
"•ı ille tden: K. Necati 

ar "Ü • 
6 nu gündüz saat l5,30da 

s~h • • 't Zadebaşı 
·rıURAN 
ıı 'ı"Al'Rosu 
uııccc saat 
20,30 dt 

~'atk• 
Cl~ıı711ı ar Naşit ve arkadaşları 

,, 
11 Ku,, 

Vaı, C(l ]{°" .. k 
~lte . uçu Se:niha ve Mişel Hasan Narin ile birlikte Beyoğ -81 

'l'AH!R ile ZÜHRE milli !unda İstiklal caddesinde (NARİN 
t":'"'"''"" korncdi 3 perde LOKANTA) firmasile müştereken 
~"b ıı11ııı11111 • b d - 1 k ..,\.E:l)j 111111

11111111111111111111111111111111111111111111111 1dare etmekte ulun ugumuz o an-
lı;; •lst bQ LE:~EK İHTİRA BERATI tayı İstanbul İkinci Ticaret mahke
lg ~~ıııııat.<rnll~e.f) madeni pervane) mesinin 937/149 ilama! dosyasile 
'%ıııc,/ 1htıra için alınmış olan kesbi kat'iyet etmiş olan hakem ka
~'ılt •Iı i~tiın 1931 tarih ve 1349 nu- rarı mucibince kaffei hukuk ve ve
),lı lıl( bıı ~: ~ratının ihtiva ettiği caibi ve bütün alacak ve borçlarımla 
ı- ~t ııı~vk.·re _başk::ısın:ı devir ve- birlikte Hasan Narin'e terk ile bu 
~ v~l'i.:ııı . 

1 fııJc konmak için ica- müesseseden tamamen alakamı kes-bu esı tckı:. 
1\~ lıusu "' edilmekte olmak- tif:imden mezkı'.ır lokantanın geç • 
ıı.ı; iste;y sta fazla maliımat edin - miş ve gelecek her türlü muamcla
lıcıı.;ıS lııcie~ıerLll Galatada, Aslan tından dolayı asla muhatap olamı-

t eyle at l - 4 numaralara mü- yacağımı berayı maliımat i!Un ede-
~leri ilan olunur. rim. Nuri Narin 

.. 

tira beratının ihtiva ettiği huku bu 
kene başkasına devir veyahut icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu husu•ta fazla maliımat edinmek 
isteyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1 - 4 numaralara müraca
at eylemeleri ilan olunur. 

ZAYİ - Nüfus cüzdanımı zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Son Telgraf gazetesi 
idaresinde : Vedat 

içinde cevab Jiiyihası vermesi Jüzu. 

/

mu tebliğ makamına 
üzere ilan olunur. 

kaim olmak 
(1541). 

. çarşamba günü saat 14 den 16 yaka
dar tecdiden müzayedeye devam o
lunacak. Bu müzayedede \"erilecek 
bedri takdir olunan kıymetin hisse-
ye isabet eden mikdarın ~ 75 ini 
bulmadığı takdirde artırma 2~80 No 
lıu karun hükümlerine tabi tutula -

1 

1 

1 

baren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hak-
!arı tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. 

Artırma şartnamesi herkes tara • 
fından görülebilmek için 16-11-937 
tarihinden itibaren daire diYanhane-
sine asılacaktır. 

ı Daha fazla mnliımat almak isti • 
!yenlerin 934-2860 num:ıralı dosyası
na miir~caatla ve veziyet t·e takdiri 
kıymet raporlarile tnpu kayd.'1i tet
kik dmeleri lazımdır. Artırmaya iş
tirak edeceklerin işbu gayri menku
le ait bütün malumatı öğrenmis ad 
olunacakları ilan olunur. (1568) 

1
fi3s6 Hicrı - 1353 Ruııl 

Şaban B. teşrin 
1 30 22 
Yıl 1937,Ay 11, Gün 308, Hıı;;ı&3 

1 

4 lkinçite,rin: Perıembe 

Balık mevsimi 

-
Vakitler Vaaall Ezani 

ıı .... d. .... d. 

Güneı 6 35 1 31 
Ôğ!o 11 58 6 55 i 

ikindi 14 44 9 4 l 1 

Akşam 17 02 12 Q) 

Yatsı 18 36 ı 33 
imsak .\ 54 11 51 . 

- - -
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EYiı'll l ı<,ILO ~lKER, 
5 KAVANO? (,İl.EK 
~ECElİ GÖHotRİ ..... 

\ 

eAŞK1'~ 81'Şll1' Ne 
~ MİRHlq~ıHIZ ? . 

TA&\i K~MYAf\ .. !f7 

BİLMEVO""'"'"'l: ?
~iz. WM\L. ·~.,_fi.AL· 
:ilHIZ? Ü~İİl'\El'\lil\ 

' i~iN. T'tjl '"•"YAK 
\~klR 

TABİi l<AKYAI\ 
81'KIV•llM!.ll1' 
~ATILlR! AM"~"' 
\HEP 811K~1'\.l)"H 
ı-.ıR, 81111111'\ltı 
l'j.IRIR! 4HHE'İ~lt\, 

ili.il İL"~ $llTl'\1'MI 
T"11\I llA"YAi.ı 
fııtE"'Et>r:M ·-\.tVo•1t'M f 

BJIRA~I llllKl<lll. 
D0K1i.NI I 

11 ıstanbul Levazım Amirliği 
1 Satınalrııa Komisyonu hanları 

İdareleri İstanbul Levazım amir· 
liğine bağlı müessesat için 51000 ki

lo ıspanak 26000 kilo lahana 51000 
kilo pırasa 4200 kilo havuç 14500 ki
lo kereviz 25500 demet maydanoz 

15000 kilo karnabahar 19-11-937 cu
ma günü saat 15 de Tophanede Sa
tınalma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmın be

deli 9145 lirıı 25 kuruştur. İlk temi
natı 685 lira 89 kuruştur. Şartname
si komisyonad görülebilir. İsteklile
rin kanuni belgelerile teklif mek -
tuplarını ihale saatinden bi.r saat 
evveline kadar komisyona vermele
ri. .239, .7458• 

Her ıeye kıııyorvt, hi~bir ıey biıi 
memnun etmiyor, fokot en fec'losıı 
bütün etTofımızdokiler bu çok kötü 

tobiotımızdon dolayı bizden uzolı:lotıyodo~ 

. lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yetiıirl 
Onu bir lere tecrübe ediniz; ondon s<n"ırQ 

dünyoyı bır lı.ot doho güzel gôrecekıini~ 

VAllOOl : damla, loblet vt 
hop halinde her eczon.de bulunur, 

1 
Deniz Levazım satınal· 
ma Komisyonu lıAnları -
1 - Tahmin edtlen bedeli 16800 

lira olan 2000 ton liivemarin kömfı
rü 10/İkincitcşrin/937 tarihine rast
layan çarşamba günü saat 14 te ka
palı zarf mulile alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lil'a 
olup şartnamesi komisyondan her 
gün parasız olarak alınabilır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilınde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarınt en 

geç belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Kastmpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz. mu-
kabilinde vermelerı. ,7214, 

Midenize 
Çabuk, çiğ'nemeden yemek yiyenler, fazla ba· 
haratlı ve biberli yiyenler, bilb.ssa içki içen· 

ler midelerini tahriş ederler ve MAZON 
MEYVA TUZU Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

Ekşilik, Hazımsızhk 
ağırlık baş dönmeleri his.ederler. 

----·----

pADEMi iKTiDAR 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 
• 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanblll. 

• 

------- -

ÜSKÜDAR- KADIKÖY ve HAVALİSİ 
HALK TRAMVAYLARI TÜRK ANONİM 

ŞİRKETİNDEN: 
Şebekelerimizde ilk ve Orta mekteplerle Us~ talebelerine tatbik 

edilmekte olan tenzilatlı bilet ücret tarifesi. 15 lkinciteşrin 1937 Pa
zartesi gününden itibaren, Şirketimizce usulü dairesinde tenzilatlı 
gezi varakası verilme~ şartile, yüksek mektepler talebesine de teşmi 1 
edilecek ve yüksek mektepler talebeleri için şimdiye kadar tatbik 
edilmekte olan tenzilatlı tarife aynı günden itibaren hüküraden kl.\l • 

dırılacaktır. 

llAKOlOAN Kilit'\ . 

~06~ HııotAtARDA 
~BANll İÇİRİllll'I • 
Hl<, &Ol;UK 

ALt'\A'l 

$(1GU?A KARS/ 

TABİİ KANYAK 

Sabah, öğle ve akşam her yemekte~ 
sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçaıayırt 

Op amin kullanınıt 
Saçlarınızın kılına hata gelmez! 
"Optamin., saç eksiri başka mü• 

masil ilaçlar gibi terkibi meçhul 
formüllerle değil haliJ vilamin cev· 
herinden yapılır ve bu kudreti!" 
her şeyden evvel saçların dökül· 
mesine sed çeker. 

Saçların dökülmesl, guddelerin 
ıayıflamasmdan ve artık kılları 

yaşatamanıasından ileri gelir. işte 
Optamin tıu guddelcre can aşılı. 

yarak derhal kuvvetlendirir. Bu 
suretle saçlar gürbüzleşerek yeni· 
de~ hayata kavuşur. 

" Optamin • kepekleri temizle
mekte, saçlara revnak vermekte de 
şayanı hayret tesiri haizdir. 

Mutlaka tecrübe 
~. . ~.. - _\ . ' 

etmelisiniı 

HAZIMSIZLIGI MiDE EKŞiLiK ve YANMALAR! giderir. 
INKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir şişe MAZON alınız. 
Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. MAZOl'I 

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

Liseler 

Yenipostahane arkasında ____...--

Alım, satım 
Komisyonundan : 

. yal"' 
Yiyeceğin cinsi Mikdarı Beherinin ilk teminat Eksiltm~01~.~ 58.!Y 

1 
kilo Tahmin bedeli Lira Kr. laca!!'• gü~, • 

- 937 çarş.•o' Tavuk eti 1750 60 kuruş ) 
196 88 

10-1_1· _ saat l•_....-
Hindi eti 3500 45 ., ) ba gunu ~~· 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

15900 
3200 

40 
60 " 

" 

rş• 
) 10-11.937 :l çı".ı 3~ 
) 846 00 ba gün iı sa~. 

~-------------;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;--~ı 

PROFiLAKSiNl1 

ıt.ıı• 

komisyonumuz" bağlı yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar f1lb' 

yaçları olan yukarıda cinsleri yazılı yiyecekler 27-10-937 çarş• 
gün~ eksiltmeye konmuştu. üks<~ 

Ves~iti Nakli~e resminden olan borcundan doalyt hacız allına ah
nan Doç Markalı 2324 Numaralı Takse otomobili Taksim'de Milli 
Garajda ıo. tı-937 günü saat 11 de açık artırma ile satılacaııı ilan 
olunur. (B.) (7467) 

1 Belsoğukluğu ve Frengi den korur. ı 
Dr. Hafız Cemal 

CLVKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah .9.5 • 12• saatleri ha
kilti fıkaraya m:ıhsustur. Muayene
ıane ve eve telefon: 22398 • 21644. 

DEVREDiLECEK İHTİRA BERATI ~~~~-~~-----~-------~---~-
,Mevaddı tebhiriye ve mümacili- istanbul Nafia Direktörlüğünden : 

ne ve bilhassa asid siyanitriki mas- 1 
scden ve hasıl olan mevad. hakkın- 17·11-937 Çarşamba günü saat 15 de stanbul Nafia Müdürlüğünde 

(32~6,78) lira keşif bedelli lstanbul Asarıatika Müzeleri Fotoğraf 
daki ihtira için alınmış olan 23 Son- Atölyesinde yapılacak inşaat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
teşrin 1931 tarih ve 1437 No. lu ihtira Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel, bu~usi ve fenni şartna· 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu ker· meleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğ'er evrak dairesinde 
re başkasına devir veyahut mevkii ııörülecektir. 
fiile konmak için icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu husus- Muvakkat teminat (243) liradır. 
ta fazla malümat edinmek istey~nle- isteklilerin en az (1500) liralık bu işe benzer iş pptığına dair ida· 
tin Galatada, Aslan Han 5 inci kat relerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul Nafia Müdür. 
1 • 4 numaralara müracaat eylemele· lüğünden yazılmış ehliyet ve Ticaret Odası vesil.:alari!.e ııclmelcri. 
ri ilan olunur. (7299) 

işbu günde Beyaz ve Kaşar peynirine teklif olunan fiyatlar Y'f ,.u~ 
görüldüğünden ve Erenköy, Haydarpaşa Liselerinin Hindi ve a83t· 

etine istekli çıkmadtl!'ından yukarıda yanlarında yazılı ııün ve s 
larda açık eksiltmesi yapılacaktır. p.Jııl'• 

Eksiltme Kültiir Direktörlüğü binası içinde toplanan Liseler ı 1r• Muhase' 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. ilk teminatlar Liseler 
ciliği veznesine yatırılacaktır. . ,,t 

fıc• 
istekliler şartnamede yazılı kanunt veıikalardan .b~şka b ili giiO 

Odasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzları ile bırhkte e 

ve saatte komisyona gelmeleri. .,. 
44

4) 

Şartnameler Komisyon Sekreterliğinden görülüp öğren1oır. <7 
, 

ZAYİ - Eminönü Mal müdürlü- ııiı111111111111111111111111111rıı•nııuıuıı 1 ıı 11111"
11111 

ğünden maaş almakta olduğum tat- Sahip ve neşriyatı idare 

······'" uııı"' 1 

ecıeıı 

bik mührümü zayi ettim. Yenisini BQ§ muharriri 

yaptıracağımdan eskisinin hükmü ENiCE 
ETEM tzzET B 

yoktur. sı 
.. . "atbOO 

Karikzadeler sokağında 37 No. lu Basıldığı ııer: Ebuzzıııa '" 
hanede Ali Rıza Taşkın J_:::,::,::~.,=:.:.:.,:::.:::...:..--~ 


