
HALKlll 

HALKIN 

HALKIN D i LI 

Sene 7 - No. 2478 CUMA 21 - BAZlaAN 1937 

SiYASi UFUK KARARIYOR 
Almanya Orta Avrupada 

İtalya da Akdenizde 
yeni sürprizler hazırlıyormuş 
ltalganlar Akdenizde geni bir üs tesis ediyorlar, 
A [manga başkalarına karşı itilaf griz davranabilmek 

için ispanya meselesinde itidal gösteriyor 
------ ··················- 1 ··--

iş l enmeğe 
Müstait ses 
Sahipleri aranıyor 

Ankara, 24 (Hususi) - Maarif Ve
kiletinin teşkil ettiji üç kişilik bir he-

' 

l'lab 1 K--. 

Benzin, petrol bugünden 
itibaren ucuz sahlacak 

Belediyeler hOkOmetin emrile 
ihtikara karşı tedbir aldılar 

Petrolün ucuzlamasile beraber kömür fiatlannda da 
kendilitindea tenezzül vukuu bekleniyor 

yet muhtelif viliyetleri dolaşarak ku- Siitlicedeki peı rol cfepolar'a 
rulacak milll operamız için kadınlar ve . . . . T . 69s 

.............................................................. 

Bekçilerden müteşekkil 
bir hırsız çetesi yakalandı 
Muı çarıısını senelerdenberi soyuyorlar, fakat 1alnız 
evlerinin ihtiyacı kadar yiyecekle para alclıklanndan 

~rkekler arasında bakir ve işlenmeğe Benzin ve petroliın .. ucuzlatılmul ta~ edi~tt:· arife kanununun 
müstaici ses sahihlerini seçecektir. hakkındaki kaııun bugunden itibaren lncı maddesının B fıkrasında yazıh 

Aynca Avrupadan getirilen makine- meri~et .. mevkiine gi~!ştir. ~~un maddelerden 2.S kuruş ahna~tır. 
lerle halk P.rfaları tesbit edilecektir. m~~ı dun telŞ.rafla vılayete bildirll - Vilayete aynı zamanda benzm ve pet

mıştır. Buna gore 31 mayıs ~ 9 33 tarih rolden indirilen resimler göz önünde 

7 8 Ya Ş 1 n da k I• ve 2255 n~aralı kanuna bagb ~vel- bulundurularak ihtikira mani tedbir-
de yazılı resımlerden 695 - B pozısyo- . . . 

"d 13 20 lir .. ..k · 6 ı· lerin ittihazı ve ışın kaza ve nahiyele-
nuna aı , a gumru resmı ı- . • . . d b ld" ., · t' y· 

.. ,...
1 

•. .,..üib. 695 _ c pozişyonuna aid 12.60 li· re teblıg edılmesı e i ırıımı..ş ır. ı-

Kasap dükkanından et 
çalarken yakalandı, mah
kum oldu, fakat cezesı 

tecil edildi 
Aksarayda bir kasap dükklnınuı ö -

nünde bet on kişilik bir kalabalık var. 
B1r1sini payladıklan, ve itip kaktıkları 

(Dnclmı 7 i1ld atıhifedeJ 

ra gümrllk resmi 6 liraya indirilmi§tir. llyet meseleyi icab ~ yerlece tebliğ 
Dahili istihlak vergisi kanununa mü- etmiştir . 

zeyyel 2448 No.lı kanun da şu şekilde (Devamı 5 i;ci sahifede) 

Yeni kiğıt paralar bir ay 
sonra piyasaya çıkacak 

ilk nümune Ankaraya ıeldL Paralann üzerinde 
Çanakkale ve emmiyet abidesinin resimleri var dük}cin sahipleri farloqa varmı1orlarmı1 • Dahiliye Vekili 

}luş (Hususi) - Muş çarşısının mu ta memurlannm şayanı takdir takip • v ı •ı Ankara, 24 (Husuşi) - Cumhuriyet rinde de Çanakkale boğazının resim • 
bafazasına memur ol~ bekçilerd~n mü leri neticesi meydana çıkmamıt olsay- arşe>Va JO U 1 e Merkez ~~ ~ndrada baatır - leri vardır. 
rekkep çok kurnaz bır hırsız ~etes~ mey dl.belki bir kaç senedenberi devam e- Moskovaya gı· decek makta oldugu ~~nı ~t .paraları~ ilk Yeni kağıt paralar eVl'akt nakdiye 
dana çıkanldı. Başlannda Zubeyır a - de. efı b byi daha b' b nümunesi bu,gun şehrimıze geldi ve olmayıp Cumhuriyet Merkez Bankası-
dında bir bekçi olduğu halde Bahri, ~ en u ve ır ç sene Başvekile gösıtu.ildi. . 
l'ahrettin, Hasan namlannda dört bek- sürecek ve h iç komsenin nazarı dikkati- Basılacak paralar bir liralıktan gayri nm ~knotlan.dır. Piyasada evrakı 
p derhal tavkif edildiler. ni celbetmiyeeekti. paralardır. İlk parti ağustos başında pi- nakdiy.e, y.erlenne b.:ınımotıar çıkarıl· 

Bu k1irnazca lms12lık alikadar zaltı- (P. .... ı """'-ıd•> ,..aya çıkarılacaktır. Bıınlarc;la biri- .malt sureüle tedavulden peyderpq 
... • • • ••• .... ••• • • • • • • • • •• • • • • • • •• •• •• • • •• • • • • ••• • •' • • •' •• • • • • • • • Din üzerinde emniyet Abidesinin, _. lEaldırılacaktır . ....................................................... -, .... 

lak yol n le 
neticelenen bir kaza daha 

Ankarada da bir kaza oldu, Anadolu lokantası 

müstecirile arkadqının sat ayaklan kınlclı 

-~ ............... ba ... ~ 
Ekrem ağır hasta 

Üstat Radyoloji Enstitüsüne nakledildi ve orada 
ihtimamla tedavi albna alındı 
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Res~li ~~k_a_l_e_:~~--~~~~~~~-X~~-m_n_o_~_~_·su_N··_X~r Sözün KIBan ' 

, ________________________ __ 

H e r gün 
Türkiye sanayii, 
Kömür f iatları v e 
Nakliye tarifeleri . 

Yazan: Muhittin Birgen 

U cuzlamak mecburiyetinde bu 

Junan Türkiyenin, bu bakım -
dan mühim bir meselesi de kömürdür. 
Kömür ucuzlarnalıdır. Kömür iki ta • 
raftan da ucuzlamalıdır: Ereğli havza· 
sında Fole satış fiatları ve istihsal ma
liyeti ile ucuzlamaya mecburdur; mem
leketin muhtelif mıntakalarında kuru
lan fabrikaların nakledecekleri kömür
lerin nakliye ücretleri itibarile ucuzla
malıdır. 

Yeni kurulan Türk sanayii için fab
rikalar günde vagonlarla kömür sarfe
diyorlar. Günde 30 - 40 tondan yüz to
na kadar yakan fabrikalar \'ardır. Bun 
}arın vücuda getirdikleri mamul eşya- Bazı kimseler aleyhlerinde sarfcdilmiş bir mütaleadan ha- Söze kapılan fnsanJara ~ikkat edinlı, yüzde doksan doku-
nın malıyet fiatı üzerinde bu kömü _ berdar edildikleri zaman derhal kırıp dökmek, mukabele et- zu tahsilsiz, görgüsüz, yüzde biri de sinir hastasıdır. Tahsil 
rün tesiri mühim olur. Günde yalnız mek isterler, hiddetleri için ölçü ve hudud yoktur, düşünme- görmüş terbiyeli adam söze kapılmaz, kızmaz, hareketine 

kömür masrafı olarak 15 00 lira harca- c"'.:d~en~h~e;m~en==ı~·ıe~r~i~a~tı~lır~. H~ar~e;k;e;tl~e;rin~in~n~et~ic~e;s;i ;h;ü;sr;a;n;d;ır;. =~~h;a;k;im=:o;la;n~şe;y~h;td;d~f';t ;d~eg;~ i;l ;m;a;n;t;ık=:vE::=m:uh~a;k~e:m;e;d;ir;. ~~~ 
yan fabrikalar bulunduğuna göre bu r ) 

. miktarı ı 500 den bine indirdiğımiz gün s tF\f ~ ~ fE3) ~ S O N Q ~ 
matlup olan ucuzluğun bir halkasını tc- 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1!:::J1 ~ 
min etmiş oluruz. \.._'--------------------------:-~·-~-~--=-----

Kömürün istihsal maliyeti, bizde 
mesela, İngilteredekinden daha fazla 
olmamak lazımdır. Fakat, bugünlük da 
bili fiatlanmız Akdenizin kömür piya
salarına nisbetle çok pahalı bir seviye
de bulunuyor. Biz, bu fiatların indiri
lebileceğine kaniiz. Esasen İktısat Ve
kaletince geçen sene yapılm1ş olan bir 
letkik bu imkanı göstermiş, biraz ten
zilat yapılmışb. Eminiz ki bugür. yeni
den ve evvelkine nisbetle daha esa::ılı 
bir surette yapılacak bir tetkik, kömür 
fiatlarında yeni bir tenzilat yapı1ma -
sının mümkün olduğu neticesinı vere
cektir. Kömür fiatlarının ucuzlaması 
demek, bir çok şeylerin ve bu arada, 
gene bizzat bir ucuzluk amili olan de
miryollan tarifelerinin ucuz,aması de-

mektir. l 
Bunun için kömür, Türkiyenin ha-

reketini ve sanayiini ucuzlatmakta bi -
rinci derecede mühim bir amildir. 

• Kömür fiatlarını ucuzlatmak balı -

Planörde ı • •I Ayak altında 
Tepe.si takla HERGüN BiR f IKRA Bomba gibi 
Uçma yarışı Patlıyan kumlar 

Taksite bağllyahm 

l 

8ovyet Planör teşkilatı muallimle
rinden Bay Chelest (G. 9) numaralı 
planörle herkese hayret veren bir uçuş 
tecrübesi yapmış ve 7000 metre yük
seklikten baş aşağı dönerek l O kilomet
relik mesafeyi tepesi taklak olarak uç
muştur. 

Şehir tiyat,.onınun gişesi önüne on JJ 
ki§i birdr.n geldiler, içlerinden biri, 
gi§edeki Daime: 

- Bize biT loca, dedi, yalnız şaTtı
mı.z ıu: Sa1ıtıeyi iyi görecek, on kişi 
de içine sığabileccğiz. Hem de ucuz 
olacak. 

Daim, adumın yilı:üne baktı; 
- lsterseniz parasını da taksite 

bağlıyalım.. Aydan aya ödersiniz.. 

·---------------------:.----• 
Tekaüt edilen 
Emelıtar at 

Doktor A D. Levis Johancsburg coğ· 
rafya enstitüsünde verdiği bir konfe -
ransta şimdiye kadar işitilmemiş bir 
mevzua el atmış ve şu garib şeyleri söy
lemiştir: 

Hergünkü 
Terane 

E. Talu --... 

H » ünya karışacak .. Karışıyor .. Ka

rıştı .. 

Sulh tehlikede ... 
Filan ve falan devletlerin arasındaki 

gerginlik artıyor .. 
Ufukta yeniden kızıllık beliriyor .. 
Bu, bugünkü gazetelerin teranesidir. 

,üç gün sonra, nakarat değişiyor: 
Harp tehlikesi bertaraf oldu .. 
Falan ve f:i:ln devletler arasında ger• 

ginlik kalmadı ... 
Vaziyet müemmendir ... 
Kara bulutlar dağıldı .. 
nepsi güzel, hepsi iyi amma, zavallı 

insanların sinirled, politika madrnbazla
rınm ilanihaye oyuncağı mı olacak? 

İkide birde yürekleri oynatılan anne
.lerin vebalini kim yüklenecek?. Hoş? 

Dünyanın Mukııdderatını kendi ihtiras -
Jnrına baziçc edenlerin omuzları böyle 
yükler taşımağa o kadar alıştı ki üzeri
ne bir iki vebal daha katılsa ne çıkar? 

Beşeriyet, anlaşılıyor ki daha uzun za
man rahat yüziı görmiyecek. Harbin fe-
1cayii ~Je karşılaşmasa da Tanrının günü 
,knbusunu, halecanını çekecek. 

Dünyayı altüst eden harbi umumi dra
.mının son perdesi kapandıktan sonra, 
,milletler geniş bir ne! es almışlardı. Mü
teakip hadiseler, bu nefesi, bir hıçkırık 
halinde oııJarm boğazlarına tıkadı. 

Tehditlerden öyle gına geldi.. Harp u
macısından o derece kanıksadık ki.: Gü
nün birinde artık dayanamayıp hep bir 

,rğızdan bağ:racağız: 

- Ehhh!. Yeter. artık bıktık, usandık. 
Ne olacaksa olsunı Haydi bakalım! Bu -
yurun meydana! 

Ve galiba, o gün, harp heyQlasın1 ha
sis menfaatleri n;unına çığırtkan diye 
kullananların sustuklarım ve sindikleri; 
ni görec:eği"". 

Zira fitrıe ondan korkmıyandan kor 
knr! 

Alman ricalini kızdıran 
bir ilan 

sinde bir amil de demiryolları üzerin
de kömür nakliyesinin ucuziamas1uır. 
Devlet demiryollarmda kömür nakli -
yesi, gerek yakın ve gerek uzak mesa
feler için ayni nakliyeyi kullanıyor ve 
her nevi kömürden, her nevi mesafe i
çin yeknasak surette ton kilometresi i· 
çin bir kuruş ücret alıyor. 

Pianörcülcr Bay Chelest'in bu uçu
şunu çok büyük bir muvaffakiyet ola
rak tasvir etmektedirler. 

- Kalahari çölünün cenubu şarki
sinde insanların yerleşmediği, kervan
ların geçmediği bir mıntaka vardır. O
rada kumlu bir arazinin üzerinde yü _ Nüfuz.~nu ~u~stimal suçile eski bir 
rürken ayağımın altındaki kumların asker ~ut~k~ıdı Alr_nanyada mahkeme
bomba gibi, gök gürültüsünü andırır ye verılmıştır .. T:ıkıbata sebeb gazete-
şekilde infilak etmeğe ba:ıladıklarını l lerde çık~n şu ılan~ır: . . . . Halbuki bundan bir kaç sene evvel Kanser yılan zehirile 

için çok o kadar mahzurlu görünmıyen 
bu usul, bir zamandanberi artık ihtiya- tedavi ediliyor 
ca küayet edemiyor. 40 - 50 kilomet- Kobra yılanının zehirile kanserin te-
relik bir mesafeye gidecek olan kömür- davı· edildı'g· 1• hakkında ortada !leticesi t d k' • h · 

Şt: gördüğünüz a Londra a , oa rı-
den alınan ton kilometresi ile hın kilo- çıkmıyan hır' nazan"ye vardı. Tac:kend kd " ye kışlasının yirmi senelik eme arı-

hayretle ve korku ile gördilm. Meğerse :B~n _bır a_s~er mutekaıd~yım, _hır ço_k 
o ku~Jarda öyle bir kimyevi terkib ekabı~ ıle sı~ah arkadaşlıg~ cttı.m, ~ı: 
varmış ki, kumlar üzerinde yüründiik- çok kım~~ı:rın çıkmaz.~ gır7n ı~ı:rını 
cc infilak ediyormuş. Yerliler bu ses- halledebılıı:ım,. ban~ :nuracaaL e .. dmız.» 
leri duydukca: cİlfıhları gazaba getir- Alınan :ıcal~ bu !.l~~a f~vkalade h"lz-
dik!» diye kaçışıyorlarmış. mışlar: clşlerm yurumesınde dostluk 

rnetre uzağa gidecek kömürün ton ki- tıb enstitüsü bu sahada yaptığı tecrübe- dır. Yirmi senedenberi, kışladan gel:p 
lometresi arasında bir fark olması ta- lerini derinlec:tirmi• ve yılan zehirile cd 11 "emleketlerı"n harı"cı"nde " " geçen binlerce nefere hizmet en, eş- ırı , 
biidir. bu mühlik hastalığı kat'.i surette tedavi yalarını taşıyan Bobby nihayet teka- • l 

ve ahbablığın zerre kadar tesiri yok
tur• diyerek adamı tahtı muhakemeye 
aldırmışlardır. Bugün Nazillide, Ereğlide, Kayseri- imkanını bulmuştur. yaşayan ınsan ar 

ütlüğü hak etmiş, ve bahriye baytarı- B 
de, Kırıkkalede, hülasa memleketin her Tü'rkmenı'stana yılan zehı'rı· topla- ugünlerde Londrada, memleketle-

nın bir istidası ile istirahate hak kazan - J ·· ,.r... d 
tarafında dev gibi kömür sömüren fob- mak üzere sevkedilen bir heyet, 22 rinin haricinde yaşıyan insanlar için bir nsanın vucuu.un e 

mıştır. · r ·k l 
rikalar vardır. Bunların ekserisinc kö- gram zehir ile gelmiştir. Bu emekdar ata son bir ihtiramda bu- ısta ıstı neşredilmiştir. kaybolan radyümlü iğne er 
mür gayet pahalıya mal oluyor .. Hal - - ···- - · .. -·-···· .. - ......... _ .... _,__ _ Bu istatistiğe göre Büyük muh3re-
buki kömür havzasına yakın yerlerde rette istifade mümkün linyit hazinelc- lunmak isteyen bahriye efradı, onu beden sonra memleketlerinin haricin- Viyana hastanelerinden birisinde bir 
maliyet fiatı daha çok ucuzdur. Sana- ri vardır. Kalorileri zayıf ve evsafla- bando müzika ile, bundan böyle yaşı- de yaşıyan insanların savısı harbten hastanın vücudünc radyümlü iğneler 
yiin iktısadi ahengi bunlar arasında rı derece derece" düşkün olan bu kö - yacağı çiftliğe kadar götürmiişJerdir. evvelkine nisbetle çok azaİmıştır. konularak ted~vi edilmekte iken bir 
bi derece yakınlık tesisini iktiza ettir- mürler için ehven bir nakliye tarifesi Bugün Britanya İmparatorluğu ha- gün bu .~ğne~~rın harekete gele~ck .. h?.s-
ınez mi? tatbik edilse, bunlann Zonguldak ye- mak kabil olabilir. ricinde yaşıyan İngilizlerin sayısı 4 ta~m .. vuc~dund.e kaybo_l~uklar. gorul: 

Bizce kömür tarifelerinde, mesafeye rine kullanılmaları mümkün olur. Da- * milyonu bulmakta imiş. Hariçte vaşı-, muştur. İgnelerın her hırı 8.000W Avus 
göre üç derece tatbik etmek ve faraza hilde bunları fazla miktarda sarfet - İşte, Devlet Derniryollarile İktısat yan Almanlar 2.250.000, Fransızlar turya şilini kıymetinde 0 l?ugundan 
bin kilometreden fazla mesafeler için mek ve Zonguldağı da harice fazla mik Vekaletimizin alakadar daireleri için iş 1. 748.000 imiş. 191 9 senesi sonunda ya· bunlar dikkatle aranmış ve nıha~et ka
nakliyeyi yarı yarıya olsun ucuzlatmak tarda ihraç etmek gibi iyi bir iktısat si tigale değer bir kaç kömür meselesi. .. hancı memleketlerde yaşıyan insanla- nalizosyan içinde ve hastanın ıkamet 
lllzırndır. Devlet Demiryo1ları, bu fe- yasetini mümkün kılmak ıçin linyit Memlekette normal ve rasyonel birik- rın umum mikdarı 33 milyon iken 1930 ettiği. yerden çok uzaklard~ .bulu~~uş
eakarlığa imkan göremeı.se - ki bizce nakliyesinin Zonguldak nakliyesinden tısat hayatı istiyorsak bunları hallet • da 26 milyona inmiştir. tur. iğneleri bulana 800 şılın rnukafat 
bu, o kadar da ağır bir teklif c!eğil - farklı olması elzemdir. Kalori noksa - mek mecburiyetindeyiz. Bu arada arzın sekenesinin de iki mil- verilmiştir. 
dir - o zaman, faraza beş yüz kilomet- mm ancak nakliye noksanile lmrşıla - Muhittin Birgen yara çıktığı kaydedilmiştir. -·--=--·-·-··-· __ ...... _ 
reye kadar olan mesafeleri biraz paha· ;;::::::====~======~================~======~~==~=====:: 
landırmak sayesinde bin beş yüzden bi 
ne kadar bir türlü, binden ötesi için de 
başka türlü bir tenzilat yapmayı müm
kün kılabilir. Devlet Demiryolları, e -
1indeki hesaplara istinaden, kendisine 
hatta hiç bir zarar vermeden, uzak me
safelerdeki kömür müstehliklerinin 
derdini hafifletebilir. 

* Başka bir taraftan da başka bir me-

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir arkadaşımız söyledi: 

Parise gtden bir dostum bana hediye olarıık bir melon şapka 
getirmişti. O kadar güzeldi ki sıcağa ve münasebet almayışı-
na hiç ehemmiyet vermeden bir defa olsun giymek üzere ba-
şıma geçirdim. Akşam Beyoğlunun tanınmış bir lokantasında 

yemek yiyecektim. Şapkamı vestiyere bıraktım. Bir saat son-
ra sinemaya gitmek üzere dışarıya çıkacağım sırada bana es-

kJ, yağlı, rengi uçmuş bir melon şapKa uzatmazlar mı? Fer-
yadı bastım, fakat kim dinler? Soııra aksilik bundan ibaret te 

değil: Eski şapka ba~ıına küçük mü küçük, bütün kuvvetiniz
le iki kenarına yapışsanız gene başınıza geçmez, garson bir 
yanlışlık olduğu ve şapkayı alanın yanlışlığı farkeder etmez 
geri getireceği kanaatindedir, olabilir, dedim. Fakat lfıtfen 
bir defa da siz yazıp ılan eder misiniz?. 

Dostumuzun arzusunu bu satırlarla yerine getiriyoruz, yal
nız doğrusunu sôyle.nek lfızım gelirse yanlışlığa kurban gi
den şapka eski bırakılan yeni olsaydı geri getirileceği mu
hakkaktı, aksi vaziy<:tte gidenin geri gelebileceğine biz inan
mıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

l STER 1N AN IS TER iNANMA 

Biliyor musunuz ? 
ı _ Fotoğraf hangi yılda icad edi' 

miştir? 
2 - Cenubi Amerikanın Kap mıntaka-

sı ilk defa hangi yılda, hangi devlet ta
:n!ından müstemleke haline konmuştur? 

3 - Boile:ıu kimdir? 
(Cevab1an yann) 

(Dünkü sualler in cevapları) 
ı _ c.İki gtih muharebeleri İngilterede 

1455-1485 yıllarında yapılmıştır. Halk be
' yaz güllü, kU"mızı güllü olarak ikiye ay
rılmış, bu suretle 30 yıl durmadan harbet
miştir. 

2 - Gözlük 1308 de icııd edilmiştir. 
3 - .Gök ve Toprak• şiiri İngiliz şairi 

sele var: Kömür Türkiyenin bir nok -
tasındadır. Bu kömürü ucuza mal edip 
harice faila miktarda satmaya n!uvaf
fak olmak Türkiycnin döviz ihtiyaç -
)arını tntmin bakımından gayet mü -
him bir meseledir. Halbuki Anadolu -
ıtın pek çok yerlerinde muhtelif su • '------------------------------------------------' 1 Lord Byron':ı. aittir. 
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SON POSTA 

Siyasi ufuk kararıyor 
• 

Almanya Orta Avrupada ltalya da 
Akdenizde sürprizler hazırlıyormuş 

(Baştrı.rafı 1 inci sayfada) 
Filhakika Berlm hükumeti, Laipzig ha

disesinden mütevellit teessür ve hayal 
inkisarının valnız kontrol sisteminden çe
kilmesine ~ıüı:ıhasır kalacagına dair be
yanatım tekrarlamıştır. 

Ancak, şurası kaydedilmektedir ki Al
man ve İtalyan gemileri deniz kontrolü
ne iştirak etmemekle beraber şimdilik İs
panya sularında halacaklar ve ağkbi ih
timal kontrol sisteminden müstakıl bir 
hareket takir ederek, istedikleri gemiler
de araştırnı~ yapacaklardır. 

Berlinde görüşmeler 
Londradan müstacelen Berline gitmiş 

olun Alman sefiri Fon Ribentrop Hit -
lede uzun bır mülakatta bulunmuştur. 
MüH'ıkatın mevzuu İspanya meselesi ol
muştur. 

Yarın. vaziyetin daha fazla vuzuh kes
bedeceği tahmin edilmektedir. 

İspanyanın sesi 
Londra 24 (Hususi) - Valansia hü -

kumeti hariciye nazırı Jiral, Laipzig ha -
disesi münasebetile Almanyanın ittihaz 
ettiği hattı hareket hakkında şu beyanat
ta bulunmuştur. 

- Almanya, eğeı sırf bir deniz nüma -
yişile iktifa edecekse buna karşı hiç bir 
diyeceğimiz yoktur. Fakat yeni bir Al -
meria hadisesi çıkardığı takdirde, biz de 
lazım gelen tedbirlere baş vuracağız . ., 

İtalya Ak.denizde vaziyetini takviye 
ediyor 

Londra 24 (Hususi) - Romadan bil -
dirildiğine göre, İtalya Akdenizdeki va -
7İyetini takviye etmek gayesile Trablus
garpta yeni bir deniz üssü inşasına karar 
vermiş ve bu karar kral tarafından tas -
dik edilmiştir. 

Paris gazetelerinin mütaleaları 
P aris 24 ( A.A.) - Gazetelerin bir kıs

mı Val5nsiya hükumetine karşı ayrıca bir 
harekette rulunmamak yolunda Alman
ya ve İtalya tarafından verilen kararı va
ziyetteki gerginliğin azalması suretinde 
t efsir etmektedir. 

Gazetelerin ekseriyeti ve bilhassa halk 
cephesi matbuatı ise Akdenizde vahim 
ihtilfıtlardan endişe etmektedir. 

Abloka mı? 
Journal'ı!l Berlin muhabirinden: 
cİstihbaratımıza göre, Alman harp ge

milerinin fopanyanın şark sahillerini ab
loka etmeleri mutasavverdir. Ve bu ~e -
rnileriıı daha şimdiden Carthagene ve 
Alicante aç,ıklarına torpil dökmüş ol -
duklan söylenme:ktedir. 

Almanlar ne diyorlar 
Berlin 24 - f'Almanya, harp gemilerini 

f spanya sahillerinden değil, sadece kon
kol sisteminden çekmektedir. Ademi 
rııüdahule komitesindeki mesai birliğin -
dE' devam edeceğiz. 

Bu yazılar, Deutsche AJigemeine Zai
t ung'da intişa- etmiştir. 

Bu beyanat, diplomasi mehafili tara -
jmdan teyit olunmaktadır. 

10 bin İtalyan gönüllü!>ü 
CebE:lüttarık 24 (A.A.) - Malaga'dan 

bildirildiğine göre, geçen hafta 3 gün 
içinde geceleyin Malagada 10.000 İtal -
yan karaya çıkarılmıştır. Yeniden İtalyan 
gönüllülerinin gelmesi beklenilmekte -
dir. 

Bir kaç 7amandanberi Malaga yaki -
nırıda bulunmakta olan Alman harp ge -
mileri ortadan kaybolmuştur. 

Bir Ahnan gemisi daha 
Berlin 24 (A.A.) - Admiral Graf Spee 

zırhlısı. Al:rran menafiini müdafaa etmek 

lizere dün ~ kşam İspanyol sularına hare-, biri bildiriyor: Hükumet kıt'alarında baş 
;{et etmiştir. gösteren ve gittikçe fazlalaşmakta olan 

Tehlikeli ihtimaller maneviyat b zukluğu teeyyüt eylemekte-
Atideki faraziyeleri derpiş etmek im- dir. 

kan dahilindedir: Alman filosu 
A - Almanya, General Frankonun mu 

zafferiyetini tacil için İspanyada şiddetli 
bir hareket icrasına teşebbüs edecektir. 

Lizbon 24 (A.A.) - İspanyol suların -
claki Alman fil osun un Ad mir al Seheer 
zırhlısı ve Nurenberg ve Karlsruhe kru -

B - Almaı•ya, bazı hudutları aşmamak 
vazerleri ile iki torpido muhribi ve bir 

suretile şiddeti: bir harekette buluna -
caktır ve btı suretle ademi müdahale sis- petrol gE:mh•inden mürekkep külli kuv-
teınini tam::ımile zaafa düşüreceğini ü _ veti bugün tasrih edilmiyen bir istika -
mit etmektedir. mete doğru denize açılmıştır. Dün akşam 

c _ Almanya, başka yerlerde itilaf _ buraya gelen Leipiig kruvazörü de açık 
griz davranabilmek için İspanyaya karşı denize çıkmıştır. 
Hidal göstermektedir. Bu baptaki şüp - Bir Rus gemisini yakaladılar 
heler, Alnıanyanın Avusturya ve Çekos- Saint de Luz 24 (A.A.) _ Almiranto 
Jovakyaya karşı olan tasavvuratına mü- Cervere asi zırhlısı Kuban ismindeki Sov 
teallik bulunmaktadır. 

Ilarb vaziyeti yet gemisini yakalamış ve Malagaya ye-

Salaman ka 24 (A.A.) - Nasyonalist u- değinde götürmüştür. 
ınumi kar~rgahının neşrettiği resmi bir Yeni bir ordu 
tebliğe göre Biscaye cephesinde yağma- Sen Jan de Luz 24 (A.A.) _ Madrid _ 
ya başlıyan şiddetli yağmurlar askeri ha-

tlen bildirildiğine göre, nasyonalistlerin 
rf'katı işkal etmektedir. Buna rağmen Santandere doğru ilerlemelerine mani ol
pii tün mıntakalarda ileri hatlar düzeltil-
miştir. 1500 den fazla milis nasyonalistle- ,mak için B'lbaonun takriben yirmi kilo
?'e iltihak eylemiştir. metre garbinde 65 bin kişiden mürekkep 

Düşman ric'at ederken mühim mik - bir ordu tahşit edilmiştir. Bildirildiğine 
tarda mühimmat terketmiştir. göre ordu Santanderde yeniden teşkil ve 

Bozgunluk tanzim olunmuştur. Lüzumu kadar mal-
Salamanka 24 (A.A.) - Havas muha - zeme ve bilhassa yüz kadar tank vardır. 

Türk - Irak dostluğu bir 
kere daha canlandırıldı 
Bağdatta verilen ziyafette Türk ve Irak Nazırları 

samimi nutuklar söylediler 

Bağdad, 24 (Hususi) - Türkiye Ha- huriyetinin beynelmilel hayattaki 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ve İk- mümtaz cserlerile bu hususta umumi 
tısat Vekili Celal Bayar şereflerine ve- sahalarda ve bilhassa yakın şark saha
rilen ziyafette samimi nutuklar söylen- larındaki mesaisini derin bir takdir ve 
miştir. Irak hariciye veziri söylediği memnuniyetle karşılamış, ve karşılıya-
nutukta ezcümle demiştir ki: eaktır. 

Türk-Irak dostluğu hemen bizzat ve 
kendi kendine neşvünema bulmuş ve Doktor Tevfik Rüştü Aras verdiği 
her zaman böyle kalacağı kanaatini cevapta iki millet araSB.ndaki samımı 
vermiştir. Kendi hayır ve saadetini, u- dostluğu tebarüz ettirdikten sonra şun
mumiyetle insaniyetin, ve hususile et- ları söylemiştir: 
rafındaki komşu ve kardeş milletlerin Her iki memleket hep sulh için ve 
hayır ve saadetile tevem olduğu kana- hep milletlerimizin refahı için çalışı
atini taşıyan ve imkanının yettiği ka- yor. Evvela komşularımız başta olmak 
dar mesaisini bu kanaat uğrunda sar- sartile bütün dünya ile samimi bir vi
fetmiye daima hahişker kalmış olan fak içınde yaşamak emel ve gayretin
memleketimiz muhterem Tüfkiye cum- deyiz. 

Tuncelınde Hükumet nüfuzu 
tamamen teessüs etti 

Seyyit Rizanın küçük oğlu ağır yaralı olarak yakalandı, 
kt: ndisinin ele geçmesi de bir gün meselesidir. 

Elaziz 24 - Takip müfrezelerinin hare
katı sona ermek üzeredir. Tunceli vila
yeti dahilinde en geniş manasile imar ve 
teındin hareketi devam etmektedir. Mun
tazam şoselN vüc:ude getiriliyor, yeni 
lı:nalar kuı uluyor, zirai, iktısadi ve coğ
rafi tetkikler yapılıyor. Tetkikler esna -
ı-ında çok kıyınetli maden suları bulun -
•muştur. Maden araştırmaları da müsbet 
neticeler vermektedir. Muhalefete ve şe
kavete iştirak etmeyen Tacinolu Hızır, 

.Hozmerkli Hasan, Vonariç, Abbas uşa -

ğından Rehner, Bahtiyar uşağından Ro
: an grupları işlerinin başında bulunmak
t:ıdır. 

Kıt'alarımız haydutların sığındıkları 

b:itün yerleri tamamen almıştır. Seyit 

Hıza bir kaç avenesi ile birlikte bir ma

i?araya sığınmıştır. Küçük oğlu ağır ya
ralı olarak ele gecmiştir. Tunçelinin her 

yerinde hükumet nüfuzu teessüs etmiş
tir. Seyit Rızanın ele geçmesi de bir gün 

meselesidir. 

C Bacaksız-ın maskaralıkları: Bezelye nasıl ekilir? mJ 
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İktisat vekili S'4 
A~~2!a~~sat ~~?.~!a~~Y•-A[E.....-~ E 

rın Bağdat donüşünde Sümer bank u -ı 
mum müdürü ile birlikte Antakyaya ve 0 f spanya sahil/eri gene 
Ş~ma uğrıyacağı haber alınmıştır. Celal 
Pnyar Hat:ıyda iş bankasının tesis et - müthiş bir tehlike 
•nekte olduğu ~ubeyi görecektir. kaynağı haline geldi 

Suriye heyeti 
Bu sabah geldi 
Fransa h:lkfımetile temas ve müzake

relerde bulunmak üzere geçenlerde şeh
rimizden geçerek Parise giden Suriye 
başvekili CP.mil Merdum ve Suriye hari
C'iye nazırır.dan mürekkep heyet bu sa
onh saat 7,30 da, ekspresle istanbula gel
miştir. 

Başvekili istasyonda, vali muavini Hü
dai Karataban ve gazeteciler karşılamış
!ardır. Suriye başvekili Cemil Merdum, 
gazetecilerin sordukları sualleri cevapsız 
bırakmış, hiç bir ::ey söylememiştir. 

Haridye r.azırı Toros ekspresile mem
leketine dönmek üzere hareket etmiştir. 
Cemil Merd um, otomobil le Perapalasa 
gitmiştir. Başvekil İstanbulda bir kaç 
gün kalacak, ihtimal yarın İstanbula ge-
1.:>cek olan Başvekilimiz İsmet İnönü ile 
görüşecektir. 

ithalat ve ihracatımız artıyor 
Ankara, 24 - Bu yılın ikincikanun, 

şubat, mart, nisan ayları içindeki dıç 
ticaretimiz etrafında verilen maluma
ta göre, bu dört ay zarfında memleketi
mize yapılan ithalfıt 1936 nın aynı ay
ları içindeki ithalata nazaran 1.868.465 
lira bir artış ile 29.255.222 liıaya, ih
racat ise 19 36 nın aynı ayları ihraca
tına nazaran 15.889.609 lira bir artış 
ile 44.508.770 liraya varmış bulunmak
tadır. 

1937 nin bu ilk dört ayına a!t ithalat 
ve ihracat kıymetleri arasındaki fark 
ise, ihracat lehine olmak üzere 
15 .25 3.495 liradır. 

Bir kamyon kazası 
beş kişi öldü 19 kişi 

yaralandı 
Adana 24 - Mersinden şoför Kemale 

a:t bir yolcu kamyonu Ermenake gider
ken GökbcJen c:ivarında yuvarlanmış, 

beş kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştır. 

Parti umumi katiplik bürosu 
Ankara 2~ (Hususi) - Parti umumi 

katiplik bürosunun muvakkat bir müddet 
için İstanbnla nakli muhtemeldir. 

Nafia vekilinin seyahati 
Ankara 2'1 - Nafıa Vekili Ali Çetinka

ya 23 temmuzda İsveç ve Almanyada tet
kik seyahati yapmak üzere hareket ede
cektir. Vekile bazı umum müdürler ve 
hususi kalem müdürü refakat edecektir. 
~i'ürkiyede yapılması kararlaştırılan va
gon ve lokomotif fabrikası için şimdiye 
kadar 9 ecnebi firma hükumete müracaat 
etmiştir. 

,,-Sabahtan S~baha: 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

a A 

O 
spanya sularında vukua gelen son ha-

diseleri müteakip Almanya ile İtalya 
bevnelmile! kontrol hareketinden donan
m~larını geri ç:ektiler. Fakat merkezi 
Londrada bulunan ademi müdahale ko
mitesinden ayrılmadılar, Alman mahfel
]0rinden sıza.ı hnbı>rlere göre, bu komite
de yaşamak kabiliyeti bulunduğu müd
detçe çekilr.1iyecekler de. Siyasi ha\'ada 
yeni bir tehiike ihdas ettiği beyanile çok 
nazik sayılan bu hareketin ifade e1 tiği 
mana şudur : Alman ve İtalyan donun
maları, İngiltere ve Fransa ile tcşrılci 
mesai neticesı kontroluna memur bulun
dukları İspanyol sahillerinde rnuayypn 
birer mevki işgal etmiyeceklerdir. Çün
kü vaziyetlerı belli olduğu için her an 
.!:spanyol dt>nizaltı gemilerile tayyarele
rinin taan uz!arma karşı acık birer he
def teşkil etmektedirler. Buna mukabil 
mensup oldukları devletler nam ve hesa
hına murakrıbe vazifesini yapmakta de
''aın edeceklerdir. Bu vazifelerinin ifası 
:;ırasında herhangi bir hasmane hareke
te hedef okrlar~a, bu takdirde icab eden 
tedbiri Alm<!nya ile İtalya kararlaştıra
~ak, bunun için ne ademi müdahale komi
teı:.ine malumat verilecek, ne de Londra 
\'E' Paris hükumetlcrile istişare oluna
cak. 

Sureti zah•rede tabii sayılabilecek olan 
bu hattı hareketin endişe uyandıran ta
rafı, Alman ve Ita)yan harp gemilerinin 
almaya mecbur olacakları zecri tedbir
!erin Londra ve Pariste uyandıracağı 

akislerdir. Eger bu devletler, Alman ve 
İtalyan dor.anınalarının hareketini kendi 
menfaatlerint zarara uğratır mahiyette 
görecek olurlarsa, asıl tehlike o zaman 
doğacaktır. 

Bu müdd,,t zarfında, bu iki devlet, tıp
kı Sovyet Rusya gibi, ademi müdahale 
komitesinin müzakerelerine iştirak ede
cek, fakat murakabe işlerinde komite 

ile istişare etmiye lüzum görmeden ken
tJi hattı harF~ketlerini kendileri tayin ede
ceklerdir. 

İtiraf etmek lazım gelir ki bu hal, gar
bi Avrupa :,:ularında çok nazik bir du
rum ihdas P.tmektedir ve en ufak kıvıl
<'1m, hiç beklenilmiyen bir sırada, mu
hakkak ki müthiş br badireye sebep ola
hilecektir. - Selim Ragıp Emeç 

Arnavut asilerinden 6 
kişinin idamı istenildi 

Tiran, 24 (A.A.) - 18 mayıs komÜ· 
nist isyanının altı elebaşısına karşı 

müdeiumumilik idam cezası talebinde 
bulunmuş ve diğer maz.nunlann da ağır 
hapse konulmalarını istemiştir. 

Orlamektep 
Zabıta haberleri arasına bazı mekteplerde geçen talebe vcık'alan 

sık sık karışmağa başladı. Bu hafta içinde iki hadise oldu ki aile. cemiyet 
ve mektep terbiyesi üz~rinde biraz durmak \ ' C tedbir almak lüzumunu bir 
kere daha ihtar etti. 

Eyüp ortamektebinde ~ımfta kaldığını anlıyan bir talebe muailimle
rin bulunduğu odaya girerek sokakta öğrendiği bütün çirkin !.-elimelcri 
tekrar etmiş ve bu hareketinden dolayı polise verilerek mahkemeye se\'ke
dilmiştir. Bir iki gün evvel gene gazetelerin zabıta sütunlarında bir orta 
mektep talebesinin imtihan kapısında bir arkadaşını ustura ile boğazla • 
mak istediğini ve yakalanarak adliyeye verildiğini okumuiituk. 

İtiraf edelim ki tahsil ve terbiye müesseselerimizde bu vak'aların sık . 
!aşmış olması bizi cidden müteessir ediyor. Bu sütunda bir kaç kere bıt 
mevzua temas etmiş ve bilhassa orta mekteplerde tahsille ~Jeraber ter
biyeye de dikkat edilmesi lüzumunu işaret etmiştim. Muhakkak ki l:u -
günkü terbiye sistemimiz bize olgun, idrakli ve muhakemeli bir nesil 
yetişmesini güçleştirecek kadar g~vşektir. Duyduğumuz ve şahit olduğu
muz vak'alar mekteplerde umumi ahlak ve terbiye kaidelerinin gençlere 
daha müessir bir şekilde telkin edilmesi lüzumunu anlatıyor. Aile mu
hitlerinde kafi bir cemiyet terbiyesi alamıyan, hatta aldığı terbıyeyi bu 

muhitlerde kaybeden çocuklara muaşeret ve ahlak kaidelerini kuvvetle 
aşılayabilmek için mekteplerde sıkı bir inzibat tesis etmek zanm•ti var. 
Sokakta arkadaşlarile laübal! hareketler yapan, belki manasını bile kav
ramadığı çirkin, yüz kızar~ıcı kelimeleri bir damla hicap duymadan tek
rar eden, muallimine hakaret edip arkadaşını ustura ile yaralıyan çocuk
ları kuvvetli bir terbiye ve telkin çenberindcn ge;irmez ve ou hareket
lerine lakayt kalırsak yarm hayata girecek olan bu gençleri iradeli ve fa
ziletli birer insan olarak yetiştırmck vazifesini ihmal etmiş oluruz. 

Maarif erkanımızdan bir claha rica edelim: Bilhassa ortamektep çağın
daki gençlerin cemiyet terbiyesi üzerinde hassas olsunlar. 

Bıirhan C~hit Morkay11 



V anıköyünde müessif 
bir kaza oldu 

Saylavfar halkm Bir kişinin ölümü ve üç kişin i n 
dileklerini yaralanması ile neticelenen kavga 

Güreş federasyonu reisinin kızı şakalaşırken 
nişanlısı Necdeti vurdu ve öldürdü 

f esbil ediyorlar 
İstanbul saylavları toplu b ir halde 

Ağırcezadaki duruşmada müddeiumumi kavgacıların 
cezalandırılmalarını istedi, muhakeme müdafaaya kaldı 

Dün akşam Vamköyünde feci ve mü-ı mıştir: İstanbul kazalarını gezere~t halkın di- Şilede bir tarla etrafındaki kazıkla- gaya ilk önce ölen Hanifenin sebebiyet 
essü bir kaza olmuş, tanınmış sporculan- Bu esnad nAhme: l'etgerinin kızı da foklerini tetkik etmektedirler. Şimdiye rı~ s~k~lmesi yüzün~en Şü_kr~, !lı~at, verdiğin~ de işaret ederek, Rıfatın Türli 
mızdan Güre~ federasyonu reisi Ahmet babasının boş sandıgı tabancasını almı~. kadar Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü Fa- Şukrunun karısı Hanife, yegenı Emme ceza kanununun 452 nci maddesine ve 
Fctgcrinin kızı Suat nişanlısı genç bahri- nişanlısın_a tevcih ederek: tih kazalarına, dün de Üsküdara ~ciil- ve Raniienin kızı di~er .. ~~c arasın- diğerlerinin de aynı kanunwı muhtelif 
;nerimizden Necdeti öldürmüştür. Hadise - Senın tabancan varsa babamın da miştir. Yarın Kartala ve müteakiben da çıkan ve Hanıfenın olumu, Rıfatla, maddelerine göre cezalandtrılmalarını 
şöyle olmu~tur: :abancası var demış ve tabancayı boş diğer kazalara gidilecektir. Saylavlar ikı Eminenin yaralanmasile netice- istemiştir. 

Necdet ilP Ahmet Fetgerinin kızı bun- rcandığl için tetiği çekmiştir. Ha1kevi bulunan '"·er1erde Halkevlerin Jenen kavganın duruşmasına, ağır ecza Dava ··d f · · ba ka b" ·· • " J - • •• , mu a aa ıçın ş ır gune 
dan bir hafta evvel nişanlanmışlardır. Meğer tabanca dolu ımiş. TetıK. duşer de, bulunmıyan yerlerde Halk Partile- mahkemesinde dun devam olunmuş- bırakılmıstır. 
Necdet arasıra Kayinpederinin evine git- düşmez tabznca batlamış, bu pat1ayışı rinde halkla temas edip hasbihalde bu. ı tur. · ..• 
mekte, nişanlısı ile ve sair aile erkanı ile bir çığlık Ye müteakip çığl1klar takip lunmakta, halkın isteklerjni not etmek-· Dünkü celsede müddeiumumi iddia- Hamallar katlbım vuran sorgu 
konuşmaktadır. Dün gece de Necdet eve Ptmiştir. Bahriyeli Necdet gözünden vu- tedirler. namesini okuyarak. şu noktaları tcba- hakimine verildi 
,ıitmiş, niş:mlısıyle birlikte tavla oy • rulmuş, derha1 hastaneye kaldırılmış ise rüz ettirmiştir: 
namıy.a başlamıştır. Bu arada müstakbel de ölmüştür , l l b [ - Hadisenin bostan civarındaki ka- Bundan bir müddet evvel Hasırcılar· 
çift arasında .küçlik bir münakaşa çıkmış Vak'ayı zabıtadan 'tahkik etmek iste - S 'Qn U , zı.klarm .sökülmesi yüzünden çıktığı, da, eski bir kin yüzünden, hamallar ce-
bu münakaşa i.atife hududunu geçmemiş, dik. Aldığımız CCVd.p şudur: ç d önce Şükrü ile Rıfat ~rasında bir mu- ~iyeti başkatibi Ha~~ı ş!ddetli bir_ ~e-
Necdet gene latife olarak tabancasını - Böyle bir 1k~za olduğunu 'biz de işit- Öp/eri enize nakaşa şeklinde başlıyarak, bilahara kılde yaralıyarak olumune sebebıyet 
ıösterip: tik. Doğru o1up olmadığını tahkik ediyo- kadınlarm da iştirakile şiddetli bir kav- veren Yusuf ikinci sorgu hakimliğine 

- Ama hakın benim ~-:~-_::.:...__-~ Dökü/migor ~~r:~:~~ç ~:~~~ey!:~~=il~ı~~t~~ ~::ı~!!~:kti;usufun mevkufiyeti de-

Bu yıl meyvalar ucuz, Beşiktaş ve Beyoğlu kazalarına aid . celendiği anlaşılmı.ıtır .. Suç, şahidler- Mahkemeden daktilo makinesi 
çöplerin denize dökülmesine devam e- den Mustafa, Hüseyin, Ibrahim v.s.nin 
dilmektedir:. Eminönü, Eyüp, Fatih, §ahadetlcri, dosy~ _içinde bulunmı m u- çalan adam mahkOm Oldu 

b ı h ı t ı Bakırköy, Usküdar ve Kadıköy kaza- ayene. r~porları, ıki tarafın yekdiğerin- 3 sene evvel Beşiktaş sulh mahke-Se ze er p8 a 1 sa l ıyor , ıannm çöpleri eskisi gibi şehir ııaricin- den _şikayette _buıunmaıarı ve yapılan mesinden bir daktilo makinesile, ais-
aeki çôp1ük1ere dökülmektedir. tahkikatla sabıt olmaktadır. panserden göz illetleri ve daha bazı eş-

. Bu yıl sebze fiatlannda geçen seneye ni ı,.betle yüzde kırk n.isbeiinde bir fazlalık ' Çöplere kokmaması için 1 · , A b" Kavga esnasında Rıfatın Hanif enin ,,,.3 çalan Celal geçenlerde emniyet i· 
d M f . 1 d · b ks' la - h· b. d"' ~·kı· k ·· -ı um.J evı ır b la k f' · · ,J ' v:ır ır .. eyva ıat ann a ıse unun a ı ne _o rak mu ırn. ır. uşu u goı;ı - madde döküldüğü söylenmektedir. Be- aş~a sopay vu~ı .. ey ı~et~. katıl kinci şube memurları tarafından B ur-

mektedır. Sebze ve rneyvaların geçen se nekı ve bu seneki fıatlarınr aşagıya yoğlundaki vesaitin mühim bir kısmı kasdıle yapılmış bır muteaddı fiıl de- sada yakalanm1ştı. 
y:ıZ1yoruz: İstanbul cihetine nakledilmiş olduğun- ğ~ h~ hangi bir ~~~rnc esnası~da _Ha-
Damya gcç~n sene bu mevsimde rn 5 kuruşa satıbrken bu yıl 30 kuruşa dan çöpler 'vakit geçirilmeden dökül _ nıfenın başına yedigı darbe neticesınde Celal, dün ~·?pılan a.uruşması esna-
Kabak geçen. sene bu mevsimde 1,5 kuruşa satılırken bu yıl 3,5 kuruşa ektedi bilahara nezfi dimağiden ölmesi şeklin- smda suçunu ıtıraf etmlŞ ve bu eşyayı 
Çalı fasulyesi Geçen sene bu mevsimde 4 5 kunı§a satılırken bu yıl 7 kuru§a m İ ta br.l cih. Ü d~ı.: - - dedir.> . yoksulluk yüzünden çaldtğını, sonra 

• s n ~ . e n O\.J çopçuler vtopl:- Bundan sonra Rıfatla di ~er ik i Emi- da 45 lira fiatla sattığını söylemiştir. 
Bnkla geçen sene bu mevsimde 3 kuruşa satılırken bu yıl 3 kuruşa dıkları çoplerı arabalarla Zeyrege go- . ' g . 
:Bezelye geren sene bu mevsimde 4,5 kuruca satılırken bu ~1 7" kuruşa tu" nnekted" leer z _,_. b" .. . nenm yaralanmalarının ne şekılde ol· Bu suret1e cürmü sabit olan Celal, 5 

~ 'it J~ 'f'J ır . eyrl.;h .. e ır çop ıs- d - . h ed ··aa . . k 3 h hk" 
Türbe eriği geçen sene bu mevsimde 17,5 kuruşa satılırken bu yıl 7,5 kuruşa tasyonu kurulmuştur. Çöpçüler çöple- ugunu ıza en mu ~~a~~ ma ·um edilmiştir. 
Zerdali geçen sene bu mevsimde H,5 kuruşa satılırken bu yıl 8,5 lkuruşa rini burada kamy<mlara devretmekte -
Aşısız vişne geçen sene bu mevsimde 16 kuruşa satılırken bu yıl 6,5 kuruşa dir. Kamyonlar çöpleri doğruca Davut- Gümrük işleri: 1 /lüllür işleri: 
Şeftali geçen sene bu mevsimde 22,5 kuruşa .satılırken bu yıl 17,5 kuruşa paşa kışlası civarmdaki çöplüğe götü-
ç:ıek geçen stne bu mevsimde 52,5 kuruşa satılırken bu yıl 32,5 kuruşa rüp doKnıektedirler. Vekalet bir memurunu Amerikaya Kızıltoprakta bir haıırlık 
tablmı ır. Hıyar, sarmısak, soğan, arm ut. pancar gib: sebze ve meyva iiatlarında Belediye, İstanbul, Kadıköv, Üskü - tetkikat _icrasına gönderdi kampı açıldı 
ıeçen yıl ile bu yıl arasında bir fark yo .ktur. d 'h r d k. ·· l · k . a··· ··ı Gümrük ve Inhisarlar Vekaleti tari- . 

!iehlr işleri: 

Gazi köprüsü İn§aah 
G azi köprüsünün ayaklarının çimen

to dökülme ameliyesine başlanmıştır. 
Bu ayaklar mühendis Pijo'nun tesbit 
ettiği şekle göre yapılmaktadır . .Bu a
m eliye bir ay kadar devam edecek, bi
Hihara fili inşaata geçilecektir. Köprü
n ün demir aksamı Almanvadaki fabri
kalarda yapılmaktadır. İlk par ti yakın
da Almanyadan getirilerek Balat atöl
yesinde monte edilecektir. 

Sarıyer belediye muhasebecisi 
istifa etti 

ar cı e ın e ı çop erm araya OKU - •• _ - ~- •. • • Ağustos ayı içinde Istanbulun muh· 
mesinde bir mahzur görmediğinden bu fe mudurlugu mumeyyızlennden ve . . 

tl · ·· 1 · · d · d"'kmi ek değerli gençlerimizden Sabahaddin Ta- telıf semtlerınde açılacak altı çoculı sem erın çop erını enıze o yec - · Deniz işler.i: 
tir. nınan ,tarifelere dai.r tetkik ve tctebbü- kampı jçin dün bir hafta devam etme'h 

Hamidiye dün geldi atta bulunmak üzere Vekalet tarafın- üzere Kızıltoprakta bir haztrlık kampı 

Dost Yugoslav ve Yunan sularında Polisle: dan Amenltaya gönderilmektedir. D ün açılmıştır. Bu kampta çocuk kampla· 
bir tetkik ve dostluk sevahati '-'apan akşam, Paris, Havr yolile Amerikaya rında al k 11·' a· kt"' l 

"' J • • ç ışaca , mua ım ve ıre or eı 

Hamidiye mekteb gemisi dün sabah li- Kadıköyünde bir tramvay kazası :ud.tde~eccihenk. har:kete kdeln Baby Saba- bulunmaktadır. Leyli olarak bir hafta 
manımıza dönmüştür. Deniz talebesinin a ın se ız ay surece o an u seya- .. 
bilgisin i artırmak maksadile yapılan bu Kadıköyünde Kuşdilinde oturan 42 hatinde ilk önce Vaşington gümrükle- surecek bu kampta muallim ve direk· 

yaşında, Naci kızı Naciyeye dün vat- rinde tetk ikatta b ulunacak, oradan da törler yüzme, top oynama ve muhteli1 
seyahat her sene tekrarlanaeaktır. Bu man Abdülkadirln idaresindeki '142 n u- Nevyork'a geçecektir . kamp işlerini bilfiil yapacaklardır. 
sene ilk seyahat olduğundan yalmz Yu-

maralı tramvay arabası çarpmış, sağ Ayrıca üç 'kişilik bir heyet de Fran- ---·--.. --..... --.. • -·"•00
• 

goslavya ve Yunanistan limanları ziya- kolundan yaralamıştır. sa, Almanya, İsviçreye giderek t etkik- Tokat Hukuk Hikimlifinden: 

re l edilmiştir. Gelecek ve müteakıb sc- Bir ~oruk tahteperde albncia kaldı ler yapacaktır. Tokaduı Sorukpına.r mahallesinde mu .. 
neler bu seyahat sahası genışletilecek, kim ölü Ömer Uıtfi kızı Fevziye tarafından 
İngilizlerin, Fr.ansızlarm ve daha bazı Taksimde İpek sokağında oturan Le- z Tokat hukuk hakimliğine verllen 8/'//936 ta .. 

5 h J N 'k ongulda]da i•çı.ler münavebe: .. • . . . . . onun yaşındaki kızı Diru i i e ı o- Y rihU arzuhalde 926 senesinde Bahriye mek • 
Sarıyer belediye muhasebecisi Meh- huku':1et. ~enız tale~sı g~ılerının nun küçük oğlu Kozma, bir :tahtaper - ile ç.alıpcaklar tcbi İnglllzce muallimi Necip oğlu Abdülk:a-

meı Emin istifasını vermiştir. Yapılan ~aptıgı gıbı uzak <lenızlere gıdılecek - denin arkasında oynarlarken tahtapcr- t _ . . . . w· • • dlrlc evlendiğini ve evliliğin üç ay kadnr de· 
tetkikatt.a defterleri muntazam tutma- tır. de yıkılmşı, Diruhi a"•ag"ından. Kozma ~ Daıı-esı reıslıgınden gelen y em hır vam ettikten sonra mumnlleyhin İngillz te-
d - ı· · 1 şt K a· t ,J tebliğ ile Ereg-li, Zonguldak kömür hav- bansına geçmesi ve hükümet9C de 926 sene· 
ıgı ne ıccsıne varı mı ır. ay ıne e- De . .1 b başından yaralanmıc:, iltisi de tedavi al-
d .. f d'l · 7500 1

. h ıı· nı:ıcı er ayramı programı ~ zası maden ocaklarında çal·. ·~ .1 _ slnde hudut harici olmuş ve aradun geçen 
sa u e ı mıyen - ıranın ma a ı tına alınmıc:lardır. . şan ı;;cı e on sene zarfında mezbureyl nramnmış ve bu 

f b 1 d tesbit edildi ~ nn d sarı tes it edilmek içın çalışma ara e- Bir motosiklCt kazası ora nki hususi vaziyetleri nazarı sebeple merkum ne bir araya gelmelerine 
vnm erulmektedir. B ir temmuzda yapdacak denizciler _ . itibarn alınarak gece çalışma nöbetleri- imkan kalmamış olduğundan bahisle bo • 

Kömür ihtikan tetkik ediliyor bayramı programı hazırlanmıştır. Bir Kızıltoprakta Bagdad caddesın_de .38 nin b ' 1 ş:ınmalarmn karar verilmesini Lı;temlş ol .. 
B 

1 
a· "k ··..:ı·· ı ·· -·· .. t .. .. d "zdek" b"'t" .

1 
numnrada oturan Haydarpaşa J1sesın- ır ay ık münavebe ile yapılması makla son Posta gnzetcsue llı\ncn yapılan 

e e ıye ı tısat muuur ugu mura - emmuz gunu enı ı u un gemı er, de talebe Edib bindiiji motosikletle Ka- bildirilmiştir. davetiye ve gıyap kararı üzerine müddcla -
kıbları perakende ve toptan odun, kö- deniz müesseseleri ile devlet daireleri, dk"' .. d K . . . d A h. . l cyh Abdülkadir hiç bir suretle mahkemede 
m ür s.-ıtışları üzerinde tetkikat yapmak- kuleler· ve arzu eden hususi cemiyet - 1 oyun e uşdılı caddesın en geçe~- mme ı:ımetine mahsus yerler U.b:ıtı vücut etmediğinden gıyabında yapı -
tadır. Dün mahallelerde kilo ıizerindeu ler bayraklarla donalılacakt1r. Saat 11 ken bahçıvan Alekoya çarpmış. hafıf hafta ruhaatn · t b. d v 'l lan muhakemede ittıh!Lz olunan karar ü 

1 
k yaralamıştır. . ames1ne 8 1 egı zerine yazılan müzekkereye emniyet memur: 

yapı an pcra ·ende satışlar gözden ge- de Taksim abidesine denizciler tarafın- Edib yakalanmış, hakkında tahkikata Şehnn muhtelif mıntakalarmda bu- ıu~u tarafından veT!1en cevapta merkumun 
çirilmiştir. Mürakıblar bu tctkıkıerini, dan bir çelenk konacaktır. Çelenk koy- başlanmıştır. lunan ve amme hizmeti ile ınükellef 0 _ 3 şubat 927 yılında ıstanbul vllAyeUnce sı -
yann veyahud öbür gün bitirerek ha- ma m erasimi şöyle olacaktır: ...................................................... - lan müesseselere a "d yer' . nır dışına çıkarıldı~ı anlaşılmış ve §u Ulbar 
zırl1yacaklan raporu iktısat müdürlü - . _ . _ .. .. . 1 lerın pazar la fk1 tarafın bir araya gelmelel'lne imkan 
8iine verecekl a· :rkt t ··d·· ı · · -·· Denız komutanlığından bır böluk as- t gunlerı de açık olabilmeleri için hafta kalmamış olduğundan kanunu medeninin 
r:.~ er ır. ı ısa mu ur ugu k b la d b. b d ld - 1 ) " T • f • ·ı bu raporu mütaleasını ılave ettikten er, aş nn a ır an o o ugu .ıal - an arı emız tatı i kanununa tevfikan ruhsatnamQ 132 ve 138 ve 150 inci maddeler! mucibince 
son ra belediye reislifüne vetccektir. de saat 9.45 d~ Kasımpaşadan hareket alrnalan icab etmiyeceği Dahiliye Ve- boşanmalarına ve mesarlfl muhakemenin 
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edecekler ve Şışhane, Tepeb:ışı yolunu 1 Birinci sahile 400 kuru' kaletinden büC ·ı: t led' 1 nıüddeialeyhten alınmasına 4/ 51937 tarlh ln-
takibcn Taksı'me varacakla .. dır. I re t . b un vı aye ve oc ıye e- de müddeialeyhin gıyabında karar verilere) 

• kinci •ahile 250 » amımen ildirilmiştir. anlatıldı . 
Yük~kd~~ tiraret m~te~n~n O~nri ~h~e~ » ~~~==~~~~~======~~~~==========~ 

bir bölük talebe Tophane rıhtımına ge- DöTdüncii •ahile 100 )) Beyog:u Vakıflar Direktör:U!iü ilAnları 1 
lecek ve saat 9.45 de Tophane rıhlımm- I~ sahileleT 60 n !J -

da mevki alacaklardır. Denizyolları, Son sahile 40 u Panı;altı Elmadağı caddesinde 51 No. lu Ev 
Akay, Şirketi Hayriye, Kılavuzluk . Li- Yukarıda yazılı vakıf akarın açık arttırmasında istekli zuhur etmediğinden 
man idaresi ve müteferrik armatörle- Muayyen bir müddet zarfır.da l.~ v~ün _n.iiddetlc uzatmağa bırakılmıştır. isteklilerin Beyoğlu Vakıflar Müdür-

fazlacn mikdarda ilan yaptıracak - ı rt :M·· ıh k k ı · 6/ rin tem1z ve resmi elbiseleerile gönde- ubu u n 9. 3 emme 7/937 salı günü saat 15 de müracnatlan. (3651) 
lar ayrıca tenzilatlı tarifc.mızacn is- · -- --

reeekler i zabitan \ 'e mürettebat saat I b l G --tifade edecek!erdir. Tam •• varım ve stan u u··mru .. g""'u·· B ··d·· ı- ... -· d 
9.30 da Denizyolları me~·danlığmda 1 aşmu ur ugun en: 

çc~ rek sayfa ilanlar ıçin ayn bir G "" ··k toplanmış bulunacaktır. Bu gruplar sa~ umru satı~ından: Sarayburnu 4 say ıh ambarında S R markalı num~rosuz 
tarife derpiş ediimiştır. 5 8 dk 38 

at 9.45 de Tophane, Boğazkesl~n Ye Ga- Son Posta'nın t icari ilfuı!arınn aid 7 san 1 ta 524 kilo tarı:ılı ağırlıkta ve 5029 Jira değer=nde bulunan kesme şe-
latasaray yolu ile Taksime varacaktır. işler için şu adrese müracaat edil· Jterler 2/7 / 937 günü kapalı zarf usulü ile Sirkecidekı satıs salonunda satılacak-
Saat 11 de abideye çelenk konacak ve melidir: tır. Şartnameler ayni yudeki satış müdürlüğünden p<:rası~ alınır. istekli!eri 378 
bayrak çekilecektir. Bayrak çeıölirken ilftncılık KollekUt Şirketi, lira teminat akçeı::! mnkbuzl:ırını ve Tıca ret Odası vesikalarını usulü dairesinde 
limandaki bütün gemiler bir buçuk da- Aşir Efendı caddesi, zarflarına k0yı:ıa~~n" ~~-zımdır. Teklif mcktuplnrını havi zarfların tam saat 12 ye 
k ka sürme ve yanm dakika fas1la ile ~~~=~~~: ıırn kadar Satış Mudurlugune makbuz karşılığında verilmesi mecburidir. Zarflar 
uç selfım düdüjfü çalacaklardır saat 13 de satış s:ılonunda usulü dairesinde açı lacaktır. (36S3) 
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SİN~MAI 

Pratik bir. çare 
Dostumdu. yolumu kesti: 
- Dur, dedi, sana bir şey anlatacağım. 
- Dlfl'dum, dedim, anlat! 
Anlattı, dinledim: 

NASIL ADAM OLDUM 1 
Yazan: GSfrg Cooper 

- Ben, dedi, tünel başında otururum. 

Galatasaray ve Fener 
şampiyonluk için mühim 
bir imtihan geçirecekler 

Gece on birden sonra caddede gürültü 
kesilir. Fakat saat tam üçte bir kamyon 
ksrşımızdakl kasabın önünde durur. Der
ken caddeden bir bağırtı duyarım: 

Sinema hayatına 

bir tesadüf netice • 
sinde atıldım ... Ek • 
mek paramı çıkar • 
mağa uğraşıyordum.. 

Ocağımdan uzak bu· 
lunuyordum.. Ce .. 
bimde bir çent bile 
yoktu ... Ne yapaca .. 
ğımı şaşırmış bir hal 
de idim... Stüdyolar
da figüranlık yapma .. 
ğı kararlaştırdım. 

' . .. 

Galatuaray bu maçı k~ığı .. yey~ berabere kaldığı takdirde 
pmpiyonlup aigortalamlf olacakbr. Bu vaziyet karıumda. ~ener

bahçenin çok enerjik bir oyun çıkarması da l:teklenebılır 

Bu hafta yapıla • • 
cak maçlar milli kü· 

me şampiyonunun 

tcfrikinde büyük rol 
oynıyacağı için çok 

ehemmiyetlidit. Bu 
sebeple Galatasaray • 

• 

- Kasap kalk! 
Kasap herhalde kalkmaz ki bağıran bu 

~efcr daha tiz perdeden narayı basar: 
- Kasap sana söylüyorum. Kalk! 
Kasap he!'halde gene kalkmaz. Bu se

fer de tak tuk kepenk vurulur. Güç be19. 
kasap uyanabilir. Fakat kasap uyanın
caya kadar da belki yarım saat geçer. 

Bundan sonra gürültü olmaz. Fakat be
nim uykum kaçmıştır. Artık sabaha ka
dar uyuyabilirsen uyu! 

Sordum: 
- Ben ne yapayım? 

• 

Fenerbahçe, Güneş • 
Beşiktaş maçlarını 

ayrı ayrı tahlil et • 
m;k icap eder. 

- Gazeteye yaz! 
' - Yazayım amma gazeteye bunu yaz
mam, kasabın ağır uykusunu hafiflet -
mez ki .. 

Esasen çoktandır 

san'atkar olmak ar • 
zusunu besliyordum. 
Rançtaki hayvanla • 
rın resimlerini yap • 
maktan büyük bir 

zevk duyuyordum. 
Helena şehrinde 

doğdum. Çocukluğu
mun • . iyük bir kıs • 

mını bu şehirde ge -
çirdim. Temyiz mah
kemesi reisi bulunan 
babam aslen İngiliz 

Galatasaray takı • 
mı: Şimdiye kadar 

elde ettiği neticelere 
bakılacak olursa, mu 
hacim hattı gol çı ... 
k 1 la d Galawaf'cıy ve FefU?Tbahçe kaptanlcırı bundan evvelki aran e eman r an 
mürekkeptir Şimdi • maçların birinde kaf'§ı kaf'§ıya . 
diye kadar kendilerine mevdu vazifeyi j ların büyük bir kısmı mekteplı oldukla: 
yapmışlardır. Haf hattı, ortada Salim bu- , rından, ciddi idmanlarına ancak ask.erı 

!undukça, vasatın fevkinde bir oyun çı- ,kamptan sonra: 15 ~emm?~da başlıyabil - , 
karmış, Salimin sakatlandıjı Beılktaş • mektedirler. Btr kürek~~ de ta~ for
Galatasaray maçından sonra da santrhaf muna iirebilmesi asgarı ıki aylık bır me
mevkii Hüseyin ve Hayrullaha kalmı§ ve saiye mütevakkıftır. 

randıman,ndan kaybetmiştir. :au hatta lngiliz profesyonel klUpleri 
yeniden Salim getirildiği taktirde müva - I ? 
zenesini bulmU§ olacaktır. ne kadar kazanıyor ar 

Müdafaada, L\ıtfi, son haftalarda eski İngiltere profesyonel birinci !ikinde 
çabuklufunu bulmakta olduğundan, iyi yedinci olarak bulunan ve milli takımın 
~alışan bir hat meydana ıelmiftir. eski başantrenörü Boothın antrenör oldu

Kalede gerek Avni ve gerekse Sacit va- ğu Wohees Hampton takımı yakında 
zifelerini yapabilecek elemanlardır. başlıyacak yeni lik maçlarından evvel 

Fenerbahçe takımı: Muhacim hattı, son yaptığı son toplantıda şirketin çok ia -
zamanlarda oyuncu değiştirmekle istlk- yanı dikkat olan hesabını hissedarlarına 
rarını kaybetmiştir. Genç elemanların ye aşağıdaki şekilde bildirmiştir. 
tiıtirilmesi çok esaslı bir tedbir olmakla Evvelce 17,7!10 tneiliz lirasından fazla 
beraber, milli küme maçlarının nihayete hasılat yapamamış olan klüp bu mevsimi 
ermesine yakın tatbik edilmeğe başlanan 21,105 İngiliz lirası kar ile kapamıştır. 
bu teşeb'Düs makus netice verebilir. Bil- Geçen sene ~6,895 lira sermayesi olan 
basaa Fenerbahçenin esaslı oyuncula - klübün bu sene bütün demirbaş eşyası da 
nnm yerlerini değiştirmesi hatalıdır. Fe- duhil olarak sermayesi 79,486 İngiliz lira
nerbahçe haf hattı, iyidir, yerlerini bul- 81 olmuştur. 

muş oyuncu1ardan mürekkeptir. Ceva - Kral kupası maçlarında üç defa Kar 
dm yerine, daha teknik oynıyan Esadın dö finali oynıyan bu takım bu sene güzel 
getirilmesi isabetlidir. oyunlar yaptığı için karın yükselmiş ol-

Müdafaada Yaşar, Lebip iyi anlaşmak- duğu söylenmektedir. 
tadırlar. Yalnız Lebip, bazı zamanlar ka- Klip bir senede maaş ve müteferrik 
leden fazla uzaklaşmakta ve kaleciyi müş masraf olarak 16,860 İngiliz lirası sarfet
lr:ül vaziyette bırakmaktadır. Hüsamettin miştir. 

yeniden gençleşmiştir. Vazifesini iyi gör- Geçen seneye nazaran masraflarda 
mektedir. 2173 İngiliz lirası fazlalık vardır. 

Bu iki ezeli rakip arasında müvaze - Başka klüplere oyuncu naklinden do-

- Peki ne olacak? .. Ben her gece böy-
le rahatsız mı olacağım? .• 
Düşündüm: 
- Buldum ,dedim, bu işe çare buldum. 
- Aman söyle! 
- Kasap seni tanır mı? 
- Tanıı! 
- Veresiye et alıyor masun? 
- Almıyorum. 

- İstersen verir mi? 
- Ver1r. 
- Öyleyse bugünden tezi yok, kasap-

tan veresiye et almaya başla .. Şöyle bor
cun 80-90 liraya kadar çıksın. Borcun bu 
hadde geld; mi mahallede eşe, dosta pek 
yakında ani olarak Avrupaya hareket 
edeceğini söyle .. 

- Avruparia benim ne işim var, git-

idi. Rançımız Helena 
şehrinin 30 mil uza-- A C 

d b 1 W lf Meşhur sinema ıan'atkan GaTy ooper 
ğın a u unan e 1 d ... 
Creekde idi. Tatil zamanlarımı orada ıe- vefan~n . b~_ş ~~~ ?l.duğunu . an a .. ım .•• 
· · d' 1 Benden biraz büyük plan kar - Kendımı busbutun ışıme verdım. Studyo. 

çırır ın O • OV • k' d 
deşim Arthur bana ata binmeği, ıillh at- lardan b~ir.d~~- dıge~~ne se ıyor um .•• 

v .. v tt' En çok ıevdigvim arkadaaım Nihayet ıstedıgım rolu oldım. Bu cThe 
magı ogre ı. w • W h f'l · d bb: 
Cim Galen idL o da benim gibi bir haki- Winnıng oi Barbara ort , ı mm e 

' 

min oğlu idi. Onlarm rançı bizimkine pek zabit rol~ idi... 
. k 'd' Eb eynimizin koyun sürü - Bu rolum Paramount kumpanyasının ) a ın ı ı... ev . . . 1 k . B · h ... 

,!erini gezdirmekle vakit geçırıyorduk. Bu .dı~kat na~ar arını_ çe tı .... enı emen -
arkadaşım sayesinde sinema hayatına gaJe ettı. ? vakıttenberı de bu lqım ~. 

. eli s·ze bunu anlatayım: panyada ka.dım.. -
gır m. 

1 
d k' l b' b' · · k 1 ..ı. ınem. Kollej arkadaşlarımdan bir kızı çılgın· Hayatım. a v~ a a~ ır ırını ova a~ 

- Gitme canım, sana git diyen yok. kt 'd' 0 da benı· çok sevı· _ En ehemmıyetlı hadıse Sandra Shav ıle ca sevme e ı ım. r . . v 
Gidecek değilsin, sadece gideceğim, di - 1 d E lenmeğe karar vermiştik am _ :zdivacımdır ... ,Gençlığımde arzulad!i~ 
yeceksin. ~o: ;~ra~ yoktu ... Helena şehrinde bir ,şeylere hep nail oldum. Evlendim. Afrfat 

- E sonra!.. ıey yapamıya~ağıma kanaat getirdiğim _ k~da yabat1i hayvanla~ avcılığı yaptmı. 
-T~bli ~u söz kasabın da kulağına Ci- . den başka b1r şehre gitmeği kararlaştır • ,Bır ranç aldım ... K:n~ı ~alım olan hay,. 

decek. Kasap senden alacağını istiyecek. d Kararımı vermiştim amma içim sız- vanlarım vardı ... Surulenm vardı ... S.. 
Sen kasaba: 'ıı~:~du. Koyunlarımı, atlarımı, arkadaş- ,YJsız filmlerde güzel roller ~~~tım. 

- Veririm! :arımı ranı;ımı bırakınağa bir türlü &ön- . Talihin bana yardım eyledıgın~ kanJı, 
Dersin, fakat vermezsin. Kasabın da !üm r~zı olmuyo;du. Kararımdan va_! ge- ~m .. . Başlar.gıç~ (Holivu~) tan h~.ç hoı • 

aklı fikri sendeki alacağında olur. /ırftlca- siyordum.. Fakat sevgilim imdadıma ,anmaınıştım. Smemayı hır taayyuş. v~Qıl 
ğını alanı adan senin gitmen ihtimaline yetişti ve beni tesci eyledi... Menfa ma _ tası telakki ediyordum... Fakat gıtgıde 
karşı müteyakkız davranır. Et kamyonu- halli olarak Los Anceles ıehrini seçtim. .. fikirlerimi değiştirdim ... Holivut bana 
nun motör sesini duyar duymaz: Orada iş arıyacaktım. Oıtlda ikamet ey- §İrin gözükmeğe başladı ... Oraya ıs~ndım. 

- Eyvah borçlu müşteri ptomobile liyec kt' S vgil'mi oraya eetirtecek- Şimdi bir kaç sene istirahate çekılmefı 
bindi kaçıyor! tim .. ~ ım... e 

1 
,ve vatanım Helenada dahi büyük b~ 

Diyerek yataktan fırlar, kepengi açar. · İnsan her umduğu ıeyi bulmaz der .. çiftlik edinmeği kurdum ... Talihimin g~ 
Artık ne: :er ... Meğer pek doğru sözmüş bu!.. Ki • ne ban~ ya~?ım ed~ceğine, ~~ ~uratlaıı 

- Kasap kalk! tapçıları birer birer dolaştım. Yapmış ol- ,ma dahı n:ıı .. olacagıma emmım ... ı 
Diye bağırmalarına ne de kepengi tek- duğum resimleri her birine gösterdim ... 

melemelerine lüzum kalır. Sen de bu sa- Hiç biri alakadar olmadı ... Bütün kapı • 
yede her gece rahatsız olmaktan, uyku- ,lar yüzüme karşı kapandı ... . 
suz kalmaktan kurtulursun! Nihayet ıınya arıya bir iş bulabildim. 

1MSET 

Greta Garbonun 
Sinemayı bırakacağı 
Tahakkuk ediuor~ .. 

neli hesaplarla bir neticeye varmak im • layı 26,670 İngiHz lirası alınmış, oyuncu 

31 kinsızdır. Yalnız Galatasaray kazana - satın almak için de 5750 İngiliz lirası ve- Sene Uyuyan 
cak olursa şampiyonluğu temin etmiş o- ri1miştir. 

~ir fotoğrafçı mağazasında rötuşculuk 
münhal in1iş. Oraya kapılandım. Geçine -
medim. Az zaman sonra kapı dışarı edil
rlim ... Vaziyetim çok feci idi! Parasız, yi· 
yeceksız, giyeceksız kaldım. Fotin namı -
,na ayaklarımda bir şey kalmamıştı! .. O

!acak, Fenerbahçe kazanacak olursa, şam Bu sene mevsimi büyük bir karla ka- gen Ç kız 
piyonluk Galatasaray _ Fener ve Beşik- pıyan klüp hissedarlara yüzde yedi bu- •h b•Ja• 
taş arasında dolaşacaktır. Berabere kal : çuk kor vermeği tekli! etmiştir. nJ ayet uyana ) l 
dıkları taktirde, Galatasaray üstünlüğünü Amerika atletlerinin kazandıklar 
muhafaza edecektir. 

Yüzme ve Kurak musabakalar1 
Su sporları ajanının yüzme ve kürek 

müsabakalan için klüplere tamim ettiği 
program şudur: 

Yüzmeler: (Moda deniz banyolarında) 
28 ve 29 Ağustod Teşvik 
11 ve 12 EylUl Seçme 
18 ve 19 Eylul Şampiona 
Kürek: (Yenikapı sahilinde) 
1 Ağusto birinci teşvik 

15 Ağustos ikinci teşvik 
15 Eylfil şampiona 

Kürek müsabakaları 3 katagori üzerin
den yapılacaktır. -i tek dümenli, 2 çifte 
dümenli, tek çifte dümensiz. 

İyi bir t~tkik eseri olan bu programın 
aynen tatbiki, yüzmelerde idmancıların 
iyi netice almalannı intaç edecek mahi
yettedir. Kapalı havuz olmadığından, 
sporcular idmanlarına ancak haziran a • 
)'lllda ba§lamakta ve tam formlarını a • 
justos nihayetinde bulmaktadırlar. Bi -
rincilik müsabakaları da eylfıl ortaların
da yapıldığına göre, en iyi randıman ve
recek mevsim bulunmuş oluyor. Birin -

cilik müsabakalarını daha evvele almak 
yanlış bir iş olur. 

Kürek miisabakaları i~ tayin edilen 
12 eyllıl tarihi isabetlidir. Zira idmancı -

dereceler 
San Fransisk.:>da yapılan klüpler ara; 

sındaki resm! atletizm şampiyonası Ber
key stadında 20,000 kişi önünde yapıl • 
mıştır. 

Müsabakalara 67 üniversitenin 300 ~t
!eti iştirak etmiştir. 
Müsabakaların en heyecanlısı yarım 

mil koşusu olan 880 yardalık koıu ol • 
muştur. 

Berlin olimpiyadı sekiz yüz metre ga
libi Amerikalı zenci Woodruf! bu mesafe 
üzerinde klüplerin yeni rekorunu 1.50.3 
de katetmeğe muvaffak olmuştur. 

J ohnson 220 yardayı 21.3 de kO§lllUf • 
tur. 

Yüksek atlama müsabakasında Berlin 
olimpiyadı ik1ncisi Albriton 2.2 atlamak 
suretile birinci olmuştur. 
Müsabakaların sonunda dünyanın en 

büyük atletlerini yetiştiren Sanihem Ca
lifornia ünh·ersitesi 62 puva~la birinci ol
muştur. 

Galatasaray takımı Romanyayı 
gidiyor 

Galatasaray birinci futbol takımı 24 ve 
25 temmuzda Bükre§te Romanya şampi
yonu Venüs takımile iki maç yapmak ü
zere Romanyaya gidecektir. 

Uyumadıın evveıki son resmi 
Yuhansbura civarlarında Anna Swa

nepoel isminde 1 7 yaşlarında bir kız, 
1906 senesinde bir gün uyuya kalmış. 

O sene, hiç gözünü açmamış, krallar 
değişmiş, umumt harb patlamış, tayya
recilik Alemi te.rakki etmiş, harb bit • 
miş, radyo çıkmış, kız hala daldığı uy
kusundan uyanmamış. 

Son günlerde, yani tam 31 sene son
ra aynı kız uykudan uyanmıştır. 

Bugün 48 lik bir kadındır. Fakat 
tam manasile bir çocuk beyni taşımak· 
tadır. Ayakları, yürümeğe alışmadığın
dan, ispasmoza tutulmuş gibi titremek
tedir. Kadıncağız ömrünün sonuna ka
dar yatalak kalacaktır. / 

damın k1raı:ını vermemiştim. 
Beni seven bir dost stüdyolardan biri

ne figüranlık için müracaat eylememi 
tavsiye eyledi. 

Cesaretimi ele aldım. Doğruca Foks 
kumpanyasma müracaat eyledim. Orada 
kargıma kim çıksa beğenirsiniz. Cim Ga
len! .. Senelerdenberi onu görmemi§tim. 
Cesaretim arttı. Meğer o da kovboy f1lm-
1lerinde rol almak için az zaman evvel an
gaje edilmiş!.. O sıralarda kovboy film-

1leri pek revaçta idi 

Tesadüf 1:.u ya! .. Cim Galen o gün • 
lerde Transval muharebesi için tevrile • 
cek filme figüranlar arıyormu§. .. 

Beni derhal müdüre takdim etti. He • 
men angaje edildim. Bir Boer zabiti el • 
bisesi giydim, Azgın bir at ile dörtnala 
bir bayırdan inecektim ... Bu rolü mü • 
kemmel bir ıurette yaptım. Çok bejenil
dim. Talih bana yardım etmeje bqla • 
mı,tı ... Bir hayli rol aldım. Fakat gitgide 
bu rollerden memnun olmaınafa baıla • 
mıştım. Composition rollerine imreni • 
yordum ... 

Tam bu esnada fena bir haber zihnimi 
perişan eyledi... Sevgilimden bir ~ek -
tnp aldım. Beni boi yere bekledlflni ile
ri sürerek benimle evlenmekten vaz geç
tiğini İova §ehrini terkeylediğfni, başka 
bir delikanlı ile evlendflini bildiriyordu. 

Kendimi çabuk toparladım ..• Acıyı ve 
ıevıilimi unuttum... İnsan bu!... Aakta 

Greta Garbo 
Büyük san'atkar (Greta Garbo), pe. 

yıdcında Şarl Buaya ile birlikte (Mada~ 
Valevska) adında mühim bir tarihi filıll 
çevirecektir. 

Bu filmden sonra (Greta Garbo) İsve • 
çe avdet edecektir. Avdetinin kat'i oldu
ğu tahakkuk etmektedir. 

* Filmlerindeki muvaffakiyetleri yüziln· 
den rı:ı.emleketine kazandırmış olduğu 
büyük şereften dolayı İsveç kralı Greta 
Garboya: c Litteris et Artibus> madal • 
vesini vermistir. 
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Rontken gözlü çocuk 
Gözleri ile değil, alnı 

doktorlar hayret 

-
ile görüyor; 
içinde! 

Gözleri baih olduğu halde gazete o~uyor, bilardo 
oynıyor, otomobil kullanıyor, mektup yazıyor 

SON POST:4 

\Kitaplar ar.asında 1 
"Suçlu çocuklar ve 

ıslah evleri ,, 
Müellifi: Doktor lbrahim Zati Öget 

-, 

İstanbul ceza müesseseleri başhekimi 
İbrahim Zati Öget, neşrettiji üçüncü bir 
ilmi, içtimai etud
le memleketin iç • 
timai marazlarını 

teşhisteki diraye
tin& ve isabetine 
bizi bir defa daha 
inandırdı. 

cSuçlu çocuk -
lar, ve isllh evle • 
ri> adını taşıyan 

bu üçüncü etüdün 
her sahifesinde, 
hatta her satırın • 
da ilıni ve bakir 
bir hakikatin en Dr. lbrahim Zati 
karanlık dimağ - Ôget 
fara bile kolayca aksedebilecek parlak 
aydınlığı sezilmektedir. 
Okunaklı harflerle 22 küçük sahifeye 

sığdırılmış olan bu eser, belli ki,, ~~t.e· 
lif tecrübelerden sonra dimağa bırıktırıl
miş yeni ve ileri fikirlerin hülasa edilmiş 
mahsulüdür. 

Sa~·fa ., 

1 kADDN 1 

Güzel · görünmenin sırr1nı 
güzel görünmesini bilen 
kadınlardan öğrenelim! 

• . . . cHapis1ıancierde, korkunç f~cılıklar 
Londrada cRoyal Hospıtab hastane- Hıç bır 8:1'alık bı~akılmam.asına son d~- • apan müt1ıig caniler bulunur. Fakat on-

li müdürü doktor Cecil Reynolds Ame- recede dikkat edılme~tedır. Buna rag: farın yanıb~ında gazaptan ziyade yar -
rikada bulunan ve (Rontken eözlü ço- men Pat uza.~ılan kıtab ve gazetelerı cltma ve t€:daviyı muhtaç olan yoksul, 
cukıt ismi verilmiş olan 13 yaşında bir okumakta; mukemmel surette yazı yaz- bahtsız suçlular da vardır. Bu cbahtsız 
çocuğun Londraya gelmeaini temin ey-ı makta; önünden geçen ve tanımadığı mçlular> sö:ü insana garip görünür. Fa
lemi~tir. ?>cuğun ~ Pat Marquis'tir. ~sanların elbiselerini tarif eylemekte- kat bu tabir, hele genç ~çlular için in -
cKalıfornıya• da dogmuştur. dır. ;car edilmez bir hakikatıır!> 

Bu çocuk şayanı hayret bir hassaya Uzun bilardo partileri bile oynamış- İşte, İbrahim Zati Öget, bu bahtsız ttç güzel İn&iliz kadınının ten41f J'{lz 1lkgamları yatmadan evvel yüzümdeki 
maliktir. Gözlerinin yardımı olmaksı- tır. ~uçlulara iyice yaklaşmış, onların ruhla- tuvaletleri hakkında anlattıklarım ay • pudra ve boyayı (kold krem) le temizle• 
zın görmektedir!... Pat bir otomobilin direksiyonuna o- rına nüfuz etmi§, yıkılışlarının, düşüşle- pen alıyoruz: rim. 
~ocuğun g~~leri sıkı sıkıya bağlan - turtulmuş, ihtiyaten yanında bir şoför rinin sebep ve kaynaklarını, p~rta~sız~nı Latly T empl• diyor iti: Gözlerime rimel ve boya sürmem. Kat-

dıgı halde m~e~el. s~rette okuyup yer almış,. şehrin bütün sokakları do- zengin bir kültürden alan genış bır dık- cGenç kızlar, ıenç kadınlar oldulu - !arımı kalın bırakırım. Yalnız muntazam 
yazmakta; gorduklennı anlatmakta, 1 lm . k 1 b 1 k h 11 d b"l katle ataştırmış, ve vicdanının mahke • nuz gibi kalınız>. Benim bugu-nün ka • dursunlar dıye yajlı bir madde süre • '"-I b ık . b' "d _ aşı ış, en a a a ı ma a er e ı e . v. _ .. l'h . .. _ 
-

8 al so~;arda bır otomo ı. ı a otomobili mükemmel surette idare et - mesine çekhgt 0 kuçuk ve ta ı sı~ ~uc dınına en birinci ıüzellik tavsiyem bu - rim. Ayni feyden ıöz kapaklarım için de 
reDoetmk ekteCec; ~ilardo olydsnamakb tadır.h miş; seyrüsefer memurlarının işaretle- . :::imlerin beraetlerine k~:a~kvl e~mı~~ır', dur. Saçının, teninin rengini tabiate ta • . tullanm~kta~ım. Bu, hem gö~leri. ~aha 

tor il Reyno u şayanı ay- rine de h 1 t r Çünkü, anlamış ki, o küçu erı mucrım ban tabana zıt olacak şekilde deifıür _ parlak gosterır, hem de pudra ızlerını te-
t v 193" · d K l'f · r a uymuş u · • · t h t d re çocuga "' senesın e a ı ornıya- Dok C . lds' .. d eden sebep, ya marazı bır verase , ya u mek bence insanı güzP.lleştirmez, çirkin- mizler. Makyajda en büyük itinamı pu • 

diı 'ras't&elmiftir. Londraya avdetinde lık t~r ecil ~eynal ~ gor~-ay ~n~ ta meş'um bir aile ve cemiyet muhitinde leştirir, en güzel görünen kadınlar, ta _ ra seçmekte gösteririm. Pudranın daima 
doktor, bu çocuk hakkında Avrupa tıb şua arı çocugun ~ nın an goz • ·~ok acıklı yaşama şartlarıdır. biatin kendilerine verdiğini değiştirmek- en ince ve en iyisini kullanırım. 
ileminin dikkat nazarını çekmiştir. marlarına geç~~ktedir, ·· . Anlamış ki, bu sebeplere kurban giden sizin güzelleştiren ve güzel ıösteren ka- * 

Cecil Reynolds Londrada çocuk üze- Demek Pat gozlen kaClar alnı ıle da- talihsizleri ctedip> değil, ctedavi> et - dınlardır. Mia GertnıJe Lairence de pn • 
.JLı.~ b" -..~ tecrü"bel · · · t· hl görmektedir Bu nokta kat'iyet . · d b d • 
rm'-"= ır ~va ere gırışmış ır. . :·· mek, cemıyetın vıc an orcu ur. . Esmerken sarışın olmıya ulrqmak ni- ları aöylemelrtedır: 
Bu tecrübeler fU surette yapılmakta - peyda' eylemıştı~. . . Fak'.it bu tedaviyi tahakkuk ettırmek çin7 Siyah saçın, esmer tenin güzeli yok cBen insanın fazla boyanmakla güzel• 
drt: .. Pat ın. alnı baglanmış" ve hiç bır şey içın, hangi Ui~lara baŞ vurniak lbım • 'mu? Ben şimdiye kadar tabii renklerim- .leşecefi kanaatinde değilim. Fakat lüz~ 
.çocuğun gözleri ilk önce pamuk ile, gormefnış. uır? . . . . . ·den hiç birini değiştirmemeyi tuvaleti - plU kadar boyanmayı da hiç bir zaman 

lbnra geniş kıt'ada albuplast bandları Pat Marquis üzerinde tecrübelere fşte İbrahim Zat1 Öget, yırmı ıkı sah~- me esas bildim. ihmal etmem. 
Ye siyah çuhalar ile bağlanmaktadır. devam edilmektedir. !eciğin dar hacmi içine, bu sualin genış Kullandıtım pudranın rengi, rengim- Her günkü makyajım şudur: 

cevaplarını da sığdırmış. le hemen hemen birdir. Saçlarıma fimdi- Yiizümün her kÖ§esini boyamaktan 
·1s gaıındalıl 
Hır11ız ihtiyar 

(Bapsrafı linci ıayfcıda) 
anlatılıyor. Biraz sonra da iki kişinin pe
ripn, lulıksız, kıyafetsiz, saçı sakalına 
karıımış, bir ihtiyan Adeta sürüklerce
ırine polis karakoluna doğru götürdük -
leri görülüyor. Herket birbirine soruyor. 
-Kimmiı? 

- Ne yapmış? 
Biri bilgiç görünmenin gururile ce -

vap veriyor: • 
- Et çalnuf, •saçından, sakalından da 

utanmamış. 

İhtiyar karakola götürülüyor ve kü -
çük kalabalık dağılıyor. 

* Dört, beş saat sonra bu ihtiyarın Sul -
tanahmet sulh ceza mahkemesinde bir po 
Jjsin yanında beklemekte olduğu görü
lüyor. B_ir müddet sonra da bakim hu -
zuruna çıkıyor. Hüviyeti tesbit edilmiş: 
Adı Kadir, yaıı yetmiş sekiz. 

Tahkikat evrakı suçunu da tavsif edi -
yor: 

Kasap dükklnından et çalmış. 
Hakim ihtiyarı sorguya çekiyor ve ka

rarını bildiriyor. Suç sabit olduğu için 
Kadir 25 gün hapse mahkum edilmiştir. 
Fakat kanun 65 yaşını geçmiş suçlular 
ıçin müsamahakir davranıyor. 

Hikim de bu müsamahaya dayanıyor 
ve ihtiyarın cezasını tecil ediyor. 
Eğer 78 yquıdaki et hırsızı bir daha 

suç işlerse bu cezasını o zaman çekecek
tir. 

Suçlu gençler için bir müessese kurul- ve kadar ne bir zerre boya, ne de coksi. ,hoşlanmam. Bence yalnız gözler1e duda'k-
U Bu kadınlardan m~sını istiyor. cGirme ve m~şahede pa- 'jen> sürdüm. ları boyamak insanı en ziyade güzelleş. 

viyonu>, cailevf vasıfl~ teda~ı .~e mua - Gece günc!üz ayni pudrayı kullanırım. tiren tarzdır. Dudakları en canlı kırmızı• 
mele paviyonu>, ckendı kendını ıdare pa- Dudaklarıma daima en göz alıcı bir cruj> ya boyarım Yalnız giydiğim elbiseye de 
viyonu> ve cyarım serbestlik paviyonu> 'sürerim. Yanaklarımı yalnız ~leri • o uymak prtile ... Göz kapaklarımın bo • 
diye dört k;~a .ayırd.ığı bu müe~s~s~ • da hafifçe • boyarım. Gündüzün hiç al - yası tatlı cgri> dir. Tabii kirpiklerimi de 
nin görecegı vazıfelerı, her muterızı ik· Jık kullanmam. Soluk renk üstünde kıp- crimel.t lerim. 

k. . . ' çe ınınız. ,, 
Amerikalı ruhiyatçının er
keklerin muvaff akiyetine 

engel bildiği sekiz 
kadın tipi 

Nevyorkun meşhur ruhiyatcıla
rından Doktor Murray, yaptığı tec
rübelere istinaden şu iddialarda bu
lunmaktadır: 
Erkeğin muvaffakiyeti, yüzde el

li nisbette karısile kaimdir. Ve sos
yal hayatta da sekiz türlü zevce tipi 
vardır ki, bunlardan hazcr etmek 
lazımdır. Zira, bunlar bir kocanın 
terakki ve saadetine mani olurlar. 

1 - Kocasına düşman olan ka
dın, 

2 - Vırvırcı kadın, 

na edebilecek kadar zengin bır mantık ~ırmızı dudaklar bana daha hoş görü - Allık ya hiç sürmem, 'yahut ta pek az. 
ve ~~ufla. tı:s~it~ muv~ffak ~lm.u.ş.. nüyor. Yüzümü daima sokağa çıkmadan ~~rım 

Gonulleıımız ıstıyor kı, bu yırmı ıkı sa- Gündüı;ün crimeh kullandığım vaki ,saat evvel boyarım. Bu yarım saat ıçınde 
hifeyi doldu~an ~a~ikatler, k?t~p~a~e değildir. Allık gibi onu da yalnız akşam pudra iyi yatışır. Boyalar daha tabii gö -
raflarında, buer fıkır konservesı gıbı çu- eJbiselerile severim. rünür. Pudramı daima aşağıdan yukarı
rütülmesiıı. ' Geceleri önce yüzümü sıcak su ile yı- ya doğru sürerim. Cild pudrayı böyle 

Ve yakın bir günde biz, bu muhayyel karım. Sonra soğuk sütle çalkalarım. Da- daha iyi içer. 
vkdan müessesesinin bir hakikat olduğu- ha sonıa da soğuk su ile yıkanıp besleyi· cHollywood> da uzun zaman bulun -
pu görelim. ci bir krem sürerim. Yüzümü havlu ile dum. Oradan bir çok şeyler öğrendim. 

Çünkü .kani~z ki, İbrahi.~ ~ati Öget~ cieğil, kuru ellerimle hafif hafif basarak En sevdiğim makyaj cJoan Crawford> 
uzun tetkıklerın ve tetcbbulerın mahsulu kurularım. unki gibi parlak boyalarla boyanmaktır 
ol~n Ab~ teklıfl~~i, üzAerine d~vet ettiği - Hiç bir Z2.man kremin yüzümdeki iz • amma bu kadarı bana uymuyor diye hiç 
:nız acıl ve engın alakaya layıktır. !erini silmeden yatmam. Esasen yüzün- bir-uıman yapmadım. 

. Ve bu tek.li~e muhat~p bulun~n sala - rle yabancı bir madde ile yatağa girmi- Bir kadının güzelleşmek için ~n çok iki 
h~yettarlar ıçın, bu al.akayı. gosterme~ ye insanın nasıl razı olabileceğine aklım şeye muhtaç olduğuna kaniim: 
hır memleket borcu, bır vazıfe mecburı- ermiyor. Çünkü: Yüzümüzde bütün u - Bir cdev aynası> ile büyük, küçük, yu-
yeti, bir vicdan vazifesi, ve bir hayati zar zuvlarmıız gibi nefes almak ister. Delik- muşak, sert bir çok tuvalet fırçasına. 
rurettir. N. S. ·~eri yabancı bir madde ile tıkalı bir yüz : Ben boyanırken fırça çok kullanırım. 

3 - Kocasile alay eden, mesela 
konuc:masmı, yürümesini tashihe Çekoılovakya menıe phadetnamesi 

~ istiyor 

nefes alamaz. f'udramın fazlasını fırça ile alırım. Kaş· 
Sabahları yüzümü önce ılık su ile yı - larımı fırça ile düzeltirim. Kirpiklerime 

kar, sonra soğuk su ile çalkalarım. So - crimeh süröüğüm fırçanın bir eşile ge -
,ğuk su açık mesamelerimi sıkıştırır. Bu ,celeri gözlerimin ·köşesine hafif bir allık 
suya bazan bir parçacık cyulaf unu> ka- rlokundururum. 

çalışan kadın, h"'kA 
4 _ Kocasının parasını, bol bol Çekoslovakya u umeti almış oldu-

gv u bir kararla bazı mevadın Çekosloharcamayı seven kadın, 
5 _Mütemadiyen temarüz eden vakyaya idhalinde menşe şahadetna

melerinin Türkiyedeki Çekoslovakya kadın, 
6 _ Daima kocasını küçük düşü- elçiliği veya konsolosluklarınca vize 

recek hareketler yapan kadın, edilmesi mecburiyetini koymuştur. 

tarım. Pudram tutsun diye biraz gülsuyu Yüzümü de fırça ile su ve sabunla te
siirerim. Bence bu makyaja zemin elmı- mizlerim. Zaten ben yüzümü çok yıka • 
y:ı yeter. Yalnız burnumun ucu biraz yağ ıım. Cildin bütün gün aldığı tozlara kar
lı olduğu için oraya yağsız krem koya - şı bundan başka ç U'e de yoktur. Bu ka· 

7 _ Heri• e, hatta kocasma bile Bunlardan 1,000 Çek koı:onundan aşa-
tesahüp etmeğe çalışan kadın, ğı malların vizesinden harç ulınmıya- rı~Üzüme yaptığım bütün ihtimam bun-

8 - Evde hakimi m?tlak eılmıya caktır. d&n ibarettir. 

dar yıkanma:Jan bozulmaması için de sık 
sık besleyic! krem sürerim.> 

çalışan kadın... Vize edilecek maddeler arasında pi- GüzellşmPk için şu iki şeyden daha gü-
B e Jıçilerd en rinç, portakal, sarımsak, kete~, kendir, zel ilaç bilmiyorum: 
M~'I at kılları, barsak, pamuk, yun, bakır . Açık hava ve uyku. Yatakta mümkün 

Borsada koza satışları 
Bursa CHusust> - Bir kaç gündenberl ko

za mahsulü her taraftan akın akın geliyor, 
Koza hanında ve Kapalı Çarşıda ge~ecek 

yer bulunmuyor. Sabahtan akşama knd:ır 

mütemadiyen satılıyor. Piyasa 75-80 arasın
dadır. Ceblerlnl para lle dolduran kbylüleri• 
mlz sevinçle köylerine dönüyorlar. 

u eıekkll bir hır11ız iki lira almakla iktifa ediyorlardı. vardır. olduğu kadar dümdüz ve arkaüstü yata-

Çetesl gaka/andı Bu yüzden dükkan sahibleri işin far- Beyoğlu Halkevinde stenografi kursu rım. Bilhassa yorulduğum günlerin ak -
(Baştarafı ı inci •yfada) kına varmıyorlardı. Hırsız bekcilerin Beyoğlu Halkevinden: Evimizde tem • şamı erken uyumıya çok itina ederim. 

Bu bekçiler nöbetçi oldukları vakit yakalanmasına girdikleri bir dükkanın muzdan itibaren Stenografi kursu açıl - * 
gece yarısından sonra ellerindekı ve _ kapısını açık bırakmaları sebeb olmuş- plıştır. Kurs haftada iki ders olmak üze- Mr•. Charlea Suvecny lıendi yüz 
saitle mağaza ve dükkanları açıyorlar tur. Hırsızlar yakalandıktan sonra ev- re üç &y sürecektir. Dersler pazartesi ve tuvaleti için ıunları •Öylüyor: 
bir ev için haftalık veya aylık ne la _ leri aranmış, bin bir çeşid eşya ile dolu perşembe günleri saat 19 da başlıyacak - cBenim makyajım gülünecek kadar sa
zım ise o kadar mal, çay şeker, kahve olduğu görülmüştür. tır. Kursun hitamında imtihan yapılarak dedir. Sabahları yüzümü sıcak su ve sa
ve sabun gibi şeyleri alıp çıkıyorlar ve Bu işin meydana çıkarılmasında em- ,kazananlara ehliyetname verilecektir. ,bunla yıkarım. (Mrs. Charlesin cildi her 
destelerle liraya tesadüf dahi ettikleri niyet memuru Sırrı ve komiser İrfanın Kursa iştirak için orta tahsilini bitirmiş ,halde çok yağlı olmalı. Çünkü: Sıcak su 
lJa1de mesela yüz lira destesinden bir liyakatleri görülmüştür. plmak lazımdır. sabunu ancak yağlı cildler için iyidir.) 

Evi, yuva yapan kilerdir. Ev kadı
nı, esvab dolabın kadar kilerini de 
düşün: 

Her mevsime göre reçel ve şurup
lannı hazırla .. 



• Sarfa 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 2700 lira olan bir adet mütenavip cereyanla çalışır jenera

tör ve teferruatı 12.7.1937 pazartesi günil saat 10 da Haydarpap gar binası dahi-

lindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 20211.ı liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 

ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3632) 

* * 

ıe•·•esTa 

İSTANBUL 
Öile neşriyatı: / 

12.30: 'Plakla Türle munldsl. 12.50: Han
<111. 13.05: Jiubtellt pllk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musiklsi, 19: Radyo fo
nllt komedi (Kuyumcuda ve UnutkanJ, 20: Muhammen bedeli (74472,60) lira olanılilç ve tıbbi malzeme 8/7/937 Perşembe 

günü saat Hi,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (4973,63) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 No. lu nüshasinda in • 
tişar etmiş ,.,lan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aydi gün 

Türlt musiki heyeti, 20,30: Ömer Riza tara
fından arapça söylev, 20,45: Vedia Rıza ve 
arltadaşlan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Saat ayarı) 21,15: Orkestra, 22,15: 

Gündüzlü okulların 1937 yılı kamplarında ihtiyaçları olan yukarıda miktar, 
muhammen bedeli, eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecekleri açık 

E>ksiltmeye konmuştur. 
Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Pliikla solo. 
lıır, opera ve operet parçalarL 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan komisyonda 

yapılacaktır. • 

saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine veımıeleri Iazundır. 
Şartnameler 370 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(3578) 

YARINKİ PROGRAM 
%6 - Haziran - 937 - Cumartesi 

İSTANBUL 

İsteklilerin şartnamelerde yazılı .kanun! vesikalardan başka Ticaret Odasının 
yeni yıl vesUca ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte komisyona gel 
meleri. 

* * 1.luhamme:r~ bedeli (150.000) lira olan Sıvas atelycsi v5nç ve transbordörleri 
23/8/1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile ~da idare bi-

Öfle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

clls. 13: Muhtelif plak neşriyatı. 

İlk teminatlann belli gün ve saatlerden evvel Liseler Muhasebeciliği veme -
sine yatırmaları. ' 

Akşam nllljrİyatı: 

nasında satın alınacaktır. 18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Kon -
Şartnameler komisyondan görülüp öğrenilir. c3415:. 

Bu işe girmek istiyenlerin (8750) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ferans: Doktor Ali Şükrü: Çocukları;. güneş 
ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. ve 3297 No. lu nüshasında inti- banyosu, faydası ve zararı, 20: Fasıl saz hey' 
şar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün eti, 20,30: Ömer Rıza tarafından Arapça 

söylev, 20,45: Fasıl saz hey'etl (saat ayan), 
ıaa 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver .neleri lazımdır. 21,15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haber-

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ıerı, 22,3o: PIA.kla sololar, opera ve operet 
(3534) parçaları. 

[_in_h_i_sa_r_Ia_r_fi_ ..... ~ .... M_u_· d_iı_Ç_ıu_· ğu_-_n_d_e_n_:_. -········---·-.... -....... ·-······------··-

937 mali senesi mektep ihtiyacından olan (225) ton kok kömürü açık eksilt· 
meye konulmuştur. Eksiltme l/7/1937 tarihine tesadü! eden Perşembe günü 

eaat 15 de mektep binası içindeki komisyonda yapılacaktır. Beher t~n kok kö
mürünün muhammen bedeli (17) lira ve ilk teminatı (290) liradır. isteklilerin 

Kadınların Genç- §artnamesini görmek üzere mektep idare sine müracaatları. (3396) 

80 adet nihayetsiz bandrol makinesi 
bandasu. 

48 adet S. T. F. 330 kav. Band. 666x 
1840x1 lh M/M 

48 adet Roz tütün terazi 
50X2256 ~ 2 M/M 

bandasu 48 ad.et İ. S. F. 310 kav. Band. 610X 
960 X 11f.ı M/M 

24 adet Roz tütün paket üç meşinli 48 adet İ. S l( 300 P • • 610X 
ve düz ]!;5 :<8650X 211.ı M/M 2650x2 M/M 

3 T. M. S -= T. S. B. - 6-4/3 dişli ha- 24 adet Kavç. Niha. Band. 220 X 
rici kutru 720 M/M dış kutru 1710Xl\2 M/M 
70 kanıalı 6 adet 25 S/l\flik müller kıyım Band. 

150 adet S. C. M. 550 Rejistans 220 V. 24 adet 40 S/m Uk müller kıyım Band. 
I - Yukarıria yazılı malzeme pazar l:kla satın alınacaktır. 

II - Pa7.ar1ık 8/Vll/937 tarihine rast!ayan perşembe günü saat 15 de Kaba

taşta Levaz,m ve Mübayaat Şubesindeki alım komü:yonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçe."l şubeden alınabilir. 
IV - İst~klikrin pazarlık için tayin edilen gün Ye saatte % 7,5 güvenme pa-

ı·alariyle birlikte adı geçen komisyona geımeleri ilan olunur. c3660:. - ~·~~~~~--------------------~------·~~--~~~~-

Nafıa Vekaletinden : 
1 - İzmir - Aydın hattı üzerinde Çamlık ceski Aziziye> istasyonu civarında 

yapılacak varyant ile bu varyant üzerinde takriben 1100 metre tulünde bir tü
nelin "e yolcu binasiyle umumi hala ve Aydın istasyon tin da betonarme bir ge
çidin inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmu~tur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat teminatı 26550 liradır. 

3 - Münakasa 7 /7 /937 tarihinde saat on beşte Demiryollar inşaat dairesinde
ki komisyon odasında yapılacaktır. 

4 - Bu münakasaya aid mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, projeler ve diğer müteft'rri evrak 28,5 lira mukabilinde 
Demiryolları inşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Münakasaya iştirak etmek istiyenier 2490 numaralı kanun mucibince ib

razına mecbur oldukları evrak ve· vesikalarla 7 /5/936 tarih ve 3297 numaralı Res
mi Gazetede ilan edilmiş olan talimatnameye göre 937 senesi için Vekaletten ve-· 
rilmiş müteahh:itlik vesikalarını havi zarflarını mezkUr kanunun tarifatı daire
sinde hazırlıyarak 7 /7 /937 tarihinde saat on dörde kedar Demiryollar inşaat dai
resindeki komisyona makbuz mukabilin de vermiş o!amları lazımdır. 

cl64h c3501• 

• ~ou 1 os-<a • llJJl tefrikası : 6t 

Enduliis .Şövalyesi 
Abdurrahman 

leştlrilmelerinde _______ , 
OOYÇE LEVANT LİNYE 

Bir Mucize: G. M. e. u. HAMBURG 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
G. Hamburg, Atlas Levant Linye 

A. G. Bremen 

Dünyanın en büyük profesörleri genç 
ve kuvvetli hayvanların höceyre -
!erinden çıkardıkları özü insanlara aşı -
lıyarak ölen kuvvetli ve hayatı ia- Hamburg, Brem, Anvers, _İstanbul 

ve ısallıisiyah arasında azımet ve 
de ediyorlar. Ayni esas üzerine genç ve avdet muntazam postalan 
dinç hayvar.ların cildlerini besliyen hö- lstanbulda beklenen vapurlar. 
ceyrelerin ifraz ettikleri o kıymetli özü Galilea vapuru limanımızda 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu Galilea vapuru 25 lla~irttna doğru 
olan acıbadem yağı ile imtizaç ettirirler. Cnios vapuru 29 Hazırana doğru 
Yağlı ve yağsız Hasan Acıbadem krem- Anrlros vapuru 1 Temmuza doğru 
lerı. elde edil~r. Yüze, cilde sürüldüg~ü za- Burgaz, Varna, Köstence için li-

manımızdan hareket edecek 
man ırıucize denilecek büyük değişiklik vapqrlar 
görülür. Gev~iyen adaleler gerilir, yüzdeki Derindje vapuru limanımızda 
çukurlar büyük düzen alır. Açılan mesa· Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
mat kapanır. Cild elastikiyetini kazanır. ve Roterdam limanları için 
Çil ve lekeleri kökünden temizler. 60 ya- hareket edecek vapurlar 
şında bir kadının bu krem ile burıışuk Oalilea vapuru 26 Hazirana doğnı 
yüzünü genç bir kızın cildi kadar taze - Belgrad vapuru 27 Hazirana doğru 

Chios vapuru 30 Hazirana doğru 
:eştirir ve düzgünleştirir. Bu hal tecrübe F 1 taf ·lat 1 · G 1 t 'd o 
. . . . . az a sı çın a a a a va- , 
ıle sabıttır. Hasan acıbadem kremlerı çır-ı k" b d D L t 
·. . .. ll . . ih . 1 ımyan anın a oyçe evan e 
kınlerı guz~ •. eştırır ve tıyar arı genç· Linye vapur acentalığına mnracaat. 
leştirir. Kadınlara füsunkar, tatlı sıcak Telefon: 4476044709 

bir cazibe verir. Cinsi cazibeyi ziyadeleş - '•••••İll••••••••~ 
Lı·rı·r, fakat acıbadem yag~ı kremini yap- __ • ·--... ·----·---------····--···· ............... . 
mak çok güç olup bu bir san'at ve fen ı:an acıbadem kremini gece yatarken yağ-
meselesidir. Bazı ıtriyatçılar Acıbadem e- sız Hasan acıbadem kremini sabahları 
sansını vazc:in ve buna benzer yağlarla 

kalkınca yüzlerine süren her bayan cild
knrıştırarak acıbadem yağı krerrıi altın -

!erinde bu büyük değişikliği görecekler
da satmak isterler, cildinizi acıbadem ya-
ğından asla malfun olmıyan acıba - diı:, Her gece bayan teninin güzelliğini, 
dem yağı kremlerinden koruyun, şeffafiyet ve letafetini ancak bu Hasan 
aksi halde yüzün esmerleştiğini ve krenılerile idame ettirebileceğini unut -
tüylendiğini görürsünüz. Yağlı Ha • masın. 

nülden meftundur, muhterem asilza ... mesele var, muhterem asilzadem. 
dem... - Nedir) •• 

Abdurrahman, dayanamadı. Bir kah - Verdiğiniz mübarek ve mukaddes 
kaha attı ... Fakat, ihtiyar çizmeci, zer- emirlerin hepsini aynen yerine getir -
re kadar vaziyetini bozmadt: diğim gibi.. bu gece de, bu firari .efen

- Gülmeyiniz, benim latif asilza • dinin yatağına girip yatacak mıyırn?. 
Yaııaa: A. R. dem ... Anita, size olan mcftuniyetinin Abdurrahman, artık dayanamamıştı. 

Bu teklif herkese cazip gelmişti. İhtiyar çizmeci, ayakta güçlükle du .. en büyük isbatını gösterdi. H.aJmetlü Ellerini kalçalarına dayayarak, ,katıla 
- Evet.. bir ünvan ... Kahramanlara rab~yordu. Kraliçe Hazretlerinin huzw·larından çı- katıla gülmeye başlamış: 

mahsus bir ünvan... Şövalye Abdurrahman, sordu: kar çıkmaz, beni .. bu aciz ve sadık ku- - Hay, hay aziz dostum.. bu gece .. 
- Şövalye .. Endülüs şövalyesi.. Fa- . _Ne oldu, dostum?.. lunuzu, kolumdan tutarak zorla odası- ve yarın gece .. Taaaa, oradan bıktp u -

risul-Eendelus... na çekti. Size dair bazı şeyler öğrene - sanıncaya kadar, orada yatmakta muh-
- Ala .. kabul... Abdurrahman, artık - Emirlerinizi aynen tebliğ .. ve hat- bilmek için, beni bu hale getirdi. t~rsın. ta .. icra dahi ettim. o· b buna itiraz edemez. Sarhoşluğunu mazur göstermek i · ıye ağırmıştl 
Evet.. Abdurrahm~ bun:ı itiraz et· - Dem~k k~. ş~ anda, Kraliçe mem- çin ihtiyar çizmecinin söylediği bu söz- - Fakat siz .. bu sarayda .. bu kosko-

memişti. ( 1) hatta; bu ünvan onun pek nun ve musterihtır. ler, Abdurrahmanın hoşuna gitti. Gül- ca sarayda.. bendenizin hizmetimden 
hoşuna gitmişti. - Bu da söz mü, muhter;m Asal~- mesine devam ederek: mahrum bir halde.. yapayalnız, nasıl 

- Evet.. kabul ediyorum. hen dai- meap! .. Şu anda, HaşmeUu Kraliçe - İhtiyar dostum! .. Eğer halinize a- kalacaksınız? .. 
ma Endülüsün şövalyesi ola~k kala - Hazretlerinin, zatı asili_nelerine .~arşı cımamış olsaydım; Matmazel Anitanın w.-:- B~n ?1i? .. ben burada kalacak de
cağım... Ve.. Endülüs ne zaman ben - beslemekte oldukları mınnet ve şukra- nezdinde bana vekalet etmeniz için de gılım kı.. ışte Şimdi, gidiyorum. 
den hizmet beklerse, o zaman gene a - nı mümkün değil size arzedemem ... ~~- size ayrıca bir emir verirdim ... Ne ça- - NereyeL 
tım ve kılıcımla ortaya atılacağım. na, iki sebep var. Birincisi, o kadar yuk re ki; benim ve sizin.. her ikimizin de - Kırmızı Horoz oteline ... 

Demişti. sek bir şahsiyete tercümanlık edecek vaziyeti, Matmazel Anitayı ebediyen - Kırmızı Horoz oteline mi? .• Siz .. 
Umumi vali Sevabe, ayağa ı.alkarak: ~dar kendimde liyakat bulamıyordum. memnun etmeye kafi olmadığı için, bu siz ha .. koskoca hükCımet reisi.. Kırmızı 
- Yaşasın, Endülüs şövalyesi!.. !kincisi, fena halde dilim dolaşıyor. dilber İspanyol kızı; su içen tavuklar Horoz oteline:. bu, mümkün değil .. 
Diye bağırmıştı. Maamafih dilimin dolaşması da sebep- gibi, ebediyen semaya bakmaya mah • - Fakat ben, hükUmet reisi değilim. 
O anda koca merasim salonu, ayni siz değil... Haşmetlu Kraliçe Hazretle • kUın kalacak. Ne yapalım? .. Bu dün· Bu teklifi, reddettim. • 

sözler ve şiddetli alkışlarla sarsılmıştı ... rinin maiyetlerinde Anita ısminde bir yada, herkesi memnun ve mes'ut etmek -Aman asilzadem .. ne yaptınız ... Bu 
Fakat Abdurrahman, sanki bunları hiç kız var ki.. bu kız .. bu emsalsiz derece- kabil değil ki... E; söyleyiniz, bakalım. devlet kuşu, hayatta insanların başı Ü· 

işiimfrormuş gibi, kılıcının kabzesini de güzel.. ve hiç şüphesiz, son derece - Suriyeli Abdurrahman ne oldu?.. zerine bir defa konar. 
koltuğunun altına sıkıştırmq.. salon - de asil bir aileye mensup o1an bu latif - Evet .. bendeniz de, onu arzede - - Ben .. hür ve serbest başımın üze-

Maş İcra Memurluğundan: 
Ölü Bayram karısı Esma ile diğer ve

reseler arasında taksimi kabil olamayan 
Muşun Muradiye mahallesinde bir bap 
hane ile ittisalindeki bostanın satılıp be
delinin vereseye hjsseleri nisbetinde tak
simi suretiyle şuyuun izalesine Muş sulh 
hukuk mahkemesinin 21/10/936 gün ve 
126/60 sayıh ilamile karar verilmiş ve 
verilen karar temyiz mahkemesinin 16/ 
2/937 gün ve 1421/1811 sayılı Hamile tas-. 
dik edilmiş olduğundan mahkemei mez
klirece adı l!eçen hane ve bostanın satıl
ması ve tutarının vereselere taksimi için 
dairemiz mf'mur tayin edilmiş bulunma
sı hasebiyle üç yeminli ehlivukuf tara
fından hanı>ye bin ve bostanlıga üç yü7 
lira takdiri kıymet edilen ve hudut ve 
evsafı aşağıda yazılı hane ve bostan açık 
artırmaya vazedilmiştir. 

Hududu: Sağ tarafı Mecid tarlası, sol 
tarafı yol arkası evvelce Cindo lftndi 
Mecid ve önü evvelce Bedros ve halen 
ıo~hibi senet hanesile tarlası ile mahdut 
iki oda ve bir mutfak ve bir aralık l>ir 
kileri muhtevi hane. 
Şark ve şimal tarafı hendek, garbı ev

velce Bedros ve halen Abdullah timdi 
sahibi sent!t ve Mecid tarlası ve cenuben 
yol ile mahdut 913 metre murabbaında 
bostanlık va bahçe ile mezkUr hane açık 
artırmaya vazedilmiş bulunduğundan 

15/7 /937 gününe tesadüf eden peqembe 
günü saat 14 den 16. ya kadar dairede bi
rinci artırması icra edilecektir. Artırma 
bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 
yetmij beşir.i bulduğu takdirde miifteri
si üzerine bırakılacaktır, alaii takdirde en 
son arttırarun taahhüdü baki kalmak şar
tiy le artırma on beş gün müddetle tem
dit edilerek 30/7/937 perşembe günü sa
at 14 den 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık artırmasında artır- · 

ma bedeli kıymeti muhammenenin yüz
de yetmiş beşini bulmadığı takdirde sa· 
tış 2280 sayılı kanun ahkB.mına tevfikan: 
geri bırakıhr. Satı§ peşindir. Artırmaya 
iştirak etmek istiyen kıymeti muhamme-~ 
nenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey\ 
akçesi veya milli bir bankanın teminat! 
mektubunu hamil bulunmaları !Azım.dır •. 
Hakları tapu sieillile sabit olmayan ipo-j 
tekli alacaklarda diğer alikadarlann ve 
jrtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı 1 

ve hu.:.,W faiz ve ınaaarife dair olan lddl- ı 
alarmı evrakı müsbiteleriyle birlikte ilin 
gününden itibaren nihayet yirmi gün : 
içjnde dairemize bildirmeleri aksi tak
dirde haklın tapu sicillile sabit olmayan
ların satlf bedelinin paylqmasından ha
riç kalacakları Vf' müterakim vergi ve 
tenviriye ve tanzifattan mütevellit bele
diye rüsumu müzayede bedelinden ten
zil olunur. Daha fazla malmnat istiyen
!erin 30/6/937 gününden itibaren herke
sin görebilmesi için dairede açık bulun
durulacak artırma prtnamesile daire
mizde mevcud 936/126 sayılı dosyasına 
müracaatları 1ü1.umu ilan olunur. 

dan çıkmıştı. Ve çıkar çıkmaz; ıhtiyar ve dilber kız .. sizin isminiz anıldıkça .. cektim. Maalesef, bu Suriyeli efendiyi rine, hiç bir şey kondurmak istemiyo • 
çizmeci ile karşılaşmıştı. azizlerin ismini duyan dindar bir ma- kolundan tutup kapıdan dışarı atama - rum ihtiyar dostum... Dokt 

nastır ser rahibesi gibi gözlerini sema- dun. - Ah .. fakat... fE:ı Ol' 

(1) Arap tarihleri (Farisül-endelus) ya kaldırıyor .. haç çıkaracakmış gibi, - Niçin!. . . ~.~iç telaş ve teessüf etme .. Umumi lbrahlm Zati Oget 
diye kaydediyorlar. (Faris), (ath) tle- o yumuk yumuk ellerini, olgun göğsü- - İhtilil başlar başlamaz, fırar etmış valılıgı reddetmeme mukabil, kazan • Belediye karşısında, PiyeıJotı 
mektir. Ecnebi ~e~ .iM, bu ünftlDI n_e dayı~~r ... Dünyanın biltün ç~~rm:ıe- de, onun için. dığıın parlak v~ 19refli ünvanı ~itecek ı caddestnde 21 numarada herroa 
(Endülüs şövalyem) di7e t..eiime ve n, ve bütün şarap tulumları uzeruıe - YHl.. olursan, daha zıyade sevllıeceksın. Glleden aoma JıasıalarlDI kabul 

emin ederim ki.. bu kız.. size, cam - Evet ••. Ancak, şimdi mfllıim bfr ( Ari:aa .,,..., ilde 
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Memleket haricinde ittihatçılar 

Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 
R ~ ·~.'ıt . e mj 

t! 

1 M. R!:•110ıgeu - Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Enver Paşanın Batuma gelmesi, Moskovanzn o zamanki 
idarecileri tarafından hem iyi, hem de fena karşılanmıştı Frengis 

bir 
tam gözlerini kapayacağı bir anda, aşağıdan 

başladı Talat Paşa, sağ bulunduğu dir. Bunlarda bizim sefarethanemizin 
müddetçe Enver Paşa ile olan muha- tesiri yoktur. Hatıramda dedikodudan 
beratında, ona daima Anadoluyu rahat ziyade müsbet intıbalarm ve müsbet 
bırakmak fikrini tavsiyeden hali kal- malfunlarm bıraktığı tortuların muha
mamış. Aralarında bariz bir de fikir fazasına itina göstermiş olduğunu söy
ihtilafı göze çarpıyor. Enver Paşa İn- liyebilirim. 

fısıltı işitti, korkudan titrem eğe 
- Takdir ediyo -

rum. Ben, iki işi bir
den görebileceğimi
zi düşündüm de ... 

giltere ile Fransaya karşı müstemleke- Enver paşa Bakuda 
- Lüzumu yok! 

Ben de, bu adamla
lerde ihtilal çıkarmak fikrile meşgul 
olduğu halde Talat Paşa İngilızlere 
yaklaş1p onlarla Anadolunun arasını 

bulmaya çalışırmış. Bundan dolayı En
ver Paşa kaç defa: 

- Talatı kaybettik; İngiliz tnrc:ıftarı 
oldu! 

Moskovadaki müşahedelerim, esas rın gelişinden sinir
itibarile, bu yazdıklarımdan ibarettir. lendimdi. Şimdi, 
İki ay kadar kaldıktan sonra Tifüse burada bulunmala -
dönmek üzere yola çıktım. N E P iki ay rından memnun olu
içinde pek çok şeyleri değiştirmişti. Bu yorum. 
arada trenler, Rostofa kadar daha sür' Kadının işini bi • 
atle işlemeğe başlamış ve komparti - tirdikten sonraya mı 

~emiş! manları birer küçük otel odasına ben- bunları bırakıyor .. 
!kinci müsbet iş de 92 1 iplidalarm-

da Bakude akdedilen şark milletleri ziyen yataklı vagonlar tekrar faaliyete sun? 
geçmişti. İki ay evvel bir milyona ya - Hayır' O 1 

kongresi olmuştur. Hemen kaffesi Mos- kın nüfusu içinde çorap ve ayakkabı bu-;ece, rahat r~:t 
kovada bulunan şark milletier! politi- taşıyan tek bir insan görmediğim Ro;;- uyuyacaklar. Sabah 
kacılarından ibaret murahhaslarla ak- tof şehrini, dönüşte tanıyamaz olmuş - kalktıkları zaman 
dedilen ve hiçbir milli teşkilatı temsil tum: Sokaklarda mükellef kürklü ' 'e ' etmediği için Bakude içtima salonu- onlara, güzel bir 

Şık kadınlar dolac:ı.vorlardı! Tiyatrolar kahvaltı yedı'rece 
nun kubbesi altında bir aksisada bile " -açılmış, bir tanesi de hatta Leblebici aım Ondan onra 
bırakamıyan bu kongre, şark •nilletle- b • s Horhoru oynuyor ve bilet ~işesinin ö- s e 1 a" m e t ı ı· y e 
rinin istiklal haklarını teyid ediyordu. " • nünde «Burjuvalar» rahat rahat bilet ceğim 

Türkiyeye gelince, maksacl, 918 ga- alıyorlardı! · 
!iplerinin dünyada tesis ettikleri zulüm - Latifeyi bırak 
sistemine karşı bir isyan çıkarmak ol- Seyahatin esas hedefi elde ed!lme - ta kararını söyle, 
duğu takdirde Enver Paşanın Türkiye miş olmakla beraber büsbütün eli boş usta! Doğrusu, ne 
ile meşgul olmasına hiç lüzum yoktu. da dönmüyordum: Tifüsten hareke - yapmak istediğini 
İsyan Türkiyede filen mevcuddu. Sa- timden evvel yaptığım tetkiklerle Tif- merak ediyorum. Bilirsin, ki bileğim Frengıs .. köpegın havladıiıru ışıtti- nı olmadığını .. hele ustasının yerde 
dece, arada bir kardeş münasebeti te- liste düşkün Gürcü parasile ayni kıy - sağlamdır. Geçenlerde gelen İranlının ği zaman daha uyumamıştı. Yatağından cansız yattığını görünce korkmaya baş 
sis etmek ve bu münasebetle de diğer ınette tedavül eden Rusya parası, Mos- boynunu, nasıl bir büküşte bükmüş, kalktı. Pencereye yaklaştı. Bahçeye ladı: 
ta raflarda yapılacak hareketlerin kovada 6 - 1 O misli fazla bir k!ymette canını cehenneme göndermiştim. baktı. Bir şey göremedi. Köpek te sus· - Beni öldürmeyin! Benim kabaha~ 
hemahenk olmasını temine çalışmak bulunduğunu anlamış ve giderken ya- - Biliyorum. Bir defa, bunlar, onun tuğu için, çabucak pencereden çek il • tim yok! Bu fenalığa, beni, ustam leş -
kifi idi. Fakat, Enver Paşa böyle yap- nımda bu paradan iki yüz liralık ka - gibi boyunları bükülebilecek adamlara di. Gidip yatağına uzandı. Tam gözle- vik etti. 
m amL'h başka taraflarda hiçbir hare- dar götürmüştüm. Moskovaya vardı - benzemiyorlar. Sonra, onların sağ kal- rini kapayacağı bir anda aşağıda, bir Dedi. Zalın, ensesinden, Rüstemin 
ket meydana çıkmadığı halde, Sakarya ğım zaman Doktor Tevfik Rüştü, •pa- maları hesabıma geliyor. Kadını öldür- fısıltı işitti. Korkudan titremeye baş - kolundan yakalayan elleri arasında, 
m uharebesi başlar başlamaz Batum ranın düşeceğinden bahsediliyor, he - memizin neticesi fenalaşırsa .. bu adam- ladı. Kalktı, yatağında oturdu ve cari- can acısından kıvrana kıvrana çöktü. 
yolunu tutmuştur. men .değiştireli~.!· .. diye bu_ı:la~ı. bana lar, bizim handan çıkmadığımıza, hat- yesine, hizmetçisine seslendi. Cariye, Elindeki demir yere düştü. 
Moskovanın 

0 
zamanki müdürleri sefaretbanede ıkı gunde deg1ştırıver - ta benim hasta olduğuma şehadet eder- yukarıda, diğer bir odada .. h izmetçi a- Frengis .. dehşet içinde idi. Belle -

Batum seyahatini hem istemişler, hem rniş. old~ğu içi.n bir Türk kağıdın~ mu- ler. şağıda idi. İkisi de uyudukları için bir rinden palaları sarkan .. E llerinde han
de istememişlerdir. Onlar için Anada- kabı! elıme bır Rus altını geçmı~, bu - Hancı çırağı, ustasının bu fikrini cevap alamadı. çerleri parlayan pehlivan yapılı, iki a~ 
lu.daki mücadelenin devamı matluptur. suretle boşun~ da seyahat etmemış o - çok beğendi:. Frengis .. kandili aldı. Oda kapısını dama .. yerde yatan hancıya ve diz üs-
Mustafa Kemal Paşa bu işı ıni.ıkem- luyordum! - Çok akıllısın usta! açtı. Dinledi. Ses sada yoktu. Biraz ce tünde yalvaran çırağa bakıyor .. gözle-
melen yaptığı müddetçe Enver Paşa- Eğ~r bu mükrim ve aziz dostun Diyerek onu takdir etti. , saretlendi. Sofaya çıktı. Hizmetçisine, ri yuvalarından fırlayacak gibi açtlL ~ 
nın mesele çıkarması ve Anadoluda acelesi olmasaydı, üç dört gün son - Hancı, gıcırdatmamak için büyük bir bir daha seslendi. Gene bir cevap ala- yordu. Bu, bir an içinde olup biten koıı 
ikilik yapması elbet doğru değildir ve ra, beyhude para hamallığı ~tmiş ola - dikkatle merdiven kapısını açtı. Yavaş mayınca, merdivenden inmeye başla - kunç şeylerden o kadar korktu ki, bayıl 
bunu da istemezler. Fakat, Sakarya caktım! yavaş yukarıya çıktı. Zal ile Ri.istemin aı. Aşağıda kimse görüp.müyordu. Tam dı kaldı. 

(Arkası ,,., m uharebesi neticesinde Anadolu bozu- Bu kazanç sayesinde kendimi rahat yattıkları odanın kapısına yaklaşarak taşlığa indiği zaman donakaldı. Mer -
lacak olursa, şunu ve bunu yapmaya hissettiğim için, avdette bir kaç gün Ba kulak verdi. Yolcuiarın uyuduklarına divenin yan tarafında yere yatmış o - _, .... -
muktedir olduğunu söyliyen Enver kutla kalarak. bu fırsattan bilistifade kanaat getirdi. Çünkü her ikisi de hor- lan iki haydut birdenbire ayağa kalk
P asanm tetikte bulunmasını da fena hem Azeri Türklüğünü yakından gör - luyorlardı. Kendi kendine rnışlardı. Birinin elinde hançer .. öteki
göı~memişlerdir. Esasen inkılapçılar u - mek, hem de ne gibi ticaret imkanları - Zaten yorgun idiler. Bolca şarap nin iki eli arasında demir, üstüne yü
mumiyetle vesveseli, şüpheli ve hatta bulunduğunu tetkik etmeğe karar ver- içince sızıp gittiler. Bu hcı lde, onları rüyorlardı. 
vehimli olurlar. O tarihte gerek Türki- dim ve altı gün seyahatten sonra bir öldürmek çok kolaydı; ama talihleri Frengis .. bağırmak istedi. Bağıra -
yeyi ve gerek Ankarayı çoK iyi tanı - sabah güneş doğmadan BakUya düş - varmış. Yarın, benim lehimde şahadet madı. Korkusundan sesi çıkmıyordu. 
madıkları için 0 zamanki Moskova er - tüın. etmeleri lazım. Hancı, hançerini kaldırdı. Çırak demi-
kanı, Anadolunun garpla muhtemel bir (Arkası var) Dedi. Aşağıya iner inmez, hizmetçi- rini uzattı ve: 
anlaşma temayülüne karşı elde Enver r--=---·--..... --.. -· .. ·-····················•••M sine hazır olup olmadığını sordu. İri - Vurayım mı usta? 
paşanın bir tehdit vasıtası olarak bu - 1 vücutlu hizmetçi, omuzuna bir değnek Diye sorunca, kadın, fenalaşarak 
ıundurulmasında da fayda görmüş ve NIJbeiçl gibi attığı uzun ve kalın bir 1emiri gös- merdiven basamağına oturdu. ve elin-
Sakarya muharebesinin sonunda böy- Eczaneler tererek; deki el kandilini yere koydu. Hancı, 
le bir vaziyet olursa buna karşı ted - Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun - - Görüyorsunuz ya .. haz~nm! İster- parmağını dudağına koyarak: 
birli bulunulduğunu gösteren böyle bir lardır: sen bir insan yerine bir kaleyi deviri - - Kadınım! Ses çıkarayım, bağıra -
alametin Batumda bulunmasını da mu İstanbul cihetindekiler: rim. Evdeki uşak, akılsızlık edip biraz yım deme~ Kalbine hançeri, başına da 
vafık bulmuş olsalar gerekti. Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: (Eş- kımıldarsa vay haline. demiri yersin. Sana yazık vlur. Bizi 

ref Ne.ş'et>, Beyazıtta: (Cemil), Samat. Dedı' Hancın b l" d d b. a·nlersen ha t k 1 Ali bey karargahında topladıgv ım i· · ın e ın e c uzun l!' 1 • , ya mı azanmış o ursun. 
yada: CTeoCllos), Eminönünde: (A. Mi - h d D d 'kl · · 

f adelere göre doktor Nazım da bu se - nasya). Eyüpte: (Arif Beşir), Fenerde: ançer var ı. e ı erımızi yap .. kafi! 
yahate hoşnutlukla iştirak etmiş de - (Emilyadil, Şehremininde: 'Nazım), Hancı, bir dolabı açtı. Bu da köpeğin Frengis .. haydutların kendisine do • 
ğildi. Anadolunun rahatsız edilmeme- Şehzadebaşında: <Hamdi), Karagüm payı, ~iyerek büyük bir parça et ç1 - kunmadıklarını görünce, biraz kendine 
si tarzında Talat paşa tarafından dai _ rükte: !Fuat>, Küçükpazarda: <Necatı kardı. !kisi de ocaktaki kuruınia yüzle- geldi ve titreyen bir sesle: 
ma ileri sürülen fikre doktor da taraf- Ahmet), Bakırköyünde: <Merkez>. 1 rini karaladılar. Geniş birer beze bü- - Benden ne istiyorsunuz? 

Beyoğlu cihetindekiler : l K d D d · H tardı. Fakat, bu iyi kalbli sekter itti - İstiklal caddesinde: (Galatasaray), ründü er. an ili öfliyerek sokağa çık- e ı. ancı. bu suale hayret etmiş 
hatçı da, sırf bu sekterliğin tesiri al - Tünelbaşında: (Matkoviç>, Galatada: tılar. gibi cevap verdi: 
tında Enver paşaya yapışmış, ondan CYeniyoll, Fındıklıda: (Mustafa Nam, Sokak karanlıktı. Ortalıkta kimse gö- - Ne isteyeceğiz hanımcığım? Para 
ayrılamaz bir vaziyette olduğundan o- Cumhuriyet caddesinde: CKürkçlyan>, rünmüyor .. En küçük bir gürültü bile edecek kıymetli şeyler .. bunları çabu - BUtnn cibanda elli senedir dalına Qs-
nunla beraber Batuma gitmegv i kabul Kalyoncuda: (Zafiropulos>. Flruzağada: ış· itilmiyordu. Yürüdüler. Biraz sonr::ı cak verirseniz mesele kalmaz. 

(Ertuğrul), Şişlide: (Asım>, Beşiktaşta: 
tun ve eşsız kalmışhr. 

etmişti. (Süleyman Recep). yoldan ayrılarak, Frengisin evine git- Frengis .. haydutların kapkara yüz -
Bütün bu yazdıklarım, Moskovada Boiaziçi, Adalar ve Ka.dıkö, cihetin- mek için tarlalar arasına saptılar. lerine baktı. Bir cevap veremedi. Han-

Enver paşa ile yakından temas etmiş dekiler: Ev .. handan iki yüz adım kadar u- cı, onun bir şey söylemediğini görün -
olan kendi muhiti ile hem bizi, hem Üsküdarda: Cİskelebaşı), sarıyerde: zakta idi. Çok vakit geçmeden bahçe ce: 
Rusyayı iyi tanıyan Resul Zade Emin <Osman>, Kadıköyünde: CBüyükl, (Üç - duvarının yanına geldiler. Duvarlar, - Neden, benim gibi insaflı bir ada-
ve Reşit Kaplanof gibi dostların ver - ler>, Büyükadada: (Şinasi Rıza), Hey - epeyce yüksek idi. Üzerlerine kolay ko mı, bekleterek üzüyorsun? Emin ol, 

beliadada: (Halk). -
dikleri malumata istinat eden şeyler - lay çıkılamazdı; fakat hancı ile hizmet- ben burada olmasaydım, aceleci olan 
• • • • • ••• • • • ••••••• • • • •• • • • • • •• .... . •••• • • • •-•• • • • •••••• • • • • •• •• • cisi her şeyi hesaplamışlardı. Onlar, arkadaşım, seni çoktan tepelemiş bu -

Ev kadınmın şeker kuponu: 3 
duvara bitişik bir kavak ağacına tır - lunurdu. Talihine dua et te, durmadan 
mandılar. Ağaca bağladıkları ipi balı - paralarmla ziynetlerini teslim et. On -
çeye sarkıttılar. Bu sırada, köpek hav- ların, sende durmasile bende bulunma
lamaya başlamıştı. Hancı, koynundaki sı arasında iıe fark var? 

KREM BALSAMiN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrObe 
mahsuıu olarak vucuda getirilm.İ.f 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
sıhhi evsafını Londra, Paris, Bertin, 
Nev - York güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik mO.• 
kQfatını kazanmış olmakla isbat et· 
mişlir. 

KREM BALSAMiN Ev kadını, taze yemiş mevsimi geçmeden kllerlnl reçel ve şurupla 
doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kesinlz, 
saklayınız. 30 tanesini bir seri halinde blrlk.tlrlp idaremize getirenlere ve gön
derenlere bir numara vereceğiz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak bir ilinde bu numaralar ara
,smda kur'a çekilecektir. İlk 25 numaraya ylrmlşer kilo, müteakıp 25 numara
ya onar kile., bundan sonraki 50 numaraya beşer ktlo, 250 numaraya da ikişer 

eti çıkarıp köpeğe fırlattı. Köpek, eti Dediği zaman, tam iki küreğinin a
kapınca sesini kesti. Onlar da, ipe sarı- rasına saplanan bir kargı ile yüzü ko· 
larak bahçeye kaydılar. yun yere yuvarlandı. Çırak ta .. ustası- Gllndüz için yağsız, gece için yağlı 

ve halis acıbadem kremleri. Tanın· 
Evde ses yoktu. Yalnız üst kattaki na bakıp arkasına dönünceye kadar, 

kilo şeker verllecektlr. 

pencerelerden birinde hafif bir ziya dört kuvvetli koldan mürekkep bir mış ecza, ıtrıyat ve tuhafiye mağ8.7.a
larında bulunur. 

vardı. Hancı önde, h izmetcisi arkada mengene içinde sıkıştı kaldı .. 
yürüdüler. Alt katın sofasında kapı ol- Hancı çırağı, elinde demiri, kurtul- İNGİUZ KA..~ZUK ECZANESi 

·~~iiiililE!~SBESı•liii!!!lll•••••••---------• madığı için, hemen taşlığa girdiler. mak için çırpınıyordu. Kurtuluş iınlca- BEYOGLU - IST ANBUL 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:___:~_:__:_~~-=-~~~~ 

• 
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Uslu delikanlı 
(BaJ tarafı 9 uncu sahifede) 

Madame Blois içeri girdi; gözlerinden 
hiddet alevlrri fışkırıyordu. Oğlunu baş
tan çıkaran kal tnğı yakalayıp parçala
mak istiyordu. Etrafına bakındı, aradı; 
nafile! Kimsecik yoktu. Etienne koltuğu 
göstererek: 

- Hele otur, anne, dedi; hasta mısın? 
Madame Blols, oğlunun elinde bir ki

tap bulunduğunu, ancak oturduktan son
ra farketti. Zoraki bir tebessümle: 

- Hayır, dedi. Aşağı inmiştim. Sesini 
duydum. Birini çağıııyorsun sandım ... 

- Kimseyi çağırmadım, şiir okuyor-, 
<lum. Baudelaire'in bir şiiri. Bilirsin ya, 
anne, BaudeJaire Aune mendiante ro-ussc 
adlı şiiıi... 

Madame Blois odasına yatmağa çıkar
ken: cMeğrr şairmiş! diyordu. Şairmiş 

de benden giz1iyormuş!ı Bu keşfine hayli 

,, 
o 
3 ,, 
• • -:1 -
~ 
c --m 
:1 -::s -N • 

Ti 
r--· --1 

FLiT taklldl mayllerıe müz'iç pirelerin 

hakkından gelinemez 
;FLiT, boton haşarat ôldDrOcD mayilerin fevkindedir. 
90 muhtellf millet, onu tercihen kullanmaktadır .•• Bu 
sabit olmuştur. Flit'in formOIO hiçbir vakit taklit edil· 
memlştJr. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem· 
melen Ha eder. insana zarar vermez, fakat haşarata 
kafiyyen öldQrOr. ŞOpheli mayiterl reddediniz. Hakiki 
ve yegAne Fnt aldığınıza emin olmak için; siyah ku· 
şakh ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara ve Mıeüre biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Hasara/ derhal telef olur. • 

/ • 

~a~rmı~ ~pbğına da utanm~b; fakat 0 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kadar bahtiyardı ki odafilnda kendi ken- ~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~ 

cHnc gülüyordu. ,REVUE saatları terakkayatı fennlyenln en • DAı.MON Fenerler· 
O günden sonra madamc Blois oğlu- eon ıcadfarlle mücehhezdir. 1 . 1 

nun usluluğundan. son derece usluluğun- r:R E V U E M kJ } d 
dan h~. hiç şikayet etmedi. era ı arına Müj e: 

\aatının bugünkü teklımül half 

Yarınki nushamızda: 80 ••n•llk tecrübe netlc••ldlr; 200 111 aoo metre ı'ık veren 

Modeller en son ve zarif şekildedir. D A 1 M o N 
Saat yedi olunca 

Yazan: Peride Celal 

RltVUE saatları tanınmıt eaatcıtarda . 
satılmaktadır. 

Umu1111t de~H ı fetanbul, Bahçekapı, Ta' tıan, Birinci kat 22. · Telefon 218&4 

.DEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

1 

Taşra satış yerleri. 
Konyudn: Mehmed 

M 
Çiftlik, Süthane ve bü

tün köylülerin dikkat 
nazarlarına : 
• 
1 L 

"Krema makinaları,, geldi 
Bu nrnkinalar dünyanın her yeriııde 

sULçlllOk aleminde bOyOk şöhret ka· 
za.ımış ve en verimli makina olarak 

tanınmıştır. 

Son sistem yeni modellerimiz gelmiştir. 

Türkiye umum ••l•t deposu: 

hraş b1çak~ar1 deposudur. 
Erzurunı: TOrbe civarı No. 29 ŞUkrU Hasan Gnraı 
Kaşıkçı ve biraderleri. Eskişahir: Hasan Alanya. 

İstanbul Belediyesi lıanlırı 1 
Kilo mikdarı Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli -48050 Pilavlık pirinç 22 Kuruş 

8450 Çorbalık pirinç l8 , 
17275 Kuru fasulye 13 , 
6770 Nohut 12 , 

.4740 Yeşil mercimek 14 , 
1125 Bamya tlO • t4650 Patates q • 

A5800 Soğan 6 • 
177 Sanmsak 25 , 

2145 Salça 25 , 
2400 Barbunya fasulyesi 10 , 
1140 Kırmızı mercimek 12 • 
870 Bezelye 12 , 
250 Börülce 9 , 
200 Bulgur 13 , 

Belediye hastaneleriyle diğer sıhhi mü !'SSt'Se 'Ve yatılı okullar için yuk d 
cins ve miktarile bir kilosunun muhammen bedeli yazılı 15 kalem kuru yiya;~c:; 
kopalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 30/6/1937 çarşamba gü ·· t 

ı15b~li~ D1
aim

1
l Encümende yapılacaktır. Şa rtnamcsi Levazım Müdürlüğünd:u g~~

e ı. r. ste diler 2490 No. lu kanunda ya ~ılı vesika ve 1695 lira 74 kuruşluk ilk 
temınat makbuz veya mektubile teklif mektupların· havı kapalı zartı 
.karıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encüme~c vermelidirler Buarını tytu-.1 . saa en 
ıunra vcrı ecck zarflar kabul olunmaz. (B.) (3436) 

...... * 
Scne1ik muhammen 

kirası İlk teminatı 
Şchzadeba~ında Hüseyinağa mahallesinde 11 No. ıu 
Darülhadis Bosnavi medresesi. 84 
Cağaloğlunda Hadım Hasan paşa medresesinin 6 Ne 

6,30 

lu odası 30 ı,25 
Yukarıda semti, senelik muhammen kirasile ilk teminatlan yazılı olan h 1-

J l sl' t 'h" ..3 • "b ma a er e ım arı mllen ıtı aren 938, 939 veya 940 yılı mayısı sonuna kadar ay _ 
k . ·ı k .. n ay 

rı .. ı~a~?w~cr! m~. _uze:~ açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım 
Mudurlugun~e gorulebılır. İstekliler hiz3Jarmda gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektl!bıle beraber 30/6/937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümend 
bulunmnlıdırlar. (İ.) (3435) e 

• 
1 

Parfömlerin istihzar edildiği Fran -
sanın Midi h:ıvalisini gezmiş iseniz 
tabiatin; çiçeklerin merkezinde yarat -
tığı bir n"vi balmumunun cildi be -
yazlatmak ve güzelleştirmek husu -
Eıunda ş:ıyanı hayret hassalarını 

bilirsiniz. 
cSir Ascptil<> tabir edilen bu şaya -

m hayret cevherin tasfiye edilmiş hü -
jfısasının cHd üzerinde sihriamiz bir 
tesiri vardır. 

Bunun; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 
dış tabal"asını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin innna • 
ınıyacağımz taze ve beyaz bir cildin 
yeni güz(.'Jliği ile karşılaşacaksınız. 

Açık mesameler, siyah noktalar, kırmı
zılık lekeleri ve tenin gayri saf bü -
tün maddelerinin tamamen zail oldu -
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü -
zün gençllk güzelliği ile fazla tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, omuz -
larda, kol ve ellerde dahi kullanma -
nız Hizımdır Kolay, pratik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu cSir 
Aspetik~ bütün eczanelerle ecza de
polarında satılır. 

Operet8r • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollon 

hastalıkları mntebassıSL KOprQbaşı 
EmiDODD han Tel: 2UU& --

Fenerleri gelmiştir. 
lyı •tık almak için yalnız 

DAİM ON Pilleri 
ile 

D Al M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

... 
Tapu ve Kadastro 

törlüğünden: 
Genel Direk• 

1 - Umum Müdürlük fen hey'etleri iç!n aşağıda c:ns ve adetleri yazılı 152 adet 
ve 3176 lira muhammen bedelli alat ve levazımı :fenniye sçık eksiltme ile alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 5/7 /937 pazartesi günü saat üçte Ankar&da Umum Müdürlük 
zat işleri ve Levazım Müdürlüğünde toplannn komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Umum Müdürlük zat işleri ve Levazım Müdürlüğünden ve 
fstanbul'da grup tapu sicil müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 sayılı ka .. 
nunun iki ve üçiıncü maddelerinde ya.zıh belgeler ve muhammen bedelin % 7/J 
teminatı muvakkate makbuzu veya banka kefalet mektuplariyle birlikte müra-
caat eylenıeleri ilan olunur. cl715> •3648> 

5000 küsur liraya göre 

Aiet Adet Liradan Muhammen bedeliL 

Sangc Takeometresi el> 4 600 2400 
Priz.ma 4 20 80 
Balastro 13 5 65 
Triliny 20 2 40 
G. Kor::ıdi Planimetre 3 35 105 
Koorclinatograf 1 100 100 
Şaffaf minkale gradlı 12 5 60 
Verniyeli minkale 2 50 ıoo 
Çelik şerit 7 20 140 
Jalon Avrupa 20 2,10 42 

> Sehpası 20 1 20 
Mika Gönye 60 lık 12 1 12 
Mika Gönye 45 lik 12 1 12 

5176 
(1) - Mübayaası mali kayıtlar dolnyısi yle imkan dahilinde bulunmadığı tak· 

dirde .otto Fönela 
( ) Verilecek hkeometrelerin kendi miraları bc-htr fakeometre için ikişer 

tane. 
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w ES T 1N 0 H 0- U 5 E Soğuk~larının Ostonıooone 

dair Amerika hOkOmetınce verilen ıasdtkna~nln aureff . 

( .. Refrigerator A .. ) başlıklı sGtunlarda WESTINGHOUSE'Qn 

rakipleri arasında en iyi bulunan markanın verdiöl neticeler 

E. AUen OnGllde 

U. S TaEASUaY OEPAltTMENT 
PROCUIEMENT OIVISION 
IRANCH OF SUPPL y 

G.ncrol Sdıedııle ol Suppfies 

. 

Elektrik sanayiinde en şöhretli isim olan W E S T 1 N G H O U S E bu 
şöhretine yeni bir muvaffakiyet daha Ha.ve etti. Amerika hükQmetl 
tarafından tertip edilen müsabakada W ES T ı N G H O US E soQuk 
hava dolaplarının ceryandan tasarruf ve meta.netleri itibarile bütün 
diğer markalardan üstün oldu{lu resmen kabul edllmlş ve1 

Amerika hli<Ometi WESTINGHOUSE fabrikasına 

16,697 tane Soğuk Hava Dolabı 
siparış etmiştir. SoğCık hava işleri tarihinde şimdiye kadar bu derec~~ 
muhim bir siparış vaki olmamıştır. 

WESTINGHOUSE fabrikası sattıaı softuk hava 
dolaplarını 

5 Sene Garanti 
etmektedir. Bu garanti bozulan veya kırılan par. 

çanın tamirinden ibaret olmayıp makine kısmının 

kAmllen tebdilini tekeffül 

eder ve bunu WESTINGHOUSE fabrikasının 

Türkiye Umumi mümessili bulunan HP.lios MOes-· 

sesa\! deruhte etmektedir. 

N.45)15 

waııhdır. <Mtlit4-.... .. "" ,. ••o4 io ıı.. ..... c...ırou-1..t• .,.... '"'-' l'lıtı 

Bu tasdiknemeden anl•fıldıöına g6rt WESTINOHOUSE buz 

dolapları diğer markaların en ı1lslnden ,Oıdt on daha H 

ceryan aaHetmekle beraber ayni ıotuklutu hasıl etmek 

için di&er markaların en iyisi 24 autta 11 saat fı~ 46,3) 

çalışmak mecburiyetinde iken WESTINGHOUSE' lar 

ancak 6 saat f'!. 26,64) çalıtıyor. 

CAucma 

... it. 
s Cll it. 
'co , .. ,,: ' ..... ··-

llGA.&fH-NJıf ... 

.TÜRK TİCARET 

... 
WlSTINGHOllSf a(fCIG(IA TOi •4 • •••• •11 ,. ...... ""-' ••• .............. 

ı. ıa ısı 1 il Si 1 il zu ı ıt •u ı.x uı 141 5'l ... lH ı ıo JIO ISS ı.a. llS jS 1 

IJt ... 1 .. -46& 

BANKASI 

Merkezi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri ödenen : 

1 
1 ,, 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ŞUBELER: : 
Ada pazar. BozUyUk Gemlik iSTANBUL ANKARA i: and1rme Buraa lzmlt 
Bartın Duzce Safrenbolı Telefon: 22971 

Telefon: 2.>16 Bolu Fakl,ehJ' Teklrd•A 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

1'ELGRAF ADRESi 

GENEL DiREKTÖRLÜK: TIBKBANK Şubeler : TIC:ABIT 

. -
'HELIOS 'MOESSESATI ..... 

latanbut Galata, Voyvada Caddesi 124-126-128. Tel.: 44616. P. K. 1400 

Paranızı beyhude yoere 
sokağa atmayınız! 

r RADYOLiN 

1 
Sizi; terkibi meçhul ve ondan üç dört defa pahalı 

ecnebi mamulatını kullanmaktan kurtarmışbr. 

Bize bütün yerli mallarını ya
bancı mallara tercih ettiren en 
kuvvetli ıebeb olanlann taze, ucuz 
ve aaf olmalandır. Bu evaah taıı-· 
yan öz Türk mamuüh dururken 
pahalı ve muhteviyatı ıüpheli ec
nebi mamulatma para vermek 
günahbr. 

Radyoliıa diş macunu hudubUz 
muvaff.akiyetile halla yerli malının 
bu ~e~iyetini parlak ıurette isbat 
etmııtır. 

&•bahtan aktama kadar 

1 
Çalışan ve yorulan herkes, akşam 
evinde yorgunluğunu gidermek için 

I BiR GRAMOFONA 
İhtiyacı vardır. Ankarada : 

ES USiKI 
mağazaları bu ihtiyaca cevap veren 
biricik müesseselerdir. 

Deniz, tayyare ve tren tutmuma, 
bat dönmeai ve 

göz kararmalanna karp 

KA L 
En son ve fenni terakkilere 
muvafık imal edilmiı yeni illç 

Kayıp aranıyor 
Tekmil musiki ületlerini bu ma • 

ğazalarda bulabilirsiniz. Gerek Tür
kiye, ger(>kse beynelmilel şöhreti Bayramiç kazasında Musa ol: lılust.afa 
haiz san'atkarların plakları muhte-

kızı Ayşe bundan on iki sene evvel Bayr:ı -
rem müşterilerin her zaman emirle-

ıniçte levazım kumandanı MehmeL Ali beJ 
rine amadedir. yanına evlaUık olarak verllmlştlr. Mehmet 

Merkezi: Ankara, Anafartalar cad- Ali bey ise Edremld Liva kumandanbtına ta 
desi No. 54, Telefon: 3503. Şubesi: yin edllmlş olduğundan mezburenlo pederi 
Ankara Balıkpazarı Polis noktası kendlsile Edremitte görüşüp bir daha görü .. 
kar~ısında No. 109. Tel: 2429. k t ı t N d• old··•u 
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