
e 

' • 

' 
laya: 614 • 200 Yal: 2 

• lf 'BAYRAKLARINIZI 

VERLI MALLAR 
PAZARLARl~oAN ~ 

En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi TELEFON No. ıftlU 
ALiN iZ ~ 

Bir baba üvey 
Kızını ekmek 
Bıçağile öldürdü 

Bey oğlunda 

Mel8hat 

(Devamı 2 inci sahifede) · 
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Köprüden sonra Karaköye 

I çiviler yerleştirildi 
Ceza verenler çoğaldı, ha ~ka işare ol 
mak üzere alçak parmakhk lar konacak 

·-

Karaköydekl çivilerin önünae nöbet bel\liyenıer 

K.adıköyünde Kuşdili Çanakkale 
sok&ğı 16 numaralı evde oturan Mi
tnt oğlu 38 yaşlarında Cevat dün ge
ce karısı Sabiha ve üvey kızı Reyhan 
ile birlikte akşam yemeğini yerken 1 Dündenberi Karaköye yerlcştiri - geçip ceza \•ermemesi için, iki çivi 
aralarında kavga çıkmıştır. Bir ara- len çivilerin dışında da bir taraCtan arasındaki yaya kaldırımlarının so
lık kavga şiddetlenmiş ve Reyhan il- karşıya geçmek yasak edilmiştir. Yo- kakla birleştiği yere alçak boyda de
vcy babasına uluorta sözler söyle - mir parmaklık çekmiye karar ver • 

miştir. Bu parmaklıklar, halk yalrıız 

ltaı 
lng lliz fil o su Akdenıze açı l ırken 

miyc başlayınca Cevat, sofranın ü
;;erinde duran ekmek bıçağını kap1-
rak Reyhanın üzerine hücum etmiş
tir. 

hın müsaadesizliği ve acemilik yü
zünden bir çokları çevrilmiş ve ceza 
eörmüştür. ç-ivili yerlerden karşıya gcçmiyc alı

şınca kaldırılacakmış .. 

Ya bu vaziyet .. 
ten kurtulmak 

• • 
~01\'ı ıstıyor 

~11... a, 24 (b • 
1 

. 
~ ltı(ı ııususı) - ngiliz - llal-
l:ı ·t be~~Sebatının iyileşmesi için 
b lıtılar 1'.Ycn İtalyanlar az deg~ildir. 
'4>t.. 1 1:ırnd. 
lı:ı "1a'ııın ıye k<>dar Londra ile 
t Qılı~ler· arasındaki gerginlikten 
lltt.. ın rrı . 

b{ ·• 1~lt~ b es ul olduğunu ileri 
ı: arııa ... _ erabcr, ergeç Londra ile 
"«"trı· ~ .. ,a ze . . l 1 kese rnını bulmaktan ümit-

Q, .. tıgili~ı" mı ~cktcdirler. 
··ı ·1 ,.-r e n 1 . 

'
1 ~ri 8.. n nşmak kabil olaca-

ııııı l'ıtııı b ~ten İtalyanların noktai 
tı1;ı <ıtl"rıaıt ~ ılırsa İngılterc de İtalya 
tlılrı için b ısternektedir. Fakat bu 
t Uıe aşlıya k .. 
Qlıl sağı ca muzakcratta ken-
' iltaı. arn bı·r .. k . . 
ı:ıtcı " kon muzn ere zemını 
~11 1~ Cckhıı uşurkcn üst perdeden la
~ 

1 
·~nci dernek ıçm İtalyayı bugüri

b~1clı ~un rccC'y(' ındirmek emelfo-
t u d 

,.,_ · 0 lllU\'afiak olmuş gi-
1.ıı~ 

r laı·ıırta 
( l) tı İngilız anıir .. lleri -

"' evamı 2 ınci sahifede) 

; 
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Arka arkaya 
yapan bir 

üç kaza 
şoför 

Beş kişiyi yaraladı Yazısı 2 inci 
sayfamızda 

Cevat karısının göz yaşlarına ve 
feryatlarına ehemmiyet vermiyeıek 
bıçağı bi.itün hızile üvey kızının \'U
cudüne saplayıp çıkarmış ve zavallı 
kızcağız kanlar içinde yere yuvar • 
lanmıştır. 

Genç kadının ve yaralı kızın acı 
çığlıklarına koşan komşular ve po
lisler Reyhanı ağır yaralı olduğu 
halde Haydarpaşa hastanesine kal
dırmışlarsa da bedbaht kız biraz son
ra, aldığı yaraların tesirile ifade ve
remeden ölmüştür. ~Bilmece.miz~ 

Evdeki polisler katil Cevadı, kanlı 
bıçağile yakalamışlar ve Cumhuri

. . yet Müddeiumumiliğine teslim et : 
ınişlerdir. Gözler kimin 

GöZleri idi?· . . . 

--------------------------------

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . . . 

A~ŞAMCILAR 
Geçen bir hafta içinde kcyduğumuz gözler, ondan evvelki bir haf- Güzide muharrir Osm an 

ta içinde ga7.etemizde çıkan .resimlere aitti. Bilenler, gözlerin a1tınd~- C.emel Kaygılı S o n Telgraf 
ki numata ile teşrinievvclin onuncu gününe kadar cevaplarını bil- için bu eseri hazırlıyor 

dircceklerdir. Bütun gözleri tanımıya lüzum yoktur. Bir kısmını bile- Yakında eser hakkında 
rck de kazanmak imkanı vardır ve en çok göz tanıyanlar tabii büyük ~ lzohat vereceğiz •• 
._h-cd._ıye-le~ri'!""'9al~ııc_ııı;_h._rd_ır. ___________ ...,..

1
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Belediye halkın işaretsiz yerlerden 

Havaya ne oldu? 
---·- --

Dün hararet 34 dereceye kadar çıktı, lzmitte 
sıcaklar daha müthiş, balyada 

ortalığı sel basıyor 

Dün yazdığımız gibi 33 dereceye 
kadar çıkan horaret derecesi öğle -
dçn sonra 34 ü bulmuş ve baygınlık 
g{;!çirenler çoğalmıştır. 

Sabah iki kiŞi bayılmıştı. Öğleden 
sonra sağda solda düşenler sıklaşmış
tır. İstanbul bu halde iken İzmir, 
Bursa ve hele İzmitte halk sıcaktan 
bunalmıştır. Bursada hararet 35 de
receyi bulmuştu. Buna muk:ıbil İtal
yanın şimalinde şehirleri basan sel
ler, adam boğan yağmurlar tehditkar 
biİ' hal almıştır. 

• • 
Bu sabah zavallı bir çöpcü An

kara caddesinde sıcaktıın bavılmış 
ve etraftan yetişenler çocuğu ec
zahaneye götürüp ayıltmışlar lır . 



? - S O N T E l G R A F - 24 EylQI 1937 

ispanyadan it alyanlarm 1
1

_, ___ T __ ~ ___ R ___ J __ H ____ , 11_ıı_mı_b_ah-isl~ 
Çekl.lmesı· yaklaşıyor Musonni-Hitıer •k • • T •• k T •h k Mülakatı ve vati~ l ıncı ı ur 1. arı urumu. . . . . N-- - artık .. ··ıı·· Musolini- Hitler mülakatı ddi · lngılız Harıcıye azırı gonu u yısile nazarıdikkati celbeden 

?ı • • • • bir keyfiyet vardır ki bundan 
'AT .. • kurul'.Ju ? - Bugu··ne kadar ne ı·şler yaptı • gönderemiyeceğını temin ettı setme~ sırası ~gclmi~ bulunu) 

I veıçın u • Vatıkanın aldıgı vazıyet. 
B _J • l k ? Vatikan kendisinden çok ba d Unaan SOnTQ ne lŞ er gapQCQ • Londra, 24 (A.A.) -Cenevrede bu-,görüşmelerin muvaffakiyeti ~~n : tirmez. Fakat bundan, onun bOŞil' 

lunmakta olan ve İtalya namına söz drayı ve Fransayı müzakerelerı ilerı duğu manası çıkarılmamalı. 13 a 

Eylulün 20 nci günü öğleden son- \ da Eti adını taşıdıkları gibi bir kaç lerinin medeniyet çerçevesidir. söylemiye salahiyettar bulunan B. götürmekte serbest bırakmıya sev - çok çalıştığı halde kendisinden 
ra s:ıat 15 te Atatürkün yüksek bin yıl sonra da Selçuk, Osmanlı ve Bu esaslar ilk kongrenin tez iza - Bovnscopa, B. Delbos'ya bundan böy- ketmektedir. az bahsettİl'miye muvaifnk oıan 

huzurlarile çalışmıya başlıyan ikinci •ıniha~.e~. Türk ismile a~ılm~şlardı:·~ h~nda ve .münak~şalarmda tesbit c- le İsp:ınyaya bir tek gönüllü gönde- Ayni mehafil, Paris tarafmdan tolik kilise-si için bütün dünY 
Türk Tarih Kongresinin ilmi çalış - cButun bu noktalar uzermde hızı dılen hakıkatlerdır. rilmiyeceği hakkında teminat verır- faydalı addedildiği .~akdirde L~n. - faaliyet sclıası besbellidir. 
ması; memleketimizde değil bütün aydınlatmak, bütün bu vak'alar hak- Türk T&rih Kurumu beş yıldır ken B. Ciano da Romadaki İngiliz dra·nın üç taraflı muzakereye gıı:ş- Fakat l:.ilhassa son altı ayd:ın 
dtin) a ilim hayatında da çok bil,') ük kında bilgimizi arttırmak, bin yıl - bunları teyit için çalışmaktadır. Türk maslahatgüzarına ayni teminatı ver- miye ve Roma'daki nüfuzu~~an bıl- Vatikan ile Berlinin arası çok ııÇ 
bir merak ile takıp edıliyor. Iarca asırll'r, kavimlerle medeniyet tarihinin ana hatlarını yazmak ve miştir. ı istifade noktai nazarlar t:atısıne yar- Itır. Yalnız dikkat edilecek noktB· 
Nltekım Kurulta'.\' vesilesile istan- safhaları arasındaki zaruri iltisak - cihan kültürü içindeki yerini ver -

1 

L dr , d. 1 . h f"l b dım etmivc amade oldugunu be\ an kl ğ gm- son Nüreol> 
_ . . on a nın ıp oması mt' a ı ı, u - açı ı ra ra en 

bula gelmiş olan alımler siyasi, idari l:lrı tesbit eylemek Türk Tarih Ku- mek Kurumun kuruluş gayesı~ı~-... hadiseleri, ileriye doğru atılmış bir etmektedir. . kongresinde sö •}enen nutukla 
sahada Atatürkun irşadile biıyiık in- lrurnuna duşen yazifedir.~ İ~te 5 yıl gibi kısa bir zaman ıçın· . . " Esasen gösterilen. memnunıyet, Hitler Almanyasının ileri gclenl 

· · 1 F Ih .. d k' 1 d a Tü·rk tarı'h Ku adım telakkı etmekte ve bundan do- k 
1 

k kt kJliıplar yapmış olan Türk milletının ı akika Turk Tarih Kurumu u- c ·ı ça ışına an sonr - . . • , biraz ihtiyat ve tem ın e arışı ır. tarafından katolık kilisesi aleY 
1 r l • 1 k ·r ve gL>rekse ar layı ıftıhar duyulması lazım gelec2- . 'b" • ··ı·h 1 musbet ilim sahasındaki ça ışması zerine aldığı vazi eyi i mı metot ar.ı rumunun gere neşı ~ • 

1 

ıtalya'nın .,ta ı~·e~~·~mu a az.a ar~ bir şey söylenmemiş olması~ır. 
kar~ısınd'l hayran, ortaya konmuş O· dayanarak başarmıya çalıştı ve bil" keoloji faaliyeti olarak ortaya koy- ğini, çünkü gerginliğin zevaline nıe- daki hattı hareketını ogrcnmenın pek d" ., Almanyad 
lan eserleri tetkık ediyorlar. taraftan neşriyat yaparken, diğer ta- rlugu eserleri karşısında bugün icin dar olan bir amil olduğunu beyan ziy{ıdc memnunivelc sebep olacağı n~n .m.ak~ası .

1
ne ırk ... t l'k ihrnal 

k · l k k r etmektedir. Bu mehafıl, bn temina- 1 " ıvırmı ı ı mı yon a o ı Bunda ccnebı alımlerınin hakları raftan da bugünkü yurdumuzun sa- 1 takdirden baş a soy iyece ·e ı1r1e meydandadır. . Iİecek gibi değildir. Onun içın ar 
vardır. Osmanlı İmparatorluğunun bipleri hakkında araştırma yapabil- bulamıyoruz. tın müzakerenin ilk safhası oldu - Ayni mehafil, ltalya'nın hattı ha- , ·m resm! Almanlar bU 

1 K · ~ 'k" · fh ·-' · "11" M 1. .. . resmı ve nı asırlar suren saltanatında müsbet mek için kazı işlerine başladı. Kuru- kinci Türk Tarih ongrcsıne mu- gunu ve ı ıncı sa asuıın gonu u - relteti hakkında B. ussa ını nın V t"k 
1 

h" d ··z so"vlerneı 
1 • • 1 ı a ı an a ey ın e sa " ılim hayatına verilen ehemmiyet he- mun Asbaşkanı Bayan Afet'in Kon- vaffakıyetli çalışmalar temenni e - lerin geri çekilmesi neticesini doğu- jBcrlin seyahatinden ve teşrmıevve • d 

1 men hır- mesabesinde idi. Hele tarih greye verdiği izahattan anlıyoruz ki: dukcn Tarih Kunımuna da Kurulta- racağını iJ:tve etmektedirler. Ay:ıi baş'arında Ademi Müdahale Komi- ı uBar. 
1 

be b 'ki tarafın a 
'S 1 d b' ·u 1 · d 1 . . ununa ra er 1 , bakım dan r-alışma )Ok gıbiydi. - Bugüne kadar yalnız Anadolu- yın açılış toplantısın a ecnc ı a m er mehafil, Londra'nın B. Dclbos'nun tesinin içtimaından sonra a rn ıyı b 

1 
~ d ~ild' II'tler AlınaJl. 

'S ı d . .. .. . v. •• 1 u unmu~ C'g ır. ı Çünkü O manlı İmparatorluğunda da Ahlatlıbcl, Karalar, Gülli.i Dağ, nnmına söz söyliyen alim Pitta.r. göıüsmclcrine müzaheret edeceğiui bır hukum verılccegı muta easını sında katoliklık aleyhine işleyerı 
tnrıh (Hora andan kalkıp gelen Kn· Alacahöyük, Trakya höyükleri. A.n· di.inya ilmı için yaptığı tcmenruyı be\·an etmektedirler. Hali hazırda bu iler: sürmektedir. reyan durmadıkça ve Vatıkan 

1 "ıhan Kabilesinin Anadoluda kur - kara kalesi, Eti yokuşu, Pazarlı, Is- gÖğsümüz kabararak hatırlamaktan · ,,..,e 
IIitlcr hi.iklımcti arasında c _ır duğu hiıkumet) demekti. Bundan tanbulda yapılan kazılarda; brakise- kc·ndimizi alamıyoruz: Arka arkaya u··ç. kaza yapan 1 k' b kOJJ.P 

l T- k cTürk Tarih Kurumu, daha şimdi- yapılmış an aşma · ·ı una .J•J; < vvelki zamanlar din kitaplarının or- fal ve beynz 1rka mensup o an ur - dato diyorlar . tatbik edilıneıµ 
ta'-·a atmıs oldugu Adem ve Havva lcrin ırkından olanların bugünkü sa- den bize çok güzel ümitler vermiş f •• k J d b 

1 
.... · ·· .; . şo or ya a an 1 barışmak ka i gorunmuyor ... •J; . hikayesinden başka bir şey değildi. hibi bulunduğumuz yurdun en eski bulunuyor. Biz kendisinden yalnız Şimdi Musolini _ Hitler rnulıııt 

Hele dünya tarıhıle alaka hiç yok kültür kuruculan olduğu anlaşıldı. mensup olduğu yurdu değil, fakat tını Vatikan ne gözle görecek? .. ·S 

gıbiydi. Bu sebepten Türk milleti Bu ırkın kültür beşiği Orta Asyadır. !sivasal o1sun, dini olsun, sosyal ve- Dün, Hoydarpaşa hastanesi öniin- yar ismindeki yolcular yaralanmış- ma _ Berlin mihverini şimdiye ~· 
benliğini tercüme eserlerden anlıya- !•Onun kültür meş'alesilc yayıldığı ya artistik olsun hepimizi ilgılıyen de feci bir kamyon - Tramvay çar - !ardır. dar kuvvetlendirmekte katolik "; 

bıliyordu. sahnlar di.ınyanm medeniyete kavu- evıensel tarihi ve hatta bu tarihten pışmasi olmuş ve sarho~ olduğu znn- Şoför İbrahim, bu kazadan sonra, sesinin oynadığ rol aşikardır. ~~i) 
Halbuki çok eski bir varlığa sahip ışabilen yerleridir. Ön Asya Akdeniz ncş'et edecek filozofiyi zenginleşti- nedilen bir şoför; bu müsademeden sanki hiç bir şey olmamış gibi ve ya- bir iki ay e\•vel Papanın Harı 

olan Türk milletinin tarihi Osman - ha\•zası bu medeniyete mihrak ol - recek mahsuller baklemekteyiz. Bize tonra arabasile kaçarak arka arkaya ralıların feryadına aldırmıyarak yi- Nazırı kardinal Paçelli'nin .Fr 
1 lılardan başlıyamazdı. muştur. Avrupa, Pasifikten geçerek ne ve kim olduğumuzu lıildirdikten iki kazn dahn yaptıktan sonra zabita ne ayni hızla yoluna devam etmiş ve va gelmesindcnberi iEe Vatıkarı. 

Btiyük kurtarıcı Atatürk Türk mil- eski Amerilrn kültürü hep ayni kök- sonra o, bizim istikbalde doğru yolu tarafından yakalanmıştır. 'birnz ileride karşısına çıkan Hasanm Fransadaki sol e<>nah hükurnetıll 
lctme nasıl büyük bir tarihe malık ten kuvvet ve filiz almıştır. İşte bu almamıza yardım etmelidir.• B 'kt t y ld dd . d 

3
? u yük arabasına çarparak parçalamı:?, arası r-ok iyidir. Katolik kil~sC 

ı,, "lk !! eşı aş a ı ız ca esın e - ın • .. kl . • k :s 
1

.., olduğunu gösterme yolunca ı Jrşa- genis ölçü neolitik ve maden devir- Zeki Cemal Bakı S 'd' 
4073 

arabanın on tekerle erııu ırıp geç- Fransa ile de anlac:abilecegwini ,. 
• marada oturan aı ın numa - ~ 

dı yaptı. ralı kamyonu dün Şoför Hasan oğlu miştir. gelenlere göstermiştir. 'Jl) İşte 1932 temmuzunda Ankarada 1 Çılgm şoför bu ikinci kazaya da Almanyaya seyahatinde . Sı ., ı T · k T "h K • d k ı İbrahimin idaresinde Haydarpaş:ıya 1 . . .. de., toplanmış o an ur arı urumu- en ç 1 ar 1 1 n c a e ıemmiyet vermeyıp yıne son sur - Musolini acaba Vatikan lehın 
1 
. ., b · · ·11· k · d b" şı n odun göti.irtirken çok hızlı gittiğın- 1 k k · te k b f k B r ı .. nun irıncı mı ı ongrcsın e en u- ate açma ıs r en u se er am • sıl bir hizmette bulunacak?. e 

d f b 1d den birdenbire karşısına çıkan vat- ·· da 
) tik he c u o u. yon unu, Kadıköyünden gelen Uski.i- Vatikan münasebatının yakın 

- Atatü1kün irşadı ve işarctılc K k d b• k k• dostu man Basanın idaı·esindeki tramvay dar tramvayının üzerine bindirmiş lacağı şekil bunu gösterecektir. f 
Türk tarihini meydana çıkarmak. Uffi apl a lf ap1Cl es l <ırnbası karşısında duramamış ve bü- ve bu üçüncü kazada da tıamvayın Ahmed Ra" 

l'lk Turk tarı"h Kongrnsmde orta- d ti.in hızile kamvonla tramvay çar -" V •• • .r - ön kapılarını kırmıştır. 
) a atılan !ıkirlcr; Türklerin Orta er J nı vur u pışn~ışlardır. . . . Bir kaç dakika içinde üç rnüh:m A 
As ·ada .ilk neolitik ve maden mcde- --·- Musademenın şıddetınden tram - k f" H og~Ju ı·bra 1 DaSJ 

d ·· .. .. . aza yapan şo or asan -niyetlerıni butun dün)a ~n onc: Y~- Şchnrnizdcki b;:ınkalnrdan bır,ndc doğru gelmiş, fakat Şükrü ile' konuş- vayda bulunanlardan Kadıkoylu Mu- him, nihayet bu sıralarda etraftan I fuhşa 
tarafınd~ 
atılan kıt l attıklarını Ye bu mcdcnıyetlerı bır kapıcı:ık eden Şükrü isminde bır mak istememiştir. ri.i\ vet, Rc~it ve Karagüınrüklü Fi.k- yetişen memurlar tarafından yaka- 1 

<ok gôçlerle Türk ana )Urdu~dan yer genç. Mo kof'un kızı Virjin ismin le Buna fevkalade kızan ve kendi i ri)c, Kuzguncuklu Necati ve Tay_ lanıp karakola götürülmüştür. ~ (Bi;;nci sayfadan de··ımJ , 
~uzünc dagıttıklarını go tcrıyordu. bı'r kadınla tanı mıs \l'I bı'r mu'clcl··t .. d n °" 0 nden ko\ulan g"n" he- d' . " 
- " ... yu un e hl ' " ... • 11mnıııuıııııu11111ıııııııuuıııııu11ı11uııııuııuuııııııuuııııııuuıı11uıııııııııııuıııııııu11111111ıııııııııı11111111111111111111uııııııııııııııııııı güzel kızla nasıl geçin 

En uf k b~r ara tırma ile ~r~ay~ yı:ışamışlardır. , men bıçagını çekmiş ve kadına rast- ' c 1"' 1 1 J .. t J k İ } k kalmış bir kadındır. Müdo, • ·~tıı 
çıkan bu hakıkat kar~~ında b~~gılcı~ Fakat Şukrü bu aralık isini ihmal gele saplamıya başlamıştır. e a a yarlll a ya f ll ma iliğin Melahat tarafından ynP ~ıı 
mahdut bır çere ve ıçınd" k.::.r.rılaı ettiğınden bankadan kovulmuş ve Vırjin aldığı yaralara rağmen evi- M •• h• 1 t • t !müracaat üzerine yaptığı t~hlt; 
blrdenbir<' "Jsırıp k.aldılar .!akat .h~- para ız kaJmıstır. ne kaçmak istemişse de Şükrü elin- U lffi Oeyana 1 JS eyor !Meleğin tevkifini icabettirmış: 
kıkat bu mt rkczdc ıdı. O gunden ıtı- v· ·· Ş'"k ··• ·· h 1· . . .. dckı· bıçakla "rkasmdan ,..ctismiş ve k0Ilı " d 'l lştlf· 
baren bugune kadar geçen zaman ırJın .u. ru ~.u~ .a mı goruncc u .r • (Birinci ıahifcden devam) (Birinci sahifeden deı:amJ !dın tev ı aneye gon crı m 

T k T 'h K T .. , muamelesmı degıştırmış ve bu genç- bir kaç bıçak darbcsıle daha genç mc.tı'nı' korumak yolundadır. Hükfı- nin İtal.va - İngiltere münasebatında 1 ER zarfında ur arı urumu; urK • . .•. KÜÇÜK HABERL 
. - . . T" k 1 ğ T" k le alakasını kesmf'k ıstedıgındc:n kadını yerlere sermiştir. ınet btı sı'vasete dalma büyük bir h- çok hakim bir rol oynadıkları anla-benlıgını ve ur var ı mı ve ur· .. .. .. .. . 

1 tarıhıni orta'-·a çıkarmak için çalıştı. Şuknı dun .akşam. Kum. kapıya gı1d.e- 9 yerinden ağır yara alan Virjin, tizlikle b;ğlı kalmıştır. İktısadi icrıp- şılmaktadır. İngiliz amiralleri bu - sl ]lı ic,~ 
" k d k d d \ ı ld l * Kırkçeşme suların. ın ı .. a. ..., Şımdı" Tarih Kurultayında beş sc- ı.·.ı> . ora a ı. enız gazınosun a ır- Haseki hastanesine rn ırı mış, kaç- Jar bu yolda olduğu halde paranın gi.inkü va:zi'-·etten bilistifade İtalyan 1 ~ııw b kl b 1 b 1 " - ne şekilde hareket edılmesı a .. ııJ ı elik çalı manm neticelerini görü - 3ını e <'mıye aş amıştır. m, k istiyen Şükrü" de ıçaği e ya - kıymetini duşürınek. vatan:laşların tahtclbahirleri aleyhinde Londr.ada geleceği Sıhhat Vekaletinden so• 

Biraz sonra VirJ'in de gazınovn lkalanmıştır. cebindeki para'-•ı çalmak demektir. 
1 

·dd ~ uz 
1 

" evvelce kararlaştırılmış o an şı et- .,.. Tar.ı'h, müsbet bir ilım olduguna uıuutu111111ııuuıuuıuı11tuı1tu•u•uuuıuo11ıuuuun11•111111ıun11•~·m•nınnu11ın11111u•uıuttuı11n111111uıı1111111nunnuııuıı111111 Bunu Türki;·e Hükiımeti hiç bir z3 - mu~ ... ur. . b 

1 1 Al li maddelerin s.imdi İtalyaya kabul * ı"lk kt b"' m allimlcfl oôre; geçmiş zamanlarda insan ce - B. - . ta ya manya man hatırına getirmemiştir. Hakiki me ep uŞ u . sJC 
t:. lf ef010Cl • rt'ıd'ışe tab ... n tabana zıt olan bu c::av. i- edt.tir

1 
ilmesi zamanı geldiği fikrinde - günlerde mıntakaları içindekı t • mivetlerinin harsını, yaşayışını bize ~ u • • ... • 

•c;ikalarla ispat etmek \•azifcsilc - -·- 1 aları çıkaranlar kimlerse bunlar mey- ır er. • velilerile bir toplantı yapacakl3!' el' 
mı.ikelleftir. Tam satış üstünde uso ini Almanyaya dana çıkarılacaktır. . .. Şimdiye kadar faşist İtalya Akde- !ilerin mektep hakkındaki düŞUJ'} 

Tarih Kurumunda yazıfc almış o- yakalandı gidiyor I Diğer taraftan Borsanın. bu gı~ı nize; cBizirn denizimiz!, demekte de- lerini tesbit edeceklerdir. iJlf 
lan fılimkrimiz bu esas dairesinde R ? . • sahsi menfaat dolaplarına alet edıl- vam etmişti. Fakan cbizim denizi - * İzmir Valisi Selanikten .t\İ 

Günlerclcnberi takip edilmekle o- oma,~ 4<A.A.) - B. Mussolmı bu · · · · b d l tedbir alı •t · t' 
ve metodik bir şekilde çalışarak or- sabnh saat 12.20 de Münih'e harek<>t 

1 
mcmkesı ıçın· ıca e en ıer - miz, de emniyet ve asayiş, Nyon Kon- ya gı mış ır. . . eet~' 

taya ilk e:serlerini koymuşlardır. lan sabıkalı kaçnkçılardan Ali dün edccektır. naca tır. \ .. . . . * Nüfus kütüklerine geçırıl 
Bunların b:ısında ıncktep kfü•p - lx-s gramlık bir eroin paketini ka • Celiıl Bayar, bu hususta Vekiller feransı kararına gore, Ingılız ve Fran- lerin evrakı behemehal Vekaietc 

ları gelmektedir. Bu kitaplar, Ata _ çakçılık şubesi memudannın ınuh- arasında ihtilaf olduğu haberini de sız donanmalarının sayesinde temin derilecektir. lı' 
tı.irk çocuklarına bcnligini bildiren birine Mısk sokagında teslım eder • tekzip etmiştir. edilmiye başlanmış, İtalya bundan *Irak prenseslerinden Bnyafl ı\ 
\'e ilim icabatına ve hakıkate m gun ken yakalanmıştır. e e hariç kalmıştır. Bu vaziyetten hiç ol- dillah dün şehrimize gelmiştir· 
Ş(kildc hazırlanan cserkrdir. ---·-- Cela"' I Bavar ın:ızsa zahiren kurtulmak ıazımdır. 

Bundan ~onra (Tı.irk Tnrihinin Çinde harp İCdan mücadelesi ., 
Ana Hatlnrı) ismindeki eseri görü • Siimer'de, güzel bir Fransız filmi 
yoruz. Türklerin Orta Asyada ilk m - • - • · , ı:ar. Fransızların iyi tiyatro mttlıar- Dün 
cleniyete sahip olmaları tezini Turk "Japonl~r büyük bDr ehri ırırlerinden Yves Mirande son za -
ogrctmenlEri'le ve münev\·crlere v~ daha aldllar manlarda sinemacılığa geçti ve sc-

akşam Ankaraya 
hareket etti 

ilım ülemine tezin da) ad ığı ılrni Şanghav, 24 (A.A.) - Cenlral senaryolar hazırlıyor, umumi mana-
''nsikaları bır arada göstermek mak- ıNews Aj nsı, bır cok Japon tayvare sile muvaffak oluyor. 
sadile hazjrlnnmış olan bu eser Av- ve g milerinın Tchekiang sahili ya- Jan Galan, Sinyore, Rene Sen Sir, 
rupa ve Amerika ilim aleminde en kin nele göı iılmüs olduğunu hab~r Gabi Basse ve bir Fransız filminde 
buyük aliJka~ ı uvandırmıştır. vcrmckt dır. Or..ıda y· kında karaya gayri kabili içtinap Jül Bcrri'nin oy-çünkü ,. eni Türk tczile beşer kul- ı d kla f'l ı on dakı'kas na k dar "' ıhraç ameliyEl ri) apılma~ı diı~ünı.il- 7 a t rı ı n , s ı a 
tur analığını yap ... n Türk tarihi mey- ın ktedir. seyircinin alakasını tutuyor. Film 

cana çıkıyordu. - J ponlar, boş yere Li yconyona bır zabıta filmi degildir. Fakat için-
llk zamanlarda uıun uzadı) a ilmi asker çıkarmağa teşebbüs etmiş- de bir cinayet ı·ar. Esrarcng~z bir 

munakaşası devam eden bu tezin !erdir. filın de degildir. Lakin içinde çok 
km vetli vesikaları kar~ısında bu - Tokyo, 24 (A.A.) _ Domei Ajansı meraklı ve sonuna kadar meçhul 1rn-
tün dünya alimleri de hakikatı oldu- bildiriyor: lan bir metıZ1ı. Sonra, giizcl bulıışl<tr 
ğu gibi kabul ettiler. Nitekim Tarih Japon ku\•vetleri saat 9.45 de Pa- var. Mesela, avukat roliinde Jan Ga-
Kurultayında bulunan ecnebi Tarih otingfu'ya girmişlerdir. lan'ın telefonla kendisini imdada ça-
alımlerinden M. Pit tard'm ağzmdan ---.. -- ğıran Rene Sen Sirc giderken ka-
bu hakikati şöylece dinledik: lnglliz kabinesi pıları kapayışı ve hemen biitün film 

c- Ayni zamanda medeniyetleri- toplanıyo imtidadmca, bir çok beklenilmedik 
nin menşeini ve teselsülünii, Ana - Londra, 24 (A.A.) - İngiliz kabi- sahneler. 
dolu yaylasını kaplıyan tepelerden nesi, önümüzdeki çarşamba günün- Gabi Basse bu filmde, bir sınıf ak-

ı d d f dr.n ı'tı'bar"'n haftalık toplantısına törü olduğunu. ispat ediyor. öğrendiğimiz insan arın ec a mı, e - " '" 
· ed h" bac:lıvacaktır. Shıyore de mükemmel. Re"l'le Seıı sanevi bir maziye ırca en pre ıs- ~ J 

ak d o t ı İlk içtima esnasında kabine, B. E- Sir'in çok güzel tuvaletleri var. BiZ-
torya keşifler olm ·ta ır. epe er 1ıassa kadınlan alakadar eder. 
b ,. lerı· ve bu teselsu"' fti durdur- denin harici siyaset ve N'-·on müza-

u men~e kereleri hakkındaki rapo:unu dinli- Gazeteci Füre rolünü yapan deli· 
madan bize öğretecekler ve bu su- 1 d f d ~·z K d' · b v 

Yecck ve ayni zamanda da parlfımen- ka_n ı a ena egı . . en. ını eg_en-retle bilgi ve düşünce inkılabımızı l t ı z 1 : 
tonun teşrinisanide başlıyacak icti- mış pa avracı gaıe ecı erın nası a ~,-

genişleteceklerdir.ıı d . . . . k'k. betlerle kar§ılaşacağmı miikemmc -
4 Bugünkü Türkler, vaktile kavim- ma evresının ruzn~mesını tct ·ı ey-

1 
•• t . 

ğ 1. kt· en gos erıyor. len: birer ad \"eren tarihin do usun- ıyece ır. 
fa. 

Da~vckalet Vekili ve İktısat Vekili 
Celal Bayar, dün Tarih Kurultayın
da bulunmuş, bir aralık Bi.iyük Şef 
Atatürk ile göri.işmiiştür. Akşam üs
tü Atatürkc veda eden Celal Bayar 
bir motörle Haydarpaşaya geçmiş, 

eksprese bağlanan hususi bir vagon
la Ankaraya hareket eylemiştir. Ce-
131 Bayar istasyonda Reisicumhur 

namına baş yaverleri, Riyaseticum
hur Umumi Katibi, Hususi Kalem 
Müdi.irü ile şehrimizde bulunan ve
killer, siyasi müsteşarlar, iktı!X'.di 

rnüessesat müdür ve erkanı ile Vuli 
tarafından uğurlanmıştır. 

Ziraat Vekili Şakir Kesebir de 
Celıil Bayarla birlikte Ankaraya git
miştir. Diğer vekillerimiz yarın ak
şamki ekspresle Ankaraya gidecek
lerdir. 
Başvekil İsmet İnönü dün Anka -

rada Ankaranm bütün ileri gelenleri 
tarafından karşılanmıştır. ~•• • --
Franko nezdinde yeni 

Alman elçlf'I 
Salamanka, 24 (A.A.) - Alman

ya Büyük Elçisi B. Von Stohrer Ge
neral Frankoya itimad mektuplarını 

c • 
1 

Yugoslavyad9 
manevralar A 

g0sı~· BeJgrad, 24 (A.A.) - Yu , ,, 
ordusunun Kupa nehri mıntııl<!l v a r 1 daki mane\Taları, Harbiye . N~~ 
General Maritch'in \'e ccncbı 85 j(I 

11 • • - heyetlerin huzurile devam ctrtle 

o n d e r 1 n 1 z di~ün sabahleyin cenup ordus<l• ;
1
. 

rimiz 
Gazetemizde çıkacak göz rcsimle

rinir. yine gazetemizdeki resimler -
den kimlere ait olduğunu en çok bi

lenler tabii büyük hediyeleri kaza
nacaklar; daha az bilenler sıralarile 
şu hediyeleri alacaklardır: 

Birinciye: 15 lira. 
İkinciye: 10 lira. 
Ü~'Üncüyc: 5 lira. 
25 inciye kadar: Birer mürekkepli 

kalem. 
50 ndye kadar: Birer cüzdan. 
100 üncüye kadar: Birer ipekli 

mendil. 
150 nciye kadar: Birer kravat ve

ya tarak. 
300 üncüye kadar: Muhtelif sür

priz hediyeler. 

detle hücuma başlıyarak şiırıtıl itcfl 
dusunun yerleşmiş olduğu rne"-ı ıııl~ 
zaptetmiştir. Bundan ba~kn .~e ıır 
ordusu, tarassut tayyareicriil1 

rekatına mani olmuştur. . ~ 
Diğer taraftan, öğle vakti, bit

11
]Cs' 

bombardıman tayyareleri No"0
,
8
p ' 

to'ya karşı bir çok taarruzlar ) rJı'I 
• 1 n de , mışlardır. Dafi batarya arı bo11' 

harekete geçmesine rağm?n .. ıcl1~ 
bardıman tayyareleri şehrın ı.ı .,1ıı 

) •8 ,. 
de uçmıya ve bombalar ntrnı 
vaffak olmuştur. 
~~~~~·~---_.... 

ltalyada haval~"tal)"' 
Roma, 24 (A.A.) - Şirnalı ~tecJi!• 

da havalar çok fena gi~e dC 1ı1' 
Devamlı yağmurlar neti~sı~olı.t (1 
çok nehirler taşmış, den1ır)"Jrıl~ 
otomobil nakliyatı inkıtaa ug Jlıııt' 
tır. Bir kaç kişinin de feye~ 
kurban gittiği bildirilmektcdı ' 
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An tika eşya 
Türk eserleri ser

gisi açllacak 

İ ste:lli ğim gibi 

Mükemmel kadın 
Bir kadın mecmutıSı, kıskanç zev

ce~ mükemmel zeı·ce olup olmadık
larını anlamak için kadıntara on be~ 
yirmi maddeden mürekkep bir sual 
cetveli veriyor. Bu S1Wllcre müsbct 
veya menfi cevaplar vermek sureti! le, her kadm kendisinin kıskanç o-

.. 
TEMiZ· YAG 
-------------------------------------

Yağlara hile kanşhran
ların dükkanları 

kapahlacak 

l[Halk Fıtozofu-ı 
d iyor ki : 

Hamiyetli 
Bir vatandaş 

' Günlük gazeteleri karıştırırken, 

gözüme ilişen bir havadis, beni pek 
ziyade mütehassis etti. Zonguldakta 
Mehmet Çe1ikel isminde hamiyetli 
ve zengin bir vatandaş, Vilayete bir 
istida \'ererek, Zonguldakta bir lise IJ . hıp olmadığmı anlayabilecek. 

U Sergiye eski Ve yeni bazı j Mecmuayı bir 1.:adın arkadaşımın 
'J"'f 1 

evinde r ördüm, sualleri okudum. 
I ürk eserleri fonlanacak !Cidden şayanıdikkat. Sonr~ güle -

B h t :1 J tl • b • f ı • f açılması için bir bina y:ıptırmak is-
U us us a şıuue ı ır a ıma - tediğini ve a TIC3 30 bin lira Ycrcce-

l:' \•ler· . r rek ona ıı:attım : h l k t d ğini bildirmiştir. Bu \•atandaşm bü-na me azır anma a ır yük bir feragat ve hüsnüniyetle \"er-
l:.. l. d~ızde, atala.rımızdan kalına bu eserler satıldığı takdirde bedel- _Haydı, dedim. şu suallere ceı:ap 
Claı:ı a ı~.:r ve hatıra mahiyetinde leri tamamen sahiplerine teslim e- veriniz. 
ta es:~lıka küçük eşyadan ve bu a- dilecektir. Arkadaşını, mecmuayı aldı, oku-

1 ve ''en· T .. k · 1 · d - l 1·1•• !ekk ol 
1 ur ış erın en mu- Sergi iki kısma ayrılacak ve eski mıya başladı. Gülümsedi, a,,:ın ya-

erg:J v~ (Eski \"e yeni Türk ~eri Türk eserlerinin yrınında bugünün rıya gelince : 
~ası ~~ ~~v.~nile yeni bir sergi açıl- mütevazı san'atkarlarının elinden - Of, r.e saçma sualler! 

nu u~.nulmektedir. çıkan ince eserler de teşhir edilecek- Diye elinden attı, asabi, bir sigara 
tı1t sergıye, ellerinde bulunan an- tir. Bu suretle Türk san'at kabiliyc- yaktı. 

a Ve kı tl' ı Mükemmel kaduı nedir? Fcrnand ierı Yme ı eşyaları verenler- tinin en ince nümuneleri bu sergiye 
ı.ac 1~akbuı mukabii teslimat yapı- toplacaktır. Kromeli11k bir piyesinde - Bu ·mu-

aıı; \·e hanirin est>rlerinden c:.Deyyus. is-
~itı ... '· ~serleri, sergi kapanınca Ayni sergilerin, memleketin ınu0h-" &«endi} · mini taşıyanı Şc1ıir tiyatrosunda oy-
~ erıne iade edilecektir. telü büyük şehirlerinde ayrı ayrı a-

ı>to"aıtılrnası istenilen bu küM"ik ev çılması v..:? Halke\•leri cMÜ4C ve ser- 1 nanmıştı - mükemmel bir kadın tipi. 
·y,, ar :s- ıyaratmıştır. O kadar mükemmel bir 
dır ed ının üzerine sahıplerinin tak- , gi kollar!> nın bu işi idare ermesi 1 zercedir ki bu, "J..--ocası ondan bıkar, 

S adeyağların tağşiş edilmesinin bir türlü önüne geçilememesinin se
bepleri araştırılmış, mevcut ccz a hükümleri bu işin kökünden hal

line mani olduğu görülmüştür. Ç'ü.nkü bazı yağcıların yaptıkları hileler
den edindikleri istifadeler, verdikleri cezalarla ölçülemiyecck derecede 
çoktur. Bu cihet göz önünde bulundurulmuş ve yağların da sıhhat nok
tasından tağşiş edilmeden satışının tc.-min edilmesi lüzumlu görülmüş ol
dugundan Belediye, yeni bir talimatname hazırlamıştır. B utalimatname 
Şehir Meclsisınin ikinciteşrin içtima ında müzakere edilecek ve derhal 
tatbik me\•kiine konulacaktır. Bu talimatname tatbik edilmiye başlan -
dıktan sonra :yağlara hile katanların dükkanları bir daha açılmamak üze
re kapatılacaktır. Bu talimatname ile ayni zamanda yağcıların bir mü
rakabe altında bulundurulması için Belediye memurlarına yeni vazifeler 
tahmil edilecektir. 
ctlhllllllttHUllHlhlUNllllttllHUtHWlJllUUlllUaıHtltHttUlllUtltltlllUlllttUUIHllltlllUUlllHAllGhtl:ı&HlnlU&llUHllllUtlllillUIPllU lll 

et.ekleri fiatlar konulacak ve mutasavverdir. 
---...:.~~.;..:.:..:.:.:.~~...:.;:....:.:.:.;,;:.::::.:..:.:~.;.;.:. _______________ , onclan değil, kusursuz oluşundan, da-

JI • l k 'T' ha doğrusu kusıırsuz oluşunun bir 
"r.Vlj e gvacı l .l emiz lkusur teşkil etmiş olmasından bıkar 

1 
ve bir giin, kendisini bir odaya kapa-e ~ .k l su··ı ~ Vl tarak adamakıllı pr.ıtaklar. Kadın 

€ıd ağtmnıya, haykıTmıya başlar. O za. 

iliyor Hikayesi man. kocnsı: 
8 - işte. der, şimdi tam lmdm ol -

iki kış 
Yetişecek 
Odun 
Şehrimizde bu kadar 

stok var 
Beledıye İktısad Müdürluğü, Bi-in köyde tetkikat BUyUk şehirlerde lnekha· durı. 

o yaplldı neler açlfacak .Mükemmel kadın r.edir? Be-n.ce· rinciteşrın ayının yaklaşması, yani 
hğ;t~ Anadoluda meyva ve bağcı- Halka ucuz, tam sıhhi ve temiz süt miikemmrl kadın. bize kendini dai- sonbahara gırmemiı: ve halkın kış-
buYU~h~ası için kurulan komisyon, içirmek ve bilhassa süt Ç()(:ukl::ırının ma 1ıatır1atan. azap çektiTen, sinir- lık mahrukat ihtiyacını tedarike baş
lir :a hır hızla mesaisini ilerletm4- hayabnı korumak maksadıle Ziraat lcndiren. fa1cat bütün k"Usurlarma: laması itibarile şehrin odun ve kö _ 
~h~~ u maksatla Ziraat Vekaleti mü- Vekaleti; büyük şehirlerde (İnckha- ?"arimrm kendinden bıktıTmıyan ka-
~~k, 1Slar1 Ankara, Eski..,.,h;.. Ve dımltr. mür ihtiyacıle yakından alakadar 
~~·aırı vı·ı~uetlerm· de tetk~ı'kaUJ.t 'l•ap- neler) açmayı düşünmektedir. Bu i- olm:ya başlamıştır. İktısad .Müdür-
··"., ... .; ol - nekhancde 500 - 800 arasında cins Fikret Adil 
40() 1/0llanınışlar ve §imdiye kadar ve kıymetli inek, en fenni ve sıhhi lüğü toptancı ve perakendecileri 
Ö.ıı.~Y~e ıneşgul olmuşlardır. usullerle beslenip bakılacaktır. Bu A k kontrol etmekle, odun, kömur satış-

ltiıt ~?1Uzdcki ay sonuna kadar tet- suretle halkımıza en saf ve UCUZ SÜt n ara ya hırını ansızın \•e sık sık gözden ~-
ltt Ucn köy sayısı 1000 i bulacak- almak imk5.ııı kazandırılmış olacak- G d k çirmektedirler. Dığer taraftan stok 

biğe tır. i ece miktarı mutem:ıdiyen tesbit edilmek-
ten r taraftan ilkbahardan itiba- İlk asri (İnekhane) yakında An - B k • l tcdic. Elde edilen son malumata gö-
bağ. ~~~ k.?Y.?c halk, ikişer dönüm karada açılacaktır. Bu maksatla, i· QŞ OnJlSer er re, şehrimizde iki kış, halkın mah • 
Cıttt\a 11 

donum meyva ve bir dönüm nckler için lüzumlu olan ahırların Bu ay sonunda enstitüye rukat ihtıyacını önleyecek derecede 
caktı~ Y~.t.iş~rmiye mecbur tutula- inşasına şimdiden başlanmıştır. 
<lt.ıı. bu l~oyluye bunun için icap e- gidiyorlar odun ve kömür mevcuttur. 
~ita lun bağ ve meyva fidanları, ı Sovyet sporcuları Ankarada teşkil olunan ve bu sene 
~~~l Vekatetince parasız dağıtıla- Geliyor faaliyete geçecek olan polis enstitü-
& r. Önümüzdeki ayın ortalarına doğ- süne İstanbul Emniyet Müdürlüğü 

r1:~ lOO köyden alınacak ilk neti- ru memleketimizi ziyaret edecek o- J teşkil alından 11 Ba~koıniscr intihap 
trıi ._:

1
güre, Orta Anadolunun (Zi- lan Sovyet sporcuları İzmire de gi- c·dilmiştir. Bunlar da Emniyet Mü

~ktır. kınına) programı hazırlana- derek orada futbol, güreş müsaba· dürlügü kaçakçılık bürosu şc.ü İb • 
kaları yapacaklardır. rahim. dördüncü şubede Başkomiser 

Akıl Yılmaz, birinci şube Başkomi-

Kitaplar ne oldu? 
Sulc~ maniye kütlipanesinde kay -

bolan \'e her biri sekizer yüz sterlin 
kıymetinde bulunan üç kitap hak-

i kında alakadarlar bunun bir sirkat-
! ten ziyade kiitüpane memurları ara
sında tahaddüs eden ihtilaftan ileri 

geldiğini idclıa etmektedirler. Tah
kıkata devam edilmektedir. 

- ·-

Zeytinyağı 
ihtikarı 
Başladı! 
Piyasada son günlerde toptan zey

tinyağı fiatlarında tereifü görülıni
ye başlanmıştır. Bu tereffü peraken
de fiatlara da tesir etmekte, imalat
ta kullaruJan yağlarla yemeklik zey
tinyağları sür'atle ~halı1anmakta -
dır. 

Ylpılan ilk tetkikte bu tereffüü 
bir büyiik firmanın yaptığı ve mak
sadın ihtikara matuf olduğu görül -
müştür. Tetkikata devam edilmek -
tedir. 

---·-- -

Ulus 
Ankarada intişar etmekte bulunan 

c Ulus.. refikimiz 29 birinciteşrin ta
rihinden itibaren yeni makinesinde 
tabcdilmiye başlanncaktır. Ulus yeni 
bir tahrir kadrosu yapmış ve rnün
derecatının üstünlüğünü temin ede
cek tedbirler almıştır. 

Gazete her sabah Ankarada çıkar 
çıkmaz tayyare postalarilc İstanbul, 
izmir, Şnrk ve Cenup mıntakalarına 
sevkolunacak, memleketin her tara
fında günü giinüne okutturulacak -
tır. 

Ulus, her gün on iki sahife çıka -
tak. haftada bir pazar günleri de 16 
sayfa intişar ~decclttir. 

İlk sayısı 29 birinciteşrinde 28 say
fa olarak çıkacaktır. 

mek istediği şeylerin üzerinde dur
mak lazımdır. Mektep binası yaptır
mak \'e açtırmak için teşebbüse gi
rişmek ve bu işin icap ettirdiği bü
yük maddi yükü yüklenmek, alkıŞ-: 
lanmıya değer bir hadisedir. 

Yurdumuzun birçok yerlerinde 
yeni mekteplere ihtiyaç var. Bunla
rın mühim bir kısmı, binasızlık, p:ı
rasızlık, muallimsizlik yüzünden a-

l
çılamıyor. Zonguldaklı \'atandaş 
Mehmet Çelikel, bütün hamiycUi 

!Türk zenginlerine örnek olacak bir 
iş yapmıştır. Mektebin manası bü -
yüktür. Hükümetin maarif işlerine 
verdiği azami ehemmiyetten de bu 
nu pek güzel anlayabiliyoruz. 

Yurddı:ı okuyan çocukların sayısı 
gittikçe rutmaktadır. Her sene, yeni 
ortamektep \'e lise ihtiyacı, bir yıl 
evvelkinden birkaç misli fazladır. Ha 
miyetli ve zengin vatandaşların, ya
pacakları en kıymetli vatanseverlik, 
maarif siyasetimize muzahir olmak, 
ellerinden geldiği kadar yardım yap-
maktır. 

Halk Filozofu ........................................................ 
Salı günü İsken

deruna bir vapu
rumuz gidecek 
Senelerden sonra ilk 

sefer bu olacak 
Denizyollnrı İdaresi tarafından 

Hataya '-.ıpur seferleri yapılması 

emredilmiştir. Denizyollarının önü
müzdeki salı günü Mersine kalka -
cıık olan Konya vapuru Mersinden 
sonra İskenderuna da gidecektir. Bu 
suretle yılladan sona İskenderunlu 
k&Tdeşlerimiz şanlı bayrağımıza ka
vuşacaklardır. 

Antakya konsolosluğuna tayin ~ 
dilen eski Paris Konsolosu Firuz da 
bu vapurla yazifesine gidecektir. 
İskenderun Konsolosluğuna Hari

ciye memurlarından Necati Mene -
mcncioğlu tayin edilmiştir. Necati 
Mencmcncioğlunun da bu vnpura 
yetişmesi ihtimali vardır. 

~iraat mektepleri 
ıslah edilecek 

serlel'inden Nureddin, Müdürlük tef
tiş kalemi Başkomiscri Halit, ikinci 
şube birinci kısım Başkomiseri Mu
zaffer Arıkan, Eyüp nahiyeşi Baş -
komiseri Hamdi, Fener nahiye Baş· 

komiseri İbrahim Fevzi, Eminönü 

lise I Emniyet amirliği Ba:ııkomiscri Şerif, 

derecesine çıkarılarak bazz,Beşiktaş kazası Başkomiscn Nauni, 

Asfalt yolu 
Çorlu - İstanbul asfalt yolu 27 ey

hllde merasimle kuşat edlecektir. 

İskenderun için ayrı bir tarife ya
Bir lspanyol vapuru geçti pılmıya lüzum görülmemiş olup cPa. 

Capo Santo adlı bir İspanyol va- yas. yolcu ve navlun tarifesi 1skcn
puru dün 350 İspanyol çocuğile bu- derun için de cari olacaktır. Beykoz kazası Bnşkomiseri Şevket, Japonya tuz alıyor de 1 •l A d •t k Şehremini nahiye Başkomiseri Mch-

~ iraa rsıer l QVe e l ece ınet Ali olmak üzere 11 komiser, Japonya, izmirden külliyetli mik-
laya gelmiş, evvelce Çanakkalede r 
hir İtalyan .... apurunu batıran Macel-

. auc t .V~aleti, ekseriyeti çiftçi olan memleketimizde zil'aatimizin sür- Başkomiser intihap edilmiş. Ey1ul tarda tuz almıya b şlaınıştır. Son za
~aııcıa. ınkışafı için yeni ve miihim kararlar vermek üzeredir. Bu me - nihayetinde Ankaraya hareket ede- manlarda Japonyaya 65 bin kilo tuz 
· 'lll<!vcut ziraat mekteplerinin lise haline konması, ziraat mektep- ceklerdU'. sevkedilmiştır. 

lan adlı ispanyol vapurunun müret
tebatını da alarak Rusynya gitmiştir. 

t~ ~~mü~tl~in~5~~~u~::ı~ve~m~~~~; !====~~==~===========~======~=! 
~atı ~· l"rı<ı.arif liselerinde okutulan derslerle beraber avnra ameli \'e na- EHLİ HAYVANLARI ISLAH Hazım bir 

Kaza geçirdi l\~taat bilgisi öğretilmesi de vardır. v 

~~ ~~;:a köylü kızlarımızın da fenni ziraate alıştırılması için bazı k()y 
~~ ~ıl larda halk ziraat mektepleri! çiftlik mektepleri \'C ziraat kurs
/ritat 1 .rnası ve buraya erkek talebe ile beraber kız talebe alınması ve 
a~ ta~~~lerınden çıkacak talebenin bu mektep ve kursl::ırn muallim ola-

bı • ın edilmeleri de düşünülmektedir. 
~ra :er taraftan geçen temmuz aymda yapılması kararlaştırılan ve 
~.~. ı:Ceçilen zirai kombina teşkilatı için muhtelif Avrupa memleket
. "t.lu~lar arlanaıı 1 miylon liralık son sistem zirai alfıt ,.e makineler, 
~lir. ~· harman, süt ,.e yağ cihazlarının bir kısnu memleketimize gcl-

nu buasaba \'e köylerdeki ziraat kurslarında ve ziraat tntbikatında 
~nlardan da istifade edeccl: tir. 

l .......... 
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~tni,. 1 G .. ··ıı ·· ·· p uru usuz 
o'!:J,ayzrına , Bir çöp 
ı~~- en/er 1 Arabası 
t .. '"CI~ beş milyon lira 

, ~llb lraklldı 
~ ~1 (fü~ ~e Yakın şehirlerçlcn, ev
·~ltaıt apanan İzmir panayırı
all ttı.Uh ~den. tüccar ve fnbrikatör
~ıle ırn bır kısmı dün Ankara 

~~n·mj~ ~ehri.ınızc dönmüşlerdir. 
lı~ tı. il~ cşhır edilmek üzre gön
"~lir rnuneler de İstanbula ge
v,~ . 

!tıt ~r tara 
l~ .. ll-.naı, ftan 938 beynelmilel İz

.. h....· .ıırı i . 
\• -~ıa11 çın şimdiden hazırlık -

' )\~ti b· lrıışt1r. 
~ ' 1:. hesapla bu yıl İzmir p~
t ~ ~i11 ~ra.k eden ve ziyarete gi
tıı.ht t- 'kıiye, otel, lokanta, ga
~1~~1" ~erlerine 5 milyon li
t~ ltteqi~ara bıraktıkları tahmin 
:"it ~~ .. 

~~~i§~i&e.rgiyi tam 608 bin 561 
11bt!Q. '-'e 22t· :Bunların 83-!2 si ec-

. ?nUlıtelif millete men-

Belediye yeni tip bir 
eraba ysptardı 

Belediye, yeni tip bir çöp arabası 
yaptırmıştır. Belediyenin kendi a -
tclyelerinde yaptırılan bu araba, te-
j ker1ekleri lastiksiz olmasına rağmen 
gürültüsüz, gıcırtısız yürümekte, ha· 
rice toz, çöp düşmemektedir. Çöp -
leri kolaylıkla boşaltabilmek için 
müteharrik bfr fıçı şeklinde olan bu 
:ırab:i tecrübe mahiyetinde kulfanıl
mıya başlamıştır. Bu tecrübe iyi ne
ticeler verirse Belediye butün çöp 
arabalarını bu yeni tipte •apacaktır. 

LEi!iill!?! e FT 

Tüt ün enstitüsü 
Açllacak 
Büyük gelir kaynaklarımızdan bi

ri olan Ege tütünlerinin layık oldu
ğu dereceye yükselmesi için Ziraat 
Vekületincc İzmir havalisinde yeni 
bir (Tüt ün enstitüsü) inşa ~ilmesi 
'kararla5tırılm ıştır. 

S • 1 • • h Sevimli aktör Hazım dün gece 

1 1 V r 1 a Y V a n lJc:ybcliadada ukıbeti feci olabilecek 
bır kaza savuşturmuştur. • • h 1 Hazım arabasile tur yaparken Rum 

sergısı azır anıyor ~·cti~leri Mekteb~ önünd~. '~~~~sfalt 
____ ·- uzcrınc konulan hır çam kutugunden 

B t .. d.. .. c- ·z · . . arnbanın beygiri ürkmüş ve bir u-
a g ar mu uru aJl . ıvrzge lflde- çuruma doğru nrabayı süriiklemiş-

rek f t k •k t k tir. Haz.ım, şayanı hayret bir çevik-e l a g a pa ca l!kle kendisini arabadan aşağıya ata
biimiştir. 

V ıl~~el Hususi İdare bütçesınden 
Vılayet Baytnl' Müdürlüğüne 

verilen 2500 liralık tahsisatla nltı 
kazada açılacak ehli hayvan· sergi
sinin üçüncı.isü de l Birinciteşı in cu
ma günü Silivride açılacaktır. Ser
giyi hazu lamak üzere Vilayet Bay
tar Müdürü Eteh Elevli, Baytar Hüs
nü ile birlikte ayın yirmi yedisinde 
Silivri kazasına gideceklerdir. 

Silivridc her sene olduğu gibi bu 
sene de panayır kurulduğu cihetle 
sergi de bu panayır münasebetile a
çılacak ve çok kalabalık olarak hal-

kın daha çok alakadar olaczığı talı -
min edilmektedir. Sergide teşhir e
dilecek h&yvanların hepsini Bulga
ristaııdan getirilerek köylülere tev
zi edilen Plevne boğalarının yavru
ları ile yerli zıtlar teşkil edecekler
dir. 

Sahiplerinden birinci, ikinci, ü -
çüncü olan hayvan sahiplerine 416 
liralık mükafat dağıtılacak ve dör-
düncüye de teselli mükiı!atı olarak 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

Bundan evvelki ikinci ehli hayvan 
sergisi olarak açılan Pendik sergisine 
62 at, 65 boğa olmak üzere 127 hay-

varı kaydedilmış, bunların birinci 
ikinci, üçüncü gelenlerine nakdi mü: 
kafat ile dörduncü gelen 12 hayvan 
sah.ibine muhtelif J1edıycler veril -
miştir. 

Du sergilerin nihayetinde, sergi
lerde birincıliği kazanmış olan boğa
lar, köylülerin elinden satın alına
cak, Sili\•ride açılacak olan aygır de
posu11da bir sene beslendikten sonra 
tekrar köylülere mccca.nen dağıtı
lacaktır. 

Arabanın ün kısmı parcalanmış, 
tx:ygir kurtulmuştul'. 

Sevimli aktöre geçmiş olsun. 

* Beyoğlu hastanesinin g-cnisle • 
t ilmesi kararlaş tın lnuştır. * Hnlk Hnmidiye sularının. saat 
17 de kesilmemesi için Be1cdiyeye 
müracaat etmiştir. * Sıhhat Vekili dun İstanbul Sıh
hat Müdüründen İstanbulun sıhhi 
vaziyeti hakkında izahnt almıştır. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Bankanın 

_ H_es_ a.-p..;N..;.o.;;.;., __ Y:.e:.:r~i---- No. su. Nev'i 
12 Fer iköy lki11ci Kas-;;;;a. Eski 161 Bir dukldin 

icra do'!ya 
No. 

4 

hailesi Kağıthane so· Mükerrer ve apartman. 
ka~-.ndıı Yeni 12. 

934.927 

12/ l 

Bankmııa ipotekli olup lstıınbul Cörc"l:rcü ic ra Caiıes:r.cc ) Ukn· 

rıda No. su }'Uth dosya ile 29-9-937 tarihine m~sadif Pazartesi 

güoü açık arhrroa ile satılacak oJao gayrimenk ulü utın alanlar arzu 

ederler se Bankaca bu gayrimenkule takdir edilecek kıymetin yüzde 

ellisine kadar •evı~bmtz dahilinde kendilerine pıra ikra1 edilebilir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Gürültü ile 
Mücadele 
Ederken 

Ccrrahpa§ada Açıkgöz sokağın
da iki numaralı evde oturan Şrı
kir imzasile aldığımız bir mck -
tupta deniyor ki: 

cMuhterem gazetenizin mütc -
addit nü.sllalannda Belediyenin 
gürültü mücadelesini tcıı.si ede -
Tek bımwı. tramvay çarı1anna ve 
yiik arabalarına kadar teşmil e
dilccaji hakkında bir çok 1ıaı•ıı

clislcr intişar etmektedir. Halbuki 
bizim nı.ahaUcde gün aşın bir çöp 
arabası saat beş buçukta çıkaTak 
ortalığı dayanılmaz bir güriiltüyc 
boğmaktadır. Bunun, Belediyenin 
haberi olarak mı veyahut çöpçü • 
nün bir i§gii .. arlığı mı olduqunu 
pek iyi kestirememekle beraber a
rabrıcıya niçin böyle erken cıJ...'1 -
yorsunuz, dediğimizde vazife"ni 
yapıyorum. Ceı-abını t·eriyor. Sim
di artık arobanın çı1caMğı günleri 
öğrendik. O giinlcr saat beş bu -
cukta tıyandmlacağımız için münı-

ı kiin olduf;u kcrdar erk<!1t uyumak 
mecburiyetinde kal1yorttz. 

Belediye, seyyar saı...cılar için 
muayyen bir saat tayin etm4tir. 
Daha fazla gıi.riı.ltü çıkaracağı $U p
Tıesiz olan çöp arabalarımn Sl'a.t 

sekiz yerine beş buçukta faaliye
te baslamalarma müsaade edile -
rek bu nizamdan i8tisna edil•ne
lerine bir türlü akıl erdiremiyo
rum. Alakadarların dikkat naza1'
larmı çekmiye muhterem gazete
nizi tavstt eder, saygılarımı nıno
nm..-
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A vrupan·ın en sade in
sanı: Danimarkalılar ·O ROY.ADAN SONRA-

vazan: Naki Bora 

Daım, once tuhaf tuhaf yüzüme 
baktı, sarhoş olup olmadığımı anla -
mak ister gibi sordu: 

- Burada anlatam1yor musıın, 

söyle bakalım ... 
Israr eltim: 
- Canım, gel, gizli bir ~ey bu! .. 

Bir rncrak, ne bileyim bir ... 
Daim hafif bir tcbes::.ümlc SÖ7.e 

başlıyar. k beni durdurdu .. 
- Yoksa bana ilanı a~k mı edecck

sın!. 

Arkadaşlarımızın bu cümleyi yu
tan çıngıraklı kahkahaları arasında 
Daimi kolundan tuttum. öbür uca, 
t<!nha bır köşeye çektim, y~nyana o
turduk ... 

- Daim, dedim ... sana bir ricam 
var ... 

- E. si)yle bakalım! ... 
- D•l tluğumuzdan memnunuz de· 

~ı! mı? .. nuııun devamı bir ~arta mu
cılliık katıyor? .. Her işimiıde zevk \'C 

kederlerimizi paylaştığımız halde se· 
nın eğlencelerimize zahiri i~tirakin 

hizi çok sıkıyor! .. 
D..ıim, dudaklarında daha mana -

!aşan bir· tebessümle cevap verdi: 
- Peki, ne yapalım istiyorsun? .. 
- Şu yüzünün gülmemesi sebebi-

ni öğrC'nmek istiyorum. 
Daım bır d'kikn dü ·ündü. Gözle

rinde' bir kararın tereddüdi.i okunur
kC'n: 

1 

·bedi bazan Knzanıyor, arnsıra .ırn~ 

yordum... gı 
Üçüncii yarış haftasında ganyot 

1 
, 

J şesinin önünde bir kadına ras~.ge .. 111 

1 dim... O zamana kad~r g~rduğılbl' 
!Viyana kızlarının en dılberı, ne ~· 

1
1cyim, kadııı değil de cennetten ç:B. 
mış. yolunu şaşırıp da Viyana at ·5'. 
rışı meydanına diişmüş bir melele 01 
nılacak kndar fc\•kaJade bir ı.ıı 
bu! .. 

iiı' 
Gözlerim, onun siyah pırlant~ g 

53
, 

)erine takılınca bütün benliğiınıl'l 
sıldığını hissettim... , 

O gün, inatçı bir şans. müt<'~~İ' 
diyen bahsı müşterek oynıyan 1 ııi 
mizi avuçlarına almıştı. Onun 859

}1, 

parmaklarile sıktığı çantanın. nı~ 
tc•viyatı, gişe memurunun elıle dııf1 
nim ceplerime akıyor o durJ118 

• )11· 
kaybediyor, ben de kazanıyordu etti· 

Bu hal, akşama kadar devanı .111 
"ılerı Son yarıştan sonra hırslı go 

gözlerime diken kadın: ,a,· 
- Bay, dedi, bu talile Viyana ~rıi! 

rışlarına değil, Nis kumarhanelerı 
rulete gıtmelisiniz. . .. hfti 

Bu söz, aramızda ılk munase 
tesis etti. Sözü uzattım: . t<C' 

· · cı ,, Ne ise, ahbap olduk ... Bırın. bir 
cemiz bir barda, ikinci geceın~~ gt
Macar şarap evinde ve üçüncıı 11~ .. g\' 
cemiz de... Diğer geceler uç · 
bir zincir tesis ettiler.ı. 

••* '138 ~ 

Akdeniz itilafını Yugoslavların 
imzalamasına canları sıkıldı 

- Pe~i; cfodi.. anlatayım .. haya -
tımın bu biric.:ik sırrını senden esir· 
giyecek dcğilım ya! .. 

••• 
Vıyan;ıda idim .. güzel bir kış se -

zonu yapıyorrlıım. Ceplerim dolu, 
sıhhatim yerinde, ve ... gençtim de ... 
K~dın larır., bilhassa Viyana kadın · 
!arının imrenecekleri i.iç meziyetle 
yüklü bulunuyordum: Sıhhat, genç
lık ve !)!ll'a! .. 

Hain bir telgraf almıştım... cıı 

Babamdandı ... Viyana Operasının ııt· 
güzel primadonnasını evime k8P 
tığım üçüncü ayın ilk _günü!.. el: 

1 Çabuk, diyordu... Istanbula g 

Javyanın hiç tereddüt etmeden ka
rarlara iştirak etmesi ve o mühim 
vesikayı imza edivermekte gösterdi-

ği çabukluk Roma nıehafilini ~em
nun etmiştir, denirse doğru söylen

miş olmaz. Belgrad gazetelerinin bu
günlerde daima Fransa ve İngilte
reye karşı hararetli bir lisan kullan
rnıya ba~ladığı da farkedilmektedir. 
Mesela Fransa hariciye Nazırının 
geç<>n gün Cenevrede söylediği nu
tukta İtalya ve Almanyaya karşı na
zikane bazı ihtarlar vardı ki, bunu 
l3elgrad cazeteleri çok ehemmiyetle 

' ==-

Tefrika Nn: 15 
°Kostantin), refakatinde bazı cemi
yet erkanı olduğu halde, evvelfı 
(Glos) a gitmişti. Orada, halk tara
fından parlak alkışlarla karşılan -
1.nıştı ve halk tarafından: 

- Yaşasın harp! ... 
Diye bağırılmıştı. 
oonra... Prens Kostantin, (Glos) 

•tan, (Yenişehir) e gitmişti. Burada 
cemiyet daha coşkun nümayişler 

tertip ettirmiş .. yine: 

- Yaşasın harp! .. 
Naraları yükselmişti. 

Bütün bu yaygaralara; hem Os -
, manlı hiıkiımeti. hem de Avrupa 
-devi tleri hayret icindclcrdi. Çünkü 
ortada harbi ıcah0ttir"C'"k en küçük 

Bu akşam 
iPEK 
sinemasında 

IMe,hur Rus muharriri PUŞKIN' in ölmez eseri 

'-~- ~' ~rm~ôş~ dcbd~lfi! ve~at!i 

Çılgın gibi eğleniyordum ... Viya
na dilb~rleri bana bir gecelik eğ -
lence oluyorlar; en güzel Macar kı
zının bütün sihir ve füsunu beni an
cak bir gece zincil'liyebilivordu ... 
İşte o kadar ... 

İ annen ağır hasta!.. ·" 
Eşyalarımı deli gibi topladı~ 

ve son gecemizi güzel primadon~r· 
la bir oda opereti oynamakla g .il' 

"l< "" dik. Amma bu operetin en büytl 11~-
koru onun kara gözlerinde bone 

1 
, 

}anan pırlanta yaş damlaları 0 

'
muştu.. . ·" .. • tll" Scıbahleyin gara beraber gıt .. ~ 

"ğSUJI .. 
Tren ka1kacağı sırada başı go ~ııerı 

1 dii~en sevgili artistimin şu so 
bana son veda sözleri oldu: ~J" 

- Daim .. ., beni unutacak_~ın .. ıel 
hesiz. Fakat Viyananın bu uç gıı dİ' 
ayını ömrün oldukça hatırla .. · 8 

.. , yo ... 
••• 

uıuuuıınıımın111111111ıu11utı1111111mııııııuıııuuın111n: 
arasında geçen a~k ve ihtiras rilmi. Fransızca sözlü. Baş rollerde 

Bu hal epey sürdii ... Barlarda is
mim okunuyor. kadın mahfellerin
de bana dc.ir fıkralar söyleniyor. ma
ceralarım. Vivana kibar hayatının 
hadiseleri sırasında anılıyordu ... # 

O gün, bugündür, dostum; n~r 
11

, 

PIERRE ELANCi1ARD - MADELEINE OZERA Y- ••• bir kadın meclisine girsem, pr1111
6 • 

donnamın hayalini orta yerde 1ıı . 
rür gibi olurum ... Düşün bir de ıı~· 

M ARGUERITE MORENO - ANDRE LUGUET Büyük at yarışları başlamı~tı ... 
Herkes gibi ben de bu, mevsimin en 
I büyük eğlencesinde her gün bulu -
nuyor, bahsı müştereke oynuyor, 

Ayr1ca : 1· FoX dUnya haberleri 2 · Çelik · O rüyadan sonra buradaki acı·&' 
kikatlerle nasıl yüz göz olabi~ - . • ' -~ ' ...... "~ • ! J,S_ . ~ ... : ·~ ' • Yerlerinizi t:vvcldcn aldıı ııız. --

Yazan: ZIYA ŞAKİR 
bir sebep bile mevcut değildi. 

* (Etini ki Eterya), 
(Görülmez kuvvet), 
(Dostlar cemiyeti), 
Bunlar, nedir? .. 

1 Görülüyor ki; gerek Yunan hüki'ı
metini, gerek Yunan milletinin ağır 
ıbaşlı ve sakin düşünenlerjni zorla 
haı be sürükliyen amil (Etiniki Eter
ya) cemiyeti idi. 

Girit adasının kayalıklarını birer 

facia sahnesi haline getiren bu ce -
miyet, şimdi de Osmanlı - Yunan 

hudutlarını kana boyamak için te -
şcbbüslere girişmişti. 

Yunan milletinin mukadderatı ü-

zerinde bu derece nafiz rol oynıyan 
bu büyük ve siyasi cemiyet, ne mak
satla ve ne suretle teşekkül etmişti?. 
Ve, nasıl bir istihale geçirerek, bu 
derece kuvvet ve nüfuz kesbeyle -
mişti ? .. 

Evvela şunu arzedelim ki; bu ce
miyetin hayat ve faaliyeti, başlı ba
şına bir tarihtir. Tabiidir ki, biz bu 
tarihi aynen buraya naklederek, asıl 
mcvzuumuzdan uzaklaşmıya cesa -
ret edemiyeceğiz. Yalnız, bu husus
ta en enteresan noktalara temas et -
mekle iktifa eyliyeceğiz. 

Miladın 1812 nci senesinde, Rus -

yada (Hocabey) şehrinde ikamet e
den, ve bir tüccarın vanında yazıcı-

' 

. ııırıfl' 
lık yapmakla geçinen (Manuel Ek- dostlarındnn (Nardeli İskofo) il~ na mens~p Rumlardan bir çok ,ş.f' 
scınto) isminde bir Rum küçük bir (Yanyalı Atnaş Cakalof) ismindeki kandırıp cemiyete yazmıya nı11' 
sermaye biriktirdikten sonra İstan- iki arkadaşına açtı. Böyle bir cemi- fak olmuşlardı. . 

1 
~ 

bula gcldı. Maksadı, kc>ndi hesabına, yet teşkil ediJecek olursa, çok mühim Cemiyete aza kabulii, zincır e 19• 
yağ ticaretine girişmekti. menfaatler <!ide edileceğini anlattı. 

1

usuli1e devam ediyordu. her D~9'ıc ç 
Aslen (Batnoz Adası) ahalisinden Eksanto'rpn anlattıkları, bu iki a- nıdıklnrından bir -veyahut bıt 0ıı 

olan bu gt•nç ve zeki Rum, burada ba- dama da cazip geldi. Evvela, üç ki- kişiyi- cemiyete ithale mecbtıl' et' 
zı Yanya tüccarlarile anlaşarak ev - şidcn miirckkep olmak üzere bu ce- Cemiyetin mevcudiyeti, son de' 11, 
veJa yağ almak için Yanyaya gitti. miyetin teşkiline karar verildi. gizli tutuluyordu. Azalar, ancak 1<:

11
• 

Girgin bir adam olduğu için oranın 1814 s~nesinde, ilk defa olarak bu dilerini cemiyete ithal eden j}e, 1'ri'1' 
oldukça ileri gelen tüccarlarile mü - üç kişi tarafından teşkil edilen bu dilerinin cemiyete ithal ettikte 
nasebet peyda etti. Sonra da, Yu - cemiyet şöylece işe başladı: biJiyordu. re' 
nan ::ıdalarını gezdi ve bu seyahati Evvela; masonların dahili nizam- Cemiyeti kimelr idare ediyor?~cıe 
de, nihayet yine (Hocayeli) ye av- namelerine benziyen bir nizamna - isi kimdi? .. idare merkezi. rıet 0ı 
dctle hitama erdi. . me yapılmıştı ve mason localarında idi?. Ve bu teşekkülden maksaıetOl 

Fakat bu uzunca seyahat, bu cev- yapılan merasimle işaretler aynen a- (kardeşlere yardım) kelinıe 
val zekalı gence, çok mühim şeyler lınmıştı. Ondan sonra da aza kaydın3 h 1• 1 d u asa o unuyor u. . ))t' 
.. ~ t · ~ · B' t ft t' • başlanmıştı. nıs ogre mış.ı. ır ara an ıcarı mua - - Cemiyet azaları, kazançl~rı ı;ıı 
ınelelerle meşgul olurken, diğer ta- Fakat bu üç arkadaş, kurnaz dav- tinde birer füdat veriyorlm·dl· . .ot' 
raftan da tesadüfen bazı (mason) ranmışlardı. Adi şahsiyetlerinin, b'ril<l) 

para cemiyetin kasasında ı . ı.e! 
!arla temasa gelmiş .. masonluk teş- halk arasında hiç bir itimad uyan - b'rl ı• t 

·ı · h k dırmıyacamnı bildikleri için, bu işin du. Şay•2t (kardeşler) den 
1 ,9llı) 

kı atı a kınad iyi bir fikir ve ma- ı:.· hangi bir sebeple bir felaket ve) q' 
llımat edinmişti. başında kendilerinin olduklarını ıursııı 

Bu mallımatı edindikten sonra, saklamışlardı. Sanki, esasen böyle ihtiyaç karşısında kalacak 
0 

na yardım edilecekti. bı) 
Eksantoda bir fikir uyanmıştı. O da, bir cemiyet varmış da, kendileri de ıar 

1

1mason teşkiliıtı gibi, gizli bir teşkilat o cemiyetin birer ferdi imişler gibi, İc:.tikballerinden korkan '.yet!' 

! yapmaktı. propagandaya başlamışlardı \'e az ı' mnksndı buyük bir memnu;rJ 
Eksanto, bu fikrini: en samimi zamanda da ,muhtelif halk sınıfları- (Devamı 
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! ehlikeye 
e a etle ba an 

Bir çift göz, ,~ 

'Tayyare ile seyahat 
herkesin İŞİ oldu· 

En büyük yarışlara giren, kazalara j 
Uğrayan bu kadın korkmuyor '-~~-~ 
r 

·Miikemmel bir hayat ~~, ; 
Radyosu ile, oyunlariyle, musikisi, ~:~ ~ , 
kahvealtısı, yemeği ile her türlü F-- ,_ 

konforu bulabilirsiniz. t t 1 .Pariste 
A merikada tayyare ile seyahat et- ı cİyi t~~siJ ve terbiye. gö~müş, ~.ile 

K 1 Ş mek lüks olmaktan çıkmı:i bir ih- ekonomısıne vakıf, sevımlı ve gu -
tiyaç haline gelmiştir: Ame1·ika hü- zel, sıhhatli ve vücudii sağlam tay
kiımeti, Amerika hava seyrüsefer Jyarede cEv kadınlığı• vazifesini gö-

H az 1rl1 g~ ı şirketine Nevyork ile San Fransisko recek genç kı7Jar aranıyor .. > 

arasında seri tayyareler işletmek 1 Şirkete sekiz genç kız müracaat 

1

1 
emrini vermiştir. Bu sayede Atlan - etmiş, içlerinden gayet güzel Polly 

Mevsimin en parlak ki- tik denizi ile Pasifik denizi en seri adında biri intihap edilmiştir. 
f vasıta ile biribirinc bağlanmış ola - Polly Ncvyorktan hareket eden bir 

tabı bir kunduracınındır c&ktır. t&yyareye memur edilmiştir. Polly 
. • H ") E ıur· l Şirket bunu temin için saatte 300 tayyarede yolculara gazete tev2ii, 

parıs, eylufl ( udsus~ -:-p Y .. u~ !kilometre sür'atinde büyük tayya - çay ve akşam yemeği hazırlanması, 
ikinci ha tasın an erı arısın :ış reler kullanmıya başlamıştır. Ve A- boş vakitlerde yolcularla öteden be

hayatı tekrar canlandl. Memleketin ' merikanın en muktedir pilotlarını riden konuşmak vazifcsile meşgul 
dört bir tarafına yayılmış olan zen - rangaje etmiştir. olmuş ve anlaşıldığına göre program 
ginler yavaş yavaş malikanelerin - Nevyork ile San Frnnsisko arasın- harici dahn bazı hizmetler de ifa et-
den şehre dönüyorlar. ı daki mesafe 4500 kilometredir. Bu miştir. Çünkü Polly San Fransisko-
Artık her köşede kışlık hazırlık - takdirde Pasifik denizi ile Atlan tik ya çıkınca, 4 numaralı yatağın sahi· 

Iar tnmamdır. denizi arasındaki mesafe ha\·adan bi bulunan ve San Fransiskoya git-

•• Kış mevsimi başında, yani eylülün laokuz saatte katedilmiş olacaktır. mekte olan genç \'C 7.engin bir fabri-
ilk haftasında (Guillon et Souka) is- Saat 17 de Nevyorktan hareket c- katör ile evlenmiş, iki gün sonra ay-

den bir tayyare sabahın yedisinde ni tayyarenin yolcusu olarak koca
San Fransiskoya varmaktadır. Şir -

1

sile beraber Nevyorka dönmüştür. 
ket bu seyahati de yalnız sür'ati te- Bu macera bütün Amerikada şayi 
minden ıbaret kalmamış, ayni za - olmuş \'e şirket, gazetelere ikinci bir 
manda yolcuları seyahat zamanında ilan vererek yeniden tayyarede ça
eğlendirmek, seyahatin cazip \'e eğ- lışmak üzere güzel genç bir kız ara
lenccli bir şekilde geçmesini temin m1şbr. Bu defa şirkete binlerce genç 
edecek tedbirlere tevessül etmiştir. kız müracaat etmiştir. 

minde bir kitap intişar etti. 

Bu kitnbın bıraktığı tesirden bah-

sedeceğim. Bir hafta içinde yüz bin
!erce adet satılan kitabın muharriri 

kimdir bilir misiniz? 
M0nmartrda her gün görünen kun-

duracı... Monmartrm bir kö~esinde 

her gün ssbahtnn akşama kadar eski 
pabuçlara ökçe vurmak, yırtık yer-

leri dikmekle uğraşan Margra\'O is-
mindeki kunduracıdır. 

Mistrs Kay Peter 1 Kitap intişar ettiği zaman yapılan 
Q 1.ıtıdaıı beş sene evvel İngiltere- !için uğraşmıya karnr vermiş olan ve. reklamda muharririn kunduracı ol-

de B kl ' l · 1 M' t K p t ,. duğu ilan edilince herkes Monmar-l>ıJ ro and deniz yarışları va- o azımle ça ışan ıs res ay e e~ 
b./r:en genç ve güzel bir kadın. d:ı ,Y.endisini hastaneden çıktıktan sonra tre döküldü, sonra da kitap satın al-
kıp "-c~ seyirci arasında bunları ta- 'ıgören gazetecilere diyor ki: dı. 
ka Cdıyor, fakat motör yarışların3 - Herkes az çok beni kıskanıyor. Bu kitap, psikolojiden bahsetmek-
te t 

1 0 
kadar büvük bir alcika gös - Belki bundan sonra dn bir takım en- tedir. 

Vc,~~rşdbu 
1
ki, nih~yet o gün knrarm1 

1 
gelle_r çıkara.ra~ muvadf~akiyLe:ik":e -·- ----

~atı u unuyordu. o dn böyle bir manı olmak ıstıyecckler ır. a ın H b b h • 
bu~a girecekti' .. Hakikaten o gün, ben meyus olmıyarak çalışacağım. a eş a Si 
lldı. İ~ ?vristr<'s Kay Pcter -kadının !Daha meşhur olacağım. Şimdiye ka- G J k 
lrısı g:lterede meşhur yarışçılar sı- dar 500 .kılometrelik yarışlara gir - e ece 
tCr na Rırmiştır. Suyun üzerinde mo- :mtk kadınlar icin kabil değildi. Ben E ) "') k Jd 
l';ı~ h~kim olmak .ve kimsenin va- ı uğraşarak bun; muvaffak oldum. y u e a 1 
~ı.ıvtıclıgı bir slir'at rekorunu kırarak Bundan rnnra da muvsffak olaca - . . . . T 

k. affakh·ctn eı·ı· .. m k · · 1 m Londra - Ingıltere mehafılı Nyon •Ju~uk " " :1 e onun ıçın en öl . . 
Ge. gayedir. Mistrcs Kay Peterin kocası da var- Konfer.an~ı mukarrerat.ın_ın tatbıkı-

Bu maksatla tayyarelere ayni zama!'l- Şirket bunun üzerine tayyarede 
<la bir otel şekli verilmiştir. çalışacak genç kızın vazifesini ta -
- Nevyork-San Fransisko seferini yin etmiştir. Genç kız, tayyarede Ü· 
yapan tayyarclerde her ti.irlii kon -

1 
for mevcuttur. Bu tayyarelerde her 
türlü yiyecek ve içecek bulunduğu 
gibi, yolcuları eğlendirmek için oyun, 
musiki, radyo gibi eğlence \'asıtala-
rı da vnrdır. Yolcular, vapurda ol
duğu gibi muayyen zamanda yemek
lerini yedikten sonra musiki veya O· 

yunla veyahut okumakla vakit ge
çirirler v~ kamaralarına çekilerek ya
tarlar... Hatta tayyare sabah San 
Fransisko'ya varmazdrın 10 dakika 
ev\·el yolculara sıcak sabah kahval
tısı verilmektedir. 

Tayyareler saatte 300 kilometre 
mesafe katettiği halde yolcular hiç 
bir rahatsızlık hissetmemektedir. 

EV SAHİBESİ KIZLAR 

Tayyareda Kamara 
komşuları . 

niforma giyecek, icabında aşçılık, da
dılık, oda hizmetçiliği yapacak ve 
icabederse briç oynamak istiyen ü; 
yolcuya dördüncü olacak ve hatla 
biraz cerrahlık da bilecektir. 

Tayyarede genç kızın bunlardan 
başka nazik bir vazifesi daha vardır 
ki, o da yolcuları arasıra meşgul et
mektir. Fakat bu vazifeyi ifa eder
ken bir noktaya dikkat edilecek: Yol 

1 

cuların uyumalarına mani olmamak.. 
PoJly'nin yerine geçen diğer bir 

genç kız Nevyork - San Fransisko 
seferine iştirak etmiş, fakat dönüş 
~eferini yaparken tayyareden nişanlı 
olarak inmiştir. 

Ondan sonra şirket, biribiri ardın
ca elli genç kız angaje etmiş ve bun
ların cümlesi se:kiz gün zarfında ev .. 
lenmişlerdir. 

d<ı Çen cuma günü yine Brokland- dır. Harp esnasında zabitlik etmiş na geçıldıkte~ ~onra hala ~talyanın 
}{ :tapılan 500 kilometrelik yarıslara bir adam. bu kararlara ıştırak etmemış olma -
la? P<:t~r de g:rmis fakat emeli hi- Kadının siyah gözleri, muhatabı 1 sından doğan vaziyetle çok meşgul-

Amerika hava Seyrüsefer Şirketi 
gcçenletde gazetelere şöyle bir ilan 
vermiştir: 

Tayyerenln s.evimli hlzmetk~rı. yemek getirdi~i gibi' 
çocuğunuza b ile baKar ına l ·' d'" 

bir rıı 0
.nrnk karşısına çıkan ufak !üzerinde büyük bir tesir icra eder u.r. .. . . . 

tn anıa Yüzünden motör·· bozul _ !derecede kuvvetli ve cazibelidir. Fa- Italya hukumetı, şımdıye kadar 
l'a~!· bunun üzerine gençu ve güze) ı·at bu güze) gözler ayni za~and; h.er :.ırs~t dü~tükçe tatlı ~e tatsız her 
ba Şçı ja kendin· b"l b" h ld ı k keskindir. Uzak mesafe len ço~ ! turlu lısan ıle Londra) a anlatmak 
h Yılaraı< Yarışt ı 

1 
kmezJd ı_r a 'b~ ~e- .. .. G ç kadın c<:vik ve mahir ı istemiştiı ki, Habeşistan artık orta-

11ttu1111uıtıtıuıuuııııuıu"uınıuınt"ınınuıntttnuuıu111111111ıt0Jtnıuıttn ınııt1111nuıu11uM&U.utrtnı• """"""'"11ıuı111111Nnuanonutı1111uıuhıu1111unannnınıuuıunuuuı11n1111ruuınum""'I 

Kampların 
iaşesi 
Meccanen 

.;.sta an çı arı ıgı gı ı ıvı gorur. en _ . . • . f 
ı.: neye ITÖtür"] .. t" M f'h h k tl 1 m t"rüne çok hakımdır ldan kalkmış, onun yerme Şarki A -·<:tıdi . o u muş ur. aama ı arc e er e o o · . . ~ B 
tı sıne ba"'ka b' . 1 1• n btı spor merakına hic rıka Imparatorlugu konmuştur. u r. ~ ır zıyan o mamıs- 'l..Ocası onu · . . İ 

Sinemamn garip bir işçisi: 
Hesapçı kız 

h. J "d } 1,.. tm"zıniş takdırde Ingilterenin bu mparator-~ır k ımu ala • e " . . 
'~te s a_ç senedenberi büyük bir s(ih- Motöre bu kadar mcrnklı olan hLı luğu .tanıması l~zı~dır ... ve saıre.. . Slvll Liselerin kampına O h l • ,, k fl • k l • 
Yaraı/ıhıp olmuş. fakat buna kan~ıı- :k~dın, yalnız deniz yarışlarına rnef- Şımdıye kad.ar Ingıltere.bu~u tanı- ehemmiyet verlllyor . 1 Sa ne eTl, hare e erı, e ime"" 
~~ha büyük nııı~;;fakiyetler tundur. Tayyarf'ciliği istemiyor!.. rnamıştıı-. Mılletler. Cemıyetı cle ta- ' qr.- , J 'erı•, hatta""' 0·~nu•• ~me 'erı• kaydeder. 

A ~~~,ç:,,~~~~~">':::::,.<~:;::,..<~:::,,.C.~ nımadı. Simdi ise ltalyanın Akde • il ıı r ~ ı~ 
~l'tı k b · 1 . ., nizde ko;sanlığa karşı ~lınan tedb!r-

u aşka bır şey Dık saç~a ... ra yagmur lere iştirak etmemesi Ingiliz efkarı 
n ,apıın11yacak ! ilacı 1 umumiyesinde o kadar bir tesir ha-

f 
0
tnad · · k. L dr hiik" t' · 1lile te an Yazılıyor: İtalya meha _ Dik snçların yatması için bir çok ::.ıl etmıştı.r ı, on a . ume ının 

?ıa:ıte ?tas edenlerin hasıl ettiği ka- 1 ilaçlar kulJanılıyor. Fakat İngiltere- kalkarak ıt:lyan~arın. Afrıkada k~r-
l'ııc •Jc.g?re Roma hükumeti Akdeniz d. uklarını soyledıklerı Şarki Afrıka 

"sına de saçları yatmıyanlar yağmur al- f h k k 111l'as· e Yeniden her hangi bir Jmparatorluğunu iilen ve u u ·an 
ltorrı ı harekette bulunacak dcg-ildir. tında surlarını ıslatnrak laramaktay- tasdik etmiye teşebbüs etmesi hiç 
~ a huk. 1 ı .::. tl l k .. 1 d k .. .. kt d" ııtıd· b· .umetının aldığı vaziyet mış ar. JJU sure e saç arı ço guze .e ya ın gorunmemc. e ır. 
~1:tq~ ~r 1

ntizar siyasetidir ki va _ yatıyormuş. BCiylc bir mesele olsa olsa Mi11et-
'1<tr('~ll tnki afile ona göre bir' hattı Q lcr Ceıniycli :heyeti umumiyesinin 

lt 1 l't 
1
«kip edilmesi demektir. y ld 1 d ıoplanclığı bu cyllıl ayında konuşu-

dı~ia Ya hükumeti 14 l·ıd r -
1 iZ ara ers labiJirdi. llalbu~i İtalyanın aykırı 

ı tıotad • ev u e 'er Film yıldızl:ırına filmde alacak - · t' b 1 •· · d ~·ld' <ı.rıtı a Ny011 K f w k \'azıye ı una as a musaıt egı ır. 
Q. i 1. on eransı arar- 1 11 d t ff k . · k l'ııiı:r şırak etrn· -.. b'l .. arı ro er e amame-n muva a o- Habeşıstan mcselesı olsa olsa anca -ı ır. t . ıyecegını ı aır - ... 

l'ı:cı ngıltere ile Fr b b ' labilmeleri için dersler \'erilmekte - gelecek st>ne eylulundc toplanacak 
t lt <:ev<ıb ansa, unu ır 

1 
M"ll 

1 
C . . h . 

~ bunurıı .~eliıkki ettiklerinden ar- dir. o ?n . ıd etbe~k'emıyetıb ~yet; ~~~ı-
ı. l-r §t>y s· uzcrinc Romava başkaca Bunlar, yüzme, kiirc>k çekme, mo-d m. ıyesdı~ .~ .. el ıkmt ed~zu a s 0 a ı ır, 
ıı:(ı..._ oylern . w. ıve uşunu me c ır. 
t ••

1cu is . emışlerdir. ıtalya hü- tör kullanma ve dan; etme gibi mü- • 
(ırıı c şırna· '1:1..... • 

le . n l:ena· . ı "' ransa ile Ingilte-
tın ısıne b" .. 

rı 1 bek] ır şey soyleme-
him işlerdir. 

Bundan başka rol icabı, garson ol- Dansöz doktor 
ı:~ iddiasıenrrıektcdir. Çünkü Roma-
"ıı:a ca 14 mak, muallimlik yapmak gibi mes-

'tı ttıukab·ı . cyl(ı} cevabı mut-
Sorbon Üniversitesi bir nevi Babil 

kulesidir. Burada dünyanın dört bit 
köşe.sinden gelmiş olan kadın erkek 
okumaktadır. 

ltt ı bı leki \'azifeler olursa yıldızlara bu <=<lir. r cevabı icabettir -
mesleklerin hususiyetleri aynca gö-;-

't 11(1 • terilmektedir. 

~ 1~oıiv~~t ık~' için bir şart 
Burada da garip vak'alar olmak

tadır . 
"l'tıs a ı s· 
tıtıd tlcrin ınerna kumpanyaları 

ha doıaş';: Yıldızların halk ara -
~ll?ı alarını . . 

tııa tın sebe . menetmıştır. 
~ 11 

c:tlik" . bı artistler halk ile te-
'lı ıe fılrn . 
~ seyırcileri azalıyor-

ll lt 
lel'H arat .. 
l ~etı ı.. Uzerine ta 
t?~ 'l". ~lnrk G nınrnış artist -

lıcıı-.. ~l'tıı>Jc d nbıe avcılığa ve Şir-
·•ıı~·a e Sok ki 

V(;da n arda oyun oy-
ed~cckt' ır. 

• 
Vindsor Dükü avcı 

Vindsor Dükü ve zevcesi A \'US -

turyada ıken, Avusturya Avcılar Ce

miyetine aza olarak yazılmışlardır. 

Kübadan gelen bir kız burada tıb 
tahsil ediyordu. Parası bitince Küba 
dansları oynamıya karnr \'erdi. Bir 
lokanta ile anlaştı. Şimdi Pariste 
Küba dansları bu kızın sayesinde 
meşhur oldu. Güzel kız (Matmazel 
Doktor) i~mile sahneye çıkıyor, müt
hiş para da kazanıyor. 
Söylendiğine göre kı~ Pariste dan

Kış sporları için çok mükemmel sözlüğe dEvam ederken tıb tahsilini 
olan bu vi!Hinın tefrişine bizzat Ma- bitirecek ve memleketine dönecek -

Vindsor Dükü, kışı Avusturyada ge

çirmiye karar vermiş olacak ki, Ti

rolde bir villa kiralam1ştır. 

dam :Vindsor meşgul olmaktadır. tir. 

Askerlik dersi gören 9mçlP.r 

Yarının memleket koruyucusu o
lan gençliği askerliğe hazırlamak i
çin yeni ve ehemmiyetli kararlar 
verilmektedir. 

Diğer taraftan sivil mekteplerden 
kampa çıkanların adedi her yıl art-

maktadır. Bu rakam bu yıl 20 bine 
baliğ olmuştur. 

Müdafaai Milliye Vekaleti, önü -
müzdeki yıl, kampJarn çıkacak tale-

benin zaruri ihtiyaçlarının şimdiden 
tedarikine başlamıştır. Bu maksatla 
(Sivil mekteplerin kamp masrafı) 
namile bütçede yeni bir fasıl açıla
caktır. Hükumetten bu fasıl için 

(900,000) liralık tahsisat istenmiş -

tir. Bu parn ile kampların bütün 
masrafları temin edileceği gibi önü

müzdeki yıldan itibaren kampa çı
kacak bütün si\·il mekteplerin tnle-

Sinema stüdyolarının garip şah- ~abasındaki hakeme benzerler. Stfıd. 
siyetlerinden biri de skript-girl- yoda her şeye hakimdirler. Bazan' 

lerdir. Bu stüdyoda yazı yazan bir bliyük bir artiste, elbisesini veya 
genç kızdır. Fakat ne yazıyor?. Bu !gömleğini değiştirmesi için emret • 
genç_ kız, ayni zamanda resim de ya- tiği vaki olur. Hatta bazan vazıı sah
par. Huliısa, stüdyonun hem gözü, 1nenin hareketini şiddetle tenkit e-
hem de kulağıdır. denler d~ bulunur. 

Skript-girl canlı yazı, hesap, fo - Stüdyoda hiç bir sahne, hiç bir ha~ 
toğraf makinesidir. Bu genç kızın gü- reket, hi~ bir kelime, hatta hiç bir 
zel olması şart değildir. Fakat olması kucaklaşma ve öpüşme yoktur ki, 
mi.ireccahtır. Çünkü stüdyolarda fı- dört yere numaralanmış, not edil -
det olduğu üzere, bu işi gören genç miş olmasın. Bunları hep skript-girJ
klZ güzel olursa sahne vazii kendi- lcr yapar. Elinde bulunan ve sayfa
sine karşı küçük bir ihtar veya tariz- ları arasında kopya kağıtları geçi -
de bulunmadığı gibi an'aneye tev- rilmiş bir deftere bu kızlar, filmin 
fıkan kendisine aşık olur. Bu vaziyet her safhasını dakikası dakikasına 
operatörü müşkül vaziyete koyar. kaydederler ve resmini yaparlar. 
Çünkü o da o güzel kadına veya sah- Sahnenin numarası, objektife verilen 
ne vaz.iinin dostuna hürmeten, hiç ;:nesafe, muhaverenin birinci ve so
suçu olmadığı halde bir çok hataları mıncu sözleri, artistin tavır ve ha
yüklenmck mecburiyetinde kalır. Fa- rekcti, elbisenin rengi, manzara da
kat bazan skript-girl hakikaten çir- ima bir deftere kaydedilir. 
kin olur. Gözlüklü, ayağında sun'i Artist, ~i bitirdikten sonra bu kız
ipekten ~ apılmış çoraplar bulunur, !ar kaç metre film çevrildiğini bi -
soğuk tavırlı olur. Bu, stüdyoda işin lirler. Bu kızlar, mesela jön prömi
iyi bir Şekilde çıkması noktasından ye'nin mavi zemin üzerine beyaz be
müreccahtır. Bu kadınlar haftada nekli bir kravat taktığını ve yumu -
600-1000 franga kadar ücret alırlar. şak bir şapka giydiğini ve bir Türk 

Daktilo veya cinsi liıtife, mensup sigarası içtiğini bilirler, onu ~nut -
olan memurlar arasında bu kad'ar maması için kendisine ayrıca para 
para kazanan nadir bulunur. Bun - verilir. Bunun faydası nedir? Far -
dan maada bu genç kızın bazı imti - zedelim ki, 15 gün sonra bu sahnenin 
yazları da vardır. Bu kızın sözü stüd- bir kısmının yeniden çevrilmesi la-

iyoda her hangi bir meselede bilfı iti- zım geliyor .. bu defa ayni artistin 
raz kabul olunur. Bunlar tıpkı futbol başka renkte bir kravat giymiş ve 
~ bilfarz bir Havana sigarası içtiği 
belerine meccanen askeri elbise ve halde filmi çevirmesi gülünç olur. 
techizat \'erilecek ve ordu eratı gibi Bu kızlar sayesinde bu kabil yan • 
ibate edileceklerdir. lışlıkların önüne geçilmiş oluyor. 
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'Jercüaıe •• lktlbu hakka mahfuzdur 

Sarhoş geliyor, varda! 
----

Küçük çocuklara paşa elbisesi giydi· 
rirler, mavi püsküllü fesin üstüne 
"nazar takımı,, "nüsha,, takarlardı 

Bunlardan başka kırmızılığından Tenbihlle gönlünü hoş ederlerdi. 
Clolayı: Cuma akşamları mahalle kahve -

- Nar çiçeği! sinde mahallede oturan ustaları, kal-
Denilen bir nevi Uı.bla kalıp bir faları, çırakları etraflanna toplaya

fes vardı ki, bunları yalnız hafiye- Irak dertleri, esnafın vukuatını din
ler giyerlerdi. (Nar çiçeği fes) mut- lerler, mühim noktalara - kendi ta
lakiyet devrınde hafiyeliğin bir rem- ıbirlerince - balmumu yapl§tırırlardı. 
zi idi. Ertesi günü, derili çırakların, gün-

Eskiden Anadolu ve Rumelide, lüğü az ustaların çalıştıkları dükka
müslümsn \'C hıristiyan kadınları fes na uğrayarak, mal sahibine çırakla
giycrler, üzerine boyalı yemeni sa·· rın, ustaların ihtiyaçlarını, dilekle
rarlar, mücevherlerle süslerlerdi. rini anlatırlar, bunları yapmasını ri
(seleli) li kadmfur da kalıplı fesleri ca ederlerdi : 
üzerine siyah örtüler bağlarlardL - Hasan artık geldi yetişti, onun 

50 - 60 yıl önce İstanbulda da fes gündeliğini iki kuruş daha arttır! 
giyen kadınlar varmış. - Ahmet Efendi!_ Evvelki gün, 

Feslerin rengi yalnız siyah ve kır- Osmanı fena halde dövmüşsün? Gü
mızı değildi. 'Ünnabi, orta renk al, nahtır, bir gündelik fazla ver de gön· 
mor, koyu mor fesler de vardı. Si - lünü al... 
yah fesleri, domates burun, yumurta - Niyazi ustnL Senin çırak Hur
ökçe potin giyen kopuk alayı kulla- şidi gördüm, ayaklarındaki yemeni
nırdı. Ve muhakkak cSıfır> numara ler patlamış, oğlanın parmaklnrı dı
ile cMecidiye kalıp> tabir edilen te- şar1 fırlamış ... Ayağına yenisini al, 
pesi sipshTi knlıplara vurulurdu. sevnptır! 

Bunlard.ın başka ayrıca ak fes, zen- Bunlar çok rakı içerlerdi. Zaman 

Elektrik 
Vergisi 
Alınmıyacak 

1~' ~~R_-_-_A_-D_ ----y~~-0----_, ~~11 c;.~~~ı~~i r~~~~:::~~~ ~LAN~A~~ 
BUGÜNKÜ PROGRAM Fiatı bedeli teminat ::: :.C .§ _; ~; 

Kilo - ~·.: ~ w• ::; 
Ak§am neşriyatı: Kuruş Lira Ura fa ~ / 
İkinci Türk Tarih Kurultayının - - .,_ ~ ~ 

Bu gibi mUeaseseler ı;eşri (Kurultayın müteakip top • 1 Arpa 540000 4 21600 '1620 ıS-10-937 Cuma ıs ~ ~ 
tesbit edlldl lantı gün ve saatleri her toplantı Yulaf 540000 4 21600 1620 ıs. 10.937 Cuma 16 .>l,,. 

Sanayide kullanılan elektrikten a- sonund,tı bildirilecektir.) 18,30 plakla Adanadaki Tüm Merkez kıtaat \'.::? tupları ihale saatinden bir saat e il· 
iman istihlak vergisi azaltılmıştı. Ma- dans musikisi, 19,30 Feriha Tevfik mücssesat hayyanatının ihtiyacı için vel Satınalma Komisyonuna . .,.~re
liye Vek5.Ieti muhtelif sanayi kısım- tarafından türkçe tangolar, piyano yuknrıdn cins ve miktarı yazılı iki miş olmalıdır. Eksiltmeye iştıra. y· 
larından alınacak yeni tenzil5.th is - refakatile, 20 İbrahim ve arkadaşları kalem yem alınacaktır. Şartname A- deceklcrin Ticaret ?<lasın~~ ~~:re
tih1iık resmi nisbetlerini mufassal tarafından Türk musikisi ve halk danada Tüm Satınalma Komisyonun- yet olduklarına daır vesaık go 
bir izahname ile te~bit ederek dün şarkıları, 20,30 Ömer Rıza tarafındıın dan bedelsiz alınabilir. Teklif mek- ceklerdir. c442> .6347>. 
Defterdarlığa göndermiştir. arapça söylev, 20,45 Semiha ve ar-
Diğer taraftan maden ocaklarında kadaşları ttırafından Türk musikfai 

~rfcdilen elektriklerden hiç istihlak ve halk şarkıları (saat ayarı), 21,15 
vergisi alınmaması kararlaştırılmış- orkestra, 22,15 Ajans ve borsa haber
tır. leri ve ertesi günün programı, 22,30 

Yalnız ocak haricinde izabe, tasfi- Armonik ile tangolar, 23 son. 
ye ve tamirhanelerde ve müstahde· YARINKİ PROGRAM 
min ev ve yazıhanelerinde kullanı • Öğle neşriyatı: 
lan elektrikler istihlak \·ergisine ta- Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 
bi olacaklardır. 12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak 

neşriyatı, 14 son. 

1 

Sesil Sorel'in rom~nı 
Sesil Sorel'i tanımıyan yoktur. Bü

yük artist (Hayatım) isminde bir ro
man yazdı ve bunu temsile karar 
verdL Yani Sesil Sorel bütün haya-
tını bizzat filme al:ıcaktır. 

Sesil Sore.l bu fikrini tahakkuk et-
fümek maksadile Amerikaya gide -
ce.ktir. Birinciteşrinde Paris, Sesil 
Sorcli Amerika •a teşyi edecektir. 

--····---
Sıhhat memurları 

mektebi 
Küçük Sıhh:ıt memurları mekte

binin kayıt ve kabul müddeti Birin
cit~rin iptidasında nihayet bulacak4 

tır. 

Sıhhat müsteşarı 
Tetkikat yapıyor 
İstanbula tetkikata gelmiş olan 

Sıhhat Vekaleti Müsteşarı Hüsamet
tin, Sıhhat Müdürlüğüne giderek 
Müdür Ali Rıza Baysun ile görüş -
müş, şehrimizin sıhhi vaziyeti hak
kında malfımat almıştır. 

MUsamere 
C. H. Partisi Kocamustafapo.şa 

semt ocağı tarafından 2/10/937 cu· 
martesi günü saat 20 den itibaren 
Ycnikapıda Sandıkburnunda (Mim) 
gazinosunda bir müsamere ,·erile • 
cektir. 

Cinst Miktarı M. Bedeli 
Ton Lira 

* ... 
L Teminatı 
Lira Kr. 

Ek.şekli Ek. Tarihi saati 

Arpa 308 15400 1155. - Kapalı z. 28·9-937 
1
1;,30 

.. 210 10500 787 50 .. .. 16 
n 297 14850 1113 75 " " 16,30 

Yulaf 145 8337.5() 625 50 ,, ,. 
Arpa 326 16300 1222 50 ,, 29.9.937 15 

:t-44 12200 91s .. ıs,3° .1 ,, ". . • 1·eıdı 
Yukarı da yaıılı arpa ve yulaflar ayrı ayrı ıhale edılecektır. , 

mektupları eksiltme saatinden bir saat ev\•eline kadar kabul 0111·1~; 
isteklilerin evsaf ve şeraitini öğrenmek üzere her gün, eksiltmeye 

1 ~ 
tirak için belli gün ve saatte teklif mektupları, teminatları ve ka011rı 
•esikalarile Lüleburgaz Tüıuen satınalma komisyonunda bulunınala 
(398) (6117) 

* • • . .. . . gf. 
İzmit icin 300 Adapazarı için 196 5 - İhalelerı 13 Bınncıteşrifl 

Bolu için-196, T~anın 75, Gebzenirı çarşamba günü saat 16 da yapııacı 
96 ton ki cem'an 863 ton ekmeklik tır. 
una kapalı zarfla teklif edilen fi:t- 6 _ Şartnameler arzu edenlere il 
lar pahalı görüldüğünden bir ay mud· .. v· t lrn k ·~onuııd gun ıze sa ına a omıwJ • 
detle pazarlığa konmuştur. Pazarlığı .. t u-~ı-•:- 455 ,646J . _ _ İ gos er ~~""· c > 
28 Eylul 937 salı gunu saat 15 te z. * ... 
mitte Türrn?n satınalma komisyo - Balıkesir Kor birliklerinin jntı) 3 

nunda yapılacaktır. Unun beher ki- cına kapalı zarfla eksiltmeye :ıtoıııl' 
}osunun tasınlanan fiatı Bolu için•14 . . f rıd~~ 

lan 350 ton una talıplen tara ı 
dil:ter mevkiler için 12 kuruş 50 san- -ğiinde 
t . d' u n tutarı 111065 lira ilk teklif edilen fiat gali görüldu < 
ım ır. nu • ı11ıı. 

ne fesi, saya resi, Türk fesi, püskül oıurdu ki. iki üç gün rakı sofrasının Konservatuvar 
fesi denilen nevileri de vardı. başından kalkmazlardı. Buna rağ -

teminatı 8333 liradır. Şartn:m~si bir ay müddct~e ~az.arlığa konuo/95' 
Yeni nesrıvat tst. Ankara, Eskişehir levazım amır- ve pazarlık gunu olarak 11/l . 

VARLIK 1iklerind~ ve İzmitte Tümen satın- pazartesi günü saat 11 tesbit edP 
, Püsküllerin de ııevileri '·ardı: men kolay kolay sarhoş olmazlardı. Binasının 15 eylıll 1937 tarihli 101 inci sayısı, alma komisyonunda görülebilir. İs- miştir. :isteklilerin şartnamesilli g .• 

Yaşar Nabi, Nurullah Berk, Muam- teklilerin belli gün ve saatinde ilk mek üzere her gün ve eksiltıneYe r 
mer N. Arda, F. Celaleddin, Nihal teminatlarile Tümen Satınalma ko- tirak edeceklerin de vakti rnua)')'C" 

Yaygın püskul Bunun için eşlerine, dostlarına 1 Hazırhkları 
Mavi püskül • dert yanarlar, bir türlü sarhoş ola - I 
Omuz döven... madıklarından, islimi adamakıllı a- Şehzadebaşında yapılacak Kon ~ 

1 rervatuvar binası için Şehzadeba • Yalaza, Orhan Veli, Oktay Rıfat, misyonuna gelmeleri. c440t c6363> . d . t kbuzl .1 l{of 5" 
Asker püskülü lamadı.klarından bahsederlerdi. 
İnce piıskül Derlerdi ki : şında istimlake devam edilmekte • 
Kalın püskül. - Tamam üç gün oldu, geceli gün- dir. Öğrendiğimiz göre bu sahada 

Mehmet Ali Sel, Cevat Kudret, Ali 1f. nın e temma ma arı e , 
l k . b k nlığıll 

Mümtaz'm makale, hikaye ve şiir - Eksiltmesinde talip çıkmadığından tına ına omısyonu aş a ,,1, 
lerile İngilizce ve Rusçadan tercü- son pazarlığı 26/9/937 saat 15 te ya- müracaatleri. c450• c-64" 

Bunlardan yaygın püskülle omuz düzlü içiyorum. Ne dersin, haia sar- 55 e: istimlak e~i1?1iştir. Bu~~ rdan 
döven İstanbulda hiç kullanılmazdı. hoş olamadım. Amma sağlam adam- 6 evın yıkılması ıç.ın açılan munaka
Yaygın püskülü Sadrazam büyük mışım ha!.. sa neticelenmiş ve ederin yıkılma-

mclerle beraber Vedat Nedim Tör - pı1acak olan Tümen birliklerinin 37 * 1 • 
ün (Üç kişi arasında) adlı piyesi de- ton sadeyağın muhammen bedeli 1 - De.mirköyün 126 ton, P~:ııiY 

Rcşit Pasa ile birkaç mukallidi kul- Bazılarını görüyorum, ağzımın su- !sına başlanmıştır. 
lanmışlar, sonra. da moda olmuştur. yu akıyor hallerine ... Yalpa vurar~k -·--

vam etmektedir. Okuyucularımıza 34040 lira, ilk teminatı 2553 liradır. hisarın 517 ton kuru otu. Dctrıl 
tavsiye ederiz. şartnamesi 171 kuruş m.ukabilindc yün 24 ton nohudu. 1 
ZAYİ - Beyoğlu Malmüdürlüğü- komisyondan alınabilir. lsteklilerin 2 - İhnleleri ayrı ayrı pazarlılı 

{Omuz döven) e gelince, bunları da öyle yürüyüşleri, şuraya buraya tos- lialkevi için 
nün mülkiye kaza sıra numarasile 1 şartnamesini görmek üzere her gün Vizede yapılacaktır. ~ 
almakta olduğum tekaüt maaşıma ait ve eksiltmeye iştirak için belli gün 3 _ D<?miköyün otun tutarı :t• Cezayir Bahrise.fit adalarında kulla- lnyışları var ki, sıkı bir lodosta Ada- Yeni bina 

nırlardı. ya işleyen (4) numara bu kadar yal-
Mavi püskül, küçük ya~ta Paşa el- p:ılanmaz, Köprüye toslamaz. Bun

bisesi giydirilip sokak sokak gezdi- ları bilirsin canım, hani şu akşam 
rilen, dilile sümüklerini yalayan kü- üstü Balıkpazanna uğrayıp ekmeği
~ük çocukların feslerine, sünnet ço- ni mendiline koyan, soğanını, sala-· 
cuınlarının, üstune {Nazar takımı), tasını, yemişini de eline alan akşam
{Nüsha), (Ziynet altını), küpe ve cılar yok mu, işte onlar!.. Bayılırım 
buna benzer mücevherler takılan bunların rakı içişlerine... Meyhane· 
feslerine tnkı1ırdı. de bir buçuk şişelik gıdaları vardır. 

Deli kabadayılar. zorlu, iddiacı, ce- Çakarlar, giderken tezgah başında 
sur, inat-;ı adamlardı. Korku nedir zorla iki kadeh daha yuvarlarlaı-. 
bilmezlerdı. Bu zümrenin ekserisi, Keyi!leri tamamdır. Yürürler, rakı 
esnaf takımındandı. fşlerile güçleri4 yolda maya tutar, tam mahallelerine 
le meşgul olurlar, parn kazanmanın sapacakları köşede : 
yolunu aralardı. - Aaaayyytttt! ... 

İyilik rapmasını çok severlerdi. Diye bir nara attıktan sonra, ar-
Açıkta kalmış ameleye iş bulurlar, kasından hazin bir türkü tutturur
tanıdıklarındnn başı sıkılmışlanı lar : 
dalkese borç verirlerdi. 1zınirin içinde dopdolu diken 

Haftada iki gün, sesi parlak çıksın 
diye, mahallenin müezzinine tel ka
dayıfı. baklava yedirirler. dul, ihti
yar kadınlara pilavlı et dağıtırlardı. 

J)ükkanlarma, sergilerine gidip, 
bo •un bükük, mazlum mazlum : 

- Hastamız var. Birkaç para hiın
met eder misin? .. 

:Diye yah?arıınlara : 

- Şunu al: .. 
Diyerek yirmi kuruş uzatırlar. son· 

ra, hastn sahibini arkalarına taka
rak, esnaftan para toplarlardı: 

- Gelecek hafta yine uğra! 

Kör olsun dikeni buraya diken 
Ayrılık değil mi boynumu biikeıı 
Ağlarım sdunm. vay beniın balam 

Vay benim paşanı vay! .. 
Seni de alıp gitmeye iktidanm ı:a 

Hem de §anım var 
Köpekler bu nfıra ve tiırkü üzeri

ne ayak üstü knlk1p ulurlar, mahalle 
kahvesindeki ihtiyarlar ; 

- Sarhoş geliyor! .. 
Diye, bağdaş kurdukları sedirler

den acele ile kalkıp evlerine kaçar-
lar, yaramaz çocuklar susup uyur
lar ... 

(Devamı var) 

Halkevi pa\'YOnu için evvelce Be- resmi senedimi zayi ettim. Yenisini ve saatte teminatları ve kanuni ve- lira. Pınarhisarın 18095 lira, verı:.( 
l~diycce tc;hsis edilen 45 bin lira kafi alacağımdan zayi olanın hükümsüz sikaları ile Lüleburgaz Tümen. satın lir~w 
gelmiyeceğinden yeniden 65 bin lira bclunduğu ilan olunur. alma komisyonunda bulunmaları. köyün nohudun tutarı 3360 

• gf 
nyrılmış~ır. Bu para ile hem istim- Galata Gümrüğü veznedar· c434> c6319ı 4 - Nohudun ihalesi 25 Eyhll ır 
lak işleri ikmal edilecek, hem de lığından mütekait Agop oğ- * cumarte.:ii günü saat 11 de Deı:nif~ır 
pavyon yapılacaktır. ltı Karabet Asvazaduryan Borno\•adaki alay 90000, Gaz.iemir- yün ve Pmarhisann otlarının. ıh~ıı~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ deki ~ay i~n 17000~ Ay~ndnki ~ lffi de 27E~fil 937 pazM~~~ 

İstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Beşiktaşta Abb:ısa~a mahallesinde e5ki otlukcu yeni bahçe soka· 
ğında 3 numaralı evde mukim iken halen nerede olduklan bilinemeyen 
Seyide \'e ihsana. 

1 - Vakıf Paralar Mlidürlüfiindeıı 2 5092 ikraz oumarasile % 9 fa. 
iz ve % 3 komisyon ve bir sene müddetle 6-3-933 tarihinde borç 
aldı~ınız 3155 liray~ mukabil birinci derecede ipotek gösterdiğiniz 
Bcşiklaşta Abbasağa mahallesinin eııki otlukcu yeni bahçe so. da es
ki 1 yeni 3 No. lu bir ahşap evin borcun ıızu müddelinde ödememiş 
olmanız dolayısilc alacakh Vakıf Paralar Müdürlüğü taıafıodan para. 
ya çevrilmesi istenilmiştir. 

2 - Borcunuzıın 28· 2-937 tarihinde baliğ olduğu mikdar 142 lira 
19 kuru~ teslimatınız çıktıktan sonra 451 lira 69 kuru~ olup mezkür 
tarihten sonra her gün için faiı:, komi!yon ve muamele vergisi kar. 
şa\ığı olarak borcunun 14 kur:.:ş za,-amedilecek ve aynca bilumum 
icra rnasraflarile takdir olunacak ücreti vekalet de t.ırahnıı.a ait 
olunacaktır. 

3 - Bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün zarfında bu borcun 
tam~mına veya bir kısmına veya yapılan hu takibe karşı bir itirazı. 
nıı. varsa dairemizin 937/2277 numaralı dosyasma yazı ile \'eyahııt 
~ifahen bildirmeniz veyahut 30 gün zarfında borcu tamamen ödt>meniz 
lazımdır. Aksi takdirde birinci fıkrada adresi yazılı gayrimenkulünü• 
ıün dairemiz marifetile sattlacatı ödeme emri ve senet sureti lebli~i 
m:ıkamına kaim olmak üıere 30 gün müddetle ilan olunur. (6446) 

!ay için 146.000, Tiredeki alay için saat 15 te yapılacaktır. -'.S 

150000 kilo un kapalı zarf usulilc 5 - Dcmirköyün ilk teminııtı :~ 
mi.inakasııya konulmuştur. Müna - lira. Pınarhisarm 1358 lira. Noh\l 

kasaları 24/9/937 cuma günü saat ilk teminatı da 252 liradır. 
10,15 ve 16 da yapılacaktır. Borno -

1-,·adaki unun umum tutarı 11025 ilk 

i
l teminatı 827 Ura, Gazi emirdeki unun 

umum tutarı 20825 ve ilk teminatı 
ı 1562 lira, Aydındaki unun tutarı 

ı 76S5 ve ilk teminatı 1342 lira, 

~ss Hicri - ı 1353 
~ Recep A~5tos 

19 i1~ 
Tiredeki alay ununun umum Y ı1 1937, Ay 9, Gün ?.67, Hıııt 
tahmin tutarı 18375 ve ilk te-
minatı 1379 liradır. Taliplerin ihale 

il ~aatinden bir saat evvel tekliflerini 
Bornovadaki Satınalma Komisyonu
na \•ermeleri. c390· c6047>. 

• 1 - Vizenin 76000 kilo, Alpullu-
, nun 5700::> kilo arpası. 

i
l 2 - İhaleleri açık eksiltme ile Vi
zede yapılacaktır. 

3 - Vize arpasının ilk teminatı 
285, Alpullunun 193 lira. 

4 - Vize arpasının tutarı 3800, 
t\Jpullunun 2565 lirndır. 

24 EylQl: Cum!!/ 
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1 
Denim zengin olduğumu biliyor, Polis gidince telefonu açtı, 

No: 
26 

ta. 
ÖLU!\~DEN SONRA YAPILAN 

İTHAM 
Vorobeyçik yazı odasında olurmuş, 

çalışıyordu. Kapı çalındı, içeriye bir 
polis girdi, masanın üzerine bir kart 
bıraktı. Müfettiş alıp okudu. Kart, 
Senter'in idi. 

Vorobeyçik, polise, geleni içeri al
mas nı söyledi. Bir dakika sonra 
Senter karşısında idi. Yüzünden, 
mühim haberler getirdiği anlaşılı -
yordu. Filhakika etrafına bakma -
rak: 

- Bizi kimse duymaz mı? Yalnız 
mıyız? .. 

Diye sordu. .ı.v!üfettiş gülumscye
rek: 

t 

o 

- Tabii yalnızız, dedi, alçak sesle 
konuşmanıza da lüzum yok. Ne söy
leyecekseniz rahat rahat söyleyebi
lirsiniz. Merak etmeyiniz. 

- Peki. O halde söyleyeyim. Biraz 
evvel Namat'ın bavullarım açtım. 

-Ya!! ... 
Müfettiş, gayet alakadar olmuş 

bir tavır tnklndı. Zira, Senterin ha• 
linde mühim bir sır ifşa edecek bir 
adam hali vardı. Halbuki müfettiş ... 

- Peki, dedi, ne buldunuz? Her 

halde bir şey buldunuz ki buraya 
geldiniz. 

Senter, yan cebinden büyük bir 
znrf çıkararak masanın üzerine ve 

zarfın üzerine de elini koyarak de
di ki: 

- İşte bunu! .. İçinde ne var bili· 
yor musunuz? .• 

- Ne bileyim? .. 
- Bir ithamname! 
-Ya! .. 
- Okuyunuz o halde. 
Senler böyle söyleyerek elini kal

dırdı. Zarfın üzerine yazılmış şu sa· 
tırları gösterdi : 

Kendini görmeden öldürğüm tak -
dirde Senter tarafından açılacaktır. 

Müfettiş: 

- Tuhaf, dedi, bırakır mısınız ba
na? .. Birazdan okurum. 

- Derhal okuyamaz mısımz?. 
Müfettiş zarfı açtı. İçinden gayet 

sık bir yozı ile yazılmış altı sayfa 
çıktı. 

- İmkanı yok, dedi, şimdi oku • 
yamam. Fakat emin olunuz, bugün 
muhakkak okurum. 

Senterin yüzünde asabiyet görü
nüyordu. Günlerdenberi neticesiz 
bir şekilde uzayıp giden bir mesele 
hakkında malüma! getiriyordu, ve 
guya bu işle uğraşan adam aldmş 

bile etmiyordu. Kalktı : 
- Yazık, dedi, bu vesaiki okumak 

için on dakikanız olmamasına müte
essifim. Bilhassa, benim ve dostla
rımın maruz bulunduğumuz tehli
keyi düşünüyorum da teessürüm iki 
misli artıyor. 

Ve şapkasını giyerek, odanın kapı
sını hızla çekti, gitti. 

VorobP.yçik güldü. Kendisini so
ğuk, tahammül edilmez bir adam 
bulan kimselere karşı o, böyle hare
ket ederdi. Ve Senter çıkar çıkmaz, 
getirdiği ithamnameyi okumak üze
re koltuğuna gömüldü. Okudukça, 
gülümsemesi artıyordu. Bu, kötü ya
zılmış bir polis romanına benziyor
du. Her satırında bir sürü nida işa
retleri vardı. Gizli bir düşmandan 
bahsediliyordu. Müfettiş şu satırları 
okuyunca omuzlarını silkti : 

Bu Smit Beni o1dürmek istiyor ve 
zannederim bir gün buna muvaffak 
olacak. 

Smit denilen adamın Namot'a kar
şı bir kini varmış, onu muhakkak 
öldürmek istiyormuş. Biraz sonra 
şu satırl:ır vardı: 

c!ostlarımın da zengin olduğunu. bi- ter'i buldu = o;r 
liyor. Her halde tehlikede olan yal- - Okudum, dedi, çok şaY9.~~ 
mz beıı değilim. kat... Smit mi kim? .Doğnısu ~ı 1/ 

Her halde dünyada yiız bıfl;cl 
Vorolx>yçik: Smit olsa gerek .. harcıalem bir 1 

- Tabii! diye mırıldandı, hepsi tabii! Bunu bavulda mı buldı.J!I ı1I 
tehlikede. Hn.. ne diyecektim. Hatırlıyor "' 

r.,-foktubun altr tarafında, Namot'un d ~tD1 • sunuz, sizden bütün arka a~ _,ı 
bu adamı Pekinde iki defa, sonra bir cıı11" 

zın el yazılarını istemiştim, :r dil' 
defn da, b.inmiş olduğu vapurda gör- kadar yalnız ikisininkini \'°C~ $ 
düğü ynzıhyordu. Bu mektup csa- ötekilerini daha göndemıedinıt\, 
~n gemide yazılmıştı. Son cümlesi vct. Lazım .. niçin mi? Narrıo ; 
şu idi: ile Gerniko ve Pcrlon'unkUer -o 

Biitiin lıımlar belki bir hayalden ,, :ı ır mu? Kendim mi tsteyeyirn· ..t.'11" 
ibarettir. v rrı :;ır-Allo .. bir şey daha soracagı .. ~ 

Mufettiş. mektubu mas3sının bil· cc mesleki bir mecburiyetle sofi 
gözüne yerleştirirken : rrıusL1 

rum ... Yazısını iyi tanıyor rl' 
- Aptal, dedi, işte bu mektup se- 0 değil mi? Peki.. Allaha 1snı11 .,• 

ni mahvedecek. Telefonu kapadı, bir sigarB :,; 
Vorobeyçik düşündü. Mektubu .. er-

Memnundu. Katil müthi~ ~-ıı1' 
koyduğu gözden çıkardı. Bir zarfa rağmen bu sefer bir ledbırsıı-ı 
yerleştirdi. Üzerine şu adresi yazd:: mişti. 10ı 

M. Ome:r Margo ATLAS DENİZİNİN GJ\ı. J:' 
El yazısı müte1ıassısı Senter sokağa çıkar çık~aıj.tıfl 

Şehirde kaldırımda Perlon'u gördll· ft' 
Sonra zile bastı. İçeri giren polise ctmemezlikten eeldi. Fakat 

adresi söyleyerek: onu görmüştü, ilerledi. ,,,ti 
- Derhal, dedi, bu mektubu götür. (Dcvcırnı ı 
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Rauf kaptan hücumu niçin 
yarıda bıraktı?. 

Fransanın en güzel 
vücutlu k ..,. ' er egı ... 

Amiralin düşman donanmasını takip etmesine 
ittihatçı grup mu mani olmuştu ?. Pasquet kazandığı. birinciliğe 

Cemil kaptan yeni ifşaat yapıyor hayret ediyor· 
lı,ı[Basra süvarisi Cemil kaptan ··,za. l 
h t t·e ifşaatının en meraklı bir saf- f 
asına geldi. At•etof'a yapılan hü • 

cuııııı . 
t . ı:e Rauf kaptanın bu andakı 

-ı 

,,J ı \ I~ Avrupanın en güzel atletini en ı ı_4_1_a-tle_t _a-ra-sın~d-~ ~b~i_rin-~,:-i --:ol~an~ı 
_ büyük ressamlar seçecek Fransız atletı kımdır? 

a~ıYetini anlatıyor.] 

• ·:ır~ 
Paris, (Hususı) - 18 eyliıl gecesi 

Spor sarayında Fransanın en güzel 
atleti muteber ze,·attan müteşekkil 
bir jüri hEyeti tarfaından seçilmiş • 
tir. 

Fransa futbol DİSK: 
1 - Schroeder (Alman) 49 ~tre 

1 61, 2 - Hedwell (İsveç) 49,43. ı 

Maçları çEKiç: 
1 -.- Hein (Alman) 57 m. 22 (re-

Ronen ve Strasbourg 3 - berabere. k ) ? El k (Al) 51 88 3 Yan or , ~ - ac . . , - • 

'1ıı .._ l'larbin en hararetli bir safha· 
lh do. idik. Müsait bir fırsat içinde 
~~~S~dımıza doğru yürüyorduk. He
•4ıı <nıız aşikardı ve müstakil filotil· 
v ııı tesisi maksadı icindeydi : A- • 
croı•a h.. ' • 

Önce 41 atlete numara sırasile ge
lerek halka t:ıkdiM olundular ve jü
ri heyetinin önüne giderek kendile
rine gösterilen mevkileri aldılar, ni
hayet jüri heyeti hiç te kolay olmı -
yan vazifesine baş· :ı ve aşağıya 
yazdığımız 10 atleti seçti: 

Rcdstor: 3 - Fins. 2 
son (İsveç) 50.84. 

Sete: ı - :\!et': 1. 4Xl00 METRE: 
A.. ucum. 

ıırı '.<'rof 22 mille geliyor, biz de 28 
d~k ıle onun üzerine doğru gidiyor
'lak. Baş toplarım:z Averofun ça • 
l\ı"~'.klarına ateş ediyordu. Bundaki 
b· •adırnız da o zaman son sistem 
ır ha 

S;,f • rp gemisi olan Averof'un me-
~h: aıe:ıe_rinin çanaklıkta olduğ'."1~ 

0 
°ınıştık. Onları korletmek ıstı-

~c:~uk. Düşman gemisi üzerine sa
lt Clınız torpidolarımız da hazırdı. 

11~~~e~ '.11üteheyyiç ve vazife ba • 
ArUha ıdı. Maneviyat çok yüksekti. 
b.~ ,akkak ki, birkaç dakika sonra 
·~uk b. k 

tık ır muvaffakıyet kazanaca -
rıı · Mcv'ut ve mes'ut bir zafere doğ-

gıdiyorduk. 

Ça~erof, hareket tarzımızdan i§i 
tı F' k anladı; ve derhal bize ateş aç
l~s akat çok acemi olan düşman top
ıı· unun mermileri üzerimizden a
ı·or~' Yüzlerce metre gerilere gidi
lık u ... Torpidolarımızı hazırlamış
lor~·deın!ştim. 3000 metreden atılan 
~·erddolar için bu mesafeyi bekli • 
ı··~ı Uk ve A\·erofa 4500 metreye 
bıı a~ın~tık. Düşman Amiral gemisi 
1.ll§~ıracta en buhranlı vaziyeti sa • 
€tıt] .ırmakta idi. Bir taraftan Tur
d,. ~ Barbarosun müessir ateşi on
ken~:ızıgın çıkarmış, diğer taraftan, 
ll:ifı;' tarctJerinin bir kısmı ateş kes-

lı..veror 
ren a yaklaştığımız vakit hay-
hed ef koınmodorumuz Rau·f Beyin, 
lel'ee ıstikamctinden 8 kerte iske
he,., akldığını gördük. Hem şaşırmış, · .. , ız 

ıcap d· mıştık. .. Bu hareket neden 
ı:ı e 'Yordu a b . 

ladıg· r ar osun işaret direğinde, baş
"' ırnız to .d h .. ··••nı rpı o ucumunun deva-
}'ak emreden işaret görünüyordu 
"' at hız kom d h ,· ··•aks ti ' mo oruınuzun ang 
~İııııza b~ olduğunu tayin edemedi
lıııştıkı r ~v~zgeçıne) sile karş1laş
laı,-1p ··· Naçar onun dümen suyunu 

etrk 
l 'rn . ı · Averofun uzağından do

l:! ı} a başladık. 
tı Uhraı1Jı . . 

Oktas vazıyetın en can alacak 
~ ını sıı" A l'andı :an verof, birdenbire 
eutla B Ve bir hamle yaparak Tur -
~endi arbarosun arasından sıyrıldı, 
ltatrnıy:rkadaşlarına doğru sür'atle 
~. huc başladı ... Biz, bir hata yap
Veroru umuınuzu tebdil etmiş, A
k~nde llıuhakkak bir batma tel:li
hrı\Jı d ~ aff.etm4tik:. Fakat kaçan 
ıı-.illıın nuşınan gernisine ana donan
~fer da~a ta~ip_,_ ne ateş ettiğini bu 
etlik. buyuk bir hayretle sey-

k "'"•ror ·· 
1;ıı. takip s~a.tle Ufukta ka~bolur-
1)) l>aş top] d kleyen gozler ınkisar
,, 

0doru ~ıa· ı ... Ana donanma kom-
"" "Çın t k 1 tı llıuvaffa ~ 1 ~ etmiyordu. Ne-
ı:ı ıle bir b kıyetıı ateşini kesmişti. 

Qnlar a 1 •ccrıksizlik mevcuttv• .. 
lı..vr::ror° aşılması gitti. · 

ltı;ı savu•t kt 
~ ' Zafor • u an sonra donan-
ga doııauB şenlikleri yaparak Bog· a-
~da · ana d 

llot açıkta b a, muharebe sıra-
€• roı genıı.· ':kleyen bir Romanya 

ı r"' ~ııı ı rn · 
1ırL. ·~eın ayın tarlasından 

"""' eınrect.Jd. !-o/ '"a ve . . ı. Gemiyi aldım 
arad gıttırn. 

"'rı,· a don 
rr~·ıraı ll,,.,. anrnaya iltihak edince 
•• s.. •· .. ız :ıı b11 ıd tıvaris; :ıı~ a_u~ Beyi ve Barba-

r;ıt tıramaın rnzıyı aratmış Fakat, 
it~~ gitti~~- Beni de bu ;rada a

~-~lii .. arasına . 
dl! . gırer girme .. . 

._ • · z uzerıme 
ru <>llah ' 
l Ilı 8ll - !:Ozlerin · · 
~k."t l'iiın .,, .. ızı kör etsin su· • 
~e ~~~ .. , 

tj ~ h··l>azık etı· n_un inşallah .. mem-
ucu ınız AlıJ: 

h biye b Ilı etınedi ·. , aksızlar, ne
ır•k.t erıi b' .. nız ... 

ı A. ır Soz t f ._ ı;:' r;ı buı u anına maruz 
~~ha,:rendiın bunea cevap verdim : 
<ı. - '"P ' Cnd · 
. :"ı eııı . 0lanıa... enız sözlerinize 
lı~ rııe h "" Xo hlt-0 arek rnmodorumu-

u & ... , et ettim, Ask ı· 
··.,ı·di. er ı . 

Balkan deniz harbinde fllotilfa zabitanında,-, 
bezıları gayreti vataniyenln güvertesinde 

Ramiz Bey ayni hiddetle beni kov
du: 

- Defol; çık git, Allah belanızı 

versin .. topunuzun birden! .• 

Çıktım \'C gittim. 

Averof kaçarken donanmanın ne
den takip etmediği hakkında da son· 
radan şu malümatı aldık : • 

Biz hücumu durdurduğumuz es
nada Barbaros süvarisi Remzi Bey, 
Amirale: 

- Şimdi yemek vaktidir. Ben, 
mayna sofra ettırip askere yemek 
yedirteceğim. 

Demiş .. . 

Ramiz Beyle aralarında bu husus
ta birçok münakaşalar olmuş ve Rem
zi B€y dediğini yapmış, efrada ye 

mek vermiş ve takipten vazgeçilmiş. 

Birinci muharebede filotilliının 

yaptığı hatadan resen Rauf Bey ha

talı olmak icap eder. Ve o, hedeften 
Averofun arkasındaki beş bacalı des
troyerde'1. çekinerek inhiraf etti. Fa
kat donanmanın ateş takibi yapma
ma~ı sebebi de Amiral Ramize, daha 

doğrusu İttihatçı bloku teşkil eden 
Vasıf, Hamdi, Rauf ve Remzi Bey
lere sorulmak icap edecektir. 

(Devamı var) r ......... ;·:::·~·:;-~:::::·~~:~; .......... ;~~:;:~-·i 
Gümüşsuyu hastanes ile Çatalca Müstahkem Mevki Komutanlığı için 

satın alınacak odunların cins ve mikdarları ile muhammen tutarları 

ili.. teminatları ve ihale günleri ile ihale saatleri ve münakasa şekil· 

leri aşağıda gösterilmiştir. 

Cinsi Mıkdarı Muhammen ilk 
tutarı teminatı 

Tutuşturma odunu T/7 ton 3740 281 
Tutuşturma odunu 84 ton 1-128 107 
Hamam odunu 80 toıı 1440 108 
Fırın odunu 152 ton 2508 188 

' 
ihale ihale Münakua 
günü saati şekli 

13-10-937 15 Açık eksiltme 

13-10-937 15.30 .. 
13-10-937 16. ,, 

13- 10-937 16.30 .. 

.. 
,, 
,, 

Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. lsteklile. 

rin ilk teminat makbuz veya mektup!arile 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3. cü maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber belli gün ve vakti 

muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelme-

leri. "6459,, 

1 inci Parquet 140 rey il0 
2 inci Trante 137 > 

3 üncü Pitet 134 • 
4 üncü Canulli 
5 inci Pasquiver 
6 ncı Schoebel 
7 nci Ciard 
8 inci Dupuy 
9 uncu Pascal 
10 uncu Baudin 

125 , 
120 .. 
113 > 
112 > 
110 • 
109 • 
103 > 

Racing: 1 - Li'le: O. 1 _ Alman (Schenring-Neeker • 
Molhousc: 5 - Longw~.ye: r. mann, Horuberger, Borchmeyer), 
Nawcy: O - Reuns: O. derece: ·H saniye 2/10. 
Calah: 1 - Boulogne: 1. 2 _ İs\•eç (Stengwisk, Ferustroem 

TASNİFTE 
1 inci ~eri: 
2 Soehaux, Rouen Strasbourg, Se

te 7 puanla birinci. 
Raciı:g, Lens. !\larseille, 6 pU\·anla 

2 inci Metz, Roubaix, Redstor 5 pu
van. 

2 nci seride: 
Tourco\·ig 7 pu\"an, Niu, Nancy, 

Lindgren, Strandberg) 41 s. 6/10. 
İlk günkü netice: 1 ci is,·eç 54 Pu-

van!a. 
2 inci Almanya 50 puvanla. 

• • 
Büyükderede 
Yüzme havuzu 

l
.TMulhom~6puvan,Aras,Charlev::i!le Ve deniz kulübü 

oulouse, Le Havre 5 puvan, Reunis, Yapllıyor 
Birinci gelen Pasquet Fransanın Paris 4 puvan; Calais 1 puı.-an alını§· 

Büyükdcrede Be ·az park gazino- ı 
en güzel atleti ünvanını almıştır ve 1 ıardır. sunun bulunduğu yerde yenFbir yüz] 
bu atlet diğer 9 arkadaşile <A\TU • Al ı ti t' man Sveç a e lzm me havuzu yaptırılacktır. Havuz, panın en güze·] atleti. müsabakasın- • IkrHn olimpiyadında yapılan yüz • 

da Fransayı temsil"'decektir. M u"sa bakasın 1 n net,. cesı' me havuzunun aynıdır. Beynelmilel 
Müsabaka esnasında gülünç bir nizamname ahkamına uygun olarak 

vak'a halkı olduk~a güldiırm~tür. 1 Alman atlet_ 1 insa edilecek bu ha,·uzun bir kısmı-
' Jüri heyeti, verdıği kararlara gö- Son günkrde yapılan Almanya ile i nın inşa;ı kısa bir zamanda bitmiş 

re atletleri birer birer elimine eder- İsvı:ç arns ııdaki atletizm müsaba • olacaktır. Avni zamanda hayuzun 
ken, sırasile geçen senenin ıkincisi kalarının ilk günlerinde alınan ne- sahil kısmınd~ bir bina inşa edilerelı 
Battendier isimli atleti de elimile licelcr şunlardır: deniz kliibü açılacaktır. Ga7foo kıS-
etmiştir. Buna ilk önce hayret eden, 100 METRE: mı da yeni şekle sokularak burası 
sonra da kızan Battendier tesadüfen 1 _ Strandbcrg (İsveç) 10 6/10., deniz klUbü, yüzme havuzu \'e ga-
yanında bulunduğu radyo mikro - 2 _ Bor~hweyer (AlmJn) 10 6/10, zinodan müteşekkil deriz sporu ve 
fonuna bağırarak lakırdı söylemiye, '3 _ Neekermann (Alman) 10 7/10, deniz eğlence yeri olacaktır. Burası 
küfretmiye başlamıştır. Yr.nında bu- '4 _ Lindgreen (İsveç) 10 9/10. doğrudan doğruya Beyaz park tara-
lunanlar bu sinirli atleti teskin edin- : 800 METRE: fından in~a ettirilecektir. 
ciye kadar neler çektiklerini Allah 1 _ Harbig (Alman) 1 d 51 8/10, Konfor ,.e sair eksiklerinin ta • 

bilir. '.! - Nis>en (İsveç) 1 d. 53, 3 - An- mamlannıasından sonra önümüzde-
Bugünlerde yapılahk olan Avru· 

panın en güzel atleti müsabakasına 
giren atletler: 

Almanyayı; Jozeph Sinz, Sy!vian 
Pojeseo, Erwin Voss. 

İngiltere>·i; W. F. Archer, Rovald 
Cooke, O"car Heidenstamm. A. E . 
Lougvate. 

dersson (İsveç) 1 d. 53 4/10, ki deniz mevsiminde yüzme havuzu, 
1500 METRE: klüp ve parkın inşası tamamlanmış 
1 - Yansson (İsn·ç) 3 d. 52 s. 4/10, olacaktır. 

2 - Schaumburg (AL) 3 d. 53 2110. Fenerbahçe 
10,000 lllETRE: 
1 - Syring (Alman).~ 31 a. 13 s., Klübünde toplantl 

2 - Sunderson (İsveç) 31 d. 18 s. Fenerbahçe <por klübü Ba§kan • 
110 METRE MANİALI: lığından: 
1 - Lidman (İsveç) 14 saniye 6/10, Müessisler heyeti 26/9/937 pazar 

deB~~~~:~'.: Henri Tous;aint, Van 2 _ Wegencr (Alman) 14 8/10. günü saat 10 da klüp merkezinde 

İspanyayı: Jean Ferrcro. 
İtalyayı: Caldararo Angelo, 

Tino, Lalehi Ettero. 

Polonyayı: Woda Jacques. 

3 ADJ.\I: toplanacağından müessis arkada~la-
1 - Anderson (İsveç) 14 metre 53, rın hazır bulunmalarını ehcmmiyet-

Erisa 2 - Ljungbcrg (İsveç) 14.37. le rica ederiz. 

Romanyayı: Lutz Alexandre. 

• •. İsviçreyi: Gerard Armand, Sch • • 
HER SABAH 

DAHA GENÇ! Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alınacak kimyevi aliit ve etüv mik· neider Albert. Stevekli Fritz ye 1936 
darlarile muh&mmen tutarları ilk teminatları ve ihale günleri ile ihale da birinci gelen Cotticr, 
saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. Çekos]o,·akyayı: Jurca Stanislas, 

Cinsi Mikdarı Muhammen ilk ihale ihale Münakasa temsil edecektir. 
tutarı teminatı günü $Bati şekli Avrupanın en güzel atletini seçe· 

Kimyevi Alat 
Etüv 

133 çeşit 

2 " 

2000 150 10-11.937 15. Açık eksiltme cek jüri heyetinde dünyanın en meş-
1300 98 10.11-937 15.30 " ,. hur ressamlarından biri olan Van 

Şartname!eri her gün ögleden evvel komisyonda görülebilir.lsteklileriniıı 

ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile beraber belli günde ve' vaktı muayye• 

niode Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri "6460,. 

Dougcn \·e Kültür, Fizik cemiyeti 
reisi M. Ehe Mercier reistirler. 
Diğer azalar içinde Dr. Vintre, 

Oanguet, Sieyketras, Violet ve Setta 
gibi tanınmış şahsiyetler ,·ardır. 

----Aile reislerine müjde!---) 

COCUK DUYGU , u 
Haftalık Çocuk Gazetesi 

24 -ı 7 - Birinciteşrin -
Sayfa Cuma günü çıkıyor _, ________________ ...:;~--......;:~ . ....;------a 

Her yerde 
5 Kuruş 

Bu akşam: Terkibinde Vi· 
yana Üniversite

si profesörü Doktor Stejskal'in ca
zip keşfi Bioccl cevheri bulunan ve 
yegane cilt unsuru olan pembe ren
gindeki 'Tokalon kremini kullarımız. 
hüceyreleri canlandıran bu cevher, 

İlk kullanışında, cildinizin ne ka
dar tazele~ip yuınU§Sdığını görecek· 

1 

siniz. Birkaç ı;ün sonra, buruşukluk· 
!ar kavbolnııya başlar ve bir hafta 

1 J • ' 

d.. ki• . kemali itina il<' H'Ç'lıniş genç hay -En güzel romanlar - zengin müsabakalar - ort ren ı resım vanlardan istihsal edilmiştir. Hali-

modelleri - çocuk ansiklopedisi . çocuk anketleri ha21r fenni sayesinde, buruşukluk
ların, cfl<.iin tabii ttosuru .olan bu 

nihayetinde senelerce gençleşmı~ 

görünecd<siniz. Sabahları da (yağ 

sız) beyaz Tokalon kremini kullanı
nız. Sıyah noktaları eritir ve beyaz. 

!alıp yumu~atır . Memleketimizde ilk defa çıkacak bu mükemmel Ço- ~~~:·e~:~ş~,;:;,~'.~";;:~::a~;~ ;:~: 
CU gazetesını er aı e çocuğuna ernnıyet e o u a ) )f Ce\heri siz uyurken, cildinizi bes • k • • h "J • J k t b"J" 1 kalon kremi; terkibindeki Biocel 

lı•••••••••••••••••••••,ı•••••••••••••••••-•••• ... I !er ve onu gençleştirip yumuşatır. 
• 

50 yaşlarındaki kadınlar, genç kız. 

ların bile gıpta edeceği sehbar b~ 

tene malik olurlar. 
J 



... Avrupanın hayat, ve terkibi meçhul çocuk gıdalan yerine sat ve halis ve taze hububattan istihsal olunan . .. ·.'..... . .. .\ /. ·:.. 

HASAN ÖZLÜ UNLARINI YEDiRiNiZ 
Bebelerin ana sütünden sonra yiyecekleri gıdalar Çocuklar1n hayatı ve tabii gıdalar1 

1 ~ .. 1 af •• •• ~ f"' ~u s z 
2 ,, l 2 ,, 

" 3 ,, ~--Y . ,, 3 ,, '' 
4 4 

~ ,, sır ,, ,, rmik ,, 
• 

5 a1ates 5 .1, 

Ça dar ,, 
" 

,, ,, 
6 

" 
·ürlü ,, 6 ,, Badem ,, 

1 Kalorisi ve vitamınt ve kudreti gidaiyesı çok ve yüksek evsafa malik · Hasad ôzlü unları yavruların gürbüz, tombul ve canlı ve sıhh ıtli olmasını lemin eder. Beynelmilel sergilerde kazandı~ı 
altın madalyeler ve zafer nişanlariie ve birirıcıliklc ihraz ettiği diplomalarla cihanşümul şöhret kazanmıştır. Yalrııı ve ınucıi rre'1 H~san markacııını isteyiniz. 

BUtUn bakkaliye ve eczanelerde bulunur. . .. : :· ' .... -~ .. , ...... • :- . . : ·, ~ ... 

DANS PROFESÖRÜ KEMAL 
SAMİ BAYER INKIBAZI_, HAZIMSIZLIGI Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçumeıl 

lltit, tesiri kolay ve mUllyimdlr. Yerini hiçblt 

mümasil müstahzar tutamaz. Mazon isim t.1<>
ROZ markasına dikkat · 

Türkuvaz dans dersanesini kapa-
mıştır. Yeni dersanemiz: • 

İstiklal caddesinde İzzet Kanzler 
Foto Evi yanında 69 numarada her 
gün sabah dokuzdan akşam ona ka
dar dersanemiz talebelerimize açık
tır. EKŞİLİK ve YANMALARINI 
~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~ 

Deposu : Maıon ve Boton ecza deposu. İstanbul Yeni postane 

arkasında No. 47 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_____../ 
.· . . 

; • 7 , . .. ... .:. .. • . ~· .. • ":..;. .. ·-- . • . . • . ..... ,, ı"'i~~ .. - ~·~ .... ~ ...... ~ .• ~. • 

. Jstcllibtiı'J<~~ıediMeSi~~Jianıa~lt 
• I ' • " / ~ \' ....._.., :. ~ "..ı'i~~ l. -... , ·. ., . • - ~ ._~ .· .J 

Ç atalca kazasına bağlı Belgrat köy mek
tebinin tamiri 

Kesif bedeli 

555'27 
Cevri kalfa mektebinin tamiri 1318,93 
Anadoluhi!arında 34 üncü mektebin tamiri 1307,31 

ilk teminata 

41,65 
98,92 
98,05 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri Levazım Müdürlüğünde gö. 
rülebilir. istekliler 249) num&ralı kanundıı yazılı vesikadan başka Na. 
fia müdürlüğünden alacllkları Fen ehliyet Vt!sikasile ve hizalarında 

g&slerilen ilk teminat makbur. veya mektubile beraber 29.9.937 Çar
şamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (6198) 

"' . "' 
Adalar Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden : Sokakla başı boş 

olarak beyaz ve sarı ile karışık renkte bir av köpeği bulunmuştur. 
Sekiz gün içinde sahibi çıkarak köpeği almadığı lakdirde satılacağı 
ilap olunur. "Bn "6469,. 

,--•• Nefis ve leziz makarna } emek isterseniz 

He y r e 
ltalyan usuıµ safi irmikten yapılan 

.1 
1 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart il~:;.·· EY AZ 
SABAH, OGLE ve AKŞAM 
NER YEMEKTEN SON~A 

KULLANMAKTIR. 

Radyolin 

dişleri, 
Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

I 
Şehrimizin en yüksek artistlerinin iştirakile 

Caz ve Eğlenceler 
I Konser saat 21 de bafhyacaktır. Duhuliye set" 
1 beatttr. i<onsumasyon me,rubat 45 kuruşt11t 

BİR ELBİSEM DAHA HARAB OLMUŞ 
Bu teseyyübümün, ihmalimin ne• 

licesidir. Eğer 

SUDORONO PERTEV ·Radyolin 
dişleri, •------

kullanmış olsaydım büyük fedakar· 
lıklarla yaptırdı~ım bu en güzel el· 
bisem bir terleyişt~ harab olmıya· 
caktı.. MARKA GLUTEN MAKARNASlNI iSTEYiNiZ 

Başlıca bakkaliye '•na~aıalarında satılır. 
Fabrikası : Galata Necatibey caddesi No. 167 

MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKETi Telefon: 43481 

Dişler mideyi 

sağlamlaştırır. 

RADYOLİN dı,ıeri temizler ve parlatır, mikrop· 
ıar1 yUzde yUz öldUrUr. Diş etlerini besllye· 

rek hastalanmalar1na mini olur. Ağız ko 
kusunu keser. Sabah, öğle, akşam 

her yemekten sonra gUnde 3 defa 

'I 
1 

Terin tahribkar tesirini yok eder. isti· 1 mali kolay, tesiri devamlıdır. 

ZAYİ - Selamet namındaki ka -
SATILIK yığımın liman kağıdl Şilenin Umran 

Sultanohmet Üçüncü Sulh Hukuk 

~USUSİ ŞARTLARIMIZ ~Al(J(INDA l.l\Iahkemcsındcn: 
GIŞ[L~l21MiZD~N MALUMAT ·ALIN 1 Z 1 Davacı İstanbul Belediyesi tara· 

ı ...... , Kimyager .... ": ıskclesinden alınan orman ruhsat MOTOSiKLET. li 
ı ı tezkeresi, gümrük boğaz istizah va- 1 ~ ~eyıgir 

1
ve çift silind•~t' 

H •• dd• · yenı bır ND AN markalı sfil 
ı usame ın ı rakası ve köy ilmühaberi bir arada ı ·karlı motosiklet eh\'en bir "' 

ı T~m idrar t~~lili ı~o .. ~ruşt:r· ı olduğu hdde ~~k-~rdağı iskelesile yatla satılıktır. Ta~ipler.in 4464' f Bılumum tablılat. Emınonu Emlak ıı Meyvatcr Eminonu arasında kay - f ye .. telcf~nla 9az Şirketinde 1311 

ıSTAN~UL- lc::ARAKOY PALAS - ALALEMCi MAN 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnam~leri mucibince satfn alınacak 3 adet sigara makinesi 

kapalı ınrf usulıyle eksiltmeye konul}lluştur. 

il - Muhammen bedeli . 30000 lira, Muvakkat teminat 2250 liradır. 
III - Eksiltme 12-10· 937 tarihine rastlAya;1 Sah günü saat 15 de 

Kabalaşda inhisarlar Levazım ve nıübayaat ~ubesindeki alım Komis. 
yonunda }'apılacakhr. 

iV - Şartname 150 kuruş mukabi,linde hcrgün yukarda adı geçen 
Komisyondan alınabilir. • 

, V - Münakasaya gir~bilecek makineler "Molens., , "Standard 
"Müller., Fabrikaları makineleridir. "' 
Vı - Mühürlü teklif mektubu, kanuni v~saik ve % 7,5 teminat 

akçesini ihtiva edcc:::k olan k;1pllı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de k:ıdar adı geçon Komisyon Başı<anlı~ına makbuz mukabilinde 
verılmiş olmalıdır. "5534,, 

fından Beyoğlu Belediye 'şubesi sa-

bık tanzifat memurlarından Refik 

aleyhine 934/1226 numaralı dosya 

ile açılan 222/50 liranın tahsil ine da · 

ir yapılan muhakeme ve tahkıkat 

neticesinde müddeialeyhin ikamet

gahının meçhul bulunması hasebilc 

ilanen yapılan tebligata rağmen mah

kemeye gelmemiş ve vekil dahi gön

dermemi§ olduğundan ve davacı ve

kili yemin teklif ctmis bulundugwun-
U ·• . a1n ilanen; yemin davetiyesi tabli-

ğı'ne ve mJhakemenin 25/10/937 tari

hine müsadif pazartesi günü saat 

14 e talikine mahkemece karar ve -

ri1miş olduğu ilanen tebliğ olunur. 

(173) 

ı ve Eytam Bankası karşısında y .1 . . k acag~ım Mumtaz a murac:mı. 
1 t B H ı bolmuştur. enı erını çı ar - •••--.,.--a"21m1•~~ 
ıze ey anı. . . 

ı" ........................ ı dan eskisinin hükmü olmadığı gıbı ı- .,,. 
Dr. Hafız Cemal bunları bulup getirene beş lira veri- lstanbul Levazım Amirli91 

Jccektir. Tekirdağ Kömür iskelesin- Satınalroa Komisyonu İlaotıı.fl 
(wKMAN HEKİM) 

de Şileli Emin kaptan . İstanbul Levazım Yollama MıidıJ 
Dahiliye ınUtehassısı !!im------------! lüğü emrınde bulunan hamule mot, 
Pazardan başka günlerde öğle • A K B A rünün makine ve teknesine ait t;,f 

d~n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar mira tın açık eksiltmesi 12/10/ Jf 
lstanbulda Divanyolunda (l04) nu· salı günü saat 15,30 da Topanede O' 

Ankaı-ada Kitabe\•i Kağıtçılık 1 vazım amirliği satınalma koIJl. i5~r 
maralı hususi kabinesinde hasta • r Bütün mektep kitaplarının An- ! nunda yapılacaktır. Makinenıll ıı· 
larını kabul eder. Salı, cumartesi s.if bedeli 682 lira ilk teminatı. 5~ karada satış yeridir. w 
günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· ra 15 kuruştur. Teknenin keşıf . 

Mektep kırtasiye çeşitleri en • 
k iki fıkaraya mahsustur. Muayene· deli 884 lira ilk teminatı 66 IirD 

0
• 

müsait şartlarla temin edilir. . 1' 
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık kuruştur. Keşif ve şartnamesı (1 

telefon: 21044. Tel. 3377 misyonaa görülebilir . . İsteklil~ 
belli saatte komisyona geJmeJc~, 

4:640.ı , GECEL.GÜNSEL _______ , 

1 
Kız-Erk~k K ~· ,. • Orta-Lise Kuleli askeri ı~esinin tamirııt•:r 

/10/937 salı günü saat 15 te ToP9 ~O' 
( ESKi : 1 N K 1 L A 'a ) d~ Levazım amirliği satıoaınııı w 

K ı ;ıt.. misyonunda açJk eksiltmesi yaP~ıı· 

1 
uranı, Direktörü : NEB OuLU HAMDI ÜLKÜMEN caktır. Keşif bedeli 2567 lira ss ıcıı' 

Rcsm? Okullara muadeleti tıısdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal 1 ruştul'. İlk teminatı 192 lir~ 5~sf°'" 
ta rifn ame >1Önderilir. Çar~ıkııoı. ~iyatro caddesi, Telefon : 20019 1 ~ ruştur. Şartname ve keşfi konl1 ·ıe' 

--------------- ~-------~~~==========~~dag&ükbil~~~li~rin~~~r 
•--------. -•• ESKi FEYZİAT; • • \'~sikalarilc beraber belli saatt~6ı 

B O G 
. 1 ~syona gel~eleri. ~ 

Yatıı.- . . . -Az lr.i . L-i s ELER i Yatıs~z Sahip ve Baş Muharriri: 

Kız ve erkekler için ıııyr1 böfOklerde: Ana. ilk • Orta • Lise smıflara Etem izzet BENiCE .ı"rıl: 
ilk · kısımdan itibaren yabancı dUler. 

1 
Neşriyat ve Yazı 1şleri Miic•ıs 

1 Talebe kaydı !çln hergUn mektebe müracaat ı edilebilir. 1. s. AD.AM / 

1 

.. lst.yenfere tarifname gönderlllr. -----~ 
--• Arnavutkoy tramvay caddesi : Çifte aaraylar • TeJefon .. 36. 210 --•• Basıldığı yer: Ebüız~ 


