
8A Y csı HER YEflDE 
, - -_,_ -

En ıon Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 

----------~ IDAREHANESt 
L lıtanoul Nuroımaniye Şeref 

ıokal'I husuıt daire 

TELEFO N: No. 20827 

•• ,. s 271 

Abone ı Senellğl 12 llra, altı a1lıiı 
- 6 lira, li? aylıiı '.\ liradı r 

AV~runa yeni bir siya.·~o'?~a/ana~ ] 
g- d Ç. •kı• v •d• ıngılız gemılerı HA TAY 

1 egışı ıge 91 ıyor :;~:i.:(::=~~[E: Fransa ile yeniden mü-
F\'ransız · Leh ittifakı te· yid edildi, :~~:i;h~~~:~~:7a1:1i!:;: zakereye gı·rişecegv iz 

nından ictinab etmektedirler. 

ugoslavya ~ıtalya arasında mühim pr=t~s:;~a~~h~~ ::~~~::i;!~ F:'ransız harı·cı·gesi '"erdigı"'·miz 
~ ceğini meydana çıkarmak için U- 19 4 v 

nıüzakereler cereyan etmektedir ~: ~:;:::.ı:~~~,==~~ı: notaları te.tkikle meşgul 
beklemektedir, 

lhgiliz Lordu Lansburi de Or- Filistinde yeni - 1926 yllında Suriye akte~i:k; A;::~~:: · ~·. ;;;: 
ta A vrupaya temaslar için Müsademeleroldu ::ı'.!kı:.::ı·ı~;b~}~~::~ 

h k t t t • kaybetmış olması ve dıger bazı ah· a r e e e 1 ---- kamının da iki devlet arasında mü· 
• Çete muharebeleri nakaşa ve tefsirlere yol açmakta bu· 

Pransız hariciye 
>4azırının radyoda 

Yanatı 

Almanya her şeye 
Raomen müstem. 
lekelerini istiyor 
~.l~s Baİkan de~et· 

l'inın Berlin - Roma 
lllibverine temayül et· 
"eleri ihtimalini önle
._eğe mi çalışıy~r. ? 

, '1 (A.A.) B. ~' 
e hareketindD evvel Leh 

hıtabcn radyo ile mesaj 
~ iniştir. MumaiJeyh, bu men - 1 
,. lehistandaki ikametinden pek ı 
~Ve mes'ud intibalarla ayrıl -
~ Olduğunu bey~n ve Leh dev
~ ~arnlarının, Leh gazetelerinin 

kalkın kendisine yapmış olduğu 
'~hulden dolayı teşekk~r etmek-

!\ 
t>elbos, diyor ki: 

"'•lit-r "'.ta.. tarafta dostane bir anlayışa, 
L_ •ısa• • 
oııtb~ Ya karşı teveccüh ve mu • 
~le Şahid oldum. Bütün bunlar, 
~t ıı lii.ıkuınet ve milletinin his
~•rıa tekabül etmektedir. Lehis
" b kendisini nt>cib ananelerine sa
'ır ll1illet olmakla beraber, ayni 
~t\da ~üyük ve kuvvetli asri bir 
~ hatıne getirmiş olan şayanı S mesai v,e muvaffakiyct1 ~ri de 
~ d~katiıni celbetti. Emniyet· 
' tniiteaUik ayni kaygıyı, sulhe 
~~~i rnuhabbet ve ınerbutiyeti 
'l ~uıe rehber ittihaz etmiş olan 
'l~ ~tlerimiz, dostluk ve ihlas 
~)a ~tile mesai birliğinde bulun
~.~ e bu s:ıretle Fransız - Leh it· 
"*iri a devamlı bir kuvvet ve mü
tlr. Yet bahşetmiyc devam edecek· 

'YUGOSLAVYA, BAL • 
loııdr KANLAR VE İT ALYA 
~) a, 7 (Hususi Muhabirimiz • 
:''lt ~ P'ransız Hariciye Naznının 
' aa~Pnd::ı. Fransanın ittifakla-

""lllarnak için dohştığı bir 
(Dcı•cunı 2 nci sayfa.da) 

Şİmaf den cenuba da lunması hasebile Hükfunetimizce 
feshedilmiştir. Bu husustaki nota • 

sirayet etti mız da dün Paris Sefirimiz vasıta• 

Fransız hariciye nazı rı ile başvek i linin Lonarada 
V iktory e ıstesyonunda s on defa alınmış resimle ri 

ıfNıntHllttttfttttlftltftlftttnH1tNIUHH•ı ı11111HHllUHHllHHUlllHHllUHttllltMllllllll ............ ..................................... ". 

Timarhaneden kaçan 
bir hasta bu sabah 
demiryolunda ölü 
olarak bulundu ! .. 

Bir mUsade me d e 
lngilizler bi r çeteyi 

dağıttılar 
Kudüs, 7 (A.A.) - Şimdiye kadar 

bilhassa Filistin'in şimalinde hare -
kat icra etmekte olan tedhişçiler, ce
nub havalisinde de görünmüşler -
dir. Birseba ile Hebrun arasında ka
in Damareh kasabası yakınında mü
sellah bir çete meydana çıkarılmış-
tır. 

Tedhişçiler, zabıta ile tüfek ateşi 
t(!ati etmişlerdir. Çete efradı, niha
yet dağlara kaçmıştır. 

Bu hastayi hangi tren katarının çiğ- "''""'"'"'"'""""""""""'"""" "'"'"""-'""""""" .. 
nediği tahkik ediljyor, ekspres bu Bir istikraz 

yüzden bir buçuk saat geç ka~dı Akdedeceğimiz 

.. .,. , 

(Yazısı 2 nci sayfada) .Söyleniyor I 
llu haberin lngllla ha· 
zlne nazır1nın Ankara 
zlıeretlnden galat ol
,..., •uht .... ldlf'. 

Sof yada çıkan Zora gazetesi, İtal
yan İstef ani Ajansından naklen bir 
haber vermektedir. Bu habere göre, 
Hükumetimiz İngiltereden on mil -
yon İngiliz liralık bir istikraz akdet
miye karar vermiş, hatta bu hususta 
esas itibarile iki hükfunet arasında 
bir anlaşma dahi elde edilmiş oldu
ğundan, işin teferrüatına aid kısım
ları üzerinde görüşmek üzere yakın
de Londraya mütehassıslardan mü
rekkeb bir Türk heyeti gönderilecek
miş. 

SON TELGRAF - Bu haberin 
Türk - İngiliz ticari ve iktısadi mü-

u Z a k Ş a r k t a ~:l:r1:etl:~i~~~~:~i~:;r~~~~~!: Ankaraya gelen ve bır hafta kadar 

Yen·ı ha· dı·seler ~::ı~a:a~k~:~:~ze~;~~:ı~?s~:;:~: 
nın bu seyahatı munasebetıle orta-
ya çıkmış olması pek muhtemeldir. 

sile Fransa Hükumetine bildirilmiş· 
tir. Ancak Hükumetimiz, bu rnuahe· 
denin zamanın icablanna göre yeni· 
den akdine tarafdar olduğunu ve bu 
bususda müzakerelere girişmiye de 
amade bulunduğunu bu notada bil· 
dirmiştir. 

Hatay meselesi için evvelce ver· 
diğimiz notaya gelince, Fransa Ha
rkiye Nezareti, bu notayı tedkik et
mektedir. Ancak Hariciye Nazırı 

De1bos, seyahatte olduğu için verile
(Deııamı Z inci sahifede) 

Başvekll Cel~I Bayar 
lstanbulda 

Lodos fırtınası 
devam -ediyor 

Fırtına bugün şiddetini kaghett' . 
fakat lodos bir. .. irecekl 

.dir hafta süren karayel 1ırtması ca çok fiddeW bir pkilde devam ey• 
ve sürekli yağmurlardan sonra şimdi lemi§, hatta yarımdan sonra Kadı· 
de dört gündenberi ~iddetli bir lodos köy vapurlan seferlerini tatil yap ~ 
fırtınası hüküm sürmektedir. Bu fır- mıya mecbur kalmışlardır. 
tına, bilhassa dün bütün gün ve ge- (Devamı 2 nci sayfada) , 
Hamid iye 

-
Ak denizde 

Sovyeflerin Sibirya ordu- Portekiz ile 

1 8 k d Frankogu 

Rauf Kaptan Balkan 
Deniz Harbi esnasında 
Niçi'n Hamidi.11e,qi alıp 
A k denize çıktı ? .. 

Alman imparatoru diyor ki : 

an aş uman anma Tanıyor 1 
suikast yapıldı 

Japonların Şanghaydaki imtiyazlı mıntakayı 

tanımayacak hareketlerde bulunmaları 

endişeler tevlid ediyor 

Lisbonne, 7 (A.A.) - Portekiz Hü
kumeti tebliğ ediyor: 

İki memleket arasında mevcud o-
lan mühim menfaatlerle ve dostane 
münasebetlerile hemahenk olmak su
retile General Franco nezdindeki 
Portekiz mümessillerinin faaliyeti -
ni daha müsmir kılmak arzusunda 

Biz Em:!en'in h arekeUer "nde 

Hemldiye yi kendim ize r ehber 

bildik... 1 ___ , ___ .. _ 
Hamidiyenin macerasını g ane Hami· 

diyenin jurnal defferhıden 

alarak yazı o ruz ••• 
(Yazısı 2 nci aayfada) (Devamı 2 nci sayfada) 1•••••••11111111•••--ml-----------·· 
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vr pa yeni bir siyasi Uza~ Ş:ır~ta 
d "' . ·kı· "' .d-. · Y enı hadıseler 
egışı ıge gı Jyor Londra, 7 (Hususi Mu~a~~rimiz -

den) - Uzak Şnrk ahvalı gun geÇ, -
tikçe daha vahim bir şekle girmek

( 1 inci sayfadnrı devam) den) - Fransız Hariciye Nazırının, tedir. Bu arada Japonların Şanghay-
sıı ada Yugoslavya Ba~vekılinin Ro - bu seyahııtin Almanya aleyhine bir daki imtiyazlı mm takada istedikleri 
rna' ı :d~ aret etmesi. gayet mübhem hareket manasını ifade etmemesi i- k 

zaman istedikleri gibi tedbir alma 
ve mnnidar görülmektedir. Dört gün çin resmi ziyaretlerinden önce Al- niyetinde olduğunu gösteren hare • 
d~\·am edecek olan bu ziyaret esna- 1man H, riciyl? Nazırının teminat ver- ketlerde bulunması ve bunu kısmen 
sında Duçe ile Yugoslav Ba~vekili a-

1
mesi hakkınd:\ Ingiliz Başvekilin.in de ima eylemesi bu mmtaka ile ala

rasında gayet mühim müzakereler yaptığı tavsiyeye ittiba eylemesi, In- kadar olanları mukabil tedbirler al
cereyan edecektir. Bu arada bılhas- giliz siyasi mehafilinde Pransaya 

mıya sevkedecek mahiyette görül -
sa Yugoslavyanın antikomünist pak- karşı olan derin sempatiyi bir kat mektedir. 
ta dahil olması, Yugoslavyanm Kii- daha kuvvetlendirmiştir. Mesela Beynelmilel mıntaka poli-
çük İtilcifm digy er unsurlarile olan Bundan baska, Fransız Hariciye 

• sine haber verilmeden bu mıntaka 
münasebatı ve Yugcslnvyanın Bcr- Nazır)arının böyle bir seyahate çık-

ı içinden Japonlar. tarafından üç Çin
lin - Roma mihveri karşısındaki hat- 1 tıklan zaman Moskovayı da ziyaret linin tevküi ve Ingiliz mıntakası ya-

~ransa ile yeniden müza· 
kereye girişeceğiz 
( 1 inci sayfadan devam) 

cek cevabın biraz teahhur edeceği 
söylenmektedir. 
Diğer taraftan Delbos'nn Türkiye 

ile Fransa arasında muallakta olan 
bütün meseleleri ve bu arada Hatay 
işi hakkında görüşmek üzere Anka-

1 rayı ziyaret etmiye karar verdiği ha
ber alınmıştır. Delbos, Merkezi Av-

maz Parise dönecek, kısa bir müd -

det orada kalıp bu tem:ısları hakkın-

da Cumhurreisine \"C başvekile iza

hat \'erdıkten sonra doğnıca Anka
raya gelecektir. 

Djğer taraftan Hatay işi için gö
rüşmek üzere bu ayın 14 ünde An-

'I 
30 J]1 

* Karadenızde Bogaz~~~ ı!:U!r. 
açıkta SP.rseri bır mayin gorulın nı!l 

* Büvükdere otobüs ücret~~r 
be~er kuruş tenzıli mukarreraır .... rı 

r na'· * Alman galçlik ve sPo ka· 
varın tayyare il~ B. ğdaddan Arı 
raya ~e]ecPkl.İf. \feJtıll 

* lktı s:ıd Vekaieti Müsteşar . tir. 
Hü.ııü Yamruı şebı·iınize geJ~ış e. * Divanı Muhasebat mür~kı~~
rindcn üç kişilik bir heyet, ın~t-ere 
lar hesabatını tedkik etmek uz 
şehrimize gelmiştir. i . * Heı yıldanbcri tahsil edılc~ -ı· 
) en bell'Jıye varidatının bu yıl ıçı 
de tal sui ıçın tertıbat aiınmı~ttr. • 

1 * 
,, d. k.. A gy- "·olll 
ıecı ıvc oy - ya~:ı " .ı • 

tı hareketi ile Macarlarla Yugosla\·- 1eylemeleri bir an'ane haline geldıği mnda 200 Çin bayrağının zaptedil _ 
lar arasında her türlü püril7Jcrden !halde, Delbos'un buna riayet etme- mcsi ve nihayet Şanghay Belediye rupa seyahatini tamamlar tamamla- gelecektir. l mı*ştuA·. k 

1 
k. ·ık· , rıer fl'lel<· 

ari bir mukarenet husulü mevzubahs mesi, Almanya ve Polonya devlet a- R . . b. .1 1 h" d k" ıııııııııııuıııııııııın11uıuuu111ııııuıııı111•11•11•1111111111111111111111111•ııııııııııııııııııı1111111ııııııııııı11111111111"""""""""'"'•""""'" n ;ırnc .1. ı ınu ·ı)C ı : d"fl 
ı · eısıne ır nota verı ere.t şe ır e ı f 1e .. 

olacaktır. Bu ziyaret, Küçük İtilafın damlarını memnun bırakmıştır. . L d f t tebin bu . ·ılki !nezunlan şerc ır ıcr· 

ı her türlü Japon aleyhdarlığına siır- o o s 1 r 1 n a s 1 nı~ vaziyetini yeniden ortaya atmış ol- Ancak, Delbos ile Bek arasında sa·n.t 16 da bır , Jy ziyafeti \·erı 

nun gcnişl<>tı}Jı~e projesi hazırl:ıll karaya bir de Fr::ın ız askeri heyeti 

atle nihayet verilmesinin, oksi halde 
maktadır. Bu itilafa dahil olanlar- Varşovada cereyan eden müzakere- Japonların bunu bizzat temin ede- da. dı.i L. 

dan Çekoslovakya gittikce Sovyct ııerden bir çok faydalar temin edıl - ceklerini bildirmeleri bu düşünceye d • * Sumt r Bank Umum M~ lıt'"' 
Rusyaya meyletmekte ve bu de,·let- mekle beraber, beklenen ve düşünü- başlıca iki delil olarak zikredilmek- e v a m e y o r İzınid Kagıd Fabrikası müdurılc ıt • 
le tamamile anlaşmış vaziyette bu- len bütün şeyler elde edilememiştir. tedir. raber tcdkikat i~in Avrupaya g 
lurırnasına rağmen Yugoslavya Rus- Delbos, ayın sekizinde Bükreşde D"Y t f s·b· d k" R miştir. . . ;ı;,rı-

1 h ıger ara tan ı ırya a ı us or- (1 inci sayfadan devam) 'muc:c:n da vapura bir sey olmamıştır. * 'ra1ı·, Bursaclan şehrımıze tı•' yaya tamamile a ey dar görünmek- bulunacaktır. :.-- ' 
M . . dusu Başk"Umandanı Mareşal Bh.iher, Adalar, Haydarpaşa seferleri gayet 

1 
Lodos fırtınası "·alnız balıkçılara tedir. usolininin bu fırsattan isti- YUGOSLAVYANIN SIYASETI k k b d S k. .; müştür. :ı· 

f d t · t bb.. ed k B 1 z yü sc rüt eli ört ovyet er anı- zor, agyır ve ga'-Tİ muntazam olarak '-'aramış, Köprü civarına sürülerle 1 * Polon\•ada ,,.enı"den te··kifat ' a e e mıye eşe us ere esasen e grad, 7 (A.A.) - Novosti ag- .; " ,, • 
gevşemiye başlamış olan Küçük İti- reb gazetesi yazıyor: harb zabitile birlikte Uzak Şarktaki ,Yapılabilmiştir. Yalova postaları bir balık hücum etmiş, yüzlerce balıkçı pılmış, 50 .komiınh:t yakalanrnışt ~ıe-
l a.f d ı ı i dak" b ğl b.. askeri vaziyeti teftiş ederken bir sui- saat teahhurla gidip gelebilmic:ler • geç vakitlere kadar balık avlamakla * ı·tal~·,"ıl n", zetclerı·ne "0 .. re iıı .1 ,. " ev et er arasın ı a arı us- Halıhazırdaki vaziyete vakar ve z ~.. "" " 
bütün çözmiyc çalışacağı ve Yugos- haysiyet esasına istinad edebiliriz ve kasde uğramışlar ve bunlardan ma- dir. Yalova, Adalar, Kadıköy ve ha- meşgul olmuşlardır. re Filistini ılhak ve Asur adaların· 
ı t ·ı B l" R ih rcşal bir hüsniitesadüf eseri olarak valisi ·volcuları bir hayli sıkıntı çek- Şilepler açık denize rıkamamakta ı · k · ı·r avyayı amamı c er m - oma m - biu.at dostlarımız için sulhün ten - 1 " 30· ga etmıyc ıırar vcrınış ı · dra· 
verine bağlamıya uğraşacağı anla - siğine hadim bir unsur ve çok kıy- kurtulmuş, fakat miralay ve genera • mişlcı-, epeyce korku geçirmişlerdir. olduğu gibi, Akdenizde bir çok ge- * Belçıka Kralı, yeniden LoJl 
§llmaktadır. metli bir müttefik olabiliriz. Yugos- ~en mii~kk~b.~ör.~ ~iş~~k h~yct ~za- Hatta bayrama rağmen yüzlerce kişi miler de Bozcaadaya veya diğer li- ya gitmıştır. tın· 

Esasen Yugoslnv Hükiımeti de bu- ıavyanın harici siyasetinin şu veya ann~n b.epsı 0 ~uş er ır.d u ~~\- de lodos yüzünden bulundukları yer- manlara iltica eylemişlerdir. * Muvazaalı tütün ekimine ııı ~· 
na pek aleyhdar değildir. Çünkü, Yu- ,bu mihvere doğru istikamet alma~ıı- kasdın .. ır yeme, esna~ın a ze ı~ e den başka yere gidememişlerdir. Manissa adlı bir Alman gemisi, An- yet \"erilmesi için tedbirler aiınrTl 
goslavlar 1talynn fabrikalarından ge- nı ve şu veya bu ideoloJ' ik bloka da- y.apıldıgı, fakat Mareşalın derhal ~ e- Ancak Boğaz seferleri nisbeten mun- ta1ya limanından arpa yüklerken ka- ıtadır. . 

tişen doktorlar tarafından kurtarıl- .. l ki , l" · - . c;asıl1 niş mikyasta lier nevi harb levazımı hil olmasını akla getirmek bile müm- .. . . tazam olmuş ve Haydarpaşadan Kop- ya ı ara çarpa çarpa ae ınmış, su- * Tüccarlarımız zahıre Bor.. • 
dıgı zannedılmektedır. .. . . • · · k ı kt k t t ' . · dıfll . satın almayı muvafık görmüşlerdir. kün değildir. • ruye bır vapur 40 dakıka geç gelme- varı gemıyı um u a araya o ur - da alınan binde iki resmın ın . 

Geçenlerde Romaya giden askeri he- Bizim Belgrad itiJaflarını tama • ~lak~darlar Sov,t~t. Rusya_nın. bu sine rağmen Boğaz vapurları ancak muşsa da vapurun vaziyeti tehlike- mesi için tedbirler alınmasını ı:.tC"' 
suikasdı Japon tahrikatı netıcesı o- be . . . ,,e girmış· tir yet, bu. işin esaslarını hazırlamış o- mile tasvib e tmekte olan Küçük iti- on ş yırmışer dakikalık rotarlar " · mistir 
larak karşılamalarından endişe et· ' _ BUGÜNKÜ HAVA v AZİYETİ :. · t1l ' lup şimdi Duçe ile Stoyadinoviç de 1Afa karşı teahhüdlerimiz vardır. kt d" 1 yapmışlardır. Yalnız Ortak.oy, Be - * Ölen İngiliz zabitleri ve Y·~teft 

bu işin siyasi ve mali kısımlarını hal- Yugoslavya, B. Delbos'un ziyare _ meH eb ır er: t' gcl" do-rt kol şiktaş iskelelerine uğramak müşkül Rasadhaneden bu sabah aldığımız lan an İngiliz gemileri için İn~ıat iS' 
ıed kl d . , ··k· d ar vazıye me ınce, - • . . mallırnata göre, günlerdenberi de- t nılll' 

ece er ır. tini su un için e ve eski siyasetinin dan Nankı"n u··zerı"ne yu··n-ıyen Japon olmuş, hatta eksen vapur .. lar .. bu .ıs- Frankodan 2 milyon lira az 
İt 1 n1 t f d k · d · · Jd ğ h ·· d k ı k vam eden lodos f ırtması, bugün eski a ya ar ara ın an pe zıya e çızmı~ o u u at uzerin e a rna kolları cehre 35 kilometre mesafe- kelelere yanaşamad:n Kopruye ın- temiştir. ble , 

ehemmiyet verilen bu ziyaret hase- ısuretile bekliyebilir. B. Stoyadino • d b 
1 

~ b h. 
1 

. e tepe mişlerdir. Yalnız Bogazda suların a- şiddetini kaybeylemişse de henüz ta- * Ekalliyet ve ecnebi mekfe W 
bile İtalya matbuatı pek hararetli viç'in harici siyasetinin büyük ve e u unan azı şe ır en v • k f 1 1 b - d b " d mamile şükunet bulmamıştır. rindeki tedrisat sıkı bir kontrola 

leri zapletmişler ve Nankini hava - ıntısı aza aşmış, u yuz en ır e Dün akşam saat 20,30 da rüzgarın neşriyatta bulunmaktadırlar. başlıca muvaffakiyetinin, bu ahenk- k 1 t H 1 d b d 1 bi tutulmrva başlanmıştır ,.,,. 
1 dan bombardıman etmic:lerdir. aza o muş ur. o an a an ıra ı k d ık d .; · d " Diğer tarnftan İtalya Hükumeti de te, hazan sureti zahirede mütenakız z sürati 40 metreye a ar ç mışsa a * İhracat tacirlcrimiz, iktısa 

11
,

3 J 1 k b. ··dd t zarfın Herms vapuru Rumeli Hisarında Ze- ··da t b · tt kal Al ....... a Yugoslav Başvekılinc fevkalade par- görünen bu temayüller irtibatında apon ar, ·ısa ır mu e - uzun mu e u vazıye e mıya - kaletine müracaat ederek . ••· çı • 
d N k . · 1 · · k ver kipaşa yalısının rıhtımına bindir - k 14 l5 t k d a·· ·· ı- e lak ve çok samimi bir hüsnü kabul mündemiçtir. a an mı e e geçırmıye arar - ra ' me reye ·a ar uşmuş ur. idhalat Bürosunun kendilerın f ·ı~· 

gö:ıtermiştir. LEH BAŞVEKİLİNİN BEYANATI miş görünmektedirler. miş, vapur da, rıhtım da hasara uğ- Halen de rüzgar 14 metre üzerinden kardığı zorluklardan şikayet e.ıı 
Bura siyasi rnehafıli de bu zi ·are- Craco,•ic, 7 (A.A.) - M. Beck, teb- Doksan tayyarenin ramıştır. Şirketi Hayriyenin 74 nu- ,esmektedir. Lodos fırtınasının bir lerdir. iılcn· 

ti ehemmiyetli telakki etmekte ve liğ hakkında şu mütalealarda bulun- bombardımanı maralı vapuru da Beykozda motör müddet daha bu şekilde devamı mu- * Halicin bir an evv:ı tentd:ıre· 
vazıyeti adım adım takıb e ·lemek - muştur: Changhai, 7 (A.A.) _ 90 dan fazla iskelesine bindirmiş, iskele harab ol- hakkaktır. mesi için Belediye ile Lıman J;.1' 

~~ Tuhliıg&üşmcl~mirehftim~- ~~u~Nınk~i~~~d~ın~~'======================~~===== ~~n~rik~~~~~nm~ 
ALMAN MÜSTEMLEKELERİ 1 muş olan mükernml'l anlaşmayı gös- rek, şehrin işgali tec:cbbüsü için ha- T ., m a r ha ne en kaça n rnrla~tırılmı~tır. . . . • . in 

Berlin, 7 (A.A) - Müskmlekat termcktedir. Halihazırdaki bütü(l zırlıklar yapmıştır. Bu bombardıman, * Icra daırelerınııı ıslahı ~ç ]{ırıdJ 
Ccmıyeti Rcısi General Vôn Epp, me eleleri tedkik ettik. Görüşmele- h • 'ğırılan ecnebi mütehassıs ~ a 

Çin • Japon harbinin başlangıcın - 1 r 
Spor S r ) ın a bır utuk irad ed - rımizin ecre an etmis olduiu hava, 1 h b 1 • memleketimize gelecektir. . haf'·s· danberi yapılmıc; o an mu are c e • 
rek Alrilanyanm eski mi.ıc:temfokele- daima itimnd ile meşbu olmuştur. * Elazık'da son sic;tem bır 

rin en şiddetlisi olmustur. •s 1 b 1 d ' rine müteallik metalibi hakkuıda i- Hiç bir zaman ittıfnkımızın hayati- 1 n .iııl a o u·· u u n u h t ' lncaktır b' 
zı:ıhat ve tc rıhatta bul!.mmustur. yetıni ve daimi kuvvetini izhar jçin Çin m ukavemeti YO U U • • ı n;e ~:~~~;ardaki .tac;arruf h~ , 

M l h Al b ·t- kır1hyor mu? • umaı e) • manyanın u un bundan daha iyi fırsat elimize geç- - -- 90 milyon lirayı bulmuştur. . rııJ' 
hayatının ve iktısadiyatınm eski memiştir. Changhai, 7 (A.A.) - Changhai- Bu sabah, Bakırköy ile Yeşilköy a- tahmin edilen ve üzerinde Akıl Has- ı * Badema esnaf ccmiyetıerı ıı !"' 
mustemlekelerıne bağlı olduğunu M. Dclbos, M. Beck'in sözleri tas- daki Japon mehafili, ç;n mukave- rasında, tren yolu üzerinde sırtında tahanesinin hastalarına mahsus el- mi heyetlerinin senede bir def~ tr:1r-
~o) 1E>mi ve demiştir ki: vib ve şunları ilave etmiştir: metinin tamamile çökmüş olduğunu Bakırköy Akıl Hastalıkları Hasta - bise bulunan bir erkek cesedinin lanıp cemiyet idare heyetJeriıı 111• O" 

cİptıdai maddeler, yaşanacak yer 1 Zıyaretim, bende büyük bir mcm- I ve Nankin'in pe~ yakında düşeceğini hanesinin elbisesi bulunan 30 yaşla- kanlar içerisinde yattığı görülmüş- sailerini tcdkik etmeleri muvafık 
ve mustemlekeler mc elesi, biribi - ~unıyet v teselli hasıl etmiştir. Le- beyan etmektedır. nnda bir erkek yatmakta olduğu gö- tür. rülmüştür. ıı1 
rınden ayrılmaz bir küldtir. Alman- lhıstan'ın Fransa'ya karşı beslemekte rülmüştür. Vak'a şöyle olmuştur: Vak'a derhal Müddeiumumiliğe * Dlinva demir fiatlarında mt·~ıl' 
'.·an ın iptidai maddeler tedarık ve olduğu hissıyatın canlılıg~ma şahid Amer·ıka yen·ı s b hl · s· kecı"den 6 30 da hare h b ·ı · tahk"k t b lan b"ıe de ı a a eyın ır , • a er verı mış, ve ı a a aş - bir tenezzül görülmüş ve ı · fl" 
ia e~ini temin etmek için muazzam oldum Temaslarımız, Avrupanın is- tayyare ahyor ket eden 14 numaralı banliyö kata - mıştır. satan Almanya da satış fiatıarını 1 

bır mucadelc) e girieomiye mecbur ol- tikrarma ve umumi huzuruna çok rı Bakıı-köyden hareket ettikten son- Vak'a mahalline gelen nöbetçi müd- dirmiştir. ıe-
masının sebebi, müstemJckelermin Jmüsaid olmuştur. Wash~ngt.o~, 7 ~A.A_.) - ~I~i~i~c ra 600 üncü metreye geldiği sırada dciumumi muavini Sadreddin ilk * Pilistin komünistleri de m~ğd 
elinden alınmasıdır. B. D lbos, bu sabah saat 11,50 de ~eza~ctı, Çın e eslıha ıpracı ı:ı~. ikın- katar makinisti Ahmed Şerif, tren tahkikatı yapıncıya kadar bu hat ü- ketin parçalanması aleyhine Jıll" 
I...ANSBURİ ORTA AVRUPAYA Bükreşe hareket edecek ve yarın cıte.şrı~ ayına mahs.us oln:ak uzere yolunun sağ taraf rayları üzerinde zerindeki seyrüsefer durmuş, 7,25 de teşekküllerle müttehid harekete 

GİDİYOR saat 8,12 de oraya varacaktır. vcrılmış olan mezunıyetlerın 1.702.000 bir adamın kanlar irinde "·atmakta garda bulunması icabeden semplon . , · ı· ~ 
· b"lcl" :. .; r ar \ cnnış ır. 

Londra, 7 (A.A.) - Eski sulh mü- dolnr mıktarında olduğunu ı ır - olduğunu görmüş, ve 7,25 de Sirke- ekspresi bir buçuk saat teahhurla ========== 
c:ıhidlerinden ve Amele Fırkasının !POLiSTE 1mektcdir. Bu mebl~ğın hemen he - de bulunması Hizımgelen semplon ancak <i,25 de Sirkeciye gelebilmiş -
Sabık Lideri Lansbury, yann Mcr- -MİSAFİRLİKTE ÖLÜM men tamamı, askerı tayyareler satın ekspresinin de Bakırköyüne doğru tir. 
kezi Avrupada bir seyahate çıka - Kuzguncuk'da oturan Belediye alınmasına tnhsis edilmiştir. yaklaşmakta olduğunu nazarı itiba- İlk tahkikat sıralarında cesedin 
caktır. Mummleyh, bu seyahatine .. h a· ı · ~ · d ·· t k ·d 6~ ra alarak krozrnan sırasında semplon dün akşam Emrazı Akli'-·e Hastaha-' mu en ıs ıgın en mu e aı :> yaş- V • k f J 

Prague dnn baslıyacak, orada B. Be- l d ,.,1 h ed H · b ·· ıyana 00 eranst ekspresi makinistine işaret vererek nefilnden savuşan ve halen aran • . . .. . ann a ı' e m ayn ayranı mu-
nes ıle bır goruşmc yapacaktır. L:ms- b 1.1 k A r· · t toplanıyor durdurmuş ve: makta olan bir hastaya aid bulun -.. . nase e ı c omşusu rı ı zıyare c 
bury, muteakıben Varşovaya gıde - 1 . d b. d b. f 1 k - Yolunuzun üstünde çiğnenmiş ması ihtimali üzerinde durulmuştur. 

d B M . k" B B k gıtmış, ora a ır en ırc ena aşara Viyana, 7 (A.A.) - Roma itilafını 
cek ve ora a · osc~s ı ve · ec düşüp ölmüştür. Yapılan muayene bir adam yatıyor; demiştir. Kazanın ne zaman ve hangi katar 
tarafından kabul ~ılecektır. Ken- . . d k lb kt . d .. ld .. y.. imza etmiş olan devletler konferan- Bu haber üzerine Semplon ekspresi tarafından yapıldığı hakkındaki tah-
dı.sı· bundan sonra Viyanay:ı giderek netıcesın c a sı:: esın en ° ugu sı, 10 ve 11 ikincikanuflda Budapeş- k y "lk"" · 

- geri geri gidere eşı oy ıstasyo - kikat derinleştirilmektedir. 
B. Schuschnı·gg ı"le go··ru·· ~ecektı·r. anlaşılmıştır. t 'd toplanacak ve bu konfera11sa h • d" · · t 

= KURTARILDI, FAKAT e e • · • nuna girmiş, ve a ıseyı ıs :ısyon Cesed tahkikat neticesinde morga 
Mumailcyhin bu seyahatile vakti- YAŞAMADI İtalya, Avusturya ve Macaristan ha- şefliğine haber vermiştir. kaldırılacaktır. Müddeiumumilikçe 

le Duçe ve Führerle yapmış olduğu Kôprüni.ın Haliç iskelesi dubaları riciye nazırları iştirak edecektir. Derhal jandarmaya ihbar edilen tahkikata devam edilmekte ve has-
ziyarc~ler arasında münasebet gij- iizerindc balık tutmakta olan Cibali vak'a üzerine tahkikata başlanmış, tanın hüviyeti ile kazayı yapan ka • 
n.ilmekt~ir. Paçacılar Cami sokağında 10 numa- Türk • Yunan ka- vak'a yerine gidilince raylar iizerin- tar hakkında araştırmalar yapılmak-

Lansbury, şahsi ziyaretlerin faide- ırada oturan Süleyman Baba, duba- le ilk k dede ezilmiş, 35 yaşlarında kadar tadır. 
sine kani olup, bir çok defalar bir J:ır üzcrınde gezinirken ayağındaki ça cı mu ave- "'""""""""""'"'"""'""'""""'"""'"'""'"""""""""""'"""'"'""""""'"""""''""'"'"'"""'""""'""""'"''""'" 
cihan sulh konferansı tertibi için ıastiklerin ıslak demirlerde kayma- lenamesi Pastırma işi de p orfekizde 
yapmış olduğu proje hakkında iza- sından muvazenesini kaybederek de- Kaçakçılıkla müşterek mücadele hallediliyor 
hat vermiştir. Bu konieransa, bütün nize düşmüştür. Süleyman, etraftan yapmak üzere Yunanistanla evvelce C.. rankogU 
devlet reisleri iştirak edecektir. vetişenler tarafından denizden çıka- aktedilmiş olan mukavelename bay- Kayseride asri bir mezbaha yaptı- I' 

Londra, 7 (A.A.) - B. Lansbury, rılmışsa da derha lo""lmu-ştu··r. 1 _ .. . k.. rılmasına başlanmıştır. Bundan baş- T. 
ramın i k gunu merıyet mev nne anıyor öün akşam sulhcu parlfımento gru- - • • ka Kayserinin meşhur pastırmacıla- . 
girmiştir. Bu anlaşmaya göre, bir ta-

puna hitaben bir nutuk söyliyerek Orman ve ziraat rartan diğer tarafa geçen kaçakçılar, rı bir araya topı at ı1arak bir şirket ( ı inci sayfadan dernm> 
ifa edeceği vazifenin bilhassa iktısa- I I . . k halinde çalıştırılmaları temin olun-fa k Ü te erı genıt- her iki taraf muhafaza !eşek i.illeri 
di safhasından bahsetmiştir. Kendisi, tarafından şiddetle takib edilecekler- muştur. Bu şirkd, Kayseride gayet 

bulunan Portekiz Hükumeti, Gene

ral Franco nezdine müşterek menfa

atleri inkişaf ettirmiye ve Portekiz 
sulhü harekete getirecek en iyi ça- letiliyor büyük ve tamamile Slhhi ve fenni 
relerden biir teUıkki edilmekte olan Ankaradaki Ziraat Fakültesinin dir. 
ticaret serbestisi usulüne rücu me· şartları haiz bir pastırma imalfıtha-

büyültülmesi "kararlaştırılmıştır. Bu Galata· Kavak yolu nesi kuracaktır. Bu takdirde Türki milletinin hissiyatını izhar ve ifade-
E;elesinden başka, bazı siyasi mcse- takdırde talebe kadrosu iki yüze çı-
lelcri ve bilhassa Lehistandaki Yn- karılacak ve yılda yüz mezun ver- gen işliyecek 
hudilcrin vaziyeti meselesini <le ted- mesi temin olunacaktır. Şehircilik mütehassısı Prost Ga-
kik edecektir. Mumaileyh, bundan Diğc>r taraftan, Bü:yükderedeki Or- latadan Rumeli Kavağına kadar u
conra Belg:-ad, Varşova, Prague ve man Fakültesi için yapılmakta olan zanan caddenin 25 metre olarak ge
Viyanayı ziyaret etmesi için davet- yeni binanın inşaatı bitmiş, dahili nişletilmesini ve yolun Galatadan 
nameler almış olduğunu bildirmiş - eksiklerinin yapılmasına başlanmış- Arnavudköy Kız Kollejine kadar i-
lir. tır. çerden ve ondan sonra Ka\•ağa ka-

B. Lansbury'ye cu1Jaştırma yol- Bendlerde odun sanayıini alaka - dar da sahilden gitmesini kararlaş-
hsları.. cemiyeti katibJeri B. Car - dar eden bütün sanayi şubelerine aid tırmıştır. İç yoldaki binalar dörder, 
!er ile B. Bartlett refakat edecektir. birer küçük tesisat yopılması da ka- sahil boyundaki binalar ikişer katlı 

Londra, 7 (Hususi Muhabirin1iz - ı·arlastırı1mıstır, olacaktır. 

ye memur hususi bir ajan tayinini 
ye pastırmaları dünyanın en iyi ve tahtı karara almıştır. 
en sıhhi pastırmaları haline sokula -
caktır. 

Portekiz Hükumeti, bıı memuriye
te doktor Pedro Teotonio Perira'yı 
tayin etmiştir. 

Mumaileyh, hfılen ticaret nazırı o-
Hububatlmızda s t a ndar· 

dize edilecek 

l
lup bu vazifesini terkedecektir. Bun

Hububatımızın da istandardize e-
dilmesi kararlaştırılmış ve bu mıık- dan başka Portekiz Hükumeti, Ge-

1 
sadl;ı tcdkiklt>re başlanmıştır. İşe cv- j n~ral Fı .. ~~co'ya ayni şerait altın~a 
veıa buğday ve b::ıkl::ıdan baslana - ıgondcrdıgı nwınııru maalmemnunı -
lcakt ıl'. ye kııbul erlec.:ci!ini bildirmistir. 

Yumuriadan 
Nasıl para ? 
Kazanılacak··· 

-····-- ,,, 
Bunlardan istifade :'o'' 
bir fabrika tesısedll ~ııtr 
Şehrimizde bir yumurta toztl ,·etil'· 

·ırn ~ 
rikası kurulmasına karar verı ıard911 
Bu suretle, bozuk yumur~~ii11dcıı 
pasta yapmak meselesi de k~ biitı.ııı 
halledilmiş olacaktır. Çi.in~~ııda ıoı 
bozuk yumurtalar bu fabrı 
haline getirilecektir. ııfltclıf . . m re 

Esasen memleketimızın ı.etle 
. h . -emlel' • mahalJennden arıc ... tT1 J<!l 

ihrac edilen yumurtalar; fle Jcı ti} rı 
buklu ve hem de sarısı aY11• :ralt '' 
olmak üzere kabuks~uz ~~0ıırııı~: 
muhtelif şekillerde muşterı gett1'1 

t haliJle dl 
tadırlar. Bu suretle, oz 

1 
t(lafl ~ 

lect>k olan bozuk yumurta a ettJ1e 
muhtelif şekillerde istifade roafl1rı 

Jcaıan g&' 
ve bunlardan iyi para JdLliıı 
da mümkün bulunmakta 0 

riilmektedir. ---.. tr•" 
Galata kulesı' e " 
güzelleştirile~~af• .' 

k ·Jesıle , bit 
Belediye, Galata . ~ . me"~ it· 

, nın güzelleştirılmesı ıçın •;etJlllşt lC' 

Proı"e hazırlamıya karar ı...oJldLI t 
k .. nc ,. tJ11 

Bu proje tatbik mcv 11 ·ette ta b!t' 
tan sonra kule esaslı sued• ·ıere1' e 

· ı ·k 1 1e' edilecek, etrafı istım n " J<Ll ~-
. ·ıecE'"• ce,. meydan haline gctırı vrile 

giden ana yollar asfalta çc 
tir. 
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~ıkı k nt ol e u;c k ! [lıarı~anlar _ s~t-~nuf Mühim bir emir! ... 
- İş ve işci isteyen karılerımızın bı- Bu·· tu·· n tekau·· d ve yetı·mterı·n Y · ze göndermiş oldukları ve göndere-

anında çocukla ve ÇOm cekleri mektubıarm parasız neşrine 

!
devam edilmektedir. Bu mektubla- maaşlarından verg•ıler nn, bizim elimize geçiş sırasına gö-

Açık. 
• 
ış ve 
Memur iy etler 

---
15 Elektrikcl, bir kı\tlp, 
bir daktilo ve bir doktor 

aranmaktad1rl. 
c u g"' u ·ıe ·ıçkı·ı,· yerlere re her gün ikinci defa neşredilmek 

1 üzere ı ilan ve 2 de yeni ilan neşre- 1 k • ı k ? 
k k ' 

dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- nası esı ece • ua Yolcu vagonlarının elektriklerinirl 

gl•rme yasa fır e Iecek bütün mektublar busuretle tenviratı işlerinde istihdam edilmek 
ınuhnkkak neşredilecektir : d üzere muhtelif son'nt rnektebleri e-

32 - Dikiş ve nakı:ş bilir bir baya- '10) senelik bu kabil maaşlar an lektrik şubelerinden mezun olan 15 
ç0CUg""'u ganznda k.. •• nım. Her hangi bir yerde çalışmak f 

4 
• • k f elektrikçi imtihanla taleb edilmek-

QgQ USfU istiyorum. Taliblerim: yalnız haVQ VerglSl kesi/ece ••• tedir. 

d hl b • • b • b b Be§ik'iaş, Küçükhamam arkası • Bu işe talib olan ve arzu eden U e lra lçen lr a a 41 M l Ah t ·· tal k olan gen"1erimizin birer istida ıle ve ev-şair Feyzi sokak No. e a a · Askeri ve mülki tekaüd kanunu memurların maaşa mus ıa 1>" 

b . k d h' rakı müsbitcleri ile beraber hemen mahkemeye •ıJ • 1 33 - 18 yaşında genç rr ızım. mucibince bütün memurlara ve ma- yetimlerine verilen paralar a ız-
Ve r l l • •• v ld . h' k .. tA Ankarada Devlet Demiryolları ve Ortamekteb mezunuyum. a emı aşa müstohak olan vetimlcre veya- met mukabili tazminot u mune a-i b · "' ı limanları idaresi cer dairesi reisli-ernlek · d dk B · ı b h ve kendimi geçindirmek mcc urı - hut vaArıs· lere ven'lmekte olan ikra- bi olacaktır. Yalnız bunlardan vera-Q~ l.._ .·etımizin her neresin e ve yatır ı . ayram üstiı ge en u as- v• .. a a t etmeleri icab etmek 

' '"'11 yetindeyim. Daktilo bilirim. Hususi miyelerle on senelik maaşlardan ke- set ve intikal vergisi kesilmiyecek- gm~ mur c a • n gı çeşid dükkan olursa olsun talık beni çok müteessir etti ,.e sars- mi.iessese ve fabriko, mağazo, yazı- . 
1
• 

1 
.
1 

. t . tir tedır. 
n Jz on sekiz yaşına girmemiş o- tı. Hem biraz dmlenmek \ 'C heın de b silmcsı azımge en vcrgı erın ayın · . Aııkarada Adliye Vekaletinde Ce-
~e:tr;Icre veyahut akıl ,.e şuurun- üzüntülerimi dağıtmak için akşam hane a\·ukat, doktor yanında az ir ve hesablarında bazı yerlerde tered- 30 sene ve daha ~~zla hızm~t .ed~~ za i leri kaleminde l4 lira asli ma-
0ZUkluk olon kı'mselere her ne- uzeri biraz Kültür parkta oğlumla ücretle çalışmıya hazırım. düde düşüldüğü görüldüğünden ve memurlardan tekaud olan 'e~ a o- ş . . . . .. nh 

1 
b 

1 
ak 

• ı:nh ~ı s k agıv cı cad · b k"ld mele- aşlı bır katıblık mu a u unm -
k Uskırat vermek ve satmak sure- dolaştım ve sonra (Alay) birahmıe- Adresim: Beyog u 17a dız M - bu yüzden bazı yanlış muamelelerin lenl:r .da nynıl ud ~e ı e mua tadır. Memurin knnunundaki evsaf 

' •ill'h·n.:ı d o da k ı desi Nane sokak No. e uazzez. de vukua gelmesı· muhtemel olduf1tın- ye tabı olocak ar n. . . . d "'-~ " .... -ue yasak edilmistir. sine ugvro ım. ra ço ace e \'e a- ti h ı t 1 bl r arasın a 
"'ll k ~ 34 _Bütün istikballeri benim gi- • . .. .. ........................... ..... ...................... ve şeraı aız o on a ı e ~dt .Ceza kanununun 574 üncü yaküstü olmak üzere topu topu iki 1 b 1 k dan Maliyc~Veknle.tı t.orafın. dan .. dun Yı . h f /bu ayın 8 inci çarsamba günü saat 

des rcceğim bu işe bağlı olan ka a a ı D ft d l - b d enl aya l . hb. ıne göre, böyle bir hale te - duble bira içtim. e er ar ıga yenı ır emır gon e-
1 14 

tc ~ıikarada Adliye Vckiıleti Ce-
ııs ed bir ailenin reisiyim. Bütün tahsilim 

l>sed· . enler, en aşağı 2 aya kadar Bizler evimizde, karım ve işte bu orta dereceye münhasır kalmış ve ri1miştir. . . . . I T T l f k za İşleri kaleminde bir musabaka 
atı1. tlırler ve müskirat satıcısı o- <>ocugvum olmak üzere bu üç can be- b" Bu emre göre, hızmet mukabılı 1 V CU Z, Q ffl Q 1 imtihanı yapılacaktır. 

4<1l'tn ..ı_ " ayrıca muhtelif ticarethane ve ır h .. d l t k '"d 
"" Uc.t ınuvaklrnteh dükkanları raber otururuz. Allah'an başka kim- h tazminat ükmun e 0. an e au b . l • f Talib olanların istida ve evrakları -..atııır • . kısım müesseselerde gördüğüm e- 1 d h t b b ~ d ır erı tıı· ve meslek ve san'atlerinın .,emiz yoktur. Onun kin "OCUğumu d li maaş arm an aynen ızme er a 1 e • ile orava müracaat etmeleri liızım-llle k ~ 1; sab ve muamelat işleri ile e ame b h ~ 
"' arar verilir. bırakacak bir '-'er ve tanıdıgyım ol- t istihkakları gibi kazanç. u ron ve .dır . 
... ol{ "'üh' "' mallımabm kuvvetlenmiş, artmış ır. k .1 · - · - -
~ h .. , im ve faydalı olan bu ya- madıgw ı için, mecburen birahaneye .. -k b' - t lüks rahat bir iş muvazene ve hava vergisi esı mesı Bunu tem·ın için neler Ankarada Dahiliye Vekaletinin 

• "' er tarafta ve her z"man ciddi Buyu ır ucre ve ' • icab etmektedir. Bu vergilerin he- Bcledivele.r imar hevetine bir dah.1:i-"' beraber girdik ve ben yavruma kat- · A dığım kanaatkar dU -· ··ıu or? J J 

surette dikkat edilerek buna av- istemıyorum. ra sabı icra edilirken, tazminatın ye • şun U Y •• lo alınacaktır. Orta tahsilıni ikmal tı ı.._ J iyyen bir damla bile içirmedim.. bir •·e benun" le beraber bütün ailemi ge- b t . t H 
1 

t k 
1 

usundaki 
•ıareknt edenlen'n takib edı'lme- v kunu esas tutulacak ve u az.mına ayatı ucuz a ma 1us etmı'ş ''e bı'ı· ecnebi lisanına vakıf. "' baba, kendi elile kendi çocuğunu ze- b'l k b" ücrettir Adre-
" çindire ı ece az ır · maaş ve ücret mahiyetinde olmadı- tedkiklere esaslı surette başlanmış- makinede sür'atli ve doğru yazabi-blı e Yakalanmaları 2.Iakadarl:ıra hirlcr mi? .. • !sim: Son Telgraf iş .. sütunu vasıta-

1 20 30 t ediJ. ... :ştır· . ğına göre kanunlarda ya~ ı ve br. Bu arada iptidai maddelerin u- lir daktilolar arasında bu avın 10 un· .. u Neticede Hakim, kürük Ruşen in ı ·1 (Al· dd'n\ e rnuracaat b " 
~itde b b b" .. .. l :. sı e ae ı ı . liralık muafiyet tenzilatlarından u cuzlatılması ve muamele vergisin- cu cuma günü bir imtihan icra edi-una enzer ır curum e \'e suçlu olarak (Alay) biı-ahanesi 35 _ San'atinde mahir ve her ci-

1 
. 

llıiz 5 v ı b' gibiler istifade ettirilmiyC'cek erdır. de tadilat yapılması gibi mühim ted- lecektir. ~ Yaşındaki og unu ır mey- sahibi Bay Remzinin de mahkemeye helçc teminatlı bir aşçı iş aramakt_a- 25 d ld k h t 
Ye •· ı yaşını o urma veya u ev- bı'rler itihazından maada bilhassa 100 lirava kadar ücret verilecek 'lŞ .!Müren bir baba vakalan - celbcdilmeleri ve baba ile oğlunun dır. Son Telgraf iş sütunu vasıtası e sl k il k ~ 

l"e hern"'n mahk"meye~sevkedı'l- .. t lenmek suretile maaıı arı es en ız mütcvassıtların azaltllarak maliyet olan bu işe talıb olanlnnn yukarıda 
'° " k 1 · · t dk'kil b (Bolulu Durmu<=) a muracaa · 1 .. t hak ı· ır nüfus tez ere erının e ı e, u 1" çocuklnri e, maaşa mus a ye ım- fı'atları ile satış fiatları arasındaki yazılı tarihten evvel Ankarada Be-.\lif. ııuııı111•ınuıı111ııuıınuıu-1111111111"1111n11.,,...ı .. 11ımmm • k 'd 

:ıu e günü Sulh Ceza mahkeme- hadisede şahid olan kimselerin de .. leri olmadan ölmüş olan müte aı - farkı normal bir hodde irca etmek lediycler bankası binasında, Beledi-
'"-le rn h b dinıenme1cri için mahkemeyi talik ( r 'sku-dar ve 1crin 25 yaşından yukarı bulunan "·eıer imar he .... eu ren kısmı şefliği-" akemesine başlanılan u V; cihetine gidilecektir. J " 

an d etmiştir. kız çocuklarına verilen 2,5 senelik ne müracaat etmeleri ve imtihan gü-
t ikkat davanın suçlusu ve Muhakeme safahatından ve varı- ı Vadıko••yu••n Ün ikramiyelerin yckünu üzerinden ka- Bu itibarla; bugünden sonra yapı- nü de orada hazır bulunmaları be-~ ~er bir zat olan Bay Bedri, muhterem n ı zanç, buhran ve muvazene ve hava lacak olan tedkiklerde daha ziyade yan olunur. 

, b ı şu suretle anlatmıştır : lacak neticeden ayrıca S • l • I vergisi kesilmiyccektir. bu hususlara ehemmiyet verilecek- Karacabev harasına (l50) lira üc-
qıı"en· ld .. 1 t h eve karilerimize malumat verilecektir. u iŞ erı ik t' J 

'"'l ın va esını ıas a an .ı · • •• Bir nüfusa isabet eden maaş m · - ır. retle bir doktor alınacaktır. Talib o-

4 k ~ [ ""' -·- darı 300 kuruş ve daha aşağı olduğu lan doktorlarımızın; nihayet bu a-
"h f arma/z tJİVİ 1 resm l PO• Bir kısım ÜskUdar halkı hallerde ıo seneliği birden verilmek Yeni bir asfalt yollar yın ıo uncu gününe kadar Karaca-

l; l z.sler ofobu··slere bugUn ve yarin susuz suretile aliıkalnrı kesilenlerin istih- in şasına başlanıyor?. bey hfıras müdürlüğüne müracaat-r.1"Qnzvag k ıacakfar !.. kaklarından yalnız hava kuvvetleri- Kodıköy iskelesinden Selamiçeş- leri lazımdır. 
l , l b • k? a · ·ı İh ne yardım vergisi kesilecektir. Bu :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 

" .. O cu/ug"' Uu• nası ınece • üsküdann isk:le ve. cıvarı ~ e .. - kabil maaşlardan diğer vergilerin meye kadar giden yolun asfalta çev- "'\ 
,'il saniye mahallesı ve cıva~na ug~n hiç biri kesilmiyeceklir. rilmesine karar verilmişti. Bu yolun BirİffiİZİn derdi 
16t ~enı tenzlUith kar ne• Dahiliye Yek Aleti bunla• ve yann su verilmiyec~ktır. B~ mud- Ecelile ölmüş olan ve hizmet müd- keşfi yapılmıştır. İnşası için bu hafta 
~,~"ojeleri tasdik edil· rın m ecc:anen s~yahat det zarfında bu havalıde takvıye a- detleri henüz 15 seneyi doldurmamış ihale edilecektir. ı Hepimizin derdi i' ~~ere Nafia VekA· edeceklerıni teblig etti!. meliyatı yapılacaktır. Bu suretle Ka-

~ ltuetuıa gönderildi!.. Aldığımız rnalıimato göre Dahili- dıköy ve havalisi su şirketine Bele- • ı A f • ti ' lhJ&mUr V8 yerli 
. dar ve havalisi halk tramvay- ye Vekaleti, polislerin otobüslere diyece vazıyed edilmesini müteakıb 1 aç 1 a ar 1 yemi c. Seferberliği! 
lrkeu; halk lehine verdiği iki parasız binip binememeleri hakkın- Belediye, bu m,ıntakadaki su şebe- • • • • ~ 

'~ ve faydalı karar hakkında ıda yeni bir karar vermiştir. Malum kesini de tevsi ve takviye için fıilen T bb h 1 
aıtı1ş olduğu projeleri tasdik ıolduğu üzere geçenlerde İzmirde, işe girişmiş olmaktadır. 1 "ı mu·· sta zar ar için 

~t ~Ü.zere arife günü Nafıa Ve- polisler otobüslere parasız binmek ---·-

itle göndermiştir. Evvelce de istemişlerdi. Bu meseleyi tedkik e- k •ı b k l b 1 d ld 
~~ b~~settiğimiz gibi, bu proje- den Dahiliye Vekfileti; Polis Müdür- l .. Q 0 uyan Qr verg•ı nis et eri tayin e i i 
hna bırısi memleketimizde ilk de· lüğünün noktainazarını haklı gör - H / 
~ .. k üzere bir kimsenin ayni şe- mi.iş ve bu suretle İzmir Belediye er Yl ne _ -- --
eu~~rinde tek biletle aktarma Reisliği partiyi kaybetmiştir. Vadar arfzgor?. 25 kUTUŞfQn QŞQg~ l Satılanlardan 'tıılrtıe Seyahat etmesi maksadile yeni karara göre, gerek resmi ve & ~ 
ıb lilır. Vekfilet te bu projeyi gerek sivil olan bütün polisler - şa- - • · g • l mıgacak f 

'it·~erse önii.müzdeki yılbaşın- hıslara aid otobüslerde olduğu gibi- Muhtellf seneler zarfında ver l Q ln ..... 
b.1 aren mesela Bostancıda otu- Belediye otobüslerinde de meccanen j I d ti 1 Tlbbi müstahzarlardan halen ahnmakta olan istihlfık rPsimlerinin ıı- ıc o kunan kiteb ar1n a e er 1llıse Bostancıdan tramvaya h t t · e mezundurlar Bütün deg· ış· tirilmesine lüzum crörulmi.ış ve bu maksadla Maliye Encümenıne tel{ seyn a e mıy · · ve bir mukave s e!.. t: 
t alacağı bir biletle ve muh- otobüslere azami ikişer polis binebı- ~ \'erHen bir kanun tadil edilerek yeni bir şekil almıştır. 

ç taınvaylnr değiştirmek sure- ıecektir. Fazla yolcu olduğu takdirde Memleketimizde okuma ihtiyacı, Bu kanuno göre gerek memleketimiz dahilinde imal edilen ve gerek 
~.r~ll\lıcay.a kadar gidec~ir. B.u bütün polisler ayakla durmıya mec- mkişaf ve terokkı yoluna girmiştir. harıcden idhal edilen tıbbi müstahzarlar, fiatlorına göre istihlak resmine 
\k e 8Ynı istikamette gıden bır bur tutulmuşlardır. Bu cümleden olarak 1934 de 1468 tabi olacaklardır. 

ecıe b' k f .. mevzu üzerine kitab basılmış oldu- f. ·· · d l ı ~ t r· tl (26) ~e . ır aç de a tramvay uc • Resmen İzmir vilayetine teblig e- Eğer must.ahzarlnrın zar ları uzcrm e yazı ı ouın sn ış ıa arı 
~ııı ... ~ilrnesinin önüne geçilecektir. dilmek üzere olan bu kar2 rdan, _ şa- ğu halde bu mikuar 1935 de 1618 ''e kurustan (50) kuruşa kadar ise bunlordan istihlak vergisi olarak yalnız 

"1 "' Ü h 1936 da 1972 ye çıkmış ve 1937 nin 2 ı ı (100) k t k t ' l 1 d (3) k 100 de t-roje de, sküdar ve ava- hıslara aid otobüslerde olduğu gibi - rnruş a ınacak ve uruş sa ı~ ıyme ı o an or an uruş, 
~bıt~t~rup ta her gün iş itibarile kaydına istinaden şehrimizdeki bü- ilk altı ayında da 1055 <' varmıştır. kuruştan fazlaya satılanlardan da 5 kuru~ istihlak vergisi tahsil edıle
~ tıı a tnip çıkmıya mecbur olon- tlln sivil ve resmi polisler de ayni Alakadnrlar, bu istatistiğe nazaran ceklir. 

~ \ı ah~us yüzde kırk tenzilatlı suretle istifade edebileceklerdir de- bu rakamların diğer medeni memle- Zarfların üzerinde yazılı olan satış fiatı, (25) kuruştan aşoğı olan 
I' ~ &tdiş geliş için muteber kar- mektir. ketlerde basılan kitab sayısına 1.1a- bütiin ve her cins ve her çeşid müstahzarlardan istihlak vergisi hiç alın-

b.."~k· dası rnaksadile yapılmıştır. zarnn hiç mesabesinde olmasına rağ- mıyocaktır. 
.''lıı~clar ve civarı halk tramvay- dolayı müteşekkir buluduğumuz bu men, her yıl okunan kitablarm faz- Bu vazi) ete göre, diş macunları ile nezle, baş ağrısı, vücud kırıklığı 

t\ıe tatbik edileceğini memnuni- kolay ve yeni şekillerin acaba İstan· falaşması bakımından küitür havatı- vesaire gıbi hnlen küçük poketlerde satılmakta olan ve kıymeti (25) 
lıqllt evinç hislerile duyduğumuz bul semti tramvaylarına da tatbiki mızda mühim bir ilerleme başladığı- kuruştan aşağı olan muhtelif müstahzarların !iaUarınm velev ki · cüz'i 

namına yapılan bu tadilattan mümkün dei!il miciir?.. ,.. , hr> van r>tm0ktedirl<>r. hır dc>recede d0 olsa bu nisbctte ucuzlam::ısı icab etmektedir. ~ 
l' ---
~ 

~ŞKA İNANDIM! 
Sen bu kadnr fena kız mı olocak - rıklarımı Hicivcrd gözlerinde erittin- tesellim senden alacağım ve sana 

tın? .. Bedia ablanı hiç düşünmedin se, ben de senin ömrundcn göz yaş- yazacağım mektublardadır .. 
mi?.. larını, kızıl bağrımda l;uğuladım... Yine snna çok acı yazılar yazacak-

0 bedia ablan ki.. En tesellisi?., en Beni offot Nezi.. O kador meyus. o tım. Fakat buna sevgim mani oldu .. 
içli ve hatta en ufak bir istiraplıı. çır- adar bedbinim ki .. Görsen beni ta- Yazılarımı okudukça sağlık ve sa-

··~ Yozon : Halil F1rat uındığı zaman1aı;,ındn, onu yalnız nımazsın .. Dün okul tatildi.. Timür- adet dolu hayatına sevindim. Elin -
t &.t ıı.ı sen avutur. bütün yasını yalnız sen kan geldi. Konuştuk.. Beni teselli den geldiği kadar gül eğlen .. Çünkü 
~~~Cağın olsun. Gün gelir, yi· Bilir misin? .. Hani o çok sevdiğin o- eritirdin .. İğde ve zambak kokan, tıp- etmek istedi.. Keman çaldı .. Musiki o çağlar bir daha ele geçmez çağlar .. 
bat!14/aı-ı.nı okşıya okşıya, suçu- nun için is,~içreye gittiğin Ziya be- lkı bir bahar gibi diz.lerinde yalnız e:ine .gi.rccekmiş:. Benim de, Tirnür- Nezi .. Henüz gijnlünde seni ne sol -

k ttı. atınağa çalışacaksın. Fakat nim oğlum olsaydı da, ben de başı- sen uyutur, yalnız sen teselli eder- kan gıbı emelleı·ım vardı .. Fakat ar. duracak bir sevgi, ne de bahtında 
lb~ıın hiç.. na bir kaynana keyilseydim .. Hem din .. Başkalarının hain gözlerinden tık piyano beni, ben piyanomu o ka- ilkbaharlannı saran kanun akşam
S14ı. bu ayrılışa o kadar dolgun eli maşalı bir kaynana ... İşte o za - dudaklarıma sızan hıçkırıklar göz • dar unuttum ki.. larmın rengi var ... Gül, eğlen Neza-

1'\!l ~bu kadar çok sevdiğime, man yapacağımı ben bilirdim .. Fakat }erinin Hiciverd dalgalarında can ve- Hele okulu terkettikten sonra çok het.. Çünkü yine senin, ne çok sev-
l~~~o~urn .• İsviçreye gitti~in yine beni kandıracak, gözlerime per- rirkcn, buna kahkahalar sunarak be- değiştim .. Sanki yaşlı başlı bir ka- diğin bir gencin, babası belirsiz bir 

il ~\ılti ~: .arb~ h~yatı.:ııın ~us- de çekmiyecek miydin?. . ni, benden sen gt'çirdin.. dm oldum .. Bir sürü toy kızlara Ef- kıza yaranmak için seni alçaltarak, 
~~Satı . 1llnnıiş, bır munzevı ya- Senden o kadar yıldım kı .. Daha Ben, öyle anlaşılmaz bir çiçektim Iatun kesildim .. Sayısız perestişkar- ,onu yücelten bir şımankhğın, ne de 

il. ltoSk ki esiriyim şimdi.. doğrusu beni, kendine bağladıktan ki.. sen de açar .. başka ellerde solar- ıarım var .. Hayat meğer öğretmen - çıldırtan bir uykusuz gec~n de isti -
~~ lrel ~ güzel İstanbul, sana sonra o kadar her istediğini yaptın dım.. siz bir okulmuş .. Oradan alınan ders- rabımla alay eder gibi o, yoksul ve 

•· Q0.tıl~· S~~amadm mı bu yer- ve her suçunu bağış1attın ki... Buna, Beni niçin bırakıp gittin Nezahet.. ler, süzgeçsiz doğduğu ve olduğu gi- masum bildiğin kızın bütün ömrünü 
~le~ Un ruyalı, durgun sular gönderdiğin mektublılr en birinci Bütün bu acılar yetmiyormuş gibi bi.. Orada beş duygunun beşi de hu- soldurtacak zalim acı bir kahkahası 
~l v~· llurada onların en bil - misal.. Seni parçolıyacak kadar kız- sık sık mektub da göndermezsen, dudsuz işletiliyor .. Faka~, asıl oku - var .. Ömrünün .. Bedia ablan .. gör •. 'a tdı. Yaz günleri ada çam- gın ve> dargın olduğum halde, yazı- beni bir selvi gölgesinin nisyan do- lumu o kadar özledim ki: İnsan bir bak Nezahet... O kadar düşmüş; o 
\ hl.lı~·l'in .~ölgelerini, batıdan larını ~·k~yunca bütün kızgınlıkla • lu bağrına terkcdecek:in .. ,, .. . şey kaybedince kıymetini anlıyor.. kadar düşmüş ki.. düşkünler bile o-

:S b~ guzeliğin o tatlı sem - nm, ateşe atılmış buzlar gibi eridi. Sakın ağlama .. O guzel gozlerın Tıpkı seni çılgınca özlediğim gibi.. na güldüler: Gülüyorlar. Gülecek -
~ ~~tüuen yamaçlarını Is - uçtu.. istirabın zehirden incilerini takma - Yazık ... işte hayatımm daima ku - ler .. Yazık ... 
il:~ .. Va fabulabilecek misin?. Şimdi bunlat'.ı yazarken gözlerim sın. laklarımda inleyen ses.. Artık bir şeyi düşünmüyorum. Dü-
~iltaQ.a e sız kız .. Ne gezer.. yaşarıyor, benim güzel. tatlı, cici Çünkü ben o kadar çok ağladım 1 Artık Zezahet beni hiç bir şey jşünmek de istemiyorum. 

' tanrıdan ne istedim.. Nezahetim.. kL.. Vaktiyle sen, na ıl benim hıçkı- kandırmıyor, in:ındırmıvor. Büli.in • c Devamı tıar) 

.Memleketimizde (Tasarruf ve 
yerli mallar, yerli yemi§ler haf
tası) bQ.§larken; bir zamanlar bü
yük bir gayretle herkesin ve hepi
mizin iştirak ettiği çok güzel ve 
fay dalı bir teşebbüsü acı acı ha
tırladık ... 

Bu, çay ve kahveyi terk ve ıh
lamur seferberliği idi. 

Hani şu. içenlerin t·ücudl€rine 
yaramadıktan b<L§ka her yıl mil
yonlarca liramızın harice gitme
sine ve milli paramızın yabancı 

memleketlerle yal>ancı ellere geç
mesi gibi büyük zararı ve hiç bir 
jaydası olmıyan çay ve kahveyi 
evlerimizden :.•e dükkanlarımız
dan uzakla§tıracaktık? .• 

(lhlamur) propagandalan; (Ilı
lamur) birligi ne oldu? Nerede? 

O hararetli günlerde, biitün 
kahvelerin listelerinde ba§ kısım
lara geçirilen ve herkes tarafın
dan hararetle aranılan (Ihla -
mu.r) un şimdi ismi birçok kalı
velerimizde çoktan tmııtulduğıı 

gibi bazı yerlerde hatırası bile 
kalmadı. 

Tasarruf ve yerli mallar ve yer
li yemişler 1ıaftasma yak~tığı
mız şu gı1nlerde cılilkadarlardan 

ricamız; bu husustaki propaganda 
ve faaliyete, ayni kat'iyet ve ha
raretle devam edilmesi ve ne{i$ 
(Ihlamur) un çay ve kahve yeri
ne kullanılması için esaslı ve et
raflı bir savaş açılmasıdır. 

it dairesi reitliğinln 
nazara dikkatine : 

Galatada yapılmakta olan bü
yük ve yeni inşaatta çalışan işçi
lerden bir kısmı bu sabah matba
amıza gelerek iş Kanunu hilafına 
her gün, bu i'll§aatıa 10 ar saat ça
lı§Tnıya mebur tutu?duklannı ve 
ü.stelik; bu sabaJı tam beş dalcika 
geç gelen işçilerden birçoğunun; 
kat'i sıtreıtc işlerinden koğuldu1c
lannı bildirdiler ve dert yandılar. 

lsim ve adresi matbaamızda 
mahfuz olan bu müteah1ıid lıak
kırıda icab eden tedkikat ve ta1ıki
katın bir an evvel yapılarak işçi
ler sııçsttz görüldükleri takdirde 
1ıaklarının teminini mu1ıterem iş 
Dairesi İstanbul mmtakası Reisi 
Bay Haluktan rica ederiz. 
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Buna ne dersiniz?'Rus tahtelbahirleri 
Bir kadının kullana-

cağı ~::.:~~f~uıar Alman bahriye istihbaratına 
Meşhur mütefekkirlerden birine 

gore cKaclın, kendi kendini (parfü
me) eden bir mahlfıktlır>. Bunn di
ğer bir fikri ilave edebiliriz : Kadın, 
nasıl, ne vakit ve nerede hangi ko
kuları kullanacağını bilen bir var
lıktır. 

Kadın denilen mahllık hiç bir za
man bugün olduğu kadar güzel ko
kulara fazla önem VPrmemiştir. E
sasen müennesliğin esası güzel ko
kuyadayanır. Kadının gizli şahsiyeti 
güzel kokular arasında tatlı bir şe
kil alıp her geçtiği yerde bir fazla 
perestişkar kazanma~ına sebeb olur. 
Binaenaleyh kullanacağı levantayı 

seçerken, şapka, elbise modeli veya 
süs alırken sadettiği dikkatten daha 
!azla bir titizlikle hareket etmesi i-
cab eder. Mcseıa filan kokuyu şu 

renk elbisesi için, falan kokuyu da 
şu mevsim için kullanmalıdır. Bina
enaleyh burada da görüleceği \'CC

hıle bir kadının kullanacağı kokuyu 
seçmesi pek o kader kolay bir iş ol
mayıp elbiseye, mevsime ve hatta 
gideceği yerin hususivetine göre te
halüf arzeder. 

göre en kuvvetli denizaltı 
donanması: Ruslarındır. 

Sovyet Rusya tarafından takib e
dilen hedeflerden biri de Rusyanın 
sahillerini müdafaa için icabında lü
zum olacak harb gemilerini yaptır -
maktır. Şimdiye kadar Sovyet Rus
ya bunu temin için çalışmamış de -

l ğildir. Fakat Rus sahillerinin mü -
dafaası ihtiyacına karşı gelecek, en 

1 yen.~ ~arz~a~i gemilerin yapılması 
I tabı~d~r kı bı~. zaman meselesidir. 

sahillerini koruyacak 
denizaltı kuvvetleri 

insanları hayrette bırakıgorl. 

Keramet 
Sabahdan, ağır ağır yağmağa baş

lıyan yağmur, öğleye doğru hızını 

öyle artırmıştı ki, evimin önündeki 
! ensiz ve dar sokak dere kesilmişti. 
j Sık sık şimşekler çakmasını müte· 
ı akib, gök büyük bir gürültü ile çat-
lıyor, bu gürültünün akisleri uzak
lara kadar dağılıp gidiyordu. Gözü
mü belki bir saattenberi, yağan yağ
murdan ve kapımın önünden geçen 
çamurlu sudan ayırmıyordum. Ta 
yukarılardan akıp gelerek köşeyi 
kıvrılan suyun üzerinde, bir çizgi 
çeken beyaz köpüğün, oynaşa oyna
şa uzayıp gidişi ne güzel bir manza
ra arzediyor. 

Sonradan esmeğe başlıyan rüzgar, 
yağmur danelerini penceremin cam
larına yapıştırıyordu. Yağmur cam
ların üzerinde adeta kabuk bağla -
mış ve dışarısını göstermez bir hale 
gelmişti. 

Lakın h<'nuz unutulmamıştır ki 
So\•yet Rusyanın bir gemisi Akde -
nizde korsanlık yapılırken cmeçhuh 
tahte]bahirler tarafından torpillen -
miş, bu vak'a Rusların deniz ve sa
hil müdafaası işlerine bir kat daha 
ehemmiyet vermeleri için onlann 
dikkatini uyandırmıştır. Bunun üze
rine büyük bir propaganda hareke
ti başlamıştır. Rusya sahillerini ica
bında müdafaa edecek bir donanma 
vücude getirmek için girişilen faali· 
yetin arttırılması hususunda kuv
vetli bir propaganda vardır. Yeni 
çekilen cBüyük Petro• filmi bu mak· 

sonra vücudc sürülen esans ve pud- 1 sadla vücucle getirilmiş bir eser sa- Aylardanberi yağmur yağrnadığın-
yılmaktadır. ralar, kokulu sabunlar, tuvalet los- dan her taraf sapsan kesilmiş ve a-

Kadının tuvalet senfonisinde a -
bengi ve (melodiyi) vücudc getiren 
amil, etrafa neşredeceği gayet hafif 
ve tatlı bir kokudur. Banyo aldıktan 

Dışarısını eyice görebilmek için 
dirseklerimi pencere boşluğuna da
yayarak bir sığara yaktım ve yine 
seyre başladım. Sokak bomboştu. 

yonları, saç friksiyon1arı ve briyan- / Rusların giriştikleri denizcilik fa- ğaçlar çoktan çoğu rengini atmıştı. 
tinler, kremler ve yüz pudraları hat- aliyetini Almanların ne kadar dik - Bir Rus tah~eıbahlrl inşa halinde Şu günlerde her taraf ve herkes yağ-
W rujlH w dud~ beyalan~mcl~ k~e~kili~ik~rini~~em~eh~ ma~a~~ Ç~kü İtal~nlarınıooı~-----l---A-t---.k---v~e~-~-r_a_n_s_a ______ ~ 
dinin tam bir makesi olmalıdır. cet var mıdır? Almanya bahriye ne- t~htelbahiri vardır. Lakin bunların ima l rl a C ~ 

Bir kadının bilmesi lazımgelen zareti tarafından şayanı dikkkat bir bır kısmı henüz inşa edilmektedir. -
şe~leden biri de muhtelif kokuları vesika neşredilmiştir. Almanya bah- ~zak Şarktaki Sovyet tahtelbahirle- B 
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mezcedebilme san'atidir. Mesela en riye nezaretinin edinmiş olduğuma- rı hakkında verilen bu 50 rakamı, gun san n Akde-llırnatn istinaden neşrettigwine göre b u ra n 1 çok tanınmış olan bir kokuyu alır ve - ir kaç ny evvel buna dair çıkmış o-
buna diğer kokulardan azar azar at- Sovyet Rusya girişmiş olduğu bu fa- lan malUmat ile mutabık görülüyor. • d k • d • • 1 
mak suretile kendine mahsus hususi aliyetin semeresi olarak daha şimdi- Halbuki Uzak Şarktaki Rus tahtel- iZ e 1 en ışesı ya nız 

den dünyanın en kuvvetli tahtelba- b h n bir koku yaratmış olur. Böyle koku- a irleri son aylarda daha çoğalmış-
} b"lh b 1 1 d 1 d hir :filosuna malik bulunmaktadır. t ç·· k"" R b" 1 ar, ı assa a o ar a, çay ar a et- . . . .. ır. un u usyanın ır ucu o an ş I" Af k d 
rafta çok büyük alaka uyandırarak Alman b.al~rıye neza~:.tının bunu gos- Leningradd:ı yapılan tahtclbahirler ı' m a 1 r ı' a 1 r 
nazarıdikkati celbeder. terrnek ıçın neşrettıgı r~~amlar da parça parça trene konarak öbür ucu 

B d b k .. h. b" k vardır. Bu rakamlara gore Sovyet 1 U k ş k .. d 1 kt un an aş a, mu ım ır no ta- .. .. .. o an za ar a gon erı me e \·e ,t"" ~--

d . d H k k h Rusyanm bugun 16 buyuk tahtelba- U k Ş k h"ll . d k" t 1 ya a ışaret e eyim : er o u er- za ar sa ı erın c ı ersane er-
kesin cildinde ayni tesiri yapmaz. de birleştirilerek yeni yeni tahtel -
Bir koku, muhtelif cildlere, muhte- bahirler vücude getirilmektedir. Bu 
Hf şekilde intıbak eder. fasılasız surette devam edip gidiyor. 

Bu halin tuhaf bir tecellisi olmak Onun için bugün Uzak Şarktaki Rus 
üzere bir koku, esns cevherini ancak tahtelbahirlerinin tam mikdarını bil-
cilde intıbak ettikten sonra harice mek imkansızdır. Fakat her halde 
aksettirir. 50 den çok yukarıdadır!. 

Bir kadın, kokuyu, yüzünden baş- Uzak Şarktaki eski ve meşhur Ve-
ka boğazının etrafına, göğsüne, ku- Iadi Düstok bugün yepyeni bir üs-
laklarının arkasından, bileklerine ve sübahri olmuştur. Zamanın bugünkü 
kolunun mafsallı yerlerine de serp- ı terakkiyatma göre orada vücude ge-
meli, bu işi de yaptıktan sonra eğer tirilen bu üssü bahri büyük bir e • 
bir baloya veya bir çaya gidiyorsa, hemmiyet kazanmıştır. Otuz sene 
gideceği esnada şapkasına ve man- lnglllz bahriyelllerı evvel Rus - Japon muharebesinin 

1 
tosuna da birkaç damla koku serp- . . ~ . . !meşhur ettiği o zamanki Veladi Düs-
rnekle kadınlık senfonisindeki ahen- hırı bulundugu gıbı 30 orta cesamet- t k ·ı b .. k'" d k" f k 

te tahtelbahir mevcudur. Bundan ~- ı e ugunk udarasın a ı ark pc 
gi eksiksiz bir şekilde yaratmış olur. goze çarpma ta 
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yağmurda 
Yazan : Tevfi k AkSOf 

l
muru dört gözle bekliyordu. 

y~ 
Pencereden hem dışarısını sek • 

Jdiyor, hem dii~üniiyordum. ııer ~a· 
sin, yağmuru istediği şu sırad~ ~vet 
ba onu istC'miyen ve ondan şıltlliu· 
edn olur mu?. Düşünüyorur1'l·· •-'· 

.. ŞIP 
yır diyorum. Yağmurdan nıçı~ 1' 
yet edilsin?. Onun bir çok, bır ~ 
değil, pek çok faydaları var. Jde 
la: teıııiı 

1 - Hava yıkanacak, saf ve ı. 
hava .... ı cigw erlerimize dolduracağı 

" · d ye-
2 - Kuruyan otların yerın. e.1tıer 

şil yeşile çemenler çıkacak, çı?.: tıl' 
hayat bulacak ve kurumeğa yu cıılt· 
tan ağaçlar kurumaktan kurtulıı J:J" 

3 Y w d w • ·n tat - agmur yağma ıgı ıçı s0ıı 

lar işlenmiyordu. Artık bund~n eeelt 
ra köylü, tarlasını nadas edebıl ~ıı· 

4 - Sıkıcı hava verine güzel ıco v , 

lu ve serin hava kaim olacak. 
Daha bilmem neler, neler. 
Bir sürü faydalar. 
Sayda say, sayda say. . .~ 
Akşam, belki yüzünü gösterıt ıt' 
Bu gidişle pek göstereceğe ı,efl de' 

miyor. Fakat ne de olsa yazdııyıı. 11• 

mektir. Kışın olduğu gibi öyle gıJ 
lerce yağmaz. gıbl 

Dışarısını seyretmekten bıkar .
olmuştum. Daha doğrusu kafll~ııı 
cıkmıştı. Pencereden dirsekl "'' 
çektim. Ayrılmak üzere iken, sO iJ15' 
ğın öbür başından, sallanarak b ·çil' 
çıktı. Acaba bu kimdi? Koşmalt ~rü' 
kendini zorladığı halde, adeta yıJ !Jıl 
yormuş gibi ilerliyebiliyordU·. rJ! 

·ntı' bir kadındı. Hasta mı, yoksa 1 ciıJı 
mı?. Yağmurdan cam bu~ula# 
için yeknazarda bunu kes:ırernt JtB" 
Gittikçe yaklaşıyordu. Nıh~ye ,w· 
pımın önüne gelebildi. Saçagın 15 • 

na sığınarak kendisini kısrnen.aşB~ 
!anmaktan kurtardı. Hemen ş • 
indim \"e kapıyı açtım. istirha~e~ 
rane yüzüme bakıyordu. Ne de dt 
istediğini anlamıştım. Zate? be;şıı• 
onu içeri almak için inmiştıJJl· or 
bekletmeden içeri aldım. Fakııt rıiı' 
le bir ıslanmış ıslanmış ki, ~e .,er 
girmiş çıkmış gibi. Ayak bastığı ~ıJ· 
lerde su birikintileri ha~~l ~~~~:~ tJ' 

Biraz evvel uzaktan gorduğı.J ı.ııttl 
man, hasta, yahut ihtiyar oldıl~r bir 
seçemediğim bu kadıncağız. falt1ğııı'l1 
ihtiyarmış. Ona ne kadar ~c1~8ı:ıe! 
bilmezsiniz. İlk işim ninemı . ııi ' 
vermek oldu. İki senedcnbefl,.11eoı 
nemle beraber oturuyorduk. ~~tıl 
geldi vaziyeti ona anlattıJJl· ) 

( 6 ınct say/adan ~ 
başka Baltık ve Beyaz denizde de ır. 

•• • • 25 küçük tahtelbahir vardır. Bununla beraber Veltıcli Düstok- Şimali Afrikanın Fransa için ne BugUn matinelerden itibaren 

Kudus Yahudllerıne Rusların Karadenizde 30 tahtelba- un üssübahrisinin birdenbire taar- büyük bir hazine olduğunu Umumi SAKARYA SINEMASINOA 
ka rŞI hiri vardır. Uzak Şarktaki 50 tahtel- ruza uğraması ihtimali de düşünül- harb gösterdi. Bugün de Fransanın d ı 

·· ·· 0 · · 1 k ı· Akdenizdeki endişesi, Afrika ile ir- Endamh, sevlmli ve hareketli kUçUk yll 1 
Geçen pazar akşamı Yahudi ame- bahir de bunlara ilave edilirse 151 !muştur. nun ıçın ası en uvvet ı, 1 E 

..... b h. A h. .. tilıatını kesecek her hangi biı: mani- s H R L E y T E M p L lesini götüren bir kamyona taarruz ediyor ki bu rakamlar Sovyet Rus - en yem ussu a rı mor şe rı uze-
edilmiş, bu Yahudilerden biri vara- yanm denizal~ı kuvvetinin ne mü- Jrindeki Komsomolsk'da tesis olun - in araya girmemesidir. Umumi harb 

" 1 t esnasında Şimali Afrikayı idare e- Genç mesleğinin en güzel ve Fransızca sözlü 
lanmıştır. Bunun üzerine polis, ta- him olduğunu anlatmaktadır. Çünkii muş ur. ç • N ç w N ( ') 

1 b h . t· . ı Al b h . t· · den Mareşalin, öldükten sonra bu- 1 1 Şanghay'ın yetı'ml kibata başlamış ise de kamyona ta- gene A man a rıye nezare ının neş- manya a rıyc nezarc mm neş- • 
arruz edenler vaktinde kaçmıya mu- rettigi mallımatta i15ve olarak §U [rcttirdiği bu malumatın diğer bir gün bile hfüa ne kadar derin bir k 

d k d h d L ..ı d k rb · ti a· · d b h d 1 Büyük ve küçükleri memnun edecek ve hayr~lte bırnkaca 
raffak olmuşlardır. mukayese de yamlmakt.ı ır. Bugun 

1 

ısmı a a var ır. on..lra a çı an me u ıye c ·en ısın en a se i - bir film. 
-·-- dünyada en çok tahtelbahiri olduğu cDeyli Telgraf> ın bahriye müte - dıği görülüyor. Çünkü Mareşal Li- ilaveten : PARAMOUNT JURNAL ve MIKE MAVS 

Lenin in mezar1nı zlyaret lsöylenen ltalya bu rakamlar karşı- lhassısı olan muharriri bu malümatı yotey Avrupada çok meşgul olan Çocuklara tenzllAtll ılyatlar : 25 kurllt • 
edenler 

1
smda Rusyaya nazaran ıkinci kal - ehemmiyetle kayde_t_m_e_k_te_d_i_r. ______ l~Dcvamı 6 ın_cı_s_ay_f_a_d_a> _______ s_ h_l_r _le_ y_'i_n __ h_e_ d_l_y_e_leri dafiıtllacaktı~ 

1942 scııesınde nitıbaren Lenin'in •• 

mezarını ziyaret edenlerin mikdarı T u R K c e n n e t p e r ı· s ı· Türkçe sözlü DOL~R;~ g~~ER~~ ;o~OE 
11,5 milyonu bulmuştur. Geçen yaz 

zarfında, vasati olarak günde 12,000 Sinemasında fevkalade t ilm Dünya Haberleri _ """ 
ziyaretçi kaydedilmiştir. _ _,,,,,, 

1!52 Polis romanı ~~.- 2~ hadise ani oldu. mağn -kalkışmak delilik olur. Esasen den daha yüksekde mcseıa, uçuru - IJorjörenin itirazlarına rağro.~ ~; •• o o E\1et, birdenbire felaket patladı. tahkikat tamamen boşuna idi. Daha ma açılan harab duvarın üzerinde pandı, dosyası evrak kalernı 

OL D R D ? Sihir!~. ses: birden~ire. durdu. Orad_a başlangıçta polis memurları ile ad- bulunmuş. kurşunu oradan çekmiş, 1 edilmek üzere gönderildi. }ı ır 
• taşın uzermde, kaıdcsındc durur gı- lliyc memurları kapalı bir kapı ile kurşunun vücude girip içeride mu··t- B · tt da sat0 ~ rr u emaye en sonra :ı r1'I 

N ki d 
bi duran canlı heykel hiç bir korku karşılaşmışlar, bütün gayretlerine hiş tahribat yapmış olması lfızımdı. leri mösyö do Jurval ile rrıadllııt~\ıı 

a e en : fa. eseri gcistermeden, hiç bir müdafaa rağmen bu kapıyı a~amamı~lardı: 1 halbuki, yara, bir çekiçle '.·apılmış d l ,,e ş ~ ra a artık oturamadı ar 

ONU KiM 
Y azan: Moris Löblan 

hareketi yapmadan, hiç bir fcrvad Bunun için tahkikat pek çabuk biti- gibiydi Cesedde kursun bulunma - k ı Çemenleri geçtikten sonra, şatonun ve unutulması gayri kabil olan hatı- .; • satlığa çıkarara gitti er. ~ııtı 
koparmadan sallandı ve oldug~u ye- rilmişti, herkes, yapılacak bir şey ol- mıştı. ·tl :r r taraçasına mukabil bir taraçaya beş raların uyandığı zaman duyduğu - Altı ay sonra birisi şo:o) bı·r ıı.ı 

k b
. d d k 

1 
h h re yıkıldı. Seyirciler ve etrafta bu- madığı kanaatindeydi. cBir cinayet Fakat bu çekicı· kı"m kullanmıştı'. d gtı e' aya· ır mer ıven en çı tı, so ta- muz araret iss: ile susuyorlardı. aldı. Bu adamın kim ol u ı.ı~f11 

raftaki yola döndü ve ağaçların ar- Şatodaki hizmetçıler, biti~ik çiftlik lunan hizmetçiler konusurken, can ve bir sirkat. denildi. İşte bu kadar. Ve bu hareket nasıl görülmemişti? lü meydana çıkmadı, noter, J1ltı· 
kasında kayboldu. Biraz sonra, bu adamları ve 011 on beş kadar köylii, çekişen bir kadının Yanı~a değil çok- Bu bir cinayetti. Buna şüphe yok- Sonra çalınan gcrdaniıklarına ne leyi gayet gizli olarak yap~ış ı.şdl' 
sefer yalnız olarak, harabenin du - geniş bahrenin parmaklıklarından 1tan ölümün penı;e;ine geçmi; bir 1~· Ne cinayet aletinin __ ne de can.i- olmuştu? Ve madem bir cinayet \"e ftliJc '' 0 ~ b ı - b b 

1 
Bütütn hizmetçiler, çj .,erıl 

varlarındaki dar merdivenlerden çı- d vücudun yanına gittiklerini derhal n_ın u ~nmam.asına ragme. n u ır bir sirkat olmuştu, katil ve hırsız ol y ıe ve uvar diplcı inden Elizabeti din- tt B h d 1 42 meleri ve bahçıvanlara Y ciııtl 
k k ·· ·· ·· t·· J d'E J t anlamıslardı. emaye ı. u cmayete şa 1 0 an kimdi? Nasıl Ye nereden kac.mıştı? d ce ' ar en gorunmuş u. an r cmon liyorlar ve hı>rkc.s, bu hemen hemen :.: · "d b k Her taraf kapatıldı. Sa c ı.ıJıe 
l
·se do'"nmu··ı:.tu··. Nihayet gotik üç ke- k F'lh k"k h.d. · ld ~ kışı en eş işi, bir parıltı gördükle- 1 Şatonun üst katında pen,,erede il ,. t - :.- mu addes kadının k ıymetini takdir ı a ı a a ısenın ° ugu yere ı · · ·· l · 1 d" :,, kapısının üzerinde bulun. a erld . . a· ·d·1a·~· El" b t o , ! rını soy emış er 1 amma, hiç biri - ı' bulunan hizmetçiler, şantözii şarkı- ı Y • merin ve harab olmuş küçük bir ma- e ıyordu. gı ı ıgı zaman, ıza c rn~n ) er- ı · · ·r d · ·· 1 • · E - de, yaslı bir adam, karısı e -~of1 ı . sının ı a esı ote cını tutmuyordu. - • rv 
bedin yanında durdu. Arkasında uf- Elizabctin ne söylediğini kimse dü- de, sapsarı, hareketsız yatıyordu. t . k l - k" . h. ısına başlndıktnn yere düşüp ölme- Eskı" bı"r ·Jandarma olan Lo.·b~ .. ıs .. ııı~, .. .. . . . . . sasen gel'I a an otuz yedı ışı ıç ... • 
ku kapayan yüksek bir duvar vardı. ş~nmuyord~ bılc. Onu.n scsı, zen - Kalb scktesı mı? İnme mı? hayır.

1
1bir şey görmemişlerdi. Diğer taraf- sine ve halkın onun yanına gidişle- se köy halkının bütün ısrUrl'le 1'9 

Elizabet küçük bir taşın üzerine gın, ahenklı, bazan facıa dolu, fakat Çıplak omuzun~n yukarısından ve tan iiç kişinin boğuk bir tabanca se- rine kadar en küçük hareketi gözden rağmen ağzından bir tek kC 
çıkmıştı. Şimdi şatodakilerc daha dai~a ümid ve hayatın hakim oldu- boynunda bol bır kan akıyordu. si işitir gibi olmalarına rağmen 0 _ kaçırmamışlardı. Şüphesiz bu kadar çırmıyordu. 
büyük görünüyordu. Ve kollarını a- ğu nağmeler de yükseliyordu. Fa - Bu kan derhal göze çarpmıştı. Fa- tuz dokuz ki~i bir şey duymamışlar- muhtelif adam, katili, cinayeti ve fi-
çıp şarkı söylemeğe başlayınca, ses kat birdenbire... kat bununla beraber herke:;in hay- dı. , rarını g<ireceklerdi. Ve şüphesiz 'ka-

ve hareketleri, aradaki geniş, gra - Yalnız her şeyden evvel şunu ha- retten ağzını açık bırakan ve bir ke- Her şeye rağmen cinayet vardı. , til, elli ınetTe derinliğindeki uçuru
nitli ve ağaçlıklı boşluğu dolduru - tırlatahm ki, sahne, tamamen emin lime söylemesine mani olan anlaşıl- Çünkü ortada biı ölü ve bir de ya- ma kendini atamazdı. Acaba ağaç
yordu. bir yerde cereyan ediyor, ve ayni maz bir hadise daha \'ardı. Güzel ra mevcuddu. Ve bu yara müthiş bir !ıklar arasına mı saklanmıştı? İki 

Madam dö J uvel ile misafirleri, emniyetle bitmesi için insani kud - 1 şantözün gerdanlıklan kaybolmuş- yara idi. Tam boynun alt tarafında, jhafta durup dinlenmeden aradılar. 
bu harikulade sesi huşu ile dinliyor- ,retler dahilinde h iç bir sebeb mev- ltu. . sol omuzda idi kurşun yarası. Fa - Birşey, küı;ük bir iz lııle bulunmadı, 
lardı. Hep si, h an iya içimizde saklı 1 cud bulunmuvordu. Cereyan eden Bu cinayetin tahkikatını anlat - !kat katılin, ş::ınt(;zün durduğu y~r- ı ve hfıdise meşhur polis hafiyesi 

' ••* dB~ 
k" jııı'l ılı 

On bir sene sonra, es ı ·oC~sı S 11, 
öldü. Karısı kaldı. O da lt dtl• c9

,_, 

kimseye bir şey söylemiyorordı.t· , 
lı bir mezar taşı gibi sustıY ot ~ 
caba şatoda bir şeyler ol~~rt ) 

ldu? Bilinmez. Böylece. ...., f1I' 
D ı·a•·· . daha ge~ti. ( e 



Bir Düğünden REPORT AJ 
Kız, şayed o kuyruklu herif 
gelir de önünde boyun kırar
sa sakın kalkayım deme? ... 

Bir şangırtr koptu, bunu bir ikincisi takib etti. 
Ne oluyor diye yerimden f 1rladım. Meğerse 
kayın valde ile kayın peder aşka gelmişler, 
bHmem ne palas salonlannda para serpiyor-
lar, davetliler de uğurdur diye toplamakta 

kusµr etmiyorlard1. 

5 - SON TEL G R • · P - 7 Birlnc11Ul rıun937 

Roman yada 
Titülesko ! 

· işte bir A 
Hikciyesi ş 

Bir seneden fazla 
Siiren gurbetden 
Geri geldi 
Bükreş (Hususi) - Romanyanın 

senelerce hariciye nazırlığını yapmış 
olan Titülesko 936 eylfılunda kral 
Karol tarafından istifaya mecbur e
dilmiş ve o zamandanberi giıh isviç
rede, gah Fransada yaşamağa başla
mıştı. O zamandanberi on dört ay 
geçmiş ve kendisinin tekrar iş başı
na gelmesi ihtimalleri azaldıkca a

Yazın sıcak kumlar üzerinde 
başhyan aşk macerası pole

tikaya galebe çaldı 
Yeni · Romeo ve Jüliyet aşkı nasıl 1 

----------------:. zalmıştı. Fakat şimdi Titülesko tek .__ ____ he_r~şe~y~e-~g_al_ip ____ g_ef_ir_d_ile_r_? ____ I Yazan : ·Nusret Safa Coşkun 

(Dünkü sayıdan d~vam) Bu akşam tarihi bir gece yaşıyorsu-

l~~onda tahsilini Avrupanın fi _ nuz. Bir inkıliı.b yaptınız. Bizden iki 
~li §eh?nde yapan bay damadın taraf için tebrikler ... 

rar memleketine dönmüş ve kendi -
sini sevenler tarafından çok manalı 
tezahüratla karşılanmıştı!'. Bilhassa 
Milli Köylü Fırkası erkanı bu teza
hüratı son d receye çıkarmışlardır. 
Ge~en pazartesi günü gelen Titü • 
lesko· demiştir ki: 

- Tekrar memleketime geldim. 
Çünkü Romanyayı tehlikeli bir va
ziyetle karşılaşmış görüyorum.~ 

Titülesko'nun gelmesi faşistleri 
son derece kızdırmıştır. Romanya
daki faşist teşkilatı İtalyan ve Al
man taraftarıdır. 

ı Titülcsko eskidenberi Fransız dos-
tudur. 

(Dünkü sa yadan devam ) Fakat serveti elinden gitmişti. Oğlu 
Lavarye ile birlikte kimya etüdleri 
yaptı. 

Babası ile daima Amerikaya dair 
konuşurlardı. Bu yeni memleketin 
zenginliği onları celbediyordu. Ni-j 
hayet Amerikaya gitmiye karar ver
diler. 1800 senesi İlkkanununda Du
pon ailesi Yeni Dünyaya ayak bastı. 

Baba Dupon iktısadiyat, ictimai
yat, ahlak ve ziraat meseleleri üze
rinde etüdler yapıyordu. Fransayı 
altüst eden bora, darağacında can 
veren dostları, tacları ve tahtları sü-

- pürüp götünren ihtilal rüzgarı uyku-
Fiyat tenezzUIU dolayı. larını kaçırmıştı. Mütemadiyen bun-

&lyle tasarruf ları düşünüyordu. 
1937 senesinde endüstri istihsali Kaybettiği serveti Amerikada tek-

maddelerinde yapılan fiat tenezzü- rar elde etmek için çareler düşünü-
lü dolayısile, Sovyetler Birliği halkı, yordu. Oğlunun, ihtilalin zavallı 
1 Hazirandan 1 Teşrınicvvele kadar, kurbanı olan Lavuzye ile bnşladığı 
mübavaacılardan 700 milyon rubl~ / kimya tedkiklerine devam etmesi 
tasar~( etmiştir. Çocuk, on iki yaşına geldiği zaman, ] saatçiliğe karşı sonsuz bir düşmanlık için oğlunu teşvik ediyordu. 
•nuııııııuıuunı1111ıuuuıııııuııııoıuunnuıııuuuuu11••11111111ı1111111111ııuııu11111ıuıııuuııuuunuuıuıı1111u ıo11uuı11uuuuınıuı duyuyordu. Bw1un İf'lin, babasının G D A "k ..-. :. enç upon, merı ·a topragına .

1 
k b yanında ça1ışmnk istemiyor, dük- ayak basar basmaz, ruhunda yeni 

bedi eşece ir mesele: !kandan kaçıyordu. Fakat, buna rağ- bir ışığın alevlendiğini hissetti. Ça-
men ilme, fenne büyük bir alaka lışmıya başl:ıdı. Az zaman sonra, 

T h • t t • • gösteriyordu. Parlak zekasi herkesin lmevcud bütün barutlara üstün bir a s 1 sa ı __ m_ es ur e 1ş1 1 ~:~~~in~i~e~!);~;::· ~::i~ı~;::s7~:. (Avrupa barutu) icad etti. Ve aile-

1 

~ sinin elinde kalan son birkaç para 
'T' d • •• .. d. w • d dükknndan uzaklaşmasına razı oldu. ile bugün dünyanın en büyük barut 
1. Qr lyOnUn para Ver l gı Q Qm- . Çocuk hekimliğe heves etti. Mek- fabrikasının temelini kurdu. 

l v ld k hk I t<'be girdi. · Diplomnsını aldı. Sonra Babası, konsola ve imparatorluk 
Q 7 ÇO ga l ÇQ ma eme UZU Y Or • facin muharriri oldu. İktısad işlerin- devrinde Fransaya dönerken, o si -

d~riJı fcr]ı misafirlerinden kayınpe- Düşmenin uvertürünü yapan ba
hğ hiısırçarşısında ödağacı, hacı- bayani kılıklı bayan, yanımdaki 
lı:lırı aldığı tarihi dostlarına, bayan masada oturuyor. Başını siyah bir 
!Ja)'~n asrt genç arkada~larından başörtü ile sıkmış, fakat yanından 
tı ita kaynananın yedi mahalle aşı- yemenisinin oyaları gözüken, saçla
\ıard ll'ışularına kadar her çeşid halk rını iki örgü yapıp başına koskoca 
~ ı. Önıründe belki, belki değil bir de kırmızı kordela bağlamış el
' ~a~ak ilk defa böyle bir gece ya- leri kınalı bir kız çocuğunu dizi di
~j'ar bay kayınpeder gözleri par- bine oturtmuş, geçkince bir kadına 
oal'ıa ~k, ellerjni uğuştura uğuştura dert yanıyor: Dölarok tarafından düşmanları 
, 13~.ahat veriyordu : _ Ah kardeşim, sorma başıma ge- aleyhine açılmış olan zcmmükadih 

ele hak<'mlik yapıı. 22 yaşınd:ı kr:ıl- Iahların, mc\•addı müştailenin isla
mPyc getirilmiştir. Tardiyo ile mü- lık işlcrıne dair mühim bir eser yaz- hına çalışıyor, dünyaya korku salan 
him bazı şahidler mektub yollaya - dı. Didcro, .Minıbo gibi meşhur Fran- silhlar icad ederek para kazanıyor
rak mahkemeye gelemiyeceklcrıni sız muharrirlerinin samimi dostluk- du Vaterlodan ve Nnpolyonun düş -
bildirmişlerdi. larını kazandı. Hükumet Reisi Tur- mcsinden sonra, Dupon firması ar

tltı,a oyıc olduğu daha iyi değil mi )enleri... Meğerse yerleri yağlamış- da\•alarının görülmesine de\'am e -
~ d sırn? Eve sığmıyacaktık, sonra lar, ne bileyim ben, ayağımı atar at- dilmekkdir. Dölarok'un düşmanı o

e batıp çıkacak, biz de yorgun maz küttedek yere çökmeyim mi?.. lan Pozodi Yorgo gizli silah depola
buıı~ektik. Allahtan damad akıl etti Az daha kuyruksokumum batıyordu! ı rı meselesinden dolayı tcwJuf edil -
, ·?\edersin?.. Dirseğim de fena sızhyor. İncindi miş, fakat son muhakemede bulun-
~eğe hakkım var efendim. galiba... Devamı 7 inci sayfada rnak üzerel kendisinin ınnhkcmeye 

==-====================:=:a.===== gitmesiııe müsaade olunmuştur. 
~ A WJ } Pozodi Yorgo pazartesi günü ya -

Geçen sefeıki muhakemede Yi - go k_çndısini himaye etti. Kendisine tık dünyada me§hur olmuş, tanın
bamd Garay uzun uzndıvn söz soy- rsal<:t µnvsnı verdi. Artık Ver.sayın mıştı. 
lem iş, Tardi) onun aleyh11ıde bulun- güzel kadınları yanınd m ayrılmıyor, .B?tün on dokuzuncu asır, siyast 
mu.,,tu. Tardiyo buna teessüf etmiş, etrafında pervaneler gıbi dolaşıyor- 1 ~adısel~r, ~~hranl~r, .. to~. fobrik~la
sonra celse tatil olunarak 29 tPşrini )ardı. 1766 da rısil bir kızla evlendi. rmın ekmegıne yag surdu. Meksıya-

~ B E D 1 lJ ı L D 1 z 
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nında polisler olduğu halde mahke-

snniye kalm1ştır. Nnzır oldu Benjamen Fı·anklenle dost ya karşı yapılan sa\·aşlar, iftirak mu-
Devam• 6 ıncı sayfamı ·dn loldu. İhtılalde ölümden kurtuldu. harcbeleri, insanların biribirlerini 

____ öldürmek hususundaki delilikleri 
' Duponların servetini arttırıkordu. 

May erllng Daryö 

Gizli cemiyet in esrarı 

Artık meydana çıktı ' • 

Bundan sonra Dupon firması A -

l
merikanın en bütün ticaret işlerine 
girmiyc başladı. Birçok maruf şir

ketlerin hisse seneblerini aldı. Umu-

M ah zenle re gizli silih ve cep-·::.~~:·p::;:::y:·~:.
1

::lar 
ÇALINCA. .. 

hane dolduranların maskeler•ı (Lamon dö Dupon), ailesinin en 

1 hovarda ve zamp«rasıdır. Kadınlnr-

d u•• ştu·· vaz·ıyet degv ı·şıı· ~:o~:~!~~?~:~
3

;~~i=a~ef;a~~!:: 
Hata tahkikatı d<•va meden Fran- · 

sada meydana çıkarılan gizli silah 
depolarına aid tahkikat ilerlerken 
zabıtayı \'e adliyeyi bir zamandır 

meşgul eden başka bır mes<'le daha 
çıkmıştır. İlk tahkikat günlerinde 
bir takım kağıdlar bulunmuş. bu kfı
ğıdlarda gizli teşkilata mensub olan
ların isimleri, hüviyetleri yazılı ol
duğu tahmin edilmişti. Hakikatte de 
o kfığıdlarda bunlar yazılı idi. Fakat 

o kadar mahirane tesbit edilmiş bir 
surette ki listelerden kimlerin gizli 
cemiyete dahil olduğu, kimin olma
dığı belli olmuyordu. Bunları anla -
mak için bir anahtar lazımdı. Zabıta 
giinlerdenbcri bunun üzerinde uğ -
raşmış, nihayet listeleri okutacak a
nahtar bulunmuştur. Art•k tahkika
tın üçüncü haftası başlam;ş, bitmek 
üzredir. Bu liste ele geçtikten ve 
mahirane bir surette saklanmış o -
lan isimleri okunduktan sonra tah -
kikatın daha genişliyeceği sövlcn -
mektedir. Şimdiye kadar gizli tu _ 1 ls t lcvabdan son rd s e rbe st oıral< ııa nıar 
tulmuş olan bir çok noktaların da tarı bulmak yukarıda :;öylendiği ü- cemıyetin teşkilindeki maksada sa
artık gazetelere geçmesi mümkün zere kolay olmamıştır. Bu öyle ha- dık kalacağına \'e reisin emirlerine 
olabilecektir. Fakat şimdiden malıim tıra geleceği üzere bir rakam, bir i- tamnınile itaat edeceğıne yemin e
olan bir şey varsa Fransada bir za - şaret değildi. Bir kit:ıbın sahifcle - derdi. Faknt bu yemine riayet et -
mandanberi gizli bir cemiyetin te - rinden her şey meydana çıkmıştır. mediği \'e eı-.rarı başkasına söyledi
şekki.il ettiği, faaliyete geçtiğidir. Kitabın sahifelerinde ancak gizli ği takdirde kendisine verilecek ö -
Bu gizli teşkilatta kimlerin bulun - cemiyetin azasınca ınalüm olan yer- lüm cezasını bilmez degildi. Gizli 
luğu da son ele geçen listeden anla- !erdeki harfler bir anıya getirilerek jcemiyet tahkikatı ileı-ledikce bir ta
şılmıştır. Bu teşkilatta öyle olur ol- bir çok esrar meydana çıkarılabili - kım ndamlar daha te\'kif cdilmekte
maz adamlar değil, Fransanın prk i- yordu. Gizli ceıniy<•t rızası buraya da- dir. 
leri gelen adamları dahil bulunmak- hil olurken yemin ederlerdi. Bu ye- Muhtdif yerlerde bırakılmış si -
tadır. Gizli teşkilatın kullandığı şif- minin ne tarzda olduğu cb şımd i tah- !ahlar, Almarı obüs topları bulun -
reyi halletmek için lazım olan anah- lkikatla anlaşılmışt ır. Cemiyet azası maktadır 

lere alaylı bır dedıkodu mevzuu \ol-
muştur. En genç Dupon, İrliındalı 

1 

bir kızla evlenmiştir. Kız o kadar 
hassas, o k~dar içli, o kadnr rakik 
kalblidir ki, ha 1ntını, hmcinslerini 

!ölüme siirükleyen şayler sayesinde 
lemin etmek, süslenmek, eğlenmek 
istememiş, isyan etmiştir. Bunun Ü· 

zerine1 kocası silah fabrikasrndan a
rılarak, ipek, kağıd sc selloid fabri
kaları kurmıya mecbul olmuştur. 

Cumhurreisi ruz\'dt, intihabat 
mücadelesinde, siyaseti aleyhinde 
bulunan ve kendisine düsmanlık gös· 
teren top, barut tüccarlarına karsı, 
bilhassa Duponlara şiddetle hücum 
etmiştir. 

Fakat genç Duponun güzelliği, iyi 
kalbliliği, iki gencin Miyami'nin sı
cak güneşi altında doğan aşklnrmın 
derinliği, Amerikada ayni derec<>de 
şöhret sahibi olan iki aile arasındaki 
husumeti ortadan kaldırmıştır: 

(Devamı 6 ncı Sil} fada) 
llll111Hlltllll11UlllllllUlllll111111tltllt11tlllll1llll11Ut111UUIUIJ1111tl• 

NİŞAN 

Esbak Kastamoni meb'uslarından 
ve Darüleytamlar müessisi merhum 
ıBay İsmail Mahir Balcıo!Hıınun kızı 
ive Süleymaniye Orta Olrnlu beden 
terbiyesi öğrctm('ni B:ıyım İsmet 

1 Balcıoğlu ile emekli adliyccilerden 
I ve müdc-rrisinden B::ıy Ali Fevzi Ay 
ın oglu ve ist. Belediyesi Karaağaç 
müesseseleri ayniyat muhascbe~ısı 

!Bay Lütfi Ay'ın nisanlanma merasi
mi diin akşam Park Oteli salonlarınclı 
her iki tarafın akraba ve dostları a
rasında yapılmıştır. İki tarafa da sa
adetler dileriz. 
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Bir düğônden 
Reportaj 

( 5 inci 'ay/adan dtoam l 
- Aman JCızım, sakın ihmal etme .. 

Averof takib edilebilirdi ! 
eve gider gitmez yumurtanın akını 
zeytin yağile karıştır, sarıver. Bak
tın olmadı, çıkıkçı Feyzullah Efen
diyi biliyorsun .. hemen ona git... Sa-

Deniz 
11lana 

kın hastnhaneye gitme .. adamın ha-

d •• şına iş çıkarıyorlar. Sonra da sakat 
UŞ• bırakıyorlnr. . harbinde de en büyük muvaffakıyet 

toparlanmak fırsatını vermeden üstüste 
hamleler yapmaktır 

Sağımdaki masnda ihtiyar bir a
damla ihtiyar bir kadın oturuyorlar. 
Bir de genç kızla bir çocuk var yan
larında .. 

Kadın; açık saçık, yarıbellere ka-
v Sur'at, düştuktcn sonra muvazi se
~ ır l'l1uharcbesini kabulden başka 
, arle kalmadı; Barbaros batı kara 
,,(' e s . d 
~ 1 cyır en vazgeçerek tedricen 
; ı dıza döndö, bu \'aziyet1e ateş tev-

11 hatalı idi· dort "C'mi birden Ave-tof , b 

lt u konsarıtra ediyordu. Bize ateş 
tn0k .. 

\ ıçın sipezyalar serbest kaldı 
t 

0 
Averofu su, alev ,.e duman sü

~nı rı nrao::ında bırakan dört gemi
~ıın hıç bıri. kendi mermisini tef-
z Ve atışlarını tanzim edemedi. 
lth}ı kruvazorün sıpezyalardan ay-

l dar dekolte bayanları görünce, kü-

f 
ya ve personel kadrosunda açılması bin uzunca bir müddet için hnrcka-

çük dilini yutacak kadar hayret gösmuhtemel boşlukları doldurmıya ta iştirak edemiyeceği ve diğerlcri-
teriyor: 'doldurmıya muhtac olncağı tabiidir. jnin kısa bır tamirden sonra faaliye-

ı - Ne günlere kaldık efendi. ne Kumandan, vasıflarını kendinde top- te başhyabileceğı anlaşıldı. Hamidi-
. "d ~ · · bh ı "h k d b" "k h . günlere kaldık. Şu hale bak. Göğüs lamış bır sc\'ku ı are amırı, ce e yenın ı tı a ına a uyu e emmı - w k b 

1
. k d 

1 
k 

· · · · k t ·ı kt 'd F "l ı d bagır açı •. yan e me a ar çıp a ... gerısmdckı mekanızmayı çalıştırara ve \ erı me • e ı ı. ı o mman an- Ü . d 
1 

f d' d 
d 'h ı·d· wl v k t'l d · k k .. Rahmetli ski.ı ar ı e en ı vaız a bunları evvel en ı zar etme ı ır; ıg1 tam ll\'\'C ı e enıze cı ma mu- k k d 

1 . .. 
1 

. . d . söylerdi. Kıyamete ya ın a ın ar-Zıra, kazırılan fırsatların doşman le- talensında ısrar ettıgın en tamır- j • k lk k d' 
h · h.. ı d v · ı· k • ı b t d k k t•• h b k dan ar hnya a . acı ıye ... ınc ası e ccegı şeamet ı ye un er ı me ı ·çe a ı mu .are e ma - ' b . d 

w • • v k Erkek ceva \'errnıyor u .amma, karşısında meslege, memlekete ve •sadıle huruç yapmamoga .arar ver- . . • k ·v· d h k 
tarihe hcsab verecek, levazım daire- di ve r.ıldığı butün emirlere karşı bu ıçındcn salavat çe tıgı e mu a -
. f b 'k 1 "d" l .. ~.. d ğ'l J.: d d d H lb k" ak"b' kaktı. sı ve a rı a ar mu ur ugu e ı , .arar an onme ı. a u ı; r ·ı ı-

r. ?)) ·ı 
f 1 brışlaynn yeni safhada ikin-

b ırkaınızın mc\'cud olmayışı, Bar
trıaro \•e Turgudu ileriye atılmaktan 

bizzat kumandandır. /ne yeni darbeler , urrnak için tami- Genç kız annesine danseden bir 
Vazifesini muharebe çerçevesile 

1
re muhtaç gemilerin iltihakını bek- çifti gösterdi: 

t C1ıetmeı: suretilc> vine kendini gös-erd w 

tı ı. llurnda yapılacak şey, her ih-
re7ale .karşı Demirhisarları filonun 
trı akatıne c lbetmckti. Zira kom -
l' 

0
dor llarbnros Bozcaadadan İm-

Oz S J • 
tid· .u ~rına hareket etmışse de Me-
~ l~enın hüsumuna uğramak kor
h081.1e Pek geniş bir kavis çizdiği için 
ti n~z ortada yoktu. Binaenaleyh bi
tı ncı muhrıb iırkamız Averof üzeri
~:~tıhrken torpidobot fırkası sipez
A1 ra sevkedilır. Leonlar şaşırtılır, 
<! anevi kun·eti zaten bozuk olan 
~1'rıanda panık husule getirilirdi. 

dı .\'<:"?'of, Barbarosun provasına gel
'l:ı g~ \"akıt on altı kerte sancala dön
f~ ~·apılabilecek hareketlerin en 
CIJııası oldu. Üç muhrib mutlaka hü
tırrnıı kal<lırılmalı idi. Diişmanı ba
bı.ı rrı k ınelıle yapılacak ölesiye bir 
tı) curn, Lconların müdahalesile kı-
c tn Zdı; Çunkü Barbarosun hima

t ınal' :d . A\'n~ zamanda iki mü
ckıı zırhlı iskele)<' hnp yol Yer

surctıle A ,·erofu geriden kilid 
H n rlu~urur, Lconların mü-

al n<' miıni olur ,.e birinci muh
ı m ı i tC'di i gibi harekete 

muhdud zanneden bir kumandanın )emeğe lüzum yoktu; iki zırhlı, iki - Bak, Süheyla ne güzel oynuyor? 
üssülhorekesine döner dönmez ayni kruvazör, altı nıuharibden müteşek- _ Baknyım hangisi .. o şırfıntı da 
nakorat ile feryada başladığı görü- kil daha mütecanis ve daha süratli ne zaman öğrenmiş bu dansı.. şu 
1üyor. Bu nakarat, tamir ve leva - bir kuvvetle fılo muharebesi yapı- kuyruklu herifle danseden mi? .. 
zımdan başka yaptığı muharebenin labıleceği gıbi küçük torpitobotlar- _ Evet.. 

0 
kuyruk değil anne, 

düşman üzerindeki tesirini öğren - 11a münasib fırsatlarda hücumlara f k 
ra .. mektir .Hükumetin düşmana dair a- kalkışarak maksada doğru ilerlemek 

lacağı malıimat, kendi teşkilatile mümkündü. - Ne ise.. fımk mırak.. efendi, 
gördün mü Nasib Efendinin kızını .. 
maşallah pek serbest bırnkıyorlar. 

Allah vere de .. 

mütenasib olur. O bir servet rr.ese- Filo kumandanlığı bir taraftan da 
lesidir; dar büdceli bir hükumet, te - !İmroz muharebesinin düşman üze -
sadüfün getireceği haberler ve ya- rinde icra ettiği tesirin derecesini 
hancı memleketlerdeki Sefarethane- !hükumet vasıtasile öğrenmek isti - Birden aklına gelmiş gibi kızına 

döndü: lerinin verecekleri raporlar ile ikti- yordu. Mondros limanının hücra bir 

- O kuyruklu herif senin önünde 
de boyun kırarsa sakın kalkayım 

deme ... 

faya mecbur kalacak ve Umumi ka- /mevki olması Salamin tersanesinin 
rargfıh ten\'ir vazifesini bu hudud ticaret limanından ayrı bir \•aziyet
dahilinde ifaya muktedir olacaktır. te bulunması, teşkilatsızlığa inzi -

Hususi haberlerin gecikmek ve ınev- imam ederek düşman filosunun ha- _Tanımadan nasıl kaldırır anne? 
sukiyetlerine fümad edilmemek gibi •kiki rnzıyetıni derin bir rnahrumi - İkinci perde likör dağılmasile baş-
mahzurlan vardır; diğerlerinin ve- lyete gömmüştü. O kadar uğraşıldı- Jadı. Birçokları yüzlerini buruştura 
reccklcri malümat ta çok kere gazc- ğı halde ;ılmabi1en mahimat, Avero- buruştura içiyorlar, bazıları yanın 
te havadisine münhasır kalır. Kar- fun pruva direği ile ön bacasında bırakıp garsona iade ediyorlardı. 
şısındaki rnkibin en son vaziyetine sakatlık gôriılmesinden, zabit, \'e Garson bize yaklaşırken ihtiyar 
dair en kafi malfımatı almak, niha- nc-fcr olmak uzere on maktulün de- zat: 
yet filonun vazifosidir. Bu vazife, fin ve kırk yaralının hastahanelere 
/istikşnf muharc?e.lerile_ ya?ılı.~ .. ve tc,·zi cdilmcc:inden ibaret kaldı. İm
düşmanın, hakıkı vazıyetı onune roz muharebesi bilfiil daha çok şey 
çektiği perde zorla yırtılır. İlk mu- övrctmı 1ı Cıddi bır tamir görme -
harebeyi takib cd<"cek filo hanılelc- ci kce Awrofun - nümayh seyri yap
rilc istik .. r vapmok ve üğır d· rbele- ~a bıl<' - kat'i muharebe'\ e girişcmi
re devam l'tmck projelerinin bir an- ~ ('C ~1 mJhakk ktı. Sıpezyaların 

- Zinhar içevim deme in .. güna
hı büyiıktür. Kiıllü müskirün ha

ram ... Elinize alımı. usulca arkadaki 
saksıya dökün . çakmasın kimse !.. 

Masaltırın etrafında dolac;ıyorum. 

İnsan dinlemek ayıp amma .. serde 
gazetecilik var : t bulurdu, Bovaıa girmiye lü

ktu; mU\ .ıffnkıvet takib edil-
i .J• • 

'H. Şu muh kknktll' ki : Imroz 

da tatbiki de mumkundür. on m ldcn fazla ::.iirat İ\in stim tut-
1 FİLO KUl\lANDANLIGININ n adıkl rı rnbıt olmu::.tu. Fılo ve fi- - Gelini na ıl buldun? .. 

- F<'n dcgil, nmma entarisi çok 
cı hurucun t ahhurden tenh-
• <lı ı rnutakıb günlerde 

bt imi tir. 

llrn Ml VAFFAKlYET NASIL 

~ . TAKİB EDİLİR? 
b r 1

' e kl:ıketıle ncticelenmiy<'n 
~ d niz muharebesinin iki taraf ü-

de ~ aptıgı fasir dalına gizli tu
ı :;r: h.ı arat 'e znyiat olduğu gibi 
b<tı C:dılmiwrck muhasımlardan her 
br ' kcındinı galib göstermiye çalı
~ : ~u huc;usta o kadar ileri gidilir 
t<tı 1 azt gcmılerin battığı bile inkar 
l.c'll erek hakikatı ancak harb bittik
l'rb 1 n~·a ortaya çıl-tığı deniz muha
dttıe rrı nz değildir. Tek bir hamle
lij~ tnutıaka kat'i netice beklemek 
t ~ltıgelınez ; kU\'\'etler nrasmdaki 

, ete Ve muharebe devresinin hu
~ı.a~ §artlarına göre hazan mütevali 

DÜŞÜNCESİ lotıllanın kurulu ları hakkında tam 
Türk filosu kumandanlığı, hare- bır fıkir , Jırunıştı; İmroz muharebe

kata devam etmek mi.ıt~lcasında i- sınd<' tatb k C'dilen bu kuruluş, gcmi
di; gemiler üssülharckcye demirle- !erin tabi) e va5ıflan pek ehemmi -
di~i v::ıldt bankfayer hnlınde yat - yctlı tebC'ddullerc uğroımadıkça ge
malarını emr<'lnıi tı. Umumi sevki kcck mul aıcbclerde de dcğişmi)C
idarc noktai naznr,ndan hcırb. nalık c<>kti. 

uzun olmu~ .. sonra bac;ını da yapa -

mnmı lnr !.. ' 
- Allnh bir vrıstıkda kocatsın .. iyi 

kızdır. Hamın hanımcık. kadın ka
dıncık. r::ıbbim bizim oğlana da böy
le bir tane kısmet etsin ! .. 

bir safhada bulunuyordu. Lonclra (Deı•amı ı•ar) - İki elim yanıma gelec k, bugün 
konCcransı, Türkıye namına bahri- dünya yarın ahııet.. Allnh için gül 

ye nazırı vekili Salih paşanın iştı - Bugün bile talie inanan gibi kızdır. Nnmu!;una dn diyecek 
rakilc mes::ıisinc başlamıştı. Yuna- b 1 k • 1 d vok .. 
nistan Hükümcti İmıoz muharebe- İ rço.~ ımse er var ır w - Kız demin yec:il bir şey içtik, 
sine dair ne rcttıği resmi tebDğdc Filozoflar ,.e fen adamları, bütün neydi o? 
Barbnrostin kazanı patlad,ığıııı, Türk kabilivetlerile biz insanlara vazıh - Likör .. 

filosnun mağlub olduğunu ve deniz düşüd'me~ i oğretmiye çalıştıkları _ Kör mii, sağır mı neyse başımı 
kontrolünün Yunan filosunda kal- hnldf">, bu vazifel~rinde maalesef tam döndürdü nyol.. 

dığını iddia cclerck konforans mi.iza- bir şekilde muvnffak olamamışlardır. Birdenbire bir ~angll'tıdır koptu. 
kcratına tesir yapmak istiyordu. Bu Aramızda Ö) le kimseler vardır ki, Bunu bir ikincisi takih etli. Ne olu
sıralarda Garp ordusu Bernt sanca- en ibtidai bir kabılede gördüğümiiz yor, diye doğruldum. Çoluk, çocuk, 
ğına inerek denizle temasa gelmiş- mistik ve gayrimakul inançlara sa- !hatta gençler, ihtiyarlar yerde yu
ti. Midilli ve Sakız müdsfileri bü - hibdirler. B ir klarımız da mesela, 

1 ,vak yuvak yuvarlanıyorlardı. Me-tün ümidlerini filonun yardımınn şunlara J, zla ehemmi ·<?t veririz: 
ğerse kayınpecler ve k::ıyınvalde aşb. agw lıynrak kahramanca mukavemc:t Mayıs ayında evlenmek, 13 rakamı-

d ~ k e ka gelmişler, bilmem ne palas salo-cdiyorlardı. Muvaffakivetli bir e - nı uğurlu ' ) a ugursuz sayma· .. v 

-J - S O N TE L G R A F-7Birlncikanun 937 

f İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
l - Şartnamasi ve nümunesi mucibince 64000 kilo siklop çenber 

pazarlıkla satırı alınacaktır. 

11 - Pazarlık 14-Xll-937 tarihine rastlıran Salı günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ur - Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,~ 
güvenme paralariyle birlikte adı i'eçeo Komisyona gelmeleri ilan 
o lunur. M. "8000. 

* Adet Muhammen bedeli 

°'2Elevatörlü ar aba {Fıçı istifi için) Paşabahçe Fab. için 1000 Lira 
2 ,, ,. • • n Likör n ,, 1000 ,. 

l - Yukarıda müfredatı yazılı Elevalörlü arabalar pazarlık usc
liyle satın alınacnktır. 

il - Muvakkat teminat 150 liradır. 
III - Eksiltme 13-1- 938 tarihine rasllaya!'l Perşenbe günü saat 

15 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

. V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Münakasa gününden 
bir hı:ıfta evveline kadar fenni mufassttl teklif mektup ve katalokıa. 
rını yerli fırmalar mufassal imalat resimlerini bilhassa elevatörün in-

dirme kaldırma ve fren tertibatını gösterir resımli katolokhmnı i::la. 
renin lüzum göstereceği evrakı inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat 

Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek için de 
verilen tekliflerin mnvafık bulunduğuna dair mezkfü şubeden vesika 
almaları lazımdır. 

vı - isteklilerin pazarlık içinde tayin edilen gün ve saatte be. 
şinci maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyla birliktt 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. "8021,. 

* l - idaremizin Ankara Barut deposunda şartname ve pr ojesi mu· 
cibince yaptırılacak satış yeri ve memur ikametgahı inşaatı açık ek. 
eksiltmeye konulmuştur. 

11 - Keşif bedeli 4.622 lira 33 kuruş olup mu vak kat teminatı 
346.68 liradır, 

ili - Eksiltme 10-XI1· 937 tar ihine r astlıyan Cuma iÜnü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonun d a 
yapılacakt ır. 

iV - Şa rtname ve projeler 23 kuruş bedel mukabilinde inhisar lar 
Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Ankara Baş Müdürlüğünden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak e deceklerin fennt evrak ve vesaiki lnhi. 
sarlar inşaat Şubesincı: ibraz ederek bu i şe girmek için ayrıca ehliyet 
vesikasi öl malım lazımdır . 

VI - isteklilerin kanunen kend ilerind en arAnılan vesaik ve % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. "B.. "7878n 
Jf. 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 20X25 eb'adında 10.000.000 
adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 24-1·938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

iV - Eksıltmeyn iştirfık etmek isteyenlerin Mantar nümunelerinl 
münakasa günunden 5 gün evveline kadar inhisarlar Levazım ve mü
bayaat Şubesi müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

V - isteklilerin paznı lık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile yukarıda adı geçen alım Komisyonuna gelme 

!eri i an olunur. "817ln 

Grip, Ba~ ve Diş Ağrıları, Nevrali~ Artritizın. Romatizma 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece: Bakırköy 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahk~me$inden: 

Nişantaşındn Gi.izelbahce sokağın-
da 8 sayıda oturan Bedi Sırel tara -

<:r lelerle mnk~da \'arılmak icab 
~ f}l \:cı hareka\ın Rliını ona göre tan
~ l'.0lunur. Mahremiyete son dere
~ r ıa~et lüzumunun sebebi işte bu-

tuv ff ~l: b a akıyetin yeni hareketlerle 
t' '1lde ıki şart \•ardır : Sür'at ve 
et t ı.~ h Ik dnrbe<len sonra daha ça-

ni zmuharebesi hem harb, hem ele saııe. Buttin bunlara bizim ataları- nunda para serpiyorlar, bir kısım da
siy::ıset noktai nazarından vaz.i) eti mız ehemmiyet verdikleri gibi biz vetliler de, gelin parası uğurdur diye 

h kacısmakta kusur etmiyorlardı. islah edecekti. Umumi karargah 16-17 de onl::ırd::ın farksız olan ayni e cm- • -ıı 

Birincikanun gecesi filo lmmandan- mı) eti ,·ermekte,·iz. Bu hususta kü1-
Iığına aşağıdaki talimatı verdi: türün fa7Ja bir rol oynamadığı tec-

Miltiyadi Sınem sında (Kansından 

Korkmıyan erkek yoktur) yarın ge
ce (Üsküdar HALE) sinemasında 

NUR BABA 

1 

fından mezkur adreste ikamet eden 
karısı Mel.iha Sirel namı diğer E~c~ 
lita alcyhuıe açılan sulh teşcbbusu 
da\'asında hukeme günü davacı ge-
lip dava edilenin ikametgahı zabıta
ca yapılan tahkıkata nazaran meç -
hul olduğundan dava edilene ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmiş ol -
duğundan dava edilenin Meliha Si· 
rel'in muhakeme günü olan 21/12/ 
937 tarihine mlisadif salı günü saat 
ı ı de Beyoğlu Dördüncü sulh hukuJc 
mahkemesinde hazır bulunması teb
liğat makaınıno kaim olmak üzere 
ilan olunur. (2707) 

tı b· aıırlanarak lınsmı üzerine da
cık Uyük bir ci.ir'ctlc atılan taraf, 

ıtı -s~?a Yaklaşmış olacaktır. Çeki
\ıtııtıl ub, düşman yere scrilmedikce 
~ ~ Sokulmama1ıdır. Her darbe, 

t tı;ı il~~ Yara açsa bile darbeler ara-
~ ru1 ~. 'Yam fırsatı verecek fasılalar 
'r i ~'. halde bunların en son neti
\1() l' ıç . bir yarn açmamakla müsa
~l'tl~ ~ınaenalcyh sür'at ve cür'et 
tb~ tına menfi tesir v~pan hic bir 
~~t J • 

ltıı.r ' makbul sayılamaz. 
~~ argfıhtan hedef ve direktif al
i{.~~ sonra tam bir serbestlikle ha
l y k fi<lhnsına giden bir :filoda her 
bıd lııtıandanın '"ahsi livakatine ta. r. t :ı J 

~atı, tıı n ~asH bir levazım vasıtasm
lt~tıc ~UY.sek bir tabiye ihtiyacına 
t l'tce~Ya kadar bütün noksanları 

eı lıq ' düşünecek, hazırlayacak 
dt\i ~tlatrıcak odur. Cebhe gerisin-
'~- tJtn,.., . . 1 b'l" "'il ..,uzına ı) ı ça ışmıya ı ır; 
~ fır at d .. 
~ l el ın kaybolmasın an mu-
. ~ 1. l"rıes'uli_yet lekesi, harb tari-
.. ıtre 
~ ltıa ll'lez elile yine kumandanın 
"l}ıı suliilur. Zühiren berabere 

i en h . 
~ llıa afıf muharebeden sonra 
\> {!( t rekesinc dönen filonun ufak 
~~, <ıtnirı k" ·· -....ıte . ere, cepane, omur, su 

~ıhı levazımını tamamlamı-

cAveroiuıı ralınesiniıı derecesi ı übcten gorülmcktcdir. 

tahkik edilmekte olup neticesi bil - Mc•scla sporcularda gönrülen hu-
dirilecektir. M~ahaza idarei uınumi-

1
1 
susi talih alametleri şunlardır: 

yci harb noktaı nazarından ~a~sadı Meşhur rekortmen Mollison, ya
esasi, düşman donanmasını bıttıhar- nında daima bir tavşan pençesi ta

ri kuvvei küllıyesini ve üssülharc- şır. Dünya golf şampiyonlarından 
kelerini tahrib, işgal eyle~iği ada~a- Lamvbell ~oyuna baslamadan evvel 

rı istirdad ve Anado~u 11?1an.~arıle kendlsine talih getir~n bir on para
Akdeniz bo?ozı . bey?ı~dekı mu na - lığa elini değdirir. Bunlardan başka 
kaliıtı ask:rıye.}:ı .te~ıs ~e .Adal~r de- birçok kimseler romatizmaya yaka
nizinde Turk hakımıyetını temın et- !anmamak için ceplerinde patates 
mek olup düşmanla yapılan musa -

1 
t 

1 

Almanya ile 
Litvanya arasında 

ı Berlin (Hususi) - Burad:tki ga -
1 zetelcr Baltık devletlerinden Lit -
vanyanın aleyhine şidclet1i neşriya
ta başlamışlardır. Litvanyanın elin

de bulunan Memel'de bir çok Alman 
vnrdır. Bu Almanların I~itvanya hü-

l
kumeti tarafından fena muameleye 
uğradıkları iddiası her yakit taze -
lenmekte \•e bu yüzden Almanya -
Litvanya münasebatı gergin bulun

dematta icabı hale göre takib fırsat- par~a a~ı _aşır ar. f kk '" tek 'k 
~ • .r "d' Yırmıncı asır te e ur ve nı •!!!"!"~~~~~~~=~~~~~ Iarını kaçırmıyarak azamı ıevaı ın • . a !IJ 

. · ı 1" i t edilmesi teb- sahalarında bayretcngiz inkışaflara vazüelerini Hıyıkile yapmalarından 

maktadır. 

ıstı 1sa ıne sar ı gayre sahne olduğu halde hala cedlerden dolayı hasıl olmadı. Ancak, hareket-
liğ olunur.- kalma bı"rtakım ı"tı'kadatı ba· t1lava · · 

J ten CV\'Cl bir Hindlinm, tayyaremn Gece esmc-ğe başlıyan rüzgar, a -
1 

'd' , 
inanmamız pek tuhaf deği mı ır · selametle hedefe varması için ken-yın on yedinci günü fırtına şeklini 

Pl'k uzak olmıyan bir mazide vuku- dilerine \'erdiği bil' Hindistan cevialdı. Fakat filonun hareketine ma-
bulan bir hadisede, bu tezada bütün zinin tılısımlı mevcudiyetinde muni olan yalmz hn\•a değildi. Fıloya 
dünya şahid olmuştur. vaffakıyetin sırrını aramışlardır. ve filotilliıya mensub gemilerin ço-
Dünyanın en yüksek tepesi olan Netice : 20 nci asır, bir tekamülün gv u hep birden cepane, kömür \'e su 

Evercst'e çıkmak üzere birçok alim- ifadesi olmakla beraber, hadiseler noksanile tamir ihtiyaçlarını rapor , 
ler ,.e teknisyenler, aylarca çalışarak bu asırda bile yalnız ilim ve !en gözediyorlardı. Henüz Çanakkalede bu-
fcnnin en mütekamil \'asıtalarını bir lüğü ile görülmeyip, bunun yanında Junmakta olan Fabrikalar başmüdti-
arava getirmek suretile kuvvetli ve ayni kuvvette mahiyeti belli ol-rü ile maiyetindeki fen heyeti, ge- J 

milerin makine ve kazan aksamını motörlü tayyareler yapmışlar ve mıyan ve belki de yalnız bir şübhe
ve elektrik donanmalarını birer bi- bunlarla tepeye çıkmıya muvaffak iden ibaret olan talih ~ö~üğü ile t~
rer muayeneye başladı; bu muayene olmuşlardır. Fakat bu muvaffakıyet kik edildiği inkar edılmıyen ve yuz 
neticesinde iki zırhlı ile iki muhari- bu hususta canla başla calışanlann 1 kızartan bir hakikattir. 

• TEPEHAŞINDA ŞEHiR 
TiYATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bugece saat 20.30 da 

BUyUk hala 
5 perde 

Yaz.an: F. voo Schönthant 
Terce me eden: S. Moray 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• 
Şehzade başı 

TURAN 
TiYA TROSU 

Bu g ece saat 
20,30 da 

San'atkar Naşid ve arkadaşları 
BAR DÜŞKÜNÜ 
Komedi 3 perde 

AKBA 
Ankarada Kitabevi Kağıtçılık 

Bütün mektep kitaplarının An

karada satış yeridir. 

Mektep kırtasiye Ç<?şitleri en 
müsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

MERYiM 
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PATATİS özü 

Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük 
mükafatla zafer nişanını, diplom donör ve 
altın madalyayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 
•• 

Ozlü HASAN Unları 
Vitaırıin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza 
yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi. kuv. 
vei gidaiseyi çok olan Hası\n Ôzlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatın en mugaddi \'e en mükemmel gıdasıdır. Ha. 
san Ô:ılü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünemala• 
rına yardım eder. Onlan Çabuk büyütür. Neş'cli, tombul, hast~lıksız 
tombul yapar. Hasao Ôzlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba 
ve ,temek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan : 

Cinsi .Mikdarı 

kilo 

Beyaz pey ir 13900 
Kaşar pcyııır 504') 

Beherinin 
tahmin 
bedeli 

Jlk teminat Eksiltme gün Eksiltme· 
Ura Kr. ve saati nin şekli 

----45 Kr. ) 847 13 '3-12-937 Çarşam-
70 n ) ba sa~t ıs de Kapalı 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 838 sonuna kadar jh. 

tiyaçları olan yukarıda mikdar, tahmin bedeli, ilk teminat, eksiltmo 
gün ve saatı yanında yazılı beyaz kaşar peynid kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltm: lstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Lise• 
ler, Alım Satım komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin 937 yılı Ticaret Odasının vesikası ve teminat makbuz. 
!arı ile birlikte kapalı zarflarını belli saatten bir saat evveline kadar 
komisyon başkanhğma vermeleri ve şartnameleri görmek üzere ko. 
misyon sekreterliğine müracaatları. "78.23. 

Nezle hastalıkların 
kara habercisidir. 

Bir ka!e gibi sizi 
müdafaa eder ! 

Gripin nezleyi ve a-ripi ıe;irir. 
harareti düşürür. 

Baş ve diş a.Q'rıluına, romatiz· 
ma sancılarına, sinir ve adaleler. 
deki istırablara karşı en kuvvetli 
deva gripindir. 

Havaların çok karışık ve lehli· 
keli olduğu günlerde sıhhatinizi 

korumak için şüphesiz gripio kul· 
laomalısınız. 

isim ve markaya dikkat ve her 
yerde israrla GRIPIN isteyiniz. 

.. ............... ~---
ZENITH 
1938 Modeli 

En eski ve bütün Amerika-

1 
da en fazla ra~bet bulan rad. 

yodur. Satış yeri : Yalnız, Bey· ı 
otlunda BAKER mağazaları. 

------~----------------------------------------- .. ! .................... . ...L..:-~~~~~~~~~~-

biigük nıükaf at vardır 
Keşide YIL BAŞI ~ecesi Yapılacaktır 

Biletler: (2,5), (5), (70) Liradır 
~akit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız j . 1 ,~ ",. . . : 

Dr. Hafız Cemal 
CINKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 • 12. saatleri ha
kilci fıkaraya mahsustur. Muayene· 

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 

·sAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

-Doktor· Operatör--

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Bu~az, Burun hastalık

ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakbamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

•Her gUn 15· ~9 kadar• 

ÖksUrenlere ve 
göğUa nezlelerine KATRAN HAKKI EKR~ 

Baş muharriri 

ETE~! lZZET BENİCE 
Basıldığı ye"': Eniiztiya Matbaas-

MMUl"IUMtHIUllUttıttttlt uuu1utıntnu1111uı1tıtttUOUIUlltllUl 

---1-- HAZIMSIZLIK 
____ . ..-. 

Hayatın zevkinden insanı mahrum eder • . 
PERTEV KARBONAT komprinıeıer 

. ~ kuıat Çok temiz bi Karbonattan ve toz karbonat almaktakı muş 
2öz önünde tutdarak yapılmıştır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
uretile 

Kuduz Tedavi müessesinde mevcut 31 kalem eşy·• pazarlık 5 

satılacaktır. Sıhhat 
1 - Artırma 10-12·937 günü saat 14,30 dl\ Caıatoğtund3 apı· 

ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda y 
lacaktir 

kudu:ı 
2 - Kat'i gara"ti 15 liradır. Şartname ve satılacak ma~ıa: bılif· 

tedavi müessesesinin Çapadaki eski binasında her gün goru~~ 154,, 

C A F E R M 0 S H 1 L Şekeri 
Tesiri kat'i, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir· 
Bilumum eczanelerde bulunur. PMta kutu<ıu 1255 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 55) 
lS-12-937 Çarşamba günü saat 16 da Nafia Müdürlüğünde (2~ral 

lira keşif bedelli Hasköy Gümrük Muhafaza Deniz ·ıasıtaları ta~ \e 
Atölyesinde yapılacak Elektrik tesisatı, Aletlerin monte edilıne5\ııır· 
tezgahların kuvvei muharrekesine ait işler açık eksiltmeye konulınll• rt• 

• şn 

Mukavele, Eksiltme, Bayındalık işleri genel, hususi ve fenoı. siıı• 
nameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dıııre 
de görülecektir.,. 

Muvakkat teminat (15S) liradır. ·da· 
• 1 

lsteklilr.rin en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına daı~durlil• 
relerinden almış old.uğu vesi~alara istinaden ~stan~ul Nafia ~~0(7999) 
ğünden yazılmış ehlıyet ve Tıcaret Odası vesıkalarıle gelmelerı. # , 
ŞiRKETi H A Y R 1 Y E O E N: 

Sayın yol~ularımızın nazarı dikkatine: 
. . aylı" 
ı - ı ı .Hkkanuo 937 tarihinde mcr'iyyete geçecek bır, trol 

fevkalade tenzilatlı abonman kartlarının idare Merkeziye K.00
11111• 

Müdüriyeti ile Köprü Botaziçi gişelerinde satışına devam 0 ;çiıı 
maktaJır Birinci ve ?. nci kanunlarla Şubat ve Mart kış ~y!ar~ere. 
Paşabahçe, ~:; Ycniköy, Trııbya, KirCçin~n~, _Buy~ko sS 
Sarıyer, Ycnima~"atle ve Kavaklara kadar tenzılat nısbctJ Vo 
den 4~ a çıkarılmıştlr. · ,e 

2 - 1 llkk!nun 37 sabahından itibl\ren Herem Salacak. f-1a• 
Üsküdardan Beşiktaş ve Kabataşa ve Beşiktaş ve Kabataştan ıııil 
rem, Salacak ve Osküdar•a tek bilet fiyatları 2 şer• kuruş te 

1 edilmiştir. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 0001 
ıs. 12.937 Çarşamba günü saat ıs de Nafia Müdürliiğünde (tO~apı• 

lira keşif bedelli lstanbul Çocuk hastahanesi beşinci pavyonda 
lacak kat ilavei inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. to•· 

· şar 
Mukavele, Eksiitme, Bayındırlık işleri gene~ hususi ve fennı. siııdO 

meleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak daıre 
görülecektir. · 

Muvakkat teminat (750) liradır. dait 
isteklilerin en az (6000) li: alık bu işe benzer iş yaptığı~a ~~a

idarelerinden almış olduğ? vesikal~ra istinadan lst~nbul. Na~~llleıerL 
dürlü~ünden yazılmış ehlıyet ve Tıcaret Odası vesıkalarıle ~ 

t•şı 
Üsküdar iskele meydanı için lüzumu olan 2S bin tane parı"~abııııtı 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bunla~ın- h~p~ine 250~ ~ira .~edetsıerı:lile~ 
edilmiştir. Şartnamesi Levazım Mııdurluğunde gorulebılır. ~ğ'ii0de 
2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri mü~ü:lu ıeıti"'t 
alacakları fen ehli1:et vesikasile 187 lira SO kuruşluk ılk ı4 ô0 

makbuz veya mektubile beraber 14-12·937 Sah günü saat 
Dain.r EnciJmer.de l:. ulun n alıdırlar. {B) (8124) 

• . tr 
• • bioı11 111 

Kefif bedeli 915 lira 20 kuruş olan Khthane köy meld~ Le\'aı1 

miri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesı vesi~11 

Miidürlü~ünde görülebi ir. istekliler 24'.>0 N. Iı kanunda ~azılı bera.bc' 
ve 68 ı : ra 64 kuruşluk ilk teminat me:ıkbuz \·eya mek tubıle 1ıdırlıt'· 
14-1~-937 Sali günü saat 14 de Daimi Encümende b~ 
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• OOYÇE ORIENT BANK J ı;~!.~~:·1 1f.5~f.<. 
Oresdner Bank Şube~i 
Merkezi: Beri in · 

TUrkiyedeki şubeleri 

4 ___:.µ;ıııtsJ 
Yıl 1937,A.- 12,Giin 341• ,ıy 

7 B. Kanun~ 

~akitler 
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