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ltalya Trablusgarbe niçin asker yığıyor 

''Dünya Akdenizde kopacak fırtınanın sayılı 
günleri içindedir .. Harbe gidiyoruz!,, 

Londradaki müzakerelerin ifl&s ettiğini artık ingiliz 
ve Fransızlar da sakhyamıyorlar .. 

En kanlı 
Muharebeler 
Oluyor 

~! !Müttefikimiz Romany' 
garp hudutlarını tah 

Çin ordusu umumi 
mukabil taarl".uza 

t w (Maklnc:ven verirke aHı· geç 1 ğım ı z t e l gr~ f 2nc:l aayfadıı ) 

Dersim il 
Asiler'in 
Muhakemeleri 
Bitti 

kim ediyor ' 
Romen Başvekili mü 
him bir nutuk söyled 

Romen kalkı tahkimat için hükfı., 
mele teberruda bulunuyor 

Dost \'e müttefikimiz Romanya • 
nın kıymetli Bas\'ekili Tataresko bu· 
günlerde Biıkreşten hareket ederek 
Cumhuriyet Bayramımızda Anka .. 

Tr b rnda bulunmak üzue şehrimize ge· 
a lusgarbte ltatyan kıtatlyle birlikte Habeşlstandan çekilen Llbyaıı Müddeiumumi dün Jccektir. Kendisı muazzam tezahü. 

ltalya
BnSkeırnlerfn OTe tarhŞafdinbe dleuVBffisetdlalrnekkt~diJr. as t a le b j D i ya p t 1 ratla karşılanacak \e ayni zamand.ı __ Bal!rnn Antantını ve Romanya ila 

ersi İS 8 1 1 k .. m· Tü~kiyeJ i alakadar ede~ bahislPT Ü" 

1 1 t ? 
z rınde Ankar da muhım tem~sıaı 

er ve nası y~p 1 ar yapılacaktır. 

75 
Dersımde sıliıhlı bir muhalefet ha- Beıy Tataresko. Romanyanın sulh 

000 • • b Jd ' reketmc ieşebbüs eden sergerde Rı- siyasetı, askeri hazırlıklaı ı üzerinde 

' JDJ U U • • ~~a~!~c~~;~:~:i;ö;~11~0:~t:!;:nc:z;_ :ı~~~mv:i:k~s~~~~i7~::0~~i~ja~:ı 
•E Romanya ~aşveklll Tatar .. ko Siiveyş~n kapanması ı·htı·maıı· kar ~l~~:n~~~~:~~~ndisaa::~:~~:e~:i;~:~- ~~~ün şu ~~~!!ı,ı:t ~e~:~r;:~~ct;e; 

1 • fassal tafsilat alınmıştır. ===================~::..:....=-. ==::::-=====, 
Şlslnda l•talya tedb. 1 Mahkemede, maznunların ya~ları ,ı E t parça 1ar1 ,. ç ,. n d ~ 1 r a 1 yor sorulrken hepsi 96 ve 75 yaşlarında ~ 

ita/yanlar Al l d kı· k ' · · kt·t ~~~~!~rıi~~c:fş~~e::kb~~1i:ı~~ 1eg~e~ eroı·n satan bı·r kasaJ c p ar a as erıerını çe l er, zalarmm hafifliyeceğini ümid et - IJ, 
erıub; it l t hk. k , J lrJ l mişlerdir. 
il . a yayı Q lm 'lJe QS ert.e UO UUTUYOT ar (Devamı ikinci sahifede) 
cttıs 2 
İtaı ' 4 (Hususi Muhabırımizden} - -

tı Caa/a son hafta içinde yeni nske- Ha fay Fransı 7,, 
~<ıl h~~C'tlere sahne olmaktadır. Şi· ,,,,, ,. 

v.,, Ullarındaki kıtaat çekilmek· D l A k 
ti;ı "'e ~e.Jlub.ı alınmaktadır. Sicilya· e egesi n Q• 
~ v r~nup İtalya::;mda yeniden bir 

't .. bı l'tahki medılmektedir. raya geliyor 
~ l ı tı)ı~tgarbe de yeniden külii • 

1 lır arda asker sevkine baslan· e . . 
1 Ulı.ırı b 

tıı • Ji· u kıtaat ve faaliyet Muso-
1 ~I ınıer n. • 1. k . . 

ıtıd ... u a atının netıcelerı 

e tefsir edilmektedir. 
l..ONDRA KAYNAKLARI -
NIN VERD1KLERİ HABER· 

lo l..E,a 
t\t tıdra 2 
le- tıka.Ya' 4 .mususi) - İtalyanlar, 
b cle.,.ıİt.. Yenıden asker göndermek

ı ..• t>d' 
~ tqehafj 1Y?rlar. Romadaki ecne-

\'qrtı ect l, Lıbyaya gönderilmekte 
~ aıaka~n bu ~\'kiyata karşı git
~~ ı Ş1h. 1

• ar olmaktadır. Aşağı yu-
"1' .. ,a ı Af 

Q ıısı,.-t>ti . rıkaya yollanan İtal-
lt hl ''la ' hır çok ihtiyat efradı da 

: r-şısı:ak 25,000 kişiye çıkmıştır. 
1tı1 tı Ver~a sevkedilmiş olan Lib -

1 rtıış Old ~rap efradı da artık geri 
J..l.ıYacı<ı :\' u~u hesap edilirse bugun 

"v <.>nıden ·· d . İ • llC'riJ gon erılen talyan 
'loQ :. tnevcut askerin mikta

"-rt t dır 1 1 olduğu tahmin edıl -
ı,: ~ da ~u halde Italyanın Şimali 
b; I> v r ele~ kadar büyük bir kuv 

rıe it? ktır. Bu sevkiyata se
~l~ lc>cıa"r·· ~caba bundan maksat 
ı ~ uı rn·d· · \lİfl'ıali 1• ır? .. ltalya Hükıl-

ı ;rtıdisj Afrıkadaki komşuları
' «>t~,. ne tecavı.iz edecegvinden 

"\'or? E 
1 

il haıct · ğcr böyle bir şey 
\ı Arr k· ~ b kadar kU\'vctin Şi

ı1 a~ 'M :ı toplanması tehlikeli 
l.ı • rrı t\ Ude getiriyor. İtal _ 
trı ın • ., r-<- • . ;" <>mı gazetesı olan 

ltıil 01)p ' l . n omatıka. va gö-

Treblusgarbre Derneye b ir bakış 

vaziyettir. Fakat bu söz umumi bir 
sözdür. Hakiki izaha kafi görünme -
mektedir. Romadaki ecnebi mehafil 

buna lakayt kalamıyor. İtalyan me
filinin dediğine göre ise İtalya Hü
kfımeti her ihtimale karşı kendini 
hazır bulundurmak mecburiyetini 
hissetmektedir. Çünkü İspanya rnu
hnrebesi Akdenizde ciddi bir tak ım 
karışıklıklar çıkmasına sebep olabi
lecektir. Onun için İtalya da ileride 
hazırlıksız kalmayı istemiyor. Bun w 

dan ba~ka Musoliniye bir kaç ay ev
vel Sicılyada yapılan manevralarda 
şöyle söylemişti: 

- İtalyanın siklet merkezi artık 
şimalden cenuba doğru değişmiştir.> 

Bunun manası cİmparatorluk ada
sa denilen Sicilyada bir çok kuvvet· 
lcr tahşit edilecek, demektir. Diğer 
taraftan Berlin - Roma mihveri sa
yesinde İtalya, Almanyaya güvene -
rek Alplerde, Fransız hududunda bu
lunan kuvvetlerinin çoğunu oradan 

1 

kaldırarak başka taraflara naklede· 
bilmektedir. 

Bitaraf heyet 9ereflne 
konsolosumuzun dUn 

verdiği ziyafet 
Antakya, 24 (Hususi Muhabirimiz 

Kemal Sacitten) - Fransa Hüku
meti tarafından iki ay kadar evvel 
Sancak delegeliğine tayin edilen 
M. Goneou, Cumhuriyet Bayramı 
şenliklerinde Ankaraya davet edil· 
miştir. Bu da\•eti kabul eden delege 
refikası ve Hatay Başkonsolosumu • 
zun refakatinde bu hafta içinde An
karaya gelecektir. 

f Devamı 2 lrıel •agfo.mıula) ..................... ' ................ ' ................ . 
l 

Akşamcılar 
Osman Cemal'in gaze
miz için yazdıR-ı bir 

hatıra silsilesi 

Nasıl içerlerdi ve 
Neler yaparlardı 

1 Teşrinlsanide 
başhyor 

Ve •• AŞKA 
İNANDIM 

Gaf atada bir beyaz düşman ka
rar giihı daha basıldı 

Et alan müşterilerin talihi vermış 

Galatada kasap Apostolun dükka· Gumrük Muhafaza memurlarına, e· 
lnında gizlice eroin satıldığı ve bu e· rom çeken birisi tarafınd, n ıhbar e· 
'roinlerin ellerin içinde saklandığı (Deı:amı 2 mci sahifede > 

uıuuuıınıı 1 111ııuııı111111ıınıııııı111tı11n11ıuuıınunuınu1111111111111111ııuuı1111111111111uu11111uuıınnuuııuıııı111 111111111nıııunnı11 

Londra müzakere
leri de suya düştü 

---- .-.·-
'' Akdenizde fıl"fınanın 
kopacağı sayılı günler,, 

ltalyanlar mesuliyeti Sovyetlere 
atfediyorlar 

Londra, 25 (Hususi Muhabırimız -
den) - Resmi müzakerat, ınkıta~ 

[
uğramış olmamakl::ı beraber, Lond
müzakerelerinc bağlanan ümidlerin 
de. iflfıs ettiği iyiden iyiye anlaşıl -
maktadır. Bay Edenin ısrarlı mesa-
isine rağmen, anlaşmak imkan: kal

' mamıştır. İtalyan ve Alman dele·~ -
!erinin ileriye sürdükleri talepler, 
ihtilafın geniş ve kabili hal olmadı
ğını göstermektedir. 
Yarın, son bir toplantı yapılacak

t:ft'. Bu toplantı hakkında da nikbin 
hiç bir ümid muhafaza edilmemek -
tedir. 

İtalyan matbuatı, rnes'uliveti So\•
Y<'t murahhaslarına yükletmiye ça
Jısmnkta, «ileriye sürülen her tekli
r.miz. SovyetleriılC' rcddinP ui!:ı adl> 
demektedirler. İtplvavı Konk · 

p, b Ynelmilel bugünkü Hıtıer ve Musoıı n ı 

Yine İtalyan mehafilinin dediğine 
, göre, İtalya bundan sonra yeniden 

(Devamı 2 inci sagfurl.ı} '-------------= (Dcv•- ı 2nei Sil r' 



~-8 O N T E L G il A F - 24 Bir inciteşrin~~-, 

• 
==H iN==• Yugoslav ' 

Askeri heyeti e V z 
I de geldi a etin İ ..,. U Fil is inde 

Yugoslav Erkanıharbiye reisı Gc- faza d. Neler oluyor ? 
neral Nediç ile maiyeti erkanı ol- e 1 yor Filistin Müftüsü Kudüsten 

i s 1 K o E D 

Er cüment Süha 

mütehassıs istiyoruz ! 
YAZAN: 

Bir mak üzere 6 kışıden mürekkep Yu- rıldıktan sonra gittiği yerlerde 

- Zavalh Ahmed Retik !.. goslav askeri heyeti, bu snbah saat raphk namına ne yapabilir? .. 
5 

E\"<I, aziz dostlarım hır miıtehns- lbüyUk hirmeılerde bulundugu bil. 10,22 de konvansl)Onel trenılc gel· Her şeyi halledecek olan derhal _hatıra geliyor. Mü:W· .

5

: 
sısa ihtı)acımız vur. Fükat bu zat, vesıle yazılmıştı. lstanbul Belediyesi, ~i'?ttr. B~ münasebetle istasyonda yeye gıttıkten sonra kendısını 
memleketimize g<>ldı!iı zaman yapa- Osmm lı tarihini, bilhassa Jstarıbul- Turk ,.e Yugosla\· bayraklarile süs- /bn üssüud' d U 7 den iy O 7 da gören Avrupalı muhabirlere cagı iş futbol antrenörlugü, amba - da cereyan eden 1ıcidise ve vak'aları 1 ~enmıştır. Karşılıyanlar meyanında -·- _ 1 yanatta bulundu V<' bulunuyor .. 
laj. ziraat, vcvahul maden miıteh .. s- bul{1t1. bır ı·ukuf ile canlandıran Ah- ı Istanbul Merkez Kumandam Gene- 'I kat şu günlerde şahsı etrafında b ıslığı değildır. med Rcfik'e bir clstarıbul tarihi. ral İhsan ve Osman Tufan ve diğer n g • ı • 1 d h 1 h birine zıt birçok propaganda 'i 

Bu. 'ıicudunc şıdd<tl ih tı "aç 1 i . ~a:dırmı tı Bin küsur sahi j eden ;. bir kaç Gcncra 1 ile vali ve Belediye 1 1 z e r a a e sa S 1 a re• lan biri si varsa o da Elhac ıırıı" 
scttığımız ,.c mcmleketımızcle ga11- baret olan bu tarihte fstanbulun ık- R<'isi Muhiddin Ustündağ1 Emniyet k Hüseyni olmuştur. 
ba cc it ~c:.ıt, nevı nevı bcnzerlerı o- tı adi, ıçttmai hayatı, bıl1ıassa belde durlüğü namına bırinci ube mi.ıdür efe geçmek • t• 1 1\Iüfüi, Kudüstcki Camii örııe 
lan isbu mütc>hassıs u ı görı:cekt r: ııc beled yecılık bakımından fetıh· mua\·ini Zeki, şehrimiz Yugoslav 1 s 1 y o ar kendini saklamış bulunurken tr. 

Bize münakaca cdcrkrn kufre:trr • t1>n itıbnren lstaııbulun geçirdiği saf. Konsolo u erkanı hazır bulunuyordu. . . . liz gazetelerinin neşriyatı başka t 
meyi, edebi. fıkri \e l\aı:;i nokt~i 1ıalar (Hazmei evrak) kayıtlarına is- Trenden inen misafirlerimiz, karşt- ~udus, 24 (Husu:;ı) - Fılıstınde ldatı devam etmektedir. Bunun Aka- 1ü idi. Filistin hududundan dı 
nazar ihtil.'ıfıarında tar <.ıflnı ın sade· tn rıd ettırılerck yazılmıştır. layanların birer birer ellerini sık - ~:zıyet veha~et. ve ~e~~ketini mu: lbenın İılgılizl~re mal C'dilmesine kar- çıkarıldıktan sonra ise bu manalı 
c miınakac;a rc>rÇC\" c:.ı ı .ndc kal - Belediye, bu kitabı bastırmak için, mış ve f ta" onda bir askeri müfre- v foaz :tmekte~ır. Ö~ fı ı?a:e, tedhış Işı bir tehdit mahiyetinde olduğu da ı ar h:ldi esi yine o matbuatta d 
malarını temın edecek... <l38 sene i biit"e ınc tahsı·sat koynla'· Z" ve muzıka bulunmuştur. Muzika, j e sansur ''e m_unfcrıd hudı_seler de- baska akiı:.ler uyandırmaktadır. :s ' "' vam d D y f d b b haber verilmektedir. Arap mchafili: !:'~ Münakaş, nasıl y;:ıpılır?.. fikrindedir. evvela Yugosla\· \'<.' İstiklal marşla- e ıyor. . ~n.. a __ a a ır .. omba . • • . Israr ile bahsedilen nokta. :ı:.ı lt 
Nıçin yapılır?.. Ok d ? rını çaldıktan sonra misafir General, atılmış, beş kışı olmuş, on <lort kişi l - Her ~y İbnıssuudun Necıdden Efendi Elhüseyni'nin Suriyeden 
Ve munak, sa <:.d ıkcn nel re dık- u unuz mu··· askPrlcrimızc tüı kçe olarak; cMer - yaralanmıştır. Mekke)e gclmesindcn sonra belli o- mayc. giderek, Sinyor Musolini t 

Bu havadısi ben okuduktan sonra Lo d 24 (H ·) F ı · · l k knt etmek 1,izımdır? Bunlar hnkkın- haba asker!& dıyc bağırmıştır. Bizim n ra,. ususı - 1 ı stın hu- aca tır. görü.-tükten sonra TrablusgarP 
b:r ker<- daha zavnllı Ahmet Ref ık dudund k H d h t da biı fikir ,.e ecek~. E\"C·t <' ri am· asku ter de buruı muk .. bele etmişler- a 1 ıcaz or usunun ta şi - Demektedir. raflarına, Libi'ye gidecegidir .• 

l;jcılığl, fi.itbolii. modern zirnatçiligi ıhoc:ı demekten kendimi alamadım. dir. "''"""""'"""""""""'"'"'"'""""""""'"''""""""""'"'"
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"''""" haberin doğru çıkıp çıkmıvacııi!1 
Ahmet Rcfık, bir okuna maddi, bir L d 1' v bilmme ne\i bılmedığimiz gıbi. Mısafirl..,rimiz, bu sabah saat 11,30 on ra mu•• zakerelerı• de önümüzdeki günler göstcrcce. 

11 d 
,,__ . okuna manevi ıstırap koşulmus. ik'i ! S rı yı ar anud'ı de muncıkaşa etmesini do İstanbul kumandanlıg~ına iadei Fakat l\Iüftinin uzun zaman ll 

beygirli bir arabava benzerdi. Onda Jefl öğrenemedik. b "k zivaret V" c:ant 12,15 de fıbidnye çc- de kalmayı tercih ettiği de sôY 

du. Onu tanıyanlar. bu cild cild ki- lenk kovmu~lardır. S •• t.. yor. Memleketin en ileri zekaları, ka- u ı i nevı ıstırap da athaşı gidiyor- d 
f, 1ı adamları saydıklarımız bıle mu- uya UŞ U G- ··1- k" b" "b" . t tııı - taplar yazmış. memleket kültürü _ Saat 13 de de ŞPreflerine Yalı ve oru uyor ı ırı ırıne 7.1 nakaşa ederken kufrediyor, fıkir te- 1 ·· ı kt h b ı la vn nün bir bransında elindeki meş'ale- B(' ediye Reisi Muhiddin Ustündağ __ _ er yayma a esa ı o an r ' 
ati ederken kar •sındakinin silsile - O "h t h k ı· d fB sine sövüyor. sile karanlıklara ışık tutmuş bu a- tarafından Valı konağında bir öğle (Birinci sahifeden devam) diselerin inkişafı karşısındaki tarzı b" cı el ekrt esce mı al~m ur. 

damın son günlerinde kendisine ilaç ziyafeti ''erilmiştir. tan ve anlaşmadan sür'atle uzaklaş- hareketini tenkit etmiştir. ız ası no aya ge c ım: 
E,·et başka çare yok.. münakaşa alacak parası bulunmadığını bilir - ·-- - tıran bir sebep de İspanyada Franko MADRİD SİVİL HALKTAN Londradan son gelen haberl~ 

etmesini öğrenmek için bu mütchas- ı D • ı• •ı • k ı · · k d kl 1 d M""ft" · f" tt"ğı er. erSlffi l aSJ erJD uvvet_ crının azan _ı arı son mu- TECRİD EDİLİYOR na ı ır. u ının c ıran e ı .. sısı getirmelıjiz. Bu mütehassıs, di- ff k ı d d ••Y ·ıd·v• b-yulc Belediye, onun şı.ı kitapcıgwını ne jva a ıyet o muştur. Italyanlar, son- St. Sebastien, 24 (A.A.) - Mad - ra a ogrenı ıgı zaman u 
ğer arkada ları gibi getirild.iğı saha- M h k 1 b h b d M d · t d 1 t .E\fVC olur, bir an eV\·el bastırıp da son • a ar itme en a ridin sukut ede- ritten bildiriliyor: memnunıyc uyu muş ur. 
da bir muvafftıki'-'et elde edemezse U a eme erı w · k b 1 } . "} . tl ld ğll l " günlerinde ona bir oooh dedir"vdı·. cegıne ani u unmaktadırlar ve.. Ba<=ekil Negrin k . . d e e geçırı mesı ma up o u ..,

1 

bile. hiç olmazsa bize edebi küfret - '"" -s • ' ış mevsımın e kl d y ·· t f k le ~· Yine dediremezdi sanıuorum. Çün- B•tt• bunun için de siyasi sahada oyalama Madridin iaşesi çok müşkül 1 y _ sa an ıgı camım e ra ı as er mc~ini öğretir. " I I l" :ı. 0 acagı t ı ··rı·· - b" ·· datı kü tahsısat konup, formalitesi ı"kmal po ıtU\ası takip etmektedirler. ni ve binaenale'l·h sivil halk t h - şa ı an mu unun ır gun ora . , 
Z 'I Ah d R tiki " ın a d" a·v· d 1 ı · d'l n ı11' ava~ ı me e edılinciye kadar merhumun torun - (1 inci sayfadan Jevvm) Mttuhbalel fet Partisi reisi dün beya- liyesi lazımgeldiğini söylemiş ve de- ıver ıgı uyu ~~ca usse ı ~ t o\ 

Lutfcn bir z·hmLt edın de bı"r rra- ları dahi 'l'anında 'l'er almış olurdu. · · na a u unarak: miştir ki: cHalktan bı"r kısmının şeb- hayDanmak degıl, memnunıye 
zetedc naıarı dikkatımi celbeden şu Yahu, biz muhakkak bir adamın sonra müddeiumumi uzun ,.e etraflı <- enı~ e opaca __ ırtına ya- ri terketmek emrine itaat etmemesi- mustur. d 

b " ,, Maznunların bu sorgusu bıttıkten Akd . d k k f 

havadisi beraberce okuyalım: öldükten sonra mı kadrini, kı'l•metini b" k"ld b""t'. . h k t" • ,kınlaşıyor. Dunya sayılı gunler için- ne teessüf olunur. Bunun için itaat- Bu keyfiyet de ayrıca manııl~ıı 
" ır se ı e u un ıs,·an are ·e mı lded". . . ç·· k"' F "l" t" d k d uııw 

Sürpagop mezarlığının şehre aidi- bileceğiz. Tevekkeli dini bütünler • . . • . . . 11 .~ • sızlık edenlere asi munmelesi yapı- 1 un u ı ıs ın en ne ·a ar .. yctıni lıazinci cı-rakıan çıkardığı t<>- asıl saadet, ebediyettedirl demiyor· anlatan, Dcrsımı ,.e Dcrsımlılerı teı· Demiş ve Inglliz Hfikümelinin ha· lncaktır.• !aşırsa Elhae Emin Efendi Elb""ı 
rihi vesikalarla ispat eden merhum lar!.. rıh (den iddıanamesini okumıya baş- lni'nin Kudüstcki tesir ve nüfıı~~-1 

Ahmet Refi1.'in b ırc•le istanbula 
1 

Ercüment Süha lamıştır. Bu iddianamenin bir kıs - ı•ta 1 ya T bl t k • o kadar azalacağı kanaati in?.il~ 
. .... """'""'"""'"""'"'"''"""'"""'" 

111 
mında Cumhuriyet Hükumetinin n 1 n r a US a 1 arasında yaılmaktadır. Muf~ı~ 

D u" n g .. ~.c,,,, .. ,,e ....... "' ...... d .... ,,"'.o:·: .. r,, ..... t"'"'"""'"k""""a .......... n .. ıı ... l ... ,,ı........ :~:~:::~ds:ı~:;;~~'ı:~;~;. i:~::~~ı~ askeri 75 000 ı· n ı· bu 1 d u !:~~i;:~~~ ~~~~~~:a1:{::Sı sUJP 
mış ,.e Tunçclınde 42 aşıret olup bun- ' drada geniş bir nefes aldırmış::ı pe • h d !arın top k. ··f 1 110 b' · - · - ziyor. Eğer Libiye giderse fili

5\! 
Clnayet a

A ı·sesı· old~ ye un nu us arının mı ( Birinci Mhifeden devam ) mali Afrikaya ehemmiyet \'ermek den daha uzaklaşmış olacaktırd:;,-. 
geçtiği ve nsırlardanberi hükümet ... · ··r d h kuracağı ve müdafaa cdeceg;i bir lüzumunu göstermiştir. yorlar. Matlup ta budur·, diye 
nu uzun nn ariç yaşamış, kanun İmparatorluğa malık bulunmaktadır. Geçen pazar günü Napoliden kal- nüyorlar. ,.. 
kuvvetile karşı karşıya gelmemiş bir k ı· 

Karagu 
.. mru·· kte, Hasko·· yde, Habeşistan muhareebsi esn;:ısında an- an Toskana vapuru ile 59 zabit ve Miifti, Filistin harekatının bll~"' 

muhitdc seyitle a'iiret reislerinin 86 k"" ""k b"t 1 2 P ıas ld v ıı:: b" . s·· k ·uçu . za 1 i e 885 asker daha dan avrılmakla cric'at. elJI'I; te 

K 
maddi ve manevi 'Varlıklarına hfı - ~ı ıgı "uzcre ır gun uvevş ana- T bl " ... ı 

ı d G 1 t d 
" ra usgarbe yollanmıstır. Bunlar ki edilerek Filistin Arapı~ , t',, .... 

an ıca a ve a a a a kim yaşadıkları bu insanlar arasın· lının kapanması ihtimali, italyaya yeni teşkil edilen 21 ~ci kolorduy~ ,.t· 

1 

y ... dan ancak bir kaç yüz kişıyi sürük - karşı zecri tedbirler alınması ve da- unutamıyacaklarını yazm.ıl.. rtır 
Şehı imizde dün öğleden beri bu 1 dayanıp boyuna adamcagıza bıçağını 1 Jiyebildikleri de kaydedilmiştir. . ' . • . . ~ me~suptur. Pazar günü Ligürya \'a· !iz gazetelerinin ettiği ısrar aı ı' 

sabaha kadar dôı t kanlı vak'a ol- sokup çıkarmıştır. Yaralının ferya • İddı"anamedP., kı~·am hareket"ın"" fı·ı· - ha bır çok be) nelm1lel hadıseler, Şı- 1 purıle de 2000 asker gönderilmistir. nalı değildir. Fakat fasıl k:panı11 muştur. Bunlardan üçü aile facia· jdına koşanlar, Abdullahı ag~ır yara!t ·' ... - ""'""'"""'""111"""""'""""'""""'"""""'"""" .. """"""""'"'"""""""""""'"'"'""""'"'"'"""""'"'"'''""""'"I b<'nzemivor. Vakit vakit bu balıi< 
d 

0 
len iştirak eden aşiretler resmen şu Et J ı 1 J 

Si ır. ığer biri de iki kardrc;in iş- bir halde hastahaneye kaldırmışlar . ti " 1 parça arı 1 KOÇUK HABERLER 1 zclcnecektir. • 
lcd gi bir j aral..lma hôdısesidir. d sure e gosteri mektedir: R .,,. 

1 ır. Malazgirt kazasından Demenan ve ı· • d • 1 Ahmet • ,/ 
l - Dairelerde ış takibıle uğra - Cınayet yardımcıs K. k ÇJD e ef0J0 .................................................. . 

şan Icvfik oğlu Celal ismınde biri 1 ı azım açmıya kısmen Yusufan, Nazımıye knzasın- * Avukat Halil Yaverin (Turki- E k J 
baca.n1lğı Emin oğlu İbrahim ile be- muv~ffak. olm~ş, Mehmed hemen elan yine kısmen Haydaran. Hozat (Birinci sayfadan devam ) ye Nereye gidiyorsun?) levhasile 0 an ) 

b 
. .. .. tcvkıf cdılmıştır. k d Abb u d ı az ld w k"t b ra er Fatıhte Karagumrukte Acı- azasın an as şağı. Bahtiyar ı miştir. Bunun iizcrine gert k Mu· Y mış o ugu ı a ının toplattırıl· b ;eşme sokağındaki ederinde dün 3 - Üçüncü vak'a da Galalada ol· aşireti reisi Şahinle Kureyşan aşiro- rıhalaza memurları, gitlıce dükk3nı ması hakkındaki Heyeti Vekile ka· M uhare eye 

1~ecc rakı içerken kafalar kızıstıkça muştur. G.1latada Bostanbaşında Gül- tinin Sevhanlı kolu reisi Hiso Sey- göz hapsine almıslar ve geceleri de rarı Emniyet Mlıdürluğüne bildiri!· 
evvela aralarında bir agız kavgası bah:lr sokağında oturan Etako ile donun arkalarına taktıkları on beşer, dukkan kapandıktan sonra, sırf bu miş ve bu kitabın toplattırılmasına Başlandı 
çıkmıştır. Biraz sonra bu kavga da loğlu Dımitri rırasında kavga çıkmış- yirmişrr kişilık çapulcuları da bun- maksatla delinmiş olan kepenkler • başlanılmıştır. gt' k T f k ğl C l' d k" b"" .. k d 1 ki d 1 1 Şanghay, 24 (Hususi) - oün··t'"' 
ızışmış ve ev ı o ı u e al ko - tır. Bu esnada her ikısi de önlerinde lara ilave etmek l:ızımdır. ı uyu e ı er en ge en ere e· * İktısad Vckflleti Müfettişleri, ,,. ~aman bıç~ğıru çekerek ba~anağı bulunan şarap şişelerini biribirinin ıiıiddciumumi, iddianamesinin sn- roin verıldiği görülmüştür. şehrimizdeki şirketlerin faaliyet ve cedenberi Uzak Şarkın en ~·~ C' Ibrahımın uzerıne atılarak agır su- kafasına ve vüzüne atarak b" b" I nunu. hakimlere hitap ederek: Gümrük muhafaza memurları. ni· mesailerile kazançlarını tetkike baş- muharebesi cereyan etmekte ı . ııt 

rette yaralamı,lır . . ' ırı ır e • hayct dün sabah, dükkfinda ôni bir ordusu Şopc cephesinde uııı" 
,, • :ı: • rmı yaralamışl ardır. cGörmekte olduğunuz bu dava, da- lamışlardır. 1 ıı ' Evdekı kadınlar yaralının forya _ . .. .. arama ve baskın yapmışlardır. Bu mukabil taarruza gecmiş bu t1 dına koşarak bir )·andan da polise 4-:- Dordu~cu vak'a da yine bira· ha hayalının ilk senesınde uğradığı baskın ve arama neticesinde kasap * Son günlerde, Türk borcu tah· maktadır. Muharebe Pek bunri""ı 

haber vermişlerdir. Tchlikclı bir su- ıle cınayetıdır. . suikasdden dolavı Tunçelinin Der - Apo:)tolu, büyük bir meharetle içi· villerinde görülen yükselme tema - bir şekilde devam etmekte, bit ço c4 
rette ynralı olan \'e hayatından ümit Haskoyde Bozm~cı mahallc~ınde o· sim ale) hine açtığı bir davadır. Ve- ne küçuk eroin paketleri konan bir yülü mütemadiyen devam etmek - Japon mevzileri Çinlilerin cliııe ~-
kesilen zavallı Celal Yenibahçe has- turan s:'yyar eskıci 62 yaşında Yako rcccğini karar, Dersimi kurunu - kısım etleri satarken suç üzerinde tedir. Dün 14 liraya yiikselıniştir. mektcdir. Mu muhareeb kat'i ııe 
ta hanesine kaldırılmış, ibrahım de Kohen ıle kendısınden iki yaş küc.ük vtısta mües.5('c:fleri ve o devrın tc- 'l·akalamıslm dır. * Şehirde hileli süt satışlarının ı rdf k s ı ·kk"l ·ı b" l k J • ccyi tayin edecek muharebe c 

satılma ·ta ır. 1 kanlı bıçağile yakalanmı tır. arısı :ıra arasında kavga çıkmış a ı erı e ır 1 le tarıhe gömerek Sonra dükkanda yapılan araştır • çoğaldığı söylenmektedir. Sütçiiler k d ~ 
2 - Kanlıcada otu~an Mehmet ıll• kav~;ı nctic<'sınde Yako karısı Sarayı onun verine Orta Anadoluda veni ma netıccsinde de yine etlc>rin ara • Cemiyeti Reisi satışın Belediyece sı- 1 J kardeşi Kazım ayni muh:ıllc d<' otu- hıç::ıkla bacaqının kaba etinden ya- bir itila merk('zini, Tunçelini ebe - sına gömülmüş 8 paket eroin bulun· kı bir kontrol altına alınmasını te - 1. • ı· f • • Jol 

ran Abdullah ile bir inek n ele ,in- ralamı~tır Za\•allı kadın hemen Mu- dıyen yaşatacaktır., sozlerile bitir - mustur Bu su retle o kasaptan et a· menni etmekte ve yakında kaymağı 11 gı ) Z Se )f) ge 
den kavga çıkmıştır. ~vi hastahancsıne kaldırılmış er miştir. 1

Jan saf ve her 5cyd('n bihaber miiş· alınmış saf süt satışlarına başlana - ı e K3zım Abdulahın bilok oriıvl• n bıçaklı •hliynr koca da yakala~mıs'. tcrilcrin ,.e bunların aiklerinin ha· cağını söylemektedir. Bir müdd•ttenberi mezuncn ııı tutmucı, karele i Mehmet de hıçaı:!a . tır. • R'omon ya garp yatı da büyük bir tc:-hlikcdcn kurta· * Gerede ile l\luchırnu kazaları - leketine gitmiş olan İngiliz srfı.r~., 
= ~- rılmıctır. Çiinki.i, ya kasap gizlice mız da elektriğe kavuşmustur. Cum- sabah Avrupa ekspresile şell!

1 

O d H d dl 
etlerin içine gömüp saklndığı bu kü· huriyet b:ıyrq_mında yeni Elektrik gclmiştır. si 

f Ü Va p Uru fl Un U U afi Ill çük eroin paketlerinden bir kaçının fabrikalarının r.smi küşadı icra edi· İstası onda İngtliz SclarctM
0

' 

T hk d 
yı~rini şaşırıp unutsa ve 

0 
parça eli lecektir. konsoloshanesi erkanı tarafındııfl 

B t f
,. a lffi e iyor başka müşterilerine satsaydı! Mu _ * Emirgan - Eminönü otobüsle - şılanmışlır. a ması acıası (Birinci sahifeden devam ) lhakkok ki, çok küçük parçalara bö· ri Emirgfından geliıken Biiyükderc -----

B k 
?
4 

(A lünmedikçe, etin içindeki saklı ero- - Taksim yolile Dolmabahçeye in • p p 
K h lı • d u ·rcs, - .A.) - Basvek:l Ta· k d"l reDS J•yer 3 za fila • . · in bulunamıyacak ve kimse farkına me te i ı er. Belediyec<', bunların , a Jil e yeni taresko'nun Oradea Mare"de sö~le - ,·aramadan bu etle pişen yemekler Eminönünden Emirgana gidenler ~i- 1 jj 
hı• k • f 1 digi nutuk. bütun memlekette de- 1 · ı· h" ı· bi sahil yolundan yani Gala, ta _ Be- Şeh rJ• mı·ze ge (J 

. 
- r eşı yap 1 ıyor. . . ( e eroın ı \"€' ze ır 1 olacağından ma-

E 11 

. rin bir m:ıkes bulmuştur. sum halk bu zehı"ı·lı' c kl d şiktaş · Rumelihisarı "'Olile gitmele- e~ 
vve n gece .uulmabahçe önunde ıda ka d b 

1 
k ' Y mc ·er en _, Bu sabah saat 7,25 de AvruP8 d 

Hamidiye kruvazorumtıze çarparak lcuklarmına1rak at u unkan . ~rısı ve ço - Tataresko, bu nutkunda Ronınnyn- belki de ölüp gidecekti!.. Tine müsaade verilmic:tir. 1 ıızll 
b O 

ur arma l"ın yukarı"·a nın sulh siyaseti ve bütün komc;_ula - 51 " _. * Üniversitede oku'-•an taşralı kız- presi c Yunan Kralının aırıc 
atan rdu vapuru facia ına ait tah- ko tuğu fnk t k d :s " - " nin og~lu Prens Petro Pi'-•er Y

11111 

kıkata devam edılmektedir. ha cvveİ ken~il a. ı~ ;c ~ocuklar da- riyle teşriki mesaide bulunmak ar- Hatay komiseri larımız için Beyazıdda dün (İstan- " ıırı 
y 1 "Ik tahk"k b . erını enıze atıp kur- zusunu kat'iyetle bcya netmis. ve an- Ank ar y ı · bul Kız talebe yurdu) ismile yeni bir nında refikası olduğu halde şe et 

k 

apı nn 1 d kı fat,

1 

u müthiş tuldukları halde zavallı aşçının 
0 

sı- a 8 9~ ıyor talebe yurdu açılmıştır. ze gelmiştir. istasyonda vun:ııı • 
a ço • az a o an a ın- ra a suların hücum ettiği kamarad ( 1 inci sayf adan devam) * Bu salı günü So,·yet erk:inıhar- f k 1.' nt t azanın o sıra ı k d cak sulhün kuvvetle kaim olm.:sına 

tıların tesirile vukua geldiğini gös - kapalı kalıp bogwuldugyu anlasılm ta bütün garp hudutlarında yapıimak- aret \'e ·onsoloshanesi er"'o te kl b b • ı~ ır. Antakya, 24 (Hususi Muhabirimiz biye hcyetile birlikte iki Rumen ga- fından karşılanmıştır. 
rme e era er Ordu vapurunun Batan geminin 18 tayfasının h~psi ta olan tahkimatın memleket tnüda· Kemol Sacit bildiriyor) _ Mılletler zetecisi de şehrimize gelecek ve Cum-

yanlış manevrasının sebep olduğunu kurtarılmışsa da asçı ile beraber b"r fansına hem de sulha hizmet ettiğini Cemiyeti tarafından Hataya gönde _ huriyct Bayramı şenliklerinde ha • 
da ~e?·dana çıkarmıştır. de kömürcü boğul~p gı"tmişlerdı"r. ı söylemişti. 1 zır bulunmak u"" zere Ankaray" hare-Hudıse d h ri en heyet şerefine dün Turizm o- ... 

esnasın a şuuru mu tel o- Müddeiumumi Muavini İhsa L" Memleketin her tarafından tahki· ket edeceklerdir. 
fan kap tan Süleyman ancak dün ak- man Reisi Havreddin Lı· n,F ı- mat işleri için akın halinde milli mü· telinde Hatay Başkonsolosumuz ta-sam tamamile · il rv· . . h " • man en rnfından mükellef bir ziyafet \'eril- * Türk meslekdaşları arasında gü-
h ıy eş ıgı ıçın asta- heyeti Reisi Hayri ve Hamidiyeden dafaaya para gönderilmektedir. Bu miştir. Z('l bir kaç qün geçiren eski Yunan 

' .aneden çıkmış ve tekrar isticvap i· bir subav bcsincı· subc M""d- ·· H b h 1 d Y , rın Adıı·yey ••t •• .. 
1 

.. .. "• '!.: • u uru a- te errular o kadar artmıştır ki, milli Fransız S k d 1 . 111 mn us arın an ve unan Gazeteciler 
: ,.. Bu f . e go uru muştur_. san· "'Ükrü ve dı"ğer bazı mu""hendı"s - anca e egesı l• • Gar -

k 

1 

!< Müdafaa Nazırlığı bu işi bır intızam d b . f Birliği Reisi Bay Zarifinin reisliğin-

,ı:.T ecı azaya kurban gıdenler - !erin iştirakı"le kaza mahalllı"nd"' b " reau a u zıya ('tte hazır bulun • d uen v ~ ır altınn almak mecbuı iyetinde kal • e sehrimize gelen Yunan gazE>teci-
' , apurun aşçısı Receb in, o sıra- keş.il yapılmıştır. mı~tır. muştur. Hey<>t azaları, bu ~ab.,htan !eri aün gece memleketlerine dön-

itibaren gczintilPrine bnslanıışlardır. müc:Jerdir. 

Irak parlamento'~ 
için yeni seçir11 . je 

Beığdat, 24 (A.A.) - 25 ıeşriJl 
velde bütün Irakta parlaıncııt~t11 
. ı . 1 . ,,rııı 
çım erı yapı acaktır. Yenı p ... 

tonun teşrinisani bidayetıerirıd;jll • 
men toplanabileceği tahmin e 
yor. 
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r---~----------ı!Bütün mektepli-j 

• 
1 2 se 

amv ylarda eşya vagon· ünak şa ve -
Bırıbirinin lı1zımı gayrımufa -

~ /erin dişlerine 1 
Bakılacak 

.......... -
•• Yeni dispanserler açll• 

uzere em s yor 1 Ç:u~s~iş~~i :i~pa~=r~·:~~=ğ-
a 1 l.hdası du·· şu'' nu·· ıu·· yor riki gibi hiç ayrılım;> an ıki ahpap 

çavuş, munaknşa ve kıiftir. Ben, 
bizde ilımle başlayıp küfurle bit
miyen münakaşa hatırlamıyo -
rum. İkı sahıbı kalem arasınd 
açılmış öyle münnkaşnlar hatır
larız kı, ilmın çetm. fak t asil yo
lundan nasıl bir rnebeleye yuvar
landığına şa;şmışızdır. Mesela fi
lan devirde yaşamış, falan hu -
kümciarın hamam tası, munaka
şu mevzuu olduğu z man tarafey
nin tükruk hokkası o!maktan baş
kl bir hakıkate erışm mış bulu
nur. 

e l -- bet görmekte ve iyi neticeler alın- Bu takdirde nakliyat hem kolay~ 
Ilı ak ve Eytam Bankası borç maktadır. Bu dispanser, mekteple- l k h d l kt j 

rin açılma ııc tekrar faaliyete geç- i aşaca em e UCUZ O aca ır. 
müddetini 8 Seneden 20 miş ve EminönU muıtnkasındaki ilk : Şeh imızde S1rttn, omuzda ve başda nakliyatın ,.e seyyar satıcılığın 

' okul baş öğretmenlerine dispansere rnenEdilmesinden \•c ayrıca e..,c;ekle yük Ye sebze, meyva taşınmasının da 
seneye çıkardı , ,her gün tale~ ~önd~il~es~ için ta- 1 yasak edilmesinden sonra bu kabil nakliyat biraz güç1eşmiştir. Çunkü 

l{ • lebe cet•·ellerı gondenimıştır. !;imdi eşya ve} ük, sebze, meyva taşınması el nrabalarına ve yük arabala-
·~wk,a ~ııı ucaz ev sahıbı olabılmesi ıçm Enıhık lt~ Eyt m bankasının Çocuk dişlen dispanserinck dai- rma kamyonlara inhisar etmiştir. 

it!lt. 'bır ga} retle çalı~tığmı \"e bırço mühim kararlar , erildiğıni :ı.'az - mi mütehassıs olarak diş tabibi Ra- Halbuki :ruk arabaları her saatta Köprüden geçemedi -leri içın her-
t'lli ta .t\i.dıg1mız rnahimata göre b:ı.nka esas nızı:ımnamesınde bu maksatla tip TürkoiPu bulunmaktadır. kes akşamı \"e tayin edilmiş olı:ın saati beklemekte ve bu esnada da Köp-
~U dU er yapılmış ,.e hu tadiliıt Vekiller hevellnce kabul edilınıştır. ~is~a~.crde geçen s~n_e za~fmda j ıiinün üstu çok muthiş bir araba kalabalığile dolmnktadır. 

ir e .Y~nı şek e göre elmde pek nz bir parası olnu hiı· ,·atandaş, isterse Eınmonu mınt::ıkası dah11ındek1 mek- Bugünlerde, el arabalı:ırilc eşya nakliyatı da menedileceginden ondan 
ok rtılak sahibi ol bilecek ir. Çiınkti Bundan sonra, ılk taksitip~ın veril- teplerden gönderilen ta1ebelerden 2 soma nakliyat y lnız arabalara kalacktır. Bu \•ziyet karşısında <!şva nak

ia\'ı t~Zere b:nkadan alın:ın bir cm!nkin bedeli yıl'mi senede ve :ı,·irmı mü- bin _çocuğun di~lc_>ri muayene ve te- liyatı için tram\•aylardn istifde etmek fikri akla gelmiştir. Her gün \·e 

1 

l~a~tte ödenebı1ecektir Ve banka is\erse bu 20 sent" için hiç bir faiz 
1 
d~vı ed~lcre~ dolgula:ı. yapılmıştı~. her saatte, kabıl olmadığı takdirde muayyen saatlerde sehirde yük ve 

e Oderna;1ı:. Şımdıye kıırlar Emlak ,.e Eytam bankasından, bcdelı 6 taksit- Dış _Tıı~ıplerı Cemıveh ıdare he~·etı, eşya tramvayları işletilmesi ve ucuz bir surette bu tranwaylarn yalnız 
~ k uıere emlak alm~ olıınların borçları da faizli olarak 20 scneve 1 ye.nı dıspıınserler aç!lması etrafında eşya alınması düşünülmektedir. Mesela sabahın çok erken saatıerinde ve 
~Zere 

20
biiecekUr. Yalnız bunların borçları, ilk ıkraz tanhinde haslam;k icap eden her fedakarlığı yapacak- akşamlrm kalabalık çekildikten sonra yük tramvayları muay •en semt· 
~neye çıkarılaczıktrr. Itır. Ve yeni bir knr r 'erilecektir. )erden kalkarak muayyen sa atlarda muayyen durak mahallerinden eşya 
~ k 1 -- -- - almak suretile naklıyat hem daha kola:')' ve hem daha ucuza temin edilmiş 

O
l ılacak Muamele Radyo olacaktır. esasen yiık tramvaylarını, Tramvay Şirketinin buradaki atöl-

l 
yelerinde imal etmek mümkün olduğundan bu iiıtir. üzerinde chemmi-

tlll 1 r • • • <" h • l • • yelle tevakkuf edilmiye değer mahiyette görülmektedir. 
}'; v er gı Sl n l n JQ l p er l n ın __., ............. " .... mıtmm1m1n .... nu111nffrımmnmn•rıııım•ıııııuıınuuı1111ntnınNnmmın11•ıu ... ııu11ftttllllUlfllll 
aı .. e,.ler Değiştirilmesi Taksitleri Yeni llonacak izciler dün 

' t lcornisyon mahallen Bau sandylcilerimizin Kullanllmayan radyolar- sı·s düdükleri A nkaraga 
Şehi.ret~iklere başladı arzul rı dan da muhakkak renim 1 

talihik P'Uınının tatbiki esnasında Bil"çok samıyicılerimiz, muamele alanacak ır J /er Gifii/er 
let ...... 1Ytncu o1 mı·· an bır" ço.,· camı·- .. k d . b d"l"t Radvo sahiplerinden birinci tak- 11' e ener ,, ·ı , ın vcrgısı ·auuııuu a ycnı azı ta ı a " 
U4 h~~bideler yık;iacaktır. Bu ka- yapılmasını arzu etmektedirler. İs- sitlerini veımiyenlerin bu borçiarı- Yeşllköy dUdUIU de Buaene yalnız iki liseden 
e~lt iacak Y r.eri şimdiden tesbit tih18k ,·ergisi kanunu uzerinde de nın zam ile alınmasına girişilmiştir. çalt,mağa ba,1adı izci seçildi 
\·e Çatı~ln bir komısyon kuru1muş ıbu suretle bır değişme o1acağmı ü- Diğer taraftan şehrimizde radyo kul- Tahlısiye idaresi yemden baz1 yer- Cumhuriyet bayramı münasebeti-
i ~"h da.lanna başlamıctır. mit etmektedırler. lananlarm adedi mütemadiyen art- lerde sis dudukleri koymayı karar-' " n ~ le Ankaradaki mernsime iştirak et-

t 
ta?ıb .. 

1 
\l~s mektebi_ M···ü-dürü_ FTh.--ri, 

1 
Ezcüml.e Istcmbul deri fabrikatör maktad~r. Kahve ve gazinolardan laştırmıştır. Ayrıca Ada\arden'izinde 

" • "'- ıı..- b ı b kk 11 d d mek üzere şehrimizden her sene 
~ ile bi cuı:ıflar Muauru Husamet- ı ,,e sanayıcılerı evvelki gün kendi a- sonra ;ucr er er ve a ·a ar a ük- bir adaya ve Anamor sahıline yeni-
tnlltekıte r Beledıye mühendisinden ralarında umumi b;r içtima. yaparak kanlarına birer radyo koymıya baş. den konacak iki fener ıçin de inşaata mekteplerden izciler gitmektedir. 
~e \.~tp olan bu komisyon şimdi- bu meseleyi görüşmü..'>ler ve son za- lamışlardır. girişilmiştir. Bundan maada sisli ve ·Bu sene Kültür Bakanlığının tcnsi-
~er te b Yıkılacak olan bu kabil ıı J manlarda sanavide görülen kücül- Ev, npartıman veya dükkandn rad- fırtınalı ha~:alarda ve gee<?lC'ri ge - bi ile istanbuldan yalnız Haydarpa-
"' ............. ıt <!tınıştir. 1 menin sleyhir.dc bulunmuşlardı;. l'OSU olup ta bunları kull:mmıyanlar- mılerin sahilleri iyi görebilmesi için şa lisesi ile Galatasaray lisesi izci-

1111111"111"1""""""""."'"ııı"wıu1111wıımııııımmııu11u11111111uı•ıı""""'"'"'""11"'" .. '"""'"" ... """"""• dan da rubsatname alınıp :alınm1 •a. bazı yerlere yeniden küçük ve mü- ]eri diin başlarırıda Kabataş lisesi • b • t cağı hususunda teı:'eddlit ediliyordu. tchavvil ışıklı fenerler vazerlılme:;i .............._ e n 1 1 r a sa v v u r Dün Posta Umum Mlidi.lrlüğürıd~n de id:ırece tasa\'\·ur edilmektedir. jiınnaslik muallimi Hamdi Sağvcr 
t\ - ş<·lıı mız Posta ,.e Telgraf ..:e Te1e _ Bir miiddcttcnberı bozuk olup ta- olduğu halde hnreket etmişlerdir. 

oı' ( b 1 fon Müdüdü,:ıUne bu hususta. gon- mir cdilmekl" olan Yeşilköydeki sis Öğrendiğimize göre bu sene izci-r ı·ş u ma ve ·ış verme derileı\ bır emirle bu kabil rad ·o düdüğü de tamamen tamır edilerek lr.r Eskışehirde toplanacaklar ve 
sahiplerinden de her mali sene ıçin- yeniden işlemiyP. \'P eskisi gibi ma-

d 
ı tQpfu bır şekilde Ankaraya gidecek-
de 3 •nen J..-ullamlan radyQlar gıbi lum işarell('r drıhılincle çalısmıya 

h a i resi) için düşü n ü 1 ü yor 1,;;,;nı,iıl!iiiiliıiiııiUmifiıılttiiıliıiilıilıiıınııınılıittliıiüllHlliııııımıııııııııııııııııııııııııııııı n lcrd ir. 
Q' G Fakirlere 

elediyeye bağ!~- olacak o/an bu azet ellerin resi Elbise, çamaşır 
teşekküle herkes müracaat O.. 1 l"k · f Dağıtılacak 

edebilecek un yapı an sene I iÇ I• Mekteplerdeki birçok 
t . ~htıınrıd . 
t, ~Ull olın e iŞ ara~·an miınevver gençlerın veya hcnüı mekteplerden 
t lld.~ l~ b uş talebelerin \e ayni zamanda Anııdolunuı\ muhtelif yerle
ı c'-t ~ Ulrnak için sehrimize gelmis olanların dorrrud n dof!ru,·a mü-
• l'Q --~ tek b .. - - h o • 
t l'll guı' utü~ mun~a~ mevcut .. resmi \e hususi yerl ~·ıni ögr:nme-
t \'{! 

1 
olacak resmı bır teşekkul yoktur. Buna mukabıl. hususı mü-

~ n, ı~1 tn:ılathanelerin ve resmi, nim resmi teşekküllerin de çok za-
1 a \rlltaca"' .. C' lllcmura ihti~·acı olduğu zaman bunları tcmın içın hemen 
ı"·, bı.ı Cih &'1.rnüstakil bir makam da me\•cut değildir. A iıkadar makam-
~ etı göz·· .. 1 . ~ ve ıi onune a arak Belediyeye bağlı bfr te clckl.il olarak ([ş 

ı bur0, t! "~rne dairesi} şeklinde bir buro kurmayı du unmektedirler. 
~ buray:ssu~ ettikten sonra iş bulmak \'e işçı aimak istiyenler ister-
' rnuracaat edecekler ve kendilerine del.llet cd ılccektır. 

lsf 'k 
1( 1 1"azı dahili l 38 cami ile 
oj:o?ları Bazı depoların 
~ .. enıyor Suları 
~ ...... 
0 

'"•tcırın verilmesine 
~. tnıırı11 b t batıanac•k? 
l ri tltezı <Uıkası Galata ve Anka
t~ eltı şu~lle bütün diğer \·ilayet-
1. \ ..ı "' 1918 ve ~~dıklarında, 'SOS 
~ ilh\>ilfttı k tarihlı istikrazı dahi-
~J:~n l~ı Upon1nrından ı İkinci
t-- t'\ll}ltn k \'•deli ve 40 ' numaralı 

•ıı. b ar~ılığ l l (! aşı " ı 0 ar~k para \'eril-
ta~~Ci gUnu an~aktır. Tesrinisaninin 

'4 ~·· ndC'n it"b ll tıracaau ı aren bu husus-
tr.A ~eti 20 !2r kabul edilecektir. 
l lttt~ l\.irk li 
'-it~ • i birlık r~sı itibarı kıy-
t ~ lc~ıt ıh tahvıı lmponlanna 

~•:... ı-ara ol k 
"<t", ara '50 kuruş ve-

Ye .--·-----
1 1lıden. 
SJ)ı l n ar anan 
"e11ı .l 
''-"' ı e,.imiz 

Dünden itibaren kesit· 
meğe başlandı 

Yenıdcn. 38 cami ile lnhisarlar 1-
d;ı.resi depoiafil \"e aieh1mum fabri

kaların Kırk~şnıe suları, Belediye

ce 'erilen bır karar cümlesinden o
larak kesilmıye başlanmıştır. 

Dığer taratan bu camilerde aptes 
a!an ve elini yüzünü yıka •ıp tem\z-

lık yapan halkm büsbutün susuz 
kalmaması için hemen buralara \'e 

İnhisarlar İdaresı depolarile birçok 

fabrikalara tcrkos suyu sevk \'e tev

ziine de gırişilmesi için melivata 
te§cbbüs edilmiştir. • 

Milli 
Korunıa 
Meclisi 

'•b .... ""• h 
l ~4 •11(._h•rı' ur (krop) ilk lçtimaını akdettl 
~ttlıl~l'oUar1 l Yapacak... Gümrük tarifelcrmde mıtlJ eko-

~r-j'~rı~~letilrn :a:esi, Karadeniz nomi menfaatleri bakımından zam 
~~ ~ .. ~ı ırıeşne uzerc Yeniden Al- veya tenzil husularının teknik tet
'ııl>ıq.~a.~ Ur .. ( Krup) fabrika ldkinc memur olarak teşekkül etmiş 

ll~ ttpıınıa a buyük sistemde 3 olan (Mi.lli Koruma Meclisi) ev\•el
''İct \r lıutusı~ı/1 15rtlarlıı.nrruştır. ki gün . Iktısad Vekaleti Müste~arı 
l~tlıı <:kıtı U 1 tnukaveıe dün ikt _ Bay F.ailc Kurdoglunun rıyaseti al-
l~I\ ltı hu ~de fabrika .. _ ı tında ilk içtimaını akdetmiştir. 

l't\- t\tr ~urue tetkik . ~umessıl- Bu ilk toplantıda, şimdiye kadar 
· \e ıkmal o- p·apılan müracatlarm tetkik edil -

ımesine b:ışlanmıştır. 

mada iyi kararlar verildi '•k!~.~~::=~~·!~.:;~·m 
' Cumhurıyet bayramı münasebe -

V d V 1ti!c Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kı
n Ongre en SOnl"Q I Unanll mes- :zıla)' Kurumunun nahiye, kaza kol-

7ekdaşlara bı•r zı•ya "'-el verı•ldı• {arı fakir \'e kımsesiz çocukları giy-
f~ J ı dirmek için çahşmaktadır. Öğrendi-

, M_atbuat Cemıyetının senehk kongTesı dun oğleden onra yapılmışhr. ğimize göre bu bayram, fakir ve 
Evvela Matbuat Cemıycti Reısı Hakkı Tarık Us kongreyı açmıs ,.e reısle kımsesiz çocukları mekteplerdeki 
katiplerm intıhabını tcklıf etmiştir. Bunun uzerın mtıhap y;pılmış ,.e himaye heyetleri tarafından giydi
reisliğe Cuınhurıyct gazctesınden Muharrem Feyzı Togay. lkatıphklere de nleceklerdır. Bu münasebetle mek
gnetemız ıstıhbarat şeh Haluk Cemal \'c eskı Tan gazctcsınden Ulvi Togaç t<:plerdeki himaye heyetleri toplan
umumun ıttifakıle ıntıhap olunmu~lardır. tılar yaparak gı}'direcekleri talebe

Bundan sonra eemiyctın hır senelık faalıyetını gbsteı en idare here ti l terin listelerini tanzım etmiye baş
raporunun okunmasına geçılmiştır. Bu raporda, gazctecılcrın sıgorta ışi- lamışlardır. 
nin baUcdılmış olciuğu ve gazctecılerc güzel bir istıkbal hazırlayan Basın Bu meyanda Çocuk Esirgeme Ku
Bırlığı kanununun Büyük Mıllct Meclisı Adlıyc Encumeninc ,.erılmiş ol· nımu Ebınönü nahıye kolu tarafın
duğu ve bu dewede muhakkak Meclısde müzake.ı e edileceği, birıkmiş borç- dan mm takası dahılmdekı 60 fakir 
larını \•errniyen cemiyet azalarının sıkı takıp edılerek ıyı netıceler alın- çocuğu gıydirrruyc karar vermiştir. 
mış olduğu, geçen senekı matbuat balosundan 4000 !ıra h sılat yapıldığı Anneler Birliği ta.rafından ıdare e
hıldiriliyordu. Bu arad.ı matbuat mümessıllerinın meccani ve tenzıliıtlı 1dilmekte olan Şchzndcbaşındaki Süt 
seyahatleri bahsı üzerınde sayın Nafıa Vekılimız Alı Çetinkayanın ilk jdamlasmdaki 40 süt çocuğuna ~8 Bi
aldığı ıkadirşmashk tedbıri olmak üzere Devlet Demu \'Olları ticaret bi- rinciteşrinde elbise ve çamaşır dağı
letleri :üzerinde % 60 tenzilatla seyahat edebilmek imkanının verıilmesi bl~caktır. 
bütün azalar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bu yüzde 
60 tenzilat, gazetecilikten blişka kazancı olmıyanlara hasredilmis bir mü-s 
saade olmasının tatbikatta miı~külat doğurduğu göriıldügıinden bu kay-
dın ka1dınlması için de rıcada bulunulması kabul edılınıştir . .ıt.yni zaman
da Akay \'C' Şirketi Rayriye ile deniz \'asılalarında aleltımum bütün ga
zel<:cilerin meccanen seyahate debılmeleri için de lklısad Vekaleti ,.e 
di,6ı:er alakadarlar nezdinde yapılıın teşebbüslerle yeni idare heyetinin 
yakından ::ıHikadar olması da mu\•afık görülmüş ve geçen sene Matbuat 
Almanağı için meccanen kağıt veren Sümer Bank Umum Müdürlüğtine 
de gazetecilerin §Ükran hislerinin ibliğı kararlaştırılmıştır. 

.Bundan sonra hesap :raporlarının tetkik \'e rnürakabesile eski idare 
heyetini ibra için üç kişilik bir heyet seçilmiş ve bu heyete gazetemiz 
idare Müdürü Kazım Üçalır, Tan eski idare Müdürü Ulvi Olgaç ve mu
harrir Arif Cemil intihap olunmuşlardır. 

Geçen hafta ölen büyük tarihçi ve muharrir Ahmet Refik için bir 
dakika ihtiramla ayakta durulduktan sonra Burhan Feleğin Haysiyet Di
vanı hakkındaki sözleri dinlenmiş ''e Bay Zeki Cemla ile Nizameddin 
Nazifin teklifi ile Konsolitçi Asaf ve Hüseyin Rifata yardım yapılması 
için idare heyetine salahiyet verilmiş, merhum Sadeddinin ailesne yapı
lacak yaroını için geçen sene seçilen komisyona Kurun \•e Haber muhar
rirlerinden Yekta Ragıp ile muharrir Zeki Cemalin de ilaveten iştirakleri 
kabul edilmiştir. 

Matbuat Cemiyeti Reisi ve Giresun sayla,·ı Bay Hakkı Tarık Us, kon
grenin hürmet ve tazim hislerinin Büyük Önder Atatürkle büyükleri
mize iblıiğını teklif etmiş ve bu teklif alkışla kabul edildikten sonra yeni 
idare heyeti intihabına geçilmiş \'e eski heyetten Tan gazetesi sahiple
rinden Halil Lütfi hariç bırakılarak yerine Akşam gazetesinden Ragıp 
ithal olunarak eski idare heyeti ipka edilmiştir. 

İçtim&dan sonra Matbuat Cemiyeti tarafından elyevm şehrimizde 
bulunmakta olan Yunan gazetecileri şerefine. Cemiyet binasında bir içkili 
1iyafet verilm~ ve kongrede bulunan ::ırkada larlıa Yunanlı me.slekdaş1ar 
arüıncfa ho.ş ve tatlı vakitJe ,geçirilmi ·tir. 

Hamalların 
Bulduğu 
Araba tipi! 
İstanbul Hamallnr Ccmiycli; el i

le nakliyat işlerinde kullanılmak ü
zere bir rnüddettenberi hazırladığı 
yeni t ip el arabaları nümunesini ik
mal elmiş1ir 

Bu yeni tip el arabası; Avrupa is-

l
tasyonlarında ve Avrupa gümrük
lerinde asri hamafüırm ku1land1ğı 

ne asri tipler tetkik ve tecrübe olu-
narak imal edilmiştir. 

Küçük ve şık bir şekilde olan bu 
nümune Eminönüncieki Valide ha -
nındaki Hamal bölliğü yazıhanesin

i de teşhir edilmektedir. 
; Hamallar Cemiyeti reisliği, gerek 
bu nümuneyi görmek ve bu mesele 
etrafında görüşmek üzere şehrirniz-

' 

d.eki hamalların hepsini davet etmiş
tır. 

Her gün öğleve kadar isteyen ha
' mal Sirkecide Miz.anoğlu hanının i
l cindeki Hamallnr Cemiyeti Reisli -

j ğine müracaat ederek ibu nümuneyi 
göretilecek ,.e bu mesele etrafında 
j gnd_i!'eı.il<~c.ektir. 

Bu. yalnız bize mahsus bır şey, 
munakaşanııu ne demek olduğunu 
henuz anlamamış olan bizlere 
mahsus bir kusurdur. Bu feci kusu· 
rumuzla bız, onun içindir ki ilim 
adamı yetiştiremıyoruz. llünaka
~a sahasını pehlıvan gureşlerine 
çevirecek kadar maalesef ıptidai 
bır zihniyetin e:;iriyır 

Hntırla:-•ınız. Bizde munakaşa
lar, sonuna doğru daıma ş hsiva
ta girışilmis ve ıki t raf ta bırı
birine küfrederek huviyetlerıni 

teşhir ettikten sonra kanunun 
müdahalesıle susturulmuştur. Bir 
ınunakaşanın sonu, bir kütüpha
ne kapısında bıtmcsi liı.zımgclU"

ken bizde mahkeme kapılarında 
nıhayete erer. 
İlmi bir da\•anm halli için iki 

alahiyet sahibinin söze başl dık
armı duyar duymnz hakıkate su
samış kariler, her iki tarafın d 
müdafaa, izah ye te:ı:rihini yakın
dan takip edebilmek içın müna
kaşanın cereyan cttığı gazeteleri 
kapışırlar. Nihayet ağız bozmıya 
vararak nadir işitilmiş küfürler
le knrşılaşmca inkisı:ın hayale uı;
rarlar. Bizde münnka:ı:a takıp et
mek isteyen kariin nasibi budur 
,.e hakikat daima bu iki taraf a
rasında açılan çamur çukurunda 
boğulmuş ve kaybolmuştur. Bu
nun için ben küfürden fazla mü
nakaşadan ür!Qenm. Çünkü kü
für, sadece küfurdür. Fakat mev
zularını ve insanlarını çamurladı
ğı için bizde münakaşa, ılmın u-
macısıdır. 

Halk FUo:ı: "'u 

içkili yerlerin 
Kapanma 
Saatleri 
Yeniden tespit edildi 
Şehrimizde lokanta ,.e gazın lann 

geceleri açık kalacağı sanller tesbıt 
edilmiştir. Şımdiye kadar yaz m~\·
siminde daha fazla açık kalan btı 
kabil lokantalar \'e gazınolard n ıç
kili yerlerin kışın bır at en·el k -
panması kararlaştırılmıştır. 

Bu kabil yerler; bugund n itiba
ren; yaz saati mucibince k:ıpandık
lan saaatlardan bir saat dalın e"'""l 
kapanacaklnrdır. Bunların eks rısi 
saat 1 l de kapandığına göre şımdı 
saat 10 da ttaımnmış olacak\arcilr. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Bu binadan 
istitade 
Edilemez mi ? 

1 Bir kariimiz yazıyor: 

~ 

~ Mercandan geçerken d ıına gözü
! me ılişen bir eski yanık saray van:iır. 
1 Bu eski yanık sıırayın zannederim ki 

temel ve etraf duvarları sağlamdır. 

1 Çünkü senelerdenberi sarayın un
kazı hiç bozulmadan ilk 1•anık şek
lindeki iskeletini muhafaza etmek-

! tedir ve alt pencerelerinin açık ol
masından bazı sabıkalıların \'e yeri 
yurdu olmıyanların yatakhanesi ol-

muş olacak ki buranın bir kısım pen
cereleri taş ile örülmiiş ise de arka 
taraftaki pencereler açık durduğu i-l in bazı sabıkalılar yine burada ra
hat rahat kışı geçirebitiyorlar, zan
nediyorum. 

• Bu yanık sarayın yeri ve mevkii 
çok güzel bir yerdir. Bütün Haliç 
,.e Marmara ve İst:mbulun Boğaziçi 

ni gören bu saray tamir edilerek a
aba hastahane, veya mektep bina

sı yapılamaz m1? 
Sıhhat Vekaletinin İstanbu1daki 

birçok talebe }'Urdlarının bir kısmı 
!lhşap binalarda \•e muhtelif semt 
ve binalarda toplanmaktadır. Bu bi
ıa tamir edilerek talebe yurdu bi -
1ası olamaz mı? Alakadarlarının na 
zarıdikkatini celbetmeniti dilerim. 
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Meçhul katiller Şaşılacak şey 
Belagold i!'lmindc geı1ç bir kadın 

İngihercde kaçakçılık yapmakla maz
nun Qlarak muhakeme edilmişti. Bu Bir adamı öldürdükten 

cesedi· paket yapıp polise 
göndermişler! 

sonra 1 kadın yirmi beş yaşlnrındadır. Ka -
dın, uyuşturucu maddeler sakladı -
&ı.ıı itiraf etmekle beraber, bunları 
bai'~alarına sattığını inkar etmiş ve 
demiştir ki: 

1 
- Uyuşturucu maddeleri yanımda 

bulundurduğumun sebebine de ge-

llince, bundan bit· kaç ay evvel, Pa
ristc bulunuyordum. Orada bir kah-~Gecen salı gunü Paris civarında 

0
YYi Sörsen'de bi.Jvük ve mükem

;cı1 bir otomÖbil g;lip geçenin na
;ı~rı dikkatini cclbediyormuş. Vakit 
d Şarndı. Mezarlığın öteki ucunda 
artıran bu otomobil, evvela güzel bir 
b aba olduğu için nazarı dikkati cel
;ırniş. fakat sonra meraklının biri 
b ~banın yanından gecerken içeriye 
p \ 

1
nca, garip şekilde ve büyük bir 

1/
1 e~ gözüne ilişmiştir. Hele pake

l'ı~ ~ıı· tarafmdan bir de inson eli 
b ·lıgını görünce, adamın ilk merakı 

Paris polisini p 1şinde koştu
ran uzun boylu adam kimdi? 

ı vede otururken rastgeldiğim bir a-
dam bana göğüs hastalığına iyi ge
lir diye bir ilaç verdi. Bu ilaç me -
ğerse uyuşturucu bir madde im~. 

~.enbirc korku halini almıştır. 

Kendisinin dans etmekle para ka· 
zandığını söyliyen bu kadının mah
keme kararile iki sene müddetle za
bıtanın nezareti altında kalacağını 

: anlayınca demiştir ki: 

1 

- Ben dans ederek para kazanı
rım. Bunun haricinde başka bir iş 

yapamam. Sesim güzeldir. Şarkı söy-

lerim. Beni bunun haricindeki iş1er
denhiç biri alakadar etmez. Haya-

tın diğer işlerine karşı hiç bir mu
vaffakiyet ümidim yoktur. 

Macar mi!li fırkası 
faşistlerle beraber 
Budapeşte, (Hususi) - Avustur

ya Sabık İmparator hanedanından 
Ar~idük Albert'in Macaristandakl 

milli sosyalistlerin başına geçecei,'i 
söyleniyordu. Halbuki Arşidük bu-

İki uzun örgülü Alman kızı yerine kaim olan bugünkü Alman kal dını, hayatının yarısmı açıkhavada .;porla geçirmektedir. Böyle yetiş~n 
bir kadın ne sık sık hasta, ne de nazlı oluyorlar. Onlar da sadC'ce neş e 
ve sihhat var. 

b un gelen Fransız gazetelerinin 
launa dair verdikleri tafsilattan an
aıt ılan şudur: Salı güni.i akşamı saat 
tıı 1 sularında bir otomobil Nöyyi'dc 
{;c ~arJığın ucunda duruyor. Oradan 
hı.ır1 hır adam, içeriye bakınca ma
~a Paketi ve bu paketten dışarı çı
gi; eli görüyor. Derhal gördüğünü 
u~ı~ Polise haber veriyor. Bunun 
mu rıne otomobille gelen polis me
d.erırları tarafından paket otomobil
htr alınmıştır. Açıldığı :zaman, genç 
tık ~damın cesedi görülmüştür. Yas
~:s ortüsü gibi bezlere sarılmış bir 
130;d. Sımsıkı bağlanmış. Başı açık. 
~l>l rıunda kravatı yok. Ayakları da 
fına a~: Üzerindeki elbise zarif ve ba
"etl .ır havlu sarılmış Cesedin rnua
~\ esınae hekim maktulün -çünkü 
tu_'allının öldürüldüğüne şüphe yok
du~ ense kökünde derin bir yara ol
~unu görmüştür. Bunun bir kur
"ot/atası olduğuna ihtimal verili -
l'ala u. Sonra alnında da bir çok ya
~1~1 r, bereler görüliiyordu. Adamca
tı.i]~ .. on iki saat kadar ev,·el öldü
l'hob ~~ olduğuna hükmedilmiş, oto
ll'\th ıın muayenesinde de arabadaki 
da 1 <ının üzerinde Malerb sokağın
iltd rıu111arada, iliıncı Roje lö Blonde 
h14 °~duğu anlaşılmıştır. Otomobil, 
~ « ~ idi. Maktulün olduğuna şüp-

Maktulü n baş l nu tekzip ediyor ve kendisinin bu -

lo tiyatrocu Pravycyi alıp gitti. AŞK ve EŞEKLER : 

~dılmemiştir. Maktulün hüviyeti 
f ~l'\ u suretle anlaşılmıs oluyordu. 

cı :n . B 
\rak. OJ~ lond. . 

~at d ıt.' bıraz daha geçtikçe tahkı -
t rart ılerlemiş bulunuyordu. Diğer 
l>ı r an, o esnada polıse başka bir 
~ ca tıcaat vuku bulmuştur. Bu mil
i, atte bulunan genç kadındır. Po-

' g~1.erek diyor ki: 
l'tıak ır zamandanberi beraber ya

~litld ta olduğu ilancı Joje lö Blond 
ltıQbı:nb~ri meydanda yoktur. Oto
hlt de bınerek gitmiştir. Yanında 

e t' Qd1 J:ı 1Yatrocu vardı. Bu adamın 

Bundan sonra genç kadının ifade
si alınmıştır. Bundan başka, evdeki 
hizmetçinin de ifadesi alınmıştır. Bu 
ifadelerden anlaşıldığına göre, ti • 
yatrocu Pravye maktulün evine iki 

ker~ de genç ve giizel bir kadınla 
beraber gelmiştir. Hizmetçi bu ada
mı bin kişinin içinde görse tanıya
bileceğini söylemiştir. Hizmetçi kız, 

bu tiyatrocunun şeklini tarif etmiş
tir. Kendisine bazı fotoğrnflar gös
terilmişse de bunların arasında hiç 
birini benzetcmemiştir. Tahkikat -
ten şimdilik anlaşılan şu oluyor ki, 
bu cinayet. Rojenin iizerindeki bin-

lerce frangı ele geçirmek için yapıl
mıştır. Fakat Rojenin otomobil için
de öldürülmediği muhakkaktır. Ci
nayet başka yerde, kimsenin göre
miyeceği bir yerde yapılmış, cesed 
sonra da. sarılarak bağlanmış ve oto
mobile konmuştur. 

Diğer taraftan gece devriyesi ya
pan polisler de bir gece evvel bu 
maktulün sokakta duran otomobilini 

1 diğer bir otomobilin ittiğini, sonra 
polisler gcküncc bu otomobilin kay

bolduğunu söylemişlerdir. Meçhul 
otomobilin sonra tekrar göründüğü

nü polisler farketmişlerdir. Acaba 
h .aradyedir. 
" 0Jen· .. 

dı e ın uzerinde 80,000 frank var- di?. Maktulün sokakta duran otomo-
;ıtllau Parayı tiyatro için yapılacak biline yanaşarak zavallının cesedini 

lar 1rı 1 tın resimlerini yapacak, yazı- bunun içine koymak için mi katiJler 

maktulün cesedi bu otomobilde miy-

:~~lli~a~~~~~u~~aı~:~:rb v::~~~~~i~ başka bir otomobilde geceleyin do-
\lh laşıp duruyorlardı?. Fransız zabıta -"tırıes· t-artrnana gidilince maktulün 

'ıtı ~aıdotada idi. Çok geçmeden her sını ve gazetelerini meşgul eden ye-
ltı ın d f ni bir meeslc işte. ı.ı l<trd a aciadan haberdar ol -
~~c-sne ır. Bundan sonra maktulün Fakat, beri tarafından katilin gö
~~tıç ~ beraber yaşamış olduğu rüldüğü iddia edilmektedir. Eğer bu 1
tr \e ad.ın R-ojenin cesedini görmüs- görülen meçhul adam k~tilin ken

llıl' ~,a1:ısi de aglamıya başlamışlaı. 1 dıs; değilse bile her halde şeriki cü
~ tı agla at tabiidir ki, ihtiyar. anne- rümlerden biri olmasına çok ihtimal 
ôıdır1 ?nası pek acı olmu~tu. Ihtiyar \'eı ilmektedir. 

lt' o~~rdigi ifadede demi~tir ki: Piyer Baryer ismindeki makinist 
tirı.dis~ um Roje, 914 de doğmu~tur. (1 akşam caddeden geçerken herkes 

~llta k evvelce evlenmişti. Fakat g!bi bu güzel otomobil kendisinin de 

-ıa~::~:;~:~~~~:ı~·;~l~~İe~is::~i~~~ nazarı dıkkatini celbettiğini söyliye-
~q ar edi d rek, biraz durduğunu, otomobilin ib. ı için .. Y?r u. Bir film kumpan-
~04 l3u l"rluhım müşteriler bulmuş- cinden uzun boylu, tahminen 1,80 

................. . .... .... ..... ... .... .................. günkü te.şkiliıtı esasiye kanununa 

1 F·ı· 1. de halka sadık olduğunu söylüyor. MilJi fır-
ı ıs 1 n ka burada hır içtima hazırlamış. bir 

. Verilen ceza çok Almanlar da bulunmuştur. Fır -
kanın reisi nutkunda demiştir ki: 

- Hitler - Musolini mülakatının 
ehemmiyetini takdir ederiz. Bu ta

Yer yüzünde ne kadar 
Kudüsten gelen haberleer göre Fi

lıstinde şiddetli tedbirlere rağmen 

vakıt \'akit İngilizlere karşı hareket

lPr olmakta devam ediyor. Dameri -

yede Araplar tarafından İngilizlere 

k:ırşı yapılan hareketlere mukabele 

olmak üzere İngilizler de s:ılı günü 

üç evi bomba ilf" berhava etmişler -
dir. 

eşek var 
musunuz? 

rihte bir dönüm noktasıdır. Maca - ı b • l • 
ristan Almanya ile beraberdir. İtal- 1 1 y o r 
yadan ayrılmıyacaktır. Ne Fransa ile, 1 ' 

ne de Küçük İtilaf ile beraber olaca- - ---- , .ç_ •• / • J • 
ğızı.. -·- /ngiliz hay~anat proı esor erı ı-

Lidada ela İngilizler ahaliye 24 sa4 
Lehi s tanda yahudilerin 

grevi 
atin 2 saati müstesna olmak üzere Varşoı·a, (llıtsusi) - Yahtıdiler a-
diğer 22 saati evlerinde geçirmeleri- leyhine yapılan tahrikata karşı ii.ni
ni bildirmişlerdir. Tayyare kararga- versitedeki Y ahttdi talebe tarafın -

dan yapılan grev devam etmektedir. 
Le1ıista11daki Yahudiler aleyhine 
devam eden tahrikdta mukabil olan 

hının geçenlerde ateşe verilmesi ü

zerine İngilizler bütün halka müş
terek bir \'ergi tarhctmişlerdir. Bu 

bu talebe greı;i~ Yahudilerin siyasi verginin ilk taksitini-halk ödeyinciye 

y orlar ki: Dünyada eşek aşkı 
gibi layemut bir aşk tasavvur 

olunamaz ! ,, 
YAZAN : Münür Süleyman Çapan 

lkadar ahaliyf• evden çıkmamakla ce

za verilmiş olac:ıktır. Kudiiste po

lis şehrin eski mahallelerinde asayişi 

partileri tarafından müzaheret gör
mektedir. Sosyalist Yahtıdi Amele 

partisi de btı müzahereti göstermek 
için kendine mensup amelenin dört 
saatlik bir grev ilan edeceğini bil -
dirmiştir. 

Eşek deyip de geçmiyelim. Bu kır 
filozoflarının tarihini efsanelere ka
rıştıran ulema olduğu gibi, cHipar
yon> hanedanının en asil ve en ne
cip ahfadından biri olrak kaydeden 
hayvanat mütehnssısları da vardtr. 

temin için şiddetli tedbirler almış-

iır. Eski şehrin knpıları kapanmıştır. 

1 tııı111111111111111tfltııııııııııııııııııııı11111tıııııııııııııııııııtııııııııuııııııııtıırıııınıııııııııııı111ıııııııııııııııııııııuııııııtııııııııııınııı111ı11••• 

Kaç yıl oldu, bilmem, bir Fransız 
ülimi, yer yiizündcki eşeklerin on iki 
milyonu aştığını söylüyordu. Fran -
sız bilgininin uzun uzadıya yaptığı 
incelemelere göre, bu on iki milyon 
eşekten üç milyonu A\TUpa kıt'a -
sında yaşıyormuş! .. Fransada ancak 
üç milyon eşek varmış ... 

Fransız bilgini diyor ki: cAvrupa
da e~eği en çok olan memleket İs
panyadır. İspanya kıt'asından son -
ra. Hindistnnda eşek bolluğu ,·ardır. 
Diğer kıt'alardaki eşekler, pek öyle 
göze batacak kadar çokluk göster
miyor.:ı> 

Şimdi. rakamların bu belagatinden 
sonra, bazı milletlerin kabiliyet ve 
karakterleri hakkında incelemeler 
yapar. münasebetler keşfedebiliriz. 
Ben, ufak bir tecrübe yaptım, ister
seniz, size de anlatayım: 
İspanyolların pek giirültücü ve 

kabadayı olduğu tevatüren şayidir. 
Eşeklerin orada bol oluşuna göre, bu 
karakter üzerinde müessir olduğu
nu kabul etmek lazım geliyor. 

l - Her ne pahasınn ol ursa olsun 
dilediğini yapabilmek enerjisi, 

2 - inatçı, kavgacı ve dayakla us .. 
lanmaz bir tabiat sahibi oluşu. 

3 - Tahammül \'e sabretmek me
ziyetlerine malik olması.> 
Şimdi düşünün bir kere, böyle mü

him vasıfları ve hasletleri olan bir 
mahluku hakir görmek doğru mu
dur? 

Bunun için: 

- Bırak şu eşek herifi! 
- Eşek gibi anırıyor! 
Gibi lafları, tahkir makamında 

kullanmayı hiç doğru bulmuyorum: 
Hele: 

- Eşek herif! 

~ ~ tttunsureııe Bravn isminde birile boyunda, zarif giyinmiş bir adamın 
~&tlar, a~ebet tesis etti. Oğlumun indiğini gördüğünü söylemiştir. Pa
~ " ı:ıar~ u adama 15,000 frank ka- radyenin muoıyyen adrC'si buluna -
~~§eyin ~e:m.işlerdir. Roje bana mamıştır. Mektupları posta kutusile 
dltı<:itli .. 

1Yı gıttiğini söyliyerek se- gelmektedir. Halbuki, posta kutu • 
b~~ §ul>tsteriyordu. Kendisi bir şey- sundan tiyatrocunun adresi anlaşı • 

Esk i isp a nya Kreır Al fon s tremvayda 

'Eski ispanya Kralı 
Avrupa kıt'ası, Avustralyadan son

ra yer yüzünün en küçük kıt'ası ol
duğu malumdur. Böyle olduğu hal
de. dünya 'üstündeki eşeklerin dört
te birinin orada ya~amasında gizli 
bir mana olsa ~erek! .. 

Sözünün tahkir tabirleri arasında 
kullanılmasına hiç aklım ermiyor, 
hatta insafını kail olmuyor. Çünkü, 
eşek, dünya yaratıldığı gündenbcri 
insanlara faydası dokunmuş bir mah-
1\ıktur. İsa J>('ygamberin bir eşeği ol
duğunu hepimiz biliriz. (Hari İsa) 
terkibi edebiyatımızda bile yer al
mıştır. Bu itibarla: llıı de ~ etmiyor, korkmuyordu. lô.mamıştır. Uzun boylu adam kim-

0 °rnobiline binerek yanma di?. Bu aranıyor .. 

Polis amirleri tah k ika t yapıyor 

ALFONS 
Şimdi tıramvayda • 

gezıyor 

Eşt:k çokluğu göze çarpan memle
ketlerden birisi de Hindistandır ve 
bu çoklu!:'lın Hintlilerın karakterleri 
üzerinde yaptığı tesir güneş kadar 
nışendir. Tevekkeli mılyonlarca ve 

İspanyada h - cından, :tahtından ve memleketin mıh•onlarca Hindli, bir kaç yüz bin 

S b K )anyollar ikiye den ayrı bulunan Sabık Kral Anu- kişinin esir Ye eciri olmamış! .. a ık fa' ayrılmış biribir ~ panın bir çok yerlerinde dolaştıktan Bugünkü m€deniyetin Awupada 
• lerile dövüşür - sonra son zamanlarda isviçrede bu - doğup bi.iyümesinde, oradaki eşek ispanyadaki ken. acaba bu za- lunmaktadır. bolluğunun miihim tesiri olduğu mu-

boğuşma 
ile aJaka
dar mı? 

•• • 

vallı memleke - Kral Afons, İsviçrede ailcsile sa- hakkak gibi geliyor, bana ... 
tin eski kralı On de bir hayat geçirmekte, maaına!ih Diinyada ana sütünden sonra. ıni
Üç:üncü Alfons'u spor seyretmekten kendini alama - nimini!erimiz için en uygun eşek 
nerelerde ve ne maktadır. Şimdi pek sade bir hayat sütü olduğunu. başta Pastör olmak 
}'apıyor, diye me- geçıren sabık kral, Isviçrede sokağa iizere ileri gelert bütün tıb üstadları 
rak edenler de cık tığı zaman herkes gibi tram\ aya sövlüvor. E"ek süti.indcki bu hassa -
vardır. Yeni gc - bıner, gezermiş. Resimde, Alfons'u ldan Avrupalıların fazlaca istıfade et
len Avrupa gaze- tramvayın ı<'ındc elini yeleğinin ce- tiklerinden şüphe etmiye mahal yok
telerinden anla - bıne sokmuş olarak görülmektedir. tur. 

şılıyor ki, bunu Kendısıni resımlerinden olsun ta - 1 Fransız bilgini diyor ki: 
merak eaenıer az nıyarıların tramvayda biribirlerinc / •Eşeklerde, bu sevimli, sahur filo
değildir. 931 se - bakıı,ar:ık ...,ulu tükleri de oluyor - zofhırda şu vasıflar pek bariz bir şe-

,_ ________ ,nesindenberi ta - muş. !kilde göı iilmcktedir: 

- Eşek herif! 
Tabirini cesur, kavgacı, enerji sa

hibi manasına almayı -1',ransız bil
gininin eşeklerde keşfettiği hassa 
!ardan sonra- daha muvafık bulu -
yorum. 

Şahin gibi, arslan gibi yırtıcı mah
!Uklar neden methediliyor, kahra -
manlık, cesaret ve cüret timsali ola
rak gösteriliyor da, zavallı eşek ve 
zavallı köpek gibi :faydalı mnhlllklar 
makduh ve kadih oluyor, işte buna 
aklım ermiyor. 
Fransız bilgininden sonra, bir de 

İngiliz hayvanat profesörlerinin ya~ 
tıkları tetkiklerin üzerinde duralım. 
Bunların incelemelerine göre, dün
ya üzeı:inde yaşıyan mahlıikların aşk 
ve sevgi hususunda en hassasları e
şeklermiş. 

Profesörler diyorlar ki: cDünya

(Dtrıaını 6 ı11eı ıag/aJa) 



P - S O N T E L O R A fi - 24 Birlnclteşrln 937 

Ye7.en ı M. SUleyman Ç pan 

'lerctime •e lktlbu hakka DUlhfuı:dıar 

Eski İstanbul meyhanel~rinin 
bir hususiyeti.. 

Her meyhanenin bir miçosu vardı .. 

Kanlı 
Boğuşma 

Aşk 
Ve eşekler 

( 4 tlncü ıalıif u!en Jeoam ) ( 5 inci ıagfadan t/erJam J 
bi kazanmaktır. Siz çekilirseniz işle- da eşek aşkı gibi layemut bir aşk ıa .. 
re halel gelir, demiştir. Kompanis savvur olunamaz.,. 
ile hükümet erkanı arasında geçen Her gün sahiplerinden mütevek .. 
müzakerelerde nazırlar son derece ıs- kilfıne dayak yiyen, kulakları düşük, 
rar eder<'k mevkiinde kalması için sırtı yaralı, uyuz eşeklerin bile kalb

iSTANBUL PiRE 
Nakleden : Tarık z. TunaY• 

Kompanis nezdinde bir çok teşeb. !erinde birer arslan yatarmış. Bu e- . Her günkü sıkıct işlerinden fazla
blislerde bulunmu~lardır. Fakat, baş- mektar mahlUkların her türlü cefa- sile yorulan, tuzlu ıstakoz konser -
vekil Negrin ile cereyan edecek mü- ya göğüs germeleri, her türlü zah- veleri kralı Ccf Rok Heinbol başını 
zakeratm sonu beklenmektedir. Ha- mete, meşakkate katlanmaları ve sa- dinlemek için İstanbnla gelmişti. 
riçte yayılmak istenen şayialar ne hiplerinden gördükleri hakarete bo- Tabii İstanbula gelince ilk işi Be
olursa olsun, Katalonya ile Valansi- yun eğmeleri hep bu aşk yüzünden yoğlundaki büyük otellerden birine 
ya Hiikumetinin arası çok iyi oldu- ileri geliyormuş. inmek oldu. Bir günlük bol bir isti-
ğu anlaşılmaktadır. Katalonya muh- Se\•imli Ye merd mahlıiklar! Te- rahatten sonra şehri gezmeyi karar-

çekti. Bu Amerikalıyı şaşırtacak bit 
şey göstermek Uızımdı. Anıına ııe 
göstermeliydi? 

Şoföre: 

- Bizi tekrar Beyoğluna goturı 

'

dedi. 
Tepebaşında otomôbili durdurdLl 

Gardenin önünden geçerlerken sa· 
ı vekkeli değıl, "·{izlerce ve ,.üzlerce laştırdı ve tercüman olarak otel kfi-

tariyet e idare edılmektedir. Fakat " " 
istanbulda kimseleri olmadığı i- marangoz fabrıkasıdır - (Kadifeli), Frankoya karşı mücadelede hüku _ yıllardan beri, önüne gelenin sillesi tibi Salihi aldı. Katip, durmadan 

çın, dükkanda yatıp kalkarlardı. Us- Samalya taraflarında(Sulu Manas- ' metle beraberdir. altında her aşk gibi tahammül edil- yerlere kadar eğiliyor, ve Amerikalı-

'

lih: 
- Bizim en güzel barımız, dı)'e 

söyleniyordu. 
taları aylıklarını vermez, yanında tır), (Altınoluk), (Dış Kalpakçılar), ı Reı·s K . . t f d b 

1 
mez bir hayat geçirmiye razı olmu- dan koparacağı bahşişin hulyası i-

b . ·kt· · ml k . "d k y . L. . I ompanısın e ra ın a u u- . d 1 rrı ırır, me c etme gı er en, eml§ ve ımon iskelelerındeki mey- 1 . d k yorlarmış! çın e: 
Amerikalı tütünden sararmış dır 

} . . . inan ar ıse son erece etum davra- ı · · ·· t k ··ıa-wpsını bırden teslım ederdi. O za- haneler, Topk<ıpıda (Karagözün 
1 

p k . d 
1
•
1

. h. Behey za\•allı kır !ilozofu! Aşk se- - Size, bir tercüman olarak re- erını gos erere gu u: 
. .. . 1 nıyor ar. e • zn·a e sa a uyet sa ı- f k . est manın mıço ve garson ucretlerı - taş- meyhanesi), Galatada Fermeneci • b' b b h • d : . . nin nene?.. a at etmek, benim için bir şereftir, - Burası mı, dedi, burası kuıtl 

d el 1 
. ık h b. . . • l ır zat u ususta emıştır kı: d' d b · B · k da~' ıa an g en crın - yıll esa ile ıdı. ıerde (Koyunlu baba), (Geyikli), . . . Şu satırları yaz.arken, hatırıma !- ıyor u. enzıyor. iznn San Fransis o 

Miçolarınki 6 - 8, garsonlannki de Azapkapısı, Topane, Kaı·aköy, Gala- ::-- _Koın.panıs I~pa.nya Cumh~.rıy:t ran Şahı Nasırıddin hanın güzel bir Nihayet, şehri gezmiye çıkacak sa- tavuk kümesleri bundan çok gen~· 
12 - 15 lirayı geçmezdi. Tabii bahşiş- tanın (Küplü), (Çakanoz) meyha- ,~ııkumetıne ye":. bı.r ta~ım .m~şku- fıkrası geldi: at gc:ldi, çattı. Amerikalının ikameti tir ... 
ler müstesna... neleri, Beşiktnşta (Uzuncaova), (Kö- lat ~ıkaracak. d:gıldır. Şımdı bırle~- Nastriddin Şah, 1874 yılında bir esnasında gezmek için kiraladığı Salih sustu. 

O devrin ve otuz yıl evvelki İs • yiçi) koltukları, Üsküdarda (Bala- imek, her ':ak.ıtkın.?~~ d?ha elzem ~ır Avrupa gezisine çıkmıştı. Payitaht burnu sipsivri ve son sistem otomo- Şehir tiyatrosunun camekanları Ö' 
tanbul meyhanelerinin hemen hep- ban), Yenimahallede (Se15.msız), hal.e .ge~ı~ıştır. Butun Ispanyol mıl- payitaht dolaştıktan sonra Londraya bil kapının önünde bekliyordu. İkisi nünde durdular. Amerikalı asılı ,-e 
sinde genç miçolar ve garsonlar bu- İcadiye ,.e Kuzguncukta Dağhama- letının asılere ve onlara yardım ede- geldi. Oranın görülmiye değer yer- de bu guzel otomobile girince Salih harfleri silinmiş ilanlara baktı '" 
lunurdu. mında şeftali, kayısı \•e dut rakısı ı rek so~ulma~ istenen ya~ancılara lerini gezerken, bir resim sergisine şoföre: sordu: • 

Köprülüden, Dramadan, Yarıya • satan Yahudi meyhaneleri meşhur- kar?ı bı:leşmış bulunması lazım olan de uğradı. - Sultanahmede çek, diye emir - Burası bakkal dükkanı mıdır" 
dan, Işkodradan, Serfiçeden velhasıl ların en başında gelenlerdendi. nazık hır zamandayız. Bununla be- Şah, sergideki intıbaını, matbu se- etti. Doğrusu bu sual Salihin hoşuıı' 
Rumelinin Armıvut Rumlarile mes- Buralarda, zaman zaman, mevsim raber, reis Kompanis Katalonyanın yahatnamesinde şöyle anlatıyor: Yolda giderken Salıh Beyoğlu cad- gitmişti. Güldü, ve Amerikalıyı şJ' 
kun yerlerinden doğrudan doğruya mevsim saz şairleri muammalar a- v_aziyetini tahkim etmek istiyor. Ne- cSergidc bir eşek resmi gösterdıler. delerini milyonere anlata anlata bi- şırtacağından emin cevap verdi: 
falan meyhanede çalışmak üzere ge- sarlar, koşmalar, aşık Garipler, Ke- tıc:~e F'rankoya karşt galebe temin Değerini sordum. serginin müdürü tiremiyor ve ikide bir: _ Hayır, Şehir Tiyatrosu ... 
len madrabazlar tarafından toplanan remler okurlardı. Maniciler. dört • edılınce Katalonya muhtariyetinin beyaz sakallı, uzun boylu bir adam, - İşte, diyordu, en büyük ve gü- A :1. 1 d S 1.he d<r 

·· 
1 

sağl b . · b 1 1• dd 1 . . merU\a ı şaşırma ı. a ı 
genç ve guze miçolar, çalıştıklnrı tellilerin. iki tellılerin _bir nevi mu- am ır vn7.ıyette u unması eme- levhanın k~metinin ~·ii~ İngiliz li- ze ca e erımız... k 
dükkanı hazan bir sene olmadan siki aleti - curaların, sazların, rilbap- !indedir. rası olduğunu söyledi. İki yi.iz elli Bn methü senadan bıkan miiyarder nere : M trO' 
terkcderler, kaçarlar, daha fazla üc- larm, neylerin, nısfiyclerin, girift- fspanya Cumhuriyet Hükümeti fs- İran tümenine muadil bir para ... De- 1<12dı: . - Siz eğer bizim Nevyork e ı· 

l b 
politnn tiyatrosunu görürseniı yı.ı 

ı·~t e aşka meyhaneye çalışmıya lerin, bozukların. zurnaların, çığırt- panyayt ele geçirmek için uğraşan dim ki: - Bu küçücük yol parçalarına mt ı· 
gıderlerdi. Maamifih bu dükkan de- maların ince, kalın. capkın, ~akrak, yabancıların yardımına rağmen asi - Bir eşeğın değeri nihayet beş 1 cEn güzel caddelerimiz• diyorsunuz, de yüz korkudan düşüp bayılacııkS 
~;..+' ~ - d nız, dedi. g~~ırme işinde ücret fazlalığının oy- hazin, melankolı.k, ağlatan, güldü.- Frankoya karşı galebe çalınacağı ü- liradır. Nasıl olur da onun resmi yüz 1 edi, Ne\•yorktnki en ufak cadde, 11· 
nadığı rol kadar, şairle - yalnız şair· ren, düşündüren, neş'e veren, so _ midınde olup, bu ümidi hiç sarsıl _ lira olur? bundan belki de yirmi beş defa da- Salih kızmadt. Yalnız Amerikll 
lerle değil, şununla bununla da - tc- murtturan taksimleri. aranağmeleri, ı mamıştır. Bugünkü cumhuri.>·ct fs _ Sergi Müdürü: ha uzundur. nın şaşmamasına kendisi şaştı. J 

··b·· d A S ı·h b. Otele gider1erken Salih boyuıı 
gayyu un e amil olduğu muhak- girişleri, kararlnrı arasında semai- P.~n~asının aleyhinde hariçte türlü - Bunun yiyecek masrafı ~·oktur a ı . . tr şey söylemeden şoföre 
kaktı. lcrt destanlar okurlardı. turlu şayıalar çıkararak efkarı umu- da ondan. Ne yonca ver, ne saman! emreth. düşünüyordu. Bu Amerikalıyı şa , 

O .. } ? D-kk' · · ro b d. B d d AV"SOf)•a m·· es· şırtacak bir ı:ey bulması lazımdı. Ô1
' 

Ye ya... u · anın üstündeki Ahenge dıwullar, zilli maşalar, mıy<:yı şaşırtmak istemekte menfaati 1 ..... eva ını ver ı . en e edim ki: - w... uz ıne. :.-
odada ~atıp kalkan, İstanbul kim- darbukalar da pirev olur, kırmızılı olanların çnlışmasına rağmen Cum· - Buna mukabıl şu eşek ne bira- Müzenin <l\'lusun:ı geldikleri za- le bir şey ki ... 
sesi olmıyan bir genç. birkaç gün şalv~rlı, kadif<' cepkenli, düzgünlü. hurieyt Hükumetinin mevkii sağlam dam. ne de bir vük t..ı~ıyabilir!. man Salih: Hah ... Nihayet Salih bir şe~' bUİ' 
dükkandan kaybolur, onunla beraber kazankulpu rastıklı, sürmeli, benli, bulunmaktadır. Madı·it ile Tara.nton Dostum Hüseyin Rıfotın şu kıt'ası - İşte dedi, hıristiyanların bun - du. Hem siz Salibi yoksa akılsız f11l 
mahbup severliği bir darbımesel gibi karıır kaşlı, knra gözli.i köçekler kı- )arasında şimendifer inşasına devam da güz':! bir mazmunu ıhtıva etmesi dan büyük kiliseleri yoktur. tabii biliyordunuz?. 
dillerde dolnşan şair de tcga)•yı·ı·ı> vıra kıvıra göbek atarlar. geran kt- d·ı · · h"k · · · dolavısıle kayd"' şavandır· bund;ın büyük binaları da yoktur, Aksam çoktan basmıştı. Sıılih '!

3
' e ı mcsı ıse u umelın \•azıyeti na- • - • · 1 • J<tl' 

~derse, herkes ne demez? .. Dediko- rarlar, göz süzerler, çiftetelli, kar- ,zarı dikkate alarak harbi kazanmak Şehirden meııedilcli csekLerin gez- an arsınız ya .. · vaşca mılynrderin odasına çıktı, 
d ı ·· ·· ı 1 d • Amerikalı dudakları arasındaki w d b' b. h 1 dığt u arın onune geçmek için hemen şı ama oynar ar ı. için lazım olan \'esaiti temin içtn ver- mesi amma, cagın a ın ır i timaınla ge ır 

puroyu yere fırlatarak, bhkaha ile · b . · k '·oı'I' 
dükka111 değiştirmek lazım değil mi? Arada kadehler kırılır, masalar diği ehemmiyetı göstermektedir. Bunun tatbiki 1cabil mi diye herkeste ırı ır ısta ozu, tuzlu istakoz " 
B 

gülmiye başladı : . k 1 .. ,:er· 
unu, pek toy miçolar, garsonlar devrilir, meyhanenin tavanında asıh -·- _ __ k 1 servesı rn ının yatagınm içine ~ , 

l.ı şe var. - Btiyük bina bu mu, dedi, bu mu ı t• a· y 1 k · V 
"'.·aparlnrdı. Meyhnned"' ders alanlar üyük Iamb~ya ic;kemlcler fırfatı - Robert A t Kolayd r d .. t kl · · · eş ır ı. organı guze ce çe tı. ·' "- , l - rms rong t OT aya t ClnStnt men ey- büyük bina dedığıniz. ayıp ... Şıkago- ld. ·b• 
oldukça pişenler, cil bir kuruşa, kaş- ır, karafakilcr. bira şişeleri. kalın lemek lcikin, ge ıgı gı l sıvıştt. 
la göz arasında, ustası görmeden ya- 'bardaklarla aynalar kırılırdı. Pariste Ben insanım diyenlerden yularsız bir ~~~~:,~ ~~ç:,~::::~e~u::~:ıfa ~~~ Kendi kendine: 
nağmı sıktıranlar, hatta daha ileri Türlü türli.ı sululuklnr. dil, kav- Sinema ~!eminin pek tanınmış bir çol· e~ek var! , ükti.ır!.. • - Milyarderın gelmesini beki' 
giderek, üst kattaki aptesane aralı- galan, kanı~malaı·, çene dalaşları, siması olan Robert Armslrong bir MUnlr SUle ·man Çapan Salıh. yine bir sey sövlemedi yine lim, diyordu, alacağı olsun.. if. 
ğında dudaklarından öptürcnler, işi lltışmalar arasında palalar, söğüt kaç gündür P::ırıstedır. Fakat Parise lüks oto obı le g~rdıler ve yi~e· Ş)- Aradan çok geçmemisti ki Cef it 
pişkinliğe vurarak, dedikodulara e- yaprağı bıçaklar, karakulaklar gad- g~Jır gelme?. kimseye gorünmiyerek Hire enıretli: I Heınbal pijrımasmı givmiş, yatı.ı~ı11' 
hemmiyet \•ermiyerek, işlerine de- darelcr, kulaklılar çekilir, acJa:n şiş- b~_r yere kapanmış. geldiğini müm - - Bevazıd meydanına... giriyordu. Tııbii ilk saniyelerde 

111~ 
\·am ederlerdi. 1 . kun olduğu kadar gızli tutmak iste- Ertug" ru 1 ., 

1 

b. . d b r"'' enır. hacamatlanırclı. Fakat isin ka\•- . l lıniversilcve gıden yolda yiirüyor- ır şev auymn ı. Fakat o ilk ı 
Bu tegnyyübe bazı patronlar ses ga tarafı her zaman olmaz. ı~er \'a- mış tr. !ardı. Salıh milvardere ne,·azıd ku- saniyeden sonra yataktan d1

"
3
r1 

bile çıkarmazlar, şöyle sudnn birkaç 1 kit gürültü çıkmaz, ucu demirli cop. Son gelc:n Fransıl gazetelerinin sa d j Tek lesini göstererek: w öyle bir fırlayış fırladı ki .. odad3~_ 
Jafla azarlıyarak, işi kapatırlardı. sandalye bacağı: usturpa. masa yazdığına bakılırsa armistrong daha - İşte dedi. tam altını~ yedi bu- eşyaların titreyişinden alt kntt8 
Çünkü daha fazl · 1 · 1 ileri giderek sokagwa da çıkmamak - TlYATRO ·lJ (A ' k ık b" u 1 b

0

l d 1 · ası ış erme ge mez- mermeri rastgelenin kafasına: !) KSARA YDA)da çu metre ı ır kule... Y yan ar ı e uyan ı ar. 
di. Birçok sabahçılar, akşamcılar u- _ Ver yansın! tadır. Sebebi, sakalını, bıyığını uza- Bugün saat 15 de Amerik'ılı, bu sefer gülmedi, fa- Bağıra bağıra zili ç:ılciı. Katibi ·il' 

zun kirpikli, pembe yanaklı miço, tarak, tanınmaz bir hale gelinciye kat kızdı: ğırltı. 
iri kı'-·ım tezg"ht . . d-kk" Echlmezdi. Hırıltı, sızıltı pek en- kadar kapalı kalmak iste'-·işidir. Ma- ff A M L E T N b t " n ar ıçın u ana ge- " - e içim adamsınız, diye ba - Ne olduklarını bilmıyen ve rııtı• 
li'·orlardı Bunla k d k der olurdu. Burıılarda ana avrat kü- amafıh, birdenbıre gorüldügwü zaman Bu ~f'!Ce saat 20,30 da w d b. . d" 

J • n ·ov u mu, ar a- sı:. ı.. ız~m. Nevyork limanındaki uykularından uyanan seyyahlar , 
sından birçok müsteriler de gidecek, ~ fürden, sunturlu sövüntülerden zi- tanınmıyacak kadar sakalını, bıyı - Kudret Helvası l Hurrıyet abıdesi bundan yüz defa da- milyarderin odasına dolmuşlardı 
onun girdigvi çalıştığı dükkana yadc güzel sesli, hazan hazin, hazan ğını koyuvermiş olan armstrong. yi- Giriş 20-30 Talebe 15. J a k d re , pos- 1 ocarnan ır. .. Sarı .. b ğ' . 11 11 a ' 
tu sercceklerdi. Bunun için. i~i id:tre şakrak ve seyyal bir nağme .. bazı de- ne gazetelerin eline yakayı vermiş- Her tar.ıfa tramvay - Salih istemiye istemiye içini ı ı, go e ını sa aya sa av. O' 
ederlerdi. tir. Bulunduğu yer keşfedilmiş. hü- soluk soluğa içeri girdi. Ovnadıgı ... 

fa tchassürü ifade eden, bedbahtlı- ı•· 
50 _ 60 yıl önce İstanbulun, hemen cum başlamıştır. Zevcesi çok mü _ yunun mu\•affak olduğundan erı1 

ğl, hicranı haykıran, bazı kere de k 1 b' t d. 
her tarafında birçok meşhur me'-•ha- emme ır musikişınastır. ki san- ı. 

J aşkı. visali terennüm eden bir ahenk atkar knr k k · · · · h S ı·ı · ·· ·ı d "'rı 1
' neler vardı. Birçbk ta gayrimeşhur- • • , .. ı, ·oca ço · ıyı ıstıra at et- a ı 11 goren mı yar er yats5 J Jı' 

ları vardı ya!.. işitilir, kulaklar bır cumbiiş cihanı meyi biliyorlar. Parisc sergiyi gez _ çindeki istakozu göstererek bağır 
Meşhurlarla g:ıyrimeşhurlar mm- içinde çınlnrdı. miye gelmişler, orada bir müddet ka- - Bu da ne, yatağın içinde bll ıS' 

taka mıntaka ayrılmıştı. Bunların (Devamı var) larak belki de İtalyaya gidecekler- takozun işi ne? 
arasında Unk d (K f, M"llltılMtltllN•llllllllllt•tltntHHUUHtlH"""'""""""""'"'- dir. Robert Armstrong gazetecilere s ı·h h. . r· b ,.,JP apanın a a esli), d a ı ıç ıstı ını ozmadan c"' 
Yenikapıda (Snndıkburnu). (Liın- Yeni defterdarlaramız hiç bir şey söylememektedır. Ken - iş, nezle, • f0ll~atı•zma verdi: 

) (
K disinin tatili geçirmek için Parise grıp, . s 

ga , etenciler kapısı), Cibali '-'a- İzmir Deft.erdarlıJi.ına ta"ı·n ~dı·- td•v• . .. - Küçücuk bir İstanbul pırt 
k 1 

" 1> " "' ge ıgını so.vlemekle iktifa ederek ve bütün a.ıı.r 1 d h ı k ın arında (Hle.vli ogylu), Kumkapı- l .. & ı aranızı er a ·eser. Bav ınilvoı1er• ... en Anknra Defterdarı Nafı'm yeri- ust taraf h. b. b.l 1 " " 
da (Karabıçak), daha sonraları, o- ı ıç ır şey ı medığini tek- cabında gUnde 3 ka,e a?ınabllı"r y.,. Amer1·kal111ın ş ~1-ınlıgı-.. ı f' 

1 
. ne Bursa Defterdarı Remzi. Bursa rar etmiştir. Fakat artistin Fransada • • "" "" " 

tuz yı önce, benim yetiştiğim de - Defterdarııg·ına da İzmir Defterdar k 1 k fsim ve murk d.kk t T ki. 1 . d rerek ıliive etti: . 1 d (S a ara çalışmak istiyeceği de ayrı- A aya l a . a ıt erın en sakınınız. 1 
\•n· er e arnıçh) - Şimdi burası Muavini tayin cdılmişlerdir. ca iddia edilmektedir. - Ne\'.} orkta bund:ın daha b~ • 

Tefrika No. : 
7 

yükleri var mı? .J 

16'61 
i i 
! Numaralı İ 
auuuuı11111ın1tuuuıuııu11111f; 

CASUS 
askerle beraber Londradan Bomba- A k d · · - fi r a aşıma ıtımad edemedim. Gü- - 'raisiliıtı cigr" eıımek "ht· ıi 
ya geliyor, bakalım, Hintliler bu t k ı ıyacını \·e memleketinize nskcrt bir ,,ıı 

ver eye çı tım ve telsiz odasına gir- hissetmiyorum. d~ 
kuvvet karşısında ne haltedebile • dim. ile gidiyorum. İngilizler Boınbllit>ı' 
cekkr? - Niçin? .,.. l t H 0 d. h h gı - Boml.ı:ıyda isyan zuhur etmiş.. 1 '°"ya. ıu ın ıstanın er an er 

- Fakat, sizin kumanda ettiğiniz telgraf gelmiş... Bu haber doğru - Çünkü, Bombayda ilç kişinin şehrınde o memleketin sahıpıer~ 
taburlar ve döviişçülerden meydan- mu? mecnunane hareketi, d'aima üç yüz Jan siz.leri memnun etmiyorl• "' 
da eser ''Ok .. ? T 1 · ı f kişinin ölüm ile neticelenir. flt1 

.. " e sız te gra memuru önündeki bunu öğrenmek hem vicdani. 

Nakıeaen : Celll Cengiz Kolonel. Vuts sıfatile cevap ver- vazifesile meşguldü. Sadece başını - Ciddi mi söylüyorsunuz? de resmi vazifeJerımden biridir· 
miye bac:lndım: lsallıyarak, bu haberin doğru oldu- - Hiç bir zamanğ size, yalan söy- Hı· tl· . .. .. 1 send'

11 

Kaptan J\.uks yanıma sokuldu: 
- Yeni hadise hakkında ne düşü

nüyorsunuz, Kolonel? 

Dedi. 

~ 
1 

• • n mm gozu yı mıştı. 
ş?y söyl:mektensc, sükut etmeyi ter- _Askerlerimiz bir kaç gün ev\•el ğunu tasdik etti. ke.~e~ mdecburıyctıni hissetmem. Çün- teminat istedi: -~ 
cth edcrım. . başka b. 1 B b h Güvertede fazla durmıya lüzum u, sız e Bombnya gidiyorsunuz. . . • ı,rv·.~ 

K ır vapur a om aya aı·eket kalmanııştı. - Nasıl olsa bu hakı·kate orada s· d - Sızc şıkayet ve ıstırap. • ı.ı( 
aptan Kuks, :fazla ihtiyata lüzum etmişti. ız e s .. 1 b ·ı k . . b ınırııı .,.. 

görmedi: s 
1 

vakıf olacaksınız. oy eye 1 me ıçın ana, sa . ftt' 
- Çok ala .. merak etmeyiniz, biz a ona indim ve vapurda dost ol- Jaıl 

Ben yeni hiıdi""'nı'n mah· t• d - Telsız· şı·md· k f b' h d v - Fuknt, memleketı·nde ı'syan ve surette itim.at telkin etmeniz . ..1 • "'" ıye ın en • ı, ço ena ır a- gidinciye kadar isyandan eser kal- ugum Hintli bir inci tacirinin va- .. .. tfi". 
haberdar değilim. ~er verdi: Bombay'da Hintlilerden maz. nına oturdum. ~ ihtilal çıkarmak teşebbüsünde bu _ dır. Halbuki, siz her şeyden e 1'il' 

Kendi kendime: .eş. yüz kişi isyan ederek, şehir ha- İ . t .. 1 lunan adamlar, yalnız Bombayda de- bir askersiniz. Ve bana itimat tel ı~ 
d - Ben de öyle zannediyorum. ncı acın e, yeni haber etrafında .. e 

- Acaba ne var? rıcın e gnrip bir ''erde tahassun et- gvil her memlckett I d l t · -..l • b' · zetı•· 
J - Bomba.va gidince ne yapmak 1 konuşınıya başladık. • .' . . e. ceza .an ın. Jr- e meyı zann~"Uerım ki, ır ız . frı' 

Diye düşündüm. mişler. · lar Her ha g b t f Il · b r fikrinde o1duğunuzu sorabilir mi _ - Bombayda isyan varmış .. duy- · n ı ır emaye m aı erı meselesi yaparsınız. Çünkü, 
1 ıJ 

Muhatabıma hiç bir ~y hissettir- Bu haberi işitince, beynimden vu- yim? dunuz mu, Kolonel? ceza.sız .~ı ka~sm ~stiyorsunuz. giliz kolonelinin bir Hintliye el~ 
memi'-·e çalışarak, pı·pomu '-'aktım.· r.ulmuş gibi müteessir oldum. Otur- B k · 1 A E t d d Hıntlının gozlerı sulandı · · d k ver#'. ,, _ ,, - en as erım ... Hükumet ne e- - ve , uy um... . . . · vıc anına oyarak teminat ;çı' 

- Bilmiyorum, dedim, siz beni ten- auğ~;;ğyerde ~.arsıl~p yıkılmak üze- mir \'erirse onu yaparım. - Acaba hakikat mı? - Sız hızım ıstıraplarımızı duya- - sizin için basit te olsa - bizi!'ll 
vir ediniz• re 0 u umu ıssedıyordum. - Sizin vasi salahiyetiniz olduğun- - Zannederim ... Merak mı ediyor- mazsmız, Kolonel! - dedi - biz esir tarihi bir hadisedir. 

S ·f.k' Üçüncü kaptan sözüne devam etti- dan bahsedilivor. Hatta" ı·dama bı'le sunuz? ve mağdur bir milletiz,, ve maalesef 
- ıze ı ır \'ermek benim had- . • . · " dım değıt amma, bu hadiseden cid- - İhtılalı Bombayda henüz mey - saliıhiyetiniz varmış. - Şüphesiz .. Çünkü, nihayet ben 'de~tlerimizi bir İngiliz Miralayına 

den h b rd d ğ·ı · . dana çıkarılmıyan bir Hintli idare - Bıı istihbarata hiç de di.vecek de bir Hintlivim ... Vatandaşlarımın ı anHıı.tmı!~ cesa~et.imiz yoktur. 
a e ar e ıseruz, havretım a·, G l • " ıntl ı k d. ı k bir kat daha artacak. • e. ı ormuş. e en telsız, sonlarında yok. Bu haberi nereden aldınız? ölü .. d k .. ıyı samımı o ara ın eme s zd d b h d k mun en ço mutcessir olurum. istirordum 

K 
. . ı en e a se ere diyor ki: iKo- Bomb"\'da g ı b. t 1 · w • 

endımı topladım, manasız bir lonel Vuts yakında b ir kaç tabur zıyor. ... n e en ır e sız ya- , - Gelen .telgrafta tafsilat yok. .. Bu - Çok rica ederim, dedim. ben de 
, derece endı~cye mah~l v:ır mı?. 1 nihayet kalb taşıyan bir insanım .. 

1 

- Korkmayınız !.. -" • Jt ... 
- Korkmamak ... Bu imkan ' 

cinde kolonel ! Biz, doğdU~-f 
günden itibaren kamçı altında )' 

lyan esir ve mazlum insanıarıZ··~f} 
(Devamı tJ 
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A ...... ·r 1 Vas f amiral Ramize 
cevap " yerıyor 

Barbarosun zırh 
görmedim 

güvertesinin yarıldığını 
ve duymadım .. ,, 

A Amiral 
v . ers n,, 

azım Paşa "allah belanı 
diye telgraf çekmiş miydi? 

[A . 
ta trııral V asıf'ın beyanatına de -
•a~ ediyoruz. Amiral Balkan harb? 
P.cı <ılıatını anlatmadan önce Amiral 
<:ı ~1<in beyanatı münasebetile ba
tırıı cıretler yapmakta ve diğer zava
llı 

1 
beyanat Zanna da mukabele et -
•tedir.] 

• • ~:nııraı Vasıf, Amiral Ramizin şa-
\re arından beş tanesini saymıştı. 

6
· devam ediyordu: 

de ; Bidayeti inkılapta kll üzerin
hud• •11.unan ve sarayın bir emir ve 
k asııe tezclzüle uğramasından 
g ~~lan meşrutiyetin banisi ve ni
'u anı olan ve o vakit tc herkesin 
J tev 
<i{' gınden kopan cemiyeti mukad-
fıtke tabirile müsemma bulunan bir 
c k ?Yı alıp yola çıkması, onun biri
tı~ ıstinadgahı olan ordu misillu do
hanınıa zabitanını ona intisapla it -
tın· a kalkışması neden ileri geldi
bır ın .bilinmiyecek ve bilinmiyen 

il Şey olmadığı unutulur gibi bu
Sadtrı.a.sı ve Mahmut Şevket Pnşa, 
~ aretc geçip cOrtadan engeller 
t 1 lnnı~tır; artık meşrutiyete halel 
{ ~esı ınutesavver değildir• diye 
ftırr ı dar ve böylece de zabitanı 

rrı asa davet edinceye değin hemen 
tan n bılı'.'ımum vatanperver zabilde: v: ~~gün yüksek makam işgal 
lıınd buyuklerimizin de içinde bu
l'~ca~klarını unutup baltayı taşa vu
bır 1.kk?dar ileri götürmesi elbette 
tıu 1 

runahsusa atf edilemeyip, bu-
lltı ancak (latife) knbiilinden oldu-
; a hukınettirmesi zaruridir. 

t n - 'rahtı kumandasındaki sefai
trıın~e hatta içinde bulunduğu ge -
t ın h • ·ı ot-Pılı .aını oldukları karıkadim 
ııı lr erın mesafesinin ancak 800 
tı(:fQ:r~ ~ld~ğu]\µ gemideki dümen 
tıı~r ~11 bıle bilirken, onları 2000 
llıatı e ık olarak göstermesi, ve Al
lt08[aya sipariş olunup bir ky;mı 
tu~ enceye gelen ve diğerleri he
~~i ~Old~ bulunan uzun menzilli 
~'%ı o:rpillcrin İstanbulda bulun -
~ıbi ~u söylemesi, ve şayet dediği 
l ıhar Unl~r İstanbulda iseler kab
d~er plt hır torpido istimbotu gön
~si e 5 - 10 saat içinde celbetme
loııı~at~flet ve hatasının neye ham
'ı. !ak Ueceğinden tegafül cyleme
bnn., O.dan başka ne ile tevil edile-

8 ... 

\itle; liasbel'icap ve vazife, ol va
:ııııltıa~ece ve gündüz aralarında bu
aı-111 r/ cana minnet bildiği ve on
li~l> 1~diyetlerile makusen müte
~~~us ~eaı:1 laübaliliğinin verdiği 
<ıltJıkı sıratı berayısctir envaı şak
a lt;ı;daaıra kıyam ettiği o vaktin genç 
r: .,, ş arını b .. . h . . b ·•çlf.!tin ugun ıt am ıçm o 
f l~ ken ~aş tacı olan ve bilmuka
tn. lııtıuh dıleri de onun tarafından 
~'<llrtnı'U abbetıe sevildiği herkesin 
. den d bulunan Gam bel Paşanın 

~ tıi l>c:k 
01.a~ hizmetten istifa etti

i)ı,· bUııu :runa ~ir surette bildiği hal
~ il'alın ~ .. F'erık pfıyesindeki bir A
~ tiitb Uzbaşı ve Binbaşı gibi kü

f:~~ltn nıc:ıd7ki zabitanın nüfuzlarını 
~ l' lt 

0 
~ı~ veya kaziyeyi bcrakis 

llıa lf' U~başıların o büyük ma-
a ı. o~ dikm l • . .. d 

tı- "''Y"tn e crı yuzun en ima-
~ <ıto ile etmesi ve iki senelik kon-
'· lrolda Re~en bir Amiralın hitamı 

" lırq,.,.,, ~ıne diğerinin o mevkide 
1:. hnı '\;eğın · 'd • • <:rj •• 1 ı rakten aciz o]mıyan 
l f.!d~ h ÇUl'iltm~k için onları bah-

~tli l\tı'ıir:;1 şe~·i yapmıya ve hattfı 
~ t ıIÖst bıle yuvarlamıya rnuk-

ııy erıne · ~ lisl>at sı ve bu kudretlerini 
~._l .A..ttıiraı :e misal olarak tasfiyc
"'aı "den V ıke? Miralaylığa tcnez
llı.ı il iruk asıf ın derakap yine Li
ı-. 1 Ve h a ettiğini bilafütur yaz-

t-a1 albuk· a Ve h ı tasfiyede değil A -
~ l\ay~ta Miralay bile olmayıp 

b , ~idem akam olduğunu ve bir 
lta~b~a i n~~sanından dolayı Bin
• 1 tınıund~rıldiğini ve Livalıoa 
lıı.t . ~t mı · ~ ' "~I Üste nı~ son senesi ve Bah-

V. q hiJa~~ı ıken terfi edildiğini 
htr Şaf halde bu vcçhile kuy

~ Yapması ve keza mcş-

I - Donanmayı sekiz kerte geriye 
alınız .. emrinin verilmesinin ne de
mek olduğunu anlayamadım ve ha
la da anlayamıyorum. Ben şimdiye 
kadar böyle manevra yapabilen ge
mi görmedim; duymadım. 

H - Çanakkalcnın (dahilinde do-

Lik maçları 
Nihayet 
Başlayabilecek 

7-S ON TEL G R A F - 24 Birincitetrin937 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu Hanları 

r:::ı f 
I' i <; '1 

L.c ~ t. 1 lC'.000 
Nohu~ 25.' 1 
ı..:ı ru O m1" O')J 
Mcrciın k 15.00J 
K ~ •· n1 k lt: e .. k 

. i V. Satın ima Komi yo undan2 
T. ı.ı , F. Tutarı İlk teminatı Münakasa 

Lira Lira Ku. sa11tleri 

40 Krş. 4000 300 10 
12 ,, 3000 225 11 

" 2000 150 14 
1'1,5} .. 1875 140 63 15 

· de.ki kara komisyon binasında yapılacaktır. Bu· 
eraıının yıllık ihtıyacı ıçin yukarıda na ait şartnameler bedelsiz olarak 
yazılı dört kalem yiyecek maddeleri k , d 1 b'l" ı· t k 

k k 
·ı .

1 1 
kt omıs) onumuz an a ına ı ır. s e -

açı e ·sı t.me ı e satın a ınnca ır. . . .. . 
Eksiltmeleri 27 /Teşrinievvel/937 çar- lılerın mua~ yen gun ve saatlerde ılk 
şamba günü hizalarında yazılı saat- teminatlnrile birlıkte komisyona mil-

lerde İzmitte Tersane kapısındaki racnatları. c6817• 

1 j 

• 
... . 

Marmara Üssü bahri Komutanlığı Satınnlma Komisyonl!ndan: 
Cinsi Kilosu Tahmin Fi. ilk Teminatı Münakasa gün ve saati 

Ekmek 170.000 

Krş. Sa. Lira Krş. 

10 36 2797 28 Merkez için ı 
1-2. Teşrir.·937 14 

9 61 1~25 28 Darıca 10. Top I 
alayı için 

1-2. Teşrin-937 

16 

muayyen gün VC!' saatlerden bir saat 
evveline kadar komisyona ''ermeleı i. 

cBu ekm ğe ait münakasanın 25/ 
10/937 gününde yapılacağını bildi -

1762 50 3- T. Sani .. 937 çarşanba 15 

lilerin yukarıda yazılı ilk tcminat
larile birhkte kanuni \ esikalm mı 
havi teklif mektuplarını muayyen 
gün ve saatten bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. cBu ete 
ait münakasanın 23/10/937 gününde 
yapılacağını bildiren evvelki ilanla
rın hükmli olmadığı.• .6988, 

* "'. Marmara Ossübahri Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini Fi. ilk teminatı Münakasa gün ve saati. 

Krş. Sa. Lira 

Ekmek 400.vOO 9 61 2883 1-2. Teşrin-937 Paıartesi l 1 

Nafia Vekfiletinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslah ameliyatı saha

sında yapılacak regülatör keşi bedeli 380933 lira 6 kuruştur. 

2 - Eksiltme; 3/11/937 tuihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 

3 - İstekliler; Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 

işlerı genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 19 lira 5 kuruş bedel 

mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirl<>r. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18987 lira 32 kuruşluıt 

muvakkat teminat vermesi ve 50,000 liralık nafıa ışleı ini tcahhüt edip 
muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta fenni kabiliyeti 

olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış rr.üteahhitlik vesikası ibraz 

etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazı1ı saatten bir 

saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri Hızımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c3770• c6922• 

1 - 22-X- 937 tarihinde cksil.lmeye konulacağı evvelce ilan edilmiş 
olan Paşabahçe Fabrikasında yeniden örtülecek ve tamir olunacak 
çatılar işinin eksiltmesi, keşfi ve şartnamesi mucibince 4-Xl.937 ta
rihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli "7419.98., lira ve muvakkat teminat "556.5., liradır. 
3 - Şartnameler "19., kuruş mukabilinde hergürı inhisarlar Müs• 

kirat Fabrikalar Şubesi Mildürlüğünden alınnbilir. 
4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve nalte % 7,5 

güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona i'elmeleri ilan 
olunur. "7161,, 

• • • 
200 adet 110-75 ampul 
100 n 110.200 ., 
250 ,, 110-150 ,. 
600 ,, 220-15 • 
150 IJ 220-25 

" '400 " 220-60 ,, 
150 ,, 220-75 • 
200 

" 
220.1so • 

2050 Yekun 

1 - Müfredatı yukarda yazılı cem'an 2050 adet ampul pazarlıkla 

satın a!tr::lcaktır. 

2 - Pazarlık 26- 10-937 tnrihine ratlıyan Salı günii saat 16 da Ka. 
bataşta Le\ azını \'C mubayaat ~ubesindeki Aiım Komisyonunda yapı· 
lac~klır. · 

1 ı 3 - lstd .. i er .1 p.:17.arlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gÜ· 

ı ·-~;,;.,;;...:;.;~=~;;;;;;;.;;;;.;=-..:---....-~l ı . venme paralarile birlikte adı geçen komisyona 2elme~eri ı an olunuı• 
"M,. "6886,. 
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Günde yalnlz 
bir defa 

ile dişlerinizi 

-

RAD OLiN iLE 
, 
AKSIRIK, 

NEZLE 

j Harici Askeri Kıtaatı 1 J EMNİYET 
İlanları ·--------------------

1 5/10/937 kapalı zurfla ihale edile- Taksı·tıe emlaA k satış 
SANDIGI ILANLARI 

cek olan 740 bin kilo oduna talip çtk-
madığından pazarlıkla eksiltmeye Sabah, öğle ve alişam her yemekten 

sonra günde 3 defa dişlerinizi Bütün göğüs 
konmuştur. Tahmin edilen bedel s E M T İ 
16650 liradır. İlk teminat 1284 lira ı--------------

CİNSİ 

fırçala yınız. 
hastalıklarının 

75 kuruştur. İlk pazarlık 25/10/937 
pazartesi günü saat 16,30 da Erzin
can Tüm satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek 

Zira bir veya iki defa kara habercisidir. isteyenler her gün komi.:iiyonumuz-

1 1 dan parasız olarak görebilirler. İs-
yapılan her iş mutlaka 

yanın demektir ve bu 

kadarile dişlerin sıh

hatini tam temine 

imkan yoktur. 
Yemeklerin kırıntıları, salyanın if. 
raz ettiği mikroplar, dışarıdan 

~ alman muzır mevad kar~mnda 

~ dişler ve diş etleri eğer mütema· 

, diyen temizlenmezse • bozulmağa 

çürümcğe mahkümClur. Çürük diş.. · 

ler, mide \'e barsak ihtilatlarından 

zatürricye kadar hr.r nevi 

lığa yol açabilir. 
hasta· 

ile muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her 
yemekten sonra günde 3 defa fırçalamak şartile 

Nafia V t.kaletinden : 
r 

1 - Ek iltrtıe) c konulan iş: Aydın bataklığı kurutma kanalı keşif 
'i:ırdclı 48.97-t 1 r.ı 40 kuru.tur. 

2 - EksıltmC': ~{/Sonte rın/937 t, rıhine rastlayan çarşamba günü saat 
15 de N fıa Vcka etı, Suiar Umum Mudurliıgu Su ek ıllme komısyonu 

odasında kapalı zarf usulıyle yapılacaktır. 

:~ - İst'"'klıler: Eksıltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
isieri genel şzırtnam~si, fenni şartname ve projeyi 2 lira 45 kuruş bedel 
ınukabılınde Sular Umum Mı.idürlüğiınden alabilirler. 

..ı,_ _______ ----· 1 tekliler ihale günü Tecim ve Endüs-

Hastalık ihtimallerini 

GRiPiN 
al.ırak yok edebilirsiniz. Gripin, 

Rad~·olin müesseselerinde fev

kal5.de itinal3rla hazırl:ı.nır. 

Ralıatsızlıkları, ağrıları defet

mekte bir panzehir k\ldreti 

gösterir. Kal biniza, 

ve böbreklerinize 

vermez. 

midenize 

yorgunluk 

icabında 3 kaşe alına .. 
bilir. isim ve marke~a 
dikkat. Taklitlar inden 

sakınınız. 

tri Odasında kayıtlı bulunduklarına 
dair vesika ibraz edeceklerdir. 

c536t c7075> 

* 5/10/937 günü kapalı zarfla ihale 
edilecek olan bir milyon iki yüz bin 
kilo oduna talip çıkmadığından pa -
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 27 bin liradır. 
İlk teminatı 2025 liradır. İlk 
pazarlığı 25/10/937 pazartesi günü 

· saat 16 da Erzincan Tümen satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesini görmek isteyenler bir ade
füni 135 kuruş mukabilinde komis
yonumuzdan alabilirler. İstekliler 
ıhale günü Tecim ve Endüstri Oda
sında kayıtlı bulunduklarına dair 
vesika ibraz edeceklerdir. 

c537> c7076> 

~ 
1 Tümen birlikleri için 290 ton arpa 

1 
veya yulaf kapalı zarfla 3/11/937 sa-
at 15 ele alınacaktır. Teklif mektup

' !arı, belli saatten bir saat evvı:line 
kadar kabul olunur. Muhammen be
deli 14500 lira, ilk teminatı 1087 lira 
50 kuruştur. İsteklılcrin şartname -
sini görmek üzı>rc her ~i.ın ve eksilt
meye iştiraki için belli gün vl' saatte 
l!'klıf mektuplannı ve kanuni vı>si

kalarivlP Lüleburgaz Tümen Satın
alma Komısyonunda bulunmal;ırı 

c550• • 7153» 

* Tiimen birlikleri için ~.ı bin kilo 
c;adf-yağ kap:ılı zarfla 4/11/937 saat 
15 te alınacaktır. Teklif mektupları 

1 

bir saat evveline kadar kabul olu • 
nur. Muhammen bedelt 32,300 lira, 

ilk teminatı 2422 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 162 kuruş mukabilınde 

İİİİİl................ ........ lli. 1 

Beyoğlu Kamerhatun mahallesi es- Üç katlı, üç daıreıi, beher 
ki Karnavala yeni Karakurum soka- dairesi üçer odalı, terkos 
ğı eski 18, 18 Mü. yeni 22 No. lu elektrik tesisatını havi kar-

gir bir apartımanın tamamı 

Ortaköyde eşki Portak::ıl yeni Gür- Üç katta altı odalı, üç sofalı 
cükızı sokağında eski 45 Mü. yeni elektrik tesisatını havi bah-
63 No. çeli ahşap bir evin tamamı 

Kabataşta Ömeravni mahallesinde İki katta beş odalı, elektrik 
Aqıçeşmeyarasa sokağında eski 10 tesisatını havi kargir bir e-
yeni 12 No. lu · vin tamamı. 

Boğaziçinde Yeniköyde MoJlaçelebi Ahşap maaoda iki dükkanın 
mahallesinde Köy başı caddesinde es- tamamı 

ki 308 yeni 309, 311 No. lu 

Ortaköyde eski Taşmerdiven yeni 
Karakaş sokağında eski 36 Mü. ye
nil4 No. l u 

Dört buçuk katlı, on beş o· 
dalı, terkos ve elektrik te
sisatını havi ahşap bir evin 
tamamı. 

I - Arttırma t1-t t.937 tarihine düşen pazartesi ııünü saat 14 ıı: 
yapılacak ve ~a7rimer.kuller en çok bedel verenin üstünde kalaca~ 

2 - Arttırm"ya zirmek için muhammen kıymetia yGzdo oııu 
betinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

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

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkuller Sandı~a bırııı 
derecede ipotekli kalırlar. (6953) 

NEOKALMiNA 
GRiP • NEZLE - NEVRAL.JI - BAŞ v 

Diş AGRf LARf - ARTRİTİZM 

YALNIZ 

eunes 
PİLd 

KULLANINIZ 4 -- Eksiltmc•yc girebilmek için isteklilerin 3673 lira 10 kuruşluk 

mU\·akkat teminat verm<!si ve 20 000 lir.ıhk n. fıa işlerini teahhüt edip 
muveıffakiyetlc bitirdigıne ve buk:ıbıl iı::lcri b3 .armakla kabili) l' ti oldu
ğuna dair Nafıa Vekaletinden alınını~ mütcahhitlık vesik.:ısı ibraz etıne::.ı, 
isteklılcrın teklif mektuplarını ikinci maddede ynzılı saatten bır saat ev-

komisyondan alınobilır. steklilerin 

Dr. Hafız Cemal şartna~esini görmek.üzere h_er .. gün 1 
ve <>ksıltmeye ıştırak ıçın bellı gun ve 

1 
(lAJKMAN HEKİM) santtP. teklif mektupları ve kanuni 

\ eline kadar Sular Umum Mudürlüğünc makbuz mukabılınde vermeleri • vesıkalarile Lüleburgaz Tümen Sa
Dahlliya ınUtehassısı tınalma komısyonunda bulunmala-lazımdır. Postada olan gcdkmele.ı kabul edilmez. c38Q8,. c692J> 

Beher metre ıııurabbaına iki lira kıynıet tahmin edilen Fatih yangın 
yer"nde Kirmnsti nrab<ıllesinio Boyacı kapı sokağında 74 üncü adada 
yüzlü 7 melt e 65 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak iÜLer~ 
açık arltır;naya konulıııu, tur. Ş!lrtnamesi !~.azım müdürlüğünde 
gör~lebilir. 

f tekliler 115 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektnbu ile bera· 
ber 8· l 1-9J7 p~2artesi günü saat on dörtte Daimi Erıcümend'! 
bu\u!l'nalıdırlar. (B) "7270,, 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
24 cü yeni tertip başlamıştır. 

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

Bundan başku: 15.000, 12.000, 

Pazardan başka günlerde öğle • 

dP.n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesınde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9 5 - ı2 • .saatlerı ha-

l 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve eve telefon. 22398 • 2104'1. 

rı. c548• c7134• 

ı ....... Kimyager ...... t 
ı H.. dd. : 
ı usame ın ı 
! Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ll 
ı• Bilumum tablilat. Eminönü Emlak ı 
r-. ve Eytam Bankaa karş1sırıd:t ı 
• izzet Bey Hanı. 
ı ........................... ı 

13 kalem yangına karşı su tesisatı Gümüş:.uyu hnsl:ıncsinin kalörifcr 

malzem~si 5-11-937 cuma günü saat tesisatının tamirinin pa7.arlıkla iha-

14 de Salıpazarında Askeri fabrika- lesi 25/Birinciteşrin/937 pazartesi 

lar yollamasındaki Satınalm~ komis- günü saat 14 te yapıl:ıcaktır. Mu -

yonunda acık eksiltmeye konulacak· ı"hammen keşif bedeli 741 liradır. 
tır. Değiştirilmiş olan şartnamesi her Şartnamesi her gün öğl~dcn eV\'el 

gün komisyonda görülebilir. İstek- 1 kom_isyond.a görül.cbilir. Istckli!erin 

ılı) · 87 l' 75 1 1 k 'lk . 56 lırahk ılk tcmınat makbuz veya 
erın ıra :uruş u ı temı -

t B ~ 1 l\l 1 "d- l"ğ'" mektuplarile beraber ihale günün-.na ı eyog u a mu ur u unc ya- . . 
t rarak ·· tt k . d den evvel ınsaat şubcsındcn alncak-
1 o gun \'e saa e omısyon a 
bulunmalıdır. (7l80) ları vesikalarile ihale günü vakti 
j muayyeninde Fındı.klıda Komutan-

S an ll evazım mrr ıgr ıeri. c7229. ı ' t b 1 L A . 1 
...... , hk Satınalma komısyonunn gclme-

Satınahoa Komisyonu İlanları * 
Ordu sıhhi ihtivacı için bir tane l 10,000 Liralık büyük ikramİ- lstanbul Levazım dmirliğh1c bağlı ıckistansiyon karyolası ,.0 aliit dolabı 

1 ı ( 1 O 000 20 000 ) sur dahili müesscsat için 49 bin kilo ı k k ·ı ·ı 'h 1 · n/B 
Ye er e . ve • açı e ·sı tme 1 e J a esı " irinci -

yoğurdun 26/10/937 salı günU saat ıkanun/937 per embc güni.ı saat 15 

liralık iki adet mükafat Vardır. 15130 da Tophanede Levazım amir~ lcıc yanılacaktır. Şartnamesi her gün 
liği Satınalma komisyonunda kapalı öğleden evvel komisyonda görüle _ 

Dikkat: zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah- bilir. isteklilerinin 1150 lira muham

min 'bedeli 8330 liradır. İlk t<'minatı men bedeli üzerinden 37 füalık ilk 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 624 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko- teminat makbuz veya mektuplarilc 
misyonda görülebilir. isteklilerin beraber 2490 sayılı kanünun 2 ve 3 

zengin eden bu piyangoya işti- !kanuni belgclerile teklif ıneklupla-
k d nnı ihale saatindeıı bir saat cvveli-

üncii maddelerinde yazılı vcsikala -

rile birlikte Fındıklıda Komutan -

lık Satınalma Komisyonuna gelme-

, ........ . 
........... 0 ........ .,,. ••• ıııto11111111111111111111ııııo •• 11 .. 1111ıt111uıuııu•ll" 

ı Zülırevf ve cil J hastalıkllrı ı Sahip ve neşriyatı idare ede'' : .,. ı 

.: or. Hayri Omer ı 
: Ô~lederı sonra Beyoğlu A~dcami ı 
; 1-..<.ı~ısında No. 313 Teıdo.ı: ı 

0 • 43505 • .. . Matba 
l!a e iniz... ' ne kadar komisycna vermeleri. 

~==================:a!! <6897> 
kri. "' • .Basıldığı yer.: Ebuzzıya 

Jı ...................... >.11 1 --------~----~--


