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•• 
İngiltereyi h eyecana f~At8til'f'i(··ı universite yarın sabah 

Veren bı•r 1• rşa •'• ' Yarı;J:\~aradan . a Ç l 1lY0 r 
T 4 hareket buyuruyorlar · 

· Bu gılki imtihanlarda taleb~nin liitler- Musolini arasında , UluÖnderlzmiride ekserigefi döndü ! şereflendirecekler ı 
takarru··r ettı·rı·ıen 4 madde l .. Aldığımız .. malümata göre Ulu i ffukukta dönenler Maarif ve Adliye 

: onder Ataturk, Yarın Ankaradan 1 
.A 1 hareket buy~~ac~kıardır. • 1 Vekaletine müracaat ettiler ~ıh-1 Jf [ f t • d•l d•k A ~ Cumhurreısımız, manevra sa . ••ıQnya Ve Q ya Q mın e f me l Ç8 VrUpa j hasını teşrif edinciye kadar ağlebi 1 Diğer y~llard_a olduğu gibi, b~ se-

/h h t kt J • i ihtimal bazı istasyonlarda tevak- ne de Ünıversıte yarın merasımle 
SU Una ra a 90 UTe• uenzgor ~ kuf edecek mahalli halkla temas. i açılacaktır. Merasime sabah onda ü-

. . 

izmir manevraları 

t lad:ı bulunacaklar ve tetkikler ya- ~ niversite Konferans salonunda baş
İ pacaklardır. . i lanacak, Rektör Cemil bir söylev ve
İ Ulu Başbuğ, ayrıca İzmiri de ~ recek, iki yıl arasındaki randımanı 
f ıereflendirerek bir iki gün Akde- § mukayese edecek, müteakiben Fen 
İ nizin incisi olan bu şehirde ika- ~ Fakültesi profesörlerinden Fon Mi .. 
~ net buyuracaklardır. ~ zez türkçe olarak ilk dersini vere • 
~ Yüksek Şefe İsmet İnönü, Ma • ! cektir. . 
~ reşal Fevzi Çakmak, Başbakan ~ Bu yıl, Üniversiteye kayıt için mü· 
~ Vekili Celiı.J Bayar, vekiller de ağ- ! racaat edenler geçen senelerden faz· 
~ lebi ihtimal refakat buyuracak • İ ladır. Her sene olduğu gibi, yine en _ 
~ tardır. i çek Hukuka yazılan vardır. ?onra, . 
n HtllllflH llHllllllHlllllllUUlllllllHUllll--• ... HM- sırasile Tıb, Fen, Edebiyat ve lktısat On fverslte RektörQ 

Cemli B ilsen -Yunan Başvekili (Dev•m• z inci •ahif•de> _ 

Ayın 18 nde Anka- Japonyaya karşı 
rada bulunacak allnacak cephe 

I 

Nasıl 
Çalışıyorlar? 

Ruzveldin nutku bu cep-' 
henin temeli sayılıyor 

Uluslar Kurumu Japon harekatını 
durdurabilecek mi? 

Londra, 6 (Hususi Muhabirimiz -
den, makineye 1,erirken) - Japon -

yanın Çindeki hnrekatı Harbi Umu-

Uluslar Kurumunun hadiseyi ön
lcmiyc muktedır olup olamıyacağı ü-
7.erinde henüz hiç bir hüküm verile
memektedir. Amerikan Cumhurrc-miden sonra en müthiş ve büyük bir 

har phalini almıştır. Çinliler, şayanı isinin nutku Japonya'nın Çindcki 
harekatını takbıh mahiyetinde ve 

hayret bir mukavemetle dayanmak- binnctice Amcrika'ı~n Milletler Ce-
tadırlar. Son Çin taarruzunun neti- miyeti tarafından bu bapta icra edi-
cesi henüz alınmamıştır. ı l'rr amr 2 incz &r1'damı=da) 
n1111111111111111ıuııııuu1111111111uuuı11uuıııuııuuıuuuıı1111111111nuutınu11unı11uuı1111111111111ıunuuıu11111111nıınuı111nu11uuınu , 
AKŞAMCLAR ! 

SON TELGRAF okuyucularına yakın d a yep· 
reni bir tefrika sun acaktır k i b u t efrika nh1 adı : 

(Akşamcılar) dır. 
A1"§amcılık ve akşamcılara dair fimdiye kadar bizde uf ak tefek ba

zı şeyler yazılmışsa da maruf mizah muharririmiz Osman Cemal 
Kaygılı'mn SON TELGRAF için yazmış olduğu Ak§amcılar ayarında 
bir tek eser görülmemiştir. Yazılarındaki gürüş ue anlatışları gayet 
ktıvt:etli, gayet canlı olan Osman Cc nıal Kaygılı, bu yeni eserinde bize 
İstanbuhm son kırk senelik bir çok mc:şhttr a1:şamcılannı, onların ka
rakterlerini, başlarından geçmiıJ bir <;_ok tuhaf, Jcomik, 1ıaziıı ve feci 
maceraları "bir fotoğraf gibi gö.<:ter~ C_!?ktir. İçinde bir çok a§k ı·c cina
yet maoeralan da bulunan AKSA111CJLAR tcrriknmızı sabırsızlıkla 
pekleyiniz! 

F eshane işçileri 
"Karaya çıkan düşman vatanın Arasında bir gün • • • 

.SON TELGRAF: Akşamcılarla beraber ay• harimi ismetinde boğulacak .. ,, 
--· --

Nusret Safa Coşkwı 'mı c Yaşa yan 
ve Çcılışan İstanbul.. acllı röportaj 
Se, isinfo n~>,.; ıı • lıa >h11or uz. 

Muharrir ilk röportajım Feslıane Manevranın hedefi budur. 
1 Fabrikalarında, oradrı !.'C'!lışan 1300 

Uzun zamandanberi beklenen ve 

rıca iki rorııanl\ da başlıyacaktır ki bun! ordan birisi gızetemizde 
Kud üs Kızl arı. Murad Reis tef rikalarını yazan Celal Cen· 
giz'in e-;eridir ve adı : 

6 6 NUMARALI C 4 SU S'tur. 
Ôbürü de ft•vkaladt! heyecanlı bir c erı.J:r : 

lişçi ve mem1Lrutı yanında bir giin ge
Cephe gerisi teşki_latının işleme ve çircrc 1:7.1npmı...-:tır 

hazardan sefere geçış tarzlarının tet- 1 Bu yaz1111 yarınki sauımı~da oktt- AŞ K A ı• N A N D 1 M 
kiki bakımlarından ehemmivetli olan 1.s 

11 
z ~ ~ 

v 11acaı> ı ı . 
bu manevralar askerlik noktasınd;ın / ...._.. --~ i 

(Devamı 2 inci sahifede) ~~-.>' Ayrıca t a fs ilat vereceğiz .. 
-...... , ............... ~ ......... mJ ............... . 
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POLiSTE 

' nasıl öl 
u 

i Seyid Rıza 
Parasız 
Kalmış! 

Müddeiumumi iddiana
mesini hazırlamıya 

Hem para alamamış, hem de onu rakı başladı 
· k •• •• Tunçelindeki müsellah muhalefet 
IÇer en gormUŞ Ve hakkında Tunçeli Adliyesi tarafın -

b e y n i n d e n v u r u 1 m u ş a d ö n m Ü ş 1 dan yapılmakta olan ilk tahkikat 
• sona ermiştir. Muhalefet reislerinin 

işte bu haletiruhive onu katil etti! dinlenmesi, ~~\·acehe ~dilm~si ve 

Dün gece Galatada alacak yüzün
den yine bir cinayet işlenmiş ve 
bakkal Talip adında birisi akraba -
sından Mehmedi alacağı olan on bir 
lirayı vermediği için kama ile on bir 
yerinden vurmuştur. 

Tahkikatımızn göre, vak'a şu şe
kilde cereyan etmişHr: Tophanede 
bakkallık eden Talip,, alacağını bir 
türlu vermediği için Refahiyeli 'Meh
metle uzun zamandanberi arası açık 
bulunmaktadır. Mehmet, Talibin her 
mtlracarıtinde, parasızlığını ileri sü
r rek, Talibi savsaklamakta o1duğu 
halde &kşamları muntazaman rakı 
ıçmc>ktcymiş. Talip, dün gece 9 da 
dükkanını kapadıktan sonra bir kaç 

., 'bu ıfadelere gore muhtelıf daıre ve 
. . . Ş<thıslardan sorulması icabeden su-

mıya haşlamıştır. Zabıta yetışıncıye 
11 

. 
1 1 

· · t 
k d T 1. M h d" t b" a erın cevap arının a ınması ışı a-

a ar a ıp, e me ı am on ır ye- .
1 

b t "şt' 
. d 1 d k 1. 1 . mr.mı e ı mı ır. 

rın en yara a ı tan sonra po ıs erm Art k d d b . .. dd · · 
v •• .. ı un en erı mu eıumumı 

gelmekte oldugunu gorunce kaçmış- 1 1 h kk d k' 'dd' · · suç u ar a · ·ın a ı ı ıanamesını 

tır. v hazırlamıya başlamıştır. Bu iddia -
Mdımet, derhal Beyoglu hastane - k .. d 11 1 olacagv 

1 . . . name ço uzun ve mu e e 
sıne kaldırılmış, zabıta Talıbı ara - b 'k 1. b' k .. daha . . . ıçın unun ı .ma ı ır aç gun 
mıya koyulmuş, nıhayet kendısı bu . kt ' fdd . t mlandık .. surece ır. ıamıme ama -
sabah şafak sokerken yakalanmıştır. t b 1 d d s ·ı .. .. .. an sonra. aş arın a serger e eyı 
Mehmet hastanede olmuştur. R 1 k ·· b .. t .. m hal,..ret 

ıza o ma uzcre u un u ... 
Diğer taraftan, Mehmedin yakın- !reislerinin hep birden muhakemele

ları, Mehmedin Talibe borcu olma- rıne baslrmacaktır. 
dığını, fakat sevdiği bir kadınla Ta- Seyıt ~Rıza, parasız kaldığından do
libin oJmadığı bir sırada Talıbin layı çok muteessir olduğundan bah
dükkarıına giderek bir köşede ko - .. .etmektedir. 
nuşmıya başladıklarını, Talı bin içe - - - -·--~-

riye girer girmez bu vaziyeti görün-
kadeh rakı içmek istemiş ve Galata- ce fena halde sinirlendiğini ve bu -
daki meyhanelerden birine daldığı 

nun neticesi Mehmetli vurduğunu 
sırada Mehmedin pürneş'e bir masa iddia etmektedirler. 

Gürültü 
Mücadelesi 

basında mütemadiyen rakı içtiğini latanbul Emniuet 
.. .. t " B' d b Zabıta, tahkikata devam etmekte , 

gormuş ur. ır en ire şaşıran ve ı Dlrekto··rlUğU yeni 
olup, lrnt'i vaziyet bu akşam belli o-

hiddetJencn Talip. Mehmetli dışarı- lacaktır. t e d b 1 r 1 e r a 1 d 1 

yn ~-gn·mış ve kendisine aradaki ak- BU y ARALI ADAM KİM? \ Emniyet Müdürlüğü, beledi vazi-
rabalığa binaen bugüne kadar mü- heler hakkmda bazı tedbirler almış 
samaha ettiğini, fakat kendi mali va- Gece yarısına dol,rru bekçiler, so- ve bunları diın bir tamimle, bütün 
ziyetinın de bozuk olduğunu söyli - kakta dolaşırlarken Haşim adında 1 

merkezlere bildirmiştir. 
~erek bazı ihtarlarda bulunmuş ve birinin Beyoğlunun dar ve yan so- ı Bu tamime göre, yasağa rağmen 
alacağı olan on bir liranın hiç ol - kaklarından birinde yaralı olarak günün her hangi bir saatinde kliık
mazsa ceste ceste ödenmesini iste- yerlerde yatmakta olduğu görülmüş, 

son çalanlarla gece saat 24 ten sonra 
miştir. keyfiyet, derhal zabıtaya haber Ye- gi.\neş doğuncıya kadar korna çalan 

Mehmet, her defasında olduğu gibi, rilmiştir. Haşim, ifade vcrnıiye muk- otomobil soförleri, bu otomobiller 
T. lıbin bütün sözlerine hep aksi ve tedir olamadığı için baygın bir halde hangi makam ve şahsa ait olursa ol-
• tlatıcı cevaplar vermekte devam hastaneye kaldırılmış, fakat bu ya- lsun, behemehal şiddetle cezaya çarp
dince artık Talip iradesini kaybet- ralanmamn sebebi anlaşılamamıştır. tn ılacaklardır. 
mış V<' hemen belindeki kamasını Zabıta bu hususta tahkikata başla • 1 Bundan başka, yiik arabaları dai
r;ıknr• arak Mehmede rastgele sapla- mıştır. ma yaya kaldırımlnrının hemen ya
'""'""""'"'""'ııııuıııııu ı ıııı•nııııı ıı ıııı ıuııınıımııuıınııııııınııımınıımıımımııı ı ı ıı ıııınıuııııııııııııınıııııııııııııuıııııuııuuı 1 nından ve biribiri arka sıra gidecek-

0 n ive r site yarın sabah l ler, birıbirlcrini gcçmiye tevessül 
açı ıyor ctmiyecekler ve arabacılar vazife es

(Birinci sahil eden devam) 
Fakülteleri gelmektedir. 

Bu yıl, Üniversitedeki boş kür • 
sulerc yeniden dört yabancı profe
soı getirilecektir. Bunlardan İktısat 
V< hayvanat profesörleri tayin edil-

Mic::tir. Radyoloji \'C astronomi pro -
fr.sörleri de bugünlerde seçilecektir. 

Üniversitede 21 doçentlik açıktır. 
Vcıkında müsabaka imtihanilc bu 
boşluklaı doldurulacaktır. 

t"nfversitenin muhtelif fakültele-

başlanacaktır. Ancak, bu sene Hu -
kuk Fakültesinde, talebenin ekse -
riyeti sınıf geçememiştir. Buna s~ -

bep olarak eleme imtihanlarının çok 

sıkı yapılması ve üssümizanın 7 ola
rnk kabul edilmiş bulunması gös -
tcrilmcktedir. 

Sınıf geçcmiyen talebe bu müna -

sebctJc Maarif ve Adliye Vekaletle-

rine telgrafla müracaat ederek şiki'ı

yctte bulunmuşlardır. Tıb Fakülte-
rındc yarın açılıştan sonra esas tecl- sınde de dônen talebe sayısı kaba -
ıısata önüm,üzdcki pazartesi sabahı rıktır. 

nasında sigara içemiyeceklerdir. 
1 Asfalt yollarda geceleri sür'atli 
giden motörlü vasıtalarm sahipleri 
veya kullananları motörlü devriye
ler tar fından ce7.nlandırılacaklar -
dır. 

Emniy t Mi.ıdürü Salih Kılıç ga -
2ct cilcre demiştir ki: 

- İstanbu1da Belediye emir ve ka
rr.rları kokleştirilecek, bunun için 
bütün zabıta harekete getirilecektir. 

Bazı Belcdive iş1crj, daimi takibi
istikrar bulacaktır. imiz neticec;i 

İzmir manevrası 
·-

İngi tereyi 
Heyecana 
Bir ifşa 

At f •• k (Birinci sahifeden devam) 
a ur da o derece, hatta belki daha mü -

K himdır. Çunkı.i İzmire ihraç yapmı -veren, ız:ı ya teşebbüs eden düşmanm, bu ha.-

Sabiha Go··kçen 1rekette muvaffak olduğu farzedile -
rek, düşman Ana.dolunun harimi is-

(Birinci sahifeden devam) Geçen hafta muvaffakıyetli bir metinde boğulacaktır. Bu itibarla 
4 - Yııkandaki şartlann tahak - hava turu yapan ilk askeri kadın tay- Ege manevraları müstesna bir kıy -

1mkuna mukabil Almanya - İtalya - yarecimiz Atatürk kızı Sabiha Gok- met ve eh mmiyeti haiz bulunmak
fogiltcre ittifakının temini ı•e 1s - 1 çen, iki güne kadar yeni bir seyaha- tadır. 
t>atıya meselesinin tasfiyesi -ı:e gö - t<' çık .. ruk İzmirc gidecektir. Sabiha üç günd bitecek olan manevra -
niilltilerhı geriye çekilmesi; aksi Gökçen, yeni satın alınan ve saatte i co rdan sonra bir gün istirahat cdile-
1,aldc menfi vad yetin idamesi. 400 kilometre sür'ati bulunan son c<k. 15 tec:rinde de Seyrekovada bi.i-

Dcylf Telgraf muhabiri. bu if ayı model tayyarelerden birile uçarak , ük bir geçit resmi yapılacaktır. Bu 
yapmakla bf'raber, Almanyanın müs- ayın 8 inci günü İzmirde bulunacak mrra ·ime ~urdun hc>r kösesinden ar
trmleke ihtiyncını Fasda ve Avru - ve (Gaziemir) tayyare meydanında zu eden halkın i'itirakini temin için, 
panın lçinde tahakkuk ettirmek i~- tezahüratla karşılanacaktır. Dl vl et DPmır •olları idaresi esaslı 
tcdığıni kaydetmekte ve Bitlerin -·- -- tedbırler almıştır. Bu cümleden ola-
ltalyayı kendi amalini tahakkuk et- Ölüm rt.k, mC'mleketin tren hattı olan her 
fümek yolunda ko~turduğunu söyle- tarafından manevra sahasına husu-
mektcdir. Hicaz Defterdarı merhum Meh - si tr< nlcr tahrik edilecek ve merasi-

Bu ifşaat, siyasi mehafüde bir ımct Hayri kızı ve emekli Kültür U- mc gıden halk, yine ayni şekilde ge-
ha •li heyecan uyandırmıştır. mum rr1lifcttişlerinden AJaettin eşi rt ııönderilcccktir. 

Lonara diplomasi mehafili, Hit- ve baş konsoloslarımızdnn Hasan Bu defaki manevralara donanma-
lcri w Musoliniyi birleştiren esas- Kcmalettın, Rauf Hayri ve Fahrct- mızla berabc>r Trakyadakindcn çok 
ların tngilteredc bugünkü şartlar al- t :n Hayri hemşiresi yüksek seciye- fazla motorize edilmiş kıtaat ile ha
tında kabulüne asla imkan bulunma-

1
sile temayüz etmiş çok metin bir va kuvvetlerimiz iştirak edeceğin -

dı~ı kanaatindedir. İngiltere İtalya ı türk kadını olnn Hayriye, liç sene· den harekat daha enteresan olacak
ıl anlaşabilmek için her şeyden ön- 1 den beri müptc>liı. olduğu hayatsuz, tır. Bu itibarla, mane\rralarda yüzü 
ce İspanyadaki İtalyanların çektiril- canhıraş hastalıktan kurtulamıyarak mütecaviz yüksek rütbeli Komu -
mPsini, Balear adalarının tahliye - rahmeti rahmana kavuşmuştur. Ce- tanlarımız, davetli olarak buluna -
sini şart koşmakta \'e ancak }?undan nazcsi yarınki perşemb<:! günü saat caktır. 
,,onra Habesistan İmparatorlu - on birde Beyoğlunda Hamalbaşı cad- A vrıca vekillerle :;as lavlardan, 
ğunun tnsdıkı mcvzuunun or - desinde Yeniyol Kordela sokağındaki müsteşaı lardan maada Kamutaydan 
tnyı konnbileceği mütaleasını jleri- 70 numaralı evinden knldırıJarak na- da 12 ki c;ilık bir heye>t davetlidir. Bil
ye sürmektedir. Almanyanın mlis - mazı Nişantaşında Teşvikiye camiin- ti.i.n .?u dn~·ctlılcr, ~uma ve cumartesi 
tcmleke ihtiyacının Almanyanın is- d k 

1 
d kt F 'k" k b gunu 17.mıre gelmış bulunacaklar -

tt~diği şekilde temini ise Londrada ; ·ı 111 ı .an. sonra, e.rı oy ~ - dır. 

d 1 k rı-=tanındakı aıle metfonıne tevdı e- ,,.,.. b 1 k 
1
.v. t · 

imkansız teliıkki e i me te ve vak- . . m anevra aş 1a cm ıgıne ayın e-
d l dılecektır. Merhumeye rahmet diler d "l E k ' hi K l d K t tfle Edenle Ribbentrop arasın a gö- • . . ı en s · ışe r o or usu omu a-

h ve kederdıde aılesı efradına ta2iyet- K 1 Abd h N r· 
riı!>ülen ve akamete uğrayan u me- 1 . . . nı org~nera urrrı man a ız 

d ~ erımızı sunarız. G . · t' d .. t · 
sel~in tekrarına mahal olma ı&ı a- urmcn ve r,ınıve ı un zmıre var-
çıkça i2har edilmektedir. mıc::lnr, merasimle karşılanmışlardır. 

- ··· ··- Dişçi mektebinde har ice 
Arif Oruç hskkındaki t edavi yapılmayacak mı? 
karar t emyiz edlldl Serbest diş tabiplerinin kazançla-

Ağır C€za Mahkemesi tarafından rına mani olduğu için Dişçi Mckte
Arıf Oruç hakkındaki fımme davası- binde hariçten müracaat edenlerin 
nın sukutuna dair verilen karar Müd- dişlerinin tedavi edilmemesi için diş 
deiumumilik tarafından temyiz edil- tabipleri tarafından alakadarlar nez-
Tni§tir. dinde teşebbüslere girişilmiştir. 

Heybelide bu akşamki 
çay z iyafeti 

Lim, 11mızda bulunan Arjantin 
mektep gt:misi kumandan ve zabit
leri ~erdıne bugün saat 16 da Hey -
bclı Deniz Lıc:csinde bir çay ziyafeti 
Yerıleccktir. 

.ayra mı 
Kurtuluş bayramı bııgün hara

retle kut/ulandı 

ispanya meseıesi 
ve italya 

İşler, yine karışt1. Dünku tel 
Jar, Akdenizde yeni bir bil 
b<ıhscdiyol'du. Bu haberler . k terf 

ısında biraz düşünebiliriz: ıngı de 
ile Fransa, Roma hükumeti nczditld • 

1453 tc İstnnbuJun Türkler tara - ı Kıt'aları takiben yaya, bisikletli, !yeniden müşterek bi~ te~~bÜS~~dıı' 
fından fethinden sonra ilk defa 1918 otomobilli, atlı Ye motörlü polis müf- ha bulundular. Bır ıkı : eırıı · 
de diışman ışgaline uğrayan güzel rezeleri, itfaiye, Şehir Bandosu, Ga- gelen ha1irl;1", he~ ~~ ba~ uzıın ıı· 
Şehrimiz beş sene dü.::man askerle - Jatasaray ve İstanbu }Lisesi izcileri, fmdadır. ngı tere a ın~sı, • d~ı 

'll d d" .. d- ta ndı Ispan~a rinin çızmeleri altında inlemiş, ni- mektepler ve esnaf cemiyetleri yü- ıa ıya uşun u, şı ' . bil'" 
hayet 14 sene evYcl bugün bu esa - rüyüş koluna girmişler, alay, Alem- ~sönüllü> lerin geri çekilm:s\itJlSe 
retten kurtulmuştu. dar cnddesi, Sirkeci, Köprü, Banka- d~n dso~a bu n~m .~tınd~t~~;r üıt" 

1923 yılının 6 teşrinievvel sabahı lar yolilc Tepebaşına çıkmış, ornda gon erı memesı gı ı no gırı;c· 
Dolmnbahçede bayrağımızı selamla- !beş dakikalık bir mola verdikten son- rinde İtnlyanın kat'i taahhüde 1arır· dıktan sonra buradan gitmek mecbu- ra, tekı"ar yürüyüşe devamla yolları ~n<·jin~ istedi. H~le Balea~ :i~~ti tıı· 
riyetinde kalan müttefik devletlerin kaphyı;n seyircilerin alkışları ara - a ta yanın yer eşmemesı aerece 
işgal orduları yerine ayni gün sabahı sında Taksime, Cumhuriyet meyda- giltereyi de, Fransayı da son . 

l rr.eşgul edecek meselelerdendır. b!f 
kahraman milli ordumuz bu tarihi nına gelmiştir. 1 Fransa hükumeti, son günlerde 1 • 
şehrimızi yeniden işgal eylemiştir. TAKSİMDE MERASİM . .. ter• 
Bu suretle İ<.;tanbu1un ikinci defa Burada dünden hazırlanan tri • mileyyide olarak ltalyaya gos t11U'' 

zd b mck üzere bir noktanın daha te • 
fethedılişi, her yıl olduğu gibi, bu bünde daha evvelden şehrimi e u- · is 

d terek notaya sokuluvermesinı 13 sene de parlak tezahüratla kutlan - lunan askeri ye mülki erkandan a- . o ~ 
1 d A rnektrn geri kalmamıştır kı, 

mıştır. vetli olanlar yerlerini almışlar ı. -
Daha erkc:den şehir baştan başa fay, Taksime Yarır Yarmaz, meydanı ~u;~~~koya, şimdiye kadar yar~< 

Şanlı bavraklarımızla donanmış, halk 1 dolduran binlerce halkın çılgınca al- b'ldı 
- crlenler bol bol yardım ede ı ç. 

kahraman ordumuzu bir kere daha kışlarla karşılanmıştır. İspanyadan yabancı gonüllülcrı 
görmelr için sokakları doldurmıya Evvelfı askeri bando tarafından İs- · }lll 

d h karmak sırası çoktan geldiğı d ,,., 
başlamıştı. tiklal mar<::ı çalınmış, sonra ora a a- 1ı. eı .. 

- 'll bu vakte kadar işin o malum r: .. ~,~ 
MERASİM BAŞLARKEN zırlanan direğe merasimle şanlı san- a·ı :>" 

Müdahale Komitesinde ne ka " , Program mucibince merasim Sul- cağımız çekilmiş, müteakıben Cum- p. • 
1 k 1 ısuklandırıldığı muhakkaktır .. İ ,... tamıhn:ct met,•danından başlanılmış ı huri\,•et abidesine çelenk er onu - d' ~ 5fl<1 

J J Hükt'.'ımetinin şimdi iste ıgı, r 11~ ve asktri kıt'alar, mektepler, ve di- mustur lyaya Fransa hududunun açılar dl' 
ğer tesekk~i~~<?re mensup heyetler, 1 Bu sırada, ~.ehir \'~ ~ençlik adına İspanya hlikumetinc icabeden. yacrırrı~ 
saat 9 elan ıtıoaren bu meydanda kcn- birer nutuk soylenmıştır. b ıec ı;~ 

dımın Fransa.dan sevkedile ı f ı 
dilerine ayrılan yerleri işgal etmi§- HALKIN ORDUYA ŞÜKRANLARI -eğer İtalya, oradaki askerini ~ı · 
lerdir. Sant 16 da Vali refakatinde Halk çekmt?kte hala işi sürüncemede 

1 
, 

Emniye~ Dire~t~rü Salih K~lıç,. ı:ıe- Partisi ve Şehir Meclisi azalarınd~n 1 rakmak isterse- kendisine bildiri• 
ı ra.sim ~.·erınde ıntıza.mı temın ıçın seçi1""'iic:. birer hevet oldug~u halde ls- · 1 t b 1 !J" lj' " mesı o muş ur. o1', 
bızzat ıcabcden tertı atı a mış ve ı tanbul Komutanlığına gidecek, İs - Fakat öyle görülüyor ki, bU 11 ır 

, merasim fımiri Merkez Komutanı tanbul halkının Türk Ordusuna min- tayı Romaya Yerilen müşterek J1C et' 
I Tuğgeneral ihsan Ilgaz da kıt'a1arı net ve şükranlarını Komutana arze- va koymamakta İngilizler 1sral' • 
gözde~ geçir!11işti~-. . decektir. ~iş, ve Fransa da o teklifindend~ • 
ŞEHlTLERIMİZI ANMA RESMI Bu akşam, saat yirmide de Vali gecmiştir. İngiltere, Roma neı. t>f 
Ordumuzun 14 yıl önce karaya ilk tarafından Perapalasta ordu erkanı deki teşebbüslerinde her hangı cJ• 

ayak bastığı zamana rastlayan tam şerefine 300 kişilik muazzam bir zi- tehdit noktası bulunmasına razı u9l1 
saat J o ela toplar atılmış ve bu sırada yafet verilecektir. kt d R k rşı 3Jı 
merasim meydanında bulunan ve mama a ır. omaya a i ı ·~ 

GECEKİ TEZAHÜRAT bu uysal vaziyete rağmen ta) '')it 
resmi~eçidc iştirnk edecek olanlarla Gece, şehir baştanbaşa elektrikle İspanya işinden elini, eteğini :ı · 
şehrin dört tarafındaki halk ve bü- donnnacak, şehrin Beyazıt, Taksim kolay kolay çekivcreceğini znrı9ndı!· tün nakil vnsıtaları, oldukları yerde d ik • 'k r 

gibi başlıca me'-·danların a muz a "li'-·oruz Bunun sebebi de aşı ~ 
bir dakika durarak aziz şehi· !erimi- " .. J • • • cer 

çalacak, bütün halkeYlerinde müsa- Sinyor Musolini faşistlerin iJ<ı dı!l' 
zin ruhlarını taziz için sükut etmiş- mere ve konferanslar verilecektir. besindeki arkadaşlarının da de ı · 
lerdir. d" fpgı 

BÜYÜKLERİMİZE TEŞEKKÜR ni dinlemek vaziyetinde ır. s,rt 
İkinci topu müteakip, başta Tüm tere ile anlaşmak fikrinde bu. 10

13
11 .<Y 

b d Onu tnkı'ben Yedek Su İstanbul Belediye Reisi Muhittin ıw an osu ve - lar bir cephe teşkil etmektcdır· . 
bay Okulu, Asker i Tıb, Deniz Harp, Üstündağ, dün İstanbulluları bu bü-

1 
. · ~ 

h 1• k. larm başında Londra E çısı ..., t 
Maltepe ve K uleli liselerile b ir pi- yük güne kavuşturan a as arımız Grandi bulunuvor. D.ig"er b.·~-'ıı,,.1' 

d k ' b" b t b'r s" ıari \ 'c Ulu Önderimiz Atatürke İstan - J _, ya e ·1t ası, ır a arya, ı U\ ,·ıırdır ki, buraya dahil ol? ·· 
bölüğünden mürekkep kol yürüyüşe 1 bullulnrın minnet ve şükranlarını yanın başına gelen şeyle .. · ., J 
geçmiştir. arzeden bir telgraf çekmiştir. giltcrenin sebep olduğunu jlc. ı 

rerek cintil:am~ fikrindedirlef· ~ 

Japonyaya karsı alına• Habeş meselesi çıkalıberi, ~~ ıf 
_ zıt cereyanın tesirleri görillfllU

0 
• 

C ak Ce P he ' Şimdi İspanya meselesinde de g 
• len budur. .,ı 

Ahme~ ıı~ ... / 
············································· ( 1 inci sa!/f"d,m devam) Tımt:s gazetesi, bu nutku Ameri- f k h A J" 

lccek her hangi bir harekete muza - kanın cıhan si~ asctini akscttırir ma- ran a a 
heret < d ceğinin bır işareti addedıl- hiyettc telakki etmemektedir. D •• •• 
mekt dir. Ruzveltin nut~ İngıliz Times, şöyle diyor: UŞU yor e'' 
matbuatında da uzun uzadıya tah - cUzlasma yoluna girmekten imtimı Fransız frangı sukuta dcvnt11 53d1 

1i cclilmcktcdir. kt b d d Du"n piJ8 
etmek ve münhasıran faaliyetlerinin me c er evam ır. dıır ı 

Lonclra gazeteleri, bilhassa bu nut- .. 1 .. .. 1 k k ti . . . t' 1 bir sterlin lirası 151 franga ka o çuı;u o ara uvve erını ıs ıma . . t 
kun '\Beynelmilel huzursuzluğa se-

1 
k . . 

1 1 
k d' k mıştır. "re 

bebiyet veren memleketleri sulhu ey cmr ıshyen er. ~·a mz en ı om- Paristen gelen haberlere g~ ~.r 
scw<'n milletlerin karantinaya tabi şularını değ i l, B. Rooseveltin dediği 1 n•kutun 171 frangın bir sterll~ec 
tutm.::dr.ı lfızımgeleccği fıkrasına e- gibi ayni zamanda medeniyeti tehdit kabili olmasına kadar dev3Jll c 
hcmmiyetle işaret etmektedirler. etmektedirler. anlaşılmaktadır. ırl 

"""'"""""''8'Z"i 'Y"'"""""'""""'""""'i'l'":""'"""'V'"""'""'"""""""""'"'"""""" 1 ':~ a:;~~:j:t:O: 
(Birinci sayfadan devam) 

yanın vazıh hareket etmediği sara
hatle ifade edilm ktedir. 
İspanya meselesinin halli ıçin İn

giltere ve Fransa noktai nazarlarm
da sonuna kadar ısrar edecek ve İtal
ya ile Almanya gönüllüleri İspanya
dan çekmeden müzakereye başlamı
yacaklardır. 

Fransız ve İngiliz gazeteleri son 

iki günlük neşriyatlarını bu nokta 
üzerinde teksif etmiş bulunuyorlar. 
Her iki millet matbuatı da bilhassa: 

- Vuzuha ihtiyacımız vardır. Men
faatlerimiz ve sulh, böyle bulanık 

v2ziyette bırakılamaz. Ne yapıla -
cnksa bir an evvel yapılmalı, kat'i 
netice alınmalıdır ... 

Demekte müttehit görünmekte -
<lirler. Alman gazeteleri ise açıktan 
açığa 1spanyadaki gönüllülerin g<.'
riyc alınamıyacağını yazmakta, İ
tdyan matbuatı ise tereddütlü ve 
mümkün olduğu kadar gayri vazıh 

1 bir dil kullanmaktadır. Bu itibarla 
\•aziyet henüz gayri Yazıh \'C vaha

metini muhafaza eder bir ha1dedir. 
, Nyon Konferansından sonra has1l 
olan sükun arı zidir \ ' C bu sükun 

manzarasına rağmen, hadiseler içten 
ir;c kavnamakta ve esrarını mu hafa
za etmektedir. Hele Garbi Akdeniz-
d" bir İngiliz gemisine yeniden ta-

• 
R! ruz €dilmiş olması, vaziyeti bütün 
bütün \'ahimlt•ştirmiştir. 

1 Di er taraftan, Romada tekzip e
clilmesine rağmen, kat'i neticeyi al
mak içın, İtalyanın yeniden İspan -
yaya bir kolordu asker göndereceği 

1 1-skkındaki şayialar tekrar ısrarla 
1 t:anlanmıştır. 
1 Bu vaziyet tahakkuk ettiği \"C iti
lfıf imkanı da tamamile münselip 
lolauğu takdirde, Fransanın Pirene 
hudutlarındaki kontrolü kaldırması 

ve münakalata serbesti vermesi hak
kındaki kararı kat'ileşmiştir. 

İTALYA,MENFİCEVAP 
MI VERDİ? 

Pnris, 6 (A.A.) - Figaro'nun Ro
ma muhabiri gazetesine şöyle yaz -
maktadır: 

1 cİtalya'nın Fransız - İngiliz nota
sına biıkuvve menfi bir cevap verdi-
l ği dün akşam anlaşılmıştır. 

Valnns'ın son dakikada iaşesini te
min ihtiyacından husule gelecek ne-

1 ticed n evvel, Franco'nun muzaffer 
olncağı znnnedilmekte olduğundan 

Pirene hududunun tekrar açılması 

gayri vfırit veyn hükümsüz addedil
mektC'dir. 

ert.ı· Ankaraya vardığını ve J1l d~ 

karşılandığını dünkü sa):l?~ı ~ 
ber vNdigimiz Irak Harıcı) e • :ı;r, 

El S.. d' d.. vvelll Tevfik uvey ı un, e ıi'" 
v !:'k filet Vekili Celal Ba~·arı ~1 1>1', 

etmiş. şehirde bir gezintı yaP tıııf 1 
Misafir Nazır, saat 17 de cuıtııcııb ~ 
reisimiz Atatürk tarafın~an. ~ıl;I 
edilmiş ve Hariciye VekılııniZ 9ııı 
Aras da bu esnada AtatürküJl 'iıfıl 13' 

d ce <le bulunmuştur. Saat 18 c . dCi 
yar, kıymetli misafirimize 18ps. ' 
yarette bulunmuş ve akşarn rıc! ., 
ye Vekilimiz tarafından şerettC C 
bir ziyafet verilmiştir. Ziya!~ııŞ >~ 
!Rl Bayarla Riyaseticum~.u: JJ''' 
veri Hususi Kalem Müdurl;1• et tı' 
ciye Siyasi Müsteşarı ve dığ ./' 
zevat da bulunmuştur. 41e , 

. i~e "' Dost memleketin Harıc ... e J.f'." )' 
bu akşamki Toros ekspresıl coet' 

1 r2dan memleketine hareJ<et 

tir. 1ı.Jll' 
b1' ıt" 

rinde toplnnm~sı muka:1'e! tir1lBı 
1 Büyük Faşist Konscyipın ıÇ ı 
hir edilmiştir. . e s» 
j Konsey içtimaının t?hirı~beP 
vaziyetteki son tahavviıllet 
rtı uşt ur. . ıeritl jl' 

Musolini Konseye badıse 
11
ifetl 

inkişaflnrile birlikte çıkJllıılc , 

dedir. )1Btsı1 I 
Teahhura Musolininin rnıcıfldll ~f 

ğınm Sebebi ret Yerdiği haJt !!:~~.J
nebi memleketlerde çıkan 5 

Roma, 6 (Hususi) - 8 birinciteş- tekzip edilmPktenir 

İtalva'nın işi sonuna kadar takip 
edeceğinin son zamanlarda şüphe gö
türmi •t.-cek bir şekilde tezahür et
tiği ncktasına da ayrıca işaret edil
mektedir. 

FAŞİST KONSEYİNİN 
TOPLANTISI KALDI 
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Yeremlilere yardım 
) 

Sana toryomlardaki 
yataklar hemen 

çoğaltılacak 

İstffdigim - ... gibi 
. .... .. 

Berzah 
Geçenlerde, bu sütunlarda, akşam 

Üzerleri, Köprüden tramvayla geç -
[menin nıü..5külutrndan bahsetmiş ve 
bu, böyle deı.•am ederse, .seyrüsefer 
!memurlarına ckuttaı tarik> demiye 

ı 1ıa'k kazanacağımızı söylemiştim. Sa11ki bu yazımın iizerine olmuş 
gibi, bir kaç akşamdır Eminöniinden 
Karaköye geçmek işi büsbütün uza-

Şehirde d 
• l d dı ve Köprü, bütün manasile bir yeni ıspanser er e cberzalh oldu. 

1 

Evvelki a1:şanı, iki arkadaşla, Ba-

s inşa Ve tesis edilecek bıaliden kalktık, Beyoğltına çıkacak-
i:aı ıh_hat ve İçtimai Muavenet Ve - Büyükada Sanatoryomu ve Bur - tık. Biraz yürii.mek ve Tünel ile çık-
'· etı, veremlilerin \•e bı.lhassa muh- mak arzusuna mukavemet edeme -.. ,, g:ızda Mcdenibey müessesesi gibi hu- d"l If k •· zd· E · -· ·· 
.. or~ \•erem}i hastaların çabuk tedavı· . t kk··11 d 1 ı· 1 ı c. ava ço guze ı. mınonune susı eşe u er e d vi ayet ve Be- ld "k K ·· ·· d ~ ·· - ·· " ll'lefo · . Qe ı •, ovruye ogru yuruyunce, 
·\ın ~ı ve istirah:ıtlcrinin temini lcdıye hesabına olan yatak adetleri !bir sıra tr~mvaym beklemekte ol _ 
cu ... 1Yenı tedbirler a1maktadır. Ez - de arttırılacaktır. d ~ .. d"k 0·· l b. k. 

·•1 e sa 
1 

S 
1 

h . . ugunu gor u . y e ır sıra ı. san-
Yat natoryom arda meccani boş u tana mettekı Verem Dıspan - . . . 
.., aklar icin çok sıra beklenilmesine . . İ kı cereyan kesılmış 1ıe tramvaylar 
~an1 ol k . serının d.e st~nbula çok faydası do- arka arkaya saatlerdir orada kalmış-
da.ı· ına ll.Zere her tarafta yatak kunan bır muessese olduğu buraya t Hak·1·att cereyan kesilmiş d ~·z-

"\.ll arttırılD.caktır. Bu maksatla ·· d l · h ·· · ı. :ll'\ e egı lfi:!""b lmuracaat c en erın er gun adedı d. S d K k .. d k. se .. f 
~! -eliada Sanatoryomuna yeni bir <ırtmasile bir kere daha tezahür et - ı. a lece arcı .. oy! e. ık Yr:'lse de: 
~un ilave ed 

1 
~· . şt k kt d" mPmur an, seyruse erı esmış er ı. 

ş ı ecegını yazmı ı ·. me • e ır. s d k K k ·· le k d 
~·c ... ttndı de Erenköy Verem Sanator- Beledive, şehrin diğer semtlerinde ay ı : ?rda" otyte ge ne abar ta-

"IU bü,.;;ı -ı k . B k 
1 

d b.. - . mom yırmı or ramvay ara asının 
Siıh- J uılu ece tır. u ma sat a e oyle dıspanserler açmak iste - b kl d. ~- . .. h d tt•k A k d 
>iıı~ b .,orna yem ır pavyon ilave- mektedir. Bu maksatla yeni yıl büt- b . . 

Belediye vergileri 
Bu yılın tahsilatı çok 

az görüldü .. 
- - --·---

VerHisini şubelere yatırmıgan
lara ceza var ! 

Mali yılın üçte biri olan ilk dört ayı bitmiş olması hasebile Beledi -
yede, tahsilat nisbeti tetkik olunmaktadır. Bu ara, bazı kazalarda yol 
vergilerinin birinci taksitleri tamamilc denilecek bir derecede toplanmış 
o1<luğu halde, dığer bir kısım yerlerde henüz birinci taksitin yarısı bile 
tahsil olunmadığı görülmüştür. Ara zi ve bina vergilerine gelince, bu 
\"ergilerdeki tahsilnt da geçen ~enin ayni aylarına nazaran daha azdır. 
Bundan başka tanzifat tenviriye, numerotaj resimlerinden ele edilen ha
sılat da hiç mesabesindedir. Bunun tek sebebi alakadarların bu Yergileri 
bizzat tahsil şubelerine götürüp yatırmıya mecbur edilmeleri hakkında 
konulan usuldür. Bu usule henüz halk alışmamıştır. 

Bundan Belediye vergi ve resimlerinin senesi içinde tamamile tah
sili ve bekayanın sür'atle toplanması için yeni tertibat alınmaktadır. Bu 
arada yol vergisinin birinci taksitleri bu ay içinde derhal toplattırıla

cak, vakaya hesapları, ayrıca bir cet\•cl halinde çıkartılacaktır. 
Belediye vergilerinin halk taraf mdan şubelere yatırılması iktiza 

eylediği ve zamanında verilmezse tecıiyelcri cihetine gidilerek on gün 
içinde mallarının haczedileceğinin halka yeniden ilan edilmesi kararlaş -
tırılmıştı.r. l 

· ... torv . b. . • . e · e ıgını muşa e e e ı ·. r a a-

a" ,~ aşlanılmıştır. Yeni pavyon, dört ccsine bir miktar tahsisat. konacak şımınD ırı: d d. b k d k 
\·; JGrfında tamamen ikmal edilecek ı~e başka yerlerin de tahsisatı temin f -l loğrustıc, e ı, bu ka aırı akrtı "''B"'"'""'"'t"''"'"d""""'"'""""""'""""'"'""'""""m•a.m111111111111111111111111111111111111111111111111uıuıııııı11ıı•mıııını11_, 
'-uu ~atakı l kt a·ı k . aı a o uyor. anım ıra sın or, ·en- e e ı·ge Parasız, 'eylıA. ~ ı oaca ır. ıe ıece tır. ıd·z·-· d b . 1 ll l ı~ ı ıgın en ıı. ış rn o ur. 

kı l 1 Bu··yu··k Ve elile, Ziraat Bankası önünde Sarayı ı' Talebe amyon arın duran seyrüsefn memurunun ôdeta 

lJ 'T' h ~1ıırst taltakkiim> fi tatmış gibi, Ka- Yap lı r 1 Alınıyor o yanması .1. ari raki;y dört yol cığzındakinin yol 't'er- l go 
l • diği tramvayları, otomobilleri nasıl Fakat lstanbulda 
şı Sergisi duraurdıığmıu. onun da ötekinin yol değil, ı zmırde ••• 
1( verdiklerini bir işaretile yerlerine İzmir Belediyesi, kendisine büyük 

arar, b i r ay sonra Yarından i tibaren halka 'mıhlayışını gösterdi. Bu arada, bir bir (Belediye sarayı) inşa etmiye ka-
lı t~tb1k e dilecek... ve mekteplilere açıhyor 

1 

siirt1 cta1ıtsız• seyrüsefer memurla- 1 rar vermiştir. Bu maksatla bir pro-
~a Ususı müesseselere ait olan ve Dolmabahçc sarayındaki tarih ser- rı, mı1ılı geçitlerde §U veya btı taraf- je müsabakası açılmıştır. Belediye 
hıı:z-mensup olduğu müessesenin gisi bu ayın 7 sinden itibaren halka 1 ta gelen nakil vasıtalarını istedik- sarayı için proje gönderecek mimar 
ahar eti~de kullanılan kamyonlarla ve mekteplilere açılacaktır. Sergiyi, 1 lcri gibi durduruyorlardı. Bıt kısa - \·e mühendislerin eserlerinin kabul 
lıyata .kıraya verilmek suretile nak- cumartesi ve çarşamba gunleri saat cık mesafede 1>elki sekiz memur var- müddeti Şubata kadar temdit edil-
la ışlerinde çalıştırılan kamyon- 10 dan 16 ya kadar yalnız mektepli- dı Hepsi biribirinclen habersiz trnm- miştir. 
b~ın ayrılması nrnbacılar cemiyeti ler, diğer günlerde de halk gezebile- vay ve otomobilleri durdtmıp 1ıare- Müddetin hıtamından sonra on beş 
"'af cektir. Yalnız sergiyi gezmek için kele getiriyorlar, m·talığı karmaka - gün içinde projeler tetkik ve dere-

\"!'!t'J ındnn istenilmesi üzerine kiraya Topkapı sarayı müzesinde öğleden 'rışık ediııorlanlı. celeri tasnif edilecek, birinci gelen 
~ııı::.n. kamyonların, taksi otomo - c>vvel ve öğleden sonrnki ziyaretler Seyrüsefer memurluğu kolay bir proje sahibine (2,000) lira mükafat 
dı ının rengine boyanması Bele- i<?in de asarı atika ve Ayasofya mii- iş değildir. her halde zamanla öğre- verilecektir. 
~ Y~ce düşi.ınülmüştü. Belediyenin zeleri kapılarında verilmekte olan nilecektir. Fakat. yemin ederim ki, 
~: fıkri mu\•afık görüldüğünden ya- zıyaret kartlarından almak icap et- bu işin, 1ıele akşam Üzerleri, Kara -

1 
~d• kamyonlar da taksi otomobil- mektcdır. köy ciltetinde uapıldığı sekilde tec-
" b Aynca şehrimizdeki bütiın ınek- rübeyc tahammülü yoktıır. Binlerce 

t , .. gı i boyanacaktır. Bu kararın .,.,,. lepler de tarih muallimlerinin refa- insan, scld.z memur tatbikat yapsın, 
~lın.~y sonra tatbik edilmesi tckarrür katinde bir program tahtında sergi- diye. yorgun arg n, viicut ve sinir!e-

1§t1r. ~ yi gezeceklerdir. rini l>U işe. da1ıa wmn müddet tahsis 
~ edemezler. 

Mektep kitaplar~ 
Fikret AdU 

Mezbaha kanlar1 
Belediyenin mezbahada kesilen 

hayvanların kanından jelatin ve 
gübre yapılması için bu kanları bir 
müteahhide vermiye karar verdiğini 
yazmıştık. Bu husustaki arttırma 

şartnamesi hazırlanmış ve kanlar üç 
sene müddetle açık arttırmaya ko -
nulmuştur. 

Ayın 15 nde bir lmt•han 
yapllacak 

Ankara hukuk fakültesine yeni 
talebe kayıt ve kabulüne başlanmış
tır. Bu yıl da parasız leyli talebe alı
nacak ve bunların imtihanı 15 Teş
rinievvelde Ankarada mektep bina
sında yapılacaktır. 

Yalnız iki gün içinde, parasız leyli 
talebe yazılmak için müracaat eden 
lise mezunlarının sayısı 100 ü geç
miştir. Bu yıl, Ankara hukuk fakül
tesine yazılmak isteyen gençler çok 
olduğundan birkaç gün içinde bu 
miktarın 200 ü de bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

Çekoslovak Konsolosu 
memleketine gitti 

Çekoslovakyanın İstanbul Konso -
losu Dr. Koeteslav Gregor 2 aylık bir 
iziııle memleketine gitmiştir. Onun 
yerine konsolosluk işleri Dr. Anton 
M. May- Harting tarafından görüle
cektir. 

'

-Halk Filo zofu-] 
d iyo r kl : 

lstanbulun en 
Acıkh yeri 
Bilmem Süleymaniye camiinin arka 
tarafını, yani eskiden müftülük dai
resf iken şimdi yeniden inşa olunan 
Ziraat Enstitüsünün bulunduğu ta
rafından camiin arkasına isabet eden 
yoldan hiç geçtiniz mi? Eğer yolunuz 
diişmedise, bu yazıyı okuduktan son· 
ra, mutlaka, amma mutlaka bir de
facık geçiniz. İ3elediyenin ve imarın 
ta Kanuni devrindenberi hiç uğra -
matlığından emin olduğum bu yol, 
!stanbulun en şayanı dikkat bir so
kağıdır ki, seyyahlar buradan, bu 
pek eğlene<!li bulduklarım zannetti
ğim yoldan hemen her gün geç -
mekte ve belki de bu yolu Süleyma
niye camiindcn daha ziyade şayanı 
tetkik bulmaktadırlar. Gerçi ricam 
ve tavsiyem üzerine gideceğinizden, 
göreceğinizden emin olmakla bera
ber, bir defa da ben tarif edeyim. 
Hoş, pek tarife sığar, kaleme gelir 
şr:kilde değil amma, merakınızı da
ha ziyade tahrik etm k için bir par
ça kendimi zorlıyacağım: 

Burası, Süleymaniye camiile be
raber Mimar Sinan tarafından ya -
pılmış misilsiz medreselerin karşı -
lıklı ikamet ettikleri dar ve çamurlu 
bir yoldur. Bu medreselere simsiyah 
ve karanlık dükkanlar bitişiktir. Bu 
dükkanlarda demir ve bakır döğülür 
ve burada kalaylamr. Yarım daire 
şeklindeki pencerelerinden sızan iş 

\•e duman lekeleri, duvarlarını zift 
ve katrana boyamış, kirli ve iğrenç 
bir ma::ızara çizmiştir. Bu pis ve kirli 
duvarları, bu karanlık ve örümcekli 
pencereleri değil İstanbulun, dün -
yanın hiç bir yerinde görmek kabil 
olamaz. Bu kadar korkunç ve ha
şiyet verici manzaraya ancak ve an
cak Süleymaniyenin bu arka yo -
lunda rastlamak mümkündür. Med-
reselerin kapılarını elinizi sürme • 
den şöyle bastonunuzun ucile itiniz, 
içerlerine bakınız, kirli ve murdar 
p<?çavralardan perdeler gerilmiş, re
vaklarla takunyalı çocukların salı -
mırak dolaştıklarını ve orada esrar
engiz bir hayata ninni söyliyen kor
kunç yüzlü kadınlnrn rastlıyacaksı -
nız Onlarla durup konuşmadan iler
leyiniz. Mercan yokuşuna geldiğiniz 
vakit ağlamazsanız eğer, milli, hE"
seri ve medeni hislerden mahrum ol
duğunuza hükmetmekte bir lahza te
reddü t etmem. 

Ve düşününüz ki, buradan seyyah
lar gülerek gcçiyorlar. 

Halk Fl'Oz"\•·· B"t 1 1 V k 1 Yeııi Yeni açılan Otoinobille 
U Ün iste er e § eften Yapılacak ev Posta v·· ·· n.opruge lr 

tebliğ edildi Veapartımanlar Merkezleri Gelmek yasak! Birimizin derdi 
l• ---· Belediye bu hususta yeni Şehrimizde de tetkikler Bu yUzden vapuru ka· Hepimizin derdj 
l\ifapta resmı"" fı•attan ~ l • ı' b i r emir Verdi yapıhyot Çlr&nlar çoA aldı! " az a ıs- '-·enı· ev apart d"kk!ı ıs 12 yı"Z gu··mrükte, 3 •nl seyrise -ı • ıman veya u cın Posta ve Telgraf Umum Müdu-r- ~· 

l k 
. Taksilerin Köprü üzerinde dur - faı·nde çalu:tıg-ını so··yıı·y · 

t 
• l l d l k lyap ırma t.i1.ere Belediyeden ruh- 1 .. ğ.. t k 1 •1• 7 en ve şım-zgen er ceza an lrl QCQ sat tezkeresi aianların bazan, bu ruh- u u mevcu mer ez ere ı aveten, maları ve müşteri alıp bırakmaları dide Valide hanında seyyar satı-

k yenıden birçok yerlerde posta ve tel- dahi sureti kat'ıyede Belediyece ya- cılık yapan Abdullalı Cevdet is-
''- ~a sat tez eresine esas olan inşaat pro- gra !merkezleri açmayı kararlac::tır-

l~t" "kaarıf Vekaletı; .1937 - 19_38. ders. 'l.·ılında il.k.mektep.ler_de okulu.lınak ·e \ e 1 ·- · d d ğ. ·kl"k :.- sak edilmiştir. Yasak hilafına hare- minde yıı~h bir kariimiz dün mat-" b " l ' P çnı uzerın e e ışı 1 yap- mış ve bu kararını tatbike bac::lamış- .,. 
~tı b· ul edılen kıtapların ısımler ını de teskılatına bıldırmı·şıı·ı·. Isı·ın- tıkl"rı mesel" 9 d kk b" . :.- kel edip mesela Boğaziçi vapuruna baamıza geldi ve bn~ndan geçen ı. ılct - "' · · a 0 a yapaca en ır tlr ilk olarak Van vilayetine bağh "Y' 

Q ırılen kıtaplardan gayıileri, ders kitabı olarak talebelere aldırı- oda daha ilfı tfkl · ·· .. 1 ·· yG-tişccek bir müşterisini iskeleye bir hadiseyi yanayakıla anlatarak 
ıDYacaktır. . lu··ı. ' 've e ı erı goru muş- Gürpınar, Antalya viliiyetine bağlı bırnkan c::oförlere 10 ıır· a ceza vazıl-~ J bu hususta Emniyet Müdürlüğü -

tıı ers kit:ıbı bir k ç tan - t ·ı . l d l . k. 1 Gündoğmuş, ~lazit vilayetine bağlı maktadır. nün ve alakadar zabıta memurla-
'kte ba ' • e ~os erı mış 0 an ers erın ıtap armı seç - Bcledıye Reisliği bu münasebetle Bıngöl, Diyarıbekir vılfı.vetine bag-lı ~J.tJa Ş muallım ve muallımler serbest bırakılmışlardır. Kültür me- !;iddetlı bir emir v"rerek B 

1 
d Bu yasak, vapurlardan çıkan has- rmın derdine çare bulmalarını ri-

rı ve ili t d . t ··r tt 1 . k . " '"' e e ıyeye Bısmıl ve Egil kazalarında yalnız taların ta Karaköye veya Eminönii.- ca etti: 
ı.,,. İlk ll'lekte~ 

1 
e. rı4sa .. ~u e 5ış er~ ıtapflseçn:e. işihne karışmıyacaklardır. 'gbsterılen ilk inşaat plan ve projele- posta işle:rile uğraşmak üzere yeni 

'\·!arı he . p erın uncu \'e ncı sını arı ıçm endcse ve hesap ki- rinde velev cüzi bile olca bir deği-' merkezler açılmıştır. ne kadar yürümelerini ve bazılarının Abdullah Cevdet, 14 ey1Ulde 
tfı, kadanuz satısa çıkarılmamıştı~: Bu kıtaplarm ba.sılması ikmal edilin- şikhk yapan inşaat sahipleri ile mü- da vapuru kaçırmalarını mucip ol- Kapalıçarşıdan bir kitfeci ile pa-
~ lır b r bu dersler, programa gore talebeye amelı bir yolda okutula- hcmdis ve mimarların k ı·· Bunlardan başka İzmirde Eşref- duğu için hiç olmazsa, bu kabil hal- zarlık ederek Şehremininde Uzun-
~ · ou ı t ı b. ·Ik a ıyen mes- pasada, Trabzonda Park mcvkı"le - ı d t k ·ı i K- ··d ·- t · ll}ıı~ıa ıs c er mucı ınce ı mektep talebe] eri kitaplarını almıya baş- ul edileceklerini ve bu kab'l .. h - er e a sı er n opru en muş erı yusuf mahallesindeki evinden 
~tabı S~t~ınkara caddesindeki biWin roman kütüphaneleri de mektep dis \•e mimarların badema ~~:cıty~- rınde hem posta, hem telgraf işleri alıp vapura yetişecek müşterileri is- bazı ewalannı Valide hanına gö-

t 
" ... ya başlam l<=a d ile uğraşabilecek mevkiler de kurul- kelelerine kadar getirmelerine mu-- ·· k · ıı,. ı -s r ır. ye ka h. b" t hh"' • turme üzere bu küfcciye yükle-

"'· ll'lekt k·t l f. l \T k"l rşı ıç ır ea ut ve fennı muştur. İstanbul şehri içı·n...:ıe '-'eı11· sa"'de edı·lmes· Beled' ede ı· t İq"' clah cp ·ı ap arının ıat arı e a ctçe teshıt edilmiştir. Bir ku - mes'ulivetlerinin kabul d·ı . -. 11 ~ "' 
1 ıy n s en - mi§ tir. Kendisi, küfeci ile beraber 

~ d~r~ fazla fıatla bile kitap satmak yasaktır. Fnzla fiatla kitap satan- ğini albkadal'la ·a b·1d· ~ ~. mıyece- ı:~sta vetel~raf merkezlen açılması mektcdir. JtÜrürken, bir aralık Yusufprışa-
~ıı k al Vekalete bildirileceklcrd ir. Bunların hakkında Vektııetce he- ı ı ırmış ır. ıçın de tetkıkler yapılmaktadır. Sırf vapura yet~mek maksadile da su içmek için çeşme basına git-

"· ........ ~~Uni takibat yapılarak tecziyeleri cihetine gidilecektir. • lllllllfllUflllllllflllllfllllllflllllllflllllllflllllfllfllllHllllllllllllllllll llllllllllrJlllll llllllllllllllllllfl Beyoğlundan veya sair yerledm o- miş, bu sırada da küfeli adam sır-

o
l>.e~.'"'"l:"'"'"""""""'"'""'"""'"'uım1111111 • •n•ııı111~•11111110ıı1111Çıı111Qı1111ııın1111ıııcııııııınıtııı••••ııııııııııoıııııuıım Ku ruçeşme depoları tomobile binenlcrin, Karaköy veya tındaki bütii.n yükle sırra kadem 
'ı · ~ Eminönu meydanında arabadan in- basmış, oradaki sokaklarda esrar-

:niye mecbur olarak Köprünün orta- engiz bir ~ekilde kaybolmustur. 

ll l •t V b M h k sındaki iskelelere kadar yayan yü- Nüfus tezkeresi, Seyrisefain ve 
h Versı e nara urun b b rüyüp bu yasnk yüzünden çok defa R .• ,...,. ıfı •• l e ç a - eme u ay 1 n on e- ı eon vapuru bile kaçırdıkları görül- usumat 1ıüviyet cüzdanı ve SCTir O fahsi cvrakile beraber diaer bü _ 

l~t esor erl eşme düğünden Belediyenin bu müracaati tün kıymetli zati eşyasının böy-

1\lSeıt F'akült i . B şı· n de son ka . layık olduğu ehcmmiyetle tetkik e- le birdenbire uçup gittiğine derin 
Qggl • e& ne m üt&• Ur818r8 muntazam V8pUr r arın 1 verıyor dPceği Ümit olunmaktadır. IJiT yei.aıle müteessir olan zm•allt 

f 8 bır A l man pro• ae fe r lerl yapılacak ·-- seyyar satıcı, 1ıemen hadiseden 
~Unı..,e Gsör getirildi İktısad Vekaleti tarafından Al - B ··ı .. k .. Ü -·- J - -l Beyoğlu ve Köraköy- polisi haberdar etmiş ve Emniyet 
,A lQ botsıtede inhilal eden ki.ırsü- manyaya sipariş edilen yeni vapur- u un om r uepo arı asri deyeni g eç it yerler i ikinci Şube Miidiirlu(iiinc de gi-
~Otler § kalmaması için yeni pro - lardan ilki bir ay sonra İzmir lima- h l k Her tarafta, halkın sokaklarda kar- derek 1ıırsızm yakalanması için 

~111 angaje edilmektedir. Ezcüm- nına gelecektir. a e onacak şıdan karşıya gL'çebi leceği geçit yer- ricada bulunmuştur. 
:~ h C!tier Cemiyetinde bir vazife 93G yılı Ol'lalarına doğru ild vapur K lerinin tesbitine başlanılmıştır. Ya- 20 gü.ndenberi henüz bir ipucu 
u l'l'Qf..,, • daha gelecek ve bu vapurlar aeldı"k· ~ruç-cşme kömür depolarının ma- lihibre kurmuşlu. Bu ehlihibre de r n K k'. d .ı lltı,. .:Sör Ropke'den inhilal eden "' h ıı ı Ik hl t · · 'h • '. a~·a oy mey anınun yeni 2 ge- elde edemiyen kariimiz, bu su -
tı.ı~ (:l'sl.te i _ _ .. ten sonra Foça, Karaburun, Çeşme a 1 1a ·m sı la ını 1 lal eylediğı raporunu Kuruçeşmelilerin iddiası - çıt yerı ve Beyoğlunda da ay nlha- retle kaybettiği 1ıüviyet varaka -
~flatı ~ k~ısa~ profesorluğune 

1 
aros:?da muntazamen seferler, te • için başka bir yere nakledilmesi hak- nın yerinde olduğu şeklinde tanzim yetine kadar 56 geçit yeri ya ılacak- Zarından sonra, şimdi hüviyeti 

, ~;:t USevııcrınden maruf iktı- nezzuhler tertip edilecektir. kıııda Kuruçcşmeliler tarafından a- ederek mahkemeye vermiştir. 1 tir. p ıııı " ehass la d 
1 

kk d 
15 

b. . . . , meçhul bir adam gibi ortada kal· 
t'! t!dil _ ısı Profesör Mişon ta- - çı n ava ıa ın a 4 üncü Hukuk ırıncıteşrınde mahkemenin ne- dığını söylemekte ve Emniyet Mü-

lllı.i; llıı.ştır. Profesör şehrimize Fen memuru olmak isti· Mahkemesi bu ayın 15 inci günü ye karar vereceği bittabi belli de - M atbuat k on gr esi dürlüğünün bu hırsız küfeciyi bir 
~Uru.,. Ve .~e başlamıştır. yen 500 genç! 10,30 da son ve kat'i kararını vere - ğildir. Fakat, hükumet, bütün kö _ lstanbul Basın Kıırıımundan: an ert•e' yak.alamasnu temenni et-

~~ Qrsıte fen fakültesine de yine Bu yıl Nafıa I>ondoktör Teknikum cektir. Yıllardanbcri devam eden bu mür depolarını ve bu meyanda Ku- 1 İstanbul Basın Kurumunun mu - mcktcdir. 
tltilttı. P~ofesölerinden Kassoving mektebine yazılmak istiyen talebe- dava, ehlihi~.renin münhasıran dok- ru1:eşme kömür depolarını asrileş _ ı tad. s~n~lik ~mumi heyet toplanhsı Son zamanlarda. bu suretle is-

~ 'tı~. i~·ht. nin imtihnnı evvelki gün yapılmış _ torlarda~ murckkep olması hasebi- tiımiye karar vermiştir. Bu hususta 

1

7 bırıncıteşrın 1937 perşembe günii kelclerde ve pazarlarda ~ya ta -

ı..~~ ~ .. ın.c.i dahııı· hastalıklar kıı·- tlr. le Tem.yız. M. ah .. kem .. esi tarafından bir proje hazırlatılmakta olup ua - taat 13,30 da kurumun Beyoğlunda şımak. istiyen adamlara sık s1k te-
""t ll 1.1,. r Bu imtihana 500 · · t- k d l t 4 J İstiklal caddesinde 42 numaradaki sadüf edHdiğinden bunların sı?(ı 

t!lh.. _ oııtg n mütehassısısı dok- İmtı·han ka·g~ıtları ı.uggeu~nç gırmış ır. na .z~ ı mış ı .. uncu Hukuk, b .. u nak- kında tatbikına geçilecektir. Bina - ""e k . d 1 kt S . bı·r 1 ı·· .. • t k t ı·· d "·•ı.tn ıJ Vekalete tt b ı •·• r ezın e yapı aca ır. ayın iıye- ı ıvıye on To un en geçiril-
tayin edilmiştir. gönderilecektir. z~ ı 1

• a ey e~ış ve mad_:n muhen - cı1aleyh, Kuruçeşmeliledn bu iddia- !erin bu toplantıya gelmelerini di- mesini alakadarlardan temenni 
dislerınden murekkep dıger bir eh- , ları zaten halledilmek üzeredir. eden·z. 

1
ıeriz. ._ ____________ _ 
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Deniz silahlar ya
rışı gene hızlandı! 

Almanyanın yeni harp ge
milerine ad koİıurken İn

BiZ KILIBIK DEGiLiZ 
Y azan : Bedi Gündüz 

Allah için, ben komşularımdan 

giltere bi1· kaç h lb h 
e • memnunum, fakat bilmem komşula-

t t a lrl :rım da benden memnun mu? Bakın a e size kısaca mahallemizdeki komşu -
!arı anlatayım: 

Karşımızdaki tahini boyalı evde 
üç çocuklu bir karı koca var. Kadın 
şişman, çatık kaşlı, aksi bir kadın -
dır. Satıcılardan tutun da mahalle • 
de oyun oynıyan çocuklara kadar ka
rışmadığı kimse kalmaz. Bizim eve 
·bekan pencerelerinden daima soka
ğa doğru haykırmak adetidir. Sabah
tan akşama kadar bu avaz avaz bağ 

denize indiriyor 
MUlllllllllllllllllllUlll•lllllllllllllllllNlllltllllltllllllllllllllllllUIJlllllllllUlllllllllllllllllUlllH ll llUllllllllUlllll!llllllllllltlllllllllllllllll~ Yeni 

i lngilterede müthiş bir 1 
1 faaliyetle deniz silahları 1 
~ i 

an1aşmaya 

göre Almanlar 
fevkalade ahval
de deniz kuvvet
lerini arttırabile-

1 

rıltı insanı epeyce rahatsız ediyor. 
Neme lazım karışmak istemem. -Laf 

ı aramızda- korkuyorum. Kocası iyi 
bir adam, vakıf işlerinde memur. Ak

1 arttırılıyor 1 
~Mlltıtllıtlll•llllllllllllltı111H11111111111111u111ı11111111111111111111tH11t!lllllllllllllllUıılllllllllltllllll"lllllUllllllltltllllllllilllllllllllllllllllllİ cekler! 

1 Bu harp hazırlıklarının sonu neye varacak? ' ------- Bu sınıftan ilave olarak yapılacak 
ciğer gemilerden hiç bıri henüz ya
pılmıya başlanmamıştır. Fakat, ih· 
tiyaç halinde yukarıda söyle nen ve 
150 milimetrelik toplar konmuş olan 
2 kruvazör 203 milimetrelik toplarla 
teçhiz edilecektir. 

Torpidoların programı hiç değiş -
memiştir. Bununla beraber bu sene 
zarfında yeniden 14 tahtelbahir ya
pılmıya başlanmıştır. Bunlardan 8 
tanesinden beheri 740 tonluk ola -
caktır. 

Almanların Deutschland kruvazörü 

İNGİLTEREDE TAHTELBAHİR 
İngilterenin yeniden yaptırdığı 12 

tahtelbahirdan sonuncusu olan Ster
let'in de inşaatı bitmiş olup, denize 
indirilmiştir. Bunların dalması çok 
cabuk olmaktadır. Bunlara cKılıç 
Balığı. tahtelbahirleri denmektedir 
Bu sınıftan daha başka tahtelbahir
Jer de yapılmış olup, bunların inşa
sına 1930 da başlanmıştı. Bu çeşit 

tahtelbahirlerden bir kısmı İngiltere 
sularında, diğer bir kısmı tl:ı bugün 
Akdenizde faaliyettedir. Bunlardan 
her birinin tonu 670 olup. suya dal
dığı zaman 960 olmaktadır. Motör
leri 1,550 beygir kuvvetindedir. Su
ya daldıkları zaman bu kuvvet, 1,300 
dür. Her birinin 75 milimetrelik 1 
topu vardır. Bundan ba~ka, daha 
hafıf çapta olmak üzere birer topları 

Almanya yeniden beheri 10,000 
tonluk 2 kruvazör daha yaptırmak
tadır. Bunlar, 150 milimetrelik top -
)arla mücehhez olacaktır. İngıltere 
ile Almanya arasındaki anlaşma mu· 
dbince, Almanyanın yapacağı harp 
gtmileri için İngilterenin muvafa -
katini almak lazım gelmektedir. Ber
i in Hük:Umeti, İngiltereye müra -
~aatle, fevka13de ahval dolayısile 

gerek yeniden yapmak ve gerek es
ki gemileri değiştirmek suretile iki 
kruvazör yapmak salahiyetine malik 
olduğunu söyliyerck bu gemileri tez
gaha koyacağını bildirmiştir. İngil
tere ile Almanya arasındaki anlaş -
Maya göre, Almanya, kruvazör inşa
sını bir müddet için tatil etmişti. Fa
kat şimdi, müstesna ahval dolayısile 
v<·niden iki kruvazörün yapılmasına 
İngiltere - Almanya muahedesi mu
Libince salahiyeti olduğunu ileri sür
mt•ktedir. Almanyanın 203 milimet
relik toplarla mücehhez 2 kruvazör 
ytpmıya sa!ahiyeti \·ardır, fakat şim
diye kadar bunları yaptırmamıştır. 

Almanya, iki büyük tayyare gemi
si yaptıracaktır. Bunların her biri 
19,500 tonluk olacaktır. Bunlardan 
biri olan B tayyare gemisi, 1936 da 
tezgaha konmuştu. İkincisi de bu 
se~ tezgaha konacaktı. Fakat, he
nüz yapılmıya başlanmamıştır. Ağır 
kruvazörler sınıfın.da beheri 10,000 
tonluk üç gemi vardır ki, bunlardan 
Amiral Hiper, Blüher kruvazörle -
ri 203 milimetrelik toplarla müceh
hez olacaktır. Diğer üçüncü kruva -
::örün adı henüz konmamıştır. Bun
ların ü_çü de 936 da tezgaha konmuş
tur. ( /Jrnom ı 6 ncr so11fam ızda) 

SHIRLEY TEMPLE'in 
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TEMPLE 

En büyük zaferi olup 

YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN 

SARAY SiNEMASINOA 
göreceğiniz 

ZENGİN ÇOCUGU 
Fransızca sözlü filmin cazip sahneleri 

bütün dünyada takdir ve alkış tufanla
rile karşılanmıştı r • 

Bu film, tahayyül edemiyeccğiniz ori
iinal ve eğlenceli güzel bir şaheserdir. 

ilaveten : FOX 

JOURNAL: Çocuk lara mahsus f iyatlar 

şamları eve gelir gelmez kadının çe
nesi açılır ve mutlaka kocasına çıkı
~acak bir şey bulur ve zavallı ada -
mın ağzından girer, burnundan çı
kar. Dün akşam, yine daireden yor
gun argın gelmiş, karısına meram 
anlatmıya çalışıyor. 

Aralarındaki muhavereyi beraber 
dinliyelim: 

- Bu vakitlere kadar neredcydın? 
- Vallahi doğru işden geliyorum. 
- İş beş buçukta bitiyor, şimdi sa-

' 
-~ 

j konuşabilmesi ihtimalini karıştırmı
yor, Oralara yanaşmıyor bile. Ko
casını böyle en tabii haklarından 
mahrum etmek istıyen kadınları ko-
calarının sabrütahammüllcrile baş -
boşa bırakarak öteki pembe boyalı 
e\·deki komşularımıza şöyle göz u
ci IE bir bakalım: 

Bu pembe boyalı evde bir müte -
at altı buçuk. On beş dakika tram -

kait oturur. Adamcağız daha yeni vay ve tramvaydan ev de on dakika. 
t<kaüt oldu. Yani bir iki sene evve -

yırmi beş dakika, yani altıya beş ka-

1 

. . bu aı e-line kadar gayet ıyı geçmen 
1 

rı 
r• 8 de biraz uygunsuzluk manza 

gözümüze ilişmektedir. 
ııtı 

Bu mütekait komşum .. sab~ i 1, 
~k•ama kadar boş vakıtlerını e' · ~ 

' d"f ) rilc meşgul olarak geçirmekte ı · 
. ı ad• bii kadına evde yapacak ış ka ın ,,. 

. bll .. için kadın da, o mahalle senın, 
h~lle benim, hiç durmadan gezer'rı 

. Je 
ruı. Eve gelince, kocasının ev ış 

(De.,amı 6 ın:ı soyfod~) 

~~~~d:a~u:~:::n :ı~~ı~~:~~-o~~l~~-
1
·--T I~. N o R o s s ı· ---

rezalet 1 . . /" 

- Hanımcı~ım, insan yolda bir ah· 
b~bına rastlıyamaz mı? j 

1 
- Rastlar, rastbr amma o insan- \ 

izra göredir Sen insan m1sın? insan 
olsan, evini böyle ıhma! eder, sokak l 
s1Jkak dolasır mısın? Altıdan altı bu-
çuğa kadar· böyle nerelerde. kimlerle 1 
beraber dolaştığın, sürttüğün belli 
değil Bu insana yakı~ır mı? Çoluk 
çncuğun seni evde beklesin, sen gez! 

Bu hafta en gilzel ş2rkılarını; her seansta 

SÜMER sinemasının 

Salonu baştan başa doldurıtn 

KITARALAR ÇALARKEN 
Mueikislle ve atk filminde teganni ediyor.ser~ 
nadları, k itaraları ve nefis musikili senenin • 

birinci büyük muvaftakiyetini tetkil ediyor• 

Şimdi şu muhavereye göre ka -
dının, adamcağızın otuz beş dakika 
geç kalmış olmasını kabul etmediği 
arlaşılıyor Hal buki buna, tramvay 
b~klemeyi ve yolda hır arkadaşına 

r.ı>tgelip, ayak üstü bir iki kelime • 1 aveten: EKLER JU RNAL son dünya havadisleri ---': ..... 
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rLiLIAN. HARVEY 
1 HENRI GARAT Çifte Kumrular 

Cuma akşaııı1 

TÜRI< 
Si nemasında 

1 Fevkalade güzel, zevkli, neşeli, müzikli Fra nsızca aşk fil mi. ••••••·~-': 

Bu akşam MELEK Sinemasında 
ŞEN· ŞUH· S E ViMLi ·GÜZEL· ŞAKRAK ve TATLI 

OA N İELLE DARRiEUx 
Zevkiııe • Grizelliğine doyıılmıyacak nefis bir ş3heserdc 

C iCi AN NE 
Ayrıca PARAMOUNT 

Numaralı koltukların erkenden 

dünya 

aldırılması. 

havadisleri 

Telefon : 40868 

Bu sene zarfında 35,000 ton Juk i
kinci bir kruvazör tezgaha konmuş
tur. Bundan evvel de, geçen sene, 
tezgaha konmuş olan kruvazör de 
henüz bitmemiştir. Beheri 26.000 
tonluk Şarnhorst ve Gneysno kru -
yazörlerinin topları ve sairesi henüz 
konmamıştır. Yalnız, bunlardan bi· 
rinin sene nıhayetine kadar tecrü
bderi yapılmış olacaktır. 1 1 

20 ve 25 k uruştur. 
iiiiiiiiiii:iiiiiiiiiii:iiiiiiiiiii:iiiiiiiiiii:~ 

Tefrika No: 27 
arzcttim ... Tehlike, gittikçe büyü -
mektedir. Suerti kat'iyede temin e
derim ki, Yunanlılarla yapılacak 

harp, (93 harbi) nden daha büyük 
zararlarla neticelenecektir. Bugün 

aldığım pek mevsuk malumata na -
:;:aran, harp başlar başlamaz, Erme
niler de Şark vilayetlerinde büyük 
bir ihtilal çıkararak, (Çar) ın hima
}esi altında bir muhtariyet ilfın ede
C•'klermiş ... Tasavvur buyurunuz, bu 
nı; büyük bir felakettir? .. Vükelayı 
kiramdan bazıları, bu cihetleri idrak 
<'demiyorlar. Avrupa siyaset alemin
deki cereyanları bilmiyorlar. Garip 
bir zihniyete kapılarak, harbe tema
yül göııteriyorlar... Şimdi burada 

toplandıkları zaman da, ayni zihni -

Yazan : ZIYA ŞAKIR 
yeti göstermeleri ihtimali var. Onun maktan başka, yapacak ışimiz kal -
için, min gayrihad, zatı şahanelerini maz. Hele biraz daha teenni ve ihti-
ikaza cesaret ediyorum. yat gösterelim. 

Diye, uzun uzadıya mütalea beyan Demişti. 

etmişti. Ve, bu kararı verdikten ~ı;;;;:a İz-
Abdülhamit, hazan sual sorarak, zet Paşaya dönerek: 

hazan izahat istiyerek, İzzet Paşa - _ Pekala .. şimdi vükela toplan _ 
nın bu sözlerini dinlemişti ve bütün d • ı b" b. 

ıgı zaman, on arı ırer ırer ve ay-
bu sözler arasında, -İzzet Paşanın mfı- rı ayrı gör. Müzakerede, harp tara
hirane bir şekilde söylediği- (93 har- fını iltizam etmemelerini söyle ... Fa
bi) kelimeleri, onun vehmini yeni- kat harice karşı da artık biraz ken
den harekele getirmişti. Uzun uzun 
düşündükten sonra: 

- Haydi, harbi kabul ettik. Mu -
zaffer olursak, ne ala? .. Fakaaat, ya 
aksi zuhur eder de, Allah esirgesin 
mağlup olursak, ne yaparız? .. Artık, 

'Konya ovasına gidip, koyun atlat -

dimizi göstermek lazım. Onun için 
de, gazetecilere el altından bir haber 
gönderilsin .. burada içtima eden vü
kela heyetinin, harp ilan edilip edil
memesi meselesini mü.zakere ile 
meşgul olduğuna dair küçük birer 
yazı neşrettirilsin ... Belki bu yazı 

-- -- -----
\ .,, ~ 
!ar, hem sefirlerin, hem de Yunan - verilmesi için efendimize istirham ey- Dediği işitilmişti ... Seraskerı .;:ı· 

lıların nazarı dikkatlerini celbeder liyeceğim. Lakin, siz de bana biraz nefret ve hiddeti; Arap İzzetin ~11 1 
dr, vaziyet biraz sa!ah kesbeyler. yardım ediniz. rayda harp aleyhtarlığı hakkında~• 

Vükela heyeti, Çit köşkünün kil - Demişti. .. Ve tam bu sırada da, paganda yapmıya başladığını d';11ı 
çük salonunda içtima etmişti. Sad - vükelii heyetinin sarayda toplanması duğu gündenberi büsbütün ıez~·ı. 
razam Halil Rifat Paşa, riyaset ma- için, (irade) gelmişti. <'İmişti. İşte, bu haleti rubiye ı~p' 
kemına geçmişti. Fakat, Arap İzzet Bu iradeye, bütün nazırlardan zi- de bulunan seraskerin, şimdi ~ 
Pnşa, ikide birde salona girip çıkı - yade sevinen Serasker, Yıldız Sara- nün önünde cereyan eden bU k ,,. 
yor; vükı;ladan bazılarını işaretle yına gelip de Çit köşküne girdiği za- ,,ar 

d d B di karşısında bir sinir buhranı .• r$ yandaki odaya çağırarak kulakları- man, büyük ümitler için ey i. i- ·l k t b"" .d. F kat b, . 
na bir şeyler fısıldıyordu. liyordu ki; Kranya vak'ası, Etem P· ması, ço a 11 ı ı. a uç'! 

Serasker Ali Rıza Paşa son dere - Paşa tarafından, Abdülhamide de bil- öyle bir yerdi ki; burada en ]er ıt~· 
ccde müteessirdi. (Kranya) vak'ası- dirilmişti. Ve hiç şüphe etmiyordu bir muvazenesizlik en büyük bı 8 i' 

nı bildiren telgrafı alır almaz, doğ - ki; bu telgraftan müteessir olan pa- like teşkil edebilirdi ve; müdal~dtf' 
ruca Babıaliye gelmiş; dişah, artık bu miskinAne sabrü ta- dilecek maksat da, tebah oluP g fJ~ 

- Anlamıyorum, bu hallere ve ha- hammülü bir tarafa atarak: di. Onun için Serasker Ali Rıza .,ıı 
karetlere, daha ne zamana kadar -Devletin şerefini kurtarmak için, da şimdilik sükutu ihtiyar ctııı;• I' - ' ,,.,~ 
sabredeceğiz? .. Vallahi, daireye gi- ne lazımsa yapınız. Sadrazam Halil Rifat Paşa, 
rip çıkarken, kapıdaki nöbetçilerden Diyecekti. kereyi açmıştı. afllel 
utanıyorum. Bir tek askerin ve zabi- Bu kanaat ve emniyetle, müzakere _ Vaziyet, günden güne valı dil' 
tin yüzüne bakamıyorum. Eğer hiz- masasının başına geçen Rıza Paşa, kesbediyor. Henüz iliinı harp :avo• 
met kaygısı olmasa, bir dakika mev- Arap İzzet Paşanın nazırları birer mediği halde, Yunanlıların il ·ıe r 
kiimde kalmıyacağım; istifa edece - birer yandaki odaya çekerek kulak- .. k" . ahanc ı , ' 

ld . .. tecavuz ederek, asa ırı ş . re' 
ğim. Fakat herkesin, .Serasker, harp- !arına bir şeyler fısı adığını gorur "]<]er• r 

çıktan açığa harbe giriştı t ~' ten korktu da kaçtı.• demesinden çe- görmez, fena halde sinirlenmişti. ·ye 
kiniyorum ... Maamafih, artık taham- Esasen Serasker, Arap izzet Paşa- m en haber veriliyor. Bu ~azı 111;, el' 
mü! edemiyeceğim. Bu telgrafı alıp dan nefret ederdi. Çok defalar; ~ısında, harbi kabul edelım? 
Yıldıza giderek, zillet derecesini bu- - Eğer efendimizin hatırı olmasa, miyelim mi? .. ne buyurulur··· 11~r) 
lan bu sabır ve tahammüle nihayet alimallah şu herifi tepelerim. (Devamı 



eariste esrarengiz bir hadise 
General Miller meçhul eller 
r-=====tarafından kaçırıldı. ! 

" 

'lVIHierin ortadan kay: 1935 senesinde cemiyet 
binasında patlıg0;n 

~olması bütün Fransa· esrarengiz bombayı 
k d• kim koymuştu? Bu 

ya mera ver ı hadise nasıl oldu? 

Fransadaki 40,000 azalı ~-:r~~·!.~::~n~:ı~~~\:::'~·~~,0~~.~ 
sonra 1920 de General Scoblinle ev-• t• • • • b ı k leniyor. Türkiye, Bulgaristan ve Al-c em ı ye ın r'eısını U ma manyayı gezerek Parise geliyorlar 
ve orada yerleşiyorlar. 

.... 
1!.srnrcı . b' Ool lgız ır surette ortadan kay-

F'raan generalin izi üzerinde çalışan 

!11-SONT E LGR 

p tıs~z gazetecisi şunları yazıyor: 
ltiiç ~~st~ Croix-Rouge sokağındaki 
rap u bırahaneye Parisin güzel şa
lter ~ven bütün gazetecileri gelir. 
turn afta pazar günlleri Wlady, dos
bl!luuz Wladimir de gelir bizi orada 
otllr r. Geçen pazar yine merasimle 
toıuup .Şarap içerken Wlady soluya 

k b • ı 1 k ? GENERALİN KAYBOLMASI a 1 o a c a m 1 • 21 eyllılde Eski Beyaz Rus Muha-
rıp1eri Cemiyeti reisi General Mil
ler kayboldu. Evinden sabahın saat 
9 unda çıkan General karısı ,.e kı11-
na: 

..Jan harlov ôıao. t-
4

a kat, b ütün d ünya matbuatında 
haıa o re sl rn le ri ile, şöhreti ile, s an·au ite yaşıyor .. 

Ya ıçe · . _ . rı gırcrek: 

_ ~~ller'i kaçırdılar .. dedi. 
':liştük ıller de kim, diye etrafına ü
lı~<lrak O, sinirli sinirli başını sal-

- cevap verdi: 
tn~~e~~?ırn şu bildiğiniz Konticpof 

?.> ı. 
"Ontic f 

ra lvııı Po f'un kaçırılmasından son-
tfü<yler. onun yerine geçmi:iti. Dün 
C\·ına ın Skobline'le konuşmak için 
ı·ne ben çıkmış .. ne o, ne de Scob-

B~lunaınıyor ... 
~coka" ır saat sonra, Wlady, Colisee 
kallı;•nda eski merdivenli bir evin 

ını cal d . . l:tner 
1 

ıyor u .. Içerde bır takım 
1t da ~ lcr trlcfonları karıştırıp ar -
Cıgerı~;~ General Miller'i arıyorlar .. 
tı'ııya 1 de gazetecilere dert anlat
ıqtıd Çalışıyorlnrdı. Bu generallerin 
CC'~ ŞUnlar da vardı: 

tor. 'Vıcra.l Koussousky, Amiral Kcd
adınıir· 

- ııa a· : hır Şc> ~ 1 gıdclim, dedi, burada hiç 
lbrkt/ oğrenemeyiz, bir şey söyle -
ktr<> l~e. bu adamların ölmeyi yüz 
•kağın;ıh ~cr.ler. Şurada Marbeuf . . . . ~. . . 
d<>t· a bır yer biliyorum, orava cemıyetının reıs1ıgını General Mıl -
ş· 1ttı. w ler'in yapmasını ister ve: 

llp;l'l"ıdi girdiğimiz İnka9ta !eka men- - Miller, derdi, bu adam, benim 
d arının b· · r • • kt' · d b ıkı • ırıbırlerine ran evu ver- yerıme geçece ır. ve sız e ona, a-
tın ~1 

YeJl(lir. Burada bufuhanla _ na itaat ettiğiniZ gibi itaat edecek ~ 
t Ocri · · 
~r j'a 

1 
var..., VA bir takım gizli iş- ~ınız. . .. 

\ı:ıll1 ,, P Yorlar, bu;nlar . nedir?. ne Hakıkaten boyle oldu, ve General 
,ı_ .JOtlar? k' . . M'Jl · E ·k· R M 1 ·· 1 "ili'! 7 •· ımse bılmıyor .. Bun _ ı ı er, c s ı us u 1aı ıp er> ce-
ad;ıl'rıl sene evvel burada bulunan miyetini idare etmiye başladı. Fa • 
~iki" C\rı~ bir şefi vardı, bu şef, ha- kal General Deninkine de mühim bir 
l"ıt:taı/~ ~UYiik bir general idi. Bu ge- vazife almıştı. Millerin doğruluğu ve 
Cerıern ısrni General Koutiepof idi. iyi ahlakile, Deninkine'le uyuşma -
bııthhal .Routie!)of, meşhur .Buz sına imkan yoktu ve nitekim ara • 

nın mağlubudur. Bu harpte ları bozuldu ve General ile Denin -
kine arasında hiç bir münasebet kal

----- madı. Bundan sonra General Miller, 
cemiyetin yegane şefi kaldı. 

Arkadaşlarile aralarının açılması, 

bu cemiyetin azaları arasına nifak 
soktu ve bir kısmını ayrılmıya sev 
k~tti. 

Fakat, cemiyet azası bugün yine 
100,000 kişi tahmin ediliyor. 40,000 
fanf'si Fransada, 60,000 tanesi hariç
te olmak üzere. 

1935 ı;cnesi, Gcmcral Millerin ha-

• • 

yatında mühim bir hadise oldu: 
Bir sabah, General Miller telefon· 

la evinden serinn cemiyet binasına 
çağmldı. Bir maceraperestin koydu
ğu bomba, cemiyet merkezinde in· 
filak etmişti. P olisin yaptığı tahki • 
kat, hiç bir net ice vermedi. Fakat bu 
adamın, büyük bir düşmanı vardı : 
General Scobline. Bu adam, P ariSte 
oturur, çalışmaz, b ir iş yapmaz, nasıl 
ya~adığı mallım değildir. Bu adam, 
güzel Plevitzkaya'nın kocasıdır ve 
karısından 2 yaş küçüktür. Bu ka -
dının hayatı, tatlı aşk maceralarile 
doludur. 

Plevitzkaya, Vunukovo şehrinde 
doğmuştur. Daha 14 yaşında küçük 
bir kızken, şehirlerine gelen bir sirk 
kumpanyasına giriyor, bu kum • 
p::mya ile bütün Rusyayı geziyor ve 
buradan da büyük bir tiyatro kum
panyasına girerek Moskovaya gidi-
yor. 

Moskovada Plevitzkaya için mes
ut bir hayat başlıyor. Çar 1I nci Ni
kola onu beğeniyor ve o günden son-

ıyı çare 
~. Sk 

·Oblln . p e nın karısı 
trı ~ı· levıtzKaia 
~'it tıp O}dUkt 
I' d •epaff k lknn sonra işte General 

a..,, atıp· k • .ıaJıh • arıse geldi ve o-
urcı ız i 

u. nsanlara cemiyetini 
1930 

Crn ~ncsın • 
~ l"ll eraı l<outı n 26 kanunuevvelinde 

devamınca yemek Hayatın 
meraklısı olmak .. 
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- Bugün, çok işim, mühim ran -
'dcvularım var. Ancak gece yemeğe 
gelebileceğim, demiştir. 

Evinden çıkıp Şark istasyonuna 
gitmiş ve orada ertesi günü hareket 
<:decek olan küçük kızı ve görümcesi 
için iki bilet almıştır. 

Kocalara deniz 
Yasa ' • 

Sonra, cemiyet merkezine giderek 
öğleye kadar çalışmıştır. Sııat 12 yi 
15 geçe kabinesini terkederek: 

- Mühim bir randevum var, gidi
yorum. Büromun içine bir mektup 
bıraktım, eğer gelmezsem onu bu 
gece okuyun, demis ı.rc cemiyet bi
nasından çıkarak Champo-Elysee'ye 
"doğru yürümüştür. O vakittenberi 
kimse onu gC>rmemiştir. 

Kocalarını denize 
bırakmıyacak kadın-

1 ar kimle r ? 

Saat 19 da 3 tane bo1şevik aleyh
darı cemiyetin delef.eleri toplanarak 
kcnuşaraklardı. Saat 22 ye kadar Ge
neral Miller'i bekliyorlar, ne gelen 
,-ar, ne giden. 

14 gün denizde kalan kotranın 
geçirdiği macerasının .. lJen i 
akisleri ayrı heyecan uyandırdı 1 

Gece eve gelmediğini gören ka
rısı, kalması muhtemel olan yerlere 
telefon ediyor ve kimseyi bulamıyor. 
Gece yarısı kalkıp cemiyet binasına 
geliyor. KapıCJ Asmelof ona, genera
lin bıraktığl mektubu veriyor-. Mek
tupta şunlar yazıyordu : 

j •- Saat 12,30 da General Scobi • 
iinle randevum var , General Scob • 
line beni Alman zabitile konuştu • 
rccak. Bunların ismi M: Streman ve 
M Werner'dir. İkisi de çok güzel 
rusça konuşuyorlar. Randevu Scobi
line'in ısrarile olmuştur. Belki de bir 
tuzaktır.• 

Hemen gelen generaller Miller'i 
aramıya başlamışlar ve Scobiline'in 

ir
i E N O E AVA U R 1. 

General SkoDllne 

Endevor I. ismindeki İngiliz kot -
rası Amerikadan İngiltercye döner
ken yolunu şaşırmış, İrlanda açık -
larında bereket versin tesndüf ettiği 
diğer bir İngiliz gaz gcmisile işaret 
teati ederek yolunu bulabildiğini 

, yazmıştık. Son gelen İngiliz gazete
lerinin verdiği tafsilata göre, Ende -
vor 1. on beş gün böyle yollarda kal
mıştır. Amerikada yapılan deniz ya
rışlarına gitmiş ve dönüşte kaybo -
lan bu kotranın evvelce yol göster -
miş olduğu Endevor 2. ismindeki di
ğer eşi olan kotranın kaptanı Supvik 
rnotörlü yatına binerek İngiltereden 
hareket etmiş ve bulunan kotrayı 

alarak İngiltereye getirmiştir. Yan
lışlıkla Asur adaları açıklarına sü -
rüklenmiş olan bu geminin macera
sını kaybolan gemiye rastge1erek işa

evine gitmişlerdir. Kapıcının, gene • retleşen İngiliz gaz gemisinin kap
rali üç gündür görmediğini söyle - tanı şöyle anlatıyor: 

giliz • Amerikan petrol şirketine ait
tir. Kaptan Endevor l. gemisini na
sıl bulduğunu bir kere de tafsilatile 

(Devamı 6 ncı •nylarin) ······················································· 
Bulgar ordusunun 
.Sor. manevraları 

trıa lj>et bin <'pof i her gimJ:ü gibi 
l'lırıcı asına . 

de ıtı <ın çıkt ' gıtmek için apart-
J<ıt1 .. ı; Oudin ıt. Saı:ıt 11 raddelerin-

İngiltcrede Anna Hartcns ismin -
de bir kadın, yüzündeki buruşukla -
rın artması karşısında ne yapaca -
ğını bilemiyerek can sıkıntısile ken
dini seyahate ve bol bol yemek ye· 
mE:k merakına kaptırmıştır. Onun 
fikrince, seyahat insana en güzel yer
leri görmek fırsatı verir. Böyle gü
ZPl yerlerde türlü türlü yemekler 
yemek ise insanı her türlü elem ve 
kPderden ve bunlar arasında yüz 
buruşukluğunun verdiği üzüntüden 
de kurtarabilirmiş. Amerikadaki 
zenginlerin çoğu, her gün türlü tür
lü yemekler yiyerek artık bıkmış 

usanmış, iştihaları kapanmış adam· 
lardır. Bu yağlı müşterilerin iştiha -
sını oynatmak için Amerika lokan
tacıları akıllara gelmiyen yemekler 
uydururlar, türlü türlü şeyler ya -
parlarmış. 

mesı üzerine Scobiline'in gidebileceği 27 eylul öğleden evvel sekizde ü
bütün mahalleri arıyarak nihayet ele çüncü kaptan yine nazarı dikkatimi 
geçirmişlerdir. Sorulan suallere Sco- celbetti. On mil açıkta bir gemi gö
bline: rünüyordu. Fakat teknesi ufuktan a

~~tili!illiilll ' - Milleri ne gördüm, ne de onunla şağı kalan bu gemiyi görünce Ende-
randevum vardı, demiştir. vor 1. derhal hatıra gelmemek kabil 

·•ırı o ve R 
1'1<1 Yaptıü k'· oussclet sokak-t!n ı:::,l oşey· d"• 
~C:lt lMen .. ı onerken, ge-

ırıe 1 ŞUph l' 
t~ı.: rı, bır ot e ı, görünmekten 
<lıı~~ §Ü.Phell k~mobilden çıkan bir 
Ototrı "e Zor1;ı lfl1seler üzerine atıl
"'ı: b· obn, olan otomobile koydular 

ır .ı ca h . · 
dı \lah,., .ı ızıle köşey· d"' d'" Sırı .. \.la ot ı on u 

ı. e, lzitın d OJllobılin değil ken~ 
'l<!rJt " ah· 

l"ı'ıcııt•~ es Cen ı tesadüf edilmedi 
l -.ın ·· eraı '!? • • 
ı"'. lıtllid . ""outıepoff'u bu1-

r• · .rarıı ını kesti p k 
Hı,.ll'cJ n küçük . . a at, Yugos-
~·ı a " bır ~-"h . d <ı ~o "eneraı· :.-~ rın e Bela-
htll'rı rı~ beJtı · ın bedbaht karısı 
1 clı • · 1Yor v b ' 
\·llor hı.lg~~i sÖj>lü e u Ümidini kay-

ıt, te lt~ıun hayn~ord. G~ncral Kout
ı ~tt· . n a, old!l ~ .. 

.ğ1 •'Esk' gu va -
ı nıuharipkr.:a 

Anna Hartens, Amerikaya gittiği 

1aman, hep bu meşhur lokantaları 

dolaşmış, onların yemeklerinin ne -
Iasetine veya nefis olmayışına göre 
Joir<'r numara vermiştif. 

1 
Temiz b ir rnutfat< 

Anna Hartens'in Avrupa'nm muh
telif yerlerine giderek şimdiye kadar 
pek çok lokantaların yemeklerini de 
tecrübe ettiğini söylemiye hacet yok-
tur. 
AvusturyanıI\ vaktile ihtiyar bir 

(Devamı 6 ınct say fada) 

Polise haber verecekleri tehdidine değildi. Onun için gemiye yaklaşmıya 
de, Scobline: başladık. Biraz zaman geçti \'C bu-

- Peki, size yardım ediyorum, de- nun hakikaten Endevor 1. olduğunu 
miş ve hepsinden evvel sokağa çık- işaretlerinden anladım. Daha yak -
mıştır. laştığımız zaman geminin kaptanına 
Diğer generaller çıktıkları zaman işaretle şunları anlattım: .Sizi çok 

General Scobline'i ortada bulama - merak ediyoruz!:a Aldığımız cevap 
mışlardır. şu oldu: •Teşekkür ederiz. Bizi ha· 

Ertesi günü sabahı karısı, koca • ber veriniz, hepimiz iyiyiz.• Artık 
sının kaybolduğu haberini almış ve büsbütün yakına geldikten sonra ne· 
doktoruna gitmek için evi terket • zaket icabı bazı şeyler daha söyle -
miş ve kaçmıştır. miitik. Mürettebattan kimse yaralı 

Üç gün sonra ele geçen güzel Pla- veya hasta değildi. Gemicilerin hep
vitzkaya, kocnsının nerede olduğu - si iyi görünüyordu. Yalnız. bazısının 
nu söylememiştir. tıraşı uzamıştı. Gemiye de bir ziyan 

Fransa polisi, şimdi aleyhine tev- olmamıştı. Her halde İngiltereye ra
kif müzekkeresi kesilen General hat dönebilirdi.:t 
Scoblini arıvor. Bu kaptanın idaresindeki gemi İn-

Bulgar ordusunun sonbahar ma -
nE:vralnrı yapıldığı malUmdur. Bu 
resim son gelen Avrupa gazetelerin
de: görülmüştur. Bulgar Kralı Boris 
ıle küçük kardeşi Prens Kiril ma -

ı1evraları takip ederlerken alınmış 
olan bu resim, Kral Boris'in en son 
resimlerinden biridir. Bulgar ordusu 
Nöyyi muahedesi mucibince haddi 

asgariye indirilmiştir. Bununla be -
raber, bugünkü Bulgaristanda or • 
dunun yeni vesaitle teçhizi için hiç 
bir gayret csirgenmedi~i anlasılmak
t.ıdır. 
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1 HIKA YE 11 ihtiyarlığa karşı 
'-__;,..-1 _b_k __ _. En iyi çaı:e 
Biz kı 1 1 ( 5 incl •agfadan deoam) 

D •ı• ? imparatoru vardı; Fransuva Jozef. eğı iZ • İhtiyar İmparatorun Tirolda pişiri • 
( 4 ıincrJ •og/adan tlefJam 1 len bir çorbaya bayıldığını söyler -

va:zen: M. 8Uleyman Çapa" Deniz silahları 
Yarışı Hızlandı 

(4 iiucü •09/aJ".ln devam) 
daha bulunmaktadır. Torpil atmak 
için de her birinin 6 tane aleti var
dır. 

1 
1 RAoYoJ 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

bihakkın yapıp yapmadığını kontrol lerdi. Anna Hartens bu çorbanın ta-

eder. dını tatmak için İngiltereden kalk
İsterseniz onların muha,·erelerine rnış, Avusturyaya giderek bunu en 

Bunlar ingilizce de(S) hadile baş
lıyan balık isimleri alacaktır. 

Saat 18,30 plakla dans musi~ 
ll',30 Bayan ~ulya tarafı~dan ş :Si~ 
Armonik ve gıtar refakatıle, 20 d 

0 me:n Şen ve arkadaşları tarafın 
0
3
; 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 2. ~·· 
Ömer Rıza tarafından arapça 50• 

ta· lPv, 20,45 Nezihe Ye arkadaşları r· 

Uskumru balığı yanmamış kömür 
üstünde nasıl pişer? 

şöyle bir kulak misafiri olalım: iyi pişiren bir lokantayı bulmuştur. 
_ Boyun devrilsin, Allahtan bul, Koyun ve sığır kemiklerinden çı-

herif. Hala bulaşık bezlerini yıka - karılmış ilikler ezilerek doldurulan 

17 tane daha diğer sınıflara men
sup tahtelbahirler vardır ki, bunlar 
henüz yapılmaktadır. Bunlar, 1,520 
tonluk olup, mayin atmıya mahsus
turlar. l madın ha? Taraçadaki çamaşırları ördek gayet nefis olurmuş, diye i§i· 

toolamadın ha. Ben ise seni, onları ten Anna Hartens gidip bu yemeği 
ütUleyip, sandığa yerleştirmiştir, bi- aramış, bulmuştur. Şehrimize gelen iki Vsll 
le zannediyordum. . Şimdi, İngilteredeki meşhur lo - Mardin valisi ve eski Emniyet 

rafından Türk musikisi \'e halk şa,, 
kılan (saat ayarı), 21,15 orkestrr· 
22,15 Ajans ve borsa haberleri ve eo
tesi günün programı, 22,30 plakla 5 

23 lolar, opera \•e operet parçaları. 
son. 

YARINKİ PROGRAM .. · v b f - Aman hanımcığım, nasıl kabil · kantaların yemeklerini yiyerek bun- Müdürü Fehmi Vural ile yine eski . "Lim cim değilim bey aga ey olsun. Fasulyayı ayıkladım, ateşe !arı tenkit ediyormuş. Emniyet Müdürü ve sabık vali mu-

Kazanım kaynıyor! H koydum. O, suyunu çekinciye kadar Kadın, yüzündeki buruşukların art- vini Gazi Ayıntap Valisi Ali Rıza Çe-
----- bulaşıkları yıkadım. Tam bezlere s~- tığını gizlemiyerek içini çektikten vik, !stanbula gelmişlerdir. 

·ı-ı)ı. Saat 12,30 plakla Türk mu51 r~ 
12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif P 11 

neşriyatı, 14 son. _.,.,,,. tarçın ilave ederler. Yumuşak bir 
madde halini alıncaya kadar kayna
tırlar. Tıpkı bir reçel gibi kaşı1' ka· 
şık yerler. 

Çifte kagıtlıya, gelince : İki sigara 
kağıdı biribirine yapıştırılmak sure
tile yapılır. Bunun içine tütün, tütü" 
nün ortasına ufak ufak kırılmış es
rar konur. Dört, altı ve sekiz kfığıt
lılar da böyle yapılır. Bu esrarlı si
gnralara, külhanbeyler : 

b h l d Otur · b ' k k d ' Fatih Sulh Birinci Hukuk Hakim-Rakı, şarap sarhoşluğuna en • biraz daha Hacer anım ar a - - Yemek yemeyı ır ere en ı- 'i 
zcmez. Hele ilk defa içenler çok fe- saydın, şimdi hepsini bitmiş, bulur- nizc iş edinirseniz, artık elem ve kc- liğinden: ! 
na olurlar. Sersemleşirler, hatta ba- dun. . . der duymazsınız. Vefada Katipçelebi caddesinde 26 

Ertuğrul 

sadi Tel< 

Esrarın sarhoşluğu çok fenadır. ra gelmişti, sen geldin, acelen neydı, sonra demiştir ki: v 
yılacak dereceye gelirler. Bö~l~le - - Allah kahretsin, seni. Ehnden ış • • • No. lu hanede oturan Cemile'ye ma-

rini avıltmak irin toprak yedırırler, gelmez, miskin. . Kacalara deniz dam Eftimya. tarafından sa:an?i .\'e erııbt 
J ::r d b k d hır c ·1 al h ı 200 1 st h Bu gece (Büyükada) da, pe_rş cı.ı· kiıllil su içirlrler. lşiden, her hal e u a ının <mı e ey ıne açı an ıra ı ı -

1

) 

Eskiden esrarı, ekseriyetle hırsız· besleme hizmetçiye çıkıştığı?ı zan- yasak kak davasının icra ~ıhn~n m~~ke- (Ycşilköy), cuma (Heybe ı : ıcıer 
lar, yankesiciler, hapisaneye girip ncder. Halbuki, karşısındakı koca- • _, ) mesi sırasında Cemıle'nın '·ekılı bu mzırtesi (Büyükdere) de (Erke 

Sıdır 
( 5 ıncl sayfadan u.eoilcila.m t 1 davadan istifa etmiş olması hasebile 40 ından sonra azarlar) çıkanlar, kimsesiz, yersiz, yurtsuz ç_o- · v 1. · · tasyonu tar e e -

Cuklar, köprü altı şfıkinleri, beygır Tam bu sırada refikam odadan \'e a ansıya ıs kendi namına çıkarılan davetiyeye e e . 
- İkitclli, dörttelli, ilh.. derler. 
Bu şekilde esrarlı sigara sarmak 

bir meleke mcslesidir. Herkes kolay 

. · · d'. ' sizle mensup olduğu kumpanyaya verilen meşru hata göre mezburenin lstanbul Belediyesi süı ücüleri kullanrrlardı. Paşazade • ıçP.rt gır t. b 'ld · · · İ Tzl · Loid acen-
lerden, efendi takımından da içen- _ Aşkolsun Celal, dedi, kaç gün- ı ırmıştır. ngı 1 erın bl'v t . hali hazır mahalli ikametgahının Şehir Tiyatroları 
ler Vardı. Fakat. O"yle bugu"'nkü gibi, dür hala şu bluzumun düğmele - tası bunu almış, şunu te 1~g ~ m~ - meçhul bulunduğu anlaşılması üze- sant 20.30 da 

• . tir· Bugünkü tarihle Va ansıya ıs- . . h UltiJ yüksek sınıf, hatta orta tabaka a- rini dikeceksin. Bıktım, senın bu ten· · c 
1 

h b d İ gTz rine 2/7/937tarıhınde saat 14 tema - Kuru GUr 
kolay saramaz. . rasında revaç bulmamıştı. Bugün, belliğinden. tasyonundan a ınan_ . ad er ~ n ı ı kemede bulunmanız hususu ilanen DRAM : S perde 16 tabi~ 

Sigaralara ince mukavvadan, sı- . Sakın benı· terzı· falan zannetme - bandıralı Çeyn gemıksınd~n aöı~landşu teblig edildiği halde gelmedigyinizden TuMrkçef1!_ 
• v tı k kl d b"r maalesef bir çok gençler, miınev • b'ld' ·ı t · g e en Yazan : · 

gara kagı arının apa arın an ı yı·n B"n su h'ıka"'-·enin muharriri, ya- malümat ı ırı mdek.ek ı.r. E d hakkınızda usulün 402, 405, 406 mad- ş-"rıı d k 
"d t ı ı· · alrnış verler, artistler, snn'atkarlar, sosye- " J 

1 
t 11 • 12 a geçe n e Sbakespeare M. u 

e zıvana yapma a e la mı - zı y.azmakla gf'çinen, aciz bir kalem evve saa ı a ı ·ı b - delerine tevfikan gıyap kararı veri-tır. Böyle yapılmazsa, elden ele do- te ndnmları, kibar baynnlar, arasın- · ı F t e in 260 mı cenu u gar- e e ·~ 
b 1 

da serserilerden daha fazla esrar sahibiyim. Fakat, Bizim bayan kom- v?~ · as en n rdu Bu telsiz e _ lerek davanın bakılması 20/10/937 l BELEDIYr.. 
Baş tarafa da sigara kağıtlarından müptelfüarı \'ardır ve zabıtanın ço ~ 

1 1 
minin kaptanı Alko tara ın anım- . k" ŞEHiR TiYATRO laşan sigara çabuk dağılır, ozu ur. k '"U]arımızın bu mütemadi hırıltıla - bısınde bulunuyo k. f d ~ tarihine rnüsadif çarşamba günü Sa· irı~~ın~ STANBUL stJ 

pi.ıskül yapıştırılır. Püskül, sıgarayı zehir! buluyorlar. beni böyle yetiştirdi. Onun dikişle- za1anmıştır.> ı· ld • • da bil'esale veya bilvekfile gelmedi- Jlıııı'ırın ' saat 20·30 da 
. sıkı kontrolüne rağmen bu müthiş rından. zırıltılarından aldığı ders er e at 10 a bırakılmıştır. Yevmı rnez ur- ırıı[ 1 ~l/[I 

cabuk yakar. Ve yakılan sigara el- . rı· nt söküklerini ben dikerim. Bunu Endevor 1. 27 el. yl u dadgazF getmısı g· iniz ve müddeti kanuniyesi zarfında ' T k den ele dolaşarak herkes birer nefes Kaçakçılık Bürosu esrar, eroın ve • ç tarafından r an a a as ene- O 
8 

di 
• n"ızlice size ifşa ediyorum. Sakın be- :yn . b b" . d .. _ itiraz etmediğiniz takdirde gıyabı - OPERET.. 5 perde koııle çeker. Son nefesi çek<?n, sigarayı bir saire gibi zehirli maddelerı satan, b •• t nın 260 mıl cenu u gar ısın e go akil k h-k·· 

fesin, bir ldll3hın, bir şapkanın a ı- ' ı rulmuştur • lt ka,..tran, 1·çen ve içirenlerlc mücade- nl matbaadaki arkadaşlara, mure - .. .. _ nızda davaya b ara u -um ve- Yazan .· Türkçesid:

1

•

1 
le~·e baclamadan evvel, İstanbul un tiplere falan söylemeyin, rezil o u - .' 

24 1
" ld k . lara rileceğini bildirir işbu gıyap kararı Edvar Burdı Fikret ,.. 

na kor. Buna esrarkeşler : .; ~ Halbukı, ey u e çıd aln şayta500 usulün 141 inci maddesine tevfikan M • 30 d MatiıJe - Soğutmak! muhtelif semtlerinde bir çok esrar rum, sonra. göre Endevor l. Asor a a arının j . k . 1 k - Pazar gunlen 15. a 
bir müd- kahveleri ,•ardı. Buralarda günün Şimdi, siz söyleyin, komşularıma •. d .. ··ıd_ğ_ "d t':blığ makamına aım oma uzere • 

Derler. Sigara böylece, d b' k gile yanar da bana da kılıbık denir mi? Asla!. mil cenubu garbısın _e goru u u ı - tlanen tebliğ olunur. • te 
det dinlendirilmezse, ikinci turda a- her saatin e ır ço nar ' • BEDİ GÜNDÜZ clia ediliyordu. Bu rıvayetler orta- ÇOCUK: Çarşamba 14 

damakıllı ynnmaz. bir hayli de perakende esrar satılır- lığı çok meraklandffmış olduğu için Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hô- LA FONTEN BAB~ 
Sigara bittiği zaman söndürmek dı. s t r at o sf erde bı'r u Ua krottmraınştıın. bulunamıyacağı korkusu kimliğinden: Yazan: Müı:ilc .tl 

vazifesi yakana aitti. Buna da: Bunların belli başlıları şunlardı: Ç Ş Hazinei Mııhakcmat Müdürlüğü- Ekrem Reşit Cemal ııe:;.,. - Öıdu 
.. ı·mek'. Galatada Acem Timurun [Timur, . - . . .. . . Kotra, Çeyn ""misi tarafından gö- .. p lt K t J addes· 6 sa ,.,... .... 

Derler. kaçakçılıkla mücaaeıe teşkiliitının SovyeUer Blrlıgının tecru cı pı- rüldükten ve yukarıda söylendiği yılı apnrtımandn kahveci Kiryako Sultanahmet Birinci Sulh ııııI< - be b'° nun anga ı ur U UŞ C ı - UUlllUIOHlllUUIOlmumıoUIUUtlltrHt11HllOUIUHlftl ı.I~ 
Esrarı çok içme;~ itiyad edenler, teessüs ve faaliyetinden sonra kah- !otlarından Gvozdev v\ ~uzn~ts~.~ üzere kaptnn Supvit'in Fılent mo • Yuvanidls aleyhine açtığı alacak da- HfıkimUğinden: •!il' 

böyle birkaç sigaradan anlamazlar. vcsini kapatmıya mecbur oldu, bu snn zamanlarda. 
1400 1 

ome re ı törlü yatı tarafından İngi!tereye ge- v25ından doloyı müddeialeyhe ilô- İstanbul Maliye Muhakeınat '',~ 
tiçü, beşi bir nrnya gelen esrarkeşle- işten çekildi. Bir müddet bu işle meş- Moskova - Harkov - Moskova yolu tirildikten sonrn çanlor çalınmış, her nen tebligat yapıldığı halde mahke- dürlüğünün Mahmutpaşada Mcdt,. 
rln 10-15 sigara içtikleri vlikidir. Her gul olmadı. Sonradan pe_rakendecl- üzerinde bir stratosfer uçuşu yap - tarafa seliimet haberleri verilmiştır. meye gelmemiş ve müddei \•ekili ve- soknk bililnumara hanede ot~,• 
sigaranın, her nargilenin üsiüne tat- liğe, Uırunçarşı başında, bır kaç ada- mışlardır. Maamafih kotradaki gemkiledn saik ibraz ederek muameleli gıyap Osman oğlu Salih aleyhine •Ç.;, 
lı yemek ôdettir. Bnl, ekmek kadayıfı, mı vasıtnsile esrar, eroin snttırmıyn Bu uçuş. çok fenn hava şeraiti al· karıları. kocalarının bir daha böyle kararının ililnen tcbligini isteme..si 116 lira 82 kuruş alacak da,·ası·~~ 
lokum, kuru incir ve üzüm esrarkeş- başladc tında, 9 

bin metre irtifada cereyan bir seyahate çıkarak kaybolmamaları U?<rine olveçhile hukuk usulü mu- cereyan eden muhakemesinde"'"~ 
ierin bayıldıkları tatlılardandır. Bu- Mal istiyenler, sokakta, seyy~ t~z- etmiş ve pilotlar, mesafenin ıki sü- için, şimdiden onlardan söz alarak hekemelcri kanununun maddei mah- deialcyhe tebligat yapılamadığı : • n

" 
0

, g~Lt"r}ar da işportalarda, meVSıffil - lfüÜnÜ, hiç bir yer göremeden bU • bo''yleı 'kı"nc·I bı"r yOICUlUg~a yollanma• 'b' 'k 'b d'l b d } n tıll' 
• "" • su•ası mucı ınce vesaı ı raz e ı - rülmüş ve w ıta a yaptırı a t<' - el

.la"! ne go'"re u"zu"m, portakal, incir ve ilh .. .ı.utıar üzerinde katetmek mecburi- malarını temı'n '"deceklermı· ş• ... Fa - h 2 "dd 1 1 ne 
" dığindcn ba sile O gün mu et e kikatta da kendisinin e ycvın ıdıJ _ Ciliilanmak! satan Timurun adamlarından bir il·i yetinde knlmışlardır. Bütün uçuş kat kabil mi?. Gemiciler icin deni • ırönen muameleli gıyap kararının de bulunduğu da anlaşılamaınıŞ 

0
,.,. 

Denir. Tatlı, esrarın tesirini arttı· Kürde yanaşırlar, yemiş ıılıyorf!IUŞ müddeti esnasında. hararet, tayya • zin tehlıkesi de cozip değıl midir?. ıeb!igine karar verilmiş olduğundan ğundan ilünen tebligat icrasın•19"~1 "b" 1 11erı'ne sıkış relerin bulundug~u mıntakada, sıfır- ;ıı .ı rır. Tntlı bulamadıkları zaman, bol gı ı yapar ar. parayı e - Jstanbul Asliye mahkemesi Beşin- muhakeme günü olan 21/10/937 ta- rar verilerek duruşması 12 • ,,ı şeker!~ adeta bal gibi çay içerler. tırıp Qradan uzaklaşırlardı. Pcraken- dan aşağı 35 iliı 40 
dereceden aşağı ci Hukuk Dairesinden: rılılne müsadif perşembe günü saat tarihine rastlayan cuma gün• '.,;ı 

Kesme şeker yerler. deciler esran, rroini Üzerlerinde ta- düşmemiştir. Nazil oğlu Husrevin İstanbul Mu- tO dn müddeialeyhin bizzat veya bil- on dörde bırnkılmış olmakla ';ı· Esrarlı kahve, bolca şekerli kah- şımazlar, civardaki yangın yerleri • ;;ı-;;;;;'ştur O zamanlar beher nargile' hakemat Müdüdyetl ile yedek subay vekôlc mahkemedÔ bulunması veya geçen gün ve saatte Sultanahın•~ d' 
venin içine bir miktnr esrar katıla- nin kovuklarında saklarlar, mf4tcrl 20 kuruştu.] tekkeleri [sabıkalılar nkulunda şoför Bursalı Mustafa a - kanun! müddet zarfında itiraz et - rincl Sulh Hukuk mahkeıneS''1ı1r 
rak yapılır. Bu şekil, esrarkeşlerce çıkınca. abdetst bozınıya gidiyorlar- esrar kahvelerine tekke derler.) şöh- leyhlcrine açtığı davada malüliye- mesi ve aksi takdirde bilcümle vô - hazır bulunması veya musadd•~·r<I' 
o kadar makbul tutulmaz. mış gibi, harabelere saparak malı retli esrar ocaklarındandı. tine sebebiyet verdiğinden 500 lira kınyı kabul etmiş addolunacağı mfid- \•ekil göndermesi ve aksi tak ı ' 
Esrarın en fazla tesir yapanı, in- gizledikleri yerden çıkarıp. müşteri. Bugün, bu şekilde bir tek esrar tazminat davasından dolayı licc !it- deialeyhin ikametgôhının meçhuli- da.•aya gıyaben devam oıun~':,. 

sanı harap edeni, zehirleyeni nargi- ye verirlerdi. Ekseriyn, Rüster.ıpaşa kahvesi yoktur. Bütün tekkeleri za- teblig bunlardan Mustafaya gön<ie- yetine mebni tcblig mnkamına kaim teblig makamına kaim olmak ~) 
le ile içilenldir. Günde 20 - 30 nargi- camiine inecek yokuşta, etrafı lıoş, bıta kapatmış, kökünü kurutmuştur. ıilen dava arzuhalinde: mübaşir ta- olmak üzere ilim olunur. (937 - 801) iliin olunur. _ (10~ 
le içen esrarkeşler görülmüştür. Es- kiirgir bir evin duvarının dibinde Fakat bu şayanı şükran faaliyete rağ- ro!ından \•erilen meşruhalta şoför ~ 
kilerden Sarı Saffet, yenilerden tezgali kurarlar, eroin ve esrarları men, hfıla esrar satanlar olduğu gibi Bursalı Mustafa okuldan alakasını 
Merhaba Mahmut bu hususta rekor da, · ıu evin duvarında sureti mah - nargile ateşliyenlcr de vardır. Bir keserek çıkmış ve halen nerede ol -
kıranl:ırdandır. Saffet (Kabak) ı e- rm:ada açtıklan muhtelif deliklerde takım eski tekkeciler (esrar kahve- ciuğu meçhul olduğu görülmüş ol -
linc aldığı zaman kolay kolay elin- eaklarlar, pek emniyetli müşterile - ]erinin sahiplerine tekkeci denir.) mı:ıkla Mustafa hakkında sebkeden 
den bırzıkmaz, bir kere çekıniye baş- rine buradan çıkarıp çıkarıp verir- evJerinin müsait odalarında cok faz- taleb üzerine ilanen tebligat yapıl
ladı mı, dudaklarını kamıştan ayır- }erdi. Timur, gecen yıl öldü.] Talim- la güvendikleri müşterilerin~ nargi- masına karar verilmiş ve yevmi tah
madan mübalağasız beş dakika ne- bone arkasında Eyüplü Mustafanın, le içirmekte, çifte kağıtlı dumanlan- kikat dahi 16/11/937 salı saat 14 de 
fcslenirdi. Ttırlabaşında Çukur sokakta Arna- drrmakta ve dirhem dirhem esrar talık kılınmış olduğundan yevmi 

Fitil, şu suretle yapılır: Hazır si- vut Süleymanın, Ağacamiinin arka - satmaktadırlar. ınc:>zkılrdo bizzat gelmediği ve mu -
~araların ortasına kibrit çöpü ile bir sında Arap Sabrinin, Topanede Kü- Bazıları da, kabağı cebine, kamışı ~ddak bır vekil yollamadığı takdir
kanal açılır, elde yuvarlana yuvar- çük Alinin, Kule dıbinde Yahudi Bo- beline sokup, İstanbulun muhtelif de hakkında gıyabında muamele ya
lana uzun ve ince bir şekil verilen horun, daha evvelleri Yenicamide semtlerindeki ynngın yerlerini dola· p~lacağı malüm olmak üzere keyfi
esrar bu kanala sokulur, sonra siga- Ü~küplü tsanın, Yeniçarşıda Şaha - şarak serserilere, küfeci çocuklarına yet hukuk usulü muhakemeleri ka-
ra yakılır, uzun uzun nefeslerle içi- nın [Şabanın kahvesinde günde iki kabak çektirmcktedirler. nununun 141 ve 142 inci maddelc:>ri 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ~~, 
bütün ağrllarınızı derhal keser. lcabıftP 

günde üç kaşe ahnabilir. 

Ur. yüz, iki yüz clH nargile yandığı çok fDeuamı var) (561) 
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'•· 
- fijç te açma değil. Yalnız bu ldıkları neticeleri anlattı. Delikanlı, 

hayali hikayeyi iyice tetkik etmek şimdi hiddetini unutmuştu, onu de
lazımdı. Bunu hayali bir hareket nok- rin bir aUıka ile dinliyordu. Ayni za
tası olarak alıp, katili, bizzat kur - manda rengi sapsarı olmuştu. Mü -
hanların yakınları arasında aramak fettiş sözünü bitirince : 
lAzımdı. 

Müfettiş sustu ve vakur bir sesle 
ilave etti: 

- Katil, altınızdan biridir. 
Senter bir adım ileri attı ve : 
- Ne dediniz? .. 
Diye haykırdı. Vorobeyçik gayet 

sakin cevap verdi : 

- Gayet mantıki bir şey söyledim. 
Sonra müfettiş, o gün Mösyö Vog

ler ile yapmış olduğu mülakatı, var-

• 

- Yalnız, dedi, içimizden üçünün 
ölmüş olduğunu hatta, bir dördün
cünün de belki ayni akıbete uğradı
ğını düşündünüz mü? 

- Evet. 
Senterin sesi titremiye başlamıştı: 
- Ve caninin geri kalanlardan biri 

o!mak ihtimalini de düşündünüz 
•• ? mu ... 

- Evet. Onu da düşündüm ve bu
nun için sizi istettim. 

Senler, soğukkanlılığını muhafaza 1 Bu sefer müfettiş nyağa kalktı: Şimdilik, dedi, dostunuz Na -
için büyük bir gayret sarfetti, mu- - Evvela siz bana hesap vermek mot'un öiümü ile Gerniko'nun vuru-
,.affak olarak dedi ki : mecburiyetindesiniz, Mösyö Senter. luşu ve kaçırılışı hadiselerini bir ta-

- Şüphesiz, beni buraya çağırmak- Diyerek zile bastı. İçeriye giren pa- rafa bırakalım. 
la sadece varmış olduğunuz bu par- lise: Senter acı bir tebessümle sözünü 
lak neticeleri bildirmek istemiyor- - Zabıt katibine söyleyiniz, dedi, kesti : 

sunuz. buraya gelsin. - Ya ... Neden bir tarafa bıraka-
- Öyle. Sizden cinayetler oldu - Polis çıkınca Senter : hm? Belki bu cinayetleri de ben iş-

ğu zaman ne yapmış olduğunuzu, - Zaten, dedi, Uk gündenberi ne ledım? Olabilir yn .. 

nerelerde... kadar soğuk bir rnahlük olduğunuzu - Olabilir. Bir şeriki cürmünüz 
Müfettiş sustu. Senterin yüzü o anlamıştım. Her halde yine görüşe- vasıtasile öldürtmüş olabilirsiniz. 

kadar de{!işmişti ki, devam edemedi. ceğiz. Senler yumruklarını sıktı : 
Delikanlı, boğuk bir sesle: M.üf~ttiş, yine sükunetini iktisap - Bir şeriki cürüm mü? Doğru. 

- AJçzık, diye homurdandı, beni.. etmıştı : .. . . . . . jHer halde onun kim olduğunu da hi-
beni .. diinynda her şeyden fazla sev- - Çok muteessıfım, dedı, sızı, mes- ıliyorsunuz. Sakın bir hnvıılet olmn-
diğim dostlarımı öldürmüş olmakla Jeğimizin hazan nazik ve ağır vazi- 'sın ? • 

mı itham ediyorsun! yetlerini idrak :de?ile~e.k zihniyette - Hayır. Lakin bir şey nazarıdik-
Müfettiş soğukkalılığını muhafaza sanıyordum. Şımdı, sızı dostlarını- katimi cclbetti. Rollerimizi değişmiş 

ediyordu : zın katli hadisesi hakkında sorguya 
·- Beni mazur görmeniz lazım. çekeceğim. Eğer bu tarzı hareket 

Hatıra gelen her ihtimal üzerinde hoşunuza gitmiyorsa. derhal söyle
durmak, vazifem iczıbıdır. yiniz, istintak hakimine bildiririm 

- Fakat beni tahkir ediyorsunuz! ve hakkınızda bir tevkif müzekke. 
Vazife!.. Ne \'azifosi. Aptal !.. Sen resi kestiririm. 

dostluk denilen hadisenin ne kadar Senter cevap vermeden içeriye 
yüksek bir his olduğunu esasen an- zabıt katibi girmişti. Müfettiş ona 
]ayacak vaziyette misin? Bana bu yer gösterdi. oturttu. ıSenter, hidde
hrıreketinden dolnyı hesap vermek titıden, anlaşılmaz şeyler homurda-
mecburiyctindesin. nıyordu. Vorobeyçik: 

görüyorum. Ben mi sizi sorguya çe
kiyorum, siz mi beni? Bilmem hatır
lıyor musunuz? Dostunuz Gribbe 

öldüğü zaman, aklıma gelen bir ihti-

mali söylemekten çekinmiştım. Bu 

o kadar korkunç bir ihtimaldi ki .. 
Bunu bugün söylemiye mecburum. 

Gribbe o gün izahına çalıştığım şe
kilden büsbütün başka bir şekilde 
öldürülmüş eı.abilirdi. 

•'' sak"''" 
;v 

a~ıı-

1 

- Ştiphesiz benim tarafılll 
d ~ ·ı . ., r· egı mı... liııtı 

- Evet, sizin tarafınızdan· 01ıd ı.1 lıyor musunuz, Gribbe katle siılıı 
7amnn sizin evinizdeydim ':~ıvı11 
fcryadınız üzerine dışarı k 11vııl' , Siz, dostunuz geldiği zam~n ~811çtf 

1 kucakla ırken ensı:>sine ~~ 13t1ıı' 

1 vurup öldürmüş olabilirsınıı. 

ne buyurulur?. 0ııı 
Senler başını elleri arasıııtt 

idi. sôfıe 
- Hiç, diye kekeledi, bu?ıı :ırıı ıf· 

yecek bir şeyim yok. Allah ıns> 
tiradan saklasın. 

Vorobeyçik gülümsed~.: .. se11ıef 
- Müsterih olunu mosY0 e<f sa' 

d d. 1 . d" . d n bir ş . :.t(' c• ı, ya nız şım ı sız e ~ 1111 • 
rcıcağım. Vakıa bu soracag ... i} et 

l va."' ~ılı kanunen, polise karşı o an ı y 

nizde bir değişiklik yapaınıı; ,.c,re-
b . kanna .ıvr· yl!lnız şahsan bana ır. • ·i 0lv 

cektir. Arkadaşınız Grıbb~ ~niı? 
mediğinize yemin eder mısı 

Sente rayağa kalktı : 111 irı C' 

- Cenabıhakkın ismine yeb'ot''f" 
arı 

dc:>rim ki, ne arknda~.ıın .. medirı1 ·1 ne de ötekilerini ben oldur ı rtıf 
(Deva.fl'l 
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Harici Askeri Kıtaatı 
ilanları 

7 -S O N T E L G RAP - 6 Birlnciteşrln 937 

Trabzon gal'Ilizonu için 256 bin ki
' lo una kapalı zarfla verilen fiat pa
halı görüldüğünden yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah-

1• t 1 d b • • • d e min edilen bec\el 30720 liradır. ilk a yan ona as 1 1 r an 1ç1 n teminat 2304 liradır. Eksiltme 11/10/ 

Başpelılivanlık kemeri dün me
rasimle T. Hüsegine verildi 

O 1 h f .1 t v 937 pazartesi günü saat 15 te Kale-

S m an 1 arp su n u uza g 1 na deki komisyonda yapılacaktır. Şart- Dün saat 16,ap da Eminönü Halke-

/
cfuğunu söyleyen Bay Agfıh Sırn, 
sözlerinin sonunda Tekirda~lı Htl· 

1 seyini tebrik etmiş ve kemerı merz.
rimle kendisine vermiştir. 

ııamesini görmek istiyenler 30 ku- vinde güzide bir davetli önünde Tür-d •• ş o re b i 1 ece k ti ! ruş mukabilinde mezkur komisyon- kiye şampiyonu Tekirdağlı Hüseyi-
1 dan aldırabilirler. İstekliler ihale gü- ne merasimle kemer \erildi. 

B ık h b • J • • k • •• [ d nü Ticaret Odasından kayıtlı bulun- 1 Davetliler kapıdan içeri girince 
Q QR Qr lnuen OnCe l gun er e duklarına ve ikametgah vesaiki ib- Eminönü Halkevınin pek yakında 

Osmanlı -'onanması o h l' J d • ? raz edeceklerdir. Arttırma ve eksilt- l ynpıhcak binasının maketini gör -

Bu meyanda Eminönü Halkevi ta· 
rafından organize edilen gayrifcdere 
klüpler arasındaki şampiyonayı ka· 
zanan Aksaray klübune de bir kupa 
verilmiştir. Harp ilan ediliyor, 

lnu .. ' 

uı ne a ue g l • me kanununun 32, 33, 34 üncü mad- dülcr \"e çok bcğrndılcr. 

k f delerindeki csasata uygun olarak Saat tam 16,30 da Eminönü Halke-
d onan man ın haberi yo • isteklilerin verecekleri t~kl~: .~ek~ \•inin şirin konferans salonundaki 

wrsin .. diye Balkan harbinden önce tupları ll/J0/937 pa.zarte~ı gunu saat giizide dav~tlılerı önüne Türkiye 
1 Bay Agah Sırrının sözlerınden son
ra Eminönü Halkcvinin himayesın-0 gım IJ.alkan deniz harbinde 

'lf rnanzı donanmasının Başkatipliği
l; Yapan emekli Binbaşı f Jısanın not
lı,rını ve müşa1ıede1erini derce baş-
Yoruz. 

14 te Trabzon kalesındekı satınalma ! Başpehlivanı Tckırdagwlı Huseyin, bu misalleri birer örnek halinde an- . 
komi yonuna vermeleri. rnyunmuş olnrak geldi. Ev Başkanı 

.445,, c6385> 
Bay Agah Sın ı Levent, çok güzel 

]atıyorum. 

Allahtan olmuş ta Bcruttan çıkar- lf. 

bal3.ay ihsan bulunduğu mevki iti .. 
ra;ıle. donanmanın bütün muhabe· 
bi 

1 elınden geçmişti ve .. Balkan har .. 
W.~e tekaddüm eden günlerden BÜ· 
~! harp sonuna kadar hep ayni va .. .. , ed b n «: ulunmuştur. 

ken cenuba doğru gitmişiz. Çünkü, Kor Merkez kıtaatı hayvanları ih· bir hitabe ile Tekır dağlı Hiıseyine 
diploma ve kemeri verdi. casuslar, İtalyan donanmasına bu tiyacı içın 382000 kilo arpa alınacak-

. t• "hbar etmı'sler onlar da bı'z· Ba'-' Agah Sırrı sözlerine, böyle 

deki 16 spor khibü namına bir spor
cu söz söylemiş ve Eminönü Halke
vine, kendilerine kucak açtığından 
dolayı teşekkür etmiştir. 

Bu sözlerden sonra davetliler, h~
zırlanan büfelerde izaz edilmişler-vazıye ı ı :ı: ' 1 Itır. Tahmin edilen bedeli 15280 lira- " 

._, h p lı"manlarda aramak ı·('·n bir günde gelıp Evi c:ereflendirdik· dir. ua a cenu .,., dır. Şartnamesi Kayseri Kor Satınal- ~ 
ı ko'-'Ulmuslar leri için davetlılere teşekkür ettik- Emın· önü Halkevil1J·, bö'-·le her s • yo a p " ~ • m2. Komisyonundan parasız alına - " 
\Takı"t gece yarısını gecı·"ordtı ten sonrrı , bu seneki rıüreşlerin, ge- ne muazzam gu-reş müsabakaları teı-' · " · bilir. Eksiltme 1/11/937 pazartesi gü· b 

Saks açıklarında idik. Kamara • nü saat 15 de KayS€rl Kor Satınal _ çen senekine nisbetle daha iyi oldu- tip ederek birçok pehlivanların, d-
tu onanma BCZ§katibi doğrudan doğ· 
8i:a. ~alkan deniz harbinin hikaye· 
Yet~ !lttmeden harpten önceki vazi· 
tn ere de temas etmekte ve .. donan· 
Gi~~ın tı~umi vaziyeti etrafında ve
trıe ak arı tle birlikte bazı izahat ver .. 

tedir.] 

l'i~ ~alkan deniz harbi Osmanlı ta. 
<lir ınuı hakiki yüz karalarından biri· 
bak Fakat, bu harbi teknik ve taktik 
ı~ 1

?11ardan ziyade kaybettiren baş
lit~anın, ihtiras ve ihtirasla birlikte 
tne:fen partizanlıktır. Baştan aşağı 
birı\ 1• Parti ve şahıs ihtirasile biri· 
<!on: giren ve hizmetten geri kalan 
·nh" nıa kumanda anasınnın nok-

1'1bi ~ndan Mondrosta feci bir mağ
hhılete uğradığı kadar İmroz har
tiy ~ sanki zaferlerinin zekatını ve
tof<;t <ırnuş gibi davranan ve Ave· 
erk? Yunan milletine bağııJla%n 
fuıı ~ da donanmayı yine o A vero -
~aza 0"~amasından zor kurtarıp Bo· 

l3al getırmişlerdir. 
ıton;an harbine, yani İmroz ve 
ce b os felaketlerine girmezden ön
leri ~~~r~ tekaddüm eden vaziyet
olur. ır ıkı misali ile vermek doğru 

OSMANLI DONANMASI 

Suıt BERUITA ! 
Uzun ;n liamidin otuz üç yıl süren 
tınıp ev:rei saltanatı esnasında Ka
SuııaaŞada hapsolup kalan donanma, 
~ahai- neşadın meşhur Rumeli se
tllrışt ınden sonra Akdenize çıktı. Bu 
t~lirn an lnaksat hem gezmek, hem 
tlidiırn~e .:ınanevra idi. Beruta kadar 
:Satb ıştı. Filo, başta Amiral gemisi 
lısındaros olmak üzere Turgut zırh
'1tıtan~n, Yadigitn Millet, Hamiyeti 
liarni/e, Gayreti Milliye, Nümunei 
ınır1 d~ torpidolarından ve Taşoz 

l>{'Ykı Ş:t destroyerle Berkı Satvet, 
t E.:k'-~ı "ketten ve Tiri Müjgandan 

"'>tı ed· 
l3erut .ı~o.rdu. 

olrnuşı a gırışırniz adeta bir hadise 
1'ttuı: 1 .. u. Burada iki sınıf halk vardı: 
lull'la.n~:a.n .. A:nplnr, Dürziler. Müs
lar, lirn buyuk tezahürat yapıyor
tade eaanı her türlü vasıtadan isti-
iç- erek d 1n dold onanmayı selamlamak 
~ddınn ~Uyorlar, Dürziler ise tam 
t'os~ri oşnutsuzluklarını açıkça 
~ tutt:~~lardı. Ve .. bahriyelilerirniz 

1llcın1 ~r aylık deniz yolculuğunun 
~ eğlençı·ı arrnak isterler gibi çılgın-
'J(' Yor} d .n bunları ar 1• Fakat, ne yazık ki 

A.rnıraı 'l': ?craber olamıyordum. 
~olt ot0rit hır ~ydi ve çok sert, 
r,ttnıaz b~r ve ekseriya hiç dışarıya 
~ı~ı olduğ adamdı. Kendisinin ka
;u.ç UUndeu~ i~in ben de ancak bir-
a Sıkabili ır ıznini koparıp dışarı
l{cna· Yordum 
~ ISi de d . 
,_, a o Vak·t 1ışarıya çıktıkça ekse-
t ttılen de~ı c darei mahsusa:. adı 
t Centesfn<! e ... t deniz yolları Berut 
ada. Ugrar b. k .. 

tır- ,_ geçirird· h: ır aç saatını o-
t"" ı. ~ır .. 

tır n kcnd· . . gun gemiye dö -1itl ısını ·· 
eler · J\cented gormem icap et -
~·oktJr. oraya ~t ~lduğunu tahmin e
bu u. J\centeg mtım. Fakat, orada 
tır !\()an baıı emuru bana şundan 

~111 settikte • 
......_ l{ı &etirdi n sonra lakırdının 

ıtı<llt. u~unı İh 
h~d~e ile İtal san Bey, Devleti Os
~ . ?tıi Var Ya arasında siyasi bir 

dı \• acaba bu ·· 1 d ? ........ ,.. e··llav . guner e ... 
d Qaz. e cttı • a... ı Şayialar . 

........ ll· deveran ediyor 

biy ll' §e:> den h b 
ı · e C{?va a erim yok 
'~ığ· I> "~rd· ·· 

~lacı 'tndcn zi dım. O benim bil-
btt s 'gırnı v Ya e siyasi bir sır 
lı •rtı e asker}'~· · 

(lle11• llluhar ıgırnın tesirile 
tı::ıllıtııyordu. :Saz~ ettiğimden şüp -
clo" anın 'h elkı de h ki . . 
b lttuda .oaşküu l·~. ~ ı ıdı. Do-
cı <l{:Jı oları. doğruya ~ıgı.nı yapan ve 

1~lcr· 11 birisJ h mıralın şahsına 
' ~.ıı;.nl!cekti. ~:;alde siyasi ha-

1Yorunı ll' at, ben ısrarla: 
· ıç bir Şeyden ha-

mın kapısı vuruluyordu. Uyandım, mn Komisyonunda olacaktır. Eksilt- ğunu ve gelecek senekilerin muhak- }erinde olduğunu iddia ettikleri Baş. 
kapıyı açtım. Vardiyada bulunan ne· mc kapalı zarf usulile olacaktır. Mu- kak daha mükemmel olacağını söy- pehlivanlık payesinin kimde oldu
fer karşıma çıktı ve elindeki zarfı lcmistir ğunu tayin ederek Türk sporuna hız· vak kat teminat 1146 liradır. Teklif ı ı: • 

uzatarak: . . ! mektupları 11111937 pazartesi günü Güreşin, 'fiirkün kendi sporu ol- met ettiğinden dolayı tebrik ederız. 
- Şimdi Izmirdcn gelen clhsani- saat 14 e kadar Kor Satınalma Komis- • • • 

Donanma kumanoan lıôı ye. yatının sü\·arisi \'erdi. Çok acele d b• •kJ • 
başkatı b i bin başı . ' yonu Reisliğine Hrilmiş olacaktır. Trenlerle yarış e en ısı etçı Boy j hsan ve maht·emmış.. . Bu saatten sonra mektuplar kabul e· 

Dedi. Zarfı aldım, açtım. İçinden dilmez. İsteklilerin icabeden kanuni 
berim yok!.. Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Pa- vesikalarla birlikte komisyona mü • p a İ 1 1 a l d 

Deyince kulağıma eğildi, usulca- şanın imzasını taşıyan bir emir çıktı. racaatları. •
505

> •
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cık : Bunda şöyle deniyordu : lf. Son günlerde Fr nsız bisikletçik-
- Her halde bir şey olmalı ki, on c ftalya ile Devleti Aliyei Osma- Kırklareli Tümen birlıklerinin ih- rinden Paıllard. geçen gün Month-

Bu maçta Sochaux\ın galip çık~ 
cağı umuluyor. 

••• beş gündür, Berut limanına İtalyan niye arasında m~1ıarebe başlamıştır. tiyacı için kapalı zarfla 3000 ton odun Iery'de saatte 137 kilometre 330 mct-
ticaret gemileri gelmiyor.. Donanmanın serıan Çanakkalede top- satın alınacaktır. Muhammen fiatı ' re gitmek şartıle dünya rekorunu Macar Szabo 2 millik dunya rcko-

Dedı· ve .. so .. zlerine ekledi : ı n as k d F k t b ı or resmı· hakem runu kırdı. 300 yarda'-·ı 30 saniyede a m . ı.> 
1

• "? •• • 1 kuruş 25 santim olup tutarı 37500 ır ı. a a u re" " 
- Siz bu meseleyi bir kere Ami- Garıp. şey dc>ğıl mı. Tcsaduf kar- liradır. İlk temınatı 2812 liradır. iha- olmadığından sayılmadı. Rekoru _ Y:oşarak dünya rekoru yapan Kovac-

raldan sorunuz.. şımıza Italyan donanmasını çıkar • 1 . ? 61101937 1 .. .. t 16 d _ nun snvJlnmama ına rag~mcn Pail- da~ sonra ikinci Macar atleti Szabo 
H k .k b d ~ .. 1 · 1 . esı - sa ı gunu saa a .. . 

8 
d 

a ı aten u a amcagızın soz en mış olsaydı ne Osman ı Amıralı, ne d Ş t . h .. T'" S lard en sür'atli bısıklef,.idir. 
1
2 millik (3218 metre) mesa!e .. yı a~ . ır. ar namesı er gun umen a· ""s 

bende merak ve heyecan uyandırmış de donanmaSl için bu emrı almıya 1 K . d ... 1 b"l' Georges Paillard geçenlerde, val- kika 56 saniyede koşarak dunya re-. . . .. .. A . 1 • . tına ma omısyonun a goru e ı ır. " b ıdı. Gemıye doner donmez, mıra - ve okumıya imkan bıle bulu namı • f . 1 187 nı zvaplıg~ 
1 

rekorla kalmamış, Char· korunu kırmıştır. Rekor hususi ir 
! k d ŞEırtname ''e cvsa 1steyen ere " 

dan sordum. O da benden ar sız ı. yacaklı?!.. k k b"l" d , .1. 1 t kl'l tres'ten Pari e kadar 1 saat 8 daki- antrenmanda kırılmıştır. 
G · · ·· ·· b kt d T h" B . ·muş mu a ı ın e 'erı ır. s e ı er . arıp garıp yuzume a ı : Derhnl kommo or a ır evı u- k 2 3 .. .. dd 1 . d k. ka 2 sani~·ede gelınistir. nu iki şehrin Szabo 800 metre Avrupa şampıyo· . d . h" b" 1 d" . ~ ·anunun , uncu ma e erın e ı " . 

0 3 000 
t 

- Temın e erım ıç ır şey yo t. yandırdım. Emri ken ısıne verdim mesafesi 19 kılometre 650 metredir. nudur. Yakında 2, 00 ve , me rE-
Bütün muhab<?ratımı sen görüyor- ve .. İhsaniye bizden ayrıldı . vesika ile teminat mektuplarını ha- ierin rekorlarını kırmıya ~alışacak-

. flarını bell"ı nu" n \'e saatten en En hızlı tren 90 kilometre'-'i 1 saat ~un, şifrelerimi sen açıyorsun! (Devamı v~r) V! zar b " tır. Bu münasebetle 2 millik rekorun 
Dedikten sonra .ilave etti: az bir saat evveline kadar Ttimen 13 dakikada katettiğine göre Paillard kimlere ait oldug~unu yazalım: 

S t ima kom·syonu la \'erm leri bisikletle en hızlı trenden daha hızlı - Böyle bir şey olsaydı hükumet A k ı· v a ına 1 1 c · 1902 _ 9 da. 9 s. 6/10 (İngıliz) 
behemehal bizi haberdar ederdi. $ er Jge ·508> .6119> gitmektedir. Zirn : Paillard, 90 kilo- Schru. * 1 metreyi 1 saat 8 dakikada alıyor ve 

Bir akcarndı. Gemide yerime Mü- Çagv JrJlanlar 1 d k 1 1. 1926 - 9 d. 1. s. 4/10 (İsveç) Wide. 
';t s· • k" B' 1'k1 r ı"ht·yacı J·cı·n trenden 5 nki a e\ ve ge ıyor. lôzim Bay Abdullal. kalmış, ben bir ıvas.a 1 ır 1 e ı ~ p 1931 _ 8 d. 29 s. 6/10 (Finlande) 

Zl·vafete gı'tmı'ştı·m. B 2hrive Nazırı el 251500 kilo ekmeklik un kapalı zarf 1 Paillard, Ehartres'le Paris arasını 11.f • " " Kadıköy Askeı·lik Şu besin en: B n urmı. 
Mahmut M"htar Paş<ıdan Babıali usulile eksiltmeye konulmuştur. e- 80 kilometre muayyen sür'atle git-

1936 
_ 

8 
d. 

57 
s. 

4110 
(Amerika) ... Mutad olan teşrin celbinde aşağı- kk · 

Şı.fr"sı· il" bir telgraf geliyor. deli 33885 lira \'C muvn ·at tenunatı miştir. I h 
"' " da yazılan doğumlular ve sınıflar .., / O/ 

3 
1 asc . 

Bu telgraf: askere alınacaktır. 2541 lira aa kuruştur. - 5 1 9 7 paw ICUçUk haberler: 1936 - 8 d. 57 s. 4/10 (Finlandiya) 
_ Serı·an fstanbuJa gelnı·z... ıartesi günü saat 15 de Sivas T.uğ d h" b" H h t 

1- Yaşıtları askere gittikleri hal- S Bu pazar Fransa a mü ım ır maç oec er . 
'1:".mrı"n1· verı'vor \'C bu cmı·r bı"rdeı1- Komutanlık binasındaki Tüm atın- 1937 8 d 56 (M ) S bo 
.n " dt:: şimdiyi'.? kadar askere gitmemiş h 1 d 1 k yapılacaktır. Sochaux - Faris m:ıçı. • - . s. acar u; · 

bı·re nmı·raldc ve maiyeti er • alma Komisyonunda i a e e i ece - , olan (316·331 dahil) doğumh1ya ka- t:::: ____ -

kiınında heyecan uyandırmıya kafi dar süvari, topçu, istihkam, muha- tir Şartnamesi her gün Komisyonda misyonundadır. Tcklıf mektupları losu için teklif olunan 22 kuruş 75 
n~Jiyor. Karada bulunan zabitan ve b d . 1 ki" 'k h görülebilir. İstekliler kanunun 2 ve 23/l0/937 gu"nü sa t 10 a kadar Sa- santim pahalı görüldüğünden yeni -
t; ere, cmıryo , na ıye, muzı a, a- ~ . .. dd 

1 
. d k" ·k 

efrat gemilere davet ediliyordu. va sınıflarından olanlar. .j uncu ma e .crın e ı vesaı ve tın alma Komisyonuna \'erilmiş ola- den ve kapalı zar! usulıle eksiltmcy~ 
Ben de gemiye dönünce vaziyeti 2 - (316-332 dahil) doğumluya ka- ımU\:akkat temınat mak.buzlarını ve c«ktJr. Bu saatten sonra mektuplar konulmuştur. Malın tahmin bedeli 

ö~rrendim. Fakat, bu sırada ikinci bir daı • jandarma, gümrük, deniz sınıf- tcklıf32mektu3p3l~~·ın~. havıddzarlfı .kadnku~ kc.bul edilmez. Şartnamesinin 4 üncü 20000 liradır. İlk teminatı 1500 lıı;:'° 
şifre daha geldi. Bu, Bahriye Müs- ı nun \'e uncu ma e erın e ı madedsinde istenuen vesikalar mu- dır. İhale 23/10/937 cumartesı gı:lnu 
teşarı Rüstem Beyin imzasını taşı- a~ı:_ 316 doğumlulardan (329 dahıl) tıırifat dairesinde hazırhyarak ihale vakkat teminntın konulduğu zarf saat 10 da Bergama Askeri Alım Sa-

.d· ·· l"'-'dı· · gu·· nü saat 14 de :Kadar komis'-'Ona Yor 1 ı ,.c aynen şoy '°J • g .... yrı' ı·sıa·mlar. J ı k K · • t K · onu bı"nasına·a vapıla " · b 1 1 d ı ı·('erı"sı"ne konu aca tır. omısyon, ım omısy " -B tt D K andanlı vermış u unma ı ır ar. ~ eru a onanma ıım • 4-Yukarıda yazılı maddede go"s- b ı 1 h 1 
4 509> .6780> haftanın paznrtesi, çnrşam a ve cu· caktır. Evsafi e tcs im ma a ,.e şart· ğına: terilen doğum ve smıflardan deniz * mCJrtesi günleri açıktır .• 499> .6756, ları şartnamesinde yazılıdır. Şart -Seya1ıat pı·ogramı veçhile Lazkiye ı · 15/10/937 ·· ·· d b d t 

er erı gunun e şu e e op- Kırklareli Tiimen Birliklerinin ih- :ti- nameler Bcrgamadaki Alım Satım ·re Trabltls Şama 1ığradıktan sonra l kl ~ .. ked'J k 
1 anaca ar v o gun sev ı ece - lı'yacı için kapalı zarfla 100 ton pa- hmir Müstahkem Mevki Kıtaatının Komisyonundadır. Teklıf mcktup1a-stanbııla avdet ediniz. ı d" f 

er ır. tates alınacaktır. Muhammen fiatı 6 146372 kilo un ihtivncı kapalı z~r rı 23/10/937 günü saat 9 a kadar sr.-Müsteşar: Rüstem S" kl' · 'hkA ı 
uvari, topçu, na ıye, ıstı am, kuruş olup tutarı 6000 liradır. İlk usulıle münaka.saya konmuşt·u· r... - tınalma komisvonuna verilrn1c: ok· Telgraf1 hemen kumandana götür- "k h b d · ı h /937 " .,.. 

muzı a, mu a ere, emıryo · ava teminatı 450 liradır. ihalesi 27/10/937 halesi 15/1. teşrın cuma gunu s.a.- caktır. Bu saatten sonra mektup1rr ciüm. Birinci telgraf ile ikincisi ara- rı d ı ı 2"/10/937 - / 3 
sını arın an o an ar, u gu· 1 b .. .. t 16 d d Ş t at 16 5 daki ıhale 22 10/9 7 cuma gu· kabul edilmez. Şartnamesinin 4 iıncü sında çekiliş saati itibarile 6 saatlik d "L-d 1 ki çarşam a gunu san a ır. ar - • . . • . 
nün e şuuc c top anaca. ar ve o !namesi her gu··n Kırklareli Tümen ~a- nü saat 16 30 da Izmır. Levazım amır-bir fark vardı. Kommodor. ikinci tel- gün sevkedileceklerdir. - s ı K da 

grı::fa go··re hareket etmek lfızımgel- d tınalma Komisyonunda nörülebilir. liği atına ma .omısyonun ya • - 5 -Gayri islfımlar 21/10/937 e b T h d 1 
diğini söyleyerek gemilere: İstcklıler kanunun 2 ve 3 üncü mad- pılacaktır. a mm e ı en mecmuu 

şubede bulunacak ve o gün sevkedi- tut ... rı 19054 lira 36 kuruştur. İlk te· 

maddesinde istenilen \'esikalar mu • 
vakkat teminatın konulduğu zarf içe 
risine konulacaktır. c500 6757 

- Harekete htızır olunuz.. leceklcrdir. delerındeki vesika ile teminat mck- " 
Emrini işaretle tcblig ettirdi. Ve.. 6 -Deniz sınıfından bedel vere _ tuplarını havi zarflarını belli gün ve nıinatı 1430 liradır. Şartnamesi Ko • Fatih İcrasından: 

kömür almıya başladık. Donanmanın k saatten en az bir saat evveline kadar misyonda görülebilir. İsteklilerin tek- d h h 
cckler l4/lOl

937 
günü akşamına a- Komisyonumuzn vermeleri lif mektuplarını ihale saatinden bir Bir deyinden olayı ta tı acze 

harekete hazırlandığı anlardn idi ki dar alınan müceddet ayaklı bir adet ma-
donanma Sıhhiye Reisi Doktor Kay- ' d 1 t506:ıı c6777> saat eV\·eline kadar Komisyona \'er-

Çağırılan diğer sınıflardan be e meleri. ~510., c6781> kincsi 11/10/937 pazartesi günü snat makam Vjktor Bey, Lazkiye ve Trab- verecek is tamlar 19/l 0/937 günü gay- * 
lus Şamda kolera mevcut oldugwunu, ı· l / O/ 3 k k Kırklareli Tümen Birliklerinin ih- * 11 de Fatih mahkemesi bınasında ri is am ar 20 l 9 7 a şamına a-
donanmanın ug~ramasmın dogr" u ol- d tiyacı içiıı kapalı zarfla 20000 kilo Çanakkale Müstahkem mevki bir- bilmüzayede satılacaktır. Mezkur ar. 
madığını Amirala bir raporla bildir- B d 11 . . . 1 kl d !kuru üzüm satın alınacaktır. Mu - likleri için 109000 kilo patates satın gu··nde kıymeti rnuhammenesini bul-

c e erını vermış 0 aca · ar ır. h alınacaktır. Patates beher kilosu 7 
di. Ve .. bu rapor üzerine Amiral : Bu tarihten sonra bedel kabul edi - ammen fiatı 24 kuruş 5o santim 0 - madığı takdirde ikinci arttrrma~ı 

- Lazkiye ve Trablus Şama uf! - l"mez. lup tutarı 4900 liradır. ilk teminatı kuruştan 7630 lira biçilmiştir. İhalesi 
~ .. ı 13/10/937 çarşamba günü ayni saa~-ramadan doğru İstanbula gideceğiz. 7 _ Çağırılan erler 121101937 gü- 1367 liradır. İhalesi 25/10/937 pazar· 2.1/10/937 tarih cumartesi günü saat 

Kararını bildirdi, Bahriye Nezare- nü akşamına kadar şubeye gelerek tesi günü saat 16 dadır. Şartnamesi 12 de Çanakkale ~~üstahkem Mevki 
tine de şifre ile bu yolda malumat yoklamalarını yaptırmış olacaklar _ her gün Tümen Satınalma Komis - Satınalma komisyonunda yapılacak-
verdi. dır. yonunda görülebilir. İstekliler ka - tır. İsteklilerin ihakden bir ~aat ev-
İTALYA DONANMASI, OSMANLI nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vel teminat nkçeleri olan 552 lirayı 

DONANMASINI ARIYOR Yen i nes riyat vesika ile teminat mektuplarını havi ve 
0

ihale kanununun 2-3 üncü madde-
Osmanlı donanması Beruttan çı - zarflarını belli gün ve saatten en az lerindeki vesaik ile bir saat evvel 

karken bir nümayiş yaparak ev\·ela A T A M A bir saat evveline kadar Tümen Sa • komisyona müracaat etmeleri. 
cenuba doğru seyretti ve şehir iyice Genç ve kıymetli muharrir Celal tınalma Komisyonuna vermeleri t6758:ıı ~50h 
gözden kaybolunca şimale teveccüh Mete, bir çok eserlerinden sonra o1507> c6i78> 
ederek tam yolla İstanbul istikame- ATAMA ismile son bir kaç şiiri ih· * 
tinde harekete geçti. tiva eden bir kitnp neşretmiştir. O- Bergama garnizonu :kıtnatı için ka-

Geceleyin ufukta projoktör .ziya- kuyucularımıza tavsiye ederiz. palı zarf usulile eksiltmeye konu -
ları görünüyordu. Biz bunu bitaraf * lan 430000 kilo kuru otun beher ki-
ve dost gemilerin projoktörlerine V A R L I K losu için olan 3 kuruş 30 santim pa· 
hamlctmiştik. Halbuki, bunlar bizi 15 Birinciteşrin 1937 tarihli 102 halı görüldüğünden yeniden ve ka-
arayan İtalyan donanmasının pro - numaralı sayısı Muslih Ertunç, Ya- 1 palı zarf usulile eksiltmeye konul -
joktörleri imiş ve .. Osmanlı Devleti şar Nabi, Dr. İhsan Ş. Aksel, Bekir muştur. Malın tahmin bedeli 17200 
ile İtalya arasında muharebe başla- Sıtkı, Cahit Sıtkı, Cevad Kudret, liradır. İlk teminatı 1290 liradır. İ· 
mış ta Osmanlı donanmnsının ve A· Vecdi, Şehap Sıtkı Seren, Süreyya hale 23/10/937 cumartesi günü saat 
miralının haberi bile yokmuş! Gelin Baydargil'in makale, hikaye ve şiir· 11 de Bergama Askeri Alım, Satım 
de Osmanlı donanmasının ve hüku- lerile ve Vedat Nedim Tör'ün (ttç Komisyonu binasında yapılacaktır. 

kişi arasında) adlı piyesile ve birçok Evsafile teslim mahal ve şartları 
tercümelerle çıkmıştır. Okurlarımıza §artnamesinde yazılıdır. Şartname -
tavsiye edc:;iz. lcr Berga.madaki Alım Satım Ko -

metinin ne halde olduğunu görün. 
Zaten siz ve efkarı umumiyeye bunu 
e:örsün. bilsin , ona .cörc hwkümlerini 

* 1 - Demirköyün 96000 kilo saman 
2 - İhafosi pazarlık suretile Vize

de yapılacaktır. 
3- Samanın tutarı 3360 lira, ilk 

teminatı 252 liradır. 

4- İhalesi 19 /Birincitc~rin/937 
salı günü saat 16 d. dır. 

5 - Şnrtnam<.>,. i ·~orm k istiyen -
lerc her gun Yize Scıtınalma Komis
yonunda gi" teı ilm ktedir. 

c486_. c6720> 

* Bergama garnizonu kıtnnb için 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konu -
lan 80000 kilo sığır etinin beher ki-

te ve ayni yerde yapılacağından ta-
Hplerin memuruna müracaatları i-

l lb:n olunur. (562) 

1 

1.- 1356 Hicri 1 1353 Rumt 
~ I Şaban Eylül 1 

1 23 

l 

Yıl 

6 
1937,Ay 10, Gün ?.N, Hızır 154

1 B. Tetrln: Çartamba 

fstanbulun kurtuluşu 1923 1 

1 

Vakitler Ves:ıti Eıan1 

sa. rf. sa. d. 

; l Güneı 6 02 12 17 
Öğle 12 02 6 18 1 

1 
1kincfj 15 16 9 32 

1 Akşam 17 44 12 Ol 
1 Yatsı 19 16 1 30 L imsak 4 24 10 39 ~, 

1 
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iNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI 

M D E • 
1 

EKŞİLİK ve YANMALARINI 

10 
kuruşa 

Türkiyenin en ınükemmel cil&larıdır. Sedef ve renkleri !:>ircr ıahe
ıerdir. 1, 2, 3, 4, 5, renkte ve modern nev'i hrçasile şişesi 

küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasarı ismini \'e markasını isteyiniı:. , 
TARAGA İSYAN EDEN SAÇLAR 

Ekaerlya bulunduklar1 yeri terketmek arzu• 
sunda olanlard1r. Binaenaleyh 

SAÇLA RIN,IZI İTAATE ALIŞTIRINIZ 
Bunun en iyi caresi 

kullanmakttr. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve resmi mucibince 1000 adet Pl!tform pazarlıkla 

yapbrılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 7380 lira ve muvakkat teminat 553,50 liradır. 
111- Pazarlık. 8-10-937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilı r. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ..M.,, "6379,, 

• • • 
1 - Teftişi takarrür edtn Ankara; Aydın, Eskişehir, Sivas, Tokat, 

Trabzon, Manisa, Kars ve Gönen • idareleri için idaremizce kabul 
edilen tipler dahilinde 899 parça eşya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Eksiltme 18.X-937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15de 
Kabataşda inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

lll - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat teminat 1824,57 
liradır. 

iV - Şartnameler para!'ız olarak hergün yukarıda adı geçen Ko· 
misyondan alınabilir. t\ncak şartname almak isteyenler şimdiye ka· 
dar en aşağı on bin liralık işi muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair 
vesaiki İnhisarlar Um11m Müdürlüğü inşaat Şutesine ibraz ederek 
mukabilinde bir ehliyet vesikası ledarik etmek mecburiyetindedirler. 

Bu vesikayı hamil olmayanlara şartname verilmeyeceği gibi eksilt· 
meye de iştirak ettirilmezler. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanunt vesaiki, eksiltmeye iştirak 
vesikasını % 7,5 güvenme parasını, ihtiva edecek olan kapalı zarflar 

eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon 
Başkanlı~ına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "B.,, "668:~,, 

* Co • 

Cibali Tütün Fabrikasında yapılan tadilattan çıkan tahta, kapı ve ca
mekan gibi 25-30 bin kilo miktarında tahmin edilen ankaz 13/10;'937 çar
§Smba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin enkazı her gün mahallinde görebilecekleri ve pazarlık için 
de tayin olunan giin ve saatte % 15 teminat paralariyle birlikte Kabataşta 
İnhisarlar Levazım ve .Mübayaat Şubesindeki satı~ komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. c6618t. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan : 

Mektep için resmi mucibince yaptırılacak olan "22,, adet storlu do· 
fap ile bunların vaz'ına mahsus merdivenle beraber döşeme ve dört 
adet yazı ve dört adet daktilo masası açık eksiltmeye konulmuştur. 
ilk teminat 116 lira ve muhammen bedeli 1541,03 liradır. Eksiltmesi 
lS.10.937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilinde komisyo. 

ua müracaa lları ilan olunur. "6769,. 

ı ...... Kimyager"""ı 
ı H·· dd. ı ı usame ın ı 
ıı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. i 
ı Bilümum tablilat. Eminönü Emlak ı 
ı ve Eytam Bankası karşısında ı 

İzzet Bey Hanı. : .......................... : 
1 

Deniz Levazım satınal· ı 
ma Komisyonu llAnlar1 

1 - Tahmin edilen bedeli 54600 li
ra olan 65000 kilo sadeyağı 7 birinci
teşrin 937 tarihine rastlayan perşem
be günü saat 14 de pazarlıkla alınmak 
üzere münakasaya konulmuştur . . 

2 - Muvakkat tcminntı 3980 lira
dır. Şartnamesi 273 kuruş mukabi -
linde komisyondan her gün alımr. 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
Komisyona müracaatları. c655h. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun
dan: 

Mukaddema Galatada Mahmudiye 
caddesinde Musluk sokağında No. 
1 de bulunmakta iken halen nerede 
oldukları bilinmiyen Bere Selyan ve 
A. Agopyana : 

Şcll şirketi vekili avukat Yervant 
tarafından Beyoğlu Birinci Sulh Hu
kuk mahkemesinin 1935/1089 sayı 

ve 11/12/935 tarihli ilamı mucibin
ce sizden alacağı olan 161 lira 60 ku
ruşun 5/7 /935 tarihinden itibaren 
7ı 5 faiz ve %5 ücreti vekalet ve 
1097 kuruş masarifi muhakeme ve 
icra masrafı ile birlikte her ikinizden 
müteselsilen tahsili hakkında ver -
diği takip talebi üzeme namlarınıza 
gönderilen icra emirlerinin ikamet
giıhınızın meçhuliyeti hasebile teb
liğ edilemediğinden bir hakkı itiraz 
tayini suretile tebligatın ilanen icra· 
sına karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren işbu bir 
ay içinde borcu ödemeniz, ödemez
seniz tetkik merciinden veya tem
yiz veyahut iadei muhakeme yolile 
aid olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılmasına dnir bir karar getirme
dikçe cebri icra yapılacağı ve yine bu 
müddet içinde icra ve •mas K. nun 
76 ncı maddesi mucibince mal beya
nında bulunmanız, bulunmazsanız 

hapisle tazyik olunacağınız, hakika
te muhalif beyanda bulunduğunuz 
takdirde hapisle cezalandırılacağı

nız 36/1816 No. lu icra emirlerinin 
tebligi makamına kaim olmak üze
re ilanen tebligi keyfiyet olunur. 

(560) 

1
1stanbul komutanlığı ı 

Satınalma Komisyonu ilanları_ 

Umum sıhhiye deposu için alına-. 
cak olan 10,000 tane kinin kutusuna 
ihale günü ta1ibi çıkmadığından i
halesi pazarlıkla 18/Birinciteşrin/937 ' 
pazartesi günü saat 16 da yapılacak
tır. Muhammen tutan 1600 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
120 liralık ilk teminat makbuz \'Cya 
mektupları ile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda Ko
mutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri. c667fh 

renmek isten•eniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybe: neden dans pro • 

fcsörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

. sında Topçekenler sokak No. 3J,. 

t.:.-inci kat. 

MAZON MEYVA TOZU giderir 
Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçllmesl 

lltif, tesiri kolay ve mUllylmdlr. Yerini hiçbir 

mümasil mUstahzar tutamaz. MAZON isim, HO· 

ROZ markasına dikkat 
Deposu : Mazon ve Boton ceza deposu. lstanbul Yeni postane 

arkasında No. 47 

Zıd şeyler bir araya gelemezler. 
G R İ P İ N ile baş ağrısı gibi ... 

Bir tek kaşe GRiPiN hazan 

Baş, diş. sinir ve adete ağnlarım dindirerek gününüzü kurtarır. 

Bazan da Nezle, bronşit, gripi geçirerek bunların doğuracatı 
büyük hastalıkları önler ve havatınızı kurtarır. 

kullanınız. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat bıklitlerinden sakınınız. 

... ••• • 1> '4"S.i .. ; ·:· • . . .. ·'1 • . . 

ls.tanbul : -.B.elediyesi~ · .. .-ilanları.· 
. . . ,,,,- ,.. -

. . , . ' 

Senelik muhammen kirası 15 lira olan Büyükdere caddesinde 205 
numclralı kahve önü (85 metre murabbaı) 938 senesi Mayı~ sonuna 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartname• 

si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1 lira 15 kuruşluk ilk teminat 
mektup veya makbuzu ile 7.10.937 Perşenbe rünü saat 14 de Daimr 
Encıjmende bulunmalıdırlar. (B.) "6402,. 

KIRALIK A p ARTMAN DAİRELERi 
Mercanda Emin paşa sokağında Ürücüler yokuşu Köşe başında 

her tarafa yakın Mercan apartmanında bütün konforu havi üçer 
dörder odalı daireler kiralıktır. Kapıcıya müracaat 

Beyan ediyoruil1! 
''BU BİOCEL 

Şayanı hayret bir 
cild unsurudur,,, -Sabit olmuştur .,t~•I! 

ki cild yiyebi . 
lir. 

miştir ki ; bu 
hususi cild unsurun• 
da buluoarı B ocel, 
kemali itina iic 
srçilmiş genç hay· . dill 

yanlardan istihsal edilmiştir. Cıl ç 
derinliklerine nüfuz eder. ve. ge~ıı
ve taze görünmesi için muktazı gı 

1' •il' 
yı vererek besler. Büyük bir \ ~ıfl' 
na Üniversitesi profesörü tara 

dan kesfedilen bu cevher, şimdi (ı>e'r· 
• · te yaz rengindeki) Tokalan krernı fil 

kibine hücevrcicri beslemek için t'\. 
matlup nisbet dairesinde karıştırı 

\'' 
mıştır. Bu kremi gece yatmazdı:ı11 e 

. 'f<r 
vel sabahları beyaz rengindekı r 

Ü .. n~ 
kalon kremini kullanınız. ç gu iP' 
fında teninizi gayrisaf maddeler. ,, 

. oe" 
den ,.e zayıflamış yüz ad::ılelerın 1 ·c;l<ll 
kurtarmıya başlar. Doktor SteJ~ de 
tarafından bir Viyana hastanesın 

.. ıerW 
· 55 - 72 yaşlarındaki kadınlar u ~· 

· de yaptığı tecrübelerde buruşukW ıı· 
!arın altı hafta zarfında zail oldll 
ları görülmüştür. 


