
iDAREHANESİ: 
Cetaabul Nuroamanlye Şeref 

aokata buut dalro --TELEFON ı No. 2082 1 

ear11 492 • 178 Yllı 2 

En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 
. - ... ·- -... - . ........ . 

JlUlllLDllHllU.UDIWllUUHHUIUUWIUHllllUUIUJIUJ!lllHllllllHlilIUIWlllllUHllllB 

iNGiLı • iT AL YAN Yakınlığı Suya Diiştii ...... ·-· ................................. . 
Akdeniz de ne oluyor?fAvrupa :harbi ile 
Sağdan soldan ingiliz harpburunburunayız! 

·ı • d t ·ıı • Fransa, hudutlanndaki kontrolü 
gemı erı e orpı enıyor kaldırmakla mukabele ediyor 

·_Bir devlet, ingiltereye karşı gizlice 
harp açtı.. Bu hangi devlettir ? 

!!ir lngiliz kruvazörü 
el: hücuma uğradı 

1 l..o~ra 2 (Hususi) - Galotea 
tı.gılız k"l'Uvazörüne Balcar adaları 

açh ıklarında bir meçhul ta1ıtelba
ır ta.raf d 

kat . n an torpil atıldığı, fa· 
dek' ısabet ı·aki olmadığı üzerin· 

ı fayıalar tS1'arla deı•am et • 
mektedır. 
Bahtı e N . .. 

taki l ezaretı Cebeluttarık-
d ng lız donanması amiralin • 

en telsi le malfünat istemistir. 

r Harp gemileri hazır :-ı 
ol emrini aldılar 

Malta, 3 (Hususi) - Bu sabah 
iki dretnot kruvazörile beş muh· 
rip, beş torpido ve beş denizaltı • 
dan mürekkep bir lngiliz deniz 
fırkası sür'atle Akdenize açılmış· 
tır. 

Bütün üssüba1ıride hummalı bir 
jaaliyet ve hazırlık uardır. Akde
nizdeki muhtelif filolar hazır. oı 

emri almışlardır. 

HER TARAF TARANIYOR 
Londra, 2 (Hususi) - Cebelütta -

rıktan hareket eden harp gemileri, 
Hevok torpido muhribine karbı taar· 
ruz yapan meçhul tahtelbahirin dal· 
dığı ve kaybolduğu, deniz mıntaka· 
sında araştırmalarına devam etmek· 
tedirJer. 

(Devamı ikmcl sayfada) 

lif1Fftft8 yan11ijlijör ! 
~1' gü~~l k~tlın 
,,.ıe/un bir 
Katildir · 
~ klfiyJ zehirlemiı 
a... lorta parası almak 
·..-in kocasının baca· 

Ruslar Çinlilere açıktan 
açığa yardıma başladılar 

Japonya, Şimali Çinde, istediği ger/erden bir 
11111 kestlrmiıtir. çoğunu elde etmiş olmasına rağmen 

Çin büyük hazırlıklar gapıgor 
Nankin, 1 Eylfil (Hususi) - Çin 

orduları tecemmülerini Pekinle Ti· 
yençin arasındaki büyük sahada ik· 
rpal etmişlerdir. Diğer taraftan Çinin 
sonsuz topraklarında umumi sefer • 
berlik yapılıyor. Bu seferberliğe mil· 
yonlarca Çinli icabet etmektedir. Çin 
sahillerinin Japon gemileri tarafın • 
dan ablukasına rağmen her taraftan 
nihayetsiz harp malzemesi gelmek· 
tedir. Esasen Şimali Çin yolile top, 
tayyare, mühimmat, her şey bol bol 
celbedilmekte old'uğundan Simali 
Çin de Japonya, gayelerinden bir kıs .. 
mını elde etmiş olmasına rağmen bü· 
yük muharebeler, henüz baş_lıyacak 
demektir. Çinin, bu harpten kolv 
kolay vazgeçmiyeceği ve icabederse 

Vıyena güzel 1 Marto çete muharebeleri yaparak Japon • 
yayı bezdirmiye çalışacağı muhak • 

Merek kaktır. 
~ana, I (Hususi) - Şimdi tev • RUS TAYYARELERİ 
lltiıı nede bulunan Marta Marek is· AKIN AKIN GELİYOR 
dın deki ıenç ve güzel Viyanalı ka- Şanghay, 1 (A.A.) - Domei Ajan• 

Çinin mühim harp kumandanlarından 
General Fen Nankinde 

suya düşen dostluk 
na ırı Yaptığı şenaatler bütün Viya- sının Çin membalarından istihbarına 
~~t!:ti Avrupa efkarını işgal et• göre, 72 Sovyet ta~a.resi.Dış ~on· Artık lngiliz·ltalgan gakınla-f:-
"' ·Bu kadın değil, bir iblistir. golistandan Şensl vılayetindeki Si· ı '1' 

kacbnı; 12 yaşında~beri.işledi an'a gelmi1;:!a!1:~: :~~~~:; ması mevzuu bahsedilemez 
llhtt111a-..~ evamı Z •ncı ıahıfef!c) ( Londra .2 (H .) E lw . . 
-..... ·1111111111ıunn1111111111111D11HHHH1•1nıu1HHlllHllllHllHntlHIHIUmtnlllllRflUf mtHm1UlllllllllHm1111101111111n111m1111mn11n111 de İngil t;re ile u~':rya~ra!:ndaıç: 

a 1 
. h b. . n . ç. ya'kınlaşma temini müzakereleri ya .. a kan den 1 Z ar 1n1 1 1 n pıla~akt.ı. ~at~a. t~~il~z v~ ltal~a ~ 

vekıllerının bırıbırını zıyareti bıle 

k b ·ıı•k? lles'udı•ge SÜfJQ91l•sı r mevzubahs ediliyordu. Artık bunlar ay e ı .. ,~ıı • , . ~~.:=yi~!~~.ib:;~i~~::~:ır.;il~: 
.". - ıllı.am edıgor.. harp gemilerinin bombardımana ma-

•• , ot. • - ruz kalması, İspanyada Santander 
~ ' · .. 1 I SAYFAMIZOA OKUYUNUZ _ şehrinin İtalyanlar tarafından işgali 

.....___ ...... BUGGIN 7 NC 1neiHere ile İtalya arasında anlaşma 
~"'lffllHllHHIHlllllllHİIUIHlflllllllnİRlll JlllllUlllUlllllUUDllUllllHlllllllHIUlllHllllllllUllllllllllllllllllllllYlllUlllllllllHIUUlllUIUll j mkanı nı bır kma mıstır. 

ispanyada hemcinslerinin kanına susayenlardan ikisi 

Paris, 2 (Hususi Muhabirimizden) rafları Fransız siyasi mehafilini en· 
- Akdenizdeki gizli harp ve Roma • ıdişeli kararlar ittihazına sevketmiye 
Berlin mihverinin İspanyada açıktan devam ediyor. 
açığa oynadığı rol, Musolininin iti - (Devamı 2 and ıahifedd 

Bu sabah ıımanımıze gelen harp gemilerinden ikisi 
(Yukarıdaki: Dlspatch Amtrel gemisidir) (yaası 2 dd 

-..uMN11na11111n...,u11111"1...,•MH11111M11111tuHı ......... 11111fl .... llH111111n1111111ı ........ 11111111111U1....,11•IHfl•••111t11111tıa 

1313 Türk·Yu.~an harbinde "Mes'udiye zırhlı firkatini 
humayUnu. Köprüden cıkıycn 

Yeni tefrlkamııa alt tafalllt ikinci sayfamızda 

• 



• 
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6 iiniin oliıleri 
Bunlar, acaba, neden hep 

buralara geliyorlar? .. 

Bir iblis 
Sigorta parası almak 
için kocasının ba
cağını kestirdi 

ne 
İngiliz harp gemilerini de meçhul 

tahtelbahirler torpilliyor 
l usarı"lar "Beyaz"I•' 

Uzak Şark meoelesinin bu da di f1 
l bir safhası : • 

ı Çın - Japon muharebesinin ~ı ~ 
(BiTinci sahifeden devam) (Birinci s<ılıijedell d"1ıam) SOVYET RlJSYADA ill<'FiAL manda bitivereceğini zannettır€C1 

cinayetlerin ortaya çıkmasına aşıkile San Anlonia'nın 60 mil açığında sa- Moskova, 2 (Hususi) - Bır S<:r\j'et ihtimaller gittikçe azalıyor. Bil~~:: 
iyanadaki beynelmilel Polis bu tifo da ne berbat bir şeymiş .. Zen- yaptığı küçük bir sahtekarlık sebep baha karşı görülen ve meçhul talı - gemisinin Akdcnizde torpillenmeı.i, Uzak Şarktaki harbin uzun süre<' 
Bürosu, 27 yaşında, Klarent gin mıras yedıler gibi, galiba, bu yaz olmuştur. Marta 12 yaşında iken Alt- tclbahir zan \'e şüphesini 'l:eren bir Sovyet Rusyanm her tarafında şid - ğinı iddia edenlerin dediği çıJcacsi: 
Dita isminde genı;, güzel bir seyahate çıkmış .. Geçenlerde, Atina- mış yaşında Friç isminde bir zengin hedef üzerine ateş açılmıştır. Henüz ) detli bir infia uyandırmıştır. Hüku- benziyor. Fakat Çin . Japon bui'Ja!l• 

İspanyol kadınını anyormuş .. Bu ka- da illo başladığını gazeteler yazıyor- adamın metresi idi. Bu kızı anası Ilı- ı müsbet netice alınamam~tır. met, ciddi ,-e şc-dit kararlar ittihaz uzadıkça birçok tehlikeler de doğ 
dın Pariste Müzik Akademisinde bir !ardı. Dün de okuduk ki, bu sefer, tiyara. s.atmı7tı. Bu. ihtiyar zengi.~, BİRDEN FAZLA TAHTELBAHİR edecektir. lmuş olacağını saklamıya lüzum ye 

v 
_d M • d servctının muhim bır kısmını henuz 1 İŞ GO.RU .. YOR rn· .G.LT · KİL N • ı· d b d faz 

mu det tahsil ettikten sonra, büyük acarıstan a görünmüş, hatta Bu- çocuk olan metresine terkederek öl- 1 ERE ACELE BiR VE - '.illın şuna ın e ir ay an 
orke.tralardan birinde yazif2 al - dapeştede 30 kişi tifodan ölmüş .. A- müştür Nas 

1 
.. 
1
d .. • B 

1 
. Cebellittarık, 2 (Saat on üçte) LER TOPLANTISI bir zamandanberi süren hareüttS' 

m ı ba ı F k t 1 caba M "" da · · ı 0 u · u mese e şım- 'f .. .. Lo d 2 (S t d" ) "-d sonra, diğer de\•letlerı·n menfaat 1 
• ış, ça ışmıya ş am~.. a a , ge , • · acar.oıan n sonra nereye gı- di anlaşılıyor ve 12 vaşındaki kızın 0 

I'' alta ,·e Ce.beluttarık uslerınden ha- n ra, aa on on - .-u. c-
zarnan, git zaman sonra, İspanyol decek? Önümüz kış oldug"u için, se- • Jreket ed ı g·ı h ·1 ·Ak nizdcki son hadıseler ,.e bir İngiliz ıbarile <>la.kadar oldukları ŞanJdıl) zamandan cinayete başladıg" ı orta\. ·a . en n ı ız arp gemı en -
dilberi etrafını saran paralı erkek - yahatini uzatacağı pek tahmin edil- - de 1 k h torp,do muhribi ile kruvazörünün da mücadele sirayet etti. • 

! çıkıyor. :Marta, iışığını zehirlem;•ti. ı nıre yayı m.a ve er tarafta meç- d' k-Ol 
lcrle, orke,;tradan vazgeçip, ickiyc, mez.. Allah vere de, gelecek yaz, İs- .., h 1 t ht lb h 1 k m~hul taht ]bahirlerin taarruzuna Çinli ile Japon arasında kan o 

1 
Derken, harpten sonra onu genç u a e a .ır. ere aqı ara~tırma 1• !~' 

sefahcte, seyahate düşmtli.. Tuhaf tan bulun ilk seyyahları arasında k 1 1 d uğrama&ı kars»ında basvekilin riya- , mesinc o zamana kadar seyirci ~a 
d k d

.•. .. k k h bir Avusturya zabiti ;;e,·miş, nikah- yapma emrını a mış ar ır. d A\·rupalıların, Şanghavda mıru"ll tesa üfe bakın i, sev ıgı uç er e mu terem tifo bulunmasa.. setin e çok mühim bir toplantı ya- , .,. 
d dd k k 

. . lam ıştır Bu adam da zengindi. Fa- Meçhul tahtclbahirlerin bir değil, 1 B 1 d . kopunca tP..,bbu" satta bul uruna"'>:' e uyuşturucu ma e aça çısı ımış.. lf ' pı mıştır. u top anlı a Haricıye, ...,. " ' 
_ _ • 'kat genç ve gilwl kansı onu bir çok bir kaç olduğu ve muhtelif sahalar - ,,._,. Nihayet bir tuzağa düşmemek için, Ekmeğin içınden Bahriy.:o, Harbiye, Müstemlckat Na- 1kendilerini alamamışlardır. Maa: 

İspanyol dilberi, bu üç erkek arka- j 0 .'~nlara: i lere Fe\·ketmis, p~rala:ı da faaliyette bulundukları anlaşıl - lzırla~ile Lord Halifax da bulunmuı- fih Almanya olsun, İtaly:ı. olsun,! 
daşındant b!rile meçhul bir semte e srar çıkar m ı? Y'.~ıpl\ bıtıımışt,:. Bu?un ~z.enne bır maktadır. İngiliz harp gemilerine, tur. içtima devam etıneAte olup ne- giltere, Fransa ,.e Amerikanın btı it' 
doğru hareket etmiş .. Avrııpa gazete- Hapisanede bir araştırma yapmı~- jgun Iarek 1 ;nındekı zabıtın bahee- rasladıkları meçhul tabtclbal1irleri tice ve ittihaz edilecek kararıar bG- ebbü>lcrine iştirak etmemek sıırf 
le min ,·erdiğı havadise göre, giı _ !ar, bir kiloluk ekmeğin içinden es- de baeağ.ndan yaralandığı göri.ılmıiş- batırmak hu unda kat'i em.-r veni- yük bir alaka ,.c merakla beklen _ tile Japonyaya bir cemile gösterı!le~· 

1 k 1<. 1 be b ı· b ı ı rar çıkmış. Allah Allah.. Umumi tür. l3ir b ca·,ını kesmek icabetmi~- t· ten g~rı· ka1mamıs!•~dır. ze ·ız a ı e ra er stan u a gc - _ . B mış ır. ,mektedir. ' , - , 
miş. Harpte, ekmeklerin içinde fare, SÜ- 1 tır. u )·iizdcn bir sigorta kumpa11 - ı 11111•11111111111111111ııı11111111ıı11111111111uı11t111111111111111111ııı111111111111111uııuı umııottt1ttı11H11111111ıuııt11ıuuıt1ıoUtUllOlllllllllltHlllll Avrupanın ,· ç büyük devleti 

Ne tdıaf ,.e gar.piş .. Bugünlcrdıı pürge tohumu, kurt, akrep, böcek !yasından 200 bin dolar aldılar. Kum· A h b• Ame ikanın gayet ihtiyatkarane ır 
topr;ıklarımıza gelen i~panyol işık- ve saire jıkardı. Demek şimdi esrar panya inanmadı, dava açtı, fakat da- vrupa ar ) l.ın bıı teşebbilskri yabancıl:ırın aı 
ları çoğaldı Gar. tahtelbahir gclir, IÇık yor.. vayı ka) betti \'C p-ra'.an verdi. Am- kadar oltlukları Şanghaydaki i!Tltr 
gah güzel kadın gelir. Galıba, bu Esrarı ekmeğin içine koyan her ma Mös~·ö .M~rck d~ az sonra öldti. Fj yazlı mınt.ıkanın bundan sonra t• 
- Paralar sevgili karısına kaldı. ransa Ja h . J J t L d d .. aşıklar, dünyaya şöhret veren er- kimse, galiba, vaktile iaşede çalış- Uı luu e 

1 
on ra Q fcavüzc uğnmamasını temin ma" • 

Ö 
Bundan sonra sıra Martanın hala- d jı\I kekliğımizı tecrübe etmiye gelıyor- mış olacak .. · yle ya, başka türlü, in- kk ından ileri geçemezken Japon 

!ar. sanın aklına nereden gelir, bu fi- sına geliyor ve bu zengin kadın da soğu anlı bir in ~ial var. kt'.tmeti de harbin uzun sürmesi i~' 
lf kir? servetini Martaya bırakıp bir gün J ' !imalini gözönüne alarak ona gc 

- ölüp gidiyor. 1 (B. . . f d lı l kl ld" 
Geçen ay, bu kadar paraya \'e bu F . . > • .. ş b t kif 20 öküz yiyen insanlar * ırınc1 saya an decam) !mes'ulü de fa;;ızm'd. para azır ama a meşgu ur. 

Geçmlf olsun diyelim k d . . ransa. huduttakı kontrolu kaldır- Derni'kte ve unları il.:.Ye ~tınık • u irkaç haftalık hadisat a 
Bir istatistik yapmışlar, bir İngı- a ar kana doymıyan l\Iarta, yenı b•r mıya karar vermiş olmakla bera r tedir: ' edilirken neler göze çarpmıyor k. 

1 

liz:n, büt~ ha...-atı mtiddetince ne- Şehircilik· mu··tehassısı Bay Prost dolandırıcılı.- tertıp ederken ''aka - lb __ ... da .. ' J l b btl~ ' ' 
1 

. b" l" ı' . 1 U;;un ogleye ka r henuz bu karar _ Faşizmın .,mıınklığı karsıoında apon ar - işi şu irkaç ayda 
ler yediğini tesbit etm;•ler Bu ista- istirahat ve dinlenme için memleke- yı e e vermı• ve u un senaat erı or- ·1· d'l · d "Jd- F 1 • ' · k k d · ·· - d ,. ··-. t ık / ı an e ı mış cgı ı ransanın hu • garp Avrupasının uzun •abrü taham- rı\·c•me ma sa ını gozonun en 
tistı"c gore, her İngili·z senede, va- tine do-~ce~· ır d h t 1 j aya ç mıştır. d tt k' d k ld 1 . - ki b b b' ııa"" ı; ~ .,ı s a a as a anmış ve • . t u a ı yar ımı a ırması, Muso _ mülti tehlike<·ı yaUstıracag·ı "erde ·ırmama a era er - uzun ır " 
sa ti olarak 140 kilo et ,-emekte imis •. 1 Asıkını, kocasını ve halasını ?ehır- 1 · · . S zaf - . . - 1 _ • - • ' · " , yatağa d~üş.. Büyük mütehassısa 

1
. - . . . ınınm antander erını bır ltalyan butün büt!in azılı ·or. Bu ,·urdum • içın hazırlanırken diğer taraftan "" 

75 sen~ ,-a•ıyan bir İngilizin 100 ton, !\'en odur. Hepsını, farelere verılen , . . . • ç d ... • • geçmiş olsun deriz. -h. 
1 

.. .. .. .. . zaıerı olarak kutlulamasını [ıılı btr du,·mazlık artık nihayet bulmalı ,.e in kumandanlarının, araların ~ .. 
yani muntazam bir insan \'Ücudünün ze ır erle oldurmuştur. Kocasını bır k' • • • • r k ık - ül ı ~ * k • . . • 

1
ce\·ap leş ıl edecek, Blum hukume - hadnaşinaslara karsı ic:;bede.., mü- ır acı ı gur .. tü erinden ayrı g~) 

ağırlığından 1275 defa fazla yiye • azaya ugramış gıbı bacagını kes - t' 1 d · "d hal • ld kl d- d Sara çivilerin . · ' ın n a emı mu a e esasına uygun essır tedbirler alınmaiıdır.• o u aı unyaya yayılıyoı u. 
cek istihlak ettiği hesap edilmiştir. tırten odur. ı ak 'ttih t · ld • b' f 1 ç· h"k. t· b d d'k d Jatl 
İ açtağı dava o ar ı az e mış o ugu ıtara - Buraya akseden haberlere gere Lon ın u ume ı u e ı o u 
ngilizler en ziyade sığır etini tercih ] k b ·1 t k · d d ç· d ı;' 

S
,. • d k ı prensi i tamamı e. ortadan kalk- dra siyasi mehafili de son hiıdı- ler e?zıp : e. ~rsun, • ın or usun., 

etmekte imişler .. Yapılan hesaba gö- Köprü üstündeki çiviler yüzünden urıye e i İsyan mış olacaktır. Bu takdırde Fransadan karı-ısında gayet soğuk kanlı dıov- 93. dekı gıbı olmadıgını, onun ı.~ 
re, bir İngiliz. yaşadığı müddetçe va- bir vatandaş mahkemelik olmu~ .. A· Madrit hükümetine gönüllü sevki - ranı:ıakla beraber, hoşnutsuzluğunu jJaponlara uzun zaman diyanabJJ~ 
sati 20 öküzü gövdesine indirmekte nadoludan yeni gelen bir diğer va - durmadı yatı kolaylıkla yapılabileceği g.bı sarahatle ifade etmekten ç~kinme _ ceğini ileri sürenler de, Uzak Sark'.. 
imiş. tandaş, sarı çivilerin dışından geçer- her nevi harp malzemesi geçirnıek de m ktedir. Her halde A\·rupa sulhü- dc,·am edecek bir muharebede SO' 

Acaba, bizde bi: istatistık yapılsa ken, polis yakalamış .. Bunu gören ve DUrzi heyetinin t evkifi miimkiln olacaktır. Ancak, Fransa - . nün, eğer ~ri ,.c müessir bir t dbır yet Rusyanın seyirci kalamıyacal'/ 
bütün ömrümüzde neler yıyoruz? Ke- hadiscvi takip eden üçüncü bir va- isya nı alevledi nın bu karan A\TUpa efkan umu- · ~lınmazsa, teh~ıketle olduğu ittifak- nı tekrar ediyorlardı. Fakat fü.ı•Y 
nleri kllyun dive. pastırma ve sncuk- t d • . "d h 1 t k . t . Suriycden gelen sen haberle e gö- miycsindc endişe ile karşılan!llıştır. 'ıa m,;..,.hede ,.e teyit ı-dılmektedir. manalı bir sükı'.ıt muhafaza etmc1'' 
1 

d · • d' h d 1 an aş, ı.:e mu a a e e me · ıs emış.. --.- J<JÇ arı a sıgıı et ıye eı:<ıp e crr,ek, B d 1. 1 1 d b' .. re. Cezircli!erin tale_olcriı- bildir _ Bu end de bn suretle bir bü - Focizmin Ak"-nizd~ ,.e Fransanın ten geri kalmamış, nihayet bir 
J
. .

1
. 

1 
. u ara a po ıs e ara arın a ır mu- ...,. ..., , ~ 

ngı .z nı geçnriz. nakıı•p cereyan etmiş .. Haydi mah- mek üzere Şama giden Dürzi h<'yeti- yük harbin çıkması ihtimalinin yüz- garbi c nulıisinde tahakkuk ctt T _ gün ev\'eline geli.rceye kadar h ~ 
* kemeye_ Pin Ş~m hükt'.tmeti tarafından tev- de sek n beş kuv.-etlenmesindcn mck btediği plan k<L«ısında F~·an•o su·mu~tur. Ancak geçen hafta orl 

Tifo hastalığı Şu ;ı:ın çi1'ilerin insanın başın:ı il"· kif cdi!Mesi, Cebel d.üruzda~i ı~yan ileri ·e gelmektedir. İtalyanlar Frnn- 3 ·rıca tedbir ~lmnvı da 'üzu.,-lu bul- ya çıktı ki, Çin ile Sovyet Rusya ar· 
seyahate çıktı tirdigi işleri görilrnr musunuz? Altın lhareketını yenıde'l ·«Lvlcndırmış ve konun zafNi ve fa~izmin hazı bdığı mu' \'C Pirene J:ıuduUarmda şil'1<lı _ r·nda bir misak akdedilmJs, Ç ır 

· İ anbu!da tifo = dı. Çok şükür cla r,aıı amma, faydası doku ""· Btı 1 ~amış!ı civa, ın1 dd tekrar müh '11 ve ııı-~ın ı 1m·affnkivctı içın art k ni- d~" tahkil""ata b ;.,, .ı t.r. 'al ız kalmıvacağı anlaşılır tıı 
. . . ~anlı çarp1'ma ara yol armışlır. fıai bi gayretle s.ırfi mesai ünekte Fakat daha TemmuzdJ J 

a ınan •edbırlcr 'fa~;da -erdi. F.ıkııt, çıvılcr ınsanı, sarartıp solduruyor. · • lllllHflHlllUUlltllı111111111111111111uı1111111111111u1111ıuo.ı11111n11uıı11111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111ımııı11111t1111m1111nıı İsyanı önlemek iç n }T l pt<?n ve \'{' bunu da Santand r zafer.ile açık· C" nn . ·ı p }') m.atbtıllt \'C mehafLı I 

1 ·ı· h u . . k ·ı· n~ruttan yeri ku\'\·ctlerl~ tayyarekr tan açıga ifade etm s bulunm:ıkta. lıJiı.Jı ayzc1 er a:"ca.~ı \'az.yeli merak edip dt .. \ ngJ JZ arp narzczye Ve l l gönderilmiştı •. Bu kuvvetlerin kor- dırlar Fransanın hudutlarını ar•tıöSı dt Japon ınetbuatına g;- R ı' 

G 
•ı • Jd"J , kunç hücumla ına rağm n, r. l'', Şa- l\fad it hükı'.ımctine de ~ami vardı- D .. nkü topla tıda şikly t • dalı o zarıaııdan Çnetayyar~ ·et) ' emJ eri ge l er Cenevreye giderken M u· ma giden lıe ('t serbest bırakılrr.~ • mı temin e<kcek, Franko ·e. f l - ıerini ve vareci giindercceğini vadetıriı 

kı k uv ~· rle L_) m.uhr.ptcn mü _ o ~nı ı a go.r uş_m_ıyece ı ·.ça .muc~. e e en vazg~ç cıf'mıye • .. " l 

/ 

S 
'

• - -1 -· ·• • k dk .. d 1 c1 · •an kuvwtleri karşısında ve ni derflerı· nı· do"'kl"~er Bu rlic 0 yardun vait~·i •L-r.d' I · 

r kkep dost İngilız fılosu bu sabah Harıcıye Vekılımız Ruştu Aras ya- kaıar \e:rmııtır. bir kudret ikti·•p edecek olan rum- S;ıpayıciler. AnkarJd·rı gelen Sa- kikat sahasına çıkıyor demektır. 
hu iyetçiler, fasizmin sür'atle nc·ti - J U~az Şarktaki bu buhran ne k~ı:ı:.r 

saat dokuzda limanımıza gelmi tir. rın alc1amki ekspresle ve İtalya yo- SURlYE - 1R K na'i Umum Uüdürü Rc<adın r «a C<'Ye v rmasını ınrııedeccklerdir Bu '' • - d~\'am ederse etsin. buna kar~ı diil" 
Arural Wilsin kumandasındaki l:le Cenevreye hareket edecektir. An- Surıye Ba, czlri He Hari ·i ·e Ve- sctıııd~ dün bir l<'plant ,·apMı<.lar, «anın dı·g·dr memleketlerı· 1 ~ .. "~·'t 't ' vaziyet ıse hıç ~üplıe yok kı, rnııka- • "' ~ '""~-. 

f o, Yeşilkcy açlltlarr: a muvasalat cak Rüştü Arasın talya Hariciye Na- zirinin yakında lraka gıderek Irak bil tahrikı davet eyliyecek, belki de dertlerini anlatın <)ardır. En·cliı sa- rrr ~eyırci gibi kalacak diye zanne!• 
cttıgı Zanıat\ k millerine irlı t za- zırı Kont Ciyano ile Venedikte bir hükürncti ile bir dootluk muahedesı Frankllya yardım için bir kaç veni 1 nayıin halkla ve dc.-letleri nıüna- mek doğru olamıyacağını, bugünkil 
biti ve mihmandar olarak ta ·in olu- mtilakat yapacağı Hariciye Siyasi akted,.ce~i haber verilmektedir. 1 1 b h ~ tal ·an fırkasının span) aya >ev - sc etleri menuba s olmuş. derıci- dı.inyanın halini bilenler pekala t~ ' 
nan d"niz Binbaşısı Akalın ile Yüz- /Müsteşarımız Numan Menemenci - kini icabettirecektir Bo"yld bı'ı· tah ler q•ni kanunla """ b~)-girden az dir ederler. Uzak Şarkta gı'zlı' ,-e r• 
başı Sıret Çakırla İngiliz Sefaretin- oğlu tarafından tekzip edilmekte - B • · = · ' ~~ t lr esrarkeş rıkin ve mütekabil yardımların ise kııvvetl~ çalışan iahrikaların küc.'iil- sikar birçok nüfuz!ar, tesirler giri> 
den bazı memurlar (Dispatch) ami - ldir. le · bir Avruoa harbine yol açacağı aşi- mesine yol açtıil:ından ,_,,k<i.'.·d etmi•.- ı olmuş, bunlar biribirlerile mücad( 
ral gemisıne gitmişler ve merasim Italya Hariciye Nazırının Musolini Yı k l d -

il B ]. . a a an l ıkiırdır Bu noktaları tahlil eden Eko ler. Çı'kolatacılar muamrle ,., .. ı'stı'h- halindedir. 
programını amıral Wilse takdim et- e er ıne yapacağı zıyaretten sonra · · 

M 1 k t
. . de Pari: lak vergı·sı'ııı'n aöırl uını an!:ı•.ınıs. - Acl!ba Çinlıler ile Japonlar arasıtı' 

mişlerdir. em e ·e ımıze yapacağı ziyaret ta- .. " 
Ü 

- Bir Avrupa harbi ile burun bu- !ardır. da uzayacak bir kavgadan Avrupl'' 
İngiliz gemilerı Selımıye açıkları- rihini tesbit edeceği anlaşılmaktadır. zerinde mühim mlktard• ,ı·una bulunuyoruz. Açık faalı'yetler~ ı ı b' .. e-B ı s l Ce 1 d b S . U :'il d ... d ı ar tivuk ne gibı bir fayda elde 

na yaklaşınca 21 pare top atara1< şeh- o.u ay avı ma Hüsnü e u esrar bulundu karşı son sözümüzü söylemek, Ce _ anayı mum· u uru c men • d bT 1 · , Ş h d 1 Jıı' 
ri selamlamı•lardır Sl'Jimh.·eden ay- defa Milletler Cemiyetine gidecek E Ik' k cat fiatlarının pahalılıpını ileri sür-. 1 e ı. ır er··· ang an a A':upa ı 1, 

• vve ı a şam Emniyet kaçakçı- nevre ve Londrada enerı'ik bir faa- ra aıt mıntakava dokunuldugu zaıtı 
ni şekılde krndı, r.ne mukabele e- heyetimize aza tayin edilmiş ve ken- müş ve bu fiatların ındirilme<ni is- · • lık şubesi memurları Rızapaşa arsa- Jiyet goslermek ve icabeden tedbir- t . 1. canları sıkılan imtiyaz sahiplctı. 
dilmiştir. disi dünkü ekspresle Cenevreye ha- emış ır. . •• 

sında bir esrarkeş yuvası bulmu~lar !eri bir an önce almak mecburiye - kendilerine ilışilmedikçe bu kavg• 
Misafir gemiler, §elıri selamlıya- reket eylemiştir. ve bu yuvayı işleten Doğan ile meş- !indeyiz.. 1 ya uzun zaman seyirci kalmak niye" 

rak limana girmi~ler ve dun akşam --- h Demekted·r H h b"t" Harbiye Mezun ları tı'ndedı'rler. Llkın' şı'mdı'ye kadar Jr ur sabıkalılardan Altındiş Galibı ı . emen emen u tın 
kendilerıni istikbal etmek uzere Hey- Maliye vekili yakalamışlardır. Fransız gazeteleri de ayni mealde ve Geli yor ponlar karşı dayanmak nasihati ,·e-
beliada önünden Dolmabahçeye ge- ştddetli neşriyat yapmaktadırlar. ü- Harbiyeden bu yıl mezun olan rilen Çinliler kendilerine .BeyaV 
len Yavuz Zırhlımızla Kocatepe ve Busabah Avruı,adan Marpuççularda, Rızapaşa arsasın- manite: 1048 genç yarsübay tatbikat kurs- Jardan hakiki hakiki bir yardım edıl· 
Ad uh · 1 · · - . .. d lı I • da metrük bır bek~i kulübesinde Al- h d d · ·· l 1 ı• atepe m rıp cıımızın onun en te r mıze döndü ' - Avruoa sul ü en kara ve ka - larında ers görmek üzere yarın An- Me iğıni gorür erse ne yapacak• 
geçerek Beşiktaş - Dolmabahçe a- Epey zamandanberi Avrupada te- tındi~ Galibin, arkadaşı Doğanın yar-

1
1ranlık günierini yaşı)

3
'0r.

1
Bu

3
nun tek karadan şehrimize gekceklerdir. dır?.. 

çıklarında demirlemişlerdir. davide bulunmakta olan Maliye Ve- dımile civardaki esrarkeşleri topla- Uzak Şark meselesinin bu da diğt! 
Saat 10 da, misafir İngiliz amirali, ikili Fuat Ağralı, bu sabahki ekspres- yıp esrar satmakta ve içirmekte ol- harbı• bir safhası. 

dugunu haber alan memurlar gece s l 1 ı nJ b11' 
yanında kurmay heyeti olduğu hald'e le şehrimize dönmüş ve İstanbul Ma- arı arın sarı ara a aşması 
Yavuz amiral gemimize gelerek do - liye erkanı tarafından kar.ılanmış- geç vakit burasını sarmışlar, kulü - gün ııelecek o kadar güç olmıyacal<' 
nanma kumandanımız Tüm amiral tır. beden dışarı fırlayan Galip, memur- M tır. 
Şükrü Okan'ı ziyaret etmiş \'C Ya- Fuat Ağralı, bir müddet istırahat- !arla karşılaşmıştır. Kendisini tut - Alman a resa ı ı· n •. n Ahmed Rauf ... 
vuza çıkarken top atışı sı:uetilc se· ten sonra büyuklerimize tazinıl<'rini mak istl'yen memurlarla mücadele- 1111111111ıııu 11 11111111111111111111111111111•11111111111111111111ıııı•11 11•fi 
lamlanmıştır sunmuştur. ye girişen Galip, birhayli uğraştık- pi a""' n 1 para et_m. •. yor İkinci Şube Müdiif' 
. Şiikr? -~kan. misafir kumandanıp tan sonra ellerine kelepçe vurulmuş muavinliği 

zıyaretını ıade etmiş ve ayni şekilde, iktisat Vekili ve üzeıi aranılınca belinde 300 gram İstanbul Emniyet Müdürlüğü 11' ~· 
top atışile selamlanmıştır. iktısat Vekili, yakında An karadan kadar esrar bulunmuştur. Galibin ar· Şu maska ralz ğa bak ln : ci Su be ikinci Kısım Merkez life '. 

Kumandan Wıls ve r.ıaiyeti E'fkanı §"'hrimize dönecek, burada bir kar kadaşı Doğaı:ı da bu sırada kulübe - E mu~u ıken emniyet amirliğien te..fİ 
saat~ bir bnçuğa doğru karaya çık- gün kaldıktan sonra 14 eylülde Zon: den ka\ışanlar arasına karışmak is- •• yvah har ifa yanlışmış.. ederek Üsküdara tayin edilen Te'

1
·: 

mı§lar, dost İngiliz amirali rıhtımda, guldağa, oradan Karabüke gidecek_ temiş, fakat memurlar bunu da tut- fik Doğanoğlu bir derece d:ı.ha ter ı 
Yavuzdan bir bölük askerle bir po- tir. muşlardır. c::imendifer Vagonunda bir hafta hapislik e;tLi:~rek İk~nci Şube ~füdür ınııD· 
!is müfrezesi tar!aından hürmetle se- Ele geçen esrarlar müsadere edil- Y ,-ınlıgıne tayın edilmlştır. 
liimlanmış ve bundan sonra hazırla _ Nafia Vekili geldi mlş ve suçlular da Emniyet kaçak - · - - - Te\'fik Doğanoğlu İkinci Şubede 

Büylik tarihçi Ziya Şakirın gazete· nın re tetkikm mah. ulıldür. Yu"an merkez memuru bulundugu· rııüddcl 
nan otomobillerle vilayete gelmiş - Nafıa Vekili Ali Çelinkaya bu sa- çılık şubesine getirilerek polis tah- · · · d • 1313 T- k y d b h mız ıçın yaz ıgı • ur - unan gıı=etelerinin t:e ıe/ıTimi:deki la..-ı zarfında geceli gu"ndüzlü yoruımoı 
ler ir. a ki ekspresle Ankaradan ,ehri - kikatı yapıldıktan sonra bugün As- harbi ve Sultan Hamidin gizli sim • R 

1 1 
~· h ı ıc 

Vila"yet bahç~ı·ne dı'zı'len bır po- mize gelmi•tir. !iye Beşinci Ceza mahkemesine ,·e- 1. dl . . k k ' umca ga:e e erııı ıercume usu - bir mesai ile çalışmıştır. 25 sene ı 
-~ ·----- se ı a ı eserı.nı pe · ~-a ında neşir w.> • • . • ~· 

!is müfrezesi tarafından seHimlanan ç· J rilmişlerdir. tefrikaya başlıyacağız. suridakı taleplerım reddeıtım l'e ese- bir memur olan bu kıymetli zat, 
amiral, Vali Muhittin Üstundağdan 1n apon harbi - - rimiıı terctime t:e ikııbas lıakk1111 ta- mirlerine ve arkadaşlarına da J<eıı . -Büviik bir alaka ile beklenen bu 
sonra İstanbul Komutanlığını zı·~·a. ( Birinci sahifeden devam) Kumpara pı"yankosu ·ı ı f t '· disini sevdirmiştir. tefrık· için eser n muharriri şunları mam. e. ma ı uz uımıya ,;arar ~·er -
ret etmiştir. Öğleden sonra bu ziya- dır. l6 Sovyet tayyaresi 30 Ağus iş Bankası kumbara piyangosıı çe- söylem< kkdir: . dıın 
retler iade edilmi•tir. tosta Kantona \'armıştır. Bunlardan k'J 2000 , ı mış; liralık ikramiye • lcrsin 

Dost İngiliz filosu limanımızda beş 8 i Tuokian ve Nuateu'ye gitmiş, di- .;ııbesinde 1381 numarada Mehmet 
gün kalacaktır. ğerler• Kantonda kalmıştır . llaliit' ~ıknı ştır. 

- E<erim. şimdiye kadar tamamile Büyük ve güzide tarihçimizin bu 

l ın.alırcnı kalını,<. ı-es.ika!ara isriıırı e- leseriı i Son Telgraf, re günü tefrika 
dıyor. 25 seııelık rıddı bır ça!ış,,•a- ecleceğini ayrıca bild.recektir. 

Romanyalı T ürkler 
Köstencedeki Türk mektepleri ın~· 

allimleinden mürekkep 20 kişilik bil' 
kafile şehrimize gelmiştir. 
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Camilerin tamirinde 
Bir suiistimal 

meydana çıkarlldı 

l 

Tamir edilen cami kubbelerine 
çürük kurşun koyuyorlarmış •• 

E v~ Umum Müdürlüğü, şehri- Başmüdürlüğüne ve yüksek makam-
. lnizdeki camilerin hemen ekse- lara bildirilmiştir. 

tısinin kubbelerini tamir ettirmiştir. Umum Müdürlük bu kurşun ~i
l Bu ara, tamiratın bozuk kurşun- istimali hakkında icap eden tahkı -
atla yapıldığı hakkında İstanbul kata başlamıştır. 
yakıflar Müdürlüğüne bir suiistimal Müfettişler, alakadar rnerı:u:ıann 
ihbarı Yapılmıştır. ifadelerine müracaat ederek ıstıcvap-

Bu ihbara göre, cami kubbelerinde la uğraşmaktad~rlar .. Y~kında. bu me-
tnevcut ve •ft-'r t d 1 .1 ft1 selenin ehemmıyetlı bır şekılde or-

1.<Uru a o ayısı e ;uman " . dil kt d' eski kur 1 . taya çıkarılacağı umıt e me c ır 
fen b' şun arın halıtası bozufarak S .. t'malin ne kadar bir yekun 

a ır hnlita ·1 . b' . k uus ı 
Ş ~ ı e yenı ır nevı ur- t ll w şimdilik kat'iyetle bellı de-un dokül.. ku u ugu, 
d'ğ• up bbelcrin ~mir ed'il- l <1ildir. Maamafih bu arada Evkaf 

ı ı \•e "e · b • • • \7 k • ı t " nı yapılan bu kurşunun mühendıslcrinden bırının, c a -
tnntıuba muvafık olmadığı Vakıflar 'emrine alındığı söylenmektedir. 

Veda Kesilen 

İstediğim gibi -
Kirallk apartıman 
Ebediyen anlaşması ihtimali ol -

mıyan iki mahlük tasavvur edersek 

1 

bıınlara cev sahibi. ile ckiracı> i -
simlerini vermekte zerre kadar te

ı reddi.it caiz değildir. 
Ev sahiplerine sorarsanız ckirach 

yırtıcı bir hayvanın zarar vermeme
si için nasıl dört ayağı bağlanır, son
ra kafese sokulunca ra1ıat bırakılır-

, sa. kefiller, mukaveleler, peşin kira
larla dört taraftan muhkem bağlan

! madıkça eve sokulmaz. 
! Kiracılara sorarsanız, cev sahibi. 
insanın nefes alışını, eigerini bile 
almak istC1Jen bir çaylaktır, mülkü
nün tapustımı dalıi, bir senelik ki -

1 

radan çıkarmak için medeni kanun
ların vahşeUiği hakları da kiracı -
sından 1ıez'etmiye 7·alkar. 

II akihatte kuzu gibi kil-acılar ol
duğu gıbi, sabık Rabe~ impaı·aforu 
gibi mıılları i~gal edilmiş ev sahip
leri de vardır. 

ıt•• 

Saııfiycclen dönüş mevsimi geldi. 
1 lle1· tarafta bir ev arama faaliyeti 
~·ar 1ıemen Jıer et'in ve apartımanm 
kapı"tnda kiralık levhaları asılı. 

Miisameresi 
Bu akşam 

Bir taraftaıı da mütemadiyen yeni 

Ceza evrakı binalar yapılıyor. Bir ~c:n.ı~eket:e 
yeni binalar yapılması, ıyılıge ala-K agbol ugo r m U Ş mettir. Zira, cYapı işleri iyi gidiyor-

KUMAŞ SANAYii 
Nazilli dokuma fabrikası 

yakında açıhyor 
Fabrikaya dalıa şimdiden bir 

yıllık sipariş verildi 
Nazilli dokumacılık fabrikasının hazırlıkları bitmek üzeredir. Fabri~a~ 

ya ait son işlerle meşgul olmaküzere şehrimize gelmiş olan Nazıllı 
dokumacılık fabrikası müdürü Fazlıevvelki gün İzmirc gitmiştir. 

Manıfatura sanayii cihetinden çok büyük bir ihtiyacı karşılayan fab
rika daha resmen açılmadan dokumacılık piyasasında biıyük bir rağbet 
görmüş ve her tarnftan bircok siparişler yapılmıştır. 

Bay Fazlı İstanoulda bulunduğumüddet zarfında da tüccarlarımızdan 
.reni ve mühim miktarda işler almı~tır. 

Dok...ınmak üzere sipariş edilenkumaşların miktarı o kadar çoktur 
ki fabrikanın hemen bir senelik faaliyeti şimdiden angaje edilmiştir. 

Diğer tar ftan kombinanın geçaçılabileceği hakkında son günlerde 
çıkarılan ayialar tamamen yalandır. 

1 Bizzat umum müdürün söylediğine göre fabrikada faaliyet tam veri-
mile devam etmektedir. 

Açılış tarihi olarak önümüzdeki ayın 20 si tesbit edilmiştir. Nazilli 
dokumacılık fabrikasını bizzat Başbakanımız İsmet İnönü, uğurlu eli 

1 ile açacaklardır. 

Yunanlı 
Tüccarlar 
Geldi 

Malullere 
Kolaylık 
Gösteriliyor 

[
Halk Fllozofu-ı 

diyor kl: 
................................ ~ .... 
Büyük bir harp mi 
Çıkarmak istiyor?. 
Akdenizdeki meçhul tahtelbahir, 

şimdi de, bir Sovyet vapurunu tor
pilleyerek batırdı. Uluorta yapılan 
bu açıkça korsanlığa, doğrusu, diye
cek yok.. Her halde, bu pek fazla ve 
ileri cür'ete, bütün milletler si -
nirleniyorlar. Kendi kara sularımız
da bir İspanyol vapurunun batırıl
ması üzerine Türkiye, derhal dev -
letlere birer nota vererek hadiseyi 
anlattı ve bu gibi l=tadıselerin teker
rüründe, alacağımız tedbirleri açık
ça bildirdi. 

Bir yabancı ve korsan tahtelbahi
rin kara sularımızda bu şekılde ic
rayi faaliyet etmesi ve hele Marma
raya girmiş olması şuphesi, bütün 
efkarı umumiyeyi haklı olarak sinir
lendirdi. 

Balkan ı;;tlvalinin son 
U.. oyunları 

Mektuplar postaya 
taahhUtlU verilecek 

sa, o ~ıerde refah vardır> derler. Bu.
mınla lıcralJt?r, refah var, iktısadi 

vazi11et müsait diye durmadan yapı 
yaptırmak ta akıl karı değildir, ya
pılan l>inaların ihtiyaca cevap ver- f 

lzmlr fuarı çok ra§bet 
görUyor 

Akdcnızde, batırılan bu gemilerin 
macerası, her halde iyi bir seviı; ta
kip etmiyor. İspanya dahili harbini 
etrafa sıçratmak isteyenler var. Bu 
korsanlık, yalnız Akdenizde e-mni -
yeti kaldırmakla iktifa eden mevzii 
bir hadise değildır. Bütiın dünya, 
endişe ve dikkatle bu hadiseleri ta
kip ediyor. Eğer mutlaka dünyayı 

ateşe vermek istiyorlar, umumi bır 
harp çıkarmak gayretini gösteriyor
larsa, bu, beşeriyet için çok feci o
lur. Henüz büyük harbin yaraları 
kapanmış değildir. İnsanlar, hala, o 

o, arhklar derhal verlldl büyük facianın azabı içindedirler. 

§aınçuncu İstanbul festivali dün ak
~na erecekti. Fakat pazartesi 
kan f ~ylerbeyi sarayında Bal -
ruld ~tıvaı ekipleri pek fazla yo -
da d: . a~ı ~ihctıe Belediye program
de kalğışıkUk yapmak mecburiyetin-

llUştır. 
Yeni tadilata .. d" 

Yacı. Ba gore un akşam Flor-
keUef b'lkan ekipleri şerefine mü -
eki ler ır :'eda ziyafeti verilmiş ve 

ltu P ' zıyafet sonunda mın· -
arını söylemişlerdir. ı şar 

llu akşa d 
umuma ~ a Tcpebaşı bahçesinde 
da -i;._.~ rna sus olmak üzere bir ve-

·11-mere · · de bu rn .. sı verılecek ve festival 
usamerc ile sona erecektir. 

Belediye memurları tarafından 

muhtelif Belediye emirlerine riayet 
etrniyenlcr hakkında kesilen ceza 

varakalarının tasdık edılmek üzere 

posta ile Belediyeye gönderilmesi u

suldendir. Gerek bu gibi evrakm, ge

rek şubelerce Belediyeye yollanması 

icabeden diğer bazı evrakın postada 

kaybolduğu anlaşılmıştır. 

Belediye Reisliği dün şubelere bir 

tamim göndermiş ve bu gibi evrakın 

!bundan sonra postaya behemehal te

ahhütlü olarak verilmesini bildir -

imiştir. 

Liman 
Şekle 

cazip bir 
sokulacak 

ı
mesi şrırttır. işte asıl üzerinde dur- l 
mak istediğim nokta. 

1 Ev ııey~ a~rttman ara~an~ardc:n 
1 çoğu, uanı kıracıiar ekserıyette kii.~ 
çük ap<Lrttman aramaktadırlar. Kü
çük, fakat rahat ve her türlü mede
ni ihtiyaçları tatmin eden apartıman. 
Halbuki bizde henüz bu çe~t apar
tıman yok gibidir. Vakıa küçük ve 
konf orı:ı apartımanlar var. Lakin 
kiraları, insanı. duyar duymaz çıl
dırtacak derecede paJuılt&r. Hem 
öyle bir miktarda ki, onu kira olarak 
verebilecek kudrette olan kimsenin 
mulıak~ok kendisi bir apartıman sa
hibidir veya olabUecek vaziyettecliT. 

Kiraları nisbeten ucuz küçük a -
parttman yok mu? Var. Lakin bun
lar otu.1-ulur cin.sten. değıl. Apartı -
man beliisı ile beraber ismme oda lzmır parkından bir 
denilen bir küçiicük araltk1'1r peyda görünüş .. 
oldu. Bunların ii.çü bir aı·aya getiri- Yunanistanın büyük tacir ve iktı -

Emlak bankası dün sabahtan iti- Böyle yeni ve neticesi belirsiz bir 
baren malfilerin ~aaşlarını vermiye macera peşinde koşmak isteyenlerin 
başlamıştır. akıl ve mantıklarından şüphe etmek 

Yalnız maliillere maaş tevzii üç 
gün sürecek ve dördüncü gününden 
itibaren dul. yetim ve mütekaitlerin 
istihkaklarının dağıbJmasına başla -
nılacaktır. 

Her vakit müşkülat ile maaş cüz
danlan:ıı vize ettiren bu kabil maaş 
eshabı için Emlak bankası yeni ted
birler almıştır. 

Ezcümle bir gün evvel cüzdanları
nı Eminönü Malmüdürlüğüne ver
miş olan 800 malül ilk defa hiç bek
lemeden dün doğruca bankadan pa-

raJarınıalmışlar ve bu kolaylığa hey
ret edı>rek banka memurlarına te -
şekkürde bulunmuslardır. 

Bankanın aldığı tedbirler sayesin
de diğer dul , mütekait ve yetimler 
de bu defa kolayca ma~şlarını ala
caklar ve günde (900) kişive tevzi
at yapılacaktır. 

yerinde olur. Bugünkü silahlar, dün
külerden daha yakıcı, daha kırıcıdır. 
Bir büyük harp, 1914 faciasının bel
ki birkaç misli felaket olacaktır. 

Dünyanın, şu son günlerindeki hali 
pek şuurlu değildir.Halkfllozofu --.. ~---""'"''"''"'''''''"" ...... 

Sabah saat 
Yediden evvel 

Belediye temizlik işleri müdürlü
ğü, ana caddelerdeki binaların çöp
lerinin sabah saat yediden önce kam
yonlarca toplanılmış olmasına karar 
vermiştir. Bu suretle iş hareket ve 
saati başladığı zaman ana caddelerde 
çöp toplama işi tamamlanmış, ikin
ci caddelerde faaliyete geçilmiş ola-
caktır. ı 

ErtuArul Sadi Tek 

n h - -·- - lip ortalan1'a birer kapı -açıldı mı, satçılarından mürekkep 20 kişilik 
.~ı tımda bir . ~·e -'aı·mi bir buyuruıı size dö.~t oda~ı .b!r apart~- bir heyet şehrimize gelmiştır. 

l(azıno v u~ man di11orlar. Boylelcrı 1çm /r.alorı- Dost Yunanlı seyyahlar evvela İz- Pire muhtelitinin 
meşher vü de getiriliyor fer, banyo. b!rer. _ihtiyaç değil de mire uğramışlar ve buradaki entcr- üçüncü maçı 

Bu gece (Ycşilköy) 1 yarın gece 
(Heybelı), cumartesi (Beylerbeyi), 
pazartesi (Bebek). salı (Suadiye) 
Tiyatrolarında. 

ZAYİ 
'l°" opanede . . . CU . .. clüks> tclakkı edılıyor. nasyonal fuarı gezmişlerdir. 
1 llaka ~enıde~ ınşa edilecek olan büyük ve asri antr~polara. aıt mu- Kiracı denilen mahluku sokmak Balkan ticaret ve sanayi odaları Galatasaray - Beşiktaş klüplerin-

Pek sa muamelatı önümüzdeki hafta içinde ikmal edılecekür. için kurdukları ağların içini ev sa- komiseri lzmiryotis te heyetle be - den: 

Tatbik mührümü bir ay evvel zayi 
ettim. Yenisini kazdıracağımdan es
kisinin hükmü XPktur. 

Caktır. B:akında fa~liyete geçilerek antrepoların ~apılmasma b8şlanıla- hipleri, hiç olmazsa biraz 1'ahat yap- raber şehrimize gelmiştir. l - Pire muhteliti ile klüpl~rimiz 
tnuııaın ~e~e hır buçuk sene sonra İstanbul lımanı muntazam ve mak mecburiyetindedirler. Yunanlı komiser, büyük İzmir fu. muhtcliti arasında revanş maçı 5 ey-

Üsküdar Toygar Hamza so
kak numara 18 Kayserili 

Mehmet Kızı Elmas 1)·- Yenı hır binaya daha malik olacaktır. . . Fikret Adil arını, Selfınik fuarından üstün bul· lül 1937 pazar günü Taksim Stadın-
Ve ıger taraftan İzmir limanının ıslahı ve orada yapılacak yem ınşaat ............ , ...... •,. ··-m""-'"'"'-"'"'- duğunu \'e her sahada memleketi- <ta saat 16,30 da yapılacaktır. İstanbul Altıncı İcra Memw·luğun

dan: 'Af:u:::.~polar hakkında tetkiklerde bulun_m~ üzere -~ir Liman İşletme 'T d mizdc gö~~uğü terakkiye hayran ol- 2) Maç hakemi Ahmet Adem, yan 
}d u Haşmet Dölge dün izmirden şchrimızc gelmıştır. . .. t.I ZUR zaman .lr duğunu soylemıştır. hakemleri Feridun Kılıç, Tarıktır. Bir borçtan dolaı mahcuz ve para

ya çevrilmesine karar verilen emval 
ve eşyanın Beyoğlunda Tepebaşı cad
desinde 13 No. lu dükkanda birinci 
acık arttırma suretile 4/9/937 tarihi
n~ raslayan cumartesi günü saat 12 
den 13 e kadar satılacağından talip 
olanların mahallinde hazır buluna -
cak memuruna müracaatları ilan olu
nur. 

fe~· . ~ileyh İstanbulda bulunduğu müddet zarfında ayrıca, izmtr kor- 7 l Diğer taraftan on gün içinde iz - 3) İsimleri asağıda yazılı arkadaş-
tı/ ıçın Alınanyaya sipariş edilen yeni vapurlar işilc de meşgul olacak- ~Qm Q mıgan mir panayırını gezen yerli ve ya - !arın pazar günü saat 15 te Galatasa-

Ye .~alata rıhtımında yıkılan binaların yerine ve civarına yapılacak olan lYl em kışiye yaklaşmıştır. Mehmet Ali, Faruk, Hüsnü, Fuat, 
11 urlar b~ncı ziyart>tçilerın adedi iki yüz bin I ray KJiıbünde bulunmaları bildirilir. 

tır~~~at sayesinde burası Ş<'hrin en asri ve güzel bir sahil yeri ola~a~- J<:vkaf kadrosunda çalışan memur- Resmi kayıtlara göre evvelki ak- Eşref, Hakkı, Rıdvan, Sacit, Eşfak, 
le ili zamanda eski Liman idaresinin yanına kadar devam etme u- larm, uzun zamandanberi terfileri- şama kadar panay!rda 193 bin 950 Etyen, Haşim, Bülent, Salim, Nubar, 
cuur: b.ur. ada :modern bır' denız· gazın· osile seyy.ah.lar. için m. emleke.t mah- · l k duhultve bılctı kesilmiştir. Vlaslardis, Süleyman, Şükrü, F.nver. ... nin yapılmadığı göz öniıne a ınara . 
illa rıru ve sanayi nümunelerini gösteren daımı bır sergı mcşherı yapıl- bütün Evkaf mensuplarının terfihı Beher bilet bt'~ kuruş olduğuna ve 4) Fiatlar: Balkon 100, tribün 50, 
....:_ı da düşünülmektedir. . h }anmasına her ziy'lretcidm 5 kuruş antre para- duhuliyr 25 kuruştur. ........ •. rin yeni bir proje azır 

..... -. •. _ llllllllllllllllllllllllnHllllllltllllRIHllllHllllllHlllll._,. 'l "l n..lığına n,.re serrrı" d"ha ı'lk on ----..........,., .. , .. 111111, ............................. ,.,.... sı "ı '" ho 
0 

u 

••t h l ı V. f • başlanılmıştır. günde !zmır Bclcdivcc;ine iyi bir va-

l 
lf e QSSlSlar Q ı\ı..lT QSlge Bu proje ile, eski memurlardan o- ritlat gctirmistir. 

h lup şimdiye kadar zam görmiyenle-
f i/af Masra ..fı rin maaşlarına bir miktar ilave ya- ı ZAYİ r-. J 

1 pılacaklı. Ayni zamanda t('şkilat İstikl5l lisesinden aldığım tasdik-
~ıkarsa.. Çok .lazla mensubini arasında geniş mikyasta inamcmi zayi ettiğimden yenisini ala-
,, J j nakil ve tahviller olacağı da söylen- ıca {ımdan eskisinin hükmü yoktur. 
•klletJer hakem vazl- Nafia Yeklletl bazı mektedir. R('şit Hikmet 
.. fesını örecek tedbirler _aldı_ 

bun Dah"l' g . . .1• Aleltımum Devlet daırelerınde kır-
tetı ı ıyc Vekaletındcn vı a- .. .. k b' k • 
L ete gönde .1 b' t . de şe- tasiye sarfiyatının buyu ı~ ye un 
'•ttıe . rı en ır nmım k. w k 1 rekkep nı tın rnust kb 1 1• 1 yap tuttuğu ve agıt, a em, mu 
ayı deruht a e P ~n arını 

1 1 
- vesaire gibi kırtasiye Jevazımah için 

ltıah 1 • e eden muteheıssıs ar a . -h· "kt r 
t. a lı Beled · 1 d b' ih- her sene bütçelere mu ım mı · a -
llaf ıye er arasın a ır d b' k d gu~ görülmektedir 

~Uhur . . . ak a ır para on u · 
\'aıiYet b .e~tıği takdirde ahnac - Nafıa Vekfücti, kendi teşkilatında 
re ıldırum· t' B t · ego- _. ı·· • Çık . . ış ır. u amım kırtasiye masarifini azaltmak ve u-
ll'ıiit ... _ anı . ihtılaf idari meselelerden ............. -9 kiğıt, kalem mürekkep ve-
!(! ""ve Ut . kili ... ~.... , 

kllilt ıse yalnız Dahiliye Ve , sake sarfiyatının önüıae geçmek ü-
"e S~lerden ise Dahiliye, Nafıa zere güzel bir karar vermiştir. 
bu ~ı! 'Y ekilleri hakem sıfatile Bu karara göre, her memurun ay
iar1'1t ~ Yı tetkik edtp kat'i karar- da sarf edebileceği azamı kırtasiye 
~--=eceklerdir. . miktarı tesbit edilmiştir. 

llıu~erin kararı Belediye veya Bu hesaba göre memur bapna 8 
buı Oh, ... _ --~ca itirazsız olarak ka- ayda bir kere toptan kırtasiye veri-
~ --ııtlCaktır. ~ir. 

Her memur kendisine verilen kır· 
"'1Q~ tasiyelerde azami tasarrufa riayet 
~baka kuponu: S1 edecek ve fazla sarfiyatta bulunmı-
• • 
._..· • • • • • •• ldUbll 

•ltarırım. 
~DREs: 

yacaktır. 

Taksimde Asri 
Heli -• • • • • • • • 

• 
• 

Taksimde yer altında yaptınlacak 
oJan asri heIAnın istimlak mnamete
si bitmiştir. İnşaata bu ay içinde baş-

• • ı lanacaktır. Helanın inşaatı iki aya 
---.....-.....;~:_· ~--~.:·~:.· _J kadar ikmal edilecektir. 

SEYAHAT EDENLER ÇOK 

Tren yolcuları her 
sene artmaktadır 
Bilhassa gaz aylarında bütün 
hatlarda yolcu f azlalaşıgor 

M eınlekette §imendüerciliğe karşı gösterilen büyük alaka ile bP.raber 
yolcu adedi de günden güne artmaktadır. Resmi istatistiklerden, da

hilde seyahat edenlerin çoğunun daha ziyade şimendüeri"llercih ettikleri 
ve memleket içi seyyahlarının da her sene fazlalaştığı görülmek+.edir. 

Nitekim 935 senesinde, tekmil hatlarımızda -banliyö hariç- 451,829 
kişi seyahat etmişken, son yılda bu miktar 529,160 kişiye çıkmıştır. 

Bu hale nazaran geçen yıl ~ya hat edenlerin adedi 140,331 kişi fazla -
dır. Ayni zamanda banliyö yolcuları da mütemadiyen artmaktadır. 935 
senesinde umum banliyö hatlarında -Şark demiryolları hariç- seyahat e
denlerin adedi 589,372 kişi iken son zamanlarda banliyö yolcularının ade
di 25,013 kişi fazlasile 614,38.5 kişiye çıkmıştır. 

En çok şimendifer yolcularının çoğaldığı ay temmuz. Ağustos ve ey
lıll aylarıdır. Son yıl içinde -banliyö haiç- diğer şimendıfer yolcularının 

seyahate verdikleri para 1 milyon 799 bin 159 liradır. 

Istanbul Belediyesinden: 
1 - Daimi Encümenin 10-8-937 tarihli 

kararile İstanbul Belediye sınırı içinde sırtta 
omuzda ve başta her nevi eşya ve gıda 
maddeleri taşınması ve satılmasının yasak 
edildiği evvelce )'.!azetelerle ilan edilmişti. 

2 - Bu yasak Eminönü,F atih,Beyoğlu ve 
Beşikt~ş Belediye şubeleri mıntakalarında 
1 Biriociteşrin ve diğer Belediye şubeleri 
mıntakalarında 1 lkinciteşrin tarihlerinden 
itibıtren tatbik edilecektir. 

3 - bu tarihlerden sonra taşıma iıleri 
ve seyyar satJcıhk mazbut ve muntazam el 
arabalarile veya motörlü vasıtaJarla veyRhut 
elde taıınabilecek küçük kaplarla yapıla· 
\!akbr. 

4 - Elde tqımak suretile sahlan her nevi 
eşya ve gıda maddelerinin bualann n.,vi ve 
mahiyetlerine uygun kaplar içinde bulun· 
durulması lazımdır. 

S • Yukardaki hükümlerin tatbikine pek 
az zam~ kaldığından alikadarlarca bilin. 
mek ve icabeden vasıtalar şimdiden ha
zırlanmak üzere keyfiyat tekrar ilin olu -

((B» .. 5798,, 
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Harp için para 
Mutlaka 
Lazım mı? 

Bu servet kimin? 
57 milyon franklık bir 

servetin 40 asırdan 
beri varisi bulunamadı 
Bu 57 milyon franklık miras kime 

aittir? .. Bu; Fransada 2,5 asır • 
danberi halledilemiyen bir mesele -
dir. 

1589 senesinde Fransada Şato Ti· 
yeri'de doğan Jean Tiyeri adında bir 
adam 1675 tarihinde Venedikte öl· 
müş ve 57 milyon franktan ibaret O· 

ı lan servetini ailesine bırakmıştı.. İşte 
'l zamandanberi bir çok kimseler bu Yeni harp artık 

bir para meselesi 
adamın hakiki varisi olduğunu iddia 

Siperde bir top etmişlerse de hiç kimse bu muazzam 

el •ıd • ,;erveti ele geçirmiye muvaffak ola-

e gV ı ı r mamıştır. Ahiren bir çok kimseler 
: bunların arasında iki Liyonlu Fran
sa hükümetine müracaat ederek bu 

Bir tank bataklıktan geçiyor 

N apoleon şöyle demiş: bonolarını tedavüle çıkardı. İşte 
- Harp için üç şey lazım: Evvc- banknotların mühim bir kısmı, bu 

la para, sonra para, üçüncüsü yine kısa vadeli bonoları almak içın sar-
para. !edildi. 

Para harbin sinirlcridir ve modern Büyük harbin verdiği bu ders 
harp pahalıya mal olur derler. Harp kaybolmamıştır. Japonya da hugün
karada, denizde ve havada müthiş kü harbin masrafını ödemek için 
silahlarla mücehhez büyük orduların ayni suretle hazırlanmaktadır. Hat
bulunmasını icap ettirir. ta Tokyoda harbin bir sene, iki sen" 

Filhakika modern harpler pahalıya ve hatta daha fazla sürehilecEğinden 
mal oluyor ve artık bu masraf, ta - bahscdllmekledir. İki seri harp mas
hammül edilmez bir hal almıştır. !rafı vardır. Biri d~hilde }'apılan mas
Fakat harpler parasız da ahır. Daha !ardır ki bunlar Yen ile ödt'nir. 
doğrusu iflas ile neticelenir. Bakınız Dii!er masrı.f serisi de. hariri m~s-

de edebilmek için altın mevcudunu 
arttırmakla meşgul oldu. 

Japonyada altına Dmbargo kondu
ğu 1931 tarihindenberi, altın ınevcu-

du '~ 72 nisbetinde artmıştır. Altın 
Kore'de daha büyük dir nisbet dahi· 
!inde çoğalmıştır. Tahmin edildiğine 
göre bugün Japonyanın 40 bin kılo 
altını vardır. 

Ne bu yeni altınlar ve ne de ihraç 

bankasının altınları harbin harici 

masrafını ödemiye asla ki fa yet et -

mez. Su sebeple Japonya hariçteki 

masraflarını azaltmıya ve bizzat ken
di kendisinin müteahhidi olmıya ça
lışmıştır. Son seneler zarfında Ja • 
ponyada sanayi geniş mıkya;ta in· 

kişaf bulmuştur. Bu terakkinin ba-

şında gelen üç endüstri, mühimmat 

veya silah endüstrisi, maden makine 

ve kimyevi maddeler endüstrisidır. 

l 
Japonya bugün kendi kend'ne sı

lahlanıyor. 

Bununla beraber Japony;ı endüs-

tri faaliyeti için lüzumu olan bütün 
iptidai madılclere malik değildir. 

Japonyada bakır, petrol, kauçuk 
pamuk yoktur. Bu sebeple bunların 

yerine kaim olacak başka maddeler 
meseıa sun'i yün, sun'i petrol lrnlla
nılıyor. Japonyanın da beş senelik 
planı vardır . Bu plan, Sovyct Rus-
yanın beş senelik planından ziyad-: 
Alman7anın planına daha yakındır 

Bundan birkaç sene evvelıne ge-nasıl ?.. rafları teşkil eder Bunlar da fJ<'lrol, 
Hatırlard~dır ki 1914 temmu - kauçuk veya bakır almak gibi şey- lincey~ kadar harp etmek için zen

zunda ekonomi alimleri büyük cihan !erdir gin olmak lazımdı. Bugun yalnız bir 
harbinin iki üç aydan fazla sürmiye- Bu masraflar dolar, florin veya al- olan milletler, para ile harp ~tmek 
ceğini iddia etmişlerdi. Fakat harp tın lira ile odenır. Dahili masrafları tecrübesine girişebilirler. diğerleri 
dört sene, dört ay sürdü. ödrnıek için teknik karışıklıklar yok- harbi diktatörlükle yaparlar. Onlar 

Ekonomi alimleri bunda haksız de- tı .•r . Bunun icin enflasyona müracaat biraz fikir ve maharet ve çok otorite 
ğillerdi. Onlar ilerisini görmek iste- edilir. Japonya bankası yeni evrakı 

kullanırlar. Banknotları müsadere 
mişler ve her 'i<'Yİ tahmin etmişler- nakdiye çı<armak için altın mevcu-
di. Her şeyi tahmin etmişler, fakat dunu yeniden tetkik etmiştir. Bunu 
sahte parayı tahmin etmemi~lerdi. yapmak için bankaların iştiraki ka
Büyük harp sahte para ile yapıldı. fidir. Bu sebeple Japonya bankaları 

FRANSA NE YAPTI? gittikçe hükümetin sıkı bir kontrolu 
Fransada işler nasıl yürüdü? Harp altına gireceklerdir. 

ilan edilir edilmez, hazine, Fransa MASRAFLARIN ÖDENMESİ 
bankasından banknot istikraz etti. Harıci masrafların ödenmesi me· 
Sonra bu istikrazları tekrar etti. Fa· selesi daha naziktir. Hariçte mühim 
kat bu paraların kıymeti ancak tabı 
masrafları kadardı. 

Halbuki bu banknotlar iş için Jü. 
zumlu değildi. Çünkü onlar çıkma
dan evvel & işler pekiilii görülebili· 
yordu. Bu paralar tedavüle çıkarıl -
mamıştı, çünkü iktısadi vaziyet ica
bı dolayısile değil, hazinenin müza
~·akasını bertaraf ettiği için ihraç e
dilmişlerdi. Halkın da murabahacı
hğa pek hevesi yoktu. Çılgınca mas
raflara da girişmiyorlardı. Bu sebep
le bu banknotların mühim bir kısmı 
kullanılmıyordu. İşte lüzumsuz olan 
bu milyarlara hazine bir mahreç bul
du. Hazine, harp masraflarını öde -
mek için mütemadiyen istikraz ya
pıyordu. Bu sebeı;ıle milli müdafaa 

istikrazlar akdetmek suretile kredi 
ile muharebe y~pmak kabil midir?. 
Bu, 1914 ten evvel yapılan bir şeydi. 
Bugün bu çok güç bir iş olmuştur. 
Para ikraz eden memleketler daima 
bitaraf kalmak ve muhariplerden bi
rinin yardımına gitmemek kaygu -
sundadırlar. 

Diğer taraftan bir harp borçları 
buhranı da vardır. Çünkü Avrupa
nın Amerikadan yaptığı istikrazlar 
hala ödenmemiştir. 

Bu şerait dahilinde harp eden bir 
devlet, masrafını peşin para ile öde
mek mecburiyetindedir, 

YA JAPONYA? 
O zamandanberi Japonya ne yap· 

tı? .. Bevnelmilel bir tediye parası el-

ederler. Ayni zamanda milletin he
yeti umumiyesini seferber hale ge-
tirirler ve fabrika amelesini ve ser
mayeyi emirleri altına alırlar. Bu 

banknotların arkasında altın değil, 

yalnız hükümetin iradesi vardır. 

Yen'in kıymeti hakkında münaka~a 
etmek te bir ihaneti vataniyedir. 

İşte, bu otorite bir rejimdir. Çün· 

kü modern harp, artık bir para me
selesi olmaktan çıkmıştır. Böyle bir 
harp sermayesizliğinden asla dur • 
maz ... Çünkü ona sermayenin teşek
külünü değiştirmek müsaadesi ve
rilmiştir. 

Eskiden fakirlik sulhsever bir has

letti. Fakat bugün taarruzi fakirlik· 
!er vardır. Yahut fakirlik ve zengin· 
'lik, yerini iktidar mevkiinin kat'i 
emrine terketmek için, ikinci plan
da kalmıştır. 
Artık tam bir harp yapan bütün 

bir devlettir. Bir harp ki, onda mu

kadderatı mevzubahstir. 

1 mirası.ı kendilerine ait olduğunu id· 
dia etmişlerdir. 

Napoleon Bonapart zamanında İ· 
ta!ya il<;? vukubulan bir muharebe -

' den sonra Fransa hükumeti Tiyeri
nin bankalarda bulunan parasına ve 
bütün servetine vaz'ıyed etmiş ol • 
duğu için müteveffanın bütün ser
veti hükümet elinde bulunmaktadır. 

1 Vcnedik tüccarının varisi olduğu
nu iddia eden Liyonlu kimselerden 
biri Etienne Vsal adında biridir. Bu 
adam diyor ki: 

- Ben hakikatte Jcan Tiycri'nin 
varisi değilim. Asıl varis babamdır. 
Bu mirasa ait olan bütün evrak ve 
vesaiki bah,-.m bana vermiştir. 

Bunun haricinde Liyonda bulu -
nan bir çok aileler Vcnedikli tücca
rın evlat ve ahfadından olduklarını 
iddia etmektedirler. 

2,5 asırda nberi kimsenin eline ge
çemiyen ve etrafında bir çok kimse· 
!erin haris nazarları dolaşmakta olan 
bu 57 milvon franga acaba kim sa
hip olacak? .. 

Telgrafla 
Opücük 
Amerika postası 
bu garip usulü 

yasak etti 
A merikada telgrafla öpücük gön· 

dermek yasak .. Buna hayret et
meyiniz ve gülmeyiniz. Amerikada 
bir kablo şirketi memurlarına ver
diği emirde badema telgrafla öpü
cük gönderilmesini menetmiştir. 

Filhakika Ame.rikada bir çok kim

seler, ötekine berikine telgraf çeke· 
rek, telgrafı götüren adam.ın, kendi
sine telgraf çekilen kadını telgrafta 
imzası olan adam namına öpmesini 

pstemcktedir. Bu ötedenberi Ameri • 
kadar adet olmuştur. Hatta bazıları 
götürecek adamın iyi intihap edil • 
meshi istemektedirler. 
Bazı kimseler öpücüğü verecek a

damın sarışın, bazıları da esmer ol
masını ileri sürmektedirler. 

Fakat bir telgraf şirketi memurla
rı da bu hizmetlerine mukabil bir 

1 

tarife yapmışlardır. Asıl işin gülünç 
taraf: bu tarifenin, öpücük kendisine 
verilecek kadına göre değişmesidir. 

Mesda 35 yaşında bir kadın için 
beş dolar, bundan daha yaşlı kad"ın -
!ar ;çin 10 dolar ücret tayin etmişler
dir. 

Bunun üzerine şirket badema bu 
hizmete devam edemiyeceğini ileri 
ye sürerek demişitr ki: 

.Telgraf memurlarımız gigolo de

ğillerdir. Eğer vekaletle öpücük ver
mek usulüne bir nihayet vermiye • 
cek olursak, Allah bilir bu işin sonu 
neye varacaktır.• 

Hazır cevap gazeteci 
Geçen hafta, Fransız vekilleri, cum

hurreisinin riyaseti altında bir top
lantı yapmışlardı. Vekiller saraydan 
çıkarken bütün gazete fotoğrafçıları 
resinılerini çekmişlerdir. Bu sırada 
bir gazeteci de başvekil muavini bu
lunan Leon Bluma :ı:esminin çekil -
mesi için bir dakika poz vermesini 
rica edince Leon Blum: 

- Bugün de ne var? 
Diye sormuş. 
Gazeteci de: 
- Bugün fevkalade bir toplantı ol

du da .. demiştir. 
- Olabilir. Fakat adi toplantılar

da da bizim çehrelerimiz aynidir. 
Gazeteci bu söze şu cevabı ver -

miştir: 

ln_glllz manevralarınaan uzun rnenzını toplar 
' - Evet, fakat her zaman bugünkü 

\.r:ıd~,. r'""c'C"H (l('?Yi]siniz! .. 

. 
EN PAHALI KADIN! 

Yazan Zeki Cemal Bak• 

Onünde bir konya1< şışesı ve o sarhoş 

M acit, Vacit, Naşit, Raşit otur -
muş, konuşuyorlardı. Dördü de 
güzeldi. Dördü de yakışıklı 

idi. Dördü de henüz 25 ini doldurma
mıştı. 

Böyle güzel, yakışıklı ve genç er
kekler bir araya geldiğ izaman ko
nuşacakları mevzuun ne olduğunu 
düşünmiye bile lüzum yok. Gayet ta
bii olarak kadm olacak. Hakikaten 
bir saattcnberi bu dört arkada~. za
manımızda bir kadının en pahalı ka· 
ça mal olacağını hesap ediyorlardı. 
Boğaza bakan bahçenin set i:stün· 

de .. güzel çamların altında rüzgar ha. 
fif ve tatlı bir serinlikle yüzleri ok
şarken bu dört arkadaş mevzuun en 
hararetli safhasına dahil olmuşlardı. 

Naşit diyordu ki: 
- Bu zamanda bir kadın ile bir 

günlük gezinti bana göre 20 liradan 
aşağıya mal olmaz. Güzel bir kadını 
nereye götürebilirsiniz? Her halde 
Maçkada Taşlık gazinosuna değil .. 
Alıp Adaya çağıracaksın .. Köprüden 
hesaba başlayalım : 35 den yetmiş 
Adaya gitme gelme. Vapurda 30 ku
ruş verip bir de çikolata almaz mı
sın ? .. 

Adada bir tur bir lira .. sonra öğle 
yemeği.. akşam yemeği .. bir tur daha. 
Bir plaj .. biraz hava almak .. hepsini 
bir kere düşününüz .. bunun için 20 
lira su içinde gider. 
Raşit: 

- Hayır .. diyordu : 
Bu lüks tertibinden ve belki de av 

başında olacak işlerden biridir. Yok· 
sa böyle ayın 29 una tesadkf eden pa
zar günü .. kadına söz vermişsen ona 
20 lira harcetmck zor bir işdir. Bana 
kalırsa plaj [ilan dahil olarak 10 li· 
raya iş kapatılır. 
Kadını alıp Floryaya götürürsün .. 

gitme gelmP iki kişiye yarım lira .. 
pJajda bir kabine 24 saatlik 5 lira .. 
öğle ve ak~am yemeği.. şu ve bu 10 
liraya bu i~ tamamlanır. 

Vacit: 
- Amma da yaptınız ha.. dedi.. 

hem ayın 29 uncu pazar gününden 
bahsediyorsunuz, hem de 10 lira mas-

1raf ediyorsunuz. Yahu .. ucuza hakııı, 
ucuza ... 

plaj, yemek hepsi içinde enfes b~ 
gezinti olur. 

Macit: 1-
- Yok .. dedi.. bana göre kadıJJ 

çin sarfedilecek paraların yekun~ 
yarım papeli aşmamalı! İstanbul gibi 
dört bir tarafı açıklık, kır oları b~ 
memlekette hala para harcederck Y6 

arıyorsunll2. 

Kadını alır, Şirketi Hayriye ,.apır 
runa bindirirsin ... Bileti Bebeğe J<ll" 
dar alacaksın .. Çünkü Bebeğe kadl1 

5 kuruştur. Yanılıp ta Rumelihisar' 
dedin mi yandığının resmidir. Sonf3 

18 i bayılırsın ! 
Bebekte sevgilinizle vapurdan I· 

ner ,şöyle bir gezelim! • dersinit" 
yavaş yavaş yürürsünüz .. burada sJ' 
hil ne güzeldir. Genç kızlar ve er' 
kekler uzaktaki fenere toplanmışlar· 
dır. Denize atlarlar .. yıkanırlar .. san' 
dallar içinde oynarlar .. onlara baJıat' 

1 ·ı sınız. Yavaş yavaş kırıruzı ya ı) 
doğru ilerlersiniz .. ondan sonra JW' 
melihisarının meşhur mezar!ıkl3r 
burnu gelir .. Buradan yukarıya dol!fl 
bakarsanız, Tevfik Fikret merhll • 
mun a~iyanını görürsünüz. 

Sevgilinize Tevfik Fikretten b~' 
seder, şürlerinden okursunuz. Tab~ 
sevgili, bir tarafta Boğazın enfeS 
manzarası .. diğer tarafta şiir yu\'ııst 
arasında kaldığı için mestolmuştııt' 
size yaslanmıştır. 

Buralardan saatte bir adam g'1 • 
mediği için korkmayın .. sevgilinizifl 
belinden kucaklayın .. bakın, iş nere
lere vardı? .. Amma daha ne sarf etti• 
niz .. 10 kuruş .. 

Sonra Hisardan biraz yemiş aJırSI' 
nız .. Baltalimanına doğru yürJmire 

1

, devam edersiniz. Baltalimanında ı;a· 
yıra doğru gider, orada bir ağaç al• 
tında oturursunuz. 

En iyisi, alıp Salacak plajına gö
türmektir. 33 ten 66 plaj ve vapur tin : 
parası.. - 10 kuruş vapur .. 10 kuruş ta ye-

1

. Su vardır, aldığımız yemisi yer ,.e 
yokuşa doğru tırmanırsınız. BuralB' 
rı, hakikaten aşk fısıldayan yoJlat· 
dır. Bülbüller öter .. kuşlar cıvı!daf·• 
karşıda birçok koyunlar çanların! 
çala çala otlar .. yol boyunca da bit 
su, yavaş yavaş akar .. zaten meşhııt 
sözdür : Kadın sesi, kuş sesi, su seSl 
insana aşk terennüm edermiş. seııin 

1 yanında hepsi var .. iakat ne sarf el• 

Vapurda Boğaza karşı açılırken miş .. daha yirmi kuruştayız .. istet• 
manzaraya bakar, kadına tatlı tatlı seniz Kanlıkavaktan doğru Masıa1' 
aşk nağmeleri fısıldarsın .. Vapur is- yoluna çıkınız .. isterseniz sola doğtıl 
keleye yanaşınca camiin arkasından dönerek çilek tarlalarından geçinit· 
hemen Salacak parkına indirirsin.. Nihayet Zincirlikuyuya çıkarsınız· 
yolda: Ne güzel.. ne manzara .. diye Biraz yoruldunuz, değil mi? Kalı• 
birkaç ta söz ilavesini unutmazsın.. veye oturunuz. Enfes bir manzara·· 
öğle yemeğini yedirirsin .. akşam e- iki kahve 10 kuruş .. masraf 30 mu ol• 
sasen Salacak serin olur: du?.. Sonra yavaş yavaş yürürJıefl 

- Aman sevgilim .. dönelim .. der- simit alınız .. mevsime göre yemiş a· 
sin .. vapura gelirsiniz .. şöyle böyle lınız .. vereceğiniz 10 kuruş değildi!• 
üç liraya mal olur amma .. vapur, (De"o"'ı 6 ıneı ıagfada~ 
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Birinciliği kazanan at 

Yukarıdaki resim lzmit yarışlarında blrinciii~I kaza~ 
nan hall50ddem Arap atı olan Sülündür. Bu hayva 

Rıza Ocaıa aittir. 
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1 Bugünkü harpten evvel ve sonra ••• •·• •••••••• 
z (DERDiNiZi SON TELGRAF iDARESİNDE ADEM BABAYA YA· J a p o n ve ç i n k a d 1 n 1 a r 1 
v:~; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUSİ CE- vatan pe rve· rl 1• k ya rı ş 1 n da LE STİYENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 

FFETMELİDİRLER.] 

Sevdiğini belli etmiyen kadın.. Bir Japon kadını, kocasını aile endişesinden uzak olarak harbe 
ı.~~i;~~~:~ıu"::.;!~':.~'o:. ~!~~~~· ~:!~"~':,'" ;;::~:::;:.~=~~ göndermek için k~ndini feda etti, Çinde de ayni fedakarlık göriilüyo:t 

' 

kendisini sevdiğimi tabii söy- Maamafih her noktadan mükemmel 
lıyeme:d.inı. Bekledim ve bir olan karısını bırakıp adi ve pespaye s apon kadınları çok vatanperver 
gece, bızım evde yapılan bir ni- kadınlara meyledenler de eksik de- ve an'aneyc çok bağlıdırlar. 0-
an merasiminde benimle dans ğildir. Bunlara karşı kadının vazi - J 7.aka1ı bir Japon kadının gösterdigi 
c~erkeıı o bana beni sevdiğini yeti sakin, sabırlı ve dikkatli olmak- 1 fedakarlık, bu vatanperverliğin ve 
soylcdi. Nasıl oldu. bilmem. tır. Bu meselede dargınlık ve kavga I an'aneye mcrbutiyctin canlı bir mi-
~ırden. ~na hiç cevap vt>rmcdim değil, sabır ve teenni faydalı olabi - I salidtr. . 
~.e bu ıtıraj, bu scı·gi böyle yüz lir. Madam Seiihi Inue 21 yaşındadır 
ust~ kaldı. Şimdi onu dalıa çok ve bundan bir kaç ay evvel evlen -
sevıy01'unı. akat .. işte o kadar. 'n~\ fil r;::::- ıl miştir. Çin ile harp başlaması üze -
sık sık tesadüf ettiğinı :aman LL~\ ' . ~ 0 ·ı L::::=- \ / 3 rinl' .genç kadın kocasının harbe gi~ 
yalnız bir selamla gcçiyo _ ı - ~ clebtlmesi için harakiri yapmıya ka-
rum, ona benim de kendisini ~ ,r; { · f . "'7 ı-ar vermiştir. Kadm, bununla koca-
sevdigimi nasıl anlatayım? - sını her türlü aile endişesinden kur-

M F. M~vi Tuna. Bir sene bir kadınla 1:onuş - tarm:ık istemiş ve kocasının harbe 
a t adarnkı dtliniz size ihzınct etti tttk, scniştik. Sonra bir dedil,o- ~idcbilmesi için kendisini feda et • 
r ık bu hizm t' ·· ı · · ' d ·· ·· d b' 1 · · 

1 
e ı goz erınızden bek- u yıızım en ır senc1ıc yrı nn mıştır ... 

rnelisiniz Kad ·· 1 ·1 h' d b · d B latı ? T ·.. ın goz erı eneler ~n- ır zr.mrın an eTI argınız.. en · Bır Japon kadınına harbe giden 
cak r · ccrube ediniz, muvaffak ola- l)I( kaduıı çok seviyorum Bir ka•; oglunun öldüğü haber verilince şu 

;;ını~. dı•ffl önilnc çıkıp dPcli1 odıınıın cevabı vermiştir: 
zu ~gı, nefret, kıskanclık, işve, ar- mahiyetini anlattım. heni red- - Oğlum öldti mü? .. Nihayet onun 
koİ~y e~f şeyi kadın, gözlcrilc o kadar cletti. Ne uapmalıymı?. - Coş- bir işe yaradığını anlamış oldum ... 

1 adc eder ki... kun göniil. Harp başlar başlamaz, Japon ka _ 
Bir sen<>. :ız bir zaman clegil. füı dınları valana hizmet!:. parolasını 

kadar :ırn.sını soğutmamalıydınız. M3· vermişlerdir .. Japonyada fahişe ka
am:ıfih m:ıd:ımki :nada bir nlfıkanızı dınla.r bil~ bu parolaya tabi olmuş • 

\tekrar eltiniz Şimdi bir de alakanızı lar ve iane toplamak için garip bir 
birden kcs<"rck ve başkasil<> alaka - usule müracaat etmişlerdir: 

E, . . dar gıbi ,göıünt:'rck sahte bir 15kay- Bu mevsimde Japonyada havalar 
S kvlıyım, kocam çok çapkın ... di J?ciskriniz. Kadınlar lıazan ken - çok sıcaktır ve hcrkl's havadan şi-

0 ak kadmlarile alakadar ol- dıkrilc şidd<>1lc mrşgul olanlara kar- kiıyet et mcktcdir. Fahişe kadınlar 
;~~kt~dır. Buna 1ıiç bir .~uretle şı Jfıkayt g<friin\irler. Fakat bu şid - .müşteri. ll"rinin sıcaktan her şika- · 
be~ k:lamadı':'. Altı senc~en- dctli alakanın kr~ilişi onl.?r~. sarsar yet ı>dışll"!rind': bır par:ı cezası almı
TU rısıyım, oııu çok sevıyo- Hele bir başkasına tevecculıu karşı- ya karar vcrmışlcr ve elde edılcn ha
y_ nı. Ne yapabilirim? - M. C. sında tahnmıniil edeıncvip eski sev- sıfatı orduya vermişlerdir. 

Ko gilisinc dönenler pek çoktur. 1 Japonyada harp. her seyi değiştir-
heti ~anızın sizde eksik bulduğu ci- ~ ~ miştir. Bilhassa genç kızlar, son sis· 

gayri ~e . esaslı ve tamamlanması ,~ .. t~o r"" terdir. Eskiden Japon mekteplerinde 
sığin a~amlarnıya çalışınız. Bu ek-. '> .,.f; ~ ı tem terbiye usullerini kabul etm~;. · 

rneyı· . abıl şeyler olacağını zannet- · ~· \.() ~. °"" ....ı /hasır üzerinde otururlarken 1'·.:gün 
nız. Baza ""11!::7 , I" ,. • şeyler ~- n en basit, en küçük mektep1ere sıra konulmuş ve genç llamışlardır. Mekteplerde genç kız • 

""'"''"" erkegı bu eksiklerin mevcut ADEM BABA kızlar sıralar üzerinde oturmıya baş- la:a hem Japon ve hem de Amerikan 
noutnuı llttHU»ffHllHllNIHtll • -fffltftHllUtHlllHU ..... UdtlNHUIHllttlUIWllfltNUlttlfllfllflllllJHIHllN ... HUltllllfllltlllHIMf•tHllllttlfil usulu- bır" terbı"ye ver'l • b l 

IU.1.&UlHllUIUllllllllllllUUllUUUUUIHI"'........... ' l mıy·e 8§ an· 
mıştır. Fakat beden hareketleri, harp 
ihtimali gözönüne getirilerek yaptı· 
rılmaktadır. Mekteplerde talebeye 

ok atmak, eskrim yapmak ve tüf ek 
kullanmak öğretilmektedir. Bir Ja
pon gazetesi bir genç lise rnezunile 
yaptığı bir mülakatı neşretmekte -
dir: 

- Eşiniz olacak olan genç kızda 

ne gibi vasıflar bulunmasını isti;ı or
sunuz? 

- Ben ondan ne şarkı söylfme:.ini 
ve ne:..\de musikisinas olm:ısmı is " -
rim. Yalnız harp meydanında hıı • 

( Deoamı 6 ıncı sa11famı: fo) 

Orhan Urahn Karikatür 

Vücudünüzü medeni 
haline iade etmek i • 

ın .. 
Q :Yanlar.. plajda vücudünüz ol- eski halini bulacaktır. 
Yunı Ukça karardı ve cildiniz eski Bundan sonra sıra yüzünüze ge
~truşa~lığmı ve parlaklığını kay- lir. Bunun için bir miktar razyana 
Ve yı. Şırndi cildinize eski parlaklık alınız. Bunu bir değirmende iyice 
<hr ~rnuşaklığını iade etmek lazım - övüttükten sonra bir litre suda on 
satı.l \'ucunuza Bain mari'de yumu- dakika kadar kaynatınız. Bu suyu 
• rnı~ b' :tıu :t ır miktar lanolin alınız. Bu- bir leğen içine dökersiniz. Başınız -
'- vucudu h • d'k d v b' h ı · k ··ru .ıtatıe . .. ~~zun her tarafına ı - an aşagı ır av u geçırere yu -
'Ucu l>tirunuz. Hatta tırnaklarınızın nüzü beş dakik akadar Razyana bu
i:dınna kadar nüfuz etmesine dikkat barına karşı tutunuz. Bu buhar al -

ız B" . lA <lıkt · oylece beş dakika kadar kal- tında buram buram yerlemenız a • 
€crca~.sonra içine suyun miktarına zımdır. Bundan sonra yüzünüzü bir 
l'l'lış 1 uç kaşık arnonyak karıstırıl- miktar boraksil soğuk su ile yıkayı
\rııcu~~.aı:. su ile bir banyo yapınız. nız .. İşte bu suretle yüzünüz de eski 
~\ılrn un~z suyun epeyce içine gö- halini bulmuştur. Bugünlük bu ka
YUrnu elıdır .. Sonra bir sünger veya dzır yeter .. 
iyice ak hır fırça ile vücudünüzü Saçlar - Şimdi sıra saçlarınıza 
dunuz:bunlayınız. Bu suretle vücu- gelmiştir.. Saçlarınızın iyi yatması 
l>arça} e kurumuş kalmış olan deri için biraz yumuşaması lazımdır. Cün-
~u :r~ hemen dökülecektir. kü güneşten kurumuştur. Bunun için 

halını ş 
1 

ıttıktcn sonra cildiniz eski yine bir miktar zeytinyağı alırsınız. 
:ı::u a mış bulunacaktır. Ve saçlarınızı iyice fırçaladıktan 

er ve .. · l k"kl · surctt Yuz - Zeytinyağım hzıfif sonra bır parça bez e o_ erıne zey-
l'\u la ~· ıtbktan sonra ellerinize bu- tinyağı sürünüz. Sonra bır tarakla bu 
bu ha ır b nyo yapınız. Ellerinizi yağları saçlarınızın ucuna kadar akı
ı1n ctrn~ Odan çıkarınca tırnaklarını- tınız. Bu akşam bir kauçuk takke ile 
tn kla a ınd ki derileri kazıyınız Par- yatarsınız. Plajda kullandığınız baş-
~ ,_ rınız bu 1 . . . \'lll\lı .. ı suretle eski yumu • lık bu hususta ışınıze yarar. 
dan 

60 
nı <!lde etmemiş ise de bun • Şimdi de yüzünüzün düzgününden 
nra va... y- .. .. b b' · ı.ıacaeınız manikürler le ıbahscdelim: uzunuze nem e ır IUJ 

Sayfiye hali 

sürünüz. Bunun üzerine pembe renk
te bir pudra, sonra bej renginde bir 
kat pudra daha sürünüz. İlk günler 
göz kapaklarınız üzerine bir şey ::.ür
mezsiniz. Yalnız onları hafifçe bağ
larsınız. Bu suretle deniz banyola -
rında göz kapakları üzerinde ekse -
riyetle görülen hafif çatlaklar zail 
olur. Dudaklarınız için pembe renk
te bir ruj intihap edersiniz .. 

Sergisini Gezerken .. 
J bnilemin Mahmut Kemal kari ... 

katürünü evveıa çok mübala • 
galı bularak yüzünü ekşitti. Sonra 
aşağıda aynaya belki de hayatında 
ilk defa olarak alıcı gözile baktı. Bu 
bakıştan sonra yüzündeki bulutlar 
dağıldı. Çünkü aynada gördüğü ken .. 
disinin karikatürdeki kendisi oldu· 
ğunu teslim etmişti . 

Serginin bence en güzel karikatür
rü: 

Çallı - Doğru söyle üstad, nasıl 
saylav oldun? .. 

Ressam Şevket - Kırk yıldır ca
mi resmi yapıyorum. Elbette Alllah r 

Orhan Ural ve sergideki resimleri 

duamı kabul etti. mektepten muvakkat bir zaman için 
••• sepetlenecektik ki, bu daha feci.. Re-

~ 41 Orhan, 36 Nusret Safa .. mü- sim yapmak, gazete çıkarmıya teşeb
dür beyin kapısına .. Meclisi inzibat büs suçile tard. Allah rahmet eylc
toplandı. • sin, mektebin emektar müdürü Şa-

Sinckli Bakkaldaki Mammudiye kir Bey daima bir rakkas gibi şal
ilk mektebinin üçüncü sınıfında, lanan kafasını bir müddet dik 1utmı
bundan on bir sene evvel karikatü- ya çalışarak haykırmıştı: 
rist Orhan Uralla böyle çağrılmış - - Koca eşekler sizi, kızınca sal • 
tık. Kabahatlerimiz (!) bir haylice dılar verdi. Niçin ders dinlemivor -
ağırdı(!}. sunuz? Derste resim yapılır m;, ce-

Hesap dersinde Orhan resim yap- ride kopye edilir mi? .. 
malt, ben de bir eseri cedit kağıdı il- Biz (Koca eşekler) önümüze ba -
zerine cdersten sonra> gazetesini ha- kıyorduk. Eğer eşekler Seyfi hoca
zırlamak suçile itham ediliyorduk. ya havale edilirse haoı yuttuğumu -

Meclisi inzibat lafını duyar duy - zun resmi idi. Ne kulak, ne kuyruk 
maz ikimizin de rengi kireç gibi ol- kalacaktı. İnsafsız bir sürücü eline 
muştu. Asılmıya giden iki mankiim düşmüş gibi çektiğimizi Allah bilir
gibi arkadaşların acıyan nazarları di. Müdür sesini değiştirerek devam 
altında nöbetçi muallimin peşine ta~ etmişti: 
kıldık. Renklerimiz nasıl kireçlenme- - Size baba nasihati ... Adam ol· 
sindi ki, meclisi inzibat umumiyetle mıyıı bakın adam. Ressamlık, gazete
cczaların inzibatını Ceyfi Bey i~ınin- baltaya sap olınıyn, doğru dürüst bir 
de sertliği ve dayak atıştaki mehare- baltaya say olmıya, doğru dürüst bir 
tile şöhreti civar mekteplere kadar meslek seçmiyc heves edin. 
taşmış bir muallime havale ediyor- Müdürün ne kadar sürdüğünü kor
du. Orhan da ben de, yine şimdiki kudan tahmin edemediğimiz aza -
gibi zayıf, nahif, çerden çöpten şey- metli söyleminden sonra ilk sınıfın, 
!erdik. Şayet Seyfi hoca cezayı infa· sarıklı hocası İsmail Hakkı Efendi 
za memur olursa hapı yuttuğumu - bir tutam enfiye) i burnuna çektik
zun resmi idi. Mübareğin bir cama- ten sonra Orhana: 
şır tok~cına benziyen desti şerifi vur- - Yarın ruzu mahşerde demişti. 
mak değil, yüzümüzü şövle bir okşa- Yaptığın insan resimleri senden can 
sa bile kamçı topacı gıbi dakikalarca istiyccekler, ne yapacaksın o zaman? 
yerimizde döndükten maa.da suratı- Orhanın ruzu mahşeri düşünecek 
mızdaki izini günlerce bir damga gi- hali mi vardı? Asıl ruzu mahşer bi
bi taşımak işten bile olmıyacaktı. raz sonra Seyfi Hocanın avucu içinde 

İş Seyfi Hocaya havale edilmezse olacaktı. 

Meclisi inzibat şu kararı vermişti: 
Babalarımız çağırılacak, derste ça

lışacak yerde resim yapmak, gazete 
çıkarmak gibi pestenkerani şeylerle 
beyhude vakit kaybettiğimiz söy -
lenecek, 'bu kabahatlerimizden dolayı 
da Seyfi Bey bizi haşlıyacaktı. 

Seyfi Beyin bizi haşlamasına ha
cet yoktu. Çünkü kararı öğrenir öğ
renmez başımızdan aşağı boşall\·e -
ren sıcak bir ter bizi haşlanmış tavu
ğa döndürmüştü. Hiç unutmam, Sey
fi hoca bir Orhana, bir de bana ya
man birer sille savurdu. İkimiz de 
azgın bir boğadan tos yemiş İspan .. 
yol güreşçisi gibi iki saat kendimize 
gelememiştik. 

••• 
Akbaba ve Son Posta arkadaşları

mızın genç karikatüristi Orhan Ura
lın Eminönü Halkcvi salonunda aç
tığı karikatür sergisini gezerken 
bunları hatırladım ve iki §CY düşün
düm. Biri istidat ve kabiliyetin önü
ne hiç bir şeyin geçemiycceğini bir 
de İsmail H11kkı Hocanın söyledikle
rini. .. 

Orhdn bütün manilere, nasihatlere, 
tekdirlerc rağmen istidadının ü:aret 
memurluğu ettiği yoldan yürümüş, 
(aç kalırsın), (bizde resim karın do
yurmaz!) gıbi menfi propagandala
ra rağmen azmetmiş ve hedefine va
sıl olmuştur. Bugün en müş1.ii1pe
sent san'atkiirlar dahi onun çizgide 
ve esprideki muvaffakiyetini tak • 
dirlc soylüyorlar. 

( Deomı 6 rncı •ayjaJıı) 
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Orhan Oralın karikatür Çin ve Jaımn 
gezerken.. Kadmlan • 

sergısını 
• • 

( 5 inci •agfadan tl-eeam) - Harilrulide monşer .. 
Bana eski mektep hatıralarını an- Kari!~atürde Çallı ile ress:ı.m Şev-

lata anlata sergisini gezdiren dostu- ket konuşuyorlar. Çallı soruyor: 
rna ben de İsmail Hakkı hocayı ha- - Dağru söyle üstad, nasıl say-

(5 inci ıogfadan clnc:m) 
met edebilecek bir kadın olmasını 
isterim. 

Tefrika No.: 58 ................................ 
tırlattım: lav oldun? 

- Eğer Orhan dedim, İsmail Hak- Ressam Şevket cevap veriyor: 
kı Hocamn dedikleri sahi ise, yani - Kırk yıldır cami resmi yapı -
(ruzu mahşerde) yaptığın bütün re- yorum. Elbette Allah duamı kabul 
simler senden can istiyecck1erse ha- etti. 

Bir çok kadınlar bu sözü işi -
tince titremişler ve artık günlerinin 
sayılı olduğunu anlamışlardır. Çün· 
kü onlar yalnız erkekleri teshir et
mesini biliyorlar. Halbuki bu5ünkü 
gençlik, muharip istiyor, doktor isti
yor. 

••• lin feci.. Senin müdur Şakir Beyin Pcof sör Salih Murat resminin ö
bize soylediği gibi, şayet tenasüh nüne t,eld i zaman resme b:ı.ktık -
varsa bir (k :ıca eşek) değ'l bir tanrı tan sonra el le burnunu yokladı. Emin Diğer tarafta Çinin diktatörü bu
olarak kalkman lazım. İlk canı da olmuştu. Karıkatürdeki burnunda lunan Mareşal Çang-Kay-Şekin ka
scnden şüphe yok ki, İbnilemın Mah- h'ç müb ı ga yoktu. rısı Çin kadınlarına hitaben şayanı 
mut Kemalle doçe t Ali N t Tar- Reşa! F am ş vketin ka- dikkat bir nutuk söylemiştir. Bu -
lan istiyecek er. H m de ) k na sa- rık3turu onu de durmuştu Sordu: gün Çin kadınlan arası~~a görülen 

Gemicilerden biri o gece rügasındapapas görmüşld 
Murat Reise : - Bugün düşmanla harbe

deceğiz sanıyorum, dedi • 

rılarak.. ••• _ Ku m, ben p k yakından tanı- hareket bu kadının eserıdır. 
Orhan Uralın n için- m m R m Şe\ k Kör ıu a ben- Mad m Çang-Kay-Şek'e Çinliler 

de. - Jk gun ol.: a ra n- ala • r mı" H kik n Re m Şe\ e- P tron adını vermişlerdir. Büyük bir 
1 k bir h lk k t1 ı z·yar ettL A- t n bıyıkla 1 i Köroglunu nüfuz sahibi olan kocası sayesinde, 
d di be i mıyan k rik ur le i - ndırı ordu. bu kadın Çinde kökleşmiş olan fena 

MURAT REİS PAPANIN 
DONANMASINI ARIYOR! 

Öğlene doğru adadan ayrılırken, 
Murat Reise sordular: 

- Ne tarafa dümen kıralım? 
Murat Reis gemi kaptanlarına: 
- Beni takip ediniz! 
Emrini vermişti. 
Gemiler ardarda sıralandılar. 
Deniz sakindi. 'nde b Iha s ıyasi karikatur· •o bir adeti kaldırmıya teşebbüs etmiş-
Murat Reis adada nsılan Kara Mus-

mu\ ff k yet et b rüz eden Sergıde en çok beğenilen karika- tir. O da afyon \e fuhuştur. Nankin-
d tafayı düşünüyordu. 

ın, rgideki imdiye kadar türlerden bir kaçını yazıyorum: e gece barları yasak edılmiştir. Ka-
f d Orada ne 'gürültülü, ne heyecanlı mu ter g zete \•e mecmua! rda çı- İki Yahudi konuşuyorlar: ınlar, halk arasınd .s·gara içemez-

h k k• bir gece geçirmişti! 
k ne rl rı a ı ı bir takdır topla- - B'zim owlan çıplak bacaklar uğ- ler, Avrupa usulünde giyınemezler 
dı. Bır cold rı Avrupa mecmuaları rua ifnlas ettL ve Garp modasını takip edemezler. Fakat, Kara Mustafanın asılışı 

d "k b S Türk korsnnları hesabına çok iyi ol-t rafın an ı ti as edilen bu kari - - Çok mu zampara idi? açlara permanant yaptırmak ya -
k · 1 kt muştu. tur er g nç res ma tam numara - Hayır be, çorap tüccarı idi. sa ır. b 
bır ist kbal \ad diyorlar. Hakim genç adama soruyor: Mad Ça Ka Şek ç· k"'lt" Çünkü, Kara Mlustafa, arut fıçısı 

.. .. 'ham . ng- Y- ın u ~- gibi, daima tehlıkeli ve muhitine za-
Sergıyi ilk defa matbuat mcnsu • - Mesleğiniz?.. runu ı ya ıle uğraşırken cehalet, batıl rar veren bir adamdı. 

bini gezdi. Orhan Seyfi ile Yusuf Zi- - Son neslin en yeni şairlerinde • itikatlarla da mücadele etmektedir. 
ya ellerinden belki elli defa geçen nim. Çin bugün üç musibet ifade eden 
bu resim eri bir kere daha dikkatle - Okuyup yazmanız var mı? bir kelimedir: Bunlar da Japonlar, 
tetkik ettiler. Lejantlanna bir kere İki adam konuşuyorlar: sinekler ve farelerdir. 
daha termometre takarak derecei ha- - Zavallı adamca;>h.,. b·ırdenbıre" p · k f 

6"" atron, sıne ler ve arelere karşı 
raretinı ölçtüler. Mecmualannın öyle yoksuzluğa, öyle sefalete düştü sonsuz bir harp açılmasını emretmiş-
genç ressamının muvaffakiyetinden ki, Paris sergisine bile gitmedi. tir. Bu harp aylarca sürmüş ve niha-
hakiki bir iftihar duydukları yüzle · ••• yet patron bir gün kocasına: 
rinden belli idi. Hele masanın üze - Sergiden çıkmak ii7.ere idim. Re-
rinde n=gwı yukarı bütün Akbaba - Çini farelerden kurtardım, de-

-r- şat Feyzi ile bir delikanlı benim ka- miştir. 
kolkksiyonunu serilmiJ görünce rikatünimün önünde durmuşlardı. 
neş'cleri bir kat daha arttı. Son Pos- Beni görmüyorlardı. Çang-Kay-Şek de şu cevabı ver • 
tacı Ali Ekrem karikatütiinü uzun Delikanlı sordu: miştir: 
uzun .Jeyretti. Orhan patronunu faz- _ Nusret Safanın burnu ve kafası - Öyle ise sıra bana geldi. Ben de 
la karikatürize etmiye kıyamamıştı. hakikaten bu lr.adar sivri midir?. Japonları memleketten dışarıya ata-
Ali Ekrem elile bir yüzündeki hat- Reşat Feyzi kulağına eğildi: yun! .. 
farı yokladı, sonra bir daha karika- _ Evet .. Öyle olmasaydı bizimle Madam Çang-Kay-Şek kadınlardan 
türüne baktı. Kop)esi a!ıından daha külahları değişir miydi?.. milis askerleri teşkil etmiştir. 
güzel olduğu için memnun, ressamın *** Bir gün Nankinde bir spor tayya-
elini sıktı. Biraz sonra İbnilemin Yazımı, genç arkadaşımı tebrikle resi bir tayyare meydanına gelmiş .. 
Mahmut Kemal bir nşiı:et reisine ben- bitiriyorum. Ben de biraz onu iğne- Tayyareden ~nç bir kadın atlamış
ziyen l:ıyafetile her basamakta birer lcmck, mektepte hırsız-polis oyu - tır. Üzerinde Çin mağazalarında her 
dakika durarak merdivenleri çıkt.L nunda yediğim yumrukların acısını zaman görülen basit ve sade bır en
Dudakları arasından ya kısası CAıbı- çıkarmak isterdim amma onun elin- tari, ağzında da Çin askerlerinin iç
yadan bır parça mırıldanıyor, yahut deki kalem benim elimdekinden da- tiği tütünden yapılmış bir sigara bu
da insan resimlerile dolu bir mahal- ha sivri. llUSf'et Safa Co•kun tunuyordu. Bu kadın, Madam Çang-
le geldiğinden dolayı pesinen tövbe .............................. ......... ....... ..,; ........ Kay-Şek'di. 

istiğfar edi~ord_~· !3~onuna d'ayana 2 1 HJKA YE 1 Tayyare meydanını dolduran izci-
dayana karıkaturunun yanına kadar - - lcrden bıri patronun ağnnda sigara-
geldi. Karikatürünü çok mübal5.galı En pahalı kadın' yı görünce bila ihtiyar: 
bulduğu muhakkaktı. Yüzünü ekşit- • 

-Sigara!.. demiş. 
ti. Fakat bir şey söylemedi. Gezme ( .f D•c• ug/ocl~rı deoe1m) x.. 
bittikten sonra belki de hayatında ilk Şişli tramvay istasyonuna geldiğiniz . vyle _ya, pa~o? kadınların. alen_en 
defa olarak alıcı gözile aynaya baktı. zaman esasen ortalık kararmış. siz ve sı.~ara ıçmelerını menetmemış mıy
Bu bakıstan sonra yüzündeki bulut- sevgili damınız yorulmuşsunuzdur.. dı ··· Madam Çang-Kay-Şek bunun 
lar dağıldı. Çünkü aynada gördüğü büt~e daha ıo kuruş var .. hemen üzerine: cPardon. diyerek sigarasını 
kendisinin, karikaüirdeki kendisi ol- tramvaya atlayınız. eminim ki bu atmış ve otomobiline bineceği sıra -
duğunu teslim etmişti. gezinti ne Adada lüks lokantadaki d:ıgenç bir zabit yanına sokularak: 

Naci Sadullah pürtel3.ş odadan o- aşikdaşlığa.. ne de plajlardaki kızar- -LCıtfen bir kaç söz söyler misi-
daya dolaşıyordu. Sordum: mış vücutlar meşherine benzemez.. niz? demiştir. 

- Hayrola üstad, sergi salonunu Saf.. nezih bir aşk yaşadık .. diye hem 
mu arıyorsun? Bu tarafa gelin.. kadını mestedersiniz.. hem de yarım 

Cevao verdi: liradan fazla sarfetmemiş olursunuz. 
- Hayır, büfeyi anyorum. Pasta, Nasıl? .. 

limonata yok mu?.. Fakat diğer arkadaşları hep birden 

Bunun üzerine patron şu sözleri 
söylemiştir: 

- Biz silah ve cephanece düşma
nın dlınundayız. Bu sebeple bu harbi 
kaybedebıliriz. Bununla beraber ka-

Murat Reis onun uzun yıllardan
beri yaptığı işleri hatırladı: Kara 
Mustafa, bir kaç yıl önce yine böyle 
kaptan olmak sevdasına düşmil§tÜ. 
O zaman Muradın iki gemisi vardı .. 
Rüstem, yine yanında idi. Bir Ceza
yir limanına uğramışlardı. Korsan
lar sahilde bir meyhanede içki içi
yorlar, f:ğleniyorlardı. 

Kara Mustafa meyhanede sarhoş 
olmuş ve ayağa kalkarak: 

- Haydi geliniz benimle! -diye 
bağırmıştı- Muradı denize atalım .. 
Ben onun yerine geçersem, hepiniz 
rahat edersiniz! 

O zaman da -şimdiki gibi- Türk 
denizcileri Muradı taparcasına se -
verlerdi. Bu sözleri duyunca Kara 
Mustafonın üzerine atılarak dövmiye 
başlamışlardı. Sahilde denizciler bi
ribirine girmişti .. 

Arap kızları: 

c- Adam öldürüyorlar!• - I 

c- Can kurtaran yok mu?. 
Diye bağrışıyorlardı. 

Murat Reis o gün kavga yerine 
yetişmemiş olsaydı, Kara Mustafa -
nın canı çoktan cehennemi boyla -
mıştı. 

Murat Reis gemisinin güvertesin· 
de dolaşırken bu vak'ayı hahrlıyarak 
kendi kendine gülüyordu: 

- Çekirge bir zıplar .. iki zıplar .. 
üçlincüde ele geçer, derler. Doğru bir 
söz. Kara Mustafanın eceli gelmiş .. 
Cami duvarını kirletirken, öbür dün
yayı boylayıverdi. 

Murat Reis, Kara Mustafa gıbi iş
güzar ve cesur bir adamı astığından 
dolayı pek müteessirdi. Eğer o akıllı 
bir adam olsaydı, her zaman kaptan
lığa geçebilirdi. Fakat, Kara Musta
fanın gözlerini hırs bürümüştü. O 
yalnız kaptan değil, bütün gemilere 

Ne is.?, kendisine ikram edilen bir itiraz etti : 
gazozla kahveye sulh oldu. Yoksa 
bir sergınin açılış günündeki büfe 
noksanını imkanı yok aff etıniye -

zanmıya çalışalım .. Sizden sadece Ö· baş, reis olmak istiyordu. 
- Bu kabil yapacak olduktan son- lümden korkmamanızı isterim ... İşte Bu sırada Muradın yanına soku-

cekti. 
Nizamettin Nazif, tarağa bile is

yan eden saçlannı parmakları ara -
sından geçire geçire r~imleri tetkik 
edıyordu. Bilhassa Çallı ile ressam 
Şevketi konuşturan karikatür! uzun 
uzun s~yretti. 

Sordum: - Nasıl buldunuz?. 

No: 
8 

- • .. Bundan iki sene evvel beni 
görmüştün. Sana itimad telkin ede
bilecek halde miydim, değil mi? Ba

na, gökle deniz arasında söylediğim 

bir kac kelime ile itimat etmemiş 
miydin? 

Senler derin bir teessür duydu: 

ra geçen günkü (Yeni sevdada beton 0 kadar. Size bunun aksi olarak ne lan yelkencilerden biri: 
arme) hikayesini okumadınız mı? - Bu gece rüyamda bir papas gör-

söylerlerse hepsi edebiyattır, yalan-
Bir bardak su 40 para .. bir simit 60 düm, dedi, ben ne zaman papas gö-
para .. 5 kuruş ta '<muş .. bepsi 7,5 un dır. rürscm, ertesi gün bir muharebeye 
içinde.. Şu halde en pahalı kadın !~~~~~~~~~~~~~~~ gıdcr ve düşmanla dövüşürüm. Al-
7,5 kuruşa.. itiza r . lah hayırlar versin amma.. bugün 

Dört delikanlı bu neticede ittifak Yazımızın çok luğ-undan dolayt diışmania karşılaşacağımızı sanıyo -
ettiler. Ve hep birden söylendiler: (Esrarengiz fstanbul) tefrikamız bugün rum. 

- Zamanımızda bundan fazlası ha- konamamıştır. Öıür dilerİ'z. Murat Reis gülümsedi: 
ramdır. Zeki Cemal - Biz de onu arıyoruz zaten. Hay-

mızı sakallı ve siyah gözlüklü birisi
dir. 

T:;,~ bu esnada, dışardan, uzun bir 
düdük sesi duyuldu. 

KffiMIZI SAKAL VE SİYAH 
GÖZLUK 

Enkamasyon titrek bir sesle sor • 
du: 

edilmekten mi korkuyordun? 
Gerniko başile tasdik etti, elile, 

cSusunuz!> diye işaret ederek dışa
rıya kulak kabarttı. Senter onun ye
ni bir düdük sesi veya buna benzer 
bir işaret beklediğini zannetti. Fa
kat hiç bir şey duyulmadı. Demek 
aldanmıştı. Bir müddet öylece kal
dılar. Nihayet Gerniko sordu: 

- Fırtına dindi, değil mi? 
- Evet. Artık rahat nefes ·alabi -

lirsin. 

Enkarnasyon'a gelince, boynunda a
sılı duran altın haçla oynuyor, Ger
nıkoya bakıyordu. Gcrnlko ise, ona 
bakmaktan kaçınıyordu. Lakin. şim
di, artık tamamen kendine gelmiş o
lacak ki, kimsenin yeni bir sual sor
masına meydan vermeden anlatmıya 
başladı: 

- Bu adamı, dedi, bir akşam üzeri, 
Pekin'de bir sokakta gördüm. Siyah 
gözlük taktığı için bir türlü gözle -
rini göremiyordum. Lakin, gözlerini 

Ve arkadaşına, demin verdiği 
kat içmediği kokteyli gösterdi: 

fa- bana dikmiş olduğuna emindim. Ye-

- İç. biraz kendine gel. 

min edebilirdim. Sonra, vapura bin
dik. Onu, vapurda da göreceğimi ü
mit ediyordum. Görmedim. Her ta
rafı da aradım. Lakin, demin Na • 
mot'un denize düştüğünü duyup d:ı 

Gerniko kadehi aldı. İçti. Filha -
kika, yanaklarına biraz renk geldi. 
Toparlandı. Memnun bir tavırla: 

güverteye fırladığım zaman bir göl
- Sahi dedi. iyileştim.. evet.. iyi 

- Gerniko, dedi, senden şüphe et- - Duydunuz mu~ 
ge görür gibi olmuştum, dedim. Bu 

leştim. Size tuhaf bir tesir yaptım de-
gölge, onun gölgesi idi. Bununla be· 

ğil mi? Lakin biliyorsun, fırtın!l beni miyorum, emin ol. Eğer hakikaten &n~er lakayt bir sesle: 
bızi tehdit eden bir tehlike \tarsa, - Kar ıki otelin kapıcısıdır. Oto-
muhakkak ona galebe çalanz. Lakin, mob"l çağırıyordur. 
evvela, bana her şeyi söylemen U- Dedi. Gerniko da: 
zım. Yoksa... - Otomobil dedin de aklıma gel-

Gerniko arkadaşına uzun uzun bak- di. Benimki hala koşe başında bek-
tı. Sonra mırıldandı: Hyordur. 
- Zannedersem. duşınanımız kır- - Niçin orada durdurdun? Takip 

raber, bu noktada ısrar etmiyorum. 
ber~at eder, eli~~· ~!ağımı. ~ağlar. Aldanmış olabilirim. Malum ya .. in
Yanı ev tutuşsa, sondurmek ıçın par- san sabit bir fikir edindi mi ondan 
mağımı bile kıpırdatamam. Bana bir . ayrılamaz. Olabilir ki, ben de öyle 
kokteyl daha yapar mısın? olmuşumdur. Fakat, bu kırmızı sa-

- Derhal. kallı ve siyah gözlüklü herifi, biraz 
S<'nter seviniyordu. Arkadaşı iyi - evvel, şüphe edilmiyecek bir tarzda, 

letıniye, kendine eelmiye başlamıştı. (Devamı var) 

Kara Mustafa geçmiş yıllar ıçırıu~ oırgun yine 
ortalığı karıştırmıştı .. 

di çık öyleyse yelkenlerin bnşına .• 
Rüzgar biraz artar gibi oldu. Seren 
direğindeki yelkenleri de çözelim .. 

- Sahile doğru mu uzanacağız? 
- E\ et. Şu karşıkı sahili takip e-

derek gidelim. Papanın gemileri bel
ki -dün geceki fırtınadan- buralara 
sığınmışlardır. 

r 
- Bizim gemide Kara Mustafa'1' 

sevenlerden kimse var mı? 
- Bir kişi var amma .. onun ayak'" 

!arma zincir vuruldu. Forsalar ara'" 
smda kürek çekiyor .. 

- Kimdır o? 
- Bıdık Salih .. 

- Haydi canım .. O sersemi de A'" 
- Ben de böyle umuyorum. 
Murat Reis, yelkenci ayrılmadan dam yerine mi koydunuz? Onun e-

sordu: line gemideki bütün humbaralarıll 
- Kara Mustafanın asılışına itiraz hepsıni versem, yine bir şey yapa "' 

edenle:- var mı? maz. 

- Kimin haddine düşmüş ağzını 1 Yelkenci kaşlarını çatarak cevaP 
açmak, reisim? Herkes işile gü - verdi: 
cile meşgul. (Devamı var) 
i hiiih il l h i!f h hh; fi i i h i il h i i h hl!!! 1O1 i ! i • !hl f!f hiiiiliii!!f itilfıeiiıelsiif lifeu uu iu 1 fieıınd 

Istanbul Sıhhi müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Bakarköy e mrau aklire ve asabiye Hastaaeılnin 201 kalem ilAç " 

Sabbt malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 15·9-937 Çarşanba günü saat ıs de C atalotlunda 

S.hhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasanda kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 
2- Muhammen Fiat: 3500 liradır. 
3 - Muvakkat garanti : 262 lira 50 kuruştur. 
4- istekliler Şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 

5 - istekliler Cart seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ita• 
nunda yazıb ~lgeler ve bu işe yeter muvakkat garanU makbuz ve
ya Banka mektubu ile birlikte belli (Ün ve saatte Komisyona gelme
leri. .. 5680" 

Kapah Zarf Eksiltme ilanı 

Liseler Alım Satım komisyonundan 
17-9·1937 Tarih C\.lm& günü saat 11 de lstanbul Kültür Direktörlütü 

binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda 8389Iira 
tahmin bedel içinde 600 Dershane sırası, 34 siyah yazı tahtası ve 19 
yemek masası kapalı zarf usulile eksiltmene konmuştur. 

Mukavele, Eksiltmenin Umumi ve f ennt şartname ve re!limleri ile 
buna aid evrak alım, satım koır.isyonu k!tipliğinrl'n görülup öğrenilir. 

Ma\'akkat teminat 629 Lira 18 kuruştur. 
istekliler teminat) rım vaktinden evve! liseler mubasebeciliti vezne

sine yatırarak en az beş bin liralık buna benzer Mobilye işi yaptığına 
dair lstanbul Naria Müdüriüğünden almış olduklan vesika ile ticaret 
odasınm 937 ya'ı vesika ve teminat makbuzu ile teklif mektuplanaı 
kanuna uygun şekilde eksiltme saatinden evvel k omisyon başkılnlığın• 
makbuz k ırşılığında vermeleri lazımdır. (5785) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Yakaca~n Cinsi M.ktarı Beherinin ilk lemi· Eksiltmenin Eksiltmenin 

Tahmin nalı yapılacağı gün şekli 

bedeli ve saati. 
Kuruş S. Lira K. .,.,,,, 

Kok Kömurü 483 Ton 1900 688.28 20-9.937 Pazar. 
lesi saat 15 de Kao11,!!_-

Tüvenan 280 Ton 1300 273 20-9-937 Pazar· 
tesi saat l 5,30da AC1k _,,. 

Mangal Kömürü 17730 Kılo 4,50 59.84 20.9-937 Pazar· 
lesi saat 14 de Açık 

Odun "Gurgen,. 4 1 10 
kesilmif 137.41 2().9.937 Pazar• 

Odun '"Meşe. 120 ., 310 lesi saat 14,30 da Açık 
kesilmiş _,. 

Komisyonumuza bağlı Gondüılü Lise ve Orta okulların Mllyıı 938 
ıonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cins. miktar, muhammen bedr.li 
ilk teminat, eksiltme gün ve saatleri hizalarında 1azıu yakacaklar 
yanlarında gösterilen şekilde ckıiltmeyc konmuştur. 

Eksiltme lstanbul Kültür D'rektörlütü binası içinde toplanan Ko
misyonda yapılacaktır. 

isteklilerin §Brtnamclerdeki yazıh kanunf vesikalardan baıka Ticaret 
odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belli aaatt0 

eksiltmelere gelme!eri ve kapalı zarflarında eksiltmeden bir s:tat evvel 
Komisyon başkanlıa-ına tediyeleri \ 'e şartnameleri görmek üzere ko
miıyon Baıkıınl&Q'ana müracaatlara. "5778. 
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1 - Pınarhisarın 517000 kilo kınu 

ot Demirköy alayında 126000 kilo 
kuru otu. 

Mes'udiyenin süvarisi 
itham ediyor! 

Bir hamaliye 
iktikarı 
!Jaşladı 
Heybeliadada otııran biı' okııyu -

cumtız yazıyor: 

cEvvelce bir damacana SUYU is • 
kckden eylerim.ize hamallar 15 ku· 
ruşa getirirlerdi. Şimdi hamallık 

kalktı. Arabalar bu işi yapıyor. Fa
kat nakliye yani hamaliye ücret • 
leri de arttı. Bir damacana suyu ayni 
mesafeye 40-50 kuruşa getiriyorlar. 
Zaten suyu pahalıya alıyoruz. Ha
maliye de üstüne binince, ateş paha
sına su içiyoruz. Arabacılar: cNe ya
palım, şimdi araba ile getiriyoruz; 
masraf çoğaldı.., diyorlar. 

Tümen birliklerinin 37 ton sade 
y~ğı eksiltmesinde talip çıkmadı • 
ğmdan pazarlıkla alınacaktır. Pa • 
zarlığı 8 EylUI 937 saat 16 dadır. Mu
hammen bedeli 33300 lira ilk temi • 
natı 2497 lira 50 kuruştur. Şartna • 
mesi 166 kuru,Ş mukabilinde Komis· 
yondan alınabilir. isteklilerin şart • 
namesini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için belli gün ve sa· 
atte teminatları ve kanuni vesika • 

2 - Her ikisinin ihaleleri kapa]ı 
zarfla Vizede yapılacaktır. 

3 - Pınarhisarın otun mubam • 
men bedeli 18095 lira Demirköyiin 
5040 liradır. 

4 - Pmarhisarın i1k teminatı 1358. 
Demirköyün 378 liradır. 

Harbi amiral Ramiz mi idare edemedi, 
goksa,Rauf kaptan mı bu kayıpta amil oldu? 

1 

lariyle Lüleburgaz Tümen Satınal
ma Komisyonunda bulunmalar1. 

c365c •5793> 

. 5 - İhaleleri ayrı ayrı 18 E~'hil 937. 
cumartesi günü saat 11 de. ' 

Balkan harbine girerken donanmaya bir bakış 
* Tiimen birlikleri ihtiyacı için 93 

bin kilo kuru fasulya kapalı ?:arilrı 
alınacaktır. Eksiltmesi 16/9/937 saat 
16 dadır. Muhammen bedeli 13800 
lira ilk teminatı 1035 liradır. Teklif 

6 - Şartnamelerini görmPk iste • 
yenlere her gün Vize Satınalma Ko· 
misyonunda gösterilmektedir. 0:347, 

.5766> 

* Tümenin İzmit garnizonunun 76800 
lahiyetli ifade edecek lıiç kimse 
yoktur. 

İşte bütün buıılaı· içindir ki. o 
1rnrbitı emekWeri ile konuşmuş 
olmak ga~etecilik bakımından en
teresan olduğu kadar Soıı Telgra
fın da tarilıe karşı yerinde bfr hi~
meti o7m.~ tadır. 

Mitlakatlarm 1ıe§rindc hiç bir 
sıra gözetmiş değiliz. Bıı itibarla 
ilk olarak !ıles'udiyeniıı sıiı:arisi 

olan emekli deniz yarbayı Şükrii 
Pala ile olan miilakatmıızı neşre

aiyorıız.] 

ŞükriJ Pala diyor ki: 

mektupları belli saatten bir saat ev
Bu \"aziyet. clüpt'düz ihtikar değil \'eline kadar kabul olunur. İstekli -

midir? Belc'diyenin bura ile alfıka - lerin ~artnamesini görmek üzere her 
dar dairesi. bilm0m bu i~i biliyor mu? gün ve eksiltmeye iştirak için belli 
Hamallık kalktı di) e, şehirde, bir de gün ve saatte teklif mektuplan ve 
ham::ıliyc ihtik,irı ba~lamışa benzi- kanuni vesikalariyle Lüleburgaz Ti.i.
yor. Bu işle a1:k<'dar olmak lfızım- men Satınalma Komisyonunda bu-
dır. > lunmalan. c366. c5794 •• 

* pm 3 Ey~ül Cuma gilnU •ı Tüınen birlikleri için '77200 kilo 
1 ,mercimek kapalı zarfla alınacaktlr. p ANQRAMA !'Eksiltmesi 15 eylfıl 937saat16 dadır. 

Muh:ımmen bedeli 12352 lira ilk 1e-
Bahçesinde minatı 926 lira 40 kuruşlul'. Teklif 

Bu mevs·m·n son m0ktupları be1li c;aatten bir s~at ev-
1 

1 
vcline kadar kabul olunur. Istekli-

kilo sığır etinin kapalı zarfla eksilt
mesinde beher kilosuna teklif edilen 
22 kuruş 90 santim fiat paha;ı gö • 

rüldüğündcn bir ay müddetle pazar
lığa konulmuş olup ilk pazar1 ığı 6 

Eyliil 937 pazartesi günü saat 15 de 
yapılacaktır. Sığır etinin beher kılc
sunun tasınlanan fiatı 21 kuruş 90 

1
santimdir. Tutarı 16820 liradır ve ılk 
inancası 126~ liradır. Şartname~i An-

kara, İstanbul \'C Eski~elıir Le\'a:.>ım 

amirlikleri Ye İzmitte Tümen Satın· 
alma Komisyonunda her gün gciru:r

bilir. isteklilerin kanuni belgel<:?rk 
ve ilk teminatlarile be1Ii gün ,·e sa::ı-

Mes'udiye süvarisi deniz Yarbayı Şükrü Pala 
muharririmizle konuşuyor 

- Osmanlı donanmtisınm Balkan 
deniz lıarbine girmesi esas itibarile 
bir f.'.ır·fodır. Gemiler haraptı, harp 
\·asıtal.:ırı nok.5andı, efrat acemi idi, 
sübcıylarımız uzun zaman Haliçte 
atı} knlrnanın sevkile dcniz harp tat
bikatına hazırlıınmış değillerdi ve .. 
bütün bunlara beraber bir de do -
nanmanın içine fırkacılık zihniyeti 
girmişti. Fırkacılık kavgaları zabit
ler arasrndaki meslek ve arkadaşlık 
bağlarını hemen hemen gevşetmişti. 

1 BÜV'ÜK SÜNNET lerin şartnamesini görmek üzere her 
1 DÜGÜNÜ g?.n ve eksiltmeye _iştirak için belli 

1 
Bükreş'in en meşhur gun ,.e saatte teklıf mektupları ve 

ÇIGAN ORKE8TRASI l ' kanunt vesikalariyle Lüleburgaı Tü
Ayrıca büyük sürprizler I men Satınalma K~~isyonunda bu-

tinde Tümen Satınalma Komicyo -
yonuna gelmeleri. c3-18 t ~57fij,, 

* 1 - Demirköy alayının 15000, Al-

r- [ Balkan deniz muharebesini Os· 4 - Mecidiye siivarisi, 
maıılı im -

pullunun 11000. Pınarhisarın 11000 

ve 6000, Şizmin 11000 kilo "::ıdeyai;,-paratorlugu kaybetti. Bu 5 - Filotilla erkanıharp reıst, 
Yold~ en kat'i hükmü. tarih vere- 6 - Barbaros ikinci süz:arisi, l --- Tel: 41065 -- lunmalan. •367• ;195 •. ları. 

cektrr. Fakat, tarihe vesika ısık 7 - Dernc süvarisi, 
Vermek d ' ı: 1, Dişçi 1 $;vastaki bfr\ikkr için kapah zarf- 2 - İhaleleri a~·rı ayrı kapnlı zarf

la Vizccle yapılacaktır. ah-. e Ya§lyanların vazifesi- '8 - Heyeti sıhhiye reisi, 
9 - :Amiral gemisinin işaret 3 - Dcmirköyiin muhammen be-

• hı eksiltmeye konulan 328 ton ek -

1 Hacer Nun Ergun ~eklik. una i~~~e ~~~Ü teklif :dilen 
O 

A
7 
rkadaşımız Ahmet Cema1ettirı 
ıarpte o 

k smanlı donanmasınq 
ttnıanda d . 

t li e en ılk Osmanlı ami-
a Albay R .. 

t:e y amızın hatıralarnıı 

Son T u~an amiralinin notlarıııı 
hôd' de graf'ta neşretti. Fakat, bu 

ısc e en .. 1 • 
7 mu ıım hatıra ve mü-

§a ıedder· .. 
ne 1. d ı~ sa7ııbı olan1ar btıgü-
1•oı·l'a dar ı1~mal edilmiş bulunu • 
., ar t Hı .. 1 
edenle · . ç şup ıesiz harbi idare 
künr r kadar harbin biitföı yil • 

maıı~a ok~uz~arında taşıyan. düş ~ 
a1n amanc d.. .. ta nz a ovuşen ya-

·~ an, gazi l ' 
tar?ıkz . 0 an, teknelerine son 

arııe ates 1 · · nıand l :.. ıattı ıçmde ku-
an ı1c edeııl · d bu d . erııı e bil1ıassa 

eııız harb · . . .. . 
vardı s ı ıçın soylıyeceklcri 
• · on Telgraf . 
ıste b . . , taı·ıhe karf!ı 

u 'Vazıfeyi ifa . ~ 
Amiral Ramı~· edıyor. 

1ıassa ·· ~ın hatıı·aları bil -
ediyor~~: nokta ii:eı·inde tekasiif 

. 1 - Harp ••asıt ı k" .. dil. " a arımız ·otııy-

2- Aver f' · 'kün . 0 u ınıha etmek müın-

1 .. tTfon Rauf Kaptan verdiğim 
ıııcıoıı e> • • . . nrını ıfa etmedi. 

1 

3
.-: lkinci harpte de mağlıibi-

Yetım,-e v k' . k t· • - a ·ıtsız huruç hare ·e ı-

mız t·e Rauf kaptanın bizi şaşırt
mas_l eebep oldu. 

Bız, bilhassa bu iiç nokta ii.::e • 
,.inde 0 harbe girmiş bulunan do· 
~a~ıııanın bugiin sağ olan siivari
~:ı ve salahiyetli erkaııile göriiş-

tuk Go~r .. t·· -·· ·· ·z · uş ugumuz zevat sıra ı e 
§toılart:lıı·: 

1-- Amiral Vasıf [O zaman do
naıırna erkaıııharbiye reisi], 

2 - Barbaros süvarisi, 
3 - Mes'udiye süvarisi, 

--;::;~ ---

yüzbaşısı BehlUl kaptan. 

Ve .. daha bazı zevat. 

Y.ı.tkarıdanberi isimlerini saydı

ğımı':! bu emekli sil.baylar ve ku

mandaniar birer birer har~ hatı· 

Hasmımız, muhakkak ki, denizci
likte bize nazaran acemi ve tecrü
besizdi. Fakat, yukarıda söylediğim 
sebeple: ve hakim olan h:ılcti ruhiye 
maalesef Osmanlı donanmasına fır-

Pazardan maada hergün saat ı fı.1t p:ırıalı goruldugunden hır :ı~ 
8-12 ve 14-18 arasında saym 

1 
içinde pazarl~kla alı.nacaktır~ ~edelı 

hastalarını kabul eder. 1.38704 lır-ı ve ılk temınatı 290 .. l_ıra 80 
İstanbul : Ankara caddesi kuruştur. Şartnamesi Sivas Tu~. Ko-

Vilayet karşısı Hatman nrntanlık binasındaki Komis:vonda 
ap. No. 37 ı görülebilir. 

Bu un 9 Eylul 937 perşembe günü 
İstanbul Altıncı İcra .Memurluğun· saat 11 de pazarlıkla ihale edileceğin-

dan: den isteklilerin ihale gün ve saatin-
Bilalin Cafer tayyare 200 lira bor- de teminat makbu:darı ve kamı -

cundan dolayı haciz Edilip paraya nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ve:.i
çevrilmesine karar verilen Koca Mus- k~larla Si...as .. Tüm Sat:nalma ~~ -
tafa paşada Koca Mustafapaşll cad- ı mısyonuna murac<ıatlerı. c368 ~ en 166,. 

l deli 14400 lira, Alpullunun 10450 lıra, 
Pınarhisarın 10450 \'e 5700 lira. Vızc
nin 10450 liradır. 

4 - Dcmirköyi.in ilk teminatı H·M 

lira Alpullunun 785 lira Pmarhis:ı • 

rın 783 ve 428 lira, Vizenin 783 Jira
dır. 

5 - ihaleleri 21 eylul 937 calı gii

nü Demirköyün \ ' C Alpullunun snat 

11 d~ diğerlerinin saat 15, 16 dadır. 
c349 «5'i68ı 

desinde eski 409 yem 349 numaralı ı · 
sağ \ ' C arka tarafı mektep bahçe:si, 
sol tarafı mahlül an:a rephf'si Koc::ı 
Mustafapaşa cndciesi ile mahdut bir 
kat üzerinde ahşap dükkanın dört 
hisse itibarile üç hissesi açık arttir
maya Yazedilmiştir. Tam:ımına uç 
ehlivukuf tarafından 500 lira kıymet 
takdir edildiği e' safı aşa~ıda derco-
1unı.ır. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
ş·~li Çocuk hastanesine lazım olan Bin kilo Jdrofil "Tıbbi,, pamuk 

açık eksilm.!ye konubuştur: .. " .. _ 
ı _ Ekslllme Cağaloğlur.da Sıhhat ve içtimai Muavenet Mudurluğu 

Balkan denız harbinde ı Mesudiye zırnıısr 
Dükkan bir kattan ahşaptır. Arka 

''e bir kısmı :an duvarı kargir, diğer 
aksamı ahşaptır. Ön kısmı caınekan
lıdır, zemini kısmen ahşap kısmt•n bo · 
zuk çimento döşelidir \'C arada bir 

binasında kurulu komi~yonda 15·9-1937 Çarşamba günü saat 14,30 da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiyat: 1300 liradır. 
ralarını ve hiil..:iimlerini. bi:::e aıı- sat tan i~tifadc imkanını ver•nedi. 
lattılar. ve donanmanın yüksek şerefine nok

Hele Behlı1l Kaptan'ın sö:leri 
tarih için eıı mühim bir iz ı;e ay· 
dınlık teşkil edecektir. Çünkü A-

miral Ramiz: 

sanlık getirdi. 
Harp patladığı vakit don3nm3. ku

mandanı Miralay Tahirdi ve .. bu zat: 
- D€niz kurdu .. 
Lakabını taşıyordu. Cesur, bilgili, 

!ahşap bölme vardır, elektrik tesisatı 
mevcuttur, içinde borçlu sal<indir. l Mes.:ıhası 30 mel l'e ve bu ı-aha i t erin. 
de dükkan vardır. 

- Ben hücum işal'cti.ni çek.·tir· sevk ve idarede mahir, yüksek malfı.-
l Arttırma peşindir. Arttırmaya iş-

dinı. Raııf Kaptan bu ışaretı a • matlı b'ıı· zattı . Osmanlı harp filosıı tirak edecek mli~terilcrin kıymeti 
madı{Jm~ ve görmediğini söyledi.. da şu gemilerden müteşekkildi: muhammen.enin "t- 'i buçuğu nisbc-

Dedi. Işareti bizzat çekmek mev- . . • d k · ·ıı· b' b 
kiinde bulunan Behliı.l kaptan bıı Barbaros Hayrettın. Tıı.ı gut Re tin e pey a ·çesı veya mı ı ır an-
. . •t' kti mi çekmedi mi?. is, Mes'udiye. Asarı Tevfık <ırhh· kanın t_eminat mek!tıbun~ı hamil_ ol-
t§m e ı çe ' laril.:! Hamidiye Mecidiye krn - ımaları ıcabedcr. Mutcrakım vergı vrı 
Böyle bir işaret ~aı- mı, yok mu?· vazörleri, Berki Satı.:et, Peyki Şev· tanzifat ve tenvir t ve Yakıf borç -
Hiç şüphe yok kı, bunu Behtuı ket, Yadigarı Millet. Niimuııei Ha· !arı rüsumu tefüıliye borç1uya aittir. 
kaptandan daha doğru ve daha sa- miyyet, l\foaveneti Milliye, Gay· Yirmi senelik taviz bedeli mi.'ı§teriy e 

reti Vataniye, Basra, Taşoz, Yar- aittir. 
1ıisar, Samsun totpidoları ı;e bir Arttırma şartnamesi 25-9-937 tat i
hastane gemisi, dört küçük torpi· hine ınüsadif cumartesi gü.nü daire
'dobot, beş nakliye vapuru. de mahalli mahsusuna talik edilecek-

Donanmada kumanda vaziyetinde 
bulunan zevat arasında da Vasıf, 
Remzi, İsmail, Şükrü, Rauf, Muzaf • 

fer, Hamdi, Halim gibi cidden liya
kat sahibi sübay1ar vardı. Fakat, ne 
yazık k!, bunlar arasında da parti 
zihniyetlerinin tesirleri, münferit 
temayüz arzuları müessir oldu. 

İşte bu vasıtalar, bu haleti ruhiye 
ve bu umumi ahenksizlik içinde Os
manlı donanması Balkan harbine gir· 

tir. Birinci arttırma 7-10-937 tarihine 
müsadif perşembe günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edile -
cektiı-. Birinci arttırma kıymeti mu
hammenenin c-;1 75 ini bulduğu tak
dirde müşteri üstünde bırakılacak -
tır. Aksi takdirde son. arttırmanın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma 15 gi.in daha temdit edilerek 
22-10-937 tarihine miisadif cuma gü · 
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede ya
pılacaktır. İkinci arttırma neticesin

di. 
IIARBE GİRERKEN de en çok arttıranın üstünde bırakı-
-------- lacaktır. 

Harp patlar patlamaz donanma Na
ra limanına toplanmıştı. Amiral Ta
hir, donanmanın h:ıreketini geciktir
mekle ilk hatayı yapmış, buna rağ
men kendisine: 

- Akdenize açıl.. 

2004 numaralı icra ve iflas kanunu
nun 126 ncı maddesine tevfikan hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklılarla diğer alakn<larla -
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masra

Emri veriln;ıişti.. Amiral buna da: fa dair olan iddialarını ilan tarihin· 
- Donanma tamire muhtaçtır. Bu den itibaren yirmi gün 2admda ev

ha1ile Boğazlardan çıkamaz. Emirde rakı mi.isbitelerile birlikte dairemize 
Jsrar edildiği takdirde donanma za- bildirmeleri Hlzımdır. Aksi takdirde 
bitanı hep birden istifaya hazırdır .. :. hakları tapu sicillerile sabit olmıyan-

3 - Muvakkat Garanti: 97 lira Sil kur~7. _ .. 
4 - istekliler şartnameyi her gün komısyonda goşebılırler. 
5 - istekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat. garanti makbuz vera 
banka mektubu ile birlikte komisyona gelmelerı. (5683) 

Akay işletmesinden: 
ı _ İşletmemizin Yalova Kap:ıcaları methaline iki kilometre me· 

saf ~de tesis edece~i elektrik santrahnın bina kısmile, yaptınlacak 
olan transformatör k::lübesi kapalı z.arf usulile eksiltmeye konulmuştur:, 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
a ) Eksiltme şartnamesi. 
b ) Fenni şartname. 
c ) Keşifler. 
g ) Projeler. 
d } Mahal listesi 
o ) M•Jkavele projesi. 
f ) Fenni' şartname lahikası • 
3 ) Eksillme 7-Eyh11· 1937 salı günü saat 16 da idare merkezinde 

şefler Encümeninde yapılacaktır. 
4 ) Santral binasmtıl bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuruş Trans

formatör kulübesinin (2048) lira (44) kuruştur. 
5 ) Talipler her iki keşif yekununun °,'o yedi buçuk nisbetinde 

muvakkat teminat getireceklerdir. _ 
6 ) Teklif sahipleri getirecekleri zarfları yukarıda yazılı gunde 

nihayet saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde encümen Reisliğine 
tevdi etmiş bulunmahdırlar. Postada vaki olacak geçikmeler nazan 
itibare nlmmaz. 

7 ) Şartname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde 

satın alınabilir. (5332) 

DANS PROFESÖRÜ KEMAL 
SAMİ BAYER 

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. 

1 1356 Hicrl 1353 Rumi ı 
1 Cemaziyelihır Ağustos J 

26 20 
1 Yıl 1937, Ay 9, Gün ?.45, Hızı;i2o 

2 EylOI: Per,embe 

J Eski şehirin kurtuluşu 

i -
1 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. d. ıa. d. 
' 
1 1 Güneş s 28 10 46 

ı ı Öırll! 12 14 5 32 
!kindi 15 54 9 13 

1 

Ak şanı 18 41 12 00 
Saikan deniz harbinde birinci muharebede, 
Yani İmroz muharebesi .• adı verıten karşılaş .. 

mada oonanmanın vaziyeti.. 

MeaUnde bir şifre ile cevap verdi. )ar satış bedelinin paylaşmasından 

Bahriye Nezareti \'e Ba~kumandan- hariç kalırlar. Daha fazla ma11lmat 
lık donanmanın Akdenize açılması- almak istiyenlerin dairemizfn 936/ 
nın harp neticeleri üzerinde müessir 3099 numaralı dosyasında malumat 

(Devamı -ı.~ar). alııfaları ilan olunur. 

ZAYİ - İstanbul İthalat gii"Tlrü
ğünde 4085 No. ve 14/11/3G tanhli 

beyanname ile muanıc:>lesi vanılan S. 

marka 41 IB/22 No. 5 sandık için rılı

nan G66 lira 48 kuru;lu,k dr>po ır.. k -
buzu zayi olmu~t\ır. Ye ısi alınaca

ğından dig rtnin hükmii yoktur. Ay
vansaray Kumaş fabrikası. 

Mihael Çikvaşvili 

1 

" 

YalS1 20 18 1 36 1 

imsak 3 41 9 00 
- -

ı 



8 - 8 O N T E L G R A F 2 ErlGI 1937 
----------------------

HASAN .. 
Yağsız kar ve acıbadem ve yarım yağlı 

gündüz ve gece ve deniz kremlerile 

Şirketi Hayriyeden: 
11 Eylül 937 tarihin do mevkii merlyete girecek olan f evkalAde 

tenzil!th bir aylık abonman kartları şimdiden idarei merkeziye 

kontrol müdüriyetile Köprü Boğaziçi gişesinde satılmaktadır. Sa· 

yın yolcuJarımıza i!An olunur. 

, 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

- İsta~bul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

komisyonundan: 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 

ediniz. 

KREMi 
Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. Dün
yanın en son icadı kremdir, ihtiy:.1rları gençleş• 

tirir, gençleri giizelleştidr. 
HASAN ismine ve mukasına dikkat 

İstanbul Sıhhi Müesseseler. 
Eksiltme Arttırma ve 

Komisyonundan: 
Şişli Çocuk Hastahanesine lazım olan 152 ı.alem Ecznyı Tıbbiye 

ve Malzemcı Sıhhiye açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai I foavenet Müdürlüğü 

bin. sında kurulu Komisyonda 15-9-937 Çarşamba günu s at 15,30 da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat : 32i0 lira 60 kuruştur. 
3 - Muukkat garanti : 245 lira. 
4 - istekliler şartname ve listeyi hergün Komisyonda görebilirler. 
5 - istekliler Cari seneye nid Tic:ıret oda•ıı vcsikasiyle 2190 sayıh 

kanunda yazı'ı belgeler ve bu işe yeter muvakkat gnranti makbuz veya 
Banka mektubu ile belli gün ve 1'aatte Komisyona gelmeleri. "5681,, 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Mustahdimin için nümıınesi fü:crinc 166 çilt fotin açlk eksiltme 
ile yaptırılacaktır. 

2 - Fotinlerin rruhammcn fiatı tıeher çift için Beş liradır. 

3 - Buna nid ni.muneleri istekliler mezkur Meı kez levazımından 

görebilir'er \e şartnameleri de parasız alabilirler. 

4 - Eksillme açık olarak 7 Eyh11 1937 Salı 2ünü saat on albda 
Gıılatada Kara Muslafapaşa sokağında lstanbul Liman Sahil Sıhhiye 
Mer\·eı.I satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Pl.uvakkat teminat par~sı 62 lira 25 kuruştur. 

6 - isteklilerin kunduracı olduklarına dair 937 senesi ticaret odası 
vesikaları'l:.. ibrazı mecluridir. Aksi takdirde eksiltmeğo 

giremez.ter. "5426,, 

KUMBARA 

Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinin % kalem Tıbbi ecza ve 
Sıhhi Malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme: 15·9-9'.$7 Çarşanba günü saat 16 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiatı : 1310 liradır. 
3 - Muvakkat Garanti : 98 lira 25 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve listeleri her gün komisyonda görebilirler. 
5 - lsteklıler Cari seneye aid Ticaret odası vesikaiyle 2490 saydı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeler Muvakkat garanti makbuı.u 
ve Banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyon:ı 
gelmeleri. (5682) 

--ANKARADA-

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 
1937·38 Ders yılı Tedriııata yeni yaptırılan Ko'ej binasında başta. 
nacaktır. ilk.Orta ve Lise kısımları vardır. Yıllık ücret i lk 60 Or· 
ta 80 Lise JOO liradır. Kavat ve fazla tafsilat için "Ankarada Türk 
Maarif Cemi}·eti Lisesi,, Müdürlüğüne müracaat edilmesi. "4996,. 

~· ... "· ; ·;;· • • • • - ;.t ,~ .. • 

==~· Büyükdere Beyaz Park'da 
( 4 ) 
EylOI ZI Cumartesi 

Akta mı 

Şehrimizde bulunan be1nelmilel 9öhreti haiz 
artistlerin ı,tıraklle sabaha kadar eğlenceler 
ve 14 numara. 
EN ŞIK BE.YAZ ELBİSE GİYMİŞ 

BAY ANA BİR KAT ~<IRMIZI 
ELElSELIK KUMAŞ HEDiYE EDiLECEKTiR. 

D ıhnlive serhe-ıttir. Meşrubat 45 k· rııştu·. 

o 

BIRE, 
·ıooo 

Deni~yolları 
t Ş 1, F. TM ES t 

Karadeniz hattı 
postaları 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derha 

almak lazımdır. 
NF.VROZIN soğuk alğınlığının fena akibetler doğurll'asına mani 

olmakla beraber bütün ıstırabları da dindırir. 

icabında gUnde 3 kaşe ahnabmr. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ·ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Eksilmeye konulan i~: Heybelindıı Sanatoryomunun Ara p:ı v .i onu 

inşılalı. 

Keşif bedeli : 81,913 lira 8: kuruş. 
Muvakkat Garanti. : 6143 " 54 ., 
Heybeliada S1natoryomuna yaptırılacak olan Ara pav}·onu kopa ı 

zadl ı eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme: 13.9.937 Paz~rtesi günü saat 15 de Cağalo lu d'

lstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurul 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele, Bayındırlık işleri genel hususr ve fennl iiartlrtrı. 
proje ve keşif hüHisası ile buna müteferridiğer evrak "4~0., kurJ.l 
bedel mukkbilinde Komisyon:fan arınabilir. 

3-İstekliler cari seneye nid Ticaret odası vesikasiylc bu işe benzer 
50,000 liralık iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu mü· 
teahhitlik vesikasiylc muvakkat garanti. makbuz ve ya Banka mek· 
tubu ile birlikte ihale saatindan bir saat evvel tekliflerini havi mek• 
tuplarını komisyona vermeleri. "5543,. 

1 .. nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnameleri rnucibınce satın alınacok 3 adet sigara makinesi 

kapalı zarf usuliyle t·ksiltmeyc konlllmuştur. 
11 - Muhammen bedeli 30000 lira_ Muvakkat teminat 2250 liradır. 
IJl - Eksiltme 12·10·937 tarihine rastl!\yan Salı günü ~aat 15 de 

Kabataşda inhisarlar Le .. ·azım ve mübayaat şubesindeki alım Komis 
yonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname 150 kuruş mukabilinde hergun yukarda adı geçeıı 
Komısyondan alınabilir. • 

V - Münakasaya gir~bilecek makineler "'Molcns,,, •Standard.,. 
"'Müller,, Fabrikaları makineleridir. 

VI - llfühürlü teklif mektuba, kanuni vesaik ve % 7,5 teminat 
akçesini ihtiva edec~k olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadu adı geçen Komisyon Başkanlığına makbu1: mukabilinde 
\·erilmiş olmalıdır "5534. 

"' • C: 

l - Şartnamc!!i mucit.ince 250000 metre düz beyaz kaneviçe pa· 
zarlık la satın alınacaktır. 

2 - Pazar! k, 17-IX-937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de 
Kabatn'ıta Levazım \e Mubayaat Şulesindeki Alım Koı~isyonurıdıı 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ~eç<.'n şuLeden alı· 
nabilir. 

TARLADIR 

1 eylülden ıtibaren Karadenız 

hattı postaları İstanbuldan pazar 
ve salı gunlcn saat 12 de ve per· 
şembe günleri saat 16 da kalka . 
cak1ardır. Pc.ızar postıısından ba.ş
ka Salı Postası da Hopaya kadar 
gıCfoccktır. 

4 - f steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o 7,5 
güvenme paralariyle biriikte adı geçen komisyona gelmelerio ilaıı 
olunur, "5790, 

İsta b 1 Sıhhi l\ ÜesseseJer 
Arttırma ve Eksiltme 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 

ersin hat ı 
po taları 

İslanbuld n Salı günleri kalk- K 
makta ve dört aydanberi on beş omisyonundan : 
~ünde bir yapılmakta olan M('rsin Eksiltmeye konulan iş : lstanbul Sıhhi Mü::esinde Japıl!ıcak tamirat. 
birinci postaları 1 ey lCıldcn itiba - Keşif bedeli : 27 50 lira 
ren her hafta yapılacaktır. Muvakkat garanti : 206 lirn 25 kuruş 

M d hattı Sıhhi Müzede Japtırılacnk oları tamirat işi açık eksiltmeye konul· u anya muştur. 

postaları ı - Eksiltme 13.9.937 günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhl\t 
ı eylCılden itibaren Mudanya ve lçtimaf Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonrla yapıla· 

hattı yaz ikinci devre programla- caktır. 
rının tatbikine başlanılacağmdan 2 - Muka\'ele, eksiltme Bayındırlık işleri genel ve buııusi şartnıı· 

yaz birinci devre tarifesi muci - meleri, proje ve keşif hulasasile buna müteferri diğer C\ rak komis. 
bincc İstanbul ve Mudanyadan yonda görülebilir. 
cumartesi günleri 14 le kalkan pos- 3 - l?.tekliler cari seneye aid ticaret odası \'esikasile bu i~e ben· 
tcılarla Pazar günleri İstanbuldan zer 2000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış o"duk· 
18 de ve Mudanyadan 18,30 da kal- l:ırı müteahhitlik vesikasile muvakkat garanti makbuz \::ya banka 
kan postalar yapılmıyacaktır. Ye- mektuplarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeltri "566611 
ni tarifeye göre her gün istanbul- ı 
dan 8,30 da ve Mudanyadan ı ı de .ı ...... K- *ımyager ...... ı Sahip ve Baş Mu1ıarriri: 
vapur varciır. c5734-. • ı 

-- ,,. i Hüsameddin ı Etem tzzet BENiCE 

Dr • A. K. KUTİEl. f ~~::n~d~a;a~~~~~i E~~ö~~~~:ı~~ i Neşriyat ve Yazı l§leri Mud ru: 
ı ı 1. S. ADAM 
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