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lngiliz - Japon Gerginliği Başlıyor! 
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lngilterenin ltalyiı. ile sür-
atle anla_şması Japonyaya 
karşı ~ephe almak iste

mesinden mi ileri geliyor? 
Avrupa diplomasi faaliyeti 

yepyeni bir dönüm 
noktasına girmiş bulunuyor Ziraat 

Tr akyada hareklt mıntakatunda toplanmıya bathyan ~ut·aıarımızdan bir 
topçu mUfrezesl Çorluda •• 

······················· ................................. . 

rFransanm cevabı ehem- Kalkınması 
Kırmızı ve mavi ordu

. lar yerlerini alıyor 

1 

miyetle bekleniyor Programı 
· ... Genit mikyasta 

Ordunun sür'atle motörleşmesi 
karşısında halk arasında yeni 

tedbirler alınm_~.!_l kararlaştırıldı 
Fransanın 
labilmesi 

lngiltereden ayrı
ihtimali var mı ? 

Fransız Başvekili Şotan 

Roma, 7 (Hususi> - İngiıtr.rc • 
1talya muharcııeti son yi. mi dört 
saat zarfmdadn lıa büyük bir kUL'· 
v et ·/:esbctmi~ıir. Roma - Berlhı 

ti göstermektedirler. Fransa ile 
lngiltere arasında bu münasebet
le nıulıaberat cereyan etmektedir. 
İngiliz Hariciye Nazırı Fransanın 
bu anlaşmaya muarız kalmıyaca
ğını kuvvetle tahmm ettiğini söy-

- lcmiş ve İngiliz - Fransız siyasi 
ve askeri teşriki mesaisinin daima 
mukadder olduğunu. beyan etmiş-
tır. 

Paris kabinesinin noktai nazarı 
hem1z tavazzuh etmemiştir Diin
ya cf l:ün wnumiyesi Fransız ka
binesinin lıu yoldaki ceııabınt 

bel.:lc•nektedir. 

JAPONYAYA KARŞI MI? 

Paris, 7 (Hususi) - İngiltere
nitı Roma - Rerlin mihverile sür
atle an laşmalc istemesi ltıgiltcre-

·mihı·eri bu dostluk ve iyi müna- ?ıiıı Akdeniz ve imparatorluk yol-
sebet mk:;afınn azami m iiza here- ( D~vomı 2 nr:I su f,ıdara) 

ispanyada ve ispanyaya 

ı çahşma progra· 
' mı hazırhkları Fevzi Çakmak Trakyada bekleniyor 
( başladı ,!"-• --~ 

Ziraat Vekili 
Çorlu, (Hususi) - Manevraya iş- raflar çok yakın bir günde manevra 

tirak edecek ağır topçu kıtalarımız bu pUımna göre yerlerini alacaklardır. 

sabah lıarekôt sahasına gelmiş bulunu· Hcni.ız bir kısım kıtalarımız yurü
yorlar. Bu günlerde bütı.in kıtalar top- yiış halindcdır. Yollarda kahram'.ln 

Bay Şakir Kese
bir Anka r a y a 
gitmiştir. Yeni 

• çizifon geniş zi· 
"-İ 1 raat kalkınması 

• lanmış olacaktır. Mavı ve kırmızı ta- (J)evamı 2 inci sahifede) 

820 gUmUş meci iyen 
Zater talıi sarpa saran 

General Franko 

kadar sayılmaktadır. Ademi Müda
hale komitesinin dün yaptığı toplan
tı da dnha ziyade bu itibarla netice
siz kalmıştır. Kuvvetli bir ihtimale 
göre İngiltere ile Roma - Bcrlin mih· 
veri arasında tam bir mukarenet ha
sıl olduğu takdirde ispanyadaki gö· 
nüllüler çekilecek ve Franko ile 
Madrit IIükümeti kendi mukadde -
ratlarına ve talilerine terkolunacak
tır. 

Muhalefet gazeteleri son teşebbü
sün İngiltere tarafından bir oyalama 
ve vakit kazanma ~edbiri olduğunu 
ileriye .>ıirmekte Ye İspanya i~inin 

nin kısa hikayesi 
programının ana 
hatları üzerinde 
esaslı müzakere· 
ler yapılmak üze
re, bu günlerde 
Ankarada, ala. 
kadar ve salahi- Zireat Vekili 
hiyettar mütehassısların işti rakile 
toplantı ve görüşmeler başlıyacaktır. 

Otelden çalınan paralar Okme..ıı·· 
danında topraklan çıkarıldı 

Ziraat Vekili, Ankarada, bir müd
dettenberi yapılan hazırlıklar etra - , 
fında alakadarlardan izahat alacak
tır. Yurtta geniş bir zirai kalkınma 

için icabeden proje ve teşkilat hak -
kında mühim kararlar verilmek üze
redir. Mcciisin önümüzdeki içtima 
devresin;', wkiılet, mühim teklif ve 
projelerle ~ıkacaktır. Çok yakında 
fili çalışmalara, ve projelerin tatbi
katına başk.nacaktır. 

(Yazısı 2 inci sayfamızda) 
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bir an evvel intacı cihetine gidilme- Ü 
sini tavsiye etmekt~dirJer. Yine bun- * zerlerinde bir dondan başka 

. 
1 

.. · · bir şey olmadığı halde Köprü üstün-

p arı·.,. , 7 (I_J tısusi) - İspanyol Cer).helerdcki . bu sükunet Ingiltere ara gore ltalya - Ingiltere - Alman- d "' • e yakalan.;'1 Hayrettinin Akıl has-

karşı son vaziyet 
ce •

... hel<'rı'nde nı:·ı'.\·u·· k harp ha- ile Italv. a ve Alman'-·a arasında bac:- ya anlaşması mümkün değildir. Böy- tal ıı 1 d .,, - • - ., 1' • - l nes n. c tedavisine, Şevketin 6 
reketlE'ri durmuştur. Mevzü u- layan yaklaşma ve yeni b ir Lokarno le b ir anlaşma ancak Ingiltercnin si- gun haı>sme Adliyece karar veril _ 

fak tefek rnüsademelcr olmaktadır. teşPbbüsünün alacağ ı netice ile ala- (Devamı 2 ınci sahifede) miştir. 

""'"'"'""'""'Ç''"l '"n"'"":"'"'J"Q"P"''O""n"'""""""""":'"S'EY'Y'iR""""'S'AT'l'(:IL'A'Ff"" 
S t h d

- d 1 - d Seyyar esnaflık fa Balhkan haırbinin b~ ate-Şii kumandanı: 
ov ye u u arın a atıra arını anlatmaya başladı 

tahkimatd~_vam ediyor hamallıktan sonra Ahm:ıa~:;alettln Hatıralarını söyleyen: 

·Büyük bir Çin taarruzu kaldırılıyor 
için hazırlıklar görülüyor 

, ee 

• . . ti
(;~ _~· 

P e k in s o ka ki arı ry,_~~·~~apon s üvarile ri 

Ş~nghay, (H:ısusi) - Şimali Çin~ dir. ~ şehirlerindeki sivil Japonlar 
~:~ı Japon kıt'aları,i leri harek,et epçfü'l f;ındedirler. J aponlar, Çin şe-
ını cenuba doğru tevcih etrııMer - , . . •4;.'t{J.?evam' ikinci $ayfada) 

. ...., ,,' ' l . .,,. 
"" :· . "'.. 

Sırtta, başta yi
yecek içecek 
satılmayacak 

Eyliila kadar bu iş 
de nizama konacak 

Sırt •ıe sırık hamallığının kaldırıl
ması hakkındaki projenin tatbikine 
devam edilmektedir. Bu iş bir eylül
de tamamlanmış olacaktır. Belediye 

şimdide seyyar satıcılığın kaldırıl· 

ması için mühim bir proje hazırla • 
maktadır. Bu proje sırtta, başta ve 
omuzda yapılan seyyar satıcılığa ta
alluk etmek üzere üç safhayı ihtiva 
eylemektedir. 

Her üç k:sma dahil seyya satıcı -
ların halen sattıkları maddeleri ne 
gi bi V"'S:title satabilecekleri, diğer 

(Deraım ikinci sa11fada) 

L 
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Kazıklanan 
Kimse yoktur ··-Merdiven köyü ha

disesi uydurmadır 

Amiral Ra miz 

Bar baros Hayrettin zı rh lısındaki orta tarete vaki 
· gülle isabetinden s onra s a Q k a lan lar .. (Ara l a rında 

taret kumanda n m u a vin i Ha san Tahsin ) 

Okurucularama bir iki aöz de buluıısayclı. acaba imparatorlu -
Osmanlı saltanatı Balkan lıarbini, ğun deııiı: yollarındaki hcikimiyetini 

Bütün mesele bir a· ~~niz Tıcikim!yetini elde edemediği elde ed~nıez miydi? .. Bu, a~rı ve mev· 

d 
.. .. . ıçın, kaybettı. B u, artık tarilıe r:ı.al ol- z~ıımıu ... un dışmda kalan bır mese!e-

amın dovulmesın- muş acı bir hııkikııttir. drr. 
den ibarettir O ıaman~i Osm.anlı_donanmıw. da· Benim bu sütunlarda a:iz okuyu-

ha muktedrr1 dalıa mııte~ebbıs eller· (Devamı 7 nci sa11f a dn ' 
(Ya.rtsı 2 i nr:l ~r,.ıfamıufa) 
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6~niin aliıleri 1 Kırmızı ve 
Mavi ordular 
Yerlerini 
Alıyorlar 

Fransanın cevabı !Petrol ve benzini 
(Birinci sahifeden devam) h / 

larmı bir an evvel emniyet altına in isar a tına 
Dolandırıcı S aidin 

nedir ki ••. 

4 

kabahati 
almak tıe Uzak Şarktaki menfaat- alınacak lngiliz - İtalyan 
Zerini 1ıimaye etmek, oradaki na-
gehzulıur 1ıadiseıere kar-~ı serbest. Dostluğu ve 

~ Ankaradan bildirildiğine göre hü-
haıtı hareketini temine mahtf bir kümet petrol ve benzinin toptan sa- Fransa 

Zabıta, son günlerde Sait isminde 
bir dol'.ındmcı yakaladı. Gazeteler 
yazıp duruyorlar. Eski ismi Savik o
lan bu Ermeni vatandaşın suçu ne 
imiş, bıliyor musunuz?. lira büyük· 
lüğündcki kağıtları muntazam bir 
şekilde kesiyor, demet yapıyor, bir 
üstüne, bir altına hakiki iki hra bağ
lı)onc bir demet banknot diye. ~ .. ı
rada, burada sürüyormuş.. Mücev
hercileri, diğer kıymetli mal satan 
esnafı kandırıyormuş. Şimdi, sahte
karlık yaptı, kağıtları lira gibi sür -
dü, diye bu adam hakkında takibat 
yapılıyormuş .. 

bir hay\•an vücndc getirilebilir. Ar
tık manda, dEve yapmak işden bHe 
değil.. 

(Birinci sahifeden devam) 
askerlerimize tesadüf ediliyor. 

Manevrada hakem olan Korgen.:!· 

ral Salih Omurtak kıtaları teftişlemi'Ş j 
gı.ildür. önümüzdeki hafta içinde or- • 
du kurmay heyetinin gelmesi belden· 
mektedir. Genel Kurmay BaŞkanı 

Mareşal Fevzi Çakmağın nezareti al -
tında yapılacak olan birinci ordu ma·; 
nevrası 17 - 18 ağustos günlerinde 

tedbir olarak tefsir edilmektedir. tışını inhisar altına almıya karar veı- ı• taly. ile İngiltere biribirlerin 
lııgiliz notasının Janrınya tarcıjın- · 

r- , miştir. Iktısat Vekaletinde kurulan yaklaşıyorlar. Akdenizde birib 
daıı redde uğraması Londrada cid- bir komisyon bu hususta bir proje rine ciddi surette rakip olan bu i 
di bir iğbil'rır uyandırmı§tır. Bu : hazırlamıya başlamıştır. Perakende millet biri birlerine karşı hatır kırac 

* Paranızı kazanma-
dan sarfetmey!!!.!! 

not<ı Amerika ile beraber Tokyo l satış serbest oı_ac~~ır. sözleri bırakıp da samimi bir tavı 
hükumetine tevdi edilmiş VP. Çine _ takınınca, endişede olan bütün dü 

Biz, Saidin yaptığı işlerde bir fev
kalfıdcl i.'< göremedik. O da İstanbul 
çocuğu değil mi?. Tabii hemşerile -
rindcn gördüğünü taklit edecek.. Ne
rede kaldı ki, lira da kağıttan yapıl
mış bir şeydir. Yalnız, fazla olarak 
üzerinde yazılar, rakamlar vardır. 

Son Telgraf'ta okudunuz mu?. Bü· 
yük Amerikan filozofu Jefferson 
mes'ut olmak için kadın, erkek bü

tün insanlara on tavsiyede bulunu
yor. Bunları yapan insanlar mes'ut 

olurlarmış_ Fakat, filozofun bu tav
siyeleri, her halde Amerika için rnu
tc ber olsa gerek .. Mesela birinci mad

desinde cParanızı kazanmadan sar
fetmeyinizıı diyor. Yani veresiye alış 
veriş edilmiyecek .. Peki aç mı kala
cağız?. 

karşı harbin durdurulması isten- ~ 

kl yanın kaibine su serpiliyor. Berk 
mişti. lngilterenin bu va::.iyet kar- QZı anan genli bir nefes alıyor. Fakat b::gii . 
şısında na1;ıl bir hattı hareket ta- V • k İtalya, ayni zamanda Almanya ilı 
kip rdeccği ehemmiyetle merak n l mse YO anlaşmış bulunmaktadır. Binat?na . kuçiık harekatla başlayacaktır. Ma - edilmektedir. ı 

nevra sahası Saray kazasıdır. ı----·----------...ı1 Dün çıkarı Haber gazetesi beş sü ... leyh Musolini yalnız Hitler ile an · 
Büyük harekat 19 - 20 ağustos·ı ı tun üzerıne müheyyiç bir haber neş- laşmayı k5fi görmiyerek, İngilter 

ta olacaktır. 21 ağustos istirahat gü- KÜÇÜK HABERLER 1 rediyordu. Güya Ramazan adlı genç ile d:. m~zakC'reye girişmeyi muva· 
nüdur. 22 ağustosta büyük geçit res- - • bir uşak ev sahibi Müştağm taşra - ıfJk gormuş oluyor. 
mi yapılacaktır. lçerde daki ınemur1yetıne gitmesinden bH- Bununla beraber bütün güçlükle• 

Çorluda, gelecek davetliler için * Dünya güzeli Keriman Halis istifade C'viı1 kızı 8 yaşındaki Nur - irin 0rtad:m kalkmış olduğunu zan • 
yerler hazırlanmaktadır. lstanbuldan dün Doktor Orha l l . r hana tecavüz eylemiştir. Yine bu ga- nctmiyelım. Bu gün henüz kafi biri 
trenle gelecekler Çerkezkôyde inecek- * Cenu h d d n a 

0~ ek~m~~ ır._ k zeteye gö::e Müştak derhal istanbula l tfüif safhasına geçmiş bir anlaşın. 
ler, buradan harekat sahasına otobüs- vesaitinin ~a~a~e~m:: d:r~~:: _ gelmiş ve Ramazanı, elini ayağını olmadığı gibi, bugüne kadar iki hii 
terle gideceklerdir. Halkın rahat bir to·· 1 t• .1 . k 1 t 

1 
t l bağladıktan sonra sivri bir odun üze- kü~ct ıııünasebatında elde edil<> 

Peki, suyu süt diye, Terkosu Taş
delen, sardalya fıçısını tramvay, ke
çi elini kıvırcık, diye satan ve Ker
bclaya dönen İstanbulu su şehri, bir 
saatte gıdcn Ada vapurlarını eks -
pres, pl5j ücretlerini ateş pahası ya
panları neden gözümüz görmüyor?. 
Haydi ne ise, türkçe okuyup yaz
ması olmıyanları muharrir diye sü
renleri, merdi kıpti sirkatin söyler. 
misali olmasın diye, yazmıyayım .. 

* Paralar neden 
hayvanlafıyor ? . 

Kediler ne isim verilir?. Böyle bir 
suale hazırlıklı olmadığınız için, bel
ki, hemen cevap vermekte müşkülat 
çekeceksiniz.. merakınızı suiistimal 
etmiyelim: Bizim bildiğimiz, bir ta
kım harcıalem isimler vardır: Pa
muk, tekir, samur ve saire .. Fakat, 
bunlar değil, hayır .. kedilerle müca-

dele başladı başlıyah, bu zavallı se
vimli mah1Uklara kuyruklu çeyrek 
ismi takılmış .. Çünkü, maIUm ya, bir 
kedi beş kuruş ediyor .. Evvelce, halk 
arasında, bir yirmibeşliğc manda gö
zü derlerdi .. ş imdi bir de kuyruk çık

tı .. Demek ki, paralar gittik;e hay
vanlaşıyor. Gözü var, kuyruğu var .. 
Biraz daha himmet edip, mücessem 

Bu filozof galiba, Babıali caddesin
de hiç gazetecılık etmemiş olacak 
ki, kazanmadan sarfetmeyiniz, diyor. 

* Bllflll tahkikat 
ne dem ek?. 

İzmir iştial feliiketinin tahkikat 
haberini \'eren gazetelerin birinde 
şöyle bir ~rlevha gözümüze ilişti: 

cİzmır felfıketi bilfiil tahkik edili -
yor.:. Allah Allah .. bu ne demek?, 
Fi'len yapılmıyan tahkikat da mı o
lur?. Anlıyamadık. Kim bilir, belki 
de, tasavvur halinde tahkikat da var· 
dır. Muharrir ar.kadaş haklı .. 

* Bir luz buh-
ranı bati•!!! 

Hiç duymamıştık.. Gazeteler ha
ber veriyorlar .. Londrada 16 yaşında 
bir genç kız, bir aslanla boğuşmuş .. 
Bu haberi veren gazeteler, cAslan 
pençesincıe bir genç kız ve bir pa
pas, diye serlevhalar koyuyorlar. 

Ekmeğin aslan ağzında olduğu sözü 
maruf tur ve hep biliriz. Fakat, kız
ların aslan pençesinde olduğunu duy-

mamıştık. Yani, bu acaba, bekar er· 
keklerin bir kız buhranı karşısında 

bulunduklarını mı ifade ediyor?. 
Halbuki, her tarafta, koca buhanın • 
dan, evlenecek kızların, erkek bula
madıklarından bahsedilip duruluyor. 
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ispanyada ve 820 gümüş 
l spangaya kar- Mecidiyenin 
şı son vaziyet Hikayesi 

(Birinci ı.:a1ıifeden devam) 
lahlanmasını tamamlaması için ken
dısine vakit ve .fırsat kaz3ndırabilir, 
General Franko'nun şahsında güdü
len faşizm davasını ve bu davanın 
güttüğü neticeleri suya düşürebilir. 
ingilteer hiç bir zaman Cebelütta -
rık Boğazının ve İmparatorluk - Sü
veyş yolunun tehdit altında bulun
masına göz yummıyacağı gibi İtalya 
ve Almanya da İspanyada Franko
nun hakimiyetinin kendilerine geti
recekleri fayda ve menfaatten uzak 
kalamazlar. Bu mütezat menfaatler 
'Akdeniz meseleleri üzerinde tam bir 
1ngiliz - İtalyan anlaşmasının istik
rar ile husulüne ve uzun mü'ddet 
devam edebilmesine mani sayılmak
tadır. 

Bilbao, 7 (A.A.) - Radia - Reque
tcs'in bildirdigine göre ihtilalciler 
Termol cephesinde akşama kadar beş 
kilometre kadar ilerleyerek Bezas'a 
vasıl olmuşlardır. 

KOMİTE İÇTİMAI İÇİN AJANSIN 
VERDİGİ TAFSİLAT 

Sırkecide Karadeniz otelinde ya. 
tan Abdullah, 820 adet gümüş me -
cidiyesinin çalındığını polise bildir
miştir. Abdullah, ayni otelde yatan 
Mahmudun bu hırsızlığı yaptığını 
iddia etmiş, Mehmet ve Mahmut is -
minde iki kişi yakalanmıştır. Suçlu
lar, itiraf etmişler, mecidiyeleri 0!<
meydanında toprağa gömdüklerini 
söylemişlerdir. 

Gümüş mecidiyeler, saklanan yer· 
den çıkarılmıştır. 

Seyyar sa~ıcılar 
( Ba§taraf ı ~irinci sahifede) 

medeni vehiılerdeki emsallerine gö
re birer birer tesbit olunmaktadır. 
Bugün küfe ile sırtta taşınan sebze, 
Tcrmel cephesinde akşama kadar beş 
balarla 'eya beygirl(?rlc taşınmaSl 
esası kabul edilmiştir. Şirwt!ı de o
muzda ve başta satılan yoğurt, don
durma, !iclva gibi şeylerin satış tarzı 
tesbit edilmektedir. Bu da bugün -
lcrdl' ikmal edilecek ve şehrimizde 

hentiz ipt.ıdai bir tarzda olan seyyar 
satıcılığın bugünkü şekli bu ay için
de yasak edilecektir. 

. . • . . . . . r eş ırı mesı ·arar aş ırı mış ır. ·· · ı · · t• 1 d k h 
şekılde geçıt ı:smını seyredebılmesı ıc;;ın * B'" .. k 1 'k h 1 t rıne kazıklamış, Ramazan baygın bir umı verıcı ne ıce er e anca ma • 

. uyu cam arın ı ı ama ara- d t b" ha ·· nh kal k 
her türlü tedbir alınmıştır. Bu yılkı f d ld t t J k kl ' f k halde Haydarpaşa Nümune hasta - u ır su ya mu asır ma ta -

.. .. . . m an c e u u ara na ı muva ı • Filh kik · ı 
manevralara buyuk bır ehemmıyet at- * T ı.·fh -.:J k fi k hanesine kaldırılmış, fakat orada aır. a a Ingi terenin yakmd 
fedilmekted.ır. eı;ı<.ı .ant."Ue m.ev .. u a. ra a .- 1·t 1 . t 1 ~ t 1 derhal ölmüştür. a yan ımpara or ugunu ve ta ya• 

HALK MOTöRCOLüGE TEŞViK çak e~ya verıl~emesı ıçın .. zıy.~fo~tcı- Bizim yaptığımız tahkikata göre nın Habeşistandaki hakimiyetini ta
EDİLECEK !ere aıt kısma mce ve sık orguJu tel böyle bir kazıklama hadisesi yok • ,nıyacağı anlaşılıyor. Buna mukabil 

gerilmiş önüne de bir tel kafes ko- f 1 · 
Kahraman ordumuzun bünyesi tur, Ramazan da ölmemiştir. ta ya da lngilterenin Akdcnizdeki 

gün geçtikçe çelikleşmektedir. Bu su- nulmuştur. Ev sahibi Mü •ştak Ramazanın ba- hakimiyeti hakkında İngiltereyc ye-
l .. 1 T- k d k * Montajı ikmal edilcın Van adlı ·.ı-n t · t kı· B kl" ret e motor eşen ur or usuna uv· . . . .. . zı uyguns'1z hallerde bulunduğunu nı~ eınıoa verece ır. u no " 
1. 1 1 d t . t k bırıncı vapur, dun merasımlc Van --..ı m"'h" d" Ç'" k" b d 1· .1 vet ı e eman ar a emın e me zanı- .. .. zan,ft;ucrek Ramazanı epeyce döğ _ u un ır. un u u saye e ngı -

t • h l I t B'lh c·· .h golunde suya indirilmiştir. t H. t ll b t" .. t l re ı ası o mu~ ur. ı assa şo or ı · . . _ . rnüştür. Ramazan Haydarpaşa has _ ere ın yo arının ser es ısını a 1· 
t. k d" . .. t . bu ihti" * Elektrık Şırketının kaçakçılık t t . lm 1 kt ıJ· t ıyacı en ını gos ermış ve yaç _ . . tahanesmek aldırılmış ve alakadar • ı emme a 1§ o aca ır. ~ın pro · 
h h. t 1 b __ , k davasına dun de devam edılmış, şa-

1 
paganda 1 d A 

1 1
· ·ıı er sene ızme e a ınan ve u mı::ıue -- Jarca a elade bir darp suçundan tah- c; an a rap an ngı erf. 

ten anlayan erlerle tamamile kar~ı:a · hitler dinlenmiş, mahkeme 27 Ağ us- ki.kata başlanm~tır. Hulasa ne ka - aleyhine kışkırtmaktan vazgeçecek 
d ~ . -ı -~ır Bu hal d tosa bırakılmıştır. d 1 d" nama ıgı goru muj•-· or u- . . zıklanan, ne kazığa çakan, ne e ölen er ır. 

muzun diğer rnotörleşen kısımlarında * Bu .sene şehrımızde IOI mektep kimse yoktur. Aleltide bir dayak at- Acaba bu hususta Fransanın nok · 
da böyledir. Bu itibarla, Türk K•J- binası tamir edilecek, yeniden iki ma ve dayak yeme hadisesi vardır. tai nazarı nedir? Fransız gazctelE'ri, 
şunda olduğu gibi, hariçte bir mücs· mektep ;:ap.~lacakhr. . Fransanın Romada sefiri olmadığın-
sesede yetiştirilip ordunun bu bakım· * :enı ~~rk - Maca.~ tıca~et ~u.a- ç • T dan ve müzakerelerin Fransa hazır 
lardan talimli ve bilgili genç elemanlar- hedesı mer ıyet mevkune gırmıştır. ın - Japon bulunmadan yapıldığından şikny'?t 
la daha ziyade takviyesi kararla1tml· * Gümrük muhafaza teşkilatının Uarbz• ~derek sürüklenme siyaseti takip e-
mııtır. Bu hu:;usta motörtü spor klüp- genişletilmesi için bir proje hazır - fl j dilmesinden içtinap edilmesi lazım -

i
leri açılması ve Halkevlerindt:n de isti- lanmıştır. (Birinci sahifeden devam) geldiğini yazıyorlar. 
filde edilmesi duşünülmekte ve halka Oışarda hirlerini tcrkederek sahillere ko • Filhakika Fransanın noktai nazarı 
her şeyden önce motör bilgisi ve motör * Rus gemileri Finlandiya donan· şuşmakta ve burada vapur bekle _ henüz malum değildir. Fransa, bi.i -
sevgisinin aşılanması muvafık görül- masının manevralarını seyrederken mcktcdirkr. Örfi idare ilan edilmiş yi.ik bir At deniz devleti olduğundan, 
mektedir. Alman filosunu görünce ortadan kay- olan Hankov'daki imtiyazlı mınta _ yakında bu müzakerelere iştirak ct-

Tifo bitti 
Sayılabilir 
Tifo salgınını önlemek için yapıla!'! 

mücadelenin on beş gündenber!. fay
dalı neticeleri görülmiyc başlanmı~
lır. Bir buçuk aydanberi yapılan tet
kikler bu yılki tifo salgınının sırf te
mas sirayetinden ibaret olduğunu 

kat'i olarak meydana çıkarmıştır. 
Hastalığın azalması hususunda Be

lediye v~ vilayetin aldığı tedbirlerle 
halkın hassasiyeti amil olmuştur. 
Şehrimizde 67 aşı istasyonu mey

dana getirilmiş olduğu gibi ayrıca 

seyyar ekipler de çahş~tır. Hususi 
etiba ve e<:zahanelerce yapılan tifo 
aşıları hariç olmak üzere şimdıye ka
dar bu istasyon \'e ekipler tarafından 
şehrimizde 25199 kişiye birinci ve 
185571 kişiye ikinci aşı tatbik edil • 
miştir. 

Şehrimizde tifo hastalığının sira • 
yet etmemesi için alınan başlıca ted
birlerden biri de su meselesidir. Şc -
hir suları son aylarda daha sıkı mua
yene ve mürakabeye tabi tutulmuş 
olduğu gibi Kırkçeşme suyu da me<:
rasmın icabeden şartları haiz olma
masından telcvvüs edebileceği na
zara alınarak bu sular kapatılmıştır. 
Bu sular şimdilik acılmıyacaktır. 

J apon gemileri bugün 
gidiyor 

bolmuşlardır. kaya Jap:m bahriye askeri çıkartı} • mesi lazım değildir. 
* Japon Prensi Şişibu Faris ziya- mıştı. Bu hareket dolayısile, Çinli _ f ngilterenin eski dostu olan Fran-

retind~n vazgeçmiştir. lerin bir taarruzundan korkulmak _ sadan yüz çevireceği tahmin edile -* Romanya Kralı YugosJavyadan tadır. mez. Frnnsa, hattı hareketile İta! -
dönünce Rumen kabinesi istifa ede- Bütün Çin şehirlerinde, Japonya- 'yan ve İngiltere müzakerelerini ko-
cektir. ya karşı umumi bir mukavemet gös- laylaştıracaL11 gibi, bu müzakereleri * Balkan Paktı demiryollan, ne- terilmesi hakkında kat'i karar ,,ar _ müşkül bir safhaya da sokabilir. Bu 
hir ve Denizler Münakalatı Kongre- dır. Japon tecavüzüne karşı azim _ !sebeple İngiliz - İtalyan dostluguna 
si dün Romanyada toplanmıştır. kara ne bir hattı hareket tayin edi- 1 bilhassa Fransanın noktai nazarını * Belgrad Patriğinin zehirlenerek Jccektir. öğrenmeden, bir emrivaki nnzarile 
öldüğü haberi Belgradda heyecan u- Dünyanın her tarafından gelen bir bakmak biraz fazla nikbinlik o ur. 
yandırmış, fakat belediye Patriğin çok teŞ\lik telgrafları, Çinlileri, Ja
zatürricden öldüğüne dair rapor neş- ponlara karşı saldırmıya davet et -

Ahmed Rauf 

redince ~ükunet hasıl olmuştur. mektedir. Sung-Şek-Yuan 29 uncu izmir fuarı yakında 
================lordunun kumandasını tekrar eline 1 
D h t • • almıştır. Yakında, Çin ordularının, 8 ÇI ıyor 

e şe VerlCI son damla kana kadar dövüşmek ü- İzmirb eynclmilcl .fuarı 15 gün 

Bı• r facJ• a zere büyük bir taarruza geçecekleri sonra açılacaktır. Fuar sahasmda bu 
beklenmektedir. yıl yapılan pavyonlar ve dekorasyon 

Üçbuçuk yafındaki bir Çin milll Müdafaa konferansı, Nan- daha itinabdır. Paraşüt kulesinin de 
çocul u nasll ö l dUrdUler kin şehrınde Mareşal Çang-Kay-Çek inşaatı tamamlanmak üzeredir. Bu 

. . . . . in riyascHncfo toplanm1o:;tır yıl, İzmire. fuar münasebetilc daha 
Bıgadıçte Muallım Nazifın Nur - ~ · · · l ~ · k , ·· 

1 Şimali Cir.de şıddetli hava muha- fazla zıy:ıretçı ge ecegı ti\ vetle u-
ten ve iter adlı çocukları sokakta oy- . • . . - mit edilmektedır. 
narlarken bunlardan henüz 3,5 ya- rcbelerı cer°""an etmıştır. Japonla - ,.,.,,,.,., .. .,11,,,,.,.,_,,. • ....,11 .. ,_11111,..,..,.,.,."""'""""' 

şında İlter adlı kızcağız birdenbire rın Çine gcinderdikleri askerin mik
ortadan kayboluvermiştir. Uzun arnş- tarı 45 bine baliğ olmuştur. 
tırma1ardan sonra ertesi sabah kız - Japon parlamentosu, Çin seferine 
cağız üç yerinden bıçaklanmış ve 'm- tahsis edilen 24 milyon sterline baliğ 

zu gibi de boğazından kesilmiş bfr olan munnım·bütçeyi kabul etmiş -
vaziyette evinin civarındaki sokak tir. 
ortasına atılmış bir halde görülmüş- Sovyet hudutlarında tahkimata ve 

tür. ihtiyat tedbirlerine devam edildiği 
Bu tüyler ürpertici cinayetin fail- bildirilmcktedır. 

leri hakkında tahkikata başlanmış • SOVYET ORDUSU GENÇLERLE 
sa da henüz bir ipucu elde edilme - TAKVİYE EDİLİYOR 
miştir. 

·siz · sizE~·: ·· · 
. . -· .• .. _._' · ..... - ... . ~ 

Balta : En büyük 
kuvvet .. 

- İstanbul en giizcl şehirdir!. 
Bım11 müdafaa etmek kclaydır. Fa

kat, ayni zamanda: 
- istaııbul en çirkin görii.nıişlü 

şe1ıirclir .. 

üç gandenberi limanımızda bu· Mualllm kadrolar1 
lunan Japon mekteb gemileri bugün haz1rlanıyor 

Moskova, 7 (A.A.) - Havas A - Bunu da müdafaa etmek daima 

l 6 da limanımızdan ayrılacaklardır. Orta mekteb muallmi kadroları 
Japon gemileri bumdan doğruca Pire· hazırlanmaya başlanmıştır. Diğer ta
ye gideceklerdir. raftan bu yıl mcktebler açılınca bütün 

kitabların hazır olması için tedbirler 
Ankara yolu biraz daha alınmıştır. 

kısaldı 

Lanclra, 7 (A.A.) - Tali Ademi 
Müdahale Komitesinin içtimamda 
Lord Plymouth, gc~n içtimadan -
b<>ri ecnebi murahhas heyetlerinin 
Feflerile yaptığı görüşmeler netice -
sinde 14 temmuz planının tatbikini 
mümkün kılacak derecede noktai na-
zarların biribirine yaklaşmadıklarını 

Haydar 
Cinayeti 

beyan etmiştir. Hrıydarda Kadıçcşmesinde 29 yn-

16 Ağustostan itibaren İstanbul -
dan Ankaraya giden trenlerden 8,43 
te Ankaraya varan posta treni 7,30 
da; 9,50 de giden ekspres, 9 da gide
cektir. 

Kuyruklu akrepler 
faallrette ! 

Milastas on iki hafta içinde kuy -
ruklu akrepler 28 kişiyi sokmuşlar, 
bunlardan yedisi ölmüştür. 

jansı bildiriyor: Neşredilen bir ka- miinıkün ve kolnydır. ÇiTkinliğin e'l 
rarnam<'ye göre, askeri mektepler - göze görünürlerindcn biri şehri çir
den çıkm3yan ve fakat hususi klsa kinlcşıiren yıkık, kırık, dökük l>ina 
kurslar tak~p etmiş veyahut askeri ankazlartdır. Hangi semte gidilse, ya 
hizmetini bitirerek bazı umumi tah- muılaka l,,fr yangw yeri vardır, ya

sil şartlarını haiz bulunan gençler lıut ela mahalle aralarına sokulmuş 
kara, hava ve deniz ordusuna :ısteğ- ve caddeler üzeTine sarkmış 1ıarrıp 
men rütbesine muadıl olarak gire - ı binalar, yıkık minareler, çatısı çök
ceklerdir. Keza asteğmen rütbesine nı~ mescitler, kurşunları kalkmıs. 
muadil obruk askeri fen memur mu- sıvaları dökiilmü.ş sebiller, kafese 
avinlik1eri ve teğmene muadil ola - dönmii.§ evler. En geniş bir caddenin 
rak da siyasi komiser muavinlikleri üz.erinde ve .. en modern bir mimari-
ihd~s edilecektir. ye :uyularak yapılml§ bir ev veya 

Lord Plymouth, Amiral Van Dulm- şında genç ve güzel bir kadın olan 
un kontrolün sureti tatbiki hakkın- Binnaz, Hüseyin adlı birisile metresi 
da bir plünla bu pl5nın yeniden tesis hayatıo J;.rak yaşamakta olmasına 
ve 1slahı hakkında teklifler hazırla • rağmen evvelce ayrılmış olan ko • 
yarak komiteye bildirmeğe memur cası Siirtli İbrahim tarafından dai-
edilmesini teklif etmiştir. ma takip cdılmekteymiş, İbrahim dün 

......... "'""'"fUtlHIUIHHH""'t"'''"""''"'"'"" ..................................... 11 ............ u .. 111ıauıı1M ..................... ~ ..... . 

Son dakika: 

Çin-Japon 
keresi 

su·lh mOza
başlıyor 

- - - müessesenin yanında ve yamacında 
M ezbahadan batka yerde sırıtan bu harabeleri ortadan kaldır
et ke11ll111eai Jaaak edildil:rnak için mu1ıak~k ki, Belediyenin 

Hukümet, ailevi ve şahsi ihtiyaçlar bir yıllık değil, on yıllık bütçesi bile 
ıçın de olsa mezbahalardan başka her yetmez.. Bu böyle olmakla beraber, 
hangi bir yerde yenilecek hayvan ke- fehrin çirkinliğine vesile veren btı 
silmesini yasak etmiştir. Yalnız kur- ~eşit harabeleri ortadan kaldırmak 
ban bayramı günleri bu karardan is- da pek mümkündür. Yapılacak şey 
tisna edilmiştir. §udur: 

Sefir Von Ribbentrop'a vekfilet e- de hala sevdiği Binnazın izini takip 
den Dr. Wocrmen, bundan sonra Ma- etrni<:: ve eski karısının sokağa çıktı
iski tarafından söylenilen nutka ce. ğını görnnce Binnaz korkusundan e
vap vererek bu nutkun münaka~a vine kaçmış. fakat arkasından İbrn
mcvzuu ile alakadar olmadığmı id- him de zorla ,.e iterek kapıyı açıp i
dia etmiştir. Dr. Woerrncn İngilız - çeriye girmiş, kısa bir boğuşmaoan 
F'ı ansız cleni.z kontrolünün bir taraflı sonra İbrahim, kama ile binnazı biri 
bir hareket olduğunu ve bu sebeple gogsünden ve ikisi boğazından olmak 
devam cdcmiycceğini ilfıve etmiştir. üzere üç daı be ıle yere sermiştir. 
Bununla beraber Almany<ı rnurah - İbrahim derhal ortadan kaybol • 
hası Loı J .t y mouth taı afından tek- mu". ceset morga kaldırılmıştır. tb
lı! edilen teknik malfımatın vürudu- rahim dün gece geç vakit Adapaza -
na ~rı~ar talebini tehir etmeyi kabul p·ında yakrılnnmış olduğundan bu -

J apon kıtaları bir şehirden çekildiler Hal k aldatllmıyacak 

Bir: Harabeler kimin malı ise sa-
1ıip1crine tebligat yapmak, anknzı 

kaldırnuya ve arsayı temiz hale gc
tirmiye davet etmek.. 

~tmıstır. giin ııehrimize getirilecektir. 

Şanghay. 7 (A.A.) - Dairenden Şanghay, 7 (A.A.) - Japon kıta-
hnreket .etmiş olan Japon sefiri. Kcva- farının Hankovdan çekilmelerine aske
goc bugun Şanghaya gelerek Çın - ri sebeblcr mi amil olmuştur? 
Japon buhranının sulhen izalesi için B hf il d b ih · ı . azı ma e er e una tıma ve-yapılacak muzakerelere başlayacaktır. . 

Bütün mahfeller, Japon teklifle- rılmeınckle beraber bu tedbirin şimali 
rinin neden ibaret olduğunu bir an ev· ı C 1 fühesini buyultmemek istiyen 

1 
vel anlamak için sefirin gelmesini bek· J onun siyasetine uygun olduğu bu-
lemektedirln. . - tutınin edilmektedir. 

İpekli kumaşların standardını te
min için iktısat Vekaletince hazır
lanan taHmatname Ticaret odasına 

tebliğ c>dilmiştir. 

İhtikarı önliyecek ve ipek kahte
sindc haikın aldanmasına mani ola
cak olan bu t~limatname bu hafta i
çinde tatbik mcvkiine konulacaktır. 

iki: Bunu yapmıyanlara karşı bal· 
tayı altp, 1ıarabeye girmek. 
:Mulıakkak ki, şehrin güzelleşmesi 

için en hüyii.1c kuvvet ve yine en bü
yük kudret kaynağı paradan öncP. 
balta olnbileee1ctir. 

Burhan Cevet 



mi? 
oe Ya· 

... r.lenig 

,_.. -··""'' e~tiilldlltJi.-. 
gitmesine r. 

Bunlann iddıalarına gore 18 met
re a ak y~plmakıa mar edildtji tak· 
dilde bu 8J8)daım behemehal dO-

Kartal kazası, son ~ gü. 
zel bir sayfiye yen halme ıelmiştir. 
Yirmi köyü olan kaza, Kaymakam 

nuuı. denilen muvakkat dubalar fi. 8'hlr öztrak tarafından iyi bir fe • 
zerine ~anulaııfa lmmcbr. Aksi tak- sonra hır kere daha tetltdfolunaca- kılde idare edilmektedir. Kazada sal· 

._dir_. _c1e_ıı_me_t_r_e _ka_z_ık_üze __ rı~sae.;...;.ku~ru~la_-~Aı;..;so~-~Y;,;le.:.:,nm::.:.;;;;ek;;,;;ted;.:;ll';;,,;,· _____ _,
1 
ıık durumu pzeldir. Köylere kadar 

Teftişlerle 
Fırınlar 
Yola geliyor 
.......... ıelller n•I

• I• ba ... dı 
Beledi e, İltaııbuldald fırınların 

geceleri ini aurette teftitıne deyam 
•etmektedir. Son bir ayda her fırın, 

hemen hemen haftada iki defa tef
üı görmüttür 

Biday Ue yapılan tefti§lerde on bır 
ekmek bulunarak musadere edilmıı. 
bu gıbl f rınlar h kkında takıbata 

başlanmıştır Fırıncılar bu sıkı mu
rak be kar ı alchklan una ve 

doktorlar gidip vaziyeti yakından 

tetkik etmektedırler. 
Yeni yapılmakta olan mezbahaya 

bir soğuk hava deposu ılive edilmif
tir. Kazanın iç ve dıı yolları tamır 
edilmektedır. 

Yemden birçok yiıllihtt lamirt \fe 
iftfMf da kararlqtırılmq buluruftakp 

Halit auru lcull8111._,__ tadır 
Babkhanedeb alıkların Halıç suyu Kaza dahilinde temizliie son dere· 

Balık/ianede 
Bazı aletler 
Söküldü. 

ıle yıkanılması yasak edılmlf, Mali· ce ehemmiyet verilmektedır. Kaaap. 
ye Vekaleti He yaptJan bir anlqma berber gibi esnaf dükkinları daimi 
netıcesınde bır su tankı Ue Saraybur· bir kontrol altında bulanuyor. 
nu açıklarından her ıon Bahkluineye Kartalda et gayet ucuza satılıyor. 
temiz su taşınmaya bqlamqtı. Ba- Bll'çok latanbullular, Kartala et al· 
hkçdırın ve rnemurlınn yine Habç mıya attmektedirler. Bu yüzden, bil· 
soyundan fstıfade etmemeleri için hassa cumartesi, ve pazar günleri, 
B lıkhaned Hahç ıuyu almıya ve Karttı çok kalabalık bir yer balint 
muh faza etmlye mahsus ılat ve e- almaktadır. Bu ıirm kaza, gıttikçe 
dev t de depolar söktOrQlmektedir. mamur ve güzel bir manzara alıyor. 

Ha/tigat 
Sa/Ja 
G11zilecelc 
Kon • ........ leler .............. WıiDd lld 

tam ... eeee ... 2tde..,....... 
SWtanablliette Arma llOblJnda- Be1u putta wrn.eet ~ Dil te. 

ki hatriyat hu ay sonancfa bitecek • tini plalile ICJDll erecek. 1ann ikilia
tlr. HdriJatta • .....,_ kadar mey- el hafta açalllcütar. 
dana ÇlbnJa mcıaikler mahafaza Buaaa ..ı ı..- da d•lal•k .ıa. 
için kapeblnnfb. Bu moulkler açd· binde tenis nriilabüalslDa denm 
DP1 w Wnlratma bafllmmltbr· edileftk, akpm iilta Patih, KlllhköJ 
Şehrimizde toplanacak olan bü - ve Ullriiduda band'aılar pltceldır. 

Jiik wib ~ dola,mle. burada Yann IMıah mt ıo da Yeikap
toplMMCak ilim ve mur.tabaslu haf. da kiirelc miMINIDlan ,...ı.n, 
riya\ llhalmı da aer.ecelüerdll'. kıdemliler mü--·znda '*ial:l 
~ta idare eden profelllr p1fte kJPl verilecek, lt..11 dala

Baluılfr' barkaç iline kadar Avnapa1a bk Jdii.lli•de _. -cme ..... • 
pleMk ve konan wmnda tebri- kalanna de9am cıillMfek, e1rpna 
mm dönecektir. Taklim, l'aUh ft BeJSDUA t • 
.,. •• , ...... ,. - ,_ lar çalacaktu'. 
Tapu dairelerinde mevcuı demir· Y ... &ece ..U 22 de rr- ti-

bat e§yanın yenideıa aaJllıp yazıl • yatrGlullda l>iriDei ldlds Tirk lllmi
ması ıçln, umuml müdürlükten e • kisi kameri verilecektir. Ba tekilde 
mir ıelmiıtir. Bu emre ıore, qya- konler yillardanberi memleketürm
lar sayılıp yazılmıya baılanmıştır. de ilk defa tertip edilmiftfr. 

yaptıkları ekm itina etmiy 
başlanuflardır SoQ bil'. &in _ Tapu müdürlUt)ünün 
de yapılan kont o arda temimi 

Tarilıi olmıgan Bulgaristandan incir ilı.racı 
Surlar Yeniden göçmen Yakında re daha az eksiklikler rasıtlunilıımr. 

Belediye genitlen 
tamim gönderdi, yanlışlı 

rken fclırimliin her tarafında da sırt ve sırık harnaDı· 
obıtaktır. Şehıımizde henüz hamalhğın 

kalchrılmid kazalarda bu pro1enin tatbikıne 15 ve 20 ağustosta geçile • 
ce)(, bir eylıilden ıtıbaren de İstanbulun şimdılık istısna edılmış olan tica
ret mıntakal.a.nnda hamallık tamamı le kalkmıı olacaktır. 

Ancak tahmıl ve tahh e ışlerinde lımınım121n muhtelıf yerlerinde 
v muhtelif 11kelelerde asri tesısat yapıhncı a k'adar hamallığa lzın ve
rilmektedir. Halbukı, şehnmlzın bazı yerlerinde bu emır yanhı anlapl • 
mı, oldulundın bır takım karışıkhklar meydanı Jelmıftir Dün Belechye 
~t :'üdurlütu butun Belechye şubelerıne tatlmıJ ve tahliye 1Şlerınin 
cıı arı aoıre kadar• rbest olduğunu kat'i tekdde blldlnntştır Yalnız buz 
deposu P yano gibi hı ıa tapnan Rdyeler de kayıtla mtta taşınmıyacak· 
tır. 

N olursa olsun. bir de hizniet-
- mele si ile uarqacat ~ 

Dedim ............ ilevatn et-
tim. • 

Yıkılacak Geldi Başlıyor 

Yat uzum amballlıncla 
c .... tarll••lllar 

Nhım vapurile BWaariltandan 
2026 y 111 muhacir ıe1'Jliftir. Yeal 
gelen ıöçmenler Urlaya çıkmışlar· 
dır Geçen h fta Ege nuntakasma 

çıkan göçmenler ara11D'ia, yq üzüm 
mbalij ndan anlayan kimseleç ol· 

• dutu ö nfi'l tır • ı~m lz
mild , Jaf lzum ih'-5 'tlerı.-;ça· 
lı tınlacaktardır. Oilift tftıtim bu 
ı ı ~p etm ktedır. 

sene ya 
rışlarına devam 
rınki pazar gunü yapılacak .,.._ 
çi.mcü yarışa 33 at kaydedılmiflir 

Buna göre bırıncı yarışa 8. ıkınci 
yanşa s, üçünm yarıp 8. dörduncü 
yanşa 5, befind ıaraşa 'l ... ize. 
re 33 at gırecelıtiıf. 

E&W 1NBtahllı.clvatlnlW ~ 
w fi Qdm a•li~ •lllyaa 
atiçme l ... 

Yanflara seçen seneye ..-ır..n 

daha fazla ralbet olduiu •JletCrmt· 
tedır LwillHlttlııi~r-

.. 

- IQu ıtfsl & Wu .... ._ .a.nn 
edeeeiini hic ...,.. ' 

Dedim Kaba '* cnap wnll: 
- o cb bir iman. 
- Olabilir. Bunun abinf iddia ~ 

-~:.~'-lM!k'IF~~"~ 
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DüNY A MESELELERi 

ingiltere - italyayı 
italya da ingiltereyi 
pek seviyorlarmış! 

SON MODA REKLAM 

Bütün dünkü acılar, soğukluklar 
unutulmuş ve mesele kalmamış 

Musolini İngıltere Başvekıli Ne - İngilterede bulunan İtalyan gazete
cille Chambcrlain'e bir mektup kri muhabirlerinin gazetelerine gön

yazdı. Chamberlain de kendisine ce· ifordikleri mektupların bile arlık ha
vap verdi.. lırlardan silinmiş olduğunu anlat -

İngiliz gazetelerinin tahminine gii- mak istemiştir. 
re tc:ıti edilen bu mektuplar, dünya- Bu mütekabıl muhabbet mcktup
nın çehresini değiştıreccktir. Çünkü farının teatisi, ittifakların yık ılması

denildiğine göre bunlar öyle adi mek- nı intaç edecek olan diplomatik bir 
tuplar değildir. H.akiki birer tatlı tez- manevra olup olmadığı hatıra gPle- Musolio;ıi b i r nutuk 
keredir. bilir. söylerken 

Musolini :!evkala~e diplorn.atik o- Londra Ademi Müdahale Komite- dıirt veya beş devlet arasında temin 
ian bu hareketile ltalyanın lngil.te- sindP. Almanya ile İtalya arasında te- etmek kabildir. işte Chamberlain'in 
r~~e ~arşı iyi hisler ~slediğini, in-. z.ahür eden t~sanü?, M~soli~inin Ber- Strcsa c~phesi-~i yenide n tesis et _ 
gılız fılosunun Akdenıze son zaman - lın - Roma mıhverı yerıne bır Roma- k r·k · b d ·ıe · g l'yor B u ._;a 

m'! ı rı un an ı rı e ı . u 
lBrda vaki olan ziyaretinin Romada Londra mihveri ika me etmek istedi- F h . 1 k d g-·1 b'lt..k·ıs 

~· . . .. . ransa arıç o ara e ı , ı ii , 
en küçük bir hatırası b ile kalmamıc: gı zannını tcvlıt etmıye musaı t de -

ll' Fransa ile beraber olacak ve bilaha-olduğunu anlatmak istemiştir. Hat- ğildir. Halbuki Almanya ile İtalya 
re Lokar no cephesi dahilinde ge • tfı Eden'in Cenevrcde zecri tedbirle- müştereken hareket etmekte devam 

· nişliyebilecektir. Filhakika Cham -re taraftar olan teşebbüsünün b ile edecek olurlarsa. Fransa ile Ingilte-
unutulduğunu ima etmek istemiştir. re de 'buna muvazi bir siyaset taki -
İngiltere Başvekili de buna mukabil, binden geri durmayacaklardır. 

berlain, Londrada İtalyan sefiri Gran
dı ıle müzakereye girişmekle bera
ber, alakadar devletlerden Lokarno ingilterenin İtalyaya karşı hususi biı· halya Almanyadan yfö~ çevirmeyi 

düşünmediği gibi, İngiltere de Fran- mescJesiııin tekrar tetkikini istemiş
muhabbet beslediğini, Musolininin 

sadan yü7. çevirmeyi düşünmüyor. Ingiliz Kralının tac giyme merasi -
rninde bulunmak üzere Londraya hiç Bu noktaları tasrıh etmek fayda-

sız değildir. Çünkü bazı ecnebi hübir murahhas göndermemesinin Lon-
drada unutulmuş olduğunu, hatta kumet merkezlerinde çıkan gazete -

ler, İtalyan - İngiliz dostluğunun, 
İngiliz - Fransız dostluğunun ankazı 
üzerine kurulacağını yazmışlardır. 

İngiliz ve Fransıı menafıı biribi -
rinin aynidir. Fransız ordusu, ayni 
zamanda İngiliz ordusu dcmektır. 

ti. 

Bu dört veya beş devlet arasında 
vücude getırilecek iş birlıği (Belçi
ka Kralının son mektubu ve başvc -
kilınin :-on defa yaptığı anket bey
nelmilel işlerde faydalı iş bırliği vü
cudc gel irmişlir). İngılız siyaset a
damları kadar İtalyan siyaset adam
larını ela cezbedebilir. 

İngiltere ve binacnalc:yh Fransa 
İngiltere deniz kuvveti de, Fransa- için bıı pakt projesi Lokarno p:ıktı 
nın deniz kuvveti demektir. Ordu- adını alacnktır. Fakat İt;ılya, ve do• 

layısile Almanya ıçin de bu pakt, bir 
dörtler paktı olacaktır. 

İhtilaf bittabi yalnız bu pakta ad 
vermek meselesinden çıkacak değil
dir. Lokarno paktı Cenevre paktına 

suz, deniz kuvveti olamaz. Deniz kuv
veti olmadan ordu olmadığı gibi. İn
giltere ve Fransa biribirlerinden ge
çemezler, çünkü birlbirlerine muh
taçtırlar. Londranın arkasında Pa -
ris, Romanın arkasında da Berlin 
vardır. bağlanacak, fakat dörtler paktı Ce-

nevre paktından ayrılmış olacaktır. 

donanması 

Bu noktalar, İtalya - İngiltere mü- Bu şerait dahilinde bugünlcı ıle E-
:zakeratının hakiki çehresini aydın4 den'in halta Chambcrlain'in Roma4 
latmıya yardım eder. 

İngiltere realist b ir devlettir. ls- ya seyahatinden oohsedılrnesinc ve 
Lokarno devletlerinin sonbaharda panya ihtilafın ı mevzii bırakmak . 

k d .1 b 1 ·ı 1 b " t ·k· Londraya davet cdılme'sıne asla ma sa ı e cyne mı e ır eşrı ı me-
. .. d t· k . . t w t hayret etmiyelim. 

saı vucu c ge ırme ıçm yap ıgı e- . . .. . .. 
~bbüslerin suya düştüğünü pek ala fngıllerenın teşebbusu bızı cndi-
anlamıştır. İngiltere düşünüyor ki, şey\? diişürmek şöyle dursun, bir çok 
27 devletle elde edilemiyen şey, üç noktai nazardan tatmin etmelidir. 

l ri,s iyah gözlerini uztı:-ı kirpıkle4 
rinin kıvrımları arasında gölgc

lendire gölgelendire elindeki gazete
yi bıraktı, oturduğu koltuğa biraz 
daha gömüldü: 

- O oohhh .... 
Dıyerek bir saniye di.işündi.i. Son4 

ra, yine en göz alıcı bir geceden renk 
bulmuş gibi pırıldayan cilfılı siyah 
gözlerini gazetenin bir sütunundaki 
iri başlık harflerine dikerek: 

- Son moda re!<"Jam! .. 
Diye mırıldandı ·ıf: .• düşündü: 
- Bugün kala kala bir tek liram 

kaldı. Satılacaö hiç bir şeyim yok. İş 
bulmadaki son ümitlerimi de kay -
bettim. Be'!i gç_çindir.ece.k bir erkek
le birleşrr.iye mecburum. Son moda 
l:iir reklam benim de bu arzumu ye
rine getirebilir. 

Bu kararı verdikten sonra, kalktı, 
odada asabi asabi dolaşmıya ve: 

- Ne yapmalıyım? .. 
Diye düşünmiye başladı 
Düşündükçe bunalıyor, her aklı· 

na gelen çareyi : 
- Bu c!a olmadı. 
Bu da olmaz l.. 
Bunun imkanı yok. 
Diye reddediyordu. 

• Gazetelerde ki.içük ilanlar aı asın· 

da ıki satırlık bır reklam çıktı : 
c- En iyi marka, sepetli, az kul

lanılmış bir nıotör acele satılıktır. 

f steyeııleı Tarlaba§ında 195 numa
rada Celal Yıicel adresine gelmelı
dirlcr.» 

Bu reklam şehrin üç büyük gaze
tesinde t.i.stuste üç gün çıktı. Ve .. o 
hata düşünüyordu: 

- Alıt;ı bulunacak mı acaba? .. 
Üç g-Un, yirmiye yakın erkek k;;ı-

pıcıdan ~ordu : 
- Celiil Yücel burada mı?. 
O kapıcıya tenbih etmişti: 
- Cel!il Yücel.. diye kim sorarsa 

benim daireme gönder. 
Ve .. kapıcı da öyle yapıyordu: 
- İki numarada .. 
Buyurun iki numaraya .. 
Gelenler içinde delikanlı, sp<>rt • 

men, hoppa, her çeşit ve .. tip vardı. 
Neriman bunlaı ın hepsine: 

- Molör satıldı .. 
Cevabını verdi ve: 
-· Sizden biraz evvel.. on dakika 

bile olmadı. Aldı ve .. götürdüler .. 
Oemesini bıldi. 

~~,.<:y:~~:;:><:::::.-<:;>~~~~~~~~~~~~:><:::~ 

Bu 
onu 

kızı alan paçavracı karı, 
kilçük oğlula yatırmıştı 

Günler geçince oğlan kızın ar· 
tık karısı olduğunu söylemişti .• 

F ransada 14 yaşında bir kız kn -
yıptıı. Arayıp duruyorlar. Za

vnJJmın hikiıycsini anlatalım: 

Maric Varncr 55 yaşında bir ka -
dırdır. Pcrça parça olmuş kıyafoti-

le daima sarhoş gezer, dilencilıkle 

gcçınir. Muayyen bir ikametgahı ol-

m"'ciığından Pnriste köprü altlarında 

ya~ar. Bu kadının 29 yaşında Leon 

Lafieur adında bir de dostu vardır. 

Bu iki çift, beraber içip, beraber sar

hoş olurkr, birlikte dilenir, yine bir
likte köprü altlarında yatarlar. 
Kadının 14 yaşlarındaki kızı Var

ner. bu iki serscrınin elinde bir ser
maye gibidir. Bunlar serseriliğe a
lıştırdıkları bu kızcağızı her gün so
kak sokak dolaşmıya gönderirler ve 
ak am getirdiği para ile geçinMer. 

Maric Varncr bir giin tanıdıkla -
rından bir paçavracı karısı olan Ma
dam Vinterstein adında bir kadını 
ziyaret etmiş ve aralarında şöyle bir 
muhavere cereyan etmiştir Madam 
'7ınterstein demiştir ki: 

-- Zaman değişti.. hayat güçleşti. 
B ir taraftan evin işini görmek, son
ra, gele:ı paçavraları ayıklamak .. 
'bütün bu işlerin hepsine birden ye

tifemiyorum .. bana kızını satar mı • 
11n? .. Zaten bu kız sana ne getiriyor 
kJ .. zaten senin için b ir yüktür. Ya 
pacak ev işi de yoktur. 

-- Peki, ne veriyorsun? 
- Ah dostum.. zaman güçleşti.. 

sar: a ne diyeyim ki.. 

1 
- Bir şey söyle .. 

- On frank, biraz da çamaşır ve 

dört kil.:> da ekmek vereyim.. olur 
mu? .. 

- Olur!.. 

Bu pazarlıktan memnun olan iki 

serseri kadın, bu hayırlı alışveriş şe-

1·efine birer bardak şarap içmişlerdir. 

Bu suretle kızcağız Madam Vin
terstein'c devredilmiştir. 

Pc:çavracı kadının evi bir odalıdır. 

Kendisinden maada biri yirmi, di

geri 22 yaşında iki oğlu ve 17 yaşın

dıb ir kızı vardır. Beş kişilik bir aile 

b•.ı odada yiyip içiyorlar, bu odada 
yatıp kalkıyorlar ve misafir kabul 
ediyorlar. 
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2 m annesi Varner'e dedi ki: 

- Kızınız benim karım oldu. Ar
Otel kraliçesi 

tık onu hiç yanımdan ayırmam. A meri~anın meşhur otel kraliçesi 
_ Pekala ... Öyle olsun! Mıs Izaora Ganon, Parise gel • 

Aradan yine günler geçti.. 14 tem- miştir. 
Amerikanın en muhteşem otelle-muz milli bayram günü geldi. Her

kes eğleniyor. K üçük kız : rine sah ip olan Misin seyahati pek 
ziyade alaka uyandırmış ve güzel - Bisikletle tura çıkan sporcular ı 

Odada üç '-'atak vardır. Bu '-1atak4 kadın işile nasıl yüz binlerce rakibi-
J J görmiye gidiyorum, dedi ve gitti. O 

lardan biri ana ile kızındır. İkinci d b . k d h' b' h b ni mağlup etmişse, güzelliği ile 
zaman an erı ız an ıç ır a er 

yatakta büyük oğlu, üçüncüde de ki de yüz binlerce erkek kalbini teshir 
küçük oğlu yatıyor Faıtat satın alınan yo ··• . .. .. ,. . etmiştir. 
kı;:cağız için de bir yatak lazım .. Kı- Varner bır muddet sukut ıle ge - Mis, F ransada dolaştıktan sonra, 
zm nerede yatırılacağı uzun uzadı- çiştirmiş, hiç bir şey söylememiştir. 

Avrupanın birçok yerlerini geze -
ya münakaşa edilmiş ve nihayet kü- Fakat birkaç gün sonra analık bu, cektir. 

çük oğlu Lecn ile ayni yatakta yat- merak etmiye başlamıştır. Zabıta 

masına karar verilmiştir. meseleden haberdar olunca kadın larında geçen pazarlığı anlatmıştır. 
Bu suretle aradan günler geçiyor. isticvap E.dilmiş ve Madam Vinters- Bu sırada Leon da aranmış ise de bu-

Anneler arasıra samimi surette gö- tein'in evine de gidilmiştir. Iunamamış ve iki kadın da hapse -

rüşüyorlar. Bir gün Leon küçük kı· Madam Vinterstein her şeyi, ara- dilmiştir. 

Uçünc:ii günün· akşamı idi, İstan • 
bu l sokaklarında akşamın son beyaz 
görünüşü de çekiliyordu. Kapı ça -
hndı. Neriman: 

-- Kim o? .. 
Dedi. 
-Celal beyi arıyorum .. 
Diyen bir ses cevap verdi. Neriman 

kapıyı ar<..ladı. Baktı, çok şık ve ağır 
giyinmiş orta yaşlı bir erk<:k. Ona: 

- Buyurunuz .. 
Dedi, içeriye aldı. 
- Satılık bir motôr içın ılfınınızı 

gördüm de .. 
Dıye başlayan zıyarctçıye Nerı -

man: 
- Buyurun bir dakıka istirahat 

cdın .. 
Dedi ve .. bir bakışta kendısinc ba

kan ıozleı ı bırden btiyüleyen iri, sı
yah, gece ışıgından cilfılı gözlerini zi
yaı etçinirı gözlerinde dolaştırarak 
devam etti : 

- Bay Celal motürle beraber gez· 
miyc çıktı. Şin;ıdi nerdeyse gelır. 

Zanned~rim ki, on dakikadan fazlo 
beklemezsiniz. 

Orta yaşlı, ağır ve şık giyinişli. 

kalantor görünüşlü ''e yapılışlı a • 
dam: 

- Her vakit gelmek güç oluyor. 
O halde biraz bekl€yeyim. 

Dedi ve .. anlattı: 

- Siz Bay Celfılin refıkası mısı • 
nız? .. 

Neriman ilk önce şaşırdı, 
- Ne cevap vereyim yarabbi?. 
Diye bunaldı , kızardı, morardı, sa-

izzet BENiCE 

:evabını v~rdi ve .. ilave etti: 
- Ben kendisinin kız kardeşiyim. 

K ocam beni bıraktı kaçtı, şimdi er
kek kardeşimle beraber oturuyorum. 

B u cevap ziyaretçinin damarla 4 

rında şehvetin yeni bir kamçılama4 

sını yaptı: ir.;indcn: 
- Oooh .. ne güzel, ne güzel! .. 
Diye söylendi, sevindi ve .. sordu: 
-· Demek ) alnızsmız .. 
Neriman gözlerini süze süze ve .. 

içli bir sesle cevnp verdi: 
- Evet yapa\'alııız. 
Ağır ba~lı, ağır gıvinışli, ağır yc.

pı lı :ıdrı.n, 

- Ben de tnlih ·ızım. Oğlumun an
ne ı bcnı hra ;tı, kaçtı!. 

IJ dı \'C devam etti: 
- lkı y)ldır yap yalnız ) 3"1) o -

ruM kcndım fındık tüccarıyım. Oğ

luma dn çok diiskunı.im. 

1 
Vt" .. belki yirmi dakika hayatının 

konfornnsını vcrdı 

Geceydi 
Satılık motörün liıkırdısı bile u -

nutııJmuştu. 

BZıy Hüsnü: 
- Bay Cclfıl gelmiyecek galiba?. 
Dedi. Neriman: 
-- Belki de gelmez. Çapkınlığı 

çok İhtimal bir yere daldı kaldı! 
Cevabını verdi. Hususil~şmiş ve 

s:::mımıleşmiş gıbi idiler. 
Hüsnü· 

- Eğer müsaade cd~rseniz çıkn
Jır:ı bera~r bir yemek yiyelim!. 
Dıyôr ve .. içinden: 
--Motörü oğluma, bayanı da k€n-

dime alırım .. 
Diyerek kavmesiyordu 
f\'L'riman: 
- Nnsıl olur? .. 
'I anışır tanışmaz .. 
/ıyıp olmaz mı? 
Çok güç! 

Celal duyarsa beni .kovar. 
B:ışka gidecek yerim de yok! 
Diye boynunu büke büke ve .. asla 

içir•l dısına \'l;\rmamıya çalışa çalışa 
bu t<:klıic uzak kalmak istedi. Faka· 
B~ıy Hı.irnü, davasında ısrardan geri 

1 

kalmadı! 
'J'anıstıkl:lrının on yedinci günü 

idi 
1 On be~ gi.in askıda krıl:ın llikiıh ka
ğıtları ınmış ve .. onlar c\'lcnmc mc
mı.;:runun karşıcına çıkmışlardı. 

Nikahları kıyıldıktan sonra Neri
man itıraf edı\·or ve. seviniyordu: 

- Bu bır tesadüf. Kırk yılda bir 
ku c olur Fakat son moda r~klam .• 
ne mes'ut bır sürprizle beni karşı
lamış oldu. 

Ve. Bı.isnü ona bayılıyordu: 
- Şansıma bin şükür. Eğer o mo

tör ılanını gnzctclere vermeseydin 
berı scnı nasıl bulabilir, gönlümün 
bcmboşluğunu sı:nin muhteşem var
hB:nJa nasıl doldurabilirdim? .. 

• 

rardı ve .. en son: 
- Hayır .. 

Yaşasın son moda reklam. Darısı 
do!'t başına!.. E. izzet Benice , 

lstanbul Belediyesinden: 
10 A A'ustos 937 Salı gününden itıba ren Karaköy köprüsü üze

r inde seyr üsefer icabı ve Belediye ubıtası talimatnamesi ile Bele

d iye teııbihi hükümlerine göre aşağıda yazılı bususat tatbik edi
lecektir. 

Sayın Halkın ve bUtUn vesaiti nakllre 
sahipleri ile fOförlerin arabacı ve •U· 
rUcUlerln at•lıdakl maddelere rlaret 
etmelerl Han olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraftan di

~er tarafa ancak çivi ile i~aret edilen saha dahilinden geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit burada11 
yaya reçen varsa derhal duracak ve ya1a gidenler geçtikten 
sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil va~ıtalan bu 

sahaya gayet atır gelmelidir. 11B,. 114880., 



Tam deniz mevsimindeyiz 
. -

Nasıl yanmalı 
~---___.., __ ---

Vücudünüzü bronz 
gibi kızartmanın 

ilk şartı! 
P 1 · · ·ı-ledi vücutleriniz dekolte kısmı ve oyluklann arkas1. aJ mevsımı ı ... .. _ .. _ . 

kızgın güneş altında kafi de~e- v~cudun dıger aksamından zıyade 

d t t G ünec::ten mümkun guncşc rr.aruz kalmıştır. İlk zaman-ce e yanmış ı . ,. 
olduğu kadar nasıl istifade etme~i - lardc.ı vfü:udün fazla ~anma~ından sa-
d" ? Şimdi bu noktayı izah edelım: •kınmak ve terlcmeyı teskın etmek 
~~~ela yüzünüzü artık tamamen gü· lazımdır. Şimdi vücu~ün.üz için faz
neşe maruz bırakabilirsiniz. Yüzün la günq banyosuna ıhtıyaç vardır. 
imdi en büyük d.manı denizin tuz- Vücudün her tarafını müsavi suret
~u suyu. Toz, toptak ve.beden barek~t le esmeffaştirmek iç_in .güneşi yana 
leri ıyapa,._.. ~lemeJltjf: Yüzunüiü alınız. E,r:veıa sola, sonra s~a~ kol -
günde iki Ciıfi. ince l>lr mendil lan baş~~ yukarı kaldırarak hmuz
ve tatlı su ile yukayınız. Pe~iniz keu; lari muhafaza ediniz. 
diliğinclen sıkışacaktır. Mesamat in- Topuklarınızı, diz kapağının üstü· 
),laat etmemi§, bir kat daha meydana nü, beden taraflarını bol bol güne • 
~ıJmnıtır. HattA belki de cilt üzerin- şe maruz bırakınız. 
de bazı tahript hasıl olmuştur. Fa • Meseleyi yalnız estetik noktai na
kat ıimdi, cilt tutulduğu z~man bir. zarından düşünmek doğru. değildir. 
yumuşaklık hissedilecektir. Bittabi bütün vücudün hep ayni 
Bazı kadınlar ciltlerini tutunca: renkte olması çok iyidir. Fakat gü • 

cCildim yağlanıyor> derler. Bu, yan- neş banyosu yaparken sıhhi icapları 
lıştır. Bu sebeple ciıtlerini alkol veya nazarı dikkate alınız. Vücudünüz.bir 
cildi sertleştiren bir madde ile yıka- defo bronz gibi karardıktan sonra 
mıya kalkışırlar. artık güneşe karşı daima mahfuz bir 

İşte o zaman mesamatta tah - halde kalır. 
rişat ve genişleme yeniden başlar. Amerikalıların yaptığı gibi vücudü 
Hakikatte cildin yumuşaması ve yağ- çabuk karartmak için sirke ile frik • 
lanması cildin açık havaya tabii su- siyon yapmak, sıhhate çok faydalı o
retet alışması demektir. Plaj mevsi- lan güneşten kendini mahrum etmek 
mi geçince bu hal de geçecektir. demektir. Meselci yüzünüz, kolları • 

Vücude gelince: Omuzlar, göğsün nız, sırtınız kızardığı zaman, vücıı-

. ıEtine dolgun artistin h.ocCı-
ı · sı olduğu da 

meydana çıktı! 
o ün, Mae Vest'in Amerikada sek· lar .. eğer gitmezsem arkadaşlarım 

sapel kraliçesi seçildiğini haber ne olacak? .. 
vermiştik; bu kadın şimdi 44 yaşın- _ Fakat sen bu kumpanyada hu

dadır, tombuldur ve hala pek mute- lunmasaydın, onlar da, arkadaşlarn 

ber artistlerden addolunur. Bir za - da sensiz başlarının çaresine baka -
manlar Amerika gazeteleri bu meş
hur artistin 1911 senesinde on sekız 
yaşında iken evlendiğini yazmışlar
dı. Bu ifşaatın o zaman artistin şöh

retini arttırmak veya bir rezalet çı
karmak maksadile· yapıldığı zanne

dilmiş ise de bilahara mesel.e' lilnli· 
şılmıştır. Filhakika artist evlidir ve 
kocası da elyevm berhayattır. Ko -
cası Frank H. Vellace Szaktus bunun 

üzerine bir makale yazmış ve Mae 

1 Vest ile bir hafta içinde nasıl tanış-

dün kızarmamış olan kısımlarını gü- tığını, evlendiğini ve onu nasıl kay
neşe maruz bırakınız. Unutmamalı • ~ bettiğini anlatmıştır. Makaleyi aşa
dır ki, güneş, azanın vazifesini inti- ğıya naklediyoruz: 
zamla görmeyi temin eder. Mae Vtst ile izdivacından bah • 
Güneş banyosu yapacağınız zaman S('tmeden evvel karımdan özür dile

ciğerlerinizin tamamen sağlam olma· mek islerim. Benim hatam yüzün -
sına dikkat ediniz. Bazan hekimlerin, 

den son zamanlarda müthiş bir itiraf
ciğerlerde kapanmış olduğunu söyl~-
dikJeri hafif yaraların, bir kaç saat ta bulunmıya mecbur olmuştur Bu 
güneşe maruz kalınca tekr<!r açıldık- itiraf ta yaşını söylemesidir. Çünkü 
ları görülmüştür. Bu hususta küçuk bir kadın için kırk yaşını bulmak 
bir şüpheniz olunca, güneş banyosu v~ya onu geçmek hiç hoş bir şey _de
yapmadan evvel, doktora müracaat 

ğıldır. 
ediniz. 

Ben yirmi yaşında idım . Günün 
Kadınların karacığeri çok hassas -

tır. Fakaı; vücudc esmerliği v<: C't\dc bırınde Milvanv"'ye bır seyyar tiyat-
rengi veren uzuv ela ka raciğ<:rdir Bıı 1 

rn kumpanyası gcldı İ1k oyununda 
sebeple kadınlar, muntuzam bir gü- 'bulundum Pıyesin kahramanı olan 
neş banyosundan koı kmamalı, fakat sarışın güzel kız, rolünün icabından 
güneş banyosu yapark<:n, ka.,aciğr·ri zıyadc bı ni meftun elti. Esast-n bc
yormamıya çalışmalıdır. Güneşe ma-

nim nibi küçük bir tal~bc için bun· ruz kalındığı zaman karaciğ€rı se · ,., 
rin su ile yapılan bir kompres\e mu- dan fazlası da lazım değildi. Baba-
hafaza etmelidir. mın doktorunun dediği gibi: o:Ah 

Plaj mevsimj geçtiği zaman vücu· gençlik! .. • 
dünüzü, ahbaplarınız ve arkadaşları- Perde ınince yanımda bulunan ar
nızın vücudü kadar esmer görmiye- kadaşlarımı, şehirden geçen artist· 
cek olursanız bundan dolayı müte - !erin .devam ettiklerini bildiğim bir 
essir olmayınız. Zira esasen esmer O· bara sürükledim. Onlar benim hum
lan bir vücut, güneş altında daha ~a- malı hartketimc gülüyorlardı. Hatta 
buk esmerle§ir. Bu da senelere muh- piyc.c; kahramanının geldiğini görün
taçtır. Aradan bir kaç sene geçince, cc daha ziyade gülmiye başladılar. 
sizin de deriniz çikolata renginde o- Yqnındt1 güzel bir gen! bulunuyor-
lacaktır. . du. Kendisinden izahat istediğim 

Denize veya kırlara bembeyaz bir bar sahibi bunların kardeş oldukla
ten ile gidecek olursanız, bugünkU rını söyledı. Filhakika biribirlerine 
esmerleşmek modası karşısında bel ·çok benılyorlardı. Bu da benim tçin 
ki de biraz sıkılmış olursunuz. Bunun bir tesellı oldu. 
aa çaresi vardır. Şu reçeteyi yaptı • Ertesi günü, iki artistin adresini 
rmız: elde ed-?r etmez, gazeteci sıfatile 

100 gram kına hulasası mayii. kendilerine müracaat ettim. Birkaç 
100 gram safran hulasası mayii, gün Milvanke'de kalacakları için 
50 gram kırmızı tentürü. krndilerine rehberlik etmeyi teklif 
40 gram çekirdek yağı. ~ttim. 

ı caklardı. 

- Belki de öyledir. Fakat madem 
ki bugün içlerinde bulunuyorum. Bu 

adamları müşkülat içinde bıraka • 
marn. Bana inan, bu turneyi bitir • 
mek ıçin altı veya sekiz ay lazım?!ır. 

Bu da l'l"Ühim bil' şey değildir. 
Mae Vest gitti. İki hafta bana mek

tup yazmayı ihmal etmedi. Son 
mektubunu 28 mayıs 1911 de yaz -
mışu. Ondan sonra bir daha yazma
dı. Ben de evde yeni eşyam ile yalnız 
kaldım. Ondan sonra bir daha ken -

disinden bahsedildiğini işitmedim. 

Nihayet günün bırinde karımın meş
hur bir artist olduğunu duydum. 
Bundan altı sene evveldi, kendisine 
üstüste üç mektup yazdım. Hiç bir 
cevap vermedi. 

Sükütt.a bu kadar ısrarı üzerine, 
ben de muhabere masrafını burada 
durdurmıva ve karımın işlerine ha
lel vermemek düşüncesıle sükut et
mıye karar verdım. 

F<ık..ıt günün hiı inde ben tekrar 
cvlenmck İ!'illdim Bu defasında te
melli olar· k ... Evrakımı Mılv<ınke'yc 
gondcrmıye mecbur oldum Sınema 
meraklı ı bazı memurlar (·ski kayıt
ları t,ultlııl r Bu meselede ketum 
davı ~ıııınadıklarındaıı gazeteler bil
dığınız ıf aatı rıeşrcttıler. 

Bıı çok aı kada~lcırımın bana tav -
siy" < tmı~ olmalarına rağmen ben, 
karımın yuzi.inü görmek istemedim. 

Onun rr.ilynner bir zengin olduğu· 
nu ve 80 milyondan fazla serveti ol
duğunu biliyordum. Amerika kanu
nu mucibince karı ve kocanın, izdi
vaçtan sonra elde ettikleri servetin 
müsavi :;urt>lle her ikisine ait olma-

Mae vest 
nın pembeliği ve gözlerinin parlak
lığı idi • Karım, koyu renkli ve sade 
elbiselerden hoşlanadı. Musikiye ba
yılırdı. Gayet güzel şarkı söylerdi. 
Haricen çok zayıf görülmesine rağ
men, bir kadın için şayanıdikkat de
recede kuvvetli idi. 

Beni bırakıp gittiği zaman, beni 
sevmediğini ve bir müddet sonra ta
mamen ~erbest olduğumu anladım. 
Kanuni yollardan yürümeden ve gü
rültüsüz, patırtısız surette evlenmek 
istiyordum. Fakat kabil olamadı!. 

Bir gün kanından bir mektup gel· 
diğini zannettim. Fakat bu mektup, 
karımın avukatından geliyordu. A
vukat, muayyen bir para mukabi -
linde, bir rezalet çık rm m mı teklif 
edıyord·ı. 

Bu mektup b ni kızdırdı. t • bu 
sebeple, gazetelerin Mae Vest ıt ız

dıvacıma dan· mallımat alamamalaıı 
ıçın hiç bir şey yapmadım. 

Hiç kimseden hır şey istemivorum, 
yalnız sadece adaletin yerine getiril
mesini i$tiyorum. Eski karımdan da 
hiç bir para istemiyorum. 

Mae Vest.'te gördüğüm değişiklik 
beni hayrete düşürdü. O kadar güzel 
ve sevimli bir . genç kızın bilahara 
bu kadar otorite sahibi bir kadın o-

Bu mayii masaj yaparak cildinize Rehberlik sijzü boş ve manasız bir 
Sırtınız kızardıQı zamaz di()er azanızı güneşe maruz sürünüz. Güneş banyosu yapmış gıbi söz tle~ildf.. Çünkü babamın 0 zaman 

bırakınız.. esmerleşirsiniz. pf'k nadir bulunan, bilhassa bulun· 

-·ı~p~~~-~d~-'"NeGiiriif[b:?- ~~~!~u:~~::::::~;!:::ı: 
'J Gelişigüzel kırlara doğru gittik. 

Müfrit milliyetperverler orada şiddetli ~::~::;:~!~~=;: 
k 

kabele etti. Babam, bir surat asmak-

b • f ı • t o•• sterere la iktifa etti. Fakat başkalarının zev-1 r a a 1 ye g . kine itiraı etmek istemiyeı:ı. bir adam 
Mae Vest vaktııe. kocasııe baış başa 

olduğundan nihayet muvafakat etti. sına rağmen ben buna aldırmadım. pacağını hiç tahmin etmemiştim. 

k 1 d k • t• 1 r Onun parasını istemiyordum. Adamdan iyi anlar b\ri olmadığı-

' 
t • • m a 1 s 1 yor a Artık Mae Vest ile evlenmekten baş· 

P a r m a n a r 1 Z m 1 a 1 r Benderı, karımın, 18 yaşında iken mı itiraf ederim. Babamın somurt-ka yapa~ak bir şey kalmamıştı Ni-
kendisini tanıdığım zaman bir tari- kan çehresi daima gözümün önüne hayet ertesi günü, yani il nisan 

K k d I• • 
1 f' • • f' 1911 de evlendim. Cini yapmamı istediler. geliyor. an ar eş ıgv 1 cemıye 1 nın ın ı~ Evlend,ikten bir hafta geçmişti ki Halbuki bende, hafızamdan daha Acaba Mae Vest şimdi beni bir ko-

karım bana dedi ki: kuvvetli birkaç fotoğrafı vardı . Bu ca sıfatile tanıdıklarına takdim et -

kamı- Malı.ye Nazırı o"ldu .. ru .. tdu.. M • k fotoğrafiler, genç, güzel ve romantik meyi kendisi için şerefsiz bir şey mi - unakkak surette umpanya· addedecektir. Fakat bunun aksi be-
ya iltihak etmem lazım geliyor. Kar· çehreli bir genç kızın tatlı ve sevim- nim için hiç bir şeref bahşetmez. 
deşimden mektup aldım. Kumpan- li çehresini muhafaza ediyordu. Fo- Büyük bir artist hayatı için evli ol-

.Japon donanmasından bir ikisi .• 

Japonlar, Avrupadan memleketle- jrada Japonya kadar askeri, parlman- cavüz etmektedir. Japon ordusunda, 
rine gelen eşyayı şayanı dikkat tarizm aleyhtarı ve müfrit milliyet- bu teşekküllerden birine mensup ol

bir sür'atle taklit etmelerine rağmen perver teşekküllere malik olsun. Tah- mıyan zabit yok gibidir. Bunların 

yanın bana şiddetle ihtiyacı varmış.. toğrafinin anlatamadığı bir şey var- duğunu !:Öylemenin, bir ayıp teşkil 
yerime koyacak kimseyi bulamamış- sa o da saçlarının rengi, yanakları- edeceğini asla düşünmemiştim. 

i ...... . ......................... ~.dltıdlthlflıl~ •• ~,... 
J tir. Hafi cemiyetlerden ayrı olan bu tekait zabitlerin teşkil etmiş olduğu ponyanın Asyada siyasi ve iktısadi 
l teşekküller, alenen faaliyette bu - yine siyasi bir cemiyet olan Doi Ni- genişlemesini temin etmek ... 
~'ıunmakta ve siyasi hedeflerine var - pon Gokaku Kai cemiyetidir. Japonyadaki hafi cemiyetler, neş· 
1 mak içi~ terör yapmayı ~-abul_ etme- GİZLİ CEMİYETLER riyattan korkarlar, onların ne mer-
mektedırler. Bu teşekkullerın en Japonyada mevcut hafi cemiyetler kezleri VE: ne de gazeteleri vardır. 
mühimmi cKokuhusa. fırkasıdır ki, hep yer altında toplanmaktadırlar. Bunlar

1 
umumi nümayişler tertip 

bu fırka, Baron Hıranuma, General Bunların '(on korkuncu cKan kardeş - etmezler ve sokaklardan alaylarla 
Araki ve sabık Bahriye Nazırı Ami- lıği. ve ,Siyah Ejder. cemiyetleri - geçmezler. Azaları yekdiğerini tanı
ral Osunin ve Bahriye Genel kur - dir. Bunların azası ordu mensubini maz ve içlerinden hiç kimse, cemiye
may Başkanı Amiral Kato tarafın • ile Üniversite talebesidir. Bu iki ce- tin reisi kim olduğunu bılmez. Bu 
dan kurulmuştur. miyet ayni maksadı takip etmekte cemiyetlere girmek bir çok ciddi ve 

Bu fırka garip bir silsilei meratip ve ayni vasıtalara müracaat etmek - karışık rr.erasime bağlıdır. Hatta bu 
sistemi üzerine teşkil edilmiştir. Üç tedirler. Yani şiddet göstererek ik- merasım biraz zahmetlidir de. Mese
ncvi azası vardır. Şefler, aylık veren tidar mevkiini ele geçırmek, Par - la namzet yemin ederken kolunu bir 
aza, aylık vermiyen azadır. Her ay lamento sistemini ilga etmek, ga - hançerle delmiye, bir kaç dakika ka
muayyen bir para veren azanın rnik- zeteleri susturmak, büyük sanayii nını akıtmıya mecburdur. 

Tokyo sokaklarında siyah, mavi, es- min edildiğine göre Japonyada bu maksadı parlamento sistemini ilga tarı 10 bin kadardır. Bu fırka Japon- ve yüksek ticareti sosyaHze etmek, Bu cemt~rde amirin verdiği 
rner ve kırmızı gömleklilere henüz kabil teşekküllerin adedi 130 a baliğ etmek ve yerine Japonların saf bir yada mevcut parlmanter sisteme a- İngiltere veya Birleşık Amerika gıbi emre körükör~ itaat edilir. Kor -
tesadüf edilmemektedir. Bununla be- olmaktadır ve bu teşekküllere men· milJiyetperverlik prensibini ikame leyhtar olan fırkaların en kuvvetli- bir tilo vücude getirmek, amansız bir kaklık ve ihanetin cezası ölümdür. 

"-Aı...ı.e:....Jllillol~.....,._, ......... ....,....,._i _,.de,.......ik....,_i .nmı=·~ı ~o;::n~t:.::e~- ....;:;e,;;;,dec= e;;;:k...;b;;.;;ir;;;...;;d;;;;;ik;;;,;ta= to:.;::·r.;;.;lük;;;;;. ;;;....;,;te:.;::sı;;;:·s;...e.:::.;tme=::.::k::__· -=si:.:di==r~. =B:..=u:....:f=ır=-=k==a=n=ın~y~e:::ııı~An=e-=r-=ak=i==b:.::i•:....:m.::ü.=.-_ silahlanma siyaseti taki~ etmek, Ja. ( °"9• 6 ııacı ''~/.,,..ada) 
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Yazan: M. 8Ule1man Ç.!2_an Japon}rada 
Neler görülür? 

Okuyucuıana 
Baş basa Süleyrnannn Sarayında 

..... 

J<!lJJJQLQS KD~LARR ( 5 inci sayf adun df!vam) 
Hatta i!>temiyerek yapılan hatalar 
da &yni ~uretle cezalandırılır. Bu hu
susta tuhaf bir mi:sal zikredilmekte
dır. Bundan 12 :>Ctıe ev\'el cKan k:ır
deşliği> cemiyeti 8-Zasmdan on iki 
zabit tayyare ile Tokyoya giderek 
Prens Saıonji, Baron İkki ve baş 

Sandıkhu~nu 
Gazinoları 
Pahalı mı? Tefrika No: 134 Yazan: M. Necdet Tunçer 

Meyhane her 
yükünü 

TercÜ•• •e iktlba. bakin mahf11ad11r 

akşamki gibi 
almıştı. 

meıbeyınci Kantaro Suzuki'yi öldlır
mek ıstemı.şlerdi. Muhakeme esna
snda r.r.laşıldığına gore, zabitler tay
yareye binecekleri sırada içlerinden 
Nışida adında genç bır zabiti, polisin 
bu tasavvurdarıntlan haberdar olup 
olmadığır.ı tabkıke memur etmiş -
ler. Gen'S zabit yaptığı tahkikat ne
tıcesınde zabıtanın bundan haber -

Lalelide Yıldız apartmanında otu
ran M1J/ımut Kazım imzalı okuyucu
muz yazdığı mektııpta dıyor l .. i: 

Süleymanı halk aleyhinde şiddet istimaline sevk 
eden Taınara, Yahudilerden intikam alıyordu. 

•Akşamcıların demlendiği E~ki 

Sandıkburnu, iki üç senedenberi a
halınin rağbetine m;;zhar olmuştur. 
Bu rağbeti gören bazı kimseler, bu
raya birer tahta kahvehane yap -
mı.şiar ve önlerindeki iskeleye de 
sandalya ve masalar dizerek lanıım 
etmişlerdir. Sıcakların şıddetle ic -
rayı hükmetm<?kte olduğu bu zaman
da bazı zevat ailelerini alarak ~an
dıkburr.una gidip denize kr.rşı bıraz 
r>turarak deniz havası alıyorlar. Her 
kahvehanenin kapısı önünde meşru
batın bir fiat hstesı ii.Sılıdır. K-;hve, 

Zenginleri sıkıştırmağa karar vermişti .. 

((Kafir çingene kızı ne cilveler, ne şaklaban
lıklar, ne hoppalıklar yaptı bilsen?» 

E\~dcn çıktıkları zaman, Hüseyin, 
Memoya dedi ki : 

- Birkaç kadeh daha yunrlasak 
fena olmaz. Meyhaneye gidelim mi, 
ne dersin? .. 

Memo itiraz etmedi. Meyhanenin 
yolunu tuttular, Meyhane her ak -
yolunu tuttular. Meydane her nk -
fadan bir ses çıkıyor, konuşmalara 
çapkın bir şarkının ara nağmeleri 
karışıyordu. 

İki arkadaş, birkaç kadeh derken, 
işi azıttılar. Esasen iki günlük maya 
da vardı. Bir ~ndcn, bir benden ik
ramile maya hamurlaştı, ikisi de a
damakıllı kafayı tuttular. 
Rakı içenler, akşamcılık yapanlar 

pek iyi bfür: mayalı olanlar, birkaç 
kadehle yeniden ncş'clenir, hatta ha
zan da körkütük denecek derecede 
ıxırhoş bile olur •lar. Hatta, fazla iç
meyi itiyad edenlerin, birkaç gün
denbcri ıçcnlerin: 

- Maya var. Birkaç kadeh daha 
parlatırsak, tam keyif olur, eski ka
fayı buluruz. Ha •di bir iki tane daha 
parlatalım! 

Sözlenle biribirlerini teşvik et • 
rnclcri bır mütearife halini almıştır. 

Yatsı tzanı yaklaşırken, garsonun 
sesi duyuldu: 

- Haydı vakit beyler! .. 
Nr~'clcnen, kafayı tutan müşteri· 

ler. bırer. ikişer, hesaplarını görüp 
gittıler. Birkaç tczg5.h baş yapan -
l:ırla, Memo ve Hüscyinden başka 

l.imc:e l ··lmndı. 
Tezgahtakiler de gitti.. 
Mt'yhanede Hüscyınlc Mcmod<ın 

gun vucudunü sallayıp oynarken, iki 
arkadaşııı dalgın bakışları onu takip 
etmiş, fakat bıribirine sezdirmt:mek 
için lakayıt olmıya çatışmışlardı. 

I Memonun, bır gece evvel açıkgöz-
1 luk ederek. kızt. daha evvel sahıp ol-

f ması. BuEeyının asabını bozmuş. 
1 gözlerinde kızgın şımşekler çakmış-
tı. Fakat sabretti. Fırsat beklemeyi 
daha muvafık gördü. Meyhanede uy-

sal hareketler yaptı. Memonun söz
lennı dınledi. Bir s0zilne ıtıraz et -
mt>dı Pcmbcnın lafı açıldığı zaman, 
Memonun gözlerinde okunan neş'e, 

gurur ve temayül ızleri sinirlermi 
bozmakla beraber, yine sabretti. 

Yolda yürür! rken, Memo büyük 
bir neş'e ıçinde şarkı söylüyor, mü

temadıyen gevezehkler yapıyordu. 
Memonun bu akşamki neş'esi Hü

seyinın nazandikkatinı celbettiği i
çin sordu: 

- Görüyorum çok keyiflisin bu 
akşam! Ne oldun? 

Memo, Htiseyinin kıskanacağım 

düşünmiyerek, memnuniyetinı sak
lamıya lüzum görmeden: 

- Evet, dedi, çok keyifliyim. Dün 
geceyi düşünüyorum. Kafir çingene 
kızı ne cilveler, şaklabanlıklar, "" 
hoppalıklar yaptı bilsen! .. 

Hüseyin, kıskanç. hasut, dışlerini 
gıcırdatarak, Memonun gırtlağına 

sarılarak öldürmemek için, kendini 
tutuyor, dinliyordu. 

Gözlen dumanlandı. Kalbi bur • 
kuldu, bir şey söylemedi. Sustu ve 
dmlr•dı. Fakat susmak ve dınlemE'k, 

ba ka kimse kalmadı. hmam, kininı, hasedini söndürmü-
Carson, yavaş yavaş iskemlelen yor, hiJakis tutuşturuyor, kıskançlık 

toplnmıya, masaların üzerıncJc kalan kalhıni tırmalıyordu. 

1 dar olmadığı netıcesini çıkarmış .. 
IFakat bunda yanılmıştır. Çünkü bır 
kaç gün sonra içlerinden on üç kişi 
tevkıf edılmıştir. Gene zabitin bun
da hıç bi• ~uçu olmadığı anlaşılmı~ 
olmasına rağmen, zavallı, arkadaşla
rınm tevkifınden iki gün sonra evin
de öhl olnrak bulunmuştur. Bittabi 
katili de bulunamamıştıı. 

cKan kardeşliği., .Sıyah Ejder• 
cemıyetleri 6zasmdan bir çoğu, son 
zamrınJarda idama ve kürek cezasına 
nıahküm olmuşlardır. Pakat cemi -
yetın ne kuvveti ve ne de cesareti 
asla azalmamıştır. Bu iki teşekkülün 
azaSt Baron Dan'ı öldürdükten sonra 
Baron Vakatsuki'yi öldürmiye te -
şebbüs e:tmişkrdir. Bunlar, Londra 
deniz. muahedesini imzalamış olduk
larından dolayı idama mahküm ol -
muşlardı. 

1921 senesinde kabine. harp büt
çesinin azaltılmasını teklıf etti~i za
ma.n, cKan Kard~şliğit cemiyeti o za
man Mnliye Vekili bulunan Ta a -
haski'yi elde etmek istiyordu. Fakat 
vekil bulunamayınca katiller ken -
disine muzaheret etmiş olan başvekil 
Hara'yı öldürmüşlerdir. On sene son
ra Takahaski, cSiyah Ejder> cemiye
ti tarafından öldürtülen 1nnaye'nin 
yerine Malıye Vekılı olunca haya
tını kurtarmak içın ihtiyatlı buJun
mıya mecbur olmuştur. Söylendıği
nc göre bu adam on beş sene müd
detle iki gece üstüste ayni çatı altın
da yatmamıştır Yanında bırçok mu
hafızlar olmadıkça sokağa çıkmazdı. 
Bu sayede ölümden kurtulmuş. fa
kat onun mali siyasetine müzaheret 
etmiş olan Başvekıl innukai, burıu 
kendi hayatı pahasına ödemiştir. 

Filhakika 1932 senesinde İnnuktıi tabakları kaldırmıya, meze artıkla- Meyhanede, Memo neş,'e ile, Hü-
rını slipürmiye J:>aşladı. Akşamdan- seyln teessürle şişeleri yuvarlamış· birtakım genç zabitler tarafından 
berı dolup bo alan meyhanenin ıçı, lar, kendılerini kaybetmışler. biri öldürülmüştü. Bundar. dört SEone son
siı;ara dumonından görünmez bir neş'esinden, türkü soyleyerek, ğteki ra Taknhaski, yeniden f\foliye Veki· 
h ale nelmiştı. (Devamı uar) li olmuştur. O zaman Başvekil Oka-

Dıra7. kendıni toplayan Hüseyin, """e~"~·k;;·~·"'ij'~k.Üd;·;· .... do idi Fakat bu dt:fasında hayatını 
Memoya dedı ki: ln,irah bahçesinde kurtarmıya mtı\•affak olamamış ve 
~ Herkes gıLti. Sona biz kaldık. 

Üsküdar Tayyare Kurumu men. 92 yaşında bulunduğu halde kat karM<'yhanedc mi sabahı edeceğiz, hay-
f aatine bir heyet tararından incesaı deşlıği cemiyetınin intıkamına uğ-dı kalk gidelim. k -1d- -1 - -
ayrıyeten 3 perdelik bir dram bir rayara o uru muştur. Mcmo, bü ük bir yorgunlukla ye-
perde komedi. Ayni günde Amiral Sato ve Genc-r indrn kalktı. Ayakta duracak hali 

yoktu. -••••••••••••~ ral Vatanabe ?e öldürülmüşlerdu. 
12 Ağustos Perşembe günü Bunun Japonvada, hafi cemiyet-Hcsaplarmı verdıkten sonra kapı- b J 

nın önüne çıktılar. Hafıf bir rüzgar, p ANQRAMA lerlc ordu arasında mevcut müna -
hararetten bunalan göğüslerini scbetlcr, Uzak Şarkta mevcut bır -
kamçıladı, iki sarhoşun yan açık a- Bahçesinde çok meselelerin hallini güçleştır -
ğızlarından ta midelerine kadar iş- Büyük S O N N ET Dütünü mektedir. Bu cemiyetler Asyanın ve 

ledi. Mu·· 01·, Nuretti·n belki de dolayısile bi.ıtün dünyanın 
Kol kola girdiler. Başladılar y.ü • sulbünü muhafaza etmek için çalı· 

rümeye.. Yol, önlerinde paslı bir Telefon 41065 şan kimselerin vazifesini l:olaylaş-
hasta dıli gıbi uzuyordu. Serviler tırmıyııcaklardır 

neş'esız bir ahenkle sallanıp duru -

yordıı. Tefrika No.: 33 
Ayık, aklı başında bir adamın, ge- ............................... . 

- Şeyh Sait yerini ona mı verir, 
demek istıyorsun? 

- Elbette .. Şeyh Sait, Murat Rei
sin ayağına su dökemez. Sen onu ta
l nımadın, değil mi? 

- Gdrmedım .. buraya gelirse gö -
receğim. 

Suleyn, •n ba mı önüne eğdi.. 
D:.ı-umu ye ba.~IJdı. 
Stı,(,, rrıan bah ı kapamak isti -

.) 'lrau : 
-- G ~rr ı~i uuı.ıta!ım, Tamara! de

dı .. :;..ımdı benim ba~ınıC:a buyuk bır 
dtı;t \'<ır .. Sur kralı sıkışmış .. haber 
gondcr:-r: ış.. henden paı a istiyor. 
H~tbukı hazinem bomboş ... 

Tomara çok basıt ve chemmıyet
siz bır mesele ile kaı ~ılasınış gıbı gu
lum edi: 

çay beş kuruştur. Bira sişesı 45 ku- - Bunun ı~ın mı ,,ıkıJı orsunuz, 
ruştur. mdif., S•z pa dSız kaldıkça kral Hı-

Çay, kah\'C için aile reisleri br·ser r&ma biı· ur ;: h abcı gonderır, bu -
kuruştan para verince, gars-;nJar al- yuk yarcJıml:ır gö. ürdunüz! 
tışar kuruş alıyorlar. •Kırk para car- I3C' 1.>elli ~:rr.dı o da zugürtlcmı~. 

'ıson bahşişidır ... diyorlar. Garson b~h- Bır h· !t.ıya k..,dar htr.den on talan 
şişi yüzde on iken yüzde yirmi alını- 1 altın istıyor~ 

1yor. Fakal pazar günleri lıstclcr de- Bu altınl:n Kuduste.ki Yahu-
ğışmedıği halde kahve ve çay ıcin on d: zc.ngin!crlnden bır l:ışı bıle vere
birer kuruş alınıyor. Bira şiş"sinden bılır .. 
45 kuruş yerine 70 kuruş isteniyor. - Ne dıyorsun, Tamara? hir kışı 
Halbuki pazar günleri bir çalgı fa - ilıle ve:e!::ılır mı'? 
lan da yoktur. Listedeki !iat üzı::rın- - Evet.. l~apılarının eşiğini aıtın
den para vermek isteyenlere ~arson- dcın .) ı.ptııan .:.z 2engin mı \'ar Ku -
lar ve kahve sahipleri tarafından pı?k dustc'? 

çirkin ve fena muamele yapı!ıyor. j Sulcyınan gözlerıni kırpıştırarak 
Bu doğru bır şey değıldir. Alaka~ar- ~ .. !.-p .k .. d hıne sanldı: 
kırın nazrtrı dikkatini celbetmer.izi 1 _ B3na Yahudılerin zenginlerinde 
rica ederim.> de altın kalmadığını, hepsi fakn za-

ic:tanbul 6 rıcı icra Memurluğun· ruret" d:.iştl.ıguni.t söyledıler. 
dc.n: - Siz her soylenen söze ınanıyor ,, 
Blyoğ!u Tarla başı caddesi 220 NQ. musunuz· 

lu c:vdc cturmakta ik~n elyevm ıka- - İnanmak ıstemeır.., Tamara! fa-
metgfıhı meçhul Zehra İbrahıme: ko.t, ~nı o kc::dar kandırdılar ki.. Ne-

Vahan Aı punardan temlıken An- ıedey bütun Orşalım zengınleri de 
don Pı iının bır kıt'a kira rrıuk.ıvele- dıJe, mıy~ ba;;!ay::t .. klar, dedıler. Ve 
namcsin~ miistı.::niden zımmdınizde ben cnJ:ııa Ç':>k acıdım. 

matlulm bulunan kanunusani ve şu- Tamara: 
bat ve m.ırt v" nisan 937 aylıkların- - Sızı csld tıyo !ar, ıneHa! dedi. 
dan ve ayda 31) !ıradan bırıkmı l 21) Sızc ynl .. n ~O) ıu.,orJa!'. Kudus Ya -
liranın maafaiz vf.! masaı ifı icreııye ıL hucııler ındE;,kı. altınlarla bur dan Fi
bırlıkle ıcra iflüs K. nun 269 cu rı rJ- ra unu 1 scıra ına kadar biıtun yol
desıne tevfıkan tahlıye tehdıdı yo- lar altın do enebılır. Hele oni .. rı 
lilc tahsili talep edılmış ve tan;~ım '>· bır ıkı tırsanız • 
lunan 937/1414 dosva No. hı 'J mc - Bunu b na sıhırbazlardan bıri 
emri beravi teblığ ıkamclgahın,za d h o 1 mıştı Ben ınanmamıştırn. 
göndPrilmiş ise de ödeme lmrı z h- Oem'"k Kudu tc hiıl.i Yahudı zengı-
rın:ı verilen mezkur ikarre:tgfıhı t r- ru v oyl mı.., 

kettiğınızi ve yeni ikrımctgiıhınız da - r,. dı r u U7, mElla. Kudus
mcçhul olduğu ı:ıbıla tahkikatırıdan tekı z n nl r butun dünya zcngın
anlaşılmış olduğundan. mo;:rcı kdran leı ını sııtm alab lı. ler Elvenr kı on
mucıbınce mezkur ödeme emı inın l;;rd n p ra cık<1rmanın yolunu bıl
bır r,y müddetle ıliınen tcblığırıe 

karar verılmış olduğundan yuk ırıda 
yazılı b:nç ve masrafl<1rı ışbu ıl:ınııı 

rse, 

tarı hı neşrı nd n itıbaı en bır ay ıçın- i \;<:'rec ·im beş z ng n
de ödernenız ve bır 1tırazın ız • • rsa rf n ık .. tal,.n altın ıstcsenız, ve 
yine bu tır ay 1çinde bıldırmrnız ı:ı
zımdır. Mtiddetınde borcu odtmr>z, 
vcy.ı ıliraz etmez.:;eniz. vcyahııt ıtı

razınız t;:tkik merciı tarafından re fc-
1 dılıı se, alacaklının itirazın \•ukubul-

1 

madığına veya ref'olunduğuna dair 
vesıkasını göndererek sulh 111.ihkc -
mesınden tahlıyenin icrasını islcve-

1 

ecği mezkur ihtarname makamın 
makamına kaim olmak iizere ıl:in 'i· 

lunur 

QI hra c :ın mi.ıh et v r niz .. gö
ff'C I· •n z kı it nl r carçabı.:k aya
~ın •z .. ~ tırıl c k! 

- G tı ınc ler r ne yapmalı? 
- N. mi vapmah? 4Cetirmeyeni, 

hi.ıkumdnrı aldı•tı diye zindana at
tırmalı ve ölüm C•"Z~silc tc;hdıt et -
ıneıi ! ~ ounu yapm'.ık güç bir iş mi
dır? 

1 - Sen eskıdc.>n bu kadar insafsız 
C! wıldin. Tamara! ~\iasayan ölüler~ 

A D_A LA R 1 N_D A cenin bu saatinde, servilerin kor -
kunç gölgeliklerinde buralardan, 
mezarlıkların aı-asından ürkmeden 
geçmesi kabilsizdi.. Fakat, bunlar, 
korku ncdu· bilmeyen. cesur, gozü 
pek, kavgaya, boğuşa, dö"-üşe idman
lı insanlardı. İstanbulun en kuytu 
köşelcı inde dolaşmış, en tehlıkeli 

yerlerde pala sallamış, en meşhur 
kabadayılarla arkadaşlık yapmış, 

boğnz boğaza. silah silaha gelmiş, 

vurmuş, vurulmuş insanlardı. 

ŞEYH SA İDİN SARAYINDA 
- Limana bir gemi geldi.. 
- İki gemi gitmişti.. acaba biri 

yolda kayıp mı oldu? 
- Kim bilir? Fakat, Murat Reis 

kolay '.kolay kaybolur bir adam değil. 
Ondan dalgalar bile yılar, yavrum! 

- Bu gelen Rüstem olsa geTek, 
bcıba! 

Şeyh 
bir 

Sa it, 
• 

gemı 

kızı ile görüşürken, limana giren 
gördü: ·- işte Türkler geliyor ! 

llüsoyinle Mcmonun arkadaşlı
ğı pek ewki ıdi. Biribirleı ine kırılmaz 
bir dostlukla bağlanınışltı.rdı. Şun • 
dıyc kadar aralarında ufak bir ihti
laf çıkmamıştı. Kavga, gürültü et
mcmışler, biri ötekıni rencide ede -
cek, gücendirecek bir tek söz bile 
sbyleınemışti. Candan severlerdi bi
ribirlcrinı_. Yürekten gelen bir sev
gı ile bağlıydılar biribirlerine ... 

Bu muhabbet, bu sevgi ve saygı 
~ ıllarca devam etmiş, yalnız, bir iki 
gundenberı, bu ibirlerine belli et -
meden, sevdikleri çingene kızı Pem
benin mevcudiveti bu dostluğu bi
r z arsmış, halel gdirmi~ti. Hele, 
.Memonun, bir gece evvel yaptığı ha
r ket, gostcrdi i acıkgözlük, Hüse
l ını büsl:riitün çıleden cıkarn ış, \'ıl
lnrd nb i Mcmo h=ıkkmda besledi-

\•gi \ c ~ ygı yedne bir nefret 
hı k. ıı: o1:nu tu. 

P mh , me hanede, mortocu Fat
mıının ~\ ıl'd , ınce topukları üze -
ı ıı de sul ve mevzun adımlarla. ol-

- Nereden anladın? 
- Muradın gemisinin direğinde bir 

kuş işareti vardı. Bunun dıreğinde 
uzun bir püskül sallanıyor .. Ve ge
minin arkası çok yüksek. Bu, bir ya
bancı gemiye benziyor, baba! 

- O halde Rüstem değil. • başka 
biri gelmiş olacak. 

- Bır Türk gemisi olduğunda şup
he yok. Çunku baş tarafında Türk 
arması var .. 

- Gcmınin başındaki armayı na
sıl seçebildin? .. 

- Benim gözlerim keskindir .. U
fuktaki gemıleri bile seçebilirim. 
Şeyh Sait odanın demir parmak -

lığından bakıyordu. Bıraz sonra gü
lümsedi: 

- Hakkın var kızım, bir Turk ge
misi hu. İşle başı sarıklı gemıcilcr 
ı:-ahilc iniyorlar. 

cle hıs~em var. 
Şeyhın k.zı h ... yretle bCıbasınm yü

züne baktı: 
- Hangı a!tmlardan böhseaiyor

sun baba! 
- Onlar Arşipel ada.larır.a altın 

getırme!t ·çin gıttiler~ yavrum! 
- Arşıpel adalarında altın maden

leri mı \'Cl.r? .. 
- Hayır. Fakat, madenden daha 

2engin hazineler var. Butün altın ka
ç&kçıları oraya uğrarlar. Bu adaların 
hepsinde küme küme altınlar yatar. 

-y Genç .ınz gulmiye başladı: 

Trırk g~miclleri bir sobalı gilneı oolmadan (}ü-r.elta)gı sahile ~ılardılar. 

- Acaba kim geldi, baba? Murat -- Kabil değil. Mutlaka gelecek -
Reis mi, yoksa Rüstem mi? ler. Buradan giderken öyle sözleş -

- Hangısi olursa olsun .. her halde mişhk. 
biraz sonnı buraya gelirler. Ve kai?larmı çatarak ila\·e etti: 

- Ya gelmezlerse?.. - \.etireceklcri alhnlard::ı. benim 

- O halde Turk gemicileri kemer-
lerini doldurmuşlardır. 

- Şüphesiz .. bal tutan parmak ya
lar. Elbette kemerlerini de ceplerini 
de altınla dolduracaklar. Ve bize de 
altın getirecekler. 

- Paraya ihtiyacın mı \'ar, baba? 
Sen çoliin en z'"ngin kabilesine hi.ık
mediyorsun? 

- Paraya ihtiyacı olmıyan insan 
vnr mıdır? Hazinemiz ne kadar zen
t?in olursa olsun, altına her zaman 

arasına gırdıktcn ~onra, ne kadar 
değışmışsin?! Bir adaınm pnnısıııı 

zorla almak yNmıyoı·mul,? gıbı. hır 

de onu ölumlc tclıd:t clmek ... II yu, 

I
Tamaı-a, bcr. ı bu::-.ı j'apamam! ben 
(Rab) dan kc-rl.,mm. 
T<lm:ıra gt:>.dcrinı yere in ıiroL 
Yav::ır: y..ı,·a~ mırıidanaı: 

• - O n,ılde tohtınız çok yal:ında 
tchlikev.: düşecek dcmcktır! 

- Niçın '? .. Bu esclcn:n t, htımla 
ne aıaı;ası var~ 

- Ne Hikası mı var?! Bir hüküm
dar, on talandan ibaret olan borcu
nu veremiyor, diye herkes sokakta 
:>izinle alay ctmiye başlar. Ve hazı-

1 neye \'e gi borcu olan J.. ın ler 
borcları.m ödememek icin bı: ttlrlü 

1 
ma;er,..tfor gösterirler. Halbuki be
•ıırn dedigimi yaparsanız, hem çok 
kU\'vetli olduğunuzu göstermiş. hem 
kral Hıramın altınlarım temin eımış, 
hem de tahtımzda kalmış olursunuz! 
Uııutmaym ki, son Asur kr;ıiı da si
zin gibi lüzumund::ı.n çok fazla yıı -
muşak davrandığı kin tahtından 

düstü . .saltanatını yeğenine kaptır
dı .. kendisi de zindana atıldı. 
Süleymanı halk aleyhinde ş:ddet 

istimaJine sevkeden Tanlara sözlerini 
bitirdiği zaman, lıüküm~r başım 

önüne cğmİi düşünüyordu. 
Beni lsıail hükümdarı. Tamaranın 

sözleri karc;ısında, dalgaya du muş 
bir esrarkeş gibi sersemlemisli. 

(Deuamı car) 
.... ftHll .......... llHNB........_.,UlıtltttltHHUHNtflUUllNUflllfllll• 

HALK OPERETi 
Bu Aktam 

Anadoluhisarı idman 
~·urdu bahçesinde 

PİPIÇA 
Operet 
3 perde 

.. l ................. Em 

YALNIZ 
BAKER .. azalar1nda 

Her cins \e her renkle baayo 

kostümlerinin en zengin çcşidlc

rini her yerden müsaid ~r it 

~ ber kcıeye ehcriıli fiallarln 

bulabi.irsiniz. 

fekirdag Sulh Hukuk Mahkeın -
sır.den: 

Sa ı: 9~6/207. 

Tckirdağımn Zafer mahallesinden · 
Mahramlılı ölü Alinin karısı Ş0vki
yeıım, kocası Alıden uhdesine intikal 
eden mirası bilfi kaydüşart redde 1 le
dığ ni beyan eylemiş ve ke~ fiyPli 
reddin dahi olsuretle tesciline mah-
j kemecc 28/12/936 tarihinde karar 
vcrılmL olduğu ilan olunur. (5001). 

Yazan: Celal Cengiz . ..... ········· ........................................ . 

1 

ıhtıy cımız \'cırdır. lkm Türkler h -
ze altın \ eru~e, kendıleri kaz nır. 

1
Y"kınd1 ~ah il ere hi.ıcum etmek ı -

savvurunda bulunun Beni Hafa k.a-
bılesi efradını , ncnk altınla püskür
tebiliriz. Bir altın, bir muharip de
meldir. On altınla on bedeviyi ka -
zııı mok miıınklindür. 

- Bu haberden hiç memnun ka1-
m .. dım, baba! Beni Hafas kabılc ile 
ıkı \'il ence yaplı~ımız harpte çok le

lefJt vermi~tik. Şimdi Türkl~rle 
dostluğumuzum uhafaza etmek ıçm, 
büviık b•r kabile ile çarpısıp kan mı 
dokecegiz? 

- Turklerc söz verdiın, yavrum! 
Ben burada onlarla ölünceye kadar 
dost ka!n.ıya mecburum. Onla: da 
dm kaı de lerımdır. Hiç bırinden kö-

tuluk görmedim. Hafasiler ne z.:ıman 
çöld n sahile sarkmak isteseler, ka
bilem efradıle birlikte Türk d ni'Z
cileri de harbe gitmişler 'e bizim i
çin k n dôkmü lerdır. Ben onl rdan 
oyrılaınam. 

- Harp tehlıke i 'akın mı, baba? 
- Şimdiıik uzak. Fakat, bellı 1-

maz bu i<:l r .. belki ~ rın, belki ö -
bürgün bir hücum kar .ısında kalırız. 

El:mizdc bol miktarda altın bulunur
sa, o zaman ış değic:ir _ bize silah u
zatacak bede\•ılerin büyük bır kıs

mını altınla satm alırız. Bu suretle 
tehlikeyi - kan dökmeden - sa\'uş -
turınak mumkün olur. 

(Devamı var) 
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İstanbul Beşinci İcra dairesinden: 
Birinci derecede ipotekli olup ta·· 

mamına yemınli üç ehli vukuf tara -
fından (9219) dokuz bin iki yüz on 
dokuz lira kıymet takdir olunan Be
bekte Yanko bağı sokağında eski ı-ı. 

AMiRAL RAMiZ Bunlar da boş mu? 
lngiliz pehlivanlar da ko• 
layca yenilecekler mi ? 

yeni 1 say.ılı köşk ile ayni mahald$ 
eski 13 mükerrer, yeni l sayılı müf
rez tarladan ibaret bulunan aşa • 
ğıda evsafı yazılı köşk açık arttır • 
maya konulmuştur. 

Balkan harbinin bu ateşli kuman
danı hahralarını anlatmıya başladı 

Pazar günü Mülayimle T. Hüseyin 
Kampel ve Vandervalt isimli iki gü· 
reşci ile karşı1aşacaklar. Dün İngi • 
lizlerin fikirlerini yazmıştık. Görü • 
nüşte ve kilolarında hafif olan ecne· 

1 H er iki gayrimenkul iki köşk 'e 
.müştemilatını ve etrafının bahcesini 

~ teşkil ettiğinden tevhiden t~kdiri 
kıymeti icra edilmiştir. 

Büyük köşk: Kapıdan girince kır
mızı çini bir antre, camekanlı kapı· 
dan geçilerek parke bir sofa iızerın- , 
de sağda bir oda, solda bir mutfak,' 
servis aralığı bir oda b?.hçeye tarns 
kapısı olan yemek odası, bir oda, bır 
salondan ve merdiven altından ıba
ret antre katı bulunan üzerinde b.ı
sık tavanlı üç çatı odası mevcuttur. 
B u köşkün cephesindeki zeminin al
tı sarnıçtır, çift tulumba ile köşke 
su verilir, üzeri tuğla döşelidir. Pen
cereler pancur, dahil ve haricen köşk 
yağlı boyadır, zemin katm deniz cep
hesi ahşap direkler üz.erine yapıl • 
mış, ahşap tarnsadan ibarettir. 

( Binnci ıayf adan devam) 
culartmın gözleri önüne sereceğim 
ar:ı hakikatler, sQ.ltanat idaresinin 
yürekler par.çalayıcı ihmalleri, gü • 
lü ç idarcslZlikleri ve bu idaresiz • 
lıkler yüzünden bir harbi nasıl olup 
da adeta zoru,oruna kaybetmiş oı • 
dugumuzdur. 

Ramiz Beyin yerinde bir cTogo.,, 
bır «Tcgctof» bulunsaydı, o zamanki 
duşmtınlanmız bir tek zırhlı kruı·a· 
zorlc Adalar dcnizındc acaba deniz 
1ıcikinıiyctini yine elde etmiye mu -
t'tıfjak olurlar mıydı? 

Kim l1iltr! .. 
Osmanlı tarihinin son deniz cen • 

ginı ıdarc etmiş olan bir amiral hak· 
kında verilerek hükmü ve söylene -
cck son .. özü tarihe bırakmak daha 
ınm:afık olur, kanaatindeyim. 

Ynlrıız şurasını kavdetmeden ge
çemitıcccğim ki, Ballcrın deniz har
lıırıclı• fnrswııı cBarbaros Hayrettin• 
z11 ltlısmrı çcbni.§ olan Osmanlı Ami· 
rnli Ramiz, belki iyi bir denizci, ktıd
r.-•ıli hır teknisyen idi. Lakin deniz 
1ıarv1crincle zafer, giiler yüzünü ek
scrıua cıir'ctkarlara, m iiteşebbislere 
gö:.tcrir. Ifolbu1 .. i Osnıanlı dorıan • 
masmın o zamanki kumandam, her 
11edenı;P, dti.smanı daima kendinden 
kmwctli gö~il§. tereddütler içinde 
lıocalauıp durmuş ve denize açılıp 
dovıişmiyp ancak son dakikada ka
rrır verebilmiştir. Deniz cengi ve 
deniz za/erı iyi bir malzeme ile be· 
rabcr: 

- Dilşmanı bı•1ıemc1ıal czcccğiın! .• 
Kurannı iman lıaliııe getirmiş bir 

kumandanın hakkıdır. 

A mırnl Ramiz, harpten ziyade bir 
kıır dot'ti~tinc henziyen bu kanlı fa
cıada 1ıarcketten ziyade idari i1ımal
lcrlc pı>nçdcsip dtırmuştur. 

A. CEMALETTİN SARACOGLU 
••• 

AMİRAL RAMIZ KiMDİR? 
O. mantı donanmasının o zamanki 

tum.ındaııını dınlemiye başlnmacfon 
<'\ v<"l . ziz okuvuculaı ıma evvela 
'kcndısırıi tanıtayım: 

Ramiz Be ', (1293) senesınde l\fok
tchı B.,hı ı' e<l<'n çıkmıştır Mekteple 
çok yi bır t..ılcbc ve ekseriya sını
fın bırıncısıydi. Ramiz Beyın mck -
t(bi b. tırmc i (Osmanlı-Rus) harbi
ne> tcs.ıduf etmiş olduğundan kcn -
dısı erk:inıharbıye emrınde Ayasta
fan os (Ycşılköy) ün mudafaası tcr
tibalına .ştırnk etmiş ve -0ranın ha
rıtasıııı aldıkt.ın sonra müdafaa mu
rabbaları yapmak suretile sonuncu 
müdafaada mühim bir fımıl olmuş-

tur. 
füıyatmın bu safha~ı hakkında Ra-

mız Bey dıyor ki: 
-9:3 haı bini müteakip J'aik Paşa

dan beni bir gemiye \'ermesini rica 
ettim. O zamanlar Rau( Beyin babası 

• Çerkcs ~Iehmet Paşa sağdı ve beni 
çok scv"rdi. İlk d fa olarak .Mes'u
diyc zırhlısına tcı) in ed;Jdırn. Fakat 
~Mes'udiyc de canım sıkılmıya baş
ladı. O zamanlar, cŞchpcr> isminde 
bir posta vapurumuz vardı. O gemi
yi isledim; hesap mcmurluğile ver
diler. 

,Şchpeı. de çalışırken Ciride as
ker nakliyatı esnasında bir Arnavut, 
vnpurda .Mustafa Asmh paşayı öl
diırmiyc teşebbüs etti. Ben tesadü -
fen orada bulundum ve bittabi mü
manaata başladım. Aınavudun clin
d n silahını almıştım. Fakat herifin 
bir d hançeri varmı~. beni yaraladı. 

Bıhihare c1zmir:t vapuru ile cPre • 
veze> ye gittim. İzmir. vapurunda 
bır müddet kaldıktan sonra cistan
buh vapuruna tayin edildim. clstan
buh dn da yine hesap memuru idım. 
Bu \apurla Mısıra gitmiştım. O sıra
da İngılız donanması geldi, bizi isa
l'etle geriye çektikten sonra, Mısırı 
bomb3ı dıman etti. Bu bombardıma
nı rcyel'ayn müşahede ettim. 

Avdctimizde tahtelbahir plimlari· 
le meşgul oluyordum. Fikrimi bazı 
kimselere açtım. Beni jurnal etmiş· 
ler. Tevkif edilerek Yıldıza götü -
rüldum. Sekiz on gün kadar münfe
riden hapsettiler. Bcrayi istintak ça
ğıı dıkJarı vakit, işi kendilerine an
lattım. Bes on lira ihsanı şah:ıne gel

di W' tahliye eclıldim. 

cPETERSBURG, DA TAHTELBA-
JiiR TECRÜBELERİ 

O "ır:ılardrı bittabi ı!cnç \'C galıba 

meşgul oluyorsun. Seni cPeters • biler güreşin teknik ve kuvvet cihc ~ 
burg, a göndereceğiz. Orada tecrü • tinde de boş bulunuyorlarsa T. Dağlı 
beler yapılacak, bu tecrübelerde ha- Hüseyin ve Mülayim zahmet çek • 
zır bulunursun, meden birer galibiyet kazanacaklar• 

Dedi. Hemen harcırahımı, rnütcda- dır. Fa.kat Komar gıbi muhakkak ga. 
hil maaşatımı verdiler ve cPeters • libiyet iddiasında bulunmamaları a-

j 
burg• a yolladılar. caba te\•azudan mı, yo~sa oldukla· 

cPetersburg• da Çarın maivetile rından fazla görünmemek kibarlı • 
birlikte sahile gittik. Tccrübel;r Ça- ğından mı ileri geliyor? 
rın huzurunda yapılacağından gemi· ller zamanki gibi Mülayimin be· 

' ye bindik ve daldık Lakin ~k güç • yanatlarda bulunmaması İngilizlerin 
lükle sathı bahre çıkabildik. Hepımi- lehindedir. Çünkü şimdiye k:ıdar Mü· 
zin ağzımızdan, buruntarımızdan, Jayimin kazandığı galibiyetler kıy -

• kan gelmişti. metsiz addediliyor. Koman ring ip-
Bir kaç gün sonra ikinci bir tecrü- lerınden ayırmıyan Mülfiyımin Kam· BAHÇE: Çam \'e meyva ağaçlarılc 

mesturdur. Etrafı tel ile muhattır, 
içinde iki tarnf ı beton setli tabii bır 

Ce nubi A frika şampiyonu havuz vardır. 

be yapılacaktı. Bana da: peli kolayca yeneceğini zannetmi -
- Buyurun, bininiz! dediler. Fa- yoruz. T. Dağlının fevkalfıde ku\•

kat o zamanki tahtelbahire ıazımge- velilc Cenubi Afrika" şampiyonunu 
len numarayı birinci tecrübede ver- yenmesi beklenebilir. Ancak Tekir -
miş olduğum için bu teşviki red _ dağlının melez güreşçiyi yenebil -
dettim ve binmedim. mesi içın az çok yorulacağı şüphe -

Tahtelbahir daldı ve halii dalıyor!.. sizdir. 
Yani bir daha çıkmadı. Tekirdağlı Hüseyin bu güreşler 

TORPİDO BİR SARAYDI için yenı bir wkhfte bulunmuştur: 
Rusyaadn altı ay sonra avdetimde c- lkn hasmımı yenersem Müla

yüzbaşı ,.e nezaret seryaveri oldum. yimin kazanıp kazanmamasına bak
Bilahare Fransaya elektrik tahsih- mam Behemehal Mülayımle pazar 
ne gönderilerek iki sene kaldtm. Fran günü karşılaşmak mecburıyE:linde -
sadn iki sene hem cSütenhal> fab - yim. Bunun sebcbı de Kızılcahamam
rikasında tecrübe gördüm, hem de daki güreşi yalan olarak ilan etm si
posta ve te1graf mektebine devam dır. 

C o n V a n dervalt'tf"'! gazete- MÜŞTEMİLAT: 20 sayılı köşk; z~
mıze hed iye ettığ ı resmı mini çimento bir taş oda, bir halii, 

ve netıce belli olmadan güreş bitmiş- zemini çimento bir oda, yukarı katı 
tir. Bu Vdziyette ne Hi,iseyinin dedi- ahşap ve haricen çıkılır tek bir sa
ği 15 dakika, ne Mülayimin ihin et- landan ibarettir. Deniz cephesi tahta 
tırdıği bir saat doğru değildir, diye _ tarasadan ibarettir, zemin kat k5r-
biliriz. girdir. • 

e e 22 SAYILI KISIM: Kapıdan gi-

KUçUk spor haberler 1 rildikte iki oda, zemini çimento bir 
mutfak ve çamaşırlık, ittısalindc bir 
oda, bir ahır vardır, ahşap ve kargir 
iki kısımaır. 

Ram~.z B_~yl n gör~_ştüSJü ettim. A\•detimde Tü~kiyede ilk defa Ayni günde Mülayim ingilizi ye· 
. o gunku ve bugu n ku olarak İstanbul Fabrıkasını tesis et- nerse: önce Mülayimle sonra da Jn
lt alya Kralı Viktor Emanue l tim. ~iliıhare torpido komisyonuna !izle tutuşurum. Eğer' Mülayım ye-

* Atletizm Federasyonu teknik 
muşaviri Ömer Besim vazifesinden 
istifa etmiş ve keyfiyeti Atletizm Fe
derasyonu ıle Spor Kurumu Başknn
lığına bıldil'miştfr. 

GARAJ: Zemini çimento ahşap ve 
bi.iyük köşk ittisalindedir. 

UMUM 1vl.ESAHASI: Her iki kıs -

. .d. 0 . k ewela aza, sonra reis oldum Torpi· ·ı ·· 1 1. 1 . bıraz da fazlaca çapkın ı ım . .oır a • d k d b" : . . nı ırse or.ce ngı ız e, sonra da Mü-. ~ı k o o zamana a ar za ıtan ıçın bır 1• . 1 .. . . d 

* Emınönü Balkevi Denizcilik 
Kolu tarafından tertıp edilen müsa
bakalar 15 Ağustos pazar günü Ba
kıı köyde yapılacaktır. 

mm sahası 9522 M. dir. B undan 256 
M. büyük köşk, 48 M. 20/1 sayılı kü
çük köş'< !JO M. kargir ve 28 l\f. :ıh
şa p olmak üzere 118 M. hizmetçi o
daları, 48 M. garajdır. 

ş;ım hır arkadaşla Beyog una çı a - ·d H .d . • . . ayım e gureşırım, ıyor. :ı 
. . d ~ k. . t"k sara~ ı. emen torpı onun bırısını M .. 1• . b kl f -

rak bır gazına :ı eglenme ıstemış ı . I" . k t• d' . kt l . U ayım U te ı ı §Oyle karşılı-
Gazinoda hızlar falan vardı. Kafı de· tu anı es ır ım, ma a arını goster- yor: 
recede ı~mişlık. Hesap sorduk: Dört d.im \'C bu ~uretle za~il~nı t?.~pito .ile cTekirdağlı Hüseyin ile bu pazar 
küsur Jıra istedıler. Gerçi paraları şıddetle alakad~r ettırdım; ogrettım. ilk elde tutmak şarti1c hazırım. 01-

* Kastamonuda bulunan mılli at
Jetlerjmizden ibrahim orada da ça Gayri menkul, Bebek sırtlarında 
lışmalarına devam etmektedir. İbra- olup Zincirlikuyudan ayrıca bir -yol 

vcrdık Lakin gazinocunun bizi bo- Fakat bu mesaım esnasında sarayın mad - t kd " d h ı· ·1· . < • • _ ıgı a ır e asmım ngı ızı ye-
ğuııtuua O't>tırmesi nücüme gitmic:ti hafıyelerıle pek çok ugraşmak mec- d 1 

him son antrenmanında güJleyi 14,41 'l B- ··kd · k 1 B ı e uyu ere şosesıne çı ı ır, c -
metre e atmıştır. b kt k k h ı· ·· ı·· l\ır c en cı ma ay ı guç ur. ·ıan • 

.: o o ıt • • • d 
1 

nersem o a ıasmını yenerse gele • 
Arkadaşı savdıktan sonra nazinocu- burıyetın e ka mıştım. Zamanın kap- k h ft k J C o cc a a arşı aşırız. evap bekJe-

* Kasımpaşa futbol takımı iki maç • d K'" k h ı _ . . . . . zarası vnr ır. oş , arap o mıya )UZ 

dan intikam almıya karar verdım ve tanpaşası (yani bahriye nazırı) Boz- rim.ı 
kararımı da mükemmelen tatbik et· caadalı Hasan Paşa merhum idi. Za-

yapmak tızcre 19 kışılık bır kafile ıle t t t G · k r· b 1 
B lıkesıre gıtmic;lerdır. u muş ur .. ~yrı men u u~ . u un -

Dıyor. Bu vaziyette güreşler iddıa· * y . .. .. . dugu me\kı cıvar \e cmsalının alım 
1 tını . Ettim amma, bcnı de posta etti- ten merhumdan sonra kendi kuvvet 
leı. Yolda giderken yanımdaki zap- ve kudretinde bir bahriye nazırı da· 

tıycyc bir sigara uzattım. Sigarayı a- ha görmedık. 
lırken herifi yeıe devirdım \C ka- Bıluhare .Medine• ')'C giderek A· 
çaıak gemi)e gıltim. Ertesi sabah: rapların çeşit çcşıt suikastlcri ara -

- Scnı kaptanpaşa çağırıyor! ele- sıncln bir sene çalıştım ve Haremı Şc-

ı
diler. Akşamkı halimden korka kor- rıfın l< nvıralını yaptım. Dönerken 
ka, kaptnnpaşanın nczdine gittim. meşrutiyet ilan edılmışti Beni Tcr
Bcni hemen huzuruna kabul etli Bir 

1 
sanc kumandanlığına tayin ettiler. 

gece evvelki vak'ayı nedametle dü· ıKabul etmedim, ısrar cttıler, kabule 
şünürken, kaptanpaşa: mecbur oldum. Tersane kumandanı 

-· Gözlcrınden bellı! demez mı?.. iken askerın natayık haerk5tından 
Brn, akşamki fazla içkiden müte- şüphelendim, bir isyan hisseder gibi 

vellıt bıı kızarıklığı kastedıyor zan· Bu hissiyatımı 31 Mart vak'asının 
nile: 

- Aman efcndım, hararntiın var . 
hastayım, dcmiyc hazırlanmıştım ki: 

paşa: 

- Oğlum, sen tahtelbahir işlerıle 

Sullanalımr>t Üçüncü Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 
Davacı: lstanbul ·Maliye !\ıluhake

mal Mudüriyeti avukatı Yusuf Nuri 
tarafından Tophanede Boğazktsende 
(30) numaralı dükkanda sobacı Ab· 
dı ve Beşıktaşta Kıhcali paşa mahal
lesinde Akarsu yokuşunda Refık • 
efendi sokağında 5 numaralı evde 
mukim eski polis memurlarından 
2958 yaka numaralı Remzi aleyhıne 
936/431 numaralı dosya ile açılan (27) 
lira 56 kuruş alacak da\·asınm yapıl· 
makta olan duruşmasında müddei -
aleyhlerin ikametgahlarınınme çhul 
olmasına binaen davetiye ve muame
leli gıyap kararı tebliğ edıldiği halde 
itiraz edilmediği gibi mahkemeye 
gelmemi~ ve vekıl dahi gönderme
mis olduğundan son celsei muhake
me olan 4/11/936 tarihinde meblağı 
mü<iıieabıh 27 lıra 56 kuruşun maa
faiz ve masarifi muhakeme ile yüzde 
on ücretı vekfıletin müddeialeyhler
dC'n tahsılıne gıyaben karar wenl -
miş olduğundan tarihi ilandan itıba
rcn bir nafüı zaı fında temyizi dava 
edilmcdıği takdırde hükmün kesbi 

ı 
kat'iyet <>deceği ilanen tebliğ olu -
nur. (936-431) 

Sultanahmct Üçüncu Sulh Hukuk 
Mahkemcsindeı · 
Davacı: İstanbul Maliye Muhake· 

mat Müdürlüğü Avukatı Yusuf 
Nuri tarafından İstanbul Bahçekapı 
paket postahanesi arkasında istan • 
bul lokantası sahibi İsmail İhsan a· 
leyhine 934/856 yemleme ve 936/827 
numaralı dosya ile açılan 18550 ku • 
ruş bedeli icardan alacak davasının 

!
yapılmakta olan muhakemesinde 
müddeinlevhin ıkrımeteahının mr.chu1 

hudusünden evvel kabineye bıldir-
diğıın halde mühımsC!medıler. Son
ra asker isyan etti \'C ben ölümden 
ancak inayetı hakla kurtuldum. 

(Devamı tJar) 

'olmasına bınaen ilanen davetıye ve 
muameleli gıyap kararı tebliğ cdil

dıği halde son celsei muhaktme olan 
21/4/936 tarihinde mahkemeye gel· 
memış ve vekal dahi göndermemiş, 
itirazatta dahi bulunulmamış oldu · 
ğundan meblağı müddeabih 185 lira 
50 kuruiun maafaiz ve ücreti veka
let ve masarıfi muhakeme ile birlık
te müdd"ialeyhten tahsiline 21/4/936 
tarihınde gıyaben karar verilmiş ol
duğundan tarihı ilandan itibaren bir 
hafta zarfında temdidi dava edilme
dığı takdirde hükmiin kesbi kat'iyet 
edeceği ilanen tebliğ olunur. 

(936/827) 

Sultan .. hmct Uçuncü Sulh Hukuk 
l\lahkemcsinden: 
Davacı: İstanbul Malıye Muhake -

mat Müduriyeti Avukatı Yusuf Nu· 
ri tarafından istanbulda Akbıyıkta 
AhırkapJ caddesınde (48) numaralı 
evd Mehmet Nun aleyhine 936/420 
numaralı doı:) a ıle açılan (229) lira 
25 kuruş alacak d:n asının ) apılmak
ta olan muhakemcsınde müddeialey
hin ikametgahının meçhu1 olmasına 
bina~n ılanen davetiye ve muame -
lelı gıyap kararı tebliğ edildiği halde 
itirnz cdilmediğı gibi mahkemeye ge
linmemiş ,.e vekil dahi gbnderilmc
miş olduğundan son celsei muhake
me olan 4/l 1/936 tarihinde meblağı 
müddeabıh 229 lira 25 kuruşun maa· 
faiz \'e masarıfi muhakeme ve yüzde 
on ücretı vekaletle birlıkte müddei
ateyhtcn tcıhsılıne gıyaben karar ve
rilmiş oldui;rundan tanhı ilandan iti
baren sekız gün zarfında temyizi da
va edilmediği takdirde hukmün kes
bi kat'iyl't edEceği ilanf>n tebliğ olu· 
nur. (936-420). 

lı bir şekle girmıştır. M dar~n ;e obur gun Yenıkapıda satım ficıt1arı, ehirden uzaklığı kul-
K I h .. ~·e • 0 a a enız yarışları yapılacak· lanıs tarzındaki güçlükleri nazarı i-

IZI ca amam gu- ır. . tıbura alınarak h yeti umumi)CSıne 
reşinin & Sh nedir ? * Çukurova sampıyonluğunu Id- (9310) dokuz bin üç yüz on lira kıy-

Bundln bır müddet evvel Mülfıyi- m -yurdu takımı kazanmıştır. mC't takdir edilmiştir. . * Gi.ırunde bir spor sahası yapıt- • . . .. . 
mın Komar karşılaşmnsına hazırlık mışt G 1 b d . b' 7 eylul 1937 tarıhınc musadıf pn-
olmak üzccı Tekirdağlı ile Kızılca • Ç"lışmır. enı;h:t~ ku sa 'C e glenış 

1 
ır zartesi günü saat 14 ten 16 ya kad. r 

u a mu ı ı azanmış o uyar ar. . . . . 
hamamda 1 saat güreştig·i ve bera * Am k k . . d" daırede b.rıncı arttırması yapılacak-- • crı a upası ıçın ye ı yarış- . . 
bere kal:hgı sahada hoparlörle söy tank z 1 1• 1 d"" t tır. Arttırma bcdelı kıymetı muhaın-. . · a anı masa azımge en or ya - . r • • . 
lenmıştı. Halbuki bitaraf pehlivan rısın u··c .. .. .. R t k menenın • 75 nı buldugu takdırdc • - .uncusunu , ognerı> ya ı a- .. . ... 
lar bu gür şin 35 dakıka sürdüğünü zanmıştır. mu terısı uzerinde bırakılacaktıı. Ak· 

si takdirde en son arttıranın taahhu-
Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Üski.ıdar Bırmci Sulh Hukuk Mah- dü baki kalmak üzere arttırma on be1 

Mahkemesinden: kcmesincien: gün müddetle temdit edilerek 22 c~-
Davacı: Gümrükler Umum Mü - Uskudarda Tembel Hacımehmet Jlıl 1937 tarihine müsadif çarsamba 

dürll.ığür.c izafeten Hazıne Avukatı h 11 gu··nu·· saat JA tnn 16 Y" k"'dar keza da-ma a esinde Selami Ali caddesinde • , '" .. .. 
Yusuf Nurı tarafınd:ın Fenkôyünde 44 No. da mukım Ahmet Arif. iremizde yapılacak ikinci açık art • 
Kurtulu:ı cadd sınde (40) numaralı mada bedelı kı..:meti muhammcnenın 
t Ayni adreste: Sadık. J 
ıanede mukim Zare Papelyan vere- r; 75 nisbetinde bulmadığı takdirde 
sesınd k A · 1 Ayni adrC'stc: Ahmet Rifat. en aıısı nJe ve kızı Mclina salış 2004 sayılı kanunun 126 ncı 
aleyhlerınc 936/123 numaralı dosya Ayni adreste: Kadriye. maddesinin üçüncü fıkrasına tcvfi -
ıle açılan 2fü lira 69 kuruşun tahsili Cemı1enin Esat al eyhine ikame ey- kan en son arttırana ihale edılccek· 
hakkında yapılm:ıkta olan muhnke _ lcdıği Osküdarda Tembel Hacımeh- tir. Satış peşindir, arttırmaya iştirak 
me duruşmasında muddeıaleyhlcrin met mahaJlesinae, Selami Alı cadde- etmek isteyenlerin kıymeti muham
ikametgahlarının meçhul olmasına isinde cs1cı 56-58 ve cedit 44 No. lu ar- menenin "• '1,5 nisbctindc pey akça
binaen ilfınen davetiye \'C muam lelı sanın ızaıe· d sı veya milli bir bankanın tenıı'nat • ı şuyu avasmdnn dolayı 
gıyap kararı tebliğ cdildığl hald iti- tapuca vcrılen cevapta sızlerin de his- mektubunu hamil bulunmaları lfı -
raz ~dılmemiş olduğu gıbı mahke _ :sedar olduklarınız ve gondcrilen tcb- zımdır. Ilnkları taou sicilli ile sabit 
meye gelınmcmiş ve vekıl dahı gbn- ligata ragmen ikametgahınızın meç- olrnıyan alacaklılarla diğer alakadar• 
derilmemış olduğundan ~on C€lseı hul bulunduğu mübaşir tarafından ların ve ırtıfak hakkı sahiplerinin bu 
muhakeme olan 30/12/936 tarihinde verılcn şerhten anlaşılmış ve 15 on haklarını ve hususıle faiz ve masari-

b fe dair olan iddialarını evrakı müsbı· 
meblağı müddcabih 202 füa 69 ku- eş gün müddetle ıJanen tebligat i-

ruşun maafaiz \'e masarifi muhake
me ve ücı eti vekaletle birlıkte müd
deialeyh terden tahsiline gıyaben 

1 mahkemece karar verilmiş olduğun
dan tarihi ilandan itibaren bır hafta 
zarfında temyizi dava edılmediği 

takdirde hükmün kesbi kat'iyet ede
ceğı ilar.('n teblığ olunur. (936-123). 

telerile birlıkte ılfm tarihinden iti -
fasına \'e muhakemenin 29/9/937 baren 20 gün zarfında birlikte daire
çarşamba günü saat 10 a talikına mize bıldırmelerı lazımdır. Aksi tnk
mahkemcce karar \'erilmiş olmakla dirde hakları tapu sicillıle sabit ·ol
ycvın ve vakti mezkurda Üsküdar mıyanlar satış bedelinin paylaşma -
Sulh Birınci Hukuk mahkemesine sından harıç kalırlar. Müterakim vcf\ 

'

gelmeniz lüzumu davetiye makamı- gi, tenvırıye, tanzifiye ve defüıli)C 
na kaım olmak üzere ıtanen tebliğ rcc:mındcn mjtcvellıt belcdiyc rüsu

ı olunur. mu ve valtıf icare bedeli müzayede
den tcnzıl olunur. 20 sent:lık vakıf 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma icarcsı tavizi müşteriye aittir. Daha 
ve Ek -it K raz1a malumat almak isteyenler 8tsı 

S i me omisyonundan: 1937 tarihinden itibaren herkesin go-
Eı1111t mc1e kona n Mik t arı Tahmin Pey ak. Ekaillmıı T. Gün ve Ekilll mc-mevndtlın cinsi Fiatı 

1 
rebılmesi için dairede açık bulundu· - sea aaati o in fekli 937/ Betaı peynir) 2500 K. 37"5ö ----- rulacak arttırma şartnamesile 1 

K 
1063 sayılı dosyaya müracaatle mcz-

aşar • ) 2000 K. 60 00 161 L 9 °937 p ·o- azartesi 15 açık kür dosyada mevcut vesaiki göre • 
Un ) 5000 K. 16 50 bılecekleri il:in olunur. (34348). 

Mak arna ) 1500 ,. 29 00 ==-
ir mik ) 500 • 16 50 

P irinç un u ) 250 ,, l 6 50 
ı tO L 9-8-937 Pazartesi 15.30 ., 

Şehriye ) 300 • 29 00 

.Mek tebin 937 Mali senesi :sonuna &<ad ar ihtiyacı olan yukanda cins, 

mık la r, muhammen bedel \'e ilk teminatfon yaz ı lı me\'ad açık eksilt· 

meye konulmuştur. Eksiltmcleri hizalarında gösterilen g ün, tarih ve 

saatlerde yapılacaktır . Şar tnarr.el~rini gö rmek isti,cn lerin her g ün ve 

eksiltmeye girmek isteye nlerin belli gü n ve salle Gumüşsuyundaki mektep 

birı a sı d:\h ılinde mul t!sekki.I komis yona m i.ı racaa t la rı ilan olu nur. (4473) 

r 

1 
~~s0a~~~a. • k0u~:nk~:: 
taraftereyım. 

ADRE S : 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • .... ............................. . 
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1 

ebedi hayat verir. 
Dişleri temizler, parlatır, beyazlatır, çürümesine maoı olur. eli~ 

etlerini kuvvctlendiri·. 

Her gün cıabah ve akşam mutlaka DANTOS ile dişlerinizi le· 
miz eyiniz. Dantos Hasan ismine ve markac;ına dikkat. 

Fiyatı : Tüp 7 1,2, bü~ ük 12 1,2 dört misli 20 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

~-. ... • . .. - p : • • ..; ... 

ra da içseniz 

Günd e en az 3 defa fırçaladığınız takdirde dişle
rinizin sağlamlığına ve S?Üzelliğine halel gelmez 

• • • 
GalatasMayında açılan yerli Mallar Sergisine teşrifinızde RADIUM ve EMiR traş l:\ıçakları • .paviyonuna da u~rarnayı unut· 

mamanız rica o!unur. Bu sersri sarf Türldfide imal edileıı eşyaya mahsus olduğundan buraya öyle TÜRKÇE iSiMLi ve üzerlcrin· 
de .~adc in Germany markalı tırq bıçakları kat'iyyen gir~mei. Bu sergide ancak keıdi vatandaşlarımızın ellerile hazırladığı HA• 
KlKI RADIUM ve EMiR _yerli tıraş bıçaklirmı bulacaksınız. Her gördüğünüz TÜRKÇE iSiMLi ttraş bıçaklarını yerli malı san. 
mayınız, bunların eoncbi malı oldutu Üzerlerindeki Made in Germany markasından bellidir. 

HAKiKİ RADIUM ve EMiR yerli tıraş bıçaklarına verilen para memleketimizde kaldığından bunları kullanmak iktisada riayet 
ve yerli sanayiinin dahi tırakkisine hizmet etmektir. 

Her yerde yerli malı yapan fabrikalarını arayalım \'e yalnız onların mamulatını kullanalım, zira YERLi MALI KULLANMAK 
MEMLEKET BORCUDUR. 

HAKiKi RADIUM ve EMiR yerli tıraş bıçakları Türkiyenin her tarafında satılmakta olduğundan her yerde arayın ve alıp 
güle güle kullanın. 

FABRIKASl: RADIUM TICAR ETHANESI • lstanbul • Galata Okçu Muıa caddesi No. 104 • 106. Telefon : 42878. Posta kutusu 
1313. Telgraf: Rarlium • lstanbul. 

20/8·20/9/937 DE DEVAM EDECEK OLAN Vll CI İZMİR ENTERNASYONAL 
FUARINDA 252 No. PAVİYONUMUZA TEŞRİFlNİZi BEKLERiZıı 

. . .. ~ :.{::;;-.·.. . ' . ' . .. ·."·. . -·-:. ' , . . 

•---••HER AKŞAM •---•ı 
Memleketin en yüksek sanatkirlarile birlikte 

• 

• 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlü u ünden: 

1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak fü:ere altı yıllık tı r. Yatılı ve 
parasızdır. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmekt ir. 

. _T_A_K __ ~} ~03 b:h•ç•e-si.nd_e_I 

Mektebe gir dikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tar:lfmdan 
temin edilir. 

2 - Mektebin yaln ı z lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunlann 

orta mektebi bitirmiş ve yaş ları on bt!şlen küçük ve on dokuzdan 
büyük olmamalsrı şarttır. 

Dişlerueki lt>ke, pas ı ve kef ekıleri 
temizler, agızd ıki mikroµları imha 
eder. Di şlerin çürümesini, ve diş 

etlerinin i l lıhapıanmasını menederd 
ağızda d:ıiıni sıhhat, daimi cazibe, 
daimi güıell ı k } aratır. 

Fakat her sabah ve her akşaın 
ve her yemekten sonra fırçala

mayı ihmal etnıeyiniz. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 
ı - Komisyondaki evsaf ve nümunesi veçhile 350 iane baş cibin· 

liğinin 9-8-937 Pazartesi günü saat 11 de paıarhğı yapılacaktır. 
2 _ isteklilerin ilk teminat olarak 19 liralık vezne makbuziyle 

Gatatada Eski hhalat Gümrüğünde bulunan Komutanlık Satınalma 
Kômisyonuna gelmeleri. "4986,, 

İstanbul Ycdınci İcr a Memurlu • 

ğundan: 
Bir borçtan dolayı dairemizin 937 / 

732 sayılı dosyasile mahcuz olup pa· 
raye ~vrUmesine karar verilen 1 
halı, 3 seccade halı. masa. oda takımı 

ve sair ev eşyası 12/8/937 perşembe 
günü saat 14 ten 15 e kadar Haliç 
Feneri Tahtaminare caddesinde 72 
sayılı ev önünde hazır bulunacak me· 
mur tarafından açık arttırma sure • 
tile nar cıva c;evrileceği ilan olunur. 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden : 
l.eogert, Halil Etem ve Hans Rol! Fonkamenkeden mürekkep hayat 

sucuk Limited Şirket inin G:tlatasaray Maliye Şubesine muamele ve 
kazanç vergilerinden olan borçlarından dolayı Sarı Lütfi mahallesinin 
Kıbla sokağında 8 No. lu mahalde haczedilen iki adet sucuk ve buz 

makincsile bir adet elektrik d inamosunun 9-8-937 tarihine müsadif 

Pazartesi günü saat 14 de mahalli meıkürda aleni müzayede ile satı• 

Jacağından taliplerin yevmi mezkürda gösterilen mahalde bulunacak 

olan satış heyetine müracaatları ilan olunur. "4983 .. 

i 1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
500 Adet lıalta sapı 

500 " 
60 .. 

150 .. 
200 " 

3500 .. 

kaıma ,, 
Yığın sıy ırma çapası 
posta kazmas ı 

., küreği 

Tahta kürek 
65 ., Hup kü reği 

400 
250 
500 

.. 
" 
" 

Kopça ., 
Sivri kürek 
Kürek sapı. 

J - Yukarıda yazılı malzeme p3zarlı lda satın ~lınac a klır. 
il - Pazarlık 19- VJll- 1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 

16 da Kabataşta Lev ımm ve Müba~·aat Şu besındeki Al ım Kom ısyo. 
nunda }' apıla cak tır. 

ili - NümuneLr her gun sÖ!Ü geçen şubede görülebilır. 
iV - lsteklileri:ı pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur • ( 4991) 

• ... 
- _ şartname, keşifname \'e planı rı mucibin~c Erzurumda yapı· 

Jacak (58814,47) lirn tP1uhammeo bedelli Başmüdürlük binası in~aalı 

yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

ll _ Pazarlık, 9. Vlll. 1937 tarihine rastlıyan Pazar lesi günü saat 

11 de lstanbulda Kabataşta lnhinrlar Levazım ve Mübayaat şubesi 
Müdürlü~ü binasında Alım komisyonunda yapılacaktır. 

ııı - Şartname \'e sair evrak 300 kuruş mukabilinde inhisarlar 

inşaat şubesinden alınabilir. 

iV - Muvakkat teminat (4190175) liradır. 

V - Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vcsikala. 
rını haiı bulunmalara ve mimar ve mühendis değillerse bu sınıftan 
bir meslek adamının !ştirakini temin etmiş olmaları lAzımdır. (4808) 

3 - Yazılma işi için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri mektebe 
müracaat edilmelidir. 

4 - İstek lile rin mektep Müdüriyetine kar'Şı yazacakları istidaname· 
ter ine: 

A - Hüviyr.t cüzdanlarını 

B - Aşı Kağıtiarını 

C - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahul tasdik· 
namelerini 

D -- Polisçe. musaddak iyi hal Uğıtlarını 

E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik i mza larını • 

F - 6 X 9 eb'adında altı adet karton.suz fotoğraflarını raptetme. 
feri lazımd ı r . 

.S - Yazıl ma işi 31 • Ağustos - 1937 Sah gününe kadard ı r. 

isteklile r muı:ıyeneı sı hhiye ıçin o gün saat sek izde bizzat mektepte 
bulunma lıdı r l ar. 

6 - F ~z la taf sila t ıi l mak istiyen lere ayrıca matbu bilgiden gönde. 
rilir. Mulıa bcralta posta pulu irsa li lazı mdır. "3619., 

"Krema makinalar1,, geldi 
Bu makinalar d ünyanın her yerin
de, sütçülük a leminde büyük şöh
ret kazanmı~ ve eıı verimli maki. 

na o larak tanınmıştır • 
Son sistem yeni modellerimiz 

gclmi.}tir. 
. Türkiye Umum Satış Deposıı : 

Tahtakalede POKER traş bıçakları deposudur 
Taşra sataş yerleri: Erzurum: Türbe civarı No. 29 Şükrü Hasan 

1 Güral, Konyada : Mehmed Kaşıkçı ve biraderleri. ti Eskişehir : Ha'\Jn Alanya. 

ZAYİ: İstanbul Barosundan almış 

olduğum hi.ıvıyet varakasını kaybet

tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi· 

r. in hükmü olmadığını ilan ederim .. 

Avukat Şemsi İzzet Günal 

ZAYİ: Tatbık mührümü kaybet -
tim. Yenısin i yaptıracağımdan eski
sin irı hükmü yoktur. 

Askeri mütekaitlerden 
İbrahım Lokmacı 

Sahibi Ye umuml neplyatı idare ede• 
Batmıaharrir: E. tzn:T ~lce 
Baa•tdıjı ,.,, llatbaai Ebii:a:ııiya 


