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17 B. l«!f!in 1937 
PAZAR iDAREHANE ı lataabul 

Nuroaaıaaı,.e Şeref aok. 

f 

En son Telgrafları ve Haberleri veren 

Uluslar Kurumu namına Hataya 
gidecek ve intihabat faaliyetlerini 
miirakabe edecek olan bitaraf he
yet, bu sabah Avrupa ekspresile 
Cenevreden §elırimize gelmiştir. 

Heyet yedi azadan miite.§ekki1dir. 
Heyet, Türk Hariciyesi. namına 

istasyonda kar§ı1anmıştır. Heyetı 

TELEFON No. 20527 

AÇIK 
SÖZ 

1917den1937 e ka· 
dar ne böyle yağ-
mur, ne de sel 

görülmüş değildir! 

Yağmurlar de
Generaı lst-;.nbuldan · vam edecek mi. 

lındanb<?ri böyle yağmur görmedi. 
Verdiğimiz bu haberi teyit eden 

Rasathane, henüz yağmurun ne va-

• 
1 

yarın akşam Anka· 
raya hareket 

edecektir 
; Yunan Başvekili Ekseians Metak
~ sas, bugün A vcrof Zırhlısında oldu

ğu halde Türk sularına doğru sey -
retmek tedir. 

1 Muhtccrm misafirimiz ve mütte
.1 fik devlet Başvckilini A\•erof yarın 
1 

1 

saat on altıda limanımıza getirmiş 

· olacaktır. Kendisi istanbulda deniz-

Dün, yeni bir hadise olmamı~tır. ıMaarif Vekfll Saffet 
• de ve karada tezahüratla karşılana

Arı kan cak ve şehrimizde tevakkuf etmek-
Müftü Elhac Hüseyn bir yelkenli ile 1 

Beruta kaçmıya muvaffak olmuşsa Maarı·ı Vekı·ıı· son 
da Fransı7. polisi tarafındaı1 nezaret 
altına alınmıştır. 

'\ Vehhabi ordularının Ma,·erayı Er· so••zu" n u•• so•'yledı' 
L -...~ dün ve Filistin hudutlarındaki ta -"7/ ~ 4 

~.,coı ha1c- haşşüdatı devam etmektedir. Bu or-
-...,: 

1•tı,. lıu~rndarının o"lusundd "• duların bir ıstilıl hareketine geçip - -·--

4
'"•• ... ..,,,,.,.,.,.11~.du11da ilci kumandan ( Deramı ikinci sahijede) Üniversite mese)esİ 

O •nttu11uu111 

hin "];·p·~·~ .... ·;~k·~;j·~i·~ =~~~~:;:~ halledilmiı 
gerı·81• kesı.Jd• Oç talebe Oniversi· J ted k I sizin doğruca Ankaraya hareket r.. - · .. en çı arı dı decektir. 

~l'tl/•l ··--.---- Un~~~-rsitedeki vaziyet hakkında KARŞILAMA PROGRAMI 

l er ayrıca hzr Japon ÇIT- so~w~o:un .. .M~~ri~. Vekaletine intikal Başvekil Ekselans Metaksası İs -k / ı ettıgını dunku nushamızdaki izahat tanbulda, Ankarada \'e tekrar İstan-
Qsını da ihata ettiler a:ası~d'~. kaydetmiştik. Maarif Ve- ~~lda karşılamak ve misafir etmek 

kıtası Siper içinde ve istirahat hallnc:ıe 
'Yuzuı 2 lnd •aı/atnt•fl•J 

kaletı dun gece Anadolu Ajansı va. ıçın hazırlanan program şudur; 
sıtasile neşrettiği tebliğ ile son sözü- Averof, Haydarpaşa açığında iken 
nü söylemiş ve bir haftadır ortaya bir istimbotla Vali ve İstanbul Ku
çıkmış bulunan Üniversite ve ran • mandanı gemiye giderek Yunan Baş
dın)an bahsini halletmiş bulunuyor. vekiline hoş geldin diyeceklerdir. 

Maarif Vekaleti, Üniversitede hiç ~emi, Dolmabahçe önünde demir-
bir tebeddülü kabul etmemekte, ye- ledıkten sonra Akaym bir vapuru 1 

ni ~ir disiplin hamlesi yapmakta ve Avero:a yanaşacak ve 1\~. Metaksas- / 
netıcclerden memnunluğunu ifade la l'efıkasını ve beraberınde gelen 
etmektedir. Vekaletin tebliğini ay- zevatı karaya çıkaracaktır. Yunan ı 
_nen neşrediyoruz: Başvekiline Devlet Denizyollan rıh- , 

Ankara, 16 (A.A.) _Maarif Ve _ tımında askeri merasim yapılacak, 
kaletinden tebliğ olunmuştur: oradan ~t~mobill.ere binilerek Pera-

1 - İstanbul Üniversitesinde bu palasa gıdılecektır. 
yıl imtihanlarda muvaffak olan ta- M. ~etaksas, saa~ 6,45 ~~ Haydar
lebenin sayısı 2779 sınıfta kal 1 _ paşa ıstasyonuna gıtmek uzere otel-

' an a d 1 k ·· k • b h rm sayısı ise 1064 tür. Şu halde orta- ~n ayrı ac~ • ve ru u una ta sis e-
lama bir hesapla sınıf gcçenlerın nis- dılen hususı tren sant 7,5 ta Haydaı·
beti yüzde 72,3 tür. En çok muvaffak paşadan . .hareke~ cd:ct>ktir. 

(D 2 1 . Haricıye Vckalctı Elen Baş\"ckili-
evcamı ncı ıag/uda) (Devamı ikinci salıifede) 

kit durabileceğini ne tayin ve ne de 
Dün haber vermiştik: ' tahmin edemiyor. Yalnız muhakkak 
- İstanbul ve Ttirkiye, 1917 yı - (Devamı 2 inci sahifede) 

Denizden 2 cesed 
CIKARILDI! 

Cesedlerin ikisi de 
tanınamadı 

Kaza mı, cinayet mi, f ırlına 
kurbanları mı ? 

Boğaziçinde iki ceset bulunmuş - dedir. Hüviyeti anlaşılamıyan b ir 
tur. Bunlardan biri Anadolu Kava- ~set de Fındıklı sahiller inde çıka -
ğında, biri de Rumelihisarı sahilin- ( De1·amı 2 hı<'i sahifede) 

66 Numaralı 
•••••ııııııııırıııııııırıııııııııuııııııııuııı 

UC A S U Si] 
lngillz ente rııcens servislnın bütün iç yüzü ve 

müheyyiç, hakiki, polisiye hadiseler .. 

YARIN BAŞLIYOR •• 
o Nakleden: 

Celôl Cengiz 
<(Soo Telgraf'ta Kudus Kızları, 

Murad Reis rornanlarını yazan» 
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Lon ra top an ı- • ı i 
sında da ir şey 

çıkmıyor! izde Mısır hududunda 
c ı inci sayfadan Jevrım> Karşllama proğramı hazır Yeniden tahşidat 

salı sabahına bırakarak dağılmıştır. italyanlarm veniden Afrikada ?Jı 
Salı gününe kadar İtalyan ve Al - (Biı'inc! sahifeden devam) ı aa~.Met~ksas şerefine bir akşam ye- sır hududuna • asker gönderınelefl. 

1 
YAZAN : ErcUment SUha 

Amerika'ga dair .. 
• 

Yine 
Amerika geçen hafta, pek düzen

siz giden Avrupa işlerine karışmıya 
karar verdiğini ilan ettikten sonra 
birkaç gün evvel de Reisicumhur 
Roosvelt'in dilile bu kararını bir ke
re daha tekrarladı. 

man murnhhasları, hükumetlerinden nin Ankaradaki kabul merasimi ve megı verılccek ve bu yemegvi bir ka- M1sıı· hükumetine bunun için tct11 
Frakh sine- · · h kk a · tl · · yenı proJe a rn a talimat alacak- zıyare erme nıt şu programı hazır- bul resmi takip edecektir. nat vermeleri ve ileride bir kısı 
ma galası.. lardır. lamıştır: 20 teşriniev\'elde misafir Başvekil asker göndermek niyetinde oldıık13 

Geçen akşam Beyoğlu sinemala- Asıl mühim ve hayati toplantının Hususi tren salı günü saat on beş- ve refikası şehir müesseselerini ge- rını saklamamaları gösteriyor JC 
rından birinde La dam o Kamelya 

1 
salı günü olacagı anla~ılmaktadır. O te Ankara istasyonuna muvasalat zeceklerdir. Saat 1,5 ta Hariciye Ve- Akdenizin iki tarafında da mersi> 

1 

filminin gösterileceğini haber aldım. ıgünkü toplantıya İngıliz Hariciye edecektir . . Başve~il ekselfıns Metak- kili tarafından Hariciye köşkünde olduğu kadnr neticesi meçhul wer 
Bir dostumla beraber sinemanın ö- Nazırı Bay Eden bizzat·riyaset ede- sas .''.e ref:kası, ıstasyonda Baş,•ekil bir öğle yemeği verilecektir. Öğle _ sahne devam edip gitmektedir. ı~ 
nün~ geldiğimiz zaman şaşırdık. Çün- cektir. Ancak, muhtelif kaynaklar- ":~ılı C::!~l Bayar ve r~fika.~ı, .~fari- den sonra misafir Başvekil ve refi- biye asker göndererek orada kıt811, 
kü sinemanın kapısında duran lüks dan edindiğim intıbaa ve yaptığım c~y~.Vekılı.Dokt~r T~vfı~ Ruştu, Ha- ıkası şehrin şayanı temaşa mahalle _ takviye ttmek kararı yeni değild 
otomobillerden hep f1raklı baylar, temaslara göre, gönüllülerin karşı- 1 rıcı) e Vckaletı sı.y~sı musteşarı ~u- rini g<!zeceklerdir. Saat 20,5 ta Baş- Daha geçen Nisanda Roma kabwt' 
muhtesem kıyafetli bayanlar ini • hklı çekilmesi esası kabul edilmiş m~n .Menemencıoglu, Başvekalet 1vckil MC'taksasla refikası şerefine isinin biiyük bir içtimaında Affı~ 

Roosvelt nutkunda diyor ki : 
cMedeniyetin tahribi karşısında 

lakayıt kalamayız!> 

İnsanın şu Amerikan garabetine 
güleceği geliyor. Acaba hangi me
deniyetten bahsediliyor dersiniz? .. 
Zehirli gazlı, toplu, tüfekli, tayyareli, 
kuvvetsize, acize bıçak çeken, kar
deşe kardeşi boğazlatan Avrupa me
deniyetinden mi? .. 

yordu: . 
1
olsa dahi, İspanya meselesi bu ka - Musk.şarı K_c1!1a;, Ankara Vali ve Yunan Sefiri Rafael ve refikası ta- İmparatorluğunun müdafaası esi>" 

- Allah, Allah .. dedik; yoksa bu rarla haledilmiş olacak değildir. Da- Beledıye Rcısı Nevzad, Ankara Ku- rafından Ankarapalas otelinde bir bı düşünülürken oralara ku,·vct )' 
sinema, bar mı oldu, düğün mü, zi- va çok ince, mütemadi ihtilaflar do- lm,.a~danı G€neral M_u~ta~a, p,rotok.o~ akşam ziyafeti verilecek ve bu ziyn- }anmasına, motörlü kıtaat gönder · 

1 
~ Eğer mevzubahs olan bu medeni-

yafet mi, tören mi var? ığurmıya müsait bir davadır. Ş~fı Şevket Fuad, bırmcı daıre reısı feti, bir resmikabul tnkip edecektir. mesine kararlar verilmiş, bu knrıır· 
Öğrendik ki, filmin ilk iraesi mü- Gönüllüleıin çekilmesi en başta Cevad, Ankara Merkez Kumandanı 21 teşrinic,·vcl persemb gı.·· ·• · ların ehemmiyeti kaydedilmekle 

b 
Alb Al' D . E . t ~ e ınu mı- e-

nase etile gala müsameresi verili - miktar ihtilfıfını doğuracaktır. Bunu .. ay . 1. emır, mnıye Direktö- safir Başvekille refikası sabahleyin dl) geri kalınmamıştı. İtalyan g:ıı 
yormuş .. ve elbise mecburi imiş. Frankonun muhariplık hakkının ta- ru Sadrı ıl? yunan ~faret~ erkanı şehrin tarihi müesseselerini geze _ tclcrinin ve şu son Habeş seferi çı1' 

Vemindgaraip .. biz de aristokrat- lnınması keyfiyeti takip edecektir. l tar::rın~an ıstıkbal edılecektır. Baş - cckler \'e saat 1,5 ta Anadolu Kli.i _ çıkalı İtalya için parlak yazılar) . : yetse, Amerika bu işte pek geç kal-
mış sayılır... Çünkü bu muhayyel 
medeniyetin delik, deşik edilmemış 
bir tarafı kalmadı. 

ılaşmı) a başlıyoruz galiba!.. Yalnız böyle iki ihtilaf mevzuu bile ~'ekı:, ıdstasyon?a bir ihtiram kıt'ası btinde şereflerine Genel Kurmay zan· bazı yabancı muhabirlerin pe. 
ı * L.oncira toplantısının kafi ve cezri ara ın an selamlanacak ve kıt'aya Başkanı tarafından verilecek öğle riyatından bunu öğrenmiştik. falt 

Hakikaten bu Amerikalılar garip 
insanlar vesselam .. 

Be!ediyemlz sinni bır sonuç vermesine manidir. .refakat eden band~, ~u me~asi1!1 es- yemeğinde bulunacaklardır. Saat 17 kararın tatbiki bu zamana kadar ıı· 
rUşde vasll oldu· İngiliz ve Fransız hükumetleri, 

1
n.asında Yunan mıllı marşıle Istik- de misafir Başvekille Madam Metak- 1 çin kaldı?.. diye bir sual sorJll" 

1 Madem medeniyetin tahrip edil
' lll€sine lakayıt kalamazlarmış ta, 
şimdiye kadar ne beklemişler yahu .. 
biraz daha gayret edeymişler, Hıka
yıt kalamıyacaklarmı söyledikleri 
medeniyeti, asrıhazırı kurunuvusta
dan daha berbat bir halde bulacak
lardı. 

E t 
.. 

1 
. . d -- her ne kadar kat'i neticeyi Londra lalM~ar~ını çalac~ktır. . sas şerefine Dahiliye Vekili ve Cum- hnkkınızdır. . 

;ve . goz crımız ay ın, artık Be- Konferansında almak istiyorlar ve ısaf ır Başvekıl ve refıkası ve ma- huri yet Halk Partisi G 1 S kr t Mısır hudud\ına İtalyan ası-e 
lediyemiz sinni rüşde vasıl oldu. bu arzularını da resmen izhar etmiş iyeti erkunı ot.omo~illere binerek An- rile refıkası tarafından ~:rm:ra ek~c:;. gönderilmesi, söylcmiye hacet ~·o~· 

•Görmüyor musunuz, artık şehri i - bulunuyorlarsa da Roma _ Berlin karapalas otelıne gıdecekler ve mez- !künde bir çay ziyafet' • .1 kt' • tur ki, yalnız Kahire hükumetııı1 

mar, asri liman, şehir planı falan fi- kur otelde kendilerine tahsis olunan Saat 19 5 ta husus· t ınl\erİı teceb ırl · değil İngilterenin de lfıkayıt J<ııl • 

i
lan gibi çocukça şeylerle uğraşmak- mihverinin böyle kat'i bir neticeye dairelere yerieştirileceklerd" ' ı re e s an u a ' v b k · Jııl' 
t varmaktan uzak duracağı ve yekdi- . . .ır. hareketlerinde muvasalat programı mıyacagı ir eyfiyettir. Italya. 

1 an vazgeçerek, ağırbaşlı, uslu ka- . Sa.at 11 .. de mı.safır .Başvekıl ve ma- tatbik edilecektir. kıimeti, bundan Mısır hükuınetııı 

l
mil bir insan oldu. ğerini takip edecek ihtilafların bu ıvet e k R t h k" re-" ı. ı· anı ıyas.e ıcum ur oşkii- İSTANBUL DO .. NÜ .. kuşkulanmaması için teminat ,,e 

Ser el d b · d ı·kı· prensibi ihlal edeceği aşikar bir ha- ne g de k d ft h • STTNDE b~ .. ı er e? erı e ı ı taşı tıkayan ı re e erı ma su su imza e- M · f' B k .1 ~ \' .. .:· 

1 

bilir. Kahire hükıimetile bnhiS 
munnsebetsız bir nesne gı'bi köprü- kikat halinde ileriye sürülmektedir. deceklerdir ısa ır aşve ı ' cuma gunu 9,20 tl 1 t A k b bellid. Hikaye meşhurdur : 

Bcktaşinin biri derenin 
oturmuş .. çamurları sıkar 

kenarına İtalya ve Alman'-·a, bütün bu mü- · de Hnydnrpaşa istnsyonunda karşı- s~re e 
0 muş ur. _nca es ıı 

sıkar di- nün iki tarafından akan insan, vesa- " Ekselans Metaksas, saat 11,20 de !anacaktır. Hareketindeki mer . kı, İspanya meselesınde İtalyan 
zermis. 

iti nakliye selini dakikalarca zakerelerde vakit kazanmayı ve bir Yunan sefirile birlikte Hariciye Ve- burada tekrar edilecekr O a~ım tainazarı galebe çalsın dıye noıt'. 
yerinde çivileyen Galata tramvay an önce Frankoyu muzaffer kılma kilini, 11,40 da Genel Kurmay Baş- rükuplarına tahsı's edı·ıeınr. , ra a

1
n hükumeti diplomnsi faaliyetten b ', 

duragwı kald ld H lk imkanlarını elde etmeyi istihdaf et- kanı Ma 1 F · ç k v '\apur a 
E 1 

. ırı ı. a maşallah çi- reşa evzı a magı ve saat Deniz'-·olları rıhtımına orad d _ bir de askeri faaliyete lüzum gCJJ 
( - ren er ne yapıyorsun?.. u· . 1 d mektedirler. Frankoya yapılan son 12 de B k'l kT · · " , an a o ı - İnsan yapıyorum .. demiş... v ı gcçıt er en güle oynaya, alayla, . . 1 . aşve ı ve ı mı zıyaret ede- tomobille Perapalas otelini te if e- ımüştür. Son. aylarda İngiltere.~ 

Sormuşlar: 

- Çamurdan insan olur mu? heyamola ile geçiyor. Sokaklarda, y~rdıı:ı~arla da. bunun temın ~dıle - cektır. deceklerdir. şr lhcle M. Nevıl Çemberlayn Bnşve . 
B k iki yüz kiloluk yük yüklenmiş hamal- bılecegı kanaatı Roma ve Berlın me- Hariciye Vekilile Mareşal \'e Baş- . . . !olduktan sonra Romada bazı üJlll 

e taşi başını sallamış: lar yerine eşyaları çocuk arabal hafiline hakim bulunmaktadır. İtal- vekil vekili de bundan sonra kendi- Mısafır Başvekil, saat 11 de İstan- ler belirmemiş değildi. Yeni 13ııŞ' 
- Rızkını vermedikten sonra yap ile taşınır görüyoruz. arı yanların tekzibine rnğmen iki piya- sine iadei ziyaret edeceklerdir. bul Vali ve ~elediye Reisini ziyaret kıl He Hariciye Nazırmın fikirlt'. 

yap salıver!.. İş bankasının önü asfalt oldu, E- d: fırkasile bir topçu liva;:ı~ın ve Madam Metaksas saat 11 de Ba !edecek, bu zıyaret 11,5 ta Vali tara- mutabık olmadığından bahsile bil 
Ayni şey Amerika için de söylene- minönü fstimiakine başlamak için yuzlercc ~ank, tayy~re, mot~rız~ va- CeHil Bayarı, sonra Bayan Fe~.:~ fın?an iade edilecektir. dan istifade ümidine düşüiiirJ<f 

bilir: komisyon kuruldu. Çocuk bahçeleri sıt:ların Ispanyaya ıhraç edılmış ol- Çakmağı ziyaret edecek, bilaahre bu . Saat _12 ~e Yunan Başvekili Tak - tabiidir ki Mısır hududuna yellid~ 
Müdahale, protesto değil mi yapa- açılıyor. Eh .. dideler ruşen. Artık İs- dugu muhakkaktır. ziyaretler iade edilecektir. sım 5.bıdesıne merasimle çelenk ko- kuvvet göndererek İngiliz cfkıll'! 

cağı?· Bir işe yaramadıktan sonra, tanbullulara karada ölüm yok. Be- NEŞREDİLEN RESMİ TEBLİG Misafir Başvekil öğle yemeğini yacaktır. mumiyesini kuşkulandırmak dor, 
söylen söylen dur ... Her şey vaktin- lcdiyemiz rüşdünü ispat etmiş sayı- Londra, 17 (AA.) - Hariciye Ne- hususi olar~k Yunan elçiliğinde yi- . Eaat 13 de Tokatlıyan otelinde Va- olmıyacaktı. Nitekim Roma hil1'frı• 
de gerek. Akıllı düşününceye kadar lır. Onun için artık biz gazetecilerin zareti, Ademi Müdahale Komitesi yccektir. Oğlcden sonra Başvekil lı tarafı?dan bir öğle ziyafeti verile- meti böyle bir mesele çıkarara1c • 
deli, köprüyü sekiz defa geçer, der- kendisine vasilik etmesine ihtiyaç celsesine müteallik olarak neşret - Eksc1iins Metaksas saat 13,5 ta Bü- cektir. Öğleden sonra M. Metaksas, gıltere tarafından şikayete Jllıılı 
ler... ta knlmadı demektir. miş olduğu bir tebliğde komitenin 1YÜk Millet Meclisi reisini ziyaret e- Yunan tebaasının ziyaretini kabule- bırakmadı. 

Ne doğru söz! ErcUment SUha Fransız tekliflerinin aza tarafından decek ve bu ziyaret 16 da iade edile- decektir. Lakin o zamanla bu zaman arnSl\ 
~~~~~~=~============~~~~~~~~~=·h~6m~erinet~di~ilme~~ka- f~ktt~ YunanBa~~ili ~ teşr~i~\'cl ~k&~~klik~du.Bireye~~A 

en 1 a r
lrnr vermiş olduğunu bildirmektedir. :~kşam saat 20,5 ta Başvekil ve - cumartesi gi.inü sabahleyin Yunanis- deni.z korsanlığına karşı jngilt 

İçtima esnasında diğer murahhas- kılı ,·e re~ikası tarafından Ankara - tana müte,·eccihen Averof'I h ile Fransa knt'i bir vaziyet al· 

1
.... n ed ı•gv • lar tarafından yapılacak teklifler palas otelındc misafir Başvekille Ma-ıkct cdecektır. a are - Roma, kendinin uzakta bıral ıld• 
- hak kında da ayni sure ile hareket """""''""""""""'"""""'"""'"""'"""""""'"'"""'"'"/'""'"""'""""""""""'""""""'""'""'"""'"'"'""""""' gördü. M u~olini • Hitkr " 

Y
a g m u r 1 ar edilecektir. Ergani istikrazı 140 bin Japon askerinin ~:nm~~:r~;;ek~;;~~cı~~rar \ ı~: 

l·kramı·yeJerı· h ft k . . ğini gösterirken bir taıaft--n Y'-r. ~ 
Vehabi orduları 8 1 fÜCatı esı rdı den İspanyaya .gönüllü· yo'laJll 

(. Trenler ancak bugün ka lkabı-ıdı·ıer Harekete hazır - - ·- - Nnnkin 17 (AA) ı· . • öbür taraftan da Mısır hududunll A k 17 (A ' • · · yı malumat al- "d k .. k rııt n ara, .A.) - Ergani istik- makta olan meh .1 ç· h.. .. nı en as er yığmakla muza e 

(Birinci saJıifeden devam) masını beklemek mecburiyetinde ka-
·.oıaiı bir şey varsa yağmur, soğuk, fır- Jırloıkcn, diğer taraftan Haydarpa _ 
tına bir çok tatsızlıklara, felaketle- şaya gl?lcn ve Ankaraya gıdecek olan 
re, kazalara ve tahribata yol açmış- Ankara yolcuları ise- hazır bulunan 
tır. Dün akşamdanberi karada, de - eksprese dolmaktadırlar. 
nizde olan kaza ve hadiselerin en bil- Haydarpaşa gişesi, yolculara: 
yüklerinden biri de sellerin dört ki- c- Yol bozuk, açıldığı zaman tren 
1ometrelik bir saha üzerinde İzmit - hareket edecek.> 
Derbend arasında tren yolunu tah- Dıyerck bilet vermektedir. Yolun 
rip etm,,sidir. Bu yüzden dün ak - nıhayet bir iki snat sonra açılacağını 
şam ve bu sabah Anadoluya ve An- tahmin eden bir çok yolcular, trene 
karaya gidecek trenlerin hiç birisi binmişlerdir. 
hareket edememiştir. Öğleye kadar TREN KALKMIYOR 
ila yol tamir edilememişti. İzmit ile Ekspres, mutnd olan 19,15 de kalk-
Dcrbend arasındaki arıza şövle ol - mayınca, yolcular bekJemi e k l-
muştur: ı Y oyu 

. . ı muşlardır. 
Şıddetlı ya rmurlar nctic('sınde F.ıkat bu bckl"mc.k b' 'k' tl 

f d wı d b" . k b" " .. ' ır 1 1 saa a 
ag ar an uy~ .. ır sel kopmuş ve kalmamış, sabahın sekizine kadar 

bu mıntakadakı dort kılomctrelık de- d<'vam ı>lmı"'lı G , d · ] · tT · . ~ r. ece ) arısın an 
~ıryob~.n~ ıs ~dad et_mıştır. Sel saat - sonra hazı yolcular Haydarpaşa ve 
erce utun şı etılC' de\ am clmış Kcıdıkovdek · 01 ıı ·ı ı k ' b d k' b k.. .. . J ı C' ere gı mış er, e -

k·~ 1
ura a ı ır ·opruyu tamamen serısi trende yalmışlardır.•Yolcular 

«ıp amıştır ' .. · araı:;ında bulunan Nafıa Vekaleti Si-
Du nsaat 14,30 da Hnydarpasad:m ya~i Mı.ist{'şa B s d · 

Ankaraya hareket eden maışandız harnkC'tınd"nı .~ ad~ . kırrı .ka trenın 
t . . . . . .. " umı mı estı ten son-
zmıte gelınce, ılerıye gec(>mıyccc - 1 ra v~taklı vnrrond l 

w. • 

1 
• " b a uyumuş ur 

gını an ayınca burada kalmıştır. Haydarpaşa gar ga · d. d~. 
D"v t ft A k d l • zınosu a un 
ıger ara an n ara an gc en aJ,şam sa bh kadar n k k 1 , 1 ekspres d ••t t fta k I • çı a mış, ) o -

, e 0 c ara a mıştır. cuların bir kısmı burada istirahat et-
SULAR RAYLARIN ALTINI mışlerdir. Sabah olduktan sonra da 

BOŞALTIYOR • 
Bütün şiddelile devam eden sel trenin ne zaman hareket edebileceği 

rayların altındaki toprakları aşın ~ dört kilometrf'lik yolun ne zaman 
dırmıya koyulmuş ve ehemmiyetli tamir edileceği anlaşılamayınca, 
derecede tahribat yapmıştır. yolcuların bir kısmı biletlerinin pa-

Vaziyetten haberdar olan Derbend rasını geriye alarak evlerine dön -
:-c İzmit şimendifer idareleri ora _ mi.işlerdir. 
daki ameleleri derhal seferber et _ Söylendiğine gör<', şiddetli yağmur 
rnişler ve hattın tamirine sevketmiş- yağdığı 7.aman, Derbend mıntakası -
lerdir. Fakat sel, bütün şid'detile de- nın her zaman tehlikeye maruz kal
vam ettiği için, l:Iaydarpaşadan ve dığı, fakat bu seferki kadar mühim 
İstanbuldan imdat istenmiştir. bir sel tahribatının 20 senedenberi 

500 AMELE GİDİYOR vukua gelmediği anlaşılmaktndır. 
Haydarpasa İşletme İdaresi, der _ Yol, öğleye kadar açılamnmıştı. 

hal hususi bir trenle, hadise mahal _ HAVA VAZİYETİ NE OLACAK? 
line beş yüz amele ile bir kaç vagon Yağmur, bu sabahtan itibaren kıs
kum ve çakıl göndermiştir. Bu tren, men kesilmiş gibidir. Fakat, hava ka
iki saat sonra sel mahalline vasıl ol - palı \'e soğuktur. Resmi rasad mer-
muş ve ameleyi çıkarmıştır. kezleri knt'i bir şey söyliyememek _ 

YOLCULAR TELAŞDA tedirler. Hava ve deniz işlerinde tec-
Derbendden öte tarafta kalan An- rübenin verdiği gayretle ekseriya i

\kara yolcuları, trende yolun açıl - sabetli tahminlerde bulunan ihtiyar 

(1 inci say f adan devam) 
geçmiyecckleri henüz anla~ılama -
mıştır. İngiliz :f evkaliide mümessili 
ile Hicaz Hükümdarı arasında mü -

zakeratta bulunulmaktadır. Vehha
biler Filistinin taksimini protesto 

etmek ve böyle bir hfıdise vukubul -
duğu takdirde fıılen müdahalede bu
lunmak üzere hudutlarda tahşidat 
yaptıklarını beyan etmektedirler. Di-

ğer taraftan bazı Arap rüesasının 

Musoliniye müracaat etmesi çok şa

yanı dikkat görülmüştür. Bu miira

caatlar İtalyanların oynadığı rolü 

bir nevi teyid mahiyetinde tefsir e

razın b .. 1 amı ' ın ukumet h d .. .. .. d' 1 k b. ıı1ı. ın ugun yapı an ikramiye ke- kuvvetleri il k' . . ç· asın a sozunu ın etece ır 11 • 
Ş.d . . 

1
. 

1 
. e se ızıncı ın ordusu- 1 k . . . T • tııJl 

ı esının ne ıce erı şudur: nun Chansi'n. . r . a ma · ıstemıştır. Netıce onun 
57899 numaraya 30 bin lira Pinghingkoua~n u:1;:i~. garbısmde ni ve istediği gibi çıkacak Jll~~" s · 

198147 
15 

> > bir Japoı1 i k "h ıen arasında Buna knrşı Londra ve ParıSl~·i 
> ır asını ı ata etmiş ol _ 'd v • • çe" 

49536 > 
3 

duklarını beyan t kt d" ıgı vazıyet ıse sabırsızlıktan ( 
> > A 

1 
e me e ır. mek halidir. Kuvveti olan dabB 

, 3 ra arında bu mıntakny1 işgal et- . . . 
> > mek1e olan G 1 f k sabretmeyı bılır; derler. f 

197347 3 • enera ır ·ası da bu _ R 11 ··' 
> > > lunmakta olan 40 000 J . Ahmet ~ ..... . 

49533 • 909 > nak~Iüt. yolları k~silmiş~fr~n~ mu- M~~·~if ·v~kilf ·5011 
5i218 > 909 > .~ ashı~~gton, 17 (A.A.) _ Öğrenil- • 

160091 > 909 > dıgıne gore, Amerika Hükumeti, do- S •• •• •• •• } dı 
160100 > 909 > kuz .devlet Konferansına Cenubi A- 0ZU0 ll SOY e 
185342 > 909 > merıka memleketlerinin iştirak et- Birinci sayfadan devoTT' 

ı . . -c~ 
196567 > 909 > me erını arzu etmektedir. olan Tıb Fakültesinde sınıf b~'.f 

Bunlard,ın gayri, 289 bilete cıe 120 Bu konferansın içtima tarihinin ta- nisbcti yüzde 90 ve en az Jllll''ıı! 

85357 

kın olma:ına rağmen bu devletlerin olan Hukuk \'C İktısad Fa1~11tesif. 
şer lirc:1 isabet etmiştir. k f .ıw 

_ on era.nsta bulunmalarına mezuni- ise müknazıran yüzde 58 \ 'C yıı 
balıkçılar ve takacılar, yağmurun SON DAKl"KA yet vcrılmesinin mümkün olabılece- •4 t·· 

dılmektedir. 

d h b · .. dd 1 • · · · 1 ° ur. ıı 
1 

a a ır mu et devam edeceğmi • gı soy enmektedir. 2 _Matbuatta ,.e bazı talebl'.:, 
söylemektedirler. I ondra 17 (Hlıs ") D k d d J1 v .. • usı - o ·uz ev- racaatlarında üssümizan 7 e . 

1 
VAPURLAR KARADENJZE Yol açıldı, .- ı k tren lct Konferansı val·ında B .. k ld . . . . ... ıı?ı " ·' ru se e ındırılmesı, veyahut ara ı•'" #' 

ÇIKMIYA BAŞLADILAR harek et etti toplanacaktır. Konferansa Cenubi A- konulması gibi mer'i taıırnatrııı . 
Havanın fenalığından dolayı Ka- merı~a dev!et~eril.e diğer bazı dev- ler haricındek/ temenniler Vc1':J1le" 

radcnize çıkamıyan ve Büyi.ikdere ö- Son dakikaad aldığımız mallım::ıta letlerın de ıştırakı muhtemeldir · ·· · ·ı ·· t ı·m:ıtıı .ı. " ·· B .. ··k D b d · çe ycrsız goru muş ve a ı i"' 
nunde toplanmış olan bazı vapuı lar gore, uyu er en arasındaki 121- ""'""'"'"'""'""""""""'"'""'""""'"'""'"""'""'"'""" 1 } .. k.. 1 . . t tb"k ın tııbl 122 · k"l Ü • 1 E"r rn um crının a ı ·ın ·d r 
havamıı kısmen yatışması '"<' Kara- ncı 1 ometredeki yol, gönderi - enızden ikı• 1.cıuğu lfızımgelenlere bildıri~r!'l:;Jll 
denizde fırtınanın azalması dolayı- len yardımcı amelenin gayretile a- c 3 _ Talimatnameyi değıştıc s 
sile bu sabahtan itibaren Karadeni- çılmıştır. d k J d i.iı"'1 

k b 1 l d Yolun kapalı olması hasnbı'le du''n- ese çı arı 1 ıkasdile haksız \'C usulsüz m sSsı 
zc çı mıya aş amış ar ır. "' · lan tl'şvik etmek istiyen ~e e 11ıf 

Bundan evvel havanın bozuk git- denberi trenlerin içinde bekliven (Birinci t.ahifeden devam) Hukuk Fakültesinde iki sene ~~ıl 
m"sı'ndcn dolavı K d · d d' yüzlerce halk arasında ekmeksı·z"' ••e rılmıştı d ftt" .._ " ara enız e ve ı- • · kalarak geçen sene İktısa ·ıcJl' 
ğcr sahillerde bazı deniz kazaları ol- yiyeceksiz olanların aç kalmaması i- Bu cesetlerin knza mı, cinayat mi, sine geçmelerine müsaade cdı •• 
muştur çih Devlet Demiryolları kafı' mı'k - voks· f t 1 k b le :>' . " · " son ır ına arın ur anları mı bu fakültede de bu sene geı .,,er· 

Bu meyanda Karadeniz Bogvazı ci- tarda yiyecek ve ekmek göndermiş - olduğu henüz mallım değildir. ta kalan ve arknda<.:larını t)'Jlı te'' 
tir. ' R h 1 1" • varında 4 yelkenli batmıştır. Bunla- ı ~meli isarında bulunan ceset, aleyhinde müşterek harekete ıı 

rın üçünün tayfaları kurtarılmıştır. v· Hal~, k~mpart~manların~a gec: - Zekıpaşa yalısı önünde bulunmuş - eden 3 talebenin Üniversite ılC 
Karadenize çıkmış olan diğer üç yel- v ı geçırmışler, lıır kısmı cıvar koy- tur. Kendisini tanımak mümkün ola- kalan kesılmiştir. . e ' 
kenti gemiden henüz bir ma!Umat !ere gitmişlerdir. mamıştır. Bir ihtimale göre bu, iki 4 - Üniversitedeki yerlı ' ,c · 

y ı 1 l ·· 1 t . . ,·c ı alınmamıştır. 0 un :ıçı ması miinasebctile in- gun cvvc smaıl Kaptanın ıdaresin- hancı profesörlerin çalışnııı .. ~Jl1' 
Diğer taraftan da Da,·utpaşada De- kıtaa uğrıyan seferlere bugün saat de olup, fırtınadan parçalanan veba- rimlerinden Cumhuriyet }lul< 

ğirmcn sokağında oturnn Pembe is- 12,25 t0n itibaren başlnnmıştır. tan odun yüklü motörün bulunamı _ memnundur. ıı11ıl 
minde bir kadına ait bir evin çatısı Haydarpaşada ve içi yolcu dolu o- "?n dört tayfasından biridir. Fakat, Matbuatta, Üniversite de d ııtI• 
çökmüşse de nüfusça bir zayiat yok- larak bekli) en trenlerden saat 12,2.3 bır kaza, yahut da bir cinayet vukuu mak üzere talebeyi çabşJllaf?l rıı'' 
tur. 1de Adana ekspresi hareket etmiştir. de ihtimalden uzak tutulmadığı için ve beyhude hayallere saPt\f 

RASATHANE NE DİYOR? Devle~ I?,e~i~~·olları. İ:;;le~_?le U - tahkikat derinlcştirilmektedir. müsaid neşriyatın meml~:tb~ııd , 
Rasathaneden aldığımız mnllımata mum Mudurluğu, sırasıle dıger bek- Anadolukavağı sahilinde bulunan na zarar verici olduğu " ,-ıııt 

göre barometre yüksektir ,.e 770 tir. liyen trenlerin de hareket emrini 'ceset de teşhis ve tetkik edilmek ü- çekinilmesinin bir mernle'ke~sııs' 
Havanın nisbeten açmak ümidi çok- vermektedir. Haydarpaşaya gelmesi zere Morga gönderilmiştir. Bu cesc- fesi bulunduğu sureti .. ~·~fX1ii9 
tur. Yalnız derecei hararet. düne beklenen ve yolda kalan trenler de din sahibi de anlaşılmamıştır. Tak- zikre değer mahiyette ~ti''/ 
nazaran :·arım derece daha düşmüş yol açıldığı için peyderpey gclef(•k- ribcn yirmi yaslarındadır. Derileri ık" di t his edcıncrx11~ ' 

ve ~sg.arı sıca~lık 9 dereceye sukut /I?r ve diğc>rleri de eskisi gibi yerle- ,kısmen çüıi.imüş ve şişmiştir. Müs _ ı~~~d~:mtun~~ik ve zabıt' 
etmıştır. Azamı hararet 12 derecedir. rıne gideceklerdir. lümandır. Fakat, Kavak halkından kat ıderinleştirmektedir. 

' 
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r Sıhhat seferberliği ,-Halk Fllozoru-, 
1 diyor kl : 

Bundan~i~~~~!!~cvvel lıu· O n senede 20 milyon ki- LLa~slsı' kt~-ekşevmesı"yeş, ebmo""yles~ayg~ı~lı , 

İstediğim -gibi, 
,._ ·' . Otobüs imtiyazı 'I 

1 Kanunusaniden itibaren 
şehirde otobüsleri yaln ız 

belediye işletecek 

kı1metin, Türkiyede mevcut bütün • , , 

\

· köyleri biribirine telefonla bağlamak şı"ye muhtelı"f aşılar yapıldı mevsimlerin remzi gibidir. Durma- ' 
üzere bir proje hazırladığını mem- dan yağan ve haftalarca devam eden 

1 nuniyet!e okudum. yağmurlu günlerde hemen ekseri 

1 
Meşhur meseldir: Hayvanlar kok- halk, koluna şemsiyeyi ve ayağına 

. !aşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa 23 bin 440 .firengili de f irengi- lıisti~i geçirir. Biraz ~htiy~rlık ve. 
l anlaşırlarmış. Telefon, mesafeleri kal- J 1 

geç kın yaşların etıketı halıne gel -

dırarak biribirlerinden uzaklarda bu- Jen ebedı·gen kurtarıldı miş olan bu iki masum nesne; pos 
lunan insanların dahi konuşmaları- Uı bıyık, melon şapka, hayderi hırka, 

Alman / irmasına 200 na vasıta olduğu için, insanlığı ya- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, bütün hızile yürümekte ol - lçevre sakal cubbe, kuşak, potur, çak· 
yan, umumileştiren bir lııldisedir. duğu mesai programı arasında memleketimizde salgın hastalıklarla mü- 'şır gibi tuhaflık teşkil edecek kadar 

Bir 
o t ob Ü s ıs m a r la n d ı I Yakın bir zamana gelene kadar te- cadeleye büyük bir ehemmiyetle devam etmektedir, On bir senedenberi da asri telcbbüsün yanında aykırı 

~ \ 1efon şirketi yabancı ellerde idi. Bu- bu hususta sarf edilen büyük gayret ve alınan büyük neticeler hakkında l b.ir duruş a~zcder. Buna rağmen las-
ağız lediye tarafından İstanbula ilk ı Otobüslerin bedeli üç yılda, taksit- gün artık hükumetin elindedir. Lii- karilerim ize biraz malumat vermeyi faydalı buluyoruz : tık ve şemsıye, arkasına beyaz rcnklı 
~~ getirtilecek olan otobüslerin ile ödenecek'.. iı.çüncü yıl_ n'.hayeti~- kin yine yaşama şartlarına tamamen Devlet sıhhat teşkilatının çalışması neticesi olarak 1925 senesinden, muşanıbalarını giyen, Duglas bıyıklı 
hakk uk resminden ı:nuaf tutulm~sı de 100 otobus ~aha ~~tırtıle~ktır. uygun bir hale getiremedik. Te!efo- 1936 senesinin sonuna kadar memleketimizde 17,102,266 kişiye çiçek aşı- deli1rnn lılara kadar rağbetini iler -
ve . ın_dakı kanun layihası Meclıse Bu suretle şehrın seyrusefer ihtıya- nu bir lüks olmaktan kurtaramadık. sı, 880,429 kişiye tifo aşısı ve sekiz senede de 100,109 kişiye kızıl aşısı ya- !etmiştir. 
ııı:~~rnış, _vaktin~e mü~ak.ere _edile- cı en asd ve e~ seri vesaitle Beledi- \Bununla beraber son günlerde, tele- pılmıştır. 1930 senesinden 1936 sene si sonuna kadar tatbik edilen difteri Benim giyinişimde hiçte züppelik 
tesi~ı ~çın Meclısin İkıncıteşrın dev- yece temın edılmış olacaktır. ,fon şebekesinin genişletilmesi için aşısı 35,929 dur. ve zibidilik olmadığı halde, alt'lade 
bıı d ırakılmıştı. Şimdi Meclisin Otobüsler şimdilık Maçk~, Kurtu· , yapılan teşebbüsler, ümit vericidir. Sari hastalıklarla mücadelede (frengi) ye hususi bir ehemmiyet babayani bir tarzı telebbüsü ihtıyar 
ltıu~fakı toplantısında; Belediye, luş. Beşiktaş, Topkapı, Eyup hatla- Dün, bıı diişünceler!e dolu ve mem- atfedilerek 936 senesi sonuna kadar 944 bin 624 kişi muayene edilmiş ve etmiş olmaklığıma rağmen bu iki 
loh ... :et kararını alır almaz 100 o- rında çalıştırılacak, müstakbel şehir nur •. elimi telefona uzattım . Dostla- 43 bin 471 kişide frengi olduğu tesb it edılmiştir. Bunlardan 23 bin 440 \lüzumlu şeyi kullanmam, kullanma
~ usu, bir Alman firmasından he- pliinı tatbik edıldikten sonra bu şe- 1 rımdan bir Sulh Hdkimi ~!~ görüşe- frcmgilinin teda\'İsi. ikmal edilmiştir. Geriye kalan 20 bin 321 kişinin teda- dı~ . ~bebini arzede;sem ŞC:°'.siye
ftr~ Batın alacaktır. Ve bu Alman beke değiştirilecektir. Belediye, 938 cektim. Malıkemenın yerını bı!ıyor, visine büyük bir dıkkat ve ihtimamla devam edilmektedir. \nızı bır tarafa atıp, lastıklcrınızı a
k! basının, İzmir fuarı münasebeti- yılı ilk gününden itibaren otobüsleri fnh.at telefonun tıtınıarasınt bilmi - H•llllllllllllllllllllllllltlı ı11ıııı111111ıtıııı11111tuııuııuıııııoıu111ıuıııııııı;11Uııı11111111t1111ırııuııııııııuıııı1111u111111ıı1u11ıt111111111uıuı l yağınızdan fırlatacak kadar ileri git-

~on llxaya gönderdiği mümessili ile işleteceğini hesap ederek hazırlan- yordum. İstihbarat şubesinden iste- 14 gaşındakı• il KÜÇÜK HABERLER 1 mezsiniz amma, şemsiyenızi ve ıas-
~up anlaşılmıştır. maktadır dim. Bu Su!lı mahkemesinin telefo- 1 tiklerinizi muhafaza etmekle berabeı:: 

D /
ııu olmadığ_• ~eı•abım verdiler. Tele- C"abıkalı I !bana da hak ve;ec_eğinizi_ ~mar;m. , 

cıkt "l l ı R d fon rehberını açtım . Hayretle gör- ..,1 M aretal Çakmak Şemsıye ve lastık hırı yagmur, 
l 0 ar \ a 9 0 diim ki hiç bir mahkemenin telefo- U l Ankarada öteki c;amurun müdafiidir. Şemsiye 

Allık 1 Satışları 1 nıı yoktur. Kalktım, telefonla göTiiŞ- n ırsız Büyük Erkanıharbiye Reısı l\lare· yağmurdan yalnız şapkamızı, !5stik 
1 mek inıkıiıııııı bulamadıyım dostunıu \ 

1 
Ç k te ç.ımurı!an yalnız kundralarımızı 

~ · . Yaşının tayı" n lnde tıbbi şa a mak, Ege manevralarının so- k k .. d" Şe . k f\.
1 
/l k ç k f bizzat ziyaret ettını. oruma ıçın ır. msıye, şap amı-

A u • an mı yaca 1 0 arttı o Dostum, telejon hikıiye.tiııı i>gre- bir fhtll tlı f zu hur eden na ermesi münasebetile dün akşam zın ıslanmamasını mükemmelen te-
"'ltıe bak• l11ince giildii: " Davı" mahkum oldu! Ankaraya dönmüştür. imin eder. Fakat omuzlarımızın, kol-
•., rıka kız llselerinde Berberlerden sonra '""dak boyası . derside k allarda dUkklnlarına - Sana. dedi, daha garıbıııi anla- Bazan mahkemelerde, bazı doktor- * Atatürk kızı Sabiha Gökçen, larımızın, dizlerimizin, eteklerimi-

tayım. Sul_lı mahkemelerinde yalnı_z 1 lar tarafından verilen biribirine zıt bu sabah saat dokuzda ta . aresil .., zin -;arı! şarıl su iç\nde kalmasına 
il 9Österiliyor 1 radyo koyuyorlar 1 telefon degıl, polıs te yoktur. Bu yüz- raporlara rastlandığını haber ver • YY · 1 karşı hiç te faydası olan nesne de -
•ıı da· 1 h . d d I Ankaraya gelmiştir. L' ik tın 
1 

u-e erde çalışan daktilola- Son günlerd,> şe rimız e ra yo den vaktile garip bir vak'a da olmuş. mi~ ve halta İzmirdc yakalanan (Da- ğildir. ast' , kundramızın çamur-
dilcıe~Valetıerine fazla itina göster- satışları çok artmıştır. Buna, kışın Eski bir hikaye anıma, anlatayım: ıvi) isminde bir sabıkalı hırsız hak- 1 * Galatada yapılacak yeni yolcu !anmamasını mükemmelen temin 
•ıltd"'~ Ve bunların allık, pudra da gelmesi ve evlerde gece hayatının Bir Sulh Ceza Hıikinıi, maznunlar- kında, bir doktorun fiırık ve mümey- salonunun inşaatına başlanmak üze- eder. Fakat paçalarımızın • palto • 
tv~ !eri görülmektedir. canlanıp başlaması sebep olmakla dan birini, celse esnasında tevkif et- lyiz olduğuna dair verdiği raporu di- redir. İnşaat bir sene içinde ikmale- larımızın, pantalonlarımızın zifostan 

l"\!;ııı· elee gönderilen bir tamimle beraber, şimdi büli.ln dükkan ve mek istemiş. Fakat maznun, acar bir ğer bir doktorun cernetmesi yüzün· ailecektir. Yeni salon Gümrük ve ' çamur içinde kalmasına karşı hiç te 
loıar: Y~rlerde vezife gören dakti - dükkancılar arasında çıkan yeni bir şey inıiş. Hıikinı ona .seni tevkif e- den mahkemenin, evvela bu cihetin faydası olan nesne değildir. Yağmur 

n ış h 1 1 Liman binaları arasındaki sahada ltıe!er; a inde, allık pudra sür - modanın da büyük tesiri vardır. di~orum• deyince gülmüş, çı.kıp ~it- halli için talik edildiğini ilave et • 1 ve çamura karşı bu iki müdafi het' 
haıı d Yasak olduğundan bu cihet Radyo modası!.. · mış. Mahkemede polıs ve polıs çagır- mistik. inşa olunacaktır. halde bizim sokaklarımız, bizim yağ-
Diğ •ktilolara hatırlatılmıştır. Bcyoğlundan Samatyaya ve diğer mak için telefon da olmadı t/ı i.çin, Aldığımız mütemmim malumata * Cumhuriyet Bayramı progra - \ murhrımız için olmasa gerek. 

•Crinder taraftan Amerikan gazete- sair en tenha yerlere kadar kahve- kimse sesin i çıkaramamış. göre sabıkalı (Davi) nin, farık ve mı hazırlanmaktadır. Bu yıl da mem- ı Zira, bizim çamurdan banyo etme-
bir lı~k~kunduğun~ göre Amerikad~ !erden ba_ş~a berbeı:, b~y.acı:. bakk~l, Düşündiim. Telefon o!ma.ıı !azını- mümeyyiz olduğu kat'iyetle anla - leketimizin her tarafında bayram mlze sebep olan otomobiller başka 
lehrınd met merkezi olan Albanı mahallcbıcı ve hatta tutunculer bıle gelen fakat olnııyan yerler. yalnız 1 14 y d k" b h 2 .. .. .. ,yerde çamursuz sokaklardan geçer-
lın e bu k şı mış ve aşın a ı u ırsız, ay buyuk tezahuratla kutlanacaktır. İs· !er. Ve (zı"fos) valnız bı"zı"m tanıdı - ı 
-lere sene kız liselerinde tale- dükkanlarına birer radyq oymıya mahkemeler de6ild i. Merkez Me - 14 gün müddetle hapse mahkum e· , 

liıııı., h~dudak ve yanak allığını bi- başlamışlardır. murlııklarından gayri polis karakol- d 1 . f tanbulda geçit resmi bu yıl Sultan - ğımız bir aşinadır. Sokaklarında biri 
do .... ,. ır_ surette kullanmak• için Bazı ... ~ •"" Beledi ve memurları, 1 n,ış ır"/ h tt d - 1 B b 1 ' 1 damla ç~muru olmıyan Avrupalı, .• erı1 , larında da şehir ıelefımu yoktur. Hakim kendisine: a me en egi ' eyazıttan aş ıya- . 

"'-llı<;>r· ınesi kararlaştırılmıştır. bu radyolardan da resim almak iste· Memleketin adaletini ue emniyetini cok, Taksimde bitecektir. zifosu nereden tanısın?. Şimdi bana 
l\o1sr.ın. ıka!ı Maarif Müdürü doktor mişlerse de Belediyece verilen bir - Hani sen. evvelce bana, bir dah:ı liistik ve şemsiyenin lüzumuna karsı 
"'· ıl 'd temsil eden bu yer!erirı miistace! ve mahkemeye gelmiyeceğini söylemiş- * Arabacıların yeni idare heyeti 
;"•~&~;l erı e satıcılık edecek veya kararla Belediyenin, radyo resminin ani t•aziyetlerde. on beş adım öte•ile seçimi bitmiştir. olan i!imatsızlığıma hak verdiniz mi• 
llııy•nrn arda çalışacak kızları fena yalnız kahve ve pastahane gibi yal- görfişememesi. kırk kiisur lnn köyün tin'!· Halk Filozofu 
~s aktan kurt "k · ·n bu cg"leııce verleı·ı"nden "iın'c"g·ı a n~,·ince, sabıkalı hırs ız, sahte bir * Güzel San'atler Akademisine ................... ....... ....................... ..... .. 

ın k armu ıçı nız . u , u - telefonla birilıirlerine bağlanması 
onaugu· ·· 1 · t· 1·1 d 1 b · ıd · · ı · t" I tee;sürle ag"lav.·arak: bu yıl 300 talebe kaydedilmiştir. Açık nu soy emış ır. a'" ar ara ı ırı mış ır. i<i göriişiildiiğü ı•e talıal:kuk ettiri!-

k 
.. b - Ben girdiğim evin kap ıs ını, bir * Salı günü Ege! adlı bir Fransız 

SERGi iŞLERi 
Stafyomun satın a lınma
sında fiat ihtilafı çıkıyor 
kiiçuk san'atİar sergisinin 

1 
*hri . hazırlıkları da bitli 

~~ g(;fİil~~2dı: daimi bir sergi yeri olarak Taksim stadyomu en muva
A. ıı Yapıla Ştu . Buranın alınması ve daimi sergi yeri halıne sokulması 
~~cak !iat tetkikler bitmiş, stadyomun sahiplerile temasa girişilmiştir. 
~ dıtde se ~escıesinde uyuşma hasıl olamıyacağa benzemektedır. Bu 

tulıııası rgınin, Belediyeye aid eski Sürp Agop mezarlığı arsasında 
~" lt~i~er t:~heti te~ki_k olunmakta dır. . 
1-"'r.ı Uçuk bir afta~ kuçuk e~n~f vı: san'atkarların ilk defa toplu bir hal
t•:ııı~tatifi) ~rgı açmaları ıçın Turbedekı (Ayakkabıcıları san'atkilran 
'• ili ık Ve \ e (Ayakkabıcı san'atkaran Cemiyeti) binasında vapılan 
te, '?n'atkiır~ıva işleri bitmiştir. Birkaç güne kadar, teşhir edilecek esnaf 
~llievveı arın eserleri buraya getirilip, burası süslenecek ve sergi 29 

"'""'"" Cumhuriyet bayramında merasimle halka açılacaktır o. ıtı111ııı1ıııu111ııuuu , t ıı ı ı ı ı ıuıuıııııııııı ı ıııııııı ı 11uııııı ıııı1111111 11111uı 11 uuıııı ıııı11 11 1111t111uıı u11uııııuuı nuuı ı ıı ıı• 

4cı e. iki Ömrü \ 20 gün 4/1ste geçen Sonra 
,s , Q'1l !.. Ramazan 
ııı,t 8bıka1ı 

't1ıı e., Çı kt Sabri, Ha· Evkaf MUdilrlüklerl ha· 
'i tııı ~lıt ı ktan 4 saat zırlıkları nı yapıyor 

~~~k~Cilik ehhırsızlık yaptı! Bugün Şabanın 10 uncu gününe 
< su 1 ' ırsızlık k rk 1 ı bu, ç aı·dan dol ' esrar eş ı tesadüf etmektedir. Ramazan ayına 
~· qna ayı tam 75 sabı- .. • , . 
~ 1rde y kn Sabri isıninde b. d 20 gun kaldıgı ıçın Evkaf İdaresince 
~br· a ala ır a am 

~ı:ı ı b irı._ nınıştır. icap eden hazırlıklara başlanmıştır. 
\re .-..ıç .. 

~•t'6 ı:ı; Çıkrn !:Un evvel hapishane· Evkaf Müdürlüğü camilerde la -
lı-ı~ Oııra bi ış Ve Çıktıktan üç dört zımgelen temizlig-in ve hazırlığın ya-
t; :rın t elekt ik ' 
'· e ha\lislı r feneri çaldığı pılmasını aliikadarlara bildirmiştir. 

~lt;.ı. 1• aneye iade edilmiş-
b ' llı Ramazan münasebetile büyük ca-
t' ' b ~tı ':ri i\ u son s milerde dini menkıbeler anlatacak 

il) eı ~ay on be uçundan dolayı 
~l~tu~ ~;ir. ş gün hapse mah- ve müslimlere vaız verecek zevat ta-

..._ "I!, yin edilmek üzered ir. 
eııı r tuoı Yaşına v 
d. ın. ' \! hu k armış olan cür-
""'t -~ııı· arar · · 

llıaı.. ış ve ı ışıttikten sonra Nafia Veklletl slyasf 
-«ın ınahke d . 

ıı... llııy llezareı- me en ıan - mUstetarı 
• ·~ atıııı 1 altında çıkark · 
~l ,._ R<!<;ti. ın üçte ik" . h . en İkinci ordunun Ege manevraları 
•ı " '~" ' · .. lfa · ısı apısha- . 

t l!İil:'."'Jııııd.ır Pıshane benim dai- münasebetile Izmirde bulunan Ve-
uııe · ·· dem· k 'l ı · v•t ·~e 

01 
iliı.1re etın. ış. ve küstah a et er erkanından bazıları ve bu 

... llQ •calt ıştır: meyanda Nafıa Vekaleti siyasi müs-
da ııeı · sanki? .. Ver bab ır geçer!... am teşarı Bay Sırrı Day evvelk i gün 

şehrimize gelm iştir . 

me · uzere ıı!ıındıığ11 bir sırada, lıeT 

1 ld b
. rol zannetmiştim. halbuki ev çıktı. torpidosu limanımıza gelecektir. 

ıa e ır trnııtkanlıktan haşka bir Kabahat bende mi? demiştir 
şPy olnıasa qereJ.:tir Çı1nkü :elefon * Londra ve Pariste temaslarda ve 
bir lüks deciil. bir ihtiyaçtır, bir lıı- -- -- müzakeerlerde bulunan Yugoslav 1 

• 
ış ve 
Memuriyetler =ıımdur Telefonsıı· selıir. telefon - Ün iv er sitede Başvekili, Belgrada dönmüştür. 

füZ daire, telefonsuz e~ -iılsiz bir ı Arana · il 

y;enı• * Dün Mısırda ilk defa istiklal n lfÇ e r 
insana ben.!er. ı Kır h" N Fikret Adil bayramı büyük tezahüratla kutlan - şe ır oter muavinliği açıktır. 

--- - -·- - c:' l l mıştır. I İmtihansız ve imtihanla talip olan 

lstanbul Suları h 
I' ıaa iget er . jzatlerin bir ay içinde Adliye Vekale-

akkın• * Türkiye - Iran transit yolunun ı tine müracaatleri icnp etmektedir. 
dakl rapor bitti Yeni Doçentler ve halk Türkiye kısmı bitirilmişti. İnşaat, 1 

İstanbul sularının çıkış, akı<, tevzi j konferans ları Tahrana yaklaşmaktadır. ~u~dan maa~a Z~~g'.11dakta (Kö-- ' mur Iş) ve (Türk komar madenleri 
ı·e terkip vaziyetlerini bütün tefer- , Ünıversıte Bızans tarihi doçentli- * Adanada bu yıl pamuk mahsu- anonim şirketi) ile diğer bazı kömür 
ruatıle tesbit eden raporun hazırlan- · r.c Galatasara\· m ali ı · d il' • · u ım erın en ı lünün 160 bin balyayı bulacağı tah- şirketlerinin, kış münasebetile kö-
ması bitmiştir. ,c~vıd ta,·in edilmiştir. Diğer mün- ·· k f 

1 

ı min edilmektedir. Ege mm takasında mur çı arma aaliyetlerine hız vere-
Bu rapor, şimdi son defa olarak hal doçentlikler için bazı müracaat- "eklerinden yeni ameleye ih tiya"-
1 d R · · t f d t ı "k 1 da 65 bın balya tahmin edilmektedir. .-Be e iye eısı ara ın an etKı e- I kr yapılmaktadır. ları olacağı da haber alınmıştır. 

dilmekle olup bir iki güne ka·hr An- j Dığer taraftan, her yıl olduğu gibi * Maarif Vekaleti, i,k ve orta o- SON TELGRAF: Bu gibi llM'mur 
karaya gönderilecektir. bu sene de her salı Üniversite kon-

1

kullarda kurulan k.itaphanelerin ve 4çi talep edildiğini haber aldıkça 
lferans salonunda umuma mahsus , zenginleştirilmesine karar vermiştir. bu sütunlarda karilerimizc munta-

lstlnye-Bebek yolu !konferanslar ,·erilecektiı'. Bu konfo- Talebe ve muallimler için yeni ki _ zamen haber vereceğiz. 
Belediye, İstınye ile Bebek aosııı- ransların programlan hazırlanılmış- 1 taplar alınacaktır. ,.~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;.-: 

daki yolun da derhal asfalta çevril- tır. 1 1 

. b l ı b b. 1 Ko ır l k . . t 17 d A -rıca bu kütüphaneler için kitap , ı Bı'rı'mı'zı'n derdı' mcsıne ve u )·o a rast avan azı ı- ı eran ara ·sam uzerı saa e 
naların istimlak edilmesine kaı-ar 1 başlayacak ve bi; buçuk saat devam ' temini hususunda da muallimler a- 1 

lulıllıiıi ltıliıııııııııııııııı ııı ıııııı ııııııııııııııı 11111liılıi"lılıl ilı"ııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111ın 1 ra:n~:-ı~:r a~~::b;~:n:~:::a:t::ar- 1 Hepi rn İZ in derdi 
M a ha 11 e d e 1 k 

tıman, otuz dokuz ev, üç dükkan, iki Kadıköy ve Ada m e Z 8 r 1 ardiye yapılmıştır. Vapurlarında 

1 
* Ankara Hukuk Fakültesini bi- Gördüklerimiz 

B 1 d • b ı h lirenlcrin kur'a ile müddeiumumi 

e e Ye Un a , Kadıl,öyünde oturaıı bir karii-

1 ; r 1 emen: ~~::::~~,~~~rii~l:r~et:~~~:~: :t~i:r~ mi: yazıyor: 

k 1 d 1 

· Kadıköy ve Ada vapurlarının, 

a 1 P e •ne p k * Türkkuşun"n Balkan turnesin- sigara içilmesi yasak edilmiş olan r 1 y r 1 ar ya P'" de k~dın tayyarecilerimizden Sabi - eıı alt salonunda, gösterilen ilı -

1 
ha Gök en N · T y ı · ma! yüzünden, sigara içenlerin 

magv 1 karar aştırdı da bul~~ac~kl:;i~:. oroS \"e ı aız adedi /ıer gün artmakta ve yo!-
W cular rahatsız edilmektedir. * İhracat meYsimi dolayısile ih- Ha!kımızın içinde, bu memnu· 

raç mallarımızın navlunlarının yüz
Yenimahal• de ıs arttırıldığı yapılan tetkikier _ 

\den anlaşılmışt.r. Bu vaziyet karşı -
Evvela Beşiktaşfa, 

lede ki iki mezarlık 1 S güne 
kadar kaldırılacak 

Belediye mezarlıklar müdürlüğü, ı zarlığı ile bunun karşı tarafındaki 
mahalleler arasında bulunan büyük Rum mezarlığını kaldırmıya karar 
mezarlıklarır. adet ve semtlerini tes- ı nrmiştir. Buradaki ölülere aid ba
bit etmektedir. Belediyece bu kabil kıyei ızamın nakli için Belediye a
büyük mezarlıkların mahalleler a- liıkadarlara 15 günlük bir mühlet 
rasında bulyrunası çirkin ye sıhhate vermiştir. Bu müddet zarfında mü
muzır telilkki edildiğinden bu gibi racaat etmiyenlerin hakları sakıt o
mezarlıkların peyderpey kaldırılarak lacaktır. 
yerlerine park yapılması Belediye- Belediye, bu iki mezarlığın yerini 
ce tekarrür etmiştir. Ezcümle Be§ik· tarh ,.e tanzim edecek ve burada gü
taşta eski Yenimahalle ile Yıldız a- zel ve en asri tesisatı haiz bir çocuk 
rasındaki Abbasağa ınüelüman me- ı bahçesi \"Ücude getirecektir. 

1 

sında büyük Türk firmaları birleşe
rek ihracat mallarını taşımak üze! re vapurlar kiralamıya karar ver -
mişlerdir. 

lsveç hUkQmetlle tekrar 
anlaşıyoruıE 

l - 1 - 938 tarihinden itibaren tat
bik \'e mer'ıyet mevkiinden çıkacak 
olan memleketimizle İsveç hüküme
tı arasındaki ticaret ve klering an
laşması yerine yeni bir ticaret ve 
klcring anlaşması akdedilmesi için 

, yakında İsv<'ç hükumeti ile memle-
ketimiz arasındd. konuşma ve müza
j kerelere başlanacaktır, 

iyete aldırmayıp saygısızlık e -
denleri memurların ika.z eınwsi 
ve eğet memıır!ar söz geçirenıi
yorlarsa bizzat polisin müdalıa!e
de bulunması lmsusu.nda mıılıte

reın gezetenizin nazarı dikkati 
celbetmesini dilerim. 

SON TELGRAF: Fillıakika da
imi olarak Büyükadada oturan 
gazete1ni:in bir muharriri de ay
ııi derde şahit bulunmakta ve hat
ta alt salonlarda sabalı ve akşanı 
postalarında 66, piket partileri 
tertip edildiğine i5aret etmekte
dir. 

Btı iki cihete, çalışkan Akay 
Müdürü Bay Cemi! ve genç l~let
me Şefi Bay Fetlıinin nazarıdik
katıeri ııi ce!bederiz. , 
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ispanya meselesi Birlspanyolgemlsil 
1 Yandı ve 

----- a sarıyor· Aıtı kişi öldü GÜMÜŞ KUT 
'C'.ransızlar l-span,varva go··n- b!ı:ı'na;:~1c~~~~:~t~0:~inay~~in:: r j 'J 'J birinde milliyetçi destroyerler tara-

-'e r dı·k le .... ı· g o·· n u·· ııu·· ıe r ,·ıe ~~i!::~~:aal:nu:~: ::~~~i::::~:: 
Yazan : Bedi Gündü:ı 

U ı / oturmuş ve alevler ıçınde kalarak 
yanmıştır. Geminin mürettebatı Calle 

erzak -'olu gemı·lerı·n ~;;:;:z~ö~üu~~~~:ıi~~~5 ~:~~ ~; U 1 murettebatı vardı. Son gelen haber-
lere göre vak'a esnasında 6 kişi öl -

ll.stesı·n ,· yaptn ışlar ' m'ila~:r la~;~i ir:"n~=~~:~::~ ve tay-

• ~:r~~er~ü~:~a ;,;:~~~~~n~~~:::~;:r: 

Fransanın ispanya hükUme- "Bir deli yattığı 
tine Pirene hududundan 
yardım göndermesi bir umu- Hastahaneyi - ,.,~~:; 00" ... ,,,,.,., •"· "" - - Satın mı aldınız? 

m"'ı harp dog"" urabilir mi ? AButnedaşneu··ç guynerevdveil Fransada uz!~ı~~;:l~~~e:':;;:sle~a~~;ı:;;~a~-
varlandı. Ak saçlı, kır bıyıklı bir ih- - Yalnız mısınız 

Fribourg hastahanesinde yangın çık- tiyor, kamış bastonuna dayanarak, - Yalnızım. 

-Hayır! 

- Nereye gidiyorsunuz? 
-Adanaya. 

Yardım bahsi ... İspanyadakı Fran
koya İtalyanın, Almanyanın yardım 

etmeleri, hele İtalyanın bu yardı • 
mı, pek aşikar bir şekilde devam 
ettirmesi büyük bir mesele halini al
mış, devam ediyor. Gün geçmiyor ki, 
İtalyanın Frankoya yolladığı yeni 
kuvvetlerden bahsedilmesin. Fakat 
Fransızlar da Pirenede İspanya hu

dudunu açarlar da onlar da İspan • 
ya hükum<>tıne yardım gönderirler-
se Roma Hükumeti nE' yapacak? Ro-

ma mehafili, bunun için henüz bir 
şey sôyliyememektedir. Yalnız alı -
nan cevabın huliisası şudur: 

- Eğer Fransa - İspanya hududu 
açılırsa, Roma da ona göre bir ted
bir düşünecektir' Fakat Roma me -
hafili, Fransa hükumetinin böyle bir 

mış ve hastahane tamamen yanmış- üçüncü mevki vagondan ikinciye - İşyar mısınız? 

tır. Ateş büyük bir ocaktan çıkmış geçti. Açık pencerelerden birınin ö- - Mühendisim. 
ve itfaiye gclinciyc kadar hastahane- nünd~ durdu. Kullanılmaktan sa - - Evli misiniz? 
nin bir kısmı yanmıştır. Hastahane- rarımş, kolalı yakasının düzeltti. Sol- - Evliyim. 
de çalışanlar .. hasta bakıcılar, işçi - gun gözlerini oğuşturarak derin bir - - Eşinizin ismi Nahide 111 ' 
!er, doktorlar ve itfaiye hastanenin nefe• aldı. - Eşinizin ismi Nahide midir'ıır 
söndürülmesine ve hastaların kur • Kompartımanlardan birinin kapı- Bu son sorgu, genci çok sarstı· 
tarılmasına çalışmışlardır. sı r.çılmıştı. Ürperir gibi haşını çe- tiyarın ellerine kapandı: .aeı 
Hastaların yekunu 200'ü buluyor- virdi. Uzun biylu, gri elbiseli, sarı - - Bay Fahri! aziz kayın P" ~ 

du. İçlerinde yirmi kişi kadar yara • şın bir genç çıkmıştı. Karşısındaki Sizsiniz değil mi? Siz buralardasın 
lanmıştır. Yangın çıkmadan bir pencerenin camını indirdi. Saatine değil mi? .. Oh, ne hazin tesadülde'• 
saat evvel ameliyat olan 4 hasta, kur- baktı. Sonra vadide solan güneşi G'2nç erkekle yaşlı kayın pe 
tarıcıların büyük cesareti sayesinde seyre daldı. kompartımana daldılar ... 
diri diri yanmaktan kurtulmuşlar - İhtiyar, ağır ağır ona yaklaştı: * vır 
dır. Hastahane tamamen yanmıştır. - Evladım, lütfen söyler misi - Yılların koynunda bulunn1l. 0~ 
tahkikat neticesinde polis, Albert niz? dedi. hasta kayın pederi; bir vazifede!l ~~ 
Thelinan isminde birisini yakalamış- Kumral saçlı genç, onun naftalin nüşteki yolculukta bulan Necdet. ı. 
tır. Adam cürmünü itiraf etmiştir. kokulu siyah ceketini, çizgili panta- ani tesadüfün verdiği hayretle sil 

Bu adam, hastahanede yatan has- !onunu süzdükten sonra: 1 hoş gibi idi. . .. 
185
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ı- - On dört efendim, dedi. Uzun, uzun konuştular. Ikı 1~8~ 
~y yapacağına ihtimal \'ermemek • 
tedir. Diğer taraftan da Roma ga • 
zeteleri, Fransanın şimdiye kadar za
ten İspanyadaki hükumete yardım 
gönderdiğini yazarak ortaya türlü 
türli.i iddialar koyuyorlar. Meseıa; 

Büyük harpten bir hatıra: Fransız piyadeleri bomba 
yaOmuru altınaa ilerlemeye çalışıyor 

Bir kaç saniye sessiz durdular. Yaş- yon geçmişlerdi. Son istasyon 
lı adam, derin bir nefes daha aldık- INahideye telgraf verdiler. .r 
tan sonra: Acı bir aile inkırazından sonr3 • "8r. 

.Ciornale d'İtalya • gazetesi bu me • 
sele etrafındaki iddialarını yazmak 
için tam altı sütunluk bir makale 
neşrediyor! .. Bu makalede bir çok da 
Fransız vapurlarının adı geçmekte -
dir. Bu faşist gazetesinin iddiasına 

göre Marsilya ile ckızıı. İspanya a
rasında mutad surette işliyen bir çok 
Fransız vapurları vardır ki, bunlar, 
İspanyadaki hükumet kuvvetlerine 

r 

f 

yardım için lazımgelen §eyleri ta • 
şımakta, götürmektedir, 

Bir de İtalyan mehafili İngiltere
nin İspanya işlerine doğrudan doğ
ruya müdahale tarzında bir siyaset 
takip edeceğine ihtimal vermemek • 
tedir. İtalyanlar, İngiliz Başvekili 
Mister Nevi! Çemberlayn'in son söy
lediği nutukta İspanya meselesine 
dair geniş bir sahada konuşmak im
kanından bahsetmesi, İtalya meha • 
fili tarafından çok müsait bir tarzda 
telakki edilmiştir. Bu da Romada İn-

Köyden köye nakledilen ispanya halkı asker 
retı altında yeni yerlerine gidiyorlar 

neze.-

I ft~k-'#IJ'-1.._~_ 
ve m ufı o.rebesZ / 
ultanjlamicJin . 

1
. 

<)1Zf l .JtY0..5C::L l 

Tefrika No: 33 Yazan: ZIYA ŞAKIR 
Bu büyük muvaffakiyet, Etem Pa- Fakat, bu telgraf matbaalara teb-

§a tarafından telgrafla derhal İstan- liğ, ve matbaalarda da -o zamanki 
bula bildirilmişti. Abdülhamit, bu vasıtalarla- tertip ve tabedilinciye 
müjde telgrafını aldığı zaman, sev;n- kadar aradan iki buçuk üç saat geÇ
cinden çıldıracak hale gelmişti. Der- miş, artık vakit, gece yarısına takar
hal askere selam göndermekle be - rüb etmişti. 
raber, harpte fedakarlık gösteren za- Koca şehir, bir mezar kadar sakin 
bit ve efradın rütbe ve nişanlarla ve sessizdi. Herkes, derin bir uyku 
taltifini istemiş .. Serasker Ali Rıza içinde idi ... Mahallelerde; o dar ve 
Pa~ayı da derhal huzuruna kabul e- karanlık sokak içlerinde, birdenbire 
derek memnuniyetini beyan etmişti. telaşlı seslerle: 

Bu zafer müjdesi, İstanbula geldi- - ilave .. ilave ... Milona geçidini 
ği zaman, tam yatsı vakti idi. O dev- zaptettiğimizi yazıyor; ilave .. 
rin adeti icabı olarak halkın büyük Feryatları işitilmişti. 

bir kısmı, evlerine çekilmişti. Harbin ilanı dakikasındanberi sa-
Abdülhamit, hissettiği sevince, der- hırsızlıkla heber bekleyen halk, bu 

hal şehir halkının da iştirakini arzu feryadı duyar duymaz yataklarından 
etmiş; vaktin geç olmasına rağmen, fırlamışlar, kapılara koşmuşlardı. 
gelen zafer telgrafının (ilave) !erle Birçok insanlar - ve hatta, kadınlar -
• e'it'edilmesini irade eylemişti sevir.çlerinden şaşırarak, ilave satan 

giltereye karşı bir itimad uyandır
maktan geri kalmamaktadır .. 

.Ciyornale D'italya. nın yukarıda 
bahsedilen makalesindeki iddiaları
na gelince; bu gazete, şimdiye kadar 
Fransadan gönüllü suretile, mühim
mat suretile İspanyaya gönderilen 
yardımlar hakkında tafsilat vermek
tedir. 

Yine bu gazete, 154 vapurdan bah
setmekte ve bu vapurların hangileri 
olduğunu anlatmaktadır. Bu gemi • 
!er, Fransanın Marsilya limanından 
yüklenerek VaJansiya ile Barselona 
erzak taşımaktadır. Bu 154 vapur, e
sasen muhteliftir. İspanyol, Fransız, 
Rus, İngiliz, Yunan, Felemenk, Nor
veç, Danimarka, Yugoslavya ve Pa
nama gemileridir. Bu 154 vapurdan 
ancak 19 tanesi Fransız vapurudur. 

• 

talardandı. Polisin gördüğü lüzum 
Üzerine muayeneye sevkedilen bu a
damın bir müddet evvel timarhane-
den çıktığı ve tutulduğu hastalığın 
tesirile tekrar çıldırarak yangın çı
kardığı anlaşılmıştır. 

- Oğlum .. dedi, tabiat en çok, can- ,nelerce baba hasretile bağrı ya~J· 
lıları hırpalıyor. Bu yollardan yirmi genç kızın ne kadar sevineceğin' 
)'11 önce geçmiştim. O zaman da bu şünüyorlardı. ~el• 
dağların beli buluttan kuşaklı idi İhtiyarın, ansızın kalb ağrıları ıu. 
O zaman da, şu uzaktaki köyün in- di. Bir elini kalbinin üstünde ıu 
ce dumanları, o, mor tepeye sarılır- yor, öteki ile de kartı öpüyordu: rrıet, 
dı. Bu vadiler hep böyle yeşildi... - Mes'udum Necdet.. dedi. de··ı·l' 

'rtl o Bir mazinin acılarını sırahyan bu beş yaşında bir torun sahibiyı ;,ıf. 
ahenktar cümleler, gence sıcak bir mi?. Şimdi sana gümüş ku1;. 
duygu aşıladı. macerasını anlatmak sırası gel 1

• 

Gümüş tabakasını ihtiyara uzattı: Necdet: ıa • 
- Bir sigara yakar mısınız? - Dinliyorum, babacığım .. 311 

İhtiyarın, renksiz yüzünde, ani bir tınız, dedi. .,ı· 
değişme oldu. Elleri titriyerek bir - Oh .. bu ağrılar .. ah .. Yirrtl1 ~· 
sigara aldı. Sonra sayıklar gibi: dır tükenmiyen bu ağrılar .. J{o~ 

111
11 

. - Teşekkür ederim... Lakin bu evladım!. O vakitler Nahide. ktZ ııei 
kutu! yahut torunum Leyla gibı . • 
.- Evet.. devam ediniz, bu kutu" 
- Müsaade eder misiniz? 
İhtiyar adam, kutuyu ondan aldı. 

Açtı, kapattı, altına, üstüne baktı. 

·çın 
altı yaşlarında idi. Onun 1 n'' 

Fakat İtalyan faşist gazetesinin id
diasına göre Fransadan İspanyaya 
giderek dövüşmek istiyen Fransız • ta 5,890 kişi gönüllü. 
lar azalmakta imi . Onun için İspan- Şimdi: biraz da İtalyanın Fransa 
yaya gönderilenler Fransız olmıyan ve İngilterenin konuşmak davetine 

Solgun gözlerinden, kansız, kuru 
yanaklarına, iki damla ya~ düşhi 

Titreyerek uzattı: 

dir ki; •- Bir baba arm3~~!)1' 
evlfıdım!. O vakitler Nahide, :an'' 
icindir ki: c- Bir baba arrtı3 ~r ,< 
d.iyebilir. Konyada dört odalı b'aul" 
yaptırmıştım. Orası bana çok 

0i1~11 
suz geldi. Karımın, beni hırsız ,,fi' 
ithamına kadar, kendisini sara':aıı , 
si ihtiraslarına göğüs gere'\ı r 
Şehrin zengin esnafından J{a ,, 
dında bir gençle münaS<'bet .::;o ı 
etmis, farkına varamadım. l'i , 1sô 

- Alınız!.. 

bir takım anasıra mensup kimseler • karşı nihayet verdiği cevaptan bah- Sarı~ın gencin, gözleri parladı. 
Rengi sarardı, onun hareket~Nini miş. setmek sırası gelmiştir. Bu cevap, 

. . . . . . . . . . hayretle takip ediyordu. Asabını bır 
Yıne faşıst gazetesının ıddıasınca, evvelce edılen tahmınler gıbı çık - t· 

1 
B' 

. . . ıtreme a mıştı. ır an dudakları oy-
şımdıye kadar Fransadan ispanya mıştır. Roma Hükumeti bu cevabı d M . 

1 
. . . ·. 

.. • . . . .. . • nama ı. anyatımza o muş gıbı ıkı-
Hukumetınc yardım ıçın gonderılen- verirken, Berlin ile uzun uzadıya mu- si de, donakalmışlardı. İhtiyar soru-
l~rin miktarı şu imiş: lfazi_ran~a 2,3'36 habere etmiştir. Romanın noktai na- !yordu, genç erkek kendini bilmiye-
kışı, Temmuzda 3,008 kışı, agustos- (Deva"'' 6 ın:ı sayfada) rek sorgulara cevap veriyordu: 

müvezzilerin boyunlarına sarılmış

lardı. 

Şehir, bir anda uyanmıştı. Her ev
de; kafeslerin arkasında, ışıklar pı
rıldamıştı. Çoluk, çocuk petrol lam
balarının etrafına toplanmışlardı. 

Büyüklerin okuduğu (ilave) yi, he
yecandan gaşyolarak dinliyorlar; se
vinçlerinden ne yapacaklarını şaşı
rıyorlardı. 

Ertesi gün, İstanbul büyük bir se
vinç ve sürur kaynağı olmuştu ... E
ğer bir başka zaman ve bir başka de
virde olsaydı, hiç şüphesiz ki donan
malar yapılır; zafer alayları tertip 
edilirdi. Fakat Abdülhamit devri, 
buna müsaid değildi. Abdülhamit, 
hiç bir şeyde, ve hiç bir meselede gü
rültülü işlerden hazetmezdi. Onun 
için halk, hissettiği süruru kalbinde 
gizlemiş .. herkes, kazanıla'n zaferin 
tebrikini, biribirinin kulağına fısıl

dayarak tes'id etmekle iktifa eyle
mişti. 

* ABDÜL'EZEL PAŞA, NASIL 
ŞEHİD OLDU? 

(Milona) geçidi, zaptedilmişti. Ve 
harp devam ediyordu. 

Üstüste yığılmış yalçın kayalardan 
mürekkep o sarp ve çetin arazi, he
nüz tamamile geçilmemişti. Düşman 
kuvvetleri, çok hesaplı yapılan si -
perlere yerleştirilmişti. 

Bu kuvvetli müdafaa karşısında 
Osmanlı askerlerinin azmi kırılmı

yor .. güç manevralar yapılarak, düş
man siperleri birer birer ele geçiri
liyordu. 

Burada herp eden askerlik değildi. 
Her iki tarafın da azim ve iradesi 
idi. 

Burada bu iki kuvvet boğaz boğaza 
mücadele ederken; düşmanın bir 
(Efzun) taburu ile bir nizamiye ala

1 
!erle takviye edilmişti. Fakat bu, 
kafi değildi. Düşmanın işgal ettiği 
(Pırnar) tepeyi de ele geçirerek o
radan gelecek tehlikenin önünü al
mak elzemdi. 

İnebolu taburu, hücum için ön sa
fa geçirilmişti. Bu hücuma, Bartın 
taburu da iştirak etmişti. Kanlı bir 
mücadeleden sonra (Pırnar) tepeye 
de Osmanlı sancağı dikilmişti. Ve .. 
bu sancağı dikenlerin başında da, 
tam yetmiş dört yaşında olan Liva 
Kumandanı, (Hafız Abdül'ezel Paşa) 
bulunmakta idi. 

Bu harbin ilk resmi ateşini açtıran 

yı, (Menekşe) tepelerinde şiddetli bu zat, alaylarından birinin Bartın 
bir taarruza geçmişti. Düşmanın taburuna taarruz emri verdiği zaman, 
maksadı, bu tepeyi ele geçirerek, kendisi de atına binmiş .. düşmanın, 
Milona boğazını istirdat etmekti. her tarafı sel gibi yalayan ateşleri 
Menekşe tepesini müdafaa eden altında, bir manga kumandanı gibi 

18 inci alayın birinci tabur4, hariku- askerlerile beraber tepeye hücum 
liı.de bir metanetle düşman taarruzu- etmişti. 
nu yenmiş; mukabil taarruza geç Büyük bir hezimetle çekilen düş
mişti. Ve gecenin zifiri karanlıkları man, şimdi (Pırnar) tepeye korkunç 
içinde, açtığı cehennemi bir ateşle, I bir lopçu ateşi açmıştı. Ric'at eden 
düşmanı kamilen tardetmişti. piyade kuvvetlerini de, üç misli yeni 

Artık, bu tepenin ehemmiyeti tak- kuvvetle takviye ederek, ayni za -
dir edilerek ertesi gün yeni kuvvet- j manda mukabil taarruza kalkmıştı ... 

. -~· 
Kendi aralarında üç sene rııu it f 
bir aşk macerası geçirmisler. :811' ,ı' 
zar giinü eve döndüğüm akŞ3 ja) 

(Devamı 6 ne• say/# 

--- - - ! ,.,, 
Topçu ve piyade ateşi, her tar9 ~1~ 1 

lıyordu. Taşlar ve topraklar. 
fıkır kaynıyordu. ı ·r 

. J<er ' ı~ ihtiyar kumandan, as . ıııi' 

d.. . 1 . ı·leştır 
uşmanın sıper erıne ye ıı 

Kendisi bir siperin üzerindedi~ oıl' 
boyu ve narin endamile dıryı<~1,ı11 

ruyor .. elindeki dürbünle dııd. r~er 
e e .·.fi 

taarruz kollarını tarassut alı· rıl~f. 
bembeyaz ve yumuşak sak }lrrsiJI' 
garla ayrılarak mubarek çe 
iki tarafına dağılıyordu. . ll:ıŞt~ 

Vaziyet, çok tehlikeli idı. 
1 0Jı11~,... 

Bartın taburunun kumand~~e)'İ g~ 
üzere diğer zabitler bu tehlı arB~ J 
müşlcr; onun yanına yakla:; t;ııl', 

·ntı\'8 o'" - Paşa baba!.. Çok 1 ~,ıtııı <' 
ediyorsunuz. Allah sizi ba, 5;pl 
eksik etmesin. Hiç oımazsa. ıl> 
inseniz. ,as 

J<ıırtlaı . 
Demişlerdi... İhtiyar rııetİıeı/• 

tam bir Türk vakar ve ha~k3ddC10;-
- Evlatlarım! .. Ecel m r şı~ •i" 

. . d r bt1lU . .• v 
ınsanı sıperde e ara ·n }ll\ ri 
ye kadar girdiğim harple~~; ae·ıiP 
rinde ölüm korkusile yerı re S1

1
) 

tirmedim. Bu yaşımda sıı:,, ,o 
(Det!a 



~nnesinin 
Marifeti 
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Filistin de buhran? 
Apand·sit diye kızı
ru ameliyat ettiren 
anne mahkemede .. 
Bu hadise 
sa/ine 

-4.1') I') 
b(!ı e~fr)trı 

I') ~Utrn SUlkastına kur· 
e.~ten kurtorııon 

l'rıllra gu:zeı kız 
caaı 

' l! {'dilrni t . 
~'l'tı u arnnı ş ır · Kız demiştir ki: 

l> d " ıyat tü~ e ilnı· . annem tarafından 
t SU~ b ıştır M k 
<ıl~ ıraka ·k a sadı, beni ço _ 

ta"" ra ben ··ı ·· '\. -.ıanı·ı ' o ursem pa-
ıfüt trı€:li.Yatı ı e ele geçirmektir. 
.... t;ı" .Yapan d k "<ıl~tı assuı d 0 toru bulmak 

r ~· e en d" ~ 
' l3 ı: •ger hekim de -

.\tıııtıs·u ltız akı 
~tıbıbı bu kı2:a d~k~ahatsız, zayıftır. 
lt1~ ettrıiştj ı at etmemi bana 

•ıttı •n a . 
ış v<! Vukatı, bun .. . 

t ' lt clerniştır k .. un uzerıne söz 
"bıı a.Yır k ı. 

)fi baıd • ız, ta . 
~:llil;ıc,.~ <!dir. ~ rnamıle sıhhatte 
-~t "tSl ~cndis · 

ı.r. /\ ~trıan h k~ne ameliyat 
t'!ııesi ona a ıkat gizlen -

spandisiten rnus-

işten çıkarılan müf· 
tü Arabistanın di· 
ğer hükümdarına 

baş vuruyor 

yumuşak davranmayı muvafık gör
müş. İngiliz Hükumeti, geçen gün öl
dürülen Nasıriye kazası kaymakanu 
ile muhafızının intikamını almak is
temezmiş. Yalnız, medeniyetin ica
bını icra ediyormuş. 

İşte İngilizce neşredilen .Palestin 
Post> gazetesi vaziyeti böyle gür -
rnektedir. Diğer taraftan İngiliz ida
resi Kudüs Belediye reisliğine Dok
tor Halidi'yi tayin edecektir. 

Fillstınıı Araplorın sOrüldü~ü Seych· 
eııes adalarından bir manzara 

İngilizler tarafından müftü::ikten 
azledilmiş olan Emin Efendı Elhü • 
seyni gizli bulunduğu Camii ÖmPr
den kendi adamlar; vasıtasile hariç 
ile münasebetini devam ettirmekte
dir. Evkaf Meclisinin Camii Ömerde 
bulunan kalemleri orada \'azıfe gör
mekte devam ediyorlarınıs. Lakin, 
müftü de bulunduğu yerden o ka -
lemlerin memurlarına hfılfı emirler 
vermekte devam ediyormuş. Camii 
Ömerdeki Evkaf Meclisinin hariçle 
olan telefon rabıtası İngilizler tara
fından kesilmiştir. 

Otomobilin p llc3kası, kemikler. Ve .. Otomobilin 
çıKtığı hevuz. 

Yapılan tahkikata göre, bir cina
yet karşısında bulunulduğu zannc -
diliyor. Çünkü, otomobilin kapıları 
açık olduğundan, vinçle yukarı çı -

karılırken diğer kemiklerin düştüğü 
zannediliyor. Otomobilin bulunduğu 
yerin civarı bir dalgıç tarafından ta
ranacaktır. 

tur. 

Otomobilin kime ait olduğu anla
şılması için Peugeot fabrikasından 
o otomobilin kime satıldığı öğrenile
cektir. Otomobilin motörünün nu • 

1938 yılmda büyük hava 
~ ..... 

seyahatleri 
marası bozulmamıştır. Vak'a hak -
kında bir çok faraziyeler yapılmak- yapılacak 

·-

tadır. Bunlar: Sekiz scnedenberi Şimali Atlas 
1 - Bir adam ve bir kadın öldiirü- Okyanusunu tayyare ile geçmek çok 

lerck havuza otomobille atılrnı5 ol - mühim bir iş olmuştur. Meşhur İn-
ması. giliz tayyarecileri Alesek ve Brovn'un 

2 - Bir otomobil hırsızının yan - Ternöv'le İrlanda arasındaki uçuş-
lışlıkla havuza düşmesi. !arı ve Lindberg'in Nevyorktan Pa-

3 - Kemiklerin, otomobille aıa - rise uçuşu, hala unululmamı~tır. 1933 
kası olmıyan birine ait olması. . te Nevyorktan Suriyeye uçan Rossi 

Bu faraziyelerin, hiç bir esaslı de- ile Kodes'in de uçuşu mühimdir. 
lile dayanmadığı da aşikardır. Şimdi bütün tayyareciler, Wiley 

Otomobilin, suyun jçinde iki sene Post'un 7 gün 19 saatte bitirdiği dün-

Azledilen müftü, kendisinin İngi
lizler tarafından azJcdilmiş olmasını 
tanımadığı cihetle, hala kendisini 
hem müftü, hem de Filistin Evkaf 
Meclisi reisi saymaktadır. Söylen • 

Filistin gençlerının lngillz
lerl öidürdOQO Nozoreth 

kazasının görünüşü 

etmiş... simleri, son zamanlarda Avrupa ga-
fngiliz tahkikat heyeti tarafından z.etelerinin sütunlarında sık sık yer 

hükumete şiddetle hareket etmesi tutmıya başlamıştı . 
tavsiye edilmiş. Böyle olduğu halde Müftünün uzun uzadıya te>rcümei 
Kudüsteki İngiliz Hükumeti daha hali, bugünkü vaziyeti etrafında taf

dirmck istiyorlar. silat veriliyordu. Müftünün idare et-
Romanya tayyarccisi Papaua Nev- tiği Filistin evkafının senede tamam 

yorktan Bükreşe uçmak istiyor. Pa- 60,000 İngiliz lirası varidatı olduğu 
paua, Amerkada 14 ay \'e Parse gel- söylenmektedir. Di~er tarııftan Arap 
mş 4 gün kalmıştır. B.ankası. ~a~ındakı bankanı~ da 100 

Amerikaya Normandie'nin son sefe- bın İngılız ı.ıralık sermayesı olduğu 
rinde hareket eden Papaua'un uç mo- söylenerek l~gili~le~i~ . bu p~ranın 
törlü tayyaresinin daha hazır olma- nered~~ te~ı~ :d.~ldığını tahkık ede
dığı söyleniyor. Amerikan Hükiime- ıceklerı ılerı su~uluyo:du . Fakat bun
ti, Papaua'ya bir tayyare vermiş ve !ardan ?nhaA ~ır netıce çıkm~mı_ş • 
arzu ederse bu tayyare ile uçabile - tır. H~lasa nupa gazetelerı, bıl -
ceğini söylemiştir. hassa I~~iltere.de. çıka~ :.e~.ir~li ga • 
Dünyanın en şerefli tayyarecisi z~teler ıç:n Fılıs.tın muftus.u~un bah

Howard Hughes de tayyaıe::.ile bir 51 uzun suren bı~ maı:al gıbı olmu~
dünyayı devir seyahatine çıkacak - tur .. Fa~a~, vazıyet muhakkak kı, 
tır. Her başladığı işi muvaffakiyetle tehlıkelıdır. 

bitiren bu adamın bu işi de muvaf - ======ı=s=ta=n=b=u=l =B=e=le=d=i=ye=s=i= 
fakiyctlc bitirece~i tahmin ediliyor. Şehir Tiyatroları 

Howard Hughes 130000 dolara dün- saAt 20.
3
0 da 

yada eşi olmıyan bir tayyare yaptır- Kuru GUrUltU 
mıştır. 

Dick Merrill de yakında Wi1ey 
Post'un rekorunu kırmıya çıkacak
tır. Dich hali hazırda Londrada olup 
çok yakında Parise gelecektir. 

James Molison, ve Wiley Post'un 
rekorunu kırmıya çıkacaktır. Bir çok 
seyahatlerin kahramanı olan bu a
dam, 4 defa Okyanusu geçmiştir .. Di
ğer taraftan Romanyalı Kantaku -
7.enin de c:Tayfun:. isimli tayyaresile 
bir devri alem seyahatine çıkacağı 

DRAM: 3 perde 16 tablo 
Yazan: Türkçe~i: 
Sbakespeare M. Şükrü 
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'/ı· ·uı 1ı:11 1 
saat 20-30 da 

111111ruW Toka 
OPERET: 5 perde komedi 
Yazan : Türkçesi: 

kaldığı tahmin ediliyor. yayı devir uçuşunu kırmıya çalışı- lyorlar \'e lm mii.ddeti daha aza in-
1 söyleniyor. 

Edvar Burdot Fikret Adil 
Pazar iünleri 15.30 da Matine 

... 
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Hem 

Ye7.~n ı M. S Uleyman Ç epaft Balkan a. 

yürür hem 

Ticaret Odalar1ıL-..--L---~----...:.:..-----
Birliği GÜM ÜŞ 

HiKAYE 

KU TU 
BUtUn tUccatlarımtzın ( 4 tzncı1 6 ahlf eden d•oam ) 1 Si~i tebrik ederim. İşte, ben \•e gıi· 

ismini talep etti! kak kapısını açık buldum. Hızla yu- muş kutu ... yavrum. 
Balkan antantı devletleri Ticaret karı çıktım. Ev, karmakarışıktı. Ken- İhtiyar kayın peder, bunları anlat• 

tercüme •e lktlb as hakkı mahfu~dıar 

• b•J f (4 (iucr1 •~gfad'Jn 4etJ~m! -· UyUr ! nedır 0 l • zarı değişmeıniştır. İtalya Hukume

l Odaları birliği tarafından memleke- dine lazım olan eşyaları, toplamış, tıktan sonra, kadife sedire yaslan • 
timizdeki bütün Ticaret Odalarına k~ç~ış:. Senelerce emzirdiği ve bü- mıştı. Necdet, derin bir yeisle, eli~~ 
birer mektup gönderilerek bazı ma- yuttuğü yavruyu da balkonNd~h~~ut: deki altın kakmalı gümüş kutudıı1't 
ıu t · t . ı· muş. Mışıl mışıl uyuyan a ı eyı d /\· 

ma ıs enmış ır. uyandıramadım. karakola koşmak işlemelere bakarken, tren dur u. ti, bu meselenin Ademi Müdahale 

Renkleri soluk, gözleri cansız, elbiseleri Komitesinde konuşulm~sını isti~or. 

Ylrtl k pırtık kirli pis insanlara rastl a· Çunku Almanya o komı~cy~ dahıl -

Talep edilen bu izahat arasında · ı d ·· · t k 1 t YavaŞ için hnzırlanırkcn, üç polis geldı. So- anaya uç ıs asyon a mış ı. ı· 
bilhassa, Ticaret Odalarına kayıtlı ğuk kanlılıkla: ça ayağa kalktı. Onu uyandırmam 

·' ·· h • dir. Almanya olmadıkça Ingıltere ve 
din iz mı, hlÇ ŞUP e etmeyın Fransa ile konuşmak istemiyor. Yi -

ticari, sınai, mali firmaların isim ve - Kanun namına sizi tevkif edi - ya gayret ederek, kapıyı çekti. 
adresle_rile bunların hangi işler üze- yoruz, dediler. Büfeden, bir kaç küçük paket '\' 3?° 
rinde çalıştıkları, her şehrin zirai, O an, karım, diye bağrıma bastı - tırmış, birer şişe gazozla su aJmıı:tı· 
sınai istihsalfıtı ve imalat cinsleri ğlm yılanın, hazırladığı bir fecaate Kompartmana döndüğü vakit, çııgııı 
hakkında umumi malı1mat ve ista. kurban olduğumu anladım. Ben; bir feryat koptu. Yolcular salona dol 

bunlar Eroinomandır. ne İtalyanların iddiasmca İspanya
• • Eroinin ne yaman bir afet oldu -
ğunu anlatmnk için, asabiye dokto
ru Ahmet Şükrünün müşahedelere 
dayanan (Eroinomani) etüdünden 
bazı parçalar nakletmeyi faydalı bu
'ıuyorum: 

cTecrübesiz bir gence tiryaki ar
kadaşının bir defa için verdiği ero
in, onu da kendisi gibi yapmıya kafi 
gelir. İlk alışta hafif ve keyifli bir 
sarhoşluk duyar. Sarhoşluk geçince, 
hissettiği kırıklık, tecessüsü fikri ve 
tirynkinin teşviki, ikinciyi, üçüncü
yü de aldırır. Bundan sonra kimse 
:ikram etmese de kendisi zehiri arar. 
İçi sıkılır, nefes alamıyor gibi, tıka
nıyor gibi olur. Kırgınlık, üşümek 
hissi gelir. Ağrılar duyar ve bir ycr
ac duramaz, ne pahasına olursa ol -
sun eroin tedarik eder. 

c Vücut zehire alışınca, eski miktar 
ayni tesiri yapmıya kafi gelmez, git
tikçe arttırır. Santigramlardan gra
ma çıkar. Başlangıçtaki zevkli sar -
hoşluk, hoş yorgunluk, enerji hissi, 
uyku hali, asabmda sükunet, bir şey 
düşünmemezlik duyguları yerine, 
miktar arttıkça, sersemlik, rahatsız 
bir uykuyn benziyen dalgınlık, la -
kaydi, dermansızlık, iradesizlik, işti
hasızlık, burun kuruması, tenasüli 
hisdc zaaf, kolay idrar etmemek, in
kıbaz kaim olur, 20 yaşında bir has
tanuz. bütün bir seneyi, tenasüli ar
zusuzluk ve iktidarsızlık içinde ge
tirmiştir. Çoğunda 2-5 günde bir de
iı tabii olur. Hastalnrdan biri 20 gün 
yüzünü yıkamamış, bir sabah, ab -
deste gidecek kadnr kendinde takat 
\•e irade hissetdemediğinden yata -
ğını kirletmiştir. 

cBir şoför munvini, günlerce aç 
kalmış, kazandığı para, yalnız eroin 
tedarikine kafi geldiğinden, yemeği 
düşünmemiştir. Bir lokma bir şey a
lıp yememiş, yalnız eroin alıp çek
miş, nihayet ileri derecede tüber • 
kiılöz ve pek sefil bir halde hasta
haneye müracaat etmiştir. 

Eroin tiryakilerinin rengi soluk, 
gözleri cansız, vücutleri kirli \'e za
yıf, kıyafetleri mühmel, elbiseleri • buruşuk, pistir. Tiryakinin eski neş-
esi, ccvvaliyeti kalmamıştır. Kendini 
hasta, yorgun, bitkin hisseder, vücu
dünün, istikbnlinin harap olduğunu 
düşünür, buna rağmen işine gitmek 
istemez, boyuna eroin çeker. 

Alkol sarhoşltJğile eroin arasında
ki en büyük fark, eroin korkaklık 
verir, içlerinde tehevvürle vak'a çı
karana, cinayet yapana rastgelinmcz. 
İçkinin \•erdiği cesaret, ataklık yok
tur. 

Bir zamanlar, günlük bir gazete • 
nin Anadolu muhabirliğini yapan, 
sonradan başlı başına gnzeteler çı
karan (N. N.) adında bir genç de, 
müşahede altına alındığı zaman, ter
zilikle meşgul bir arkadaşile, Tıbbı 
Adliye bu suretle eroin sokmıya mu
vaffak olmuşlardır. 
Bazıları da, evvelden evlerinde 

geceliklerinin eteklerine eroin pa -
ketleri yerleştirip dikmişler, hasta
haneye girdikten sonra analarından 
çamaşır, gecelik isttiyerek, bu suret
le hastahaneye eroin sokmuşlardır. 

daki gönüllüleri geri çekmek için 

gerek Franko'nun ve gerek Valansi
ya hükumetinin de iştiraki ve taah- tistik, her rnmtaka ve şehirde turiz-

me aid malUmat vardır. Bu malU. -hüde girişmeleri lfızım geliyormuş. 
Bu suretle İtalyanlar, Franko'yu mattan ayni zamanda her sene neş
meşru bir hükumet reisi olarak ta - redilen (Şaı·k Ticaret Yıllığı) nda 
nıttırmak istiyorlar. da istifade edilecektir. 

Hulasa, görülüyor ki, İtalyanlar, Mecmua çıkaran Ticaret Odaları-
Almanyaya. iyiden iyiye bağlanmış mız gönderecekleri izahntla beraber 
görünerek, Almanyanın iştiraki ol- ayni ~amanda bir de (Ticaret Odası 
maksızın İspanya için İngiltere ve mecmuası) irsal edeceklerdir. 
Fransa ile konuşamıyacağını söyli- -·--
yecek kadar ileri gitmektedir- • • 
ler. Maamnfih İtalyan mehafilinin id- Yenı bır maden 
diası şudur ki; bu cevap, nerideki Kömürü damarı 

Bulundu 

«hırsızmışım ... Tüccar Halidin diık- muşlardı. G~tirdiği şişelerin p:ırç3• 
kanından, yirmi sarı lira, bir de gü- ları yerlerde sürükleniyordu. 
müş ve altın kakmnlı, tabaka çal- Talisiz kayın peder, yirmi yıllık ıs· 
mışım .. • h • 

tırabmın nekahet devresinde, ru Halidin anasile, resmi bir kaç iş- t 
yar; evi aradılar. Kadın yüzüme kar- suz, buz gibi .vücudile. yüz üstü y~~ 
şı: c- Oğlum senin dükkanı"soydu- de yatıyordu. Sigaral:m dnğıimış. ~ 
ğunu hissedince, karını alıp kaçtı. boşalmış gümüş kutu ihtıyarın goı; 
Çekmecesinde bırak-tığı mektupta, süne düşmüştü. 
neler yazdığını görmelisin! Senin Kadıköy, Altıyol ağzı, No: 141 /r· 
koynunda yatan zavallı bir ana bile, fan Göksel'e: 

bu harekete kar~ı ürından yavrusu- Hikayelerinizi gönderiniz. iyi ı,çe 
nu tcrketmiş.~ diye haykırdı. 

ne§rcderiz. S. T. Kendi evrak çantamdan yirmi ta- ....... . ........................................ ··· ···· ne sarı lira çıkardılar. Bu altınlar, a-

Aspirin tüblerine doldurdukları e
roini makadlarına sokarak, hasta -
hanelere ithal edenler de çoktur, 

İlk defa kokain çekmiye başlıyan
lar, sık sık kusarlar, oturdukları yer
de uyurlar, içlerinde sokakta yürür
ken kusanların, hatta uyuyanların 
sayısı oldukça kabarık bir yekun tu
tar. Hele yangın çıkaranların, siga
raları elde uyuyup ceketlerini, pan
talonlarını yakanlar, hayli çoktur. 

müzakereler için açık kapı bırak -
maktadır. Çünkü, bu ihtilafın daha 

ziyade snhasını genişletmesini İtal -
nahtan cebimde olan çantadan göŞebin Karahisarın iki saat uzağın-
zümün önünde çıktı. Kendimi, hiç AKBA yanlar da istemiyor görünüyoriıır. 

Roma mchafilinin de elbette naz!lrı 
dıkkatinden kaçmıyacak bir cihet da
ha vardır: 

da yeni ve zengin bir kömür madeni 
bulunmuşLUr . .Maden temiz ve yük

sek cevherlidir. Alınan nümuneler, 

Ankaraya getirilmiştir. 

bir: suretle müdafaa edemedim. Ne 
yapabilirdim Necdet! 

1 Karım olacak terbiyesizle O.şıkı, 

Eğer İtalyanların istediği İspan
ya meeslesi yine Ademi Müdahale 
Komitesinde konuşulmıya karar ve-

beni müşkül mevkie sokmak için, bir 
lllfllfllUUllUllllllllllllllllUIUUllllUlllllllllUttlUIUUtllJIUllllHUH • 1 1 k d• 11 '1 

gun evve on arı en ı e erı e çan-

Yine (N.N.) bir çok zamanlar, ken
di önde, arkadaşı (M. S.) nin evinde 
elinde sigara eroin dalgnsına tutu • 
larak uykuya dalmış. yastıkları. yor
ganları yakmıştır. 

Eroin müptelaları içinde garip ga
rip işler yapan çoktur. Bunlardan 
(H. C.) adında haluk ve kibar bir ar
kadaş, şapkasını başına alır almaz 
giyemez, dakikalarca başına koyup 
çıkarır, bu hareket müba15gasız 8-10 
dakika kadar devam ettıkten sonra 
şapkasını başına giyebilır. 

Paketten sigara çıkaracağı zaman 
dn, sigarayı eline alır, tekrar pakete 
kor, tekrar alır, evvela yavaş yavaş 

1 başladığı bu harekete, sonra çabuk 
çabuk devam eder. nihayet on da -
kikalık bır el h~reketindcn sonra si
garayı ağzına götürebilir. 

Ya kibriti nasıl yakar? .. 
Kutusundan bir kibrit çıkarmak 

için de, tıpkı sigara gibi dakikalnrca, 
bir tek kıbriti :Kutuya, koyup çıka -
rır. 

rilir, yani Almanyanın iştiraki ka
bul oluunras, Sovyet Rosya da bu 
komitede bulunduğu için mutlaka 

müzakerata iştirak etmek istiyecek
tir. O zamnn İngiltere - Fransa - Rus
ya grupu karşısında yalnız İtalya -
Alm:ınya kalacaktır. Bunun netice-

si reylerde nisbetsizlik olmıyacak 
mı? dıye elbette İtalyan diplomatla
rı duşunmüş olsalar gerektir. 

İtalyanlar kendilerinin Fransa ve 
tngillere tarafındnn konuşmıya ça

l ğırıldıklarını görünce, bunda gizli 

l
bir maksJt olduğuna hükmederek 
kuşkulanmışlardır Bu maksat şu -
dur: 

f P.:ıris ile Londra, haşhaşa vererek 

!
düşünmüşler, taşınmışlar, Romayı 

böyle bir .müzakereye çağırarak Ber
linden ayırtmak Memişlerdir! 

işte İtalyanın: 

- Yalnız başıma gitmem de git-

Kapının eşiğinden bir türlü atlı - mem! .. 
ynmaz, geçemez, eşiğin üstünde dö- Diye, şimdiye kadar bu daveti Al-
ner, ayaklarını sürter. yine eşiğe gi
der, tekrar döner, en nihayet eşiği 
atlar, atlar amma neden sonra? .. 

manya olmadan kabul etmemesinin 
hikmeti! .. Bu, zaten tahmin edilen 

bir şeydi. Bunu evvelden tahmin et-

Yeni farzda 

F vkalide 
Bir Pudra 

BULDUM. 

İşte bunfar, hep eroinin asap üze
mek için hiç bir kehanet hassasına ce incedir ki, yüzde gayri mer'i durinde· yaptığı kötü tesirlerin eseri - malik olmak lazım değildi.. . 

Şayanı hayret yeni bir usul saye

sinde istihzar edilen bu pudra, o ka

dar hafiftir ki, havada uçar. O dere-

dir. Bu haller. hep sinir gevşekli • ~~~--~=======~ rur ve yüzü ince bir güzellik taba
ğinden. eroinsizlıktcn ileri gelen hal- tur. O kadnr ki, maalesef bazı mek- kasile kaplar. Hiç bir kimse sehhar 
lerdir. teplerimize bile girmiştir. Hele h a-

tama yerleştirmişler. 
Gümüş kutuyu bulamadılar. On 

bir ay ceza giydim. İşte o vakit, Na

hideyi yatı mektebine göndermiye 
karar vermiştim. Gideceği gün onu 
bana getirdiler. Etekliğinin altından 
gizlice bu kutuyu çıkarıp gösterdi: 

- Baba .. ben t:ıbakayı buldum, 
annem çamaşır sandığına saklamış, 
dedi. Göz yaşlarımı zor tuttum. 

-.Al yavrum .. al kızım .. bunu sak
la, dedim. Bir mahkumun ıstırabını 
deşme ... Evlendiğin zaman sana la
zım olur ... 
Cezamı bitirdikten sonra, yuvamı 

sattım. Konyadan kaçtım. Çünkü; 

kalbime lirız o1an ~u a&rrılar, beni bi- ı 
tiriyordu. . 

Yıllarca hastanelerde sürüklen .. • j 
dim. Nfıhidenin izini kaybettim. O- , 
teki şehvet düşkününün öldüğünü 

işittim. Biraz toplanınca kızımı ara-

mıya başlamıştım. Evlendiğini, A -

danaya gittiğini haber verdiler. İşte 
bugün o maksatla ilk adımı atıyor-

dum. Üçüncü mevki çok kalabalık, 
diye bu sessiz salonlara gelmek is-

tedim. Tesadüfler, hızını alamıyan 

hayat hadiseleri, seni, Nahidemi to
runumu, bana kavuşturmuş oldu. 

"· ... ' . .. .' .. ' ... .. -... :·.... ~ 

~ 

Ankarada Kitabevi K~ğıtçılık 
Bütün mektep kitaplarının p.rı· 

karada satış yeridir. 
Mektep kırtasiye çeşitleri en 

müsait şartlarla temin edilır. 
Tel. 3377 ~ 
~ 

• --.. -.. -.. -.. -.. --.. -.. -.. -.. ---.H:-"-t•~ 

ı Zührevt ve cild hastalıkhn ı 
ı .. 
ı or. Hayri Omer. f 
ı Ôğledcn sonra Beyo~lu Ağaca~' S 
ı karşısında No. 313 Telefon· f 
ı 43585 91 ..................... ~ 
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Eroini en çok kullananlar, sefil ve pishancleriınizdc, esrarın yerini tut
serseri çocuklar, yersiz ve yurtsuz muş, hattn onu gölgede bırakmıştır. 
kimseler, hırsızlar, yankesicilerdir. O yıllarda, köprü üstünde, Beyoğ
Evvelce esrar, eroinden cok pahalı lu cnddesinde, işlek sokaklarda, u-Eroin müptelalnrı, yalancılığı, hi- k 
olduğu, eroin ço ucuz satıldığı için, yu~ra uyuva giden, apartıman basa-lekflrJığile diğer hastalardan ayrı bir " " 

güzelliğinizin tabii olmadığını idda 

edemez. Hemen bugün yeni chava
landmlmış~ Tokalon pudrasını tec
rübe ediniz. Evde veya yazıhaneniz

de bütün gün çalışınız. Yüzünüzde 
hiç bir parlaklık eseri gözükmiye • 

cektir. Bütün gece dans ediniz. teni
niz daima taze \'e sevimli kalacaktır. 

Teninize cazib ve devamlı bir güzel
lik vermek istiyorsanız yeni chava
landırılmış• Tokalon pudrasını kul
lanınız. 

1 
o serbest \'e bol devirde kopuklar, es- maklarında, e\•lerin duvarlarına dahaleti ruhiye sahibi olduklarını gös-

terirler.. rarkeşlcr, eroini esrara tercih etmiş- yanmış, ayakta kantarlıyan bir çok 
Tedavi için hastahanelere giren e- lerdi. kimselere, serseri çocuklara, üstü 

roin müptelaları çikolataların ka _ Eroinin -kaçakçılık teşkilatının başı perişan adamlara adım başında 
Jay yaprnklarma sararak ve dilleri _ kuruluşundan evvel- aleni bir şekil- rastlar, bunları içimiz yana yana, a
nin altında saklıyarak, hastahane • de satılması, memleketle geniş bir cıya ncıya seyrederdik. 
l!re eroin sokmuşlardır. mikyasta yayılmasına sebep olmuş - (Devamı var) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
rılarınızı derhal keser. icabında 
şe alınabilir. 

ve biitün 8~" 
günde üç k9 " 

\sim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakın1111ı 
1 , 

~ l!!!"!~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·dO~ 

1 
halınde biri.ni kunsc gör~.ed.en ~a- - Anlatayım. Akiten \•apurunda, 1 düdük çaldı. Bir dahn çaldı. Fırtına Ceset bulununca, göğsünde aynı 
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çırmak imkansızlığı da muhımdı. Gerniko, göğsünde malıim dövmeler ı devam ettiği için Gerniko hareket meler olduğu için kendi cesedı 01-
Perlon ile Enkarnasyon, Müfettişi olan bir gemiciye rastladı. Bir de edemiyordu. Ve bu, fırtına geçene mldı. Bu esnada, o, arkadaşlar~ıcııt 

· h Rafael Ermnn isimli başka bir gemi- kadar devam etti. Sonra, fırtına dur- dürmekte devam ediyordu. ıstı" dıkkatle dinliyorlardı ve ıza atına bir hata işledi. Fazla tedbir 00H1ıı devam etti : ci vardı. Onunla da ahpnp oldu. du. o zaman Gerniko pencerenin ö- I diye Sen terin evine girdi. Nafll • 
111 

- İçinizden Namotu öldürebile- Pl1in hnzırdı. Bu ikinci gemicinin nüne gitti, açtı, Erman ateş etti. Ger- bavulbrma, Con Smit hika'·c" 
11 cek vaziyette olan kim vnrdı? Ger- ynrdımı ile, kendi ölümünü temin niko düştü. Eli göğsünde idi. Elinde, ld ğ . h evi }{O).O 

1 1 . • • yazmış o u u ıt amnam r d:ltı niko. Zira, onunla ayni vapurda idi. edebilecekti. Dövme ynpan gemiciye ıçı hayvan kanı olan bır torba vardı. B b' h t~ "d' ~er bCfl 
Bu caniyane fikir, onun kafasında ··ğ .. d k" d '· ı · b' 1 k a·· 1 b' u ır n a ı ı amma, cg 111,.-c· Rafaelin go sun e ı ovme erm ır Torbayı yuttı, kan ar a tı. oy e ır 

1 
N t b llnrıın ırıı -" 

size Bermüd aBalarında rastladığı aynını yaptırdı. Senter'e geldi. Hi- rol oynandığını kim tahmin edebilir- t . 
1 

d utturtıbil1 . 

Cevabında, böyle bir tayfanın mev

cut olduğunu, sabıkalı bir adam ol

duğunu, son seferden &ı>nra çıkıp 

bir daha dönmediğini bildirdi. Ar -
tık kanaatim kat'i idi. 

de bulduğumuz cesedi muayene e
den doktor, bu dövmelerin en aşağı 

1 

cvvc amo un avu ·ıvı.. 

zaman doğmu.:: olabilir. Sizinle ev- d' ., ne e memış o say ım, Y 'bbcY" 
" kaycsini nnlnttı. Göğsündeki döv - ı . S G "k ·ıe arı 

lenmesi bu işi ona kolaylaştırıyordu. .k r . "ğ .. d b. r· r· onra crnı o sırası gele" 
meleri gösterdi. Bütün tedbirler a- ~mı o e ım go sun en ır ur u Tinyolu öldürdü. Sentcr on.u.n rp(• Kendisini ölü olarak gösterebilridi, d y b k ı ı rı v-
lınmıc:tı. Rafael Erman, karşıki otel- ayırmıyor u. arasına a ı masına w · • b'l' d L.k. katı ı ı· 

- Peki amma, bulunan cesedin 
Gernikoya ait olmadığını nasıl tah
mm ettiniz? 

- Gernikonun döndüğü gün dos

tunuz Sentere söylediği bir cümle
den tahmin ettim. Gcrniko, cvapur

da. dövme yapmak hususunda ma

)ıir bir gemici vardı .. demişti. Demek 

'dövmelerin hiç olmazsa ik isinden 
~iıisi ven i olacaktı. Halbuki, nehir· 

yedi senelik olduğunu söyledi. De
mek ceset Gernikonun değildi. O za

man, meseleyi yeniden, ta başından 
tetkik ettim. Scnter, Gernikonun 

yaralandığı zaman _sok kan kaybet

tiğinden bahsetmişti. Halbuki apar

tımanda bir parça olsun kan izi bul

mak mümkün olmamıştı. Sonra, 

karşıki otelden ateş eden katilin ne

den bu kadar csarih~ olarak kendini 

gösterdiğini anlayamıyordum. Son

ra, Senterin ve sizin duyduğunuz ıs
lık sesleri vardı. Daha sonra, ölüm 

siz de vürisi olurdunuz. Hem ayni ~ _ . w cegını ı ıyor u. a ın . eÇJll 
zamanda sizi seviyordu. Lakin ilk de bir oda kiralamıştı, gözlükler tak- mumanaat edıyordu. Onu yataga kal- niko olduğu hayalinden bile g . JlcC 

'

zamanlar, sizi sadece bir alet olarak mıştı, sakal takmıştı. Erman, Gerni- ı dırdınız. Sen ter doktor çağırmıya yordu. Ve onun yüzünü go~ıflde 
kullanmayı düşünmüştü. Bütün ar- konun pencereyi açmasını bek1eye- gitti. Karısı ile yalnız kalınca onu dehşetten irkildi, işte o nn t; ,.e 

1 kadaşlarmı öldürecek, siz mirasa ko- ı cekti, ve o zaman ateş edecekti. La- salona gönderdi, dönerken, üzerine l Gerniko, fırsattan istifade d:~. siır. 
nacaksmız, sonra o da meydana çı- kin, bir fırtına koptu. Ve o zaman, atlnyıp bağladı, ve kaçtı. Giderken, onu öldürdü. Kaçarken, ~a ,, ... vlJCttl 

b .. b"tun r-.. J kacak, her hangi bir vasıta ile size IGernikonun sinirleri bozuldu. Bu üzerlnde hayvan kanı olan yatak ör- ırastladı ve aklını us u 
·ıı ve servete sahip olacaktı. Lakin, şeytan zakaya malik olan kalilin bir tüsünü de götürmüştü. Zira, örtü - Neden? v-dıC•"1 , 

Senteri katletmiye gelirken tesadüf za afı vardı. Fırtına olunca sinirleri kalır ve tahlil yapılırsa, bunun in • - Zira, sizin Pcrlonu se1;ısıcsllı 
sizi önüne çıkardı, planları mahvol- bozuluyordu. Bu sebepten, fenalaştı. san kanı olmadığı derhal anlaşılırdı, de öğrenmişti vı.! bu sefer heslll'ıır' 
du .. _.. D d E 1.. ·· o.vnamak planları mahvolurdu. ~rniko, ölr- yordu. İşte bu sebepte~. orSı.ı11ı>ı-' 

Perlon sözünü kesti : ışan a rman, ro unu altüst oldu. Neticeyi bılıY 
_ Baş tal'afını kafi miktarda açık ı için, pencerenin açılımısmı bekli - kaç gün sonra şeriki Ermanı öldür· 

d S b ! ... ·ordu Nt"h..,v.nt bir "u··. B:ı~ın ı par.-alnc.lı. Ve nehre attı. anlatmndınıı. yor u. a ısız .. nıy · v '- ·~ ~ ... 
soN 
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'' Mondros harbine nasıl 
girdik, ne yaptık?,, 

" Japonlar gibi torpitolarla hücum. 

Harici Askeri 
ilanları 

Kıtaab 

150 bin kilo sığır eti yeniden ka
palı zarfla eksiltmesi 22/10/937 cuma 

· günü saat 11 de Sarıkamışta Askeri 
Satınalma Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 25500 liradır. İlk 
teminatı 1912 lira 50 kuruştur. Şart
namesi, komisyondan parasız ola -
rak alınır ve görülebilir. Evsaf ve 
şartlarını görmek istiyenler, her gün 

Fransa - İsviçre futbol 
maçı nasıl oldu? 

ve ihaleye iştirak edeceklerin de belli Geçen pazar gunu 40,000 kişilik 
<!dilen ihale saatinden bir saat evvel bir halk kitlesinin önünde oynanan 
.JU tı;e yeter teminatlarile birlikte Fransa - İsviçre A takımları maçı, 
teklif mektuplarını ve ticaret vesi- Fransızların 2 ~ 1 galibiyetile neti -

!Polonya 4-
1 Yugoslavya 1 

kalarını vermiş bulunacakları ve ha- celenmiştir. 

G K k 1 riçten iştirak edeceklerin de belli l Seyirciler arasında Holanda f•Jt-ec e • or USUZ • edilen ihale saatinden bir saat evvel bol federasyonunun reisi Mösyiı Le-
1 I yetiştirilmek şart ile 2·190 sayılı ka-

1 

tO)' ile İtalyanın seçicisi Mösyö Pez-

Varşovada 30,000 kişilık bir seyir
ci kitlesi önünde Polonya - Yugo~

Javya maçı cereyan etmiş ve Polon
yalıların 4 - O galibiyetlerile netice
lenmiştir. Butün oyun esnasında Po
lonya hiıkim oynamıştır. A • ı R • R f d nunda yazılı vesaiki postava vermiş zo da vardı. Bunlar, mahsus bu maçı '-\ m 1 ra a m 1 z a u kaptan a 1 na ve göndermiş bulunacakları ·seyretmek için memleketlerinden 

c51 ı. .6814' ı gel1ll4lerdir. Bu maçın hakemliğini 
En iyi oyuncular Wilimowsky ve 

Aod&rz'dır. Maçın hakemliğini Lec· 
lere yapmıştır. b• t ..... du··şu··ru·· ımu··ştu··? 1 r Uzaga m 1 * M. Langcnus yapmıştır . Maça, ta -

İzmir müstahkem mevki Ko. ca kımlar şu şekilde çıkmışlardır : 
[ ----------------- gösterilecek yerde 16.511 lira 84 ku- Fransa : Di Lorto Cazenave, Mat-

ltalyada 
t,ı~J!_ınira! Başkıitıbi Binbaşı İhsa- hattında açılan düşman donanması- miz orta taretin bu sırada sustuğu ruş bedeli keşifli 12,231 metre uzun- !er_ Bombette _ Deroussaux, Dclfur 
Ilı •zahat ve beyanatı de~am et - na muvazi bir hat üzerinde seyre görüldü. Telefonla burayı aratan !uğunda telefon hattı inşası kapalı _ Curt Keller, Beck, Comtais, Ve-

eJctedir.] başladık... Amiral cevap alamadı; hain isabet- zarf usulile münakasaya konulmuş- mante, Langeller. 

Juventus, Napoliyi 2 - 1 yenmiştır. 

l\füan ye Lazzis 2 - 2 berabere ka:-
mışlardır. 

• • 
l/!arnidiye Narada sür'atle noksan-
liirı~ı tamamladı; cepanesini, kömü
tu~u aldı, lağvedilen müstakil filo
&e a~an ayrıldı, tekrar Hamidiyeye 
ıa~'.ı Ve Hamidiye 31 Kanunuevvel 
lın;hı saat beşte, bir kar tipisi al
~aıı a Barbarosu selamlayarak do -
~n ;nad~n ayrıldı. Ve, Akdenizin 
h l!inlerınde bir korsan bir macera 
ayatına atıl'd ' l<• ı ... 
lııadanunusani iptidalar:nda donan
baş ~ Yeniden muharebe arzuları 
htgosterdi; birinci harpte manevi
let: ~ok kuvvetlenen donanma mü
lıoy e .. a:ı düşmanla bir defa daha 
lııir ~lçuşmeyi istiyor, bunun için A
l;ıtda lbınize ricalarda bulunuyor-

ı. 

d;\~ıca B.aşkumandanlık vekaleti 
l•ıı, .. kdenıze açılınız• demiye baş

·~tı. 

Çıkın k 
~L0 " çı mamak hususlarını mü

•,te ·ı 
l>-aııı· 1 e meşgul bulunan Amiral 
l.ıalıız, kanunusaninin 4 üncü günü 

,,~ trıahreçli şu telgrafı aldı : 
"Qt d 

Q a Osmanlı donanmQsına 
Ja Malta: 4 Kanunusani 328 

Qe,/~>ılat gibi torpidolarla hücum, 
Otkusuz. 

İngiliz bahriye zabiti 

'l' . Yiizb<l§ı Jan 

t d~ . .ıtaf, Yenı münakaşalara mevzu 
lop1~~av'li günün gecesi, Barbarosta 
~t trı~ doranma süvarileri birkaç 
b<h '• Uzakereden sonra ertesi sa -

' .l\4eınd 'e aç 1 ros ıstikametinde Akdeni-
~•; 1 ~nk Üzere karar verilerek her-

i ınesbe d .. d 0
' la on u. 

• zırlana • . •"re. 
5 

• n plana, verılen karara 
~lclttt l<.anunusani sabahı şafakla 
lııtınasa edecek donanma, doğru 
na for Varacak, lV!ondTOS Jimanı
)Q an sA.a Yapacak. orada tamirde bu-
' Ve f afstıı d ro u ateşle imha ve Ave-
'ın1 en ze açılırsa düşman donan-

5 l{. Perişan edecek ti. 
ı~ı. a~u"u . •ete - . sanı sabahı şafakla ha-
nın ~- g~çıldi; Mecidive donanma-
lı ""inn· J' k lıl~nu ı ilerisinde keşfe memur 

14 Bab~~r, soğuk, fakat güzel bir 
"•a~n!z ı doı:ıanma, prova hattında 

'3cıt e açılıyordu. 
ıa,. azdan k 
tı ut ed çı ar çıkmaz, burayı ta-
"1 düşrn en Leon sistemi beş bacalı 

11 
•nz;J,;:; destroyeri hemen top 

ı-r," cıt b:~ dışına çıkmış, önümüze 
1 e lı 

1 
ı.ıı Mondrosa doğru götür

.\,,, •Ş .ıınıştı. 
' ·~ıraı n . 

1, ndo V aınız, kumanda köprü -
Qyo asır B ı 

t, Çok , e~ e şakalaşıyor, gü-
~ ltııdr n<'ş elı görünüyordu 
~~ı. •n ~~a Yaklaşıyorduk Llmnos 

oııı · ' ~ •ıııı.ıdak. erme gelmişlik, limanla 
• tsnad ı tnesafe 15 mile inmişti· 
~"1c,· a Me .d ' 
le ' 1iHııi g·· cı iyenin bize doğru 

in °rdük Ami ·•ı . o tar r . . ral hemen göz-
,1/ıa;ını baka dıktı. Geminin yak

ı •ılccic1· e ledi. 
0~1 1Ye b· 

..._ a §u llıal .ıze Yaklaşınca mega-
h bu. uınatı verdi : 
•lıın -.ınan f'J 

bı;k <luğu h 
1 

ı osu, ha ta Averof 
lltıladır. a de Mondrostan çık -

lare:~~r. sabaht . 
bı.. ıçind b anberı neş'e ve 
· ·• hi e ulun A ı h r de. . an miralda he-
)~ lı~rekeu!~ştkli~ yaptı; yüzü asıl-

..._ •ktıktan telaşlandı; Vasıf Be
~.. Q01du·· sonra : 

'Ilı n tn'" 
\> •ttııaı- u Vasıf, dedi, bize 
"'ır ~ ... 

.\ittir 1 Y hiç ee a tftk vap vermb·ordu " s·· ' tar v J ... 
"~·- oy1e asıf Beye d .. d ... 

·..-ılın ""ne V on u. 
, \>~ı llU? asıf .. ne yapalım; 
ı ı lı • lle:y rıı 

tıııd ~ıı. ağ~ ~kadder akıbetin do
l ~ ağır ağ ır hissi kablelvuku 
" lıe h llıiinas~~cevap verdi: 

ı:• .. h~ll'larısını~\ Emir verin de 
t~~I doıı anda Ar::·· 
ı,,.,_di. ı-· anınaya _ıraJın muharebe 

"'"nda ılo harp t ış~retıerJe teblig 
n Çıkışını :tıbatını aldı; ve 

ınaı eden, prova 

Donanmalar borda hattına gelin- !er telefon hatlarını koparmış, mu- tur. İhalesi 1/11/937 pazartesi günü İ Leh sviçre : Bezozzero - maun, 
ce aramızdaki mesafe 9,000 metrelik habere teşkilatımızı berbat etmiştL saat 16 buçukta İzmir levazım amir- Minelli _ Loertscher, Vernate, Sprin-

Riga Lüçesa'yı 5 - O yenmiştir. 

Filorentuis ye Bari 1 - 1 berabere 
kalmışlardır. mesafeye rağmen Barbaros, ilk sal- Amiral bana orta tarete gidip bak- !iği satınalma komisyonunda yapı- ger _ G. Aebi, Wallacek, Rupi, R. 

voyu yaptı, bunu ikinci ve üçüncü mamı emretti. Hemen fırladım; ta- Jacaktır. Teminatı muvakkate akça- Neticede: Juventiro 9 puvanla b'.· 
rinci, Roma 8 puvanla ikinci, Bolor.
ya 7 pm·anla üçüncü olmuşlardır. 

b Aebi, Lichel. 
salvolar takip etti. rete koştum!.. Tarette ir şey yok- sı 1238 lira 39 kuruştur. Şartname İ 

h . l Oyun başlar başlamaz, sviçreli-
Düşman donanması ateşimize ce- tu, yalnız nişancı çavuşu şe ıt o muş ve keşifnameleri her gün ondan on 

kt ik d il ı·dı·. Taret kapag"ı yanında taret ku- k. k d b t k' Jer hücuma geçmişlerdir. Bugün çok vap verme e gec me i; · k salvo- i ıye a ar ve on eş en on se ıze 
Z. ·· mükemmel bir o•·un oynayan Fran- j Frana B. 3- lsviçre B.2 su üzerimizden aştı. İmroz muhare- mandanı mülazim ıyayı gordüm. kadar kışlada inşaat komisyonunda ' 

İ sız kalecisi Di Lozzo, mükemmel Lozanda yapılan Fransa ve İsviç
re B takım maçı, Fransızların 3 - 2 

galibıyetlcri ile neticelenmiştir. D&· 
ha ockizinci dakikada Fransızların 

besinde düşman topçusunun acemi- Ona: görülebilir. stekliler Ticaret Oda- . . . . , 
liğini görmüş olan mürettebatımız - Ziya, dedim, kumandan soru - sından kayıtlı olduklarına dair ve- 'plonıonlarla Isvıçrelilere gol ) ap • 
alaya başlarken Averof ikinci salvo- yor .. neden ateş etmiyorsunuz?.. sika göstermek mecburiyetindedirler. 1 tırmamıştır. Çok çabuk oyn_anan o
yı.ı da yaptı. Bu sefer, bir mermi 50 Umumi vaziyetten haberi olmıyan Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 yun, Belçikalıların_ ılk. ~akıkalarda 

b d. J k 2 3 - ·· add hiikimi•·eti altına gırmıştır. Fransız-metre önümüze düştü; ve, bizi telii- bu cesur su ay cevap ver ı: sayı ı anunun ve uncu m e- ' . t . en iyi oyuncusu Nıcola ilk golü yap-
şa düşürdü... İki salvo arasındaki - Hedef, rüyetim dahilinde değil; !erinde ve şartnamesinde yazılı ve- lar, halk~n bağır~ası. ve teşyı e mesı 
fark, öyle İmrozdaki gibi acemi bir gemiyi biraz sancağa alırsanız ateş sikalarile teminat ve teklif mektup- 1 ile kendıne gelebılmı~:er~e. de Co:r- m~~~~ ilk dakikalarda Fransızların 
düşman topçusu karşısında bulunma- edebliirim. !arını ihale saatinden en az bir saat 

1 
tois, Veinante \·asılası e ıucum e e- takım halinde oyunları tsviçreliler-

dığımızı ihtara kafi idi. Oradan ayrıldım. Vaziyeti kuman- evvel komisyona vermiş bulunmala- bilmişlerdir. . .. 
Ü .5~4, c6949• oı· Lorto, BAlçikalıların hır hucu- den iyi .. fakat fakat 30 uncu dakik&-

çüncü salvo !.. Amiral Ramizin dana bildirmek üzere köprü üstüne rı ~ ' 
telaşları arasında Barbarosun orta- koşuyordum. Geminin sür'ati 3 mile · * munda topu Rupi'un ayağından al- da İsviçreliler Monnard'ın ayağile 
sında bir isabet yaptı! .. Zırh kuşağı- inmişti; her tarafta yangınlar olu • Sivastaki birlikler için 110 bin ki- mış ve çok alkışlanmıştır. beraberliği kmin ediyorlar. Ve ilk 
nı delen mermi, sefinedeki teliişı yor; makine danresini gaz basıyor, ]o sığır eti kapalı zarf usulile eksilt- Birkac dakika sonra ayni vaziyet- haftaymı neticesinde oy:ın 1 - 1 b<
arttırırken ikinci, üçüncü ve biribi- delinen bölmeler, parçalanan vücut- meye konulmuştur. Bedeli 22 bin Ji. te kala~ İsviçre kalecisi Bizzozcro, rabere. İkinci haftaymın 11 inci d~
rini takip eden isabetler aldı yürü- Jar, güverteyi boyayan kan, göze ra ve muvakkat teminatı 1650 lira- Courtois\·e doğru çıkmı•, fakat a - kikasında Nikola bir gol daha yapı-
dü h 1• k f. d b. dır. 28/10/937 perşembe günü saat klllı dav;.anan Courtois hemen Vi- ı lil ... çarpıyor, u asa oca se ıne e ır yor. 30 uncu dakikada S\'içre · er, 

Birkaç dakika içinde 10 - 15 isabet ana baba gu··nü yaşanıyordu. 11 de Sivas Tüm satınalma komis - 1nant'a pas Yermiş, O da boş kaleye d 
1 · beraberli"i temin edebiliyorlarsa a 

almıştık. Gemide, bağırmalar, ku - 1. k b. · yonunda ihale edilecektir. Şartna- durdurmadan atmıştır. Bu golden bı-
Tam köprüye ge ır en ır ısabet F .k. - k ü Fransızlar buna karşı bir sayı daha 

· ·k· · · d mesı' her gu·· n komisvonda görülebi- Iraz sonra ransız ı ı açıgı ço m -mandalar, gürültüler duyuluyor; bir
kaç yerde birden başlayan yangın
lar kumanda heyetini şaşırtıyor, A-

daha oldu, ve denıze ı ı cısım üş- , 1 3 " •t ı"kı· fıı·sat kaçıı·mışlardır Birinci )·apı•·orl•r •·e o_vun Fransız arın - ~ 
lır. . Eksı'Jtmeye girmnk istevenler saı · ı ' -• tü · orta tarete vaki olan bir isabet ' , k dak.k ' ıhaftavmin neticesine bir aç ı a galibiyetile bitiyor. 

miralın asabını bozuyor, hele süvari 
orayı altüst etmiş, cesur taret zabiti kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde · k 1 . d k t hlikelı· 110111111,1111uıu ..... ıı11ııııu•111••11•ırmn11uııınnı••••ı-t"t"'''"" 

lkala Fransız a esı e ço .. e. .. --------Ziyayı da taret kapağile birlikte de- yazılı vesika ve ilk teminat ve teklif 1 bir an geçirmiş, fakat klecısının mu- 1 R A D vü) 
Remzi Bey üzerinde tarif edilmez 
bir tesir bırakıyordu. En güvendiği-

nize fırlatmıştı. mektuplarını havi zarfı kanunun 32 kemmelliği sayesinde bu badireden 
(Devamı var) ve 33 üncü maddelerindeki sarahat de kurtulmuştur. ,, ______________ ..; 

ıııu111111111111111111111111111111111111ıuıı11111111111111111111111111uıııııı111111111111111111111111111111111111111111111ıııııı111111111111111111111111111111111111t :• 

dairesinde hazırlayarak ihale gu·· nü H ft bıı şnkı.lde nihavet bul -

Senelik muhammen kirası 480 lira olan Köprünün Kadıköy iskele

sinde :l-6 ebadında dükkan 938 veya 939 ve 940 seceleri Mayıs so

nuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şart• 

namesi Levazım Müdürlü~ünde görülebilir istekli olanlar 36 liralık 

ilk teminat mektup veya makbuzu ile 25-10-937 Pazartesi günü saat 
11 de Daimi Erıcümende bulunmalıdırlar. (B) (6877) 

• • • 
Belediye daire ve müesseselerine lüzumu olan soba ve soba mal-

zcmesile .-urdurulacak sobalar kapalı zarfla eksiltmeye kouulmuştu r. 
Bunların hepsine 5404 lira 60 kuruş bedel tahmin olunmuştur. Ek

siltme 25-10-937 Pazartesi günü saat 15 de Daimt Encil mende yapı• 

lacaktır. istekliler 249;) N. lı kanunda yazılı vesika ve 405 lira 35 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektup. 

larını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de ka dır 
Daimi Encümene ver melidirler bu saatten sonra verilecek zartlar ka· 
bul olunmaz. (B) (6401) 

__ EM_N_iY_E_T_S_A_N_D_IG_ı_IL_A_N __ L_A_R_ı _j 
Emlak , Alıcılarına sekiz 

Taksitte 
Semti Cinsi 

satış : 
Muhammen 
Kıymeti 

Lira 

a aym " ' BUGüNKÜ PROGRAM 
saat 10 a kadar komisyona \'ermiş t \ ı 

d 1 525 6950 
muş ur. Ak,•<Uıı neşriyatı: l 

bulunmalı ır ar. • . • • • \ İkınci baftaymde Frarısa hemen 
============== . d İ · n b \19 Türkçe şar: lnci tarafından, pı -

- \hücuma geçmışsekt e svıçkre ı e~ 1 u- yano ve keman refakatile, 19.30 koli-

' 
A 1 

na cevap verme e gecı mem.ş er- . 
stanbul Levazım mir iği 1 dir. Fransız takımı bu suretle müda- fernns: Ordu sayla\'! Selım Sırrı T. r-

Satınalma Komisyonu hanları \faaya geçmiye mecbur olmuş, fakat \can tarafından: Şimanlarla hasbi~ al, 

'--------------' I fırsat görür görmez de hücumdan 20 Müzeyyen ve arkadaşları tarafıı:-
Fı:nerbahçe Harbiye aktarma am- geri kalmamıştır. dan Türk musikisi ,.e halk şarkıları, 

barındaki yangın söndürme iıletleri- İsviçre orta muhacimi Ruprt, 21 in- 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça 
nin tamir ve cezalarının doldurulma- ci dakikada DeHour'la Deroussaux- 1 
sı 22/10/937 cuma günü saat 15 te nun arasından sıyrılmış \'e Di:orto- söylev, 20,45 Bay Muzaffer ve ark;;-
Tophanede İstanbul levazım iımir - nun mükemmel bir atılışına r~ğmen daşları tarafından Türk musikisi \'e 
!iği satınalma komisyonunda pazar- topu Fransız ağlarına takabilmiştir. halk şark.lan (saat ayarı), 21,15 or
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin Bundan cesaretlenen İsviçreliler, kestra, 22 Ajans \'e borsa haberleri, 
bedeli 285 lira 50 kuruştur. İlk temi- hemen hücuma geçmişse de pek iş 22,10 piyano konseri· Atina Milli kon-
natı 21 lira 42 kuruştur. Şartnamesi görememiştir. servatuvarından Bayan Zafiropulo: 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin Courtois yaralanıp oyundan çıkın- 1 - Mozart: Sonate a La Turque. 
belli saatte komisyona gelmeleri. ca, İsviçre takımı bundan istifade 

194 7012 2 - Clıopin: Ballade sol Mineur. 
' • • • etrr.ış ve iyice hakimiyeti almıştır. * Fakat bu maçta çok mükemmel bir 3 - Chopin: Etudes. 

Dikimevleri için 2900 adet mahru-
1 ti çadır direği 22/10/937 cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma komisyo-
nunda pazarlıkla cksiltemsi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 4060 liradır. 

İlk teminatı 304 buçuk liradır_ Şart
name ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
larile belli saatte komisyona gelme-
leri. .195, ,7013. 

İstanbul Asliye 4 üncü hukuk Mah-

oyun çıkaran Vemante, Longillier 4 - Liszt: Canpanella. 
ile bir kombinezon yaparak ilerle- 5 - Albeııiz: Leğuidillas. 

mi< halkın alkı<ları arasında mü - 6 - Chopin: Vals. " . 
kemmcl bir şütle topu ağlara ikinci 
defa olarak takmıştır. Bu gol. 37 inci 
dakikada olmuştur. Ve oyun İsviç
relilerin hakimiyeti altında sona er
miştir. 

Neticede Fransa 2-1 kazanmıştır. 

Saat 22,45 plakla sololar, opera H 

operet parçaları, 23 son . 
YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: 

Saı;t 12,30 plakla 

Macaristan 2_ 12.so havadis, 13,05 
neşriyatı. 14 son. 

Türk musikisJ, 
muhtelıf plak 

Avusturya 1 _.;:.._ ________ _ 

----------------------------- kemesinden: 
Kuzguncukta Çiftemeyhane ve Bak- Üçer katta dörder odalı Ter-

Oyunun ilk haftaymi, şimdiye ka- Dr. Hafız Cemal 
dor görülmemiş şekilde bir ahenkle 
cereyan etmiştir. Her iki takım da 
güzel oynamıştır. Fakat Macarlar bu 
haftaymde 1 gol yapmıya muvaffak 
olmuşlarsa da haftaymi 1 - O mağlup 

kal elyevm Dere Fırını sokağında kos ve elektrik tesisatını Su Şirketi tarafından Şişlide Bo- (~KMAN HEKİM) 

Dahili~e mütehassısı eski 2 Mü. 9 yeni 22, 22/1, 24 No. lu havi bahçeli kargir üç evin 

Vefada Hacıkadın mahallesinde es-
ki Vefa, yeni Katipçelebi sokağında 
eski 30/l, 32, 6, 8, 2 yeni 32, 34 No. 
lu. 
Vefada Hacıkadın mahallesinde Ve-
fa caddesinde eski 19, 19 Mü. 21 ye
ni 31, 33 No. lu. 
Çarşambada eski Beyceğiz yeni Ka
tip Muslahattin mahallesinde eski 
Orta yeni Telci sokağında eski 9/2 
yeni 11 No. lu. 

Boğaziçinde Anadoluhisarında Gök
su mahallesinde Nişantaşı sokağın
da eski 7 Mü. yeni 1 No. lu. 

tamamı 

Dokuz odalı, iki sofalı, elek
trik ve terkos tesisatını ha
vi bahçeli kargir iki evin 
tamamı 

İki katlı sekiz odalı elektrik 
tesisatını havi bahçeli ah
şap bir evin tamamı 

Bir katta iki odalı elektrik 
U,sisatını havi kargir bir e
vin tamamı 

İki katlı beş odalı ahşap bir 
evin tamamı 

3550 

3100 

2100 

500 

250 

1 - Arttırma 3-11·937 tarihine düşen Çarşanba günü saat 14 de 
yapılacak ve Gayrimenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbe
tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz se
nede sekiz müsavi taksitte ödenir. •Tak•itler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci de
recede ipotekli kalır. "ıi729. 

monti Tramvay istasyonunda Ebe 

kızı sokağında Valide apartımanında 
oturan Halil Redif aleyhine 37 /1783 

numara ile açılan istihkak davasın -

dan dolayı müddeialeyh Halil Re -
dife muhakeme günü ilanen tebliğ 

edildiği halde gelmediğinden gıya -
hında muhakemeye devam olunarak 
bu baptaki gıyap kararının mumai -
leyhe ilanen tebliğine ve on beş gün 

bitirmişlerdir. 

İkinci haftaymde oyun, birinciye 
nazaran çok ahenksiz cere~·an etmiş
tir. Avusturya 30 uncu dakikada bir 
sayı yapabilmiş, fakat beş dakika 
sonra buna Macarlar cevap vermişler 
ve oyun 2 - 1 Macar ]arın galibiyeti 
ile bitmiştir. 

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

lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri &abah c9.5 - 12, saatleri ha· 

lı:iki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlılı: 

telefon: 21044. 

mühlet verilmesine ve muhakemenin ============================= 
12/11/937 cuma günü saat 14 de ta

likına karar verildiğinden, yukarıda 
adı ve adresi yazılı müddeialeyh ilan 

gününden itibaren on beş gün zar -

fında :itiraz etmediği ve yazılı günde 
mahkemeye gelmediği veya bir \'e
kil göndermediği takdirde muhake -
meye devam olunarak gıyabında da 
hüküm verilebileceği ve bu baptaki. 
gıyap kararının da mahkeme duva
rına asılmış olduğu ilan olunur. 

(31.3) 

lstanbul Defterdzrhğından : 
Galatada Okcu Musa mahallesinin eski Şeh.uvar yeni Şair Ziya 

Paşa sokağında sırf mülk ve tevsili kagir dört katb altında bahçe
aindc ve arkasında iki dükkan bir demir imalAtbanesini müştemil 

ve her katla ikişer daireden altı daireyi terlrn~, Elektrik tesisatını 
havi eski 37 mükerrer 37 yeni 51, 53 N. 1ı Nihal apartımanı on iki 

bin altı yüz lira bedel üzerinden para!! p~şin ve sırf nakit verilmek 
şarliı<c b;>alı zarf tı.ulile satılacaktır. isteklilerin 945 liralık muvak
kat tem: ll mektııplarile teklifnamelerini 1-11-937 Pazartesi günü saat 
on dörde k2d .. r MiUi Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyon baş
kanlı~ına vermeleri ve saat on beıde de mektuplar açılacağından 

Komisyonda hazır bulunmaları (T. 1,) (7112) .. 
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Günde yalnız 
bir defa DANTOS HASAN DIŞ MACUNU 

ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak ve 
beyaz .. kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz 

Tüp -7,5, dört misli 12 lı2, en büyük 20 kuruştur, 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra gü e 3 defa 

D • adyolin a 
ile dişlerinizi ftrçalayınız 

RADYOLIN 
Müstesna bir formülle \'e azami 

itina ile yapıldığı ve rekabet kabul 

etme zbir fiatla satıldığı için yurtta 

ecnebi mamuiatının hakimiyetini 

or1adan kaldırmıştır. Kazandığı bu 

rağbet sebebile elde hiç stok bulun

durmadığından da mütemadiyen ta

Ee ihz~r olunarak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dişleri

--------------------~ 

nizi temizlemek, korumak ve gi.ızcl- iİI 

leştirmekle kalmazsınız, verdiğiniz J:. 
para da kendi cebinizde kalmış olur. , ---'----'"'----·~ 

Sabah, öğle ve akşam her yemek·ten 
_ sonra günde 3 defa 

1 

RADYOliN 
.. ,. . . .. . . ~ 

, .t t. ~-:. ·: ~·" ;sı.':a:. ':. 

İnşaat ve tamiratınızda --. 
Size çok kolaylıklar gösterecek olan Müessesemize işinıze başlama
dan evvel uğramanız menfaatiniz icabıdır. Galata Kürekçiler cad

desi Manhaym han No. 21 ................................................ 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 
1 - 33 sa> ılı Romorkörün şartnamesine göre yapılacak tamirinin 

lS.10-937 Pazartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacnktır. 
Tahmini lutaı ı 932 lira ve ilk teminatı 70 liradır. 

2 - Şartnamesi Komisyondadır. Görülel>i!ir. 
3 - lstekliierin belli günde ve saatte illr teminat makb•ızları ve 

kanuni ve!ikaları ile Galata Eski ithalat Gümrüğü binasındaki Ko· 
misyona gelmeleri. "6637., 

NEOKALMiNA 

HASAN HÜSNÜ 
BAYRAk YAPIMEVI 

Satış yeri : Mısır Çarşısı, Erınk 
Ambarı No. 3 Tel. 23723 

TOPTAN FIAT LİSTESi 
Ayyıldızı kendisinden dokunmuş Ayyıldııı patiskalı 

Merinos yününden Merinos yününden 
En - Boy L. K. En - ~oy L. K. 
35 x 52 -.75 35 x 52 -.45 
50 x 75 1.30 50 x 75 - .85 
75 x 112 2.40 75 x 112 1.80 

100 x 150 3.60 100 x 150 2.80 
150 x 225 7.00 150 x 225 6.00 

T. C. 29-5-936 tarih ve 2994 sayılı Türk Bayrağı kanununa ta· 
mıtmen uygun sabit renkli al boyalı Merinos yerli yününden yaptırdı· 
ğım kumaşlardan ayyıldızı dikişsii olarak kendinden imal etmeğe 
muvaffak oldum. Bu e~aslı surette yapılan bayraklar teminatlı ve 
kat'iyyen solmaz. Zarafetini de ayyıldızı kırmızı yün üzerine patiska. 
dan dikilm iş olan bayraklardan daha 2üzel olduğunu sizin hüsniita • 
biatınıza terkediyoruz. Kırmızı zemin üzerine alametleri beyaz ve 
sabit modelli devletlerin bayraklarını tetkik ederseniz bu imal ettiğim 
bayraklarımızın metanetinden hi;bir şey kaybetmediği bariz bir 
şekilde anlaşılır. 

. .. .. ~, ... _~ ..... , .. · .. ,- _,:·~ .... 

TÜRK ANONİM 

ELEKTRiK ŞiRKETi 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

lstanbul Elektrik Şirketi 

Cumhuriyet Bayramı 
esnasında umumi ve huausf donanma tealsatlna 

ıazım olan elektrlAi vermek için, 
müşteri saatinin kudreti dahıliode bulunmadıkça mezklır tesisat 

hakkında bir ihbarname verilmesi icap ettiğini tekmil 
alakadarlara arz eyler. 

Bu ihbarname en geç 

25 Teşrinievvel 937 tarihine 
kadar Şirkete gelmelidir 

TAK 1 ZAFERLERiN 
ve tekmil mUhlm donanma tesisatının rabıt 

lmkAmları evvelce Şirket tarafından tetkik 
edilecek ve bunlar ruhsatla tesisat mUteah· 
bitlerine yapt 1ralacakt1r. 

Bu ahklma riayet edilme.nesi yalnız buna sebep 
olan tesisata değil bUtUn bir mahallenin 

GRiP • NEZLE - NEVRAL.J! - . BAŞ ve a.._ 
Diş AGRILARI - ARTRITIZM ~ 

DONANMA Tf.RTltlATINA ZARAR VEREBiLiR. 

,.,... (-;· .1t1.'. 

r-GRiPi 
Nezle, grip, bronşitle tekmil ağrıl 

yegane ve en kuvvetli ilacı ! 

Harareti sür'atle düşü

rür, üşütmedep ileri ge

len rahatsızlıkları önler, 

mideyi bozmaz, kalbi 

yormaz, böbreklere 

zahmet vermez. 

GRiPiN 
!Romatizma ve mafsal ağf 

rllar1nı durdurmakta kat'ı 

tesiri haizdir. 

l!!J 

1 
~ 

1 
icabında güniie 3 kaşe ahnabilir • 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

-Şark Malt Hulasası 
iştah ve kuvvet ıçın en 

birinci ilaçtır 
Çocuklar1n dişlerinin kolayca çıkmasına, 

kemlklerinln kuvvetlenmesi ne, çocuk 
emziren annelerin aUtUnUn ço• 

ğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

ÇAGLA YAN gazinosu 
Memlehtimizin güzide san'atkArlarından müteşekkil SAZ HEYE 

"Bayan MUALLA,, 
lstanbulda ilk defa olarak yepyeni • 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

,_------• Yüce ve görgülü 

1 BiÇKi DiKiŞ YURDU 
Tesis Müdürü: ELENl ÇORBACIOCLU 

En son ve çok kolay bir U!lulle Fransız Jük~ 
metodla iyi dikiş bilenlere 3 ay, az diki~ 
bilenlere 6 ay, hiç bilmiyenlere 9 ay, tay. 
yör, tuvalet, roblar, beyaz çamaşır, erkek 
ko!!tümü, reklam pardesü, pijama dersleri 
bayanlara verilir. Yüce Kültür Direktör
löğündcn musaddak şehadetname verilir. 

HOŞGÖR REVÜS 
' -Tclelon ' 40335-

1 - 2921 tane mineler ve rastık kılıfının kapalı zarfla eksıltmesin: 
iştirAk edenleri:l teklifleri pahalı görüldüğünden 25.10.937 Paıarlesi 

ıünü saat 11 de paııırlığı yaptlacaktır. 

2 - Tasıolanan tutan 6513 lıra 83 kuruştur. 

3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Cörülebilir. 

4 - lıteklilerin ilk teminat olaraı.. 489 liralık veırıe makbuzu vcy" 
Banka mektupları ile o gün Galata eski ltbal:it Gümrü~ü bınasm· 
daki Komisyona gelmelerı "6811. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
24 cü yeni tertip başlamıştır. 

1 nci keşide 11 -lkinciteşrin -937 dedir. 
Büyük 30 000 liradır. ikramiye: • 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık büyük ikrami
yelerle ( 10.000 ve 20.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
lJikkat: 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz ... 

- Adres-Kumkapı Kadirga caddesi No. 93. 

HEDVitl 
1 

~ 

11 lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

Fare itlafında kullanılmak üzere 500 adet Galvaniz leğen, 200 adet 
saç mangal, 250 adet saç ayağı ve 150 adet itlafıfar torbası açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Tahmin bedeli 1234 liradır. 
2 - Nümuneleri görmek i~teyenl~r merkezimiı levazımına müraca

at ederler. Şartnameleri parasız alırlar. 

3 - Eksiltme 26 Birinci teşrin 937 Salı günü saat 14 de Galatada 
Kara Mustafa paşa soka~ında mezkür merkez satınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası 93 liradır. 

5 - istek !ilerin 937 senesi Ticaret odası vesikası göstermeleri şart. 
tır. Aksi takdirde eks it meye sriremtzlı:.. •6826., 

-----------------1'.. ,.". "=ii ı Askerf fabrlkaıat 
>-...&;~""'' ~~~·,.?.:ı~ llAnlara 

~ .. ".~ L ~ 3000 TON LA VE1\1ARİN J{ö?d 
~· ~ Tahmin edilen bedeli c39.00o; 

Her ~eyı kmyarvı, hi~bir 1ey bızı 
memnun etmııor, fakat ın fenou: 
buıün etrafımızda~ ler bu ~ok kö•u 

ı:ıbıatımı~dan dolayı bızden uzakloııyarlar. 

. sı 
"' [olan yukarıda miktarı ve cın 
~ zıh kcimür Askeri Fabrikalar 11 

· Müdürlüğü Satınalma KomisY0
' 

1 ca 4/11/937 perşembe günü sııs 
~ de kapalı zarf ile ihale edilece 
t Şartname eh lira c95» kurUŞ 

lıte burada ~ kabilinde komisyondan verilir· 
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