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En son Telgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

AÇIK~ 
SÖZ 
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ENDİŞELİ GÜNLER-GEÇİRİYOR su ...................... •·• ............•..... 
Meç·h ul devlet Gizli harbin ansızın bir-umumi harb~ 
. a 1 ey hine... . yol açmasından korkuluyor 
lngilterede heyecan son dereceye 
Vardı.merhametsizcetenkil isteniyor 
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Londra 3 (Hususi) - Siyasi vaziyet çok ka
ranlıktır. Avrupa sulhu endişeli günler geçir
mekte ve Akdenizde İspaııyol, fngiliz, Rus, 
Fransız gemilerine karşı açılan gizli harbin 
artması karşısında bir büyük harbin ansızın 
çıkmasından korkulmaktadır. 

lngiltere ve Fran11a mu,terek bir hattı hareket 
takip elmekte, vaziyetl elden geldlQI kadar sab1r 
ve hissi setim ile muhakeme etmeğe çalıtmaktadtr. 

Akdeniz konferansınıın toplanması dlplomael 
yolile hldlselerln ihtlUHını önleyecek bir tedbir 
sayllmaktad1r. 

Bu konferansa lnglltere, Fransa, Türkiye, ltal· 
ya, Yugoslavya, Yufl.anlstan davet edllml lerdir. 

Hariciye Vekili · 
---

Bu gün Cenevreye 
hareket etti 

SÔZ HiTLERiNDir .. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arası 

bu sabah saat onda limanımızdan 

kalkan Loid Triyestino kumpanY,a- 1 
sının Rodi vapurile hareket eylemiş- ! 
tir. 
Rüştü Aras Pire - Ven~dik yolile 

Cenevreye giderek 10 eylulde top
lanacak olan Milletler Cemiyeti top
lantısında haz ı r buluna::akt ır. 

Meşhur 1 italvan Başvekili-
Nazi 'J 

Kongresinde ninde bulunacağı 
Nutuklarla 

Tevfik Rüstü · Aras, Galata rıh-
B ir lnglliz tahte:bahirl teftiş eaıtırKen tımında mut;d' merasimle uğurlan-

lI:~dra, J (Hususi, sat on dört)_ D iye başlıklar koy makta, Avrupa i nuştır. . . . .. 

Büyük nümayişler t l t d Al · 
Yapılacak . Op an ı a man 

ford 1 t?~Pidosundan sonra Vood =-.. sulhüne kasteden ve bir büyük har- 1 Hariciye Vekılı~ız dun Dolm~ -
ngılız petr ı . . . . . . . m ahçe saayına gıdeıek geç vakıte 

hazırlığı bildirilecek lenınesi b 0 gemısının torpıl- bin patlamasına fırsat vermek ıçın 
kaı·d ve atırılması hadisesi fev- h 1 t ht lba- kadar kalmıştır. 

a e heyecan v . kundakçıılk eden meç u a e _ --- --
rn ... h e endışe uyandır- 1 M hul T' t d -c r. hirlerın mensup oıduk ar~ • e: Şehı'r ıya rosun a 

azeteler: devletu aleyhine şiddetli neşrıyat 
- Merhamet . j 

... 

sızce tenkil istiyoruz.. yapmaktadırlar. 

ingiliz ve Fransaz 
fH«narı hirekette 

Loncıra, 3 ( [f;. . 
Çuk) Atl ısusı_. saat on iic bu-

- anfk h 
§inci , e sek· .

1 
• arp filosundan bc-

rı nıü t 
1 
ızıncı torpido filotillala-

A at:e en Ceb 1.. . 
rniraı}i . . e t~ttarık Ingiliz 

t ere b g eınrıne ıltıhak etmek il· 
bahrı·ı u sabah fecirle beraber üssü· 

erfnd Ayrıca ik en hareket etmi:jlerdir. 
denız . 1 tayynre dritnotu da Ak -

.f' "ıtınek ·· d ır. 0 
• uzere yola cıkmışlar-

11.taıt& 3 ( • 
letb,.h· ' Iiususı) - Meçhul tah· 
tnaı ırlere karşı yanılan araştır -

ur heni.iz rnüsbct -bir netice ver-

memiı;tir. Müteaddit hadiseler. tah
telbahirlerin bir kaç tane olduğu k a
naatini hfıkim kılmaktadır. 

Otuzu mütecaviz İngiliz harp ge
misi, Akdt-nizde muhtelif sahalara 
dağılmış olup, sıkı b ir tarama yap
maktadırlar. 

Tuluz, 3 (Hususi) - İki t orpido 
filosu, bu sabah Tuluzdan Akdenize 
acılmıstır. 

-Çıkı; emri ani alınmış ve filo, he
~en h areke t etmiştir. Nereye gidil
diği henüz bilinmiyor. 

Feriha Tevfik çekildi 
Operet kaldırıldı 

Şehj.,r Tivat,rosu bu s.ene kı..ş tem -
sıl1erıne h ı an tadı . liatırlık
rar rneya~qa operet kaldırılmış ve 
onun yerine hafif komediler kon -
muştur. Operet artisti Feriha Tev -
fik Sehir Tivatrosundan çekilmiş-' - . 
tir. 
· Şehir Tiyatrosu Rejisörü Ertuğrul 
Muhsin, rejisörlükten istifa etmiş, 

fakat bu istifa, Belcdi~·ece kabul e
dilmemişt ir. 

Ertuğrul Muhsin, iki ay kadar is· 

Meçhul. -taht·e- iba--hirlerden .
biri batırıdı mı ? .. 

Londra 3 ( · cıı·se mahalline koşmuş ve derhal de-l'ağı t.<: • Hususi) - Ingiliz bay- -
len , ıyan Woodford vapuru. Va- nizc büyük bombalar atmıştır. Bu 
bir C{' 1 e Barse?lon arasında meçhul bombalnr su içined 50 metre de -
ken t~htclb hir ta!'afından batırılır- rinliğinde bile patlamaktdır. 
i.i •1trıdat i aretleri \'ermiş, bunun - Bombalar atıldıktan sonra suya 

Ferıh a Tevfik 

20 AOustosta Slcllyada ltalyan Başvekili 200 bin ltalyan~ hitaben ltaıyan 
zırhlılarının karşısında meşhur nutkunu söylerken •. 

Berlin, 2 eyllı.l (Hususi) - Nazi-
. !erin her sene büyük toplantısına ve
sile teşkil eden Nurenberg kongresi 
yaklaşıyor. Bu k ongre için bu sene 
bir milyon kişinin Nurenberge gi
deceği anlaşılmaktadır. Bu bir mil
yon kişi içinde İtalyan Başvekili de 
öulunacak ve M. Musolininin huzu
ru bütün diinyaya karşı yaman te
zahürlere vesile olacaktır. 

20 ağustosta, İlalyan man~vraları 

Garip bir harp 
ispanyada galiba muharip 

lspanyol kalmıyacak 
- - -·---

üzerine Palermodabir nutuk söyli- Eg~ er iki tar aftan yabancılar 
yerek cihandan İtalyanın istedikle -

ı·ini bildiren Mösyö Musolini Al ~ çekilecek olUTSQ harp Sona erecek 
man de\·let reisinin yanında bulu -

~==m=u=hı=·ib=i=h=a=-====(=D=e=ı·a=m=ı=2=·ıı=c=i =sa=1ı=if=ed=e=) 

~azı• kaA ne b•ı r davet ~i~~hat ctınek üzere Parise gitmiş-
Şehir Tiyatrosu Balet heyetinden 

nacak ve Mösyö llitleı, her sene ver- ı 

diği mutad nutkunu bu sene biraz 
daha etraflı ir<ıt edecektir. Ahiren 

Prusya Başvekili \'C Hava Nazırı Gö
ring, Almanyanın her tehlikcve kar
şı hazır olduğunu. hem de mükem -
mel bir surette hazır olduğunu söy
lemişti. M. Bitlerin nutkunda -İtal-

İngiliz Akdeniz filosu Umum 
Kumandanı Şükrü Okanı 
avlanmıga davet etti 

,_. 
, 

. - '•t . ... 

Lipi~i~ ı~gA;LtJ.!·~~n. fnglliz Amiral g e mis i 
• : • ..,. •· 'i" • ' ,Y"ıısı 2 lrıcl •agfamı:ıtl.tı) 

bir kı;;;mı, staj görmek ve dansla -
rını ibrletmck üzere Rusyayag ide
ceklerdir. 

-·-- ya gibi- Almanyanın da ne derece 
Hata y a tahkik hazır olduğu ilan olunacaktır. 
heyeti g itmeyecsk MUSOLiNt İÇİN GÖRÜLMEMİŞ 
Hatayın yeni Fransız delegesi Re- HAZIRLIKLAR 

je, dün Beruta varmıştır. Yaknıda Berlin, 2 (Hususi) - Eylulün ü-
Antakyaya gidecektir. çüncü haftasında Almanyaya gide-

H ataya, son tazyikler üzerinde, cek olan Musoliniyi ){arşılamak için 
t~hkikatta bulunmak üzere muhte- Almanyada görülmemiş hazırlıklar 

lit bir heyet gideceği haberi asllsız- yapılmaktadır. Bu arad~ Be:linde l:ltııa ı cı kuvve tle rin re is i G~neral Franko 
dır. (Devamı 2 ıncı sahıfede) ailesi aras rnda 

lllllfllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHtf llllllHllllllllllll!llllllllllllllllllllHtllllJlll . . d C 1 S t d r c:.ehrini ispanvol hükiı-
Parıs, 2 (Hususı) - Yakın a e- an an e 1' .ı • 

1313 'r.u .. rk - Yunan muha- 11C\'l'Cde veya baska bir İsviçre şeh- metinden alan _kUV\'Cltlerlıd·nkstadecc 1-
.l j • • • • • talyanlar oldugtt an aşı ı an son~ . b • s [f . U rınde Akde?ızdekı gızlı harp konu - ra"Frans:ı da, İngiltere de vaziyetini 
76 eSl Ve U QR 17.Q• şulurken, ispanyadaki vaziyet de devi tirdi. ispanyadaki yabancı kuv-

•d.•n gı• lı• ,· Q etl• bü_tün Akdeniz devletleri arasınd~ ve~:rin. çekilmesinin tal€binde Fran· - mı ı z s y s d"l k . ç·· k'. . . mevzubahs e ı ece tır. un u ora- sa ve Ingiltereniıt ısrar edecekleri 
B U . B O Y OK TEFRİKAYI BEKLEYİNiZ daki Yaziyet de artık dünyayı teh - muhakkaktır. Bu takdirde İspaıwol 

lllllll llllllllllllf llllllUllllllllllllllllllllllllllJllllllllUllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllll IHlllllllllU dit edecek bir mahiyet almı~ tır. harbi nih avete e recekt ır. 
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Yıllarca sadıkane hizmetten 
sonra, başına gelenler .. 

E mckdar Unkapanı köprüsiınü 
hntırlarsınız.. senelerce üze
rinden geçtik .. Bu köprü, daha 

evvel, şimdiki Karaköy köprüsünün 
) erinde imiş. Bu köprü yapılınca, o 
zavallıyı da Unkapanına atmışlar .. 
Unkapanında yine senelerce sadı -
kane ıfayı vazife etmiş .. fakat, za -

'allı ne yapsın? .. İhtiyarlamış .. cok
muş. p k te bakmamışlar .. niha~ et 

f omrümin sonuna yaklaştığını aııla
rnıi'·· Geçen kış, şiddetli bir fırtına
da, parça parça olmuş ... 

kabarelerin, çalgılı gazinoların ar
tık kapatılmasını, herkesin yalnız 

yurdun müdafaasına koşmasını isti
yormuş .. buna aleybdar olanlar da 
varmış.. münakaşa uzayıp gidiyor, 
her • kşam barlarda hadiseler çıkı
yormu~ .. bizce, münakaşaya, telfışa 
lüzum yok.. bir iki tayyare bombası 
yakında bu barların, gazinoların 
damlarına do isabet edince, eğlence 
kendıliğınd<>n nihayete er.er .• 

* Kuyuye dUten 
manda hikayesi Bu emekdnr köprüden hala hiz

mE.t beklemişler .. düşünmüşler, ta
şınmışlar, Halıcin daha gerılc>rine Adl,pazarında bir manda, başı boş 
atmayı kararal lırıruşlar.. kolunu, ,gezerken, yol tizerinde açılmış olan 
kanadını keseriz, Eyüp ile Sütlüce kireç. kuyusuna düşmüş. ~fondanın 
• rasına kurarız, demi lcr.. Fakat, s~hıbı, hayvanı ararken, bır de ne 
z 'a:lı ıhtıyar .. ömrünün sonuna gel- gor n .. koca hayvan daracık <.'ukur-

.. ha) ır gelir mi? Bakın lar ki, ~a. bembevaz_ bir rlinge boyanmış .?ı-
tır ise yaıamıyacak.. nihayet s: t _ uğu halde kn; ranıp duruyor .. koy-
mıya karnr •ermişler.. luler gelmi , guç hal ile mandnyı çı-

. . . . hrm ]ar .. fakat çok ta yorulmuş ~ 
Şımdı, gazetelerde okuduk kı c kı lar koca mand ·ı k lk "' F 

U k 
.. .. . . .. a ne ı e a m , a-

nka panı oprusunun deınır aksa- k"t bu org nl ki b b " , u u arını, cm cyaz 
mı satılacakmış ve bundan, 60 - 70 r<'ngc giren mandayı bir müddet 
bin lira kadar bır varidat beklcni - seyretmekle duydukları ne~'e ne 
yormuş .. hey gözünü sevdiğim köp- gıderrni ler. 
rü .. ölüsü de para, dirisi de.. 1 Bu fıkra nasıl?.. Bir meslekdaş, 

Bu köprüyü, bir Belediye müzesi bu ) azıyı neşreden gazeteye çatı -
acıp oraya koymalı .. böyle bir emek- ~ or. Bu da mı yazı, havadis? .. diyor. 
d, rı satmak kadirniısinaslık oiur.. L. f k l ğ d w a . ıt ı ın a manasız bir ;ey imiş .. 

"'T" Pekı amma, İstanbulda, azgın bir 
Yeni bir uyku manda, dükkana girince gazeteler 
IUicına dair.. yazıyor da, kireç kuyusuna düşünce 

Parisli bir doktorun ortaya attığı 
iddıayı duydunuz mu? Bu zate göre, 
yatağına girip tc uyuyamıyan. uy -
kusu kaçan kimseler, radyolarını a

çıp dinlemeli imiş .. yatakta kitap o
kumak uyku getirir ya... Radyo, 
bundan daha müessir bir ilaç imiş .. 

Bu profesör galiba, hiç İst m bul 
radyosunu açmamıs. Bir gece tnc -
rube etsin, bakalım .. U)kusun•J f,;C

tiriyor mu, )Oksa, sabahlara k dar 
sınırlcndirip, uykusuz mu kalıyor? .. 

* 
Harp içinde eji. 
1 ne olur mu?. 

Şanghay hadiselerini gazetelerde 
takıp ediyorsunuz değil mi? Şehir, 
ba tan başa yanıyor .. her gün bin -
leı ce kişi ölüyor .. sokaklarda mer -
miler patlıyor .. Ç - Japon boğaz 
boğaza .. fakat, üç milyon nüfuslu 
bu buyük ve zengin şehirde, bu ara
da eglence durmuş değildir. Yalnız, 
halU egl nmeye dev. m edelim mi, 
etmi) elim mi diye münakaşalar ya
pılıyormuş.. mcselfı müfrit mılliyct
perver bir Çinli cemiyeti, barların, 

yazmasınlar mı? 

Kireç kuyusuna düşen mandayı 
yazma, gayya kuyusua ndüşen işleri 
yazma .. peki ne yazacagız? .. 

* Zorb hkl para eltyormı 
Sirkeci ve civarında bazı kimsele

ri tehdit ederek zorla para almakta 
olan biri yak lanmış ve hakkında 
zorbalıktan dolayı tahkikata ba,.lan
mış .. 

İ) i.. fakat, derince telkik edildi 
mi acaba? .. Belki, parasını tahsil e
den bır alacaklıdır? .• 

* 
Edibin torunu y n• 
k icl olur mu? .. 

Me hur Rus edibi Tolstoı'nin to
runu Fransada, Cannes şehrinde, 

y nkcsiciliktcn suı;lu olarak ya -
kalanmış.. henüz 17 yaşında 

olan bu g nç, bir şehrin çocuk ıslah
hane inden daha yeni kaçmış . Za
bıtaya vcrdıği ifaded : 

- Ben de m hur olmak isti) or
dum .. ne )apayım. ba~ka yol bula -
madım, d mi_ 
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NazikA r ve 
İngiliz Bahriyelileri bu sabah Abideye 

Çelenk koydular 
Bir İngiliz filosunun dün limanı- n tatlı b r lıntıra olarak saklıyaca

mızı ziyaret etmesi, Türkiye ile İn- j!ım. Tcvnlı cd n samimi ikramları
giltere arasında başlıyan ve gün nızdan bır diğerim kabul için nef -
f;CÇtikçe inkişaf eden dostluğun ye- simde t sarrufa :riayet etmek mec-
nı tezahürlerine vesile olmuştur. buriy<'tını duyuyorum. 

Bu arada limanımıza gelen filo - ı TurkiyC!ye 1920 de bir kere daha 
nun kumandanı amiral Welles, İn- g lmışum. Bu d faki gelişimde mem
gılterenin Akdeniz donanması Umum lekc>tınızde çok buyük ve hayret ve
kumandam amiral Ponk'tan donan- rici farklar buldum. 
ma kumandanımız Amiral Şükrü * 
Oknn'a uzun ve mühim bir mektup Dun lımanımm ziyaret eden dost 
g~tirmi.,.tir. ''c müttefik İngiliz bahriyelileri bu 

Amiral Ponk, bu mektubundn do- sabah merasimle T .. ksiın Cumhuri
nanmamızın Maltaya vukubulan zi- yet abidesine çelenk koymuşlardır.· 
yarcti münasebetile kendisinin Şük- Sat 10 a dogru İngiliz amiral ge
rü Oknn'a iadei ziyarette bulunama- misinden ve rnuhrıplerinden ayrilan 
dığınn çok müteessif olduğunu yaz- İngıliz ask rleri, ônde muzikaları ol
makta, iakat kendisinin pek yakın- duğu halde Dolmabahçe rıhtımına 
da Ege denizinde bir seyahate c-ıka - eıktıl r. 
c ğını bildırerek bu ·scyahnti esna - Durada kendılerini, İstanbul De -
sında Amiral ŞüK.rü Okan'la İmroz mz komutanlığından bır sübayımız 
adasında buluşup görüşmek fırsatı- bekliyerek kar ıladı -.e Tak ime ge
na nail olnbfü:cegi ümidini ilave et- tirdi. 
mektedır. Bundan biraz evvd bir bölük bah-

Amiral Ponk, nyni zamanda Ami
rnl Şükrü Okıın'ı adada çulluk avı
na davet eylemektedir. 
Amıral Şükrü Okan, Amiral Wcl

lcs'c te~ckkür etmiş ve Amiral Pon
kun bu davetinden çok mütt:hassis 
olduğunu beynn eylemiş; amiralin 
seyahate çıkacağı zaman kendisinin 
de memnuniyetle İmroza giderek İn
gilterenin Akdeniz kumandanilc ge>. 
rüc:mektcn çok memnun kalacağının 
kendisine bildirilmesini rica etmiş -
tir. 

AMİRALİN BEYANATI 
Misafir Amiral Welles, dün gaze

tecilere demiştir ki: 
- Gördüğümüz hüsnü kabulden 

çok mütehassis oldum. İstanbul se
yahatini, hayatımın sonuna kadar 

riye a kc,rimiz donanma muzikasilc 
Taksim :bide ınde mevki almış bu
lunuyorau. Askeri muzıka, Türk ve 
!ngıliz mılli marşlarını çaldı ve 
pembe, kırmızı, bı1z çiçeklerden ha-
zırlanan çelenk ~bidenin önünde 

bırakıldı. Bu merasimden sonra mi: 
safir bahri) eliler, yine geldikleri gi
bi muntazam adımlarla, halkın al

kı lnrı arnsından g€çerek gemilerine 
döndüler. 

Yarın lngiliz Bahriyeli
lerile maç yapılacak 
Yarın saat 16,45 te Taksim stad -

yomunda şehrimize gelen İngiliz 

bahriyelileri futbol takımile bahriye 

takımım1z arasında bir futbol maçı 
~ >• 

yapılacaktır. · 

Büyük bir 
Musiki gecesi 
Be Ust d ve 260 t lebe 

konser verecekler 

arp 
----- - Meçhul tahtelbahir 

Meçh 1 t ahtelbahirlerden ca~:~'!~t(~~-·bir muhrıbın• d• 
Beyoğlu Hnlkevi yeni sene çalış

malarına muvaffakiyetle devam et -
m.ektcdir. Bu meyanda memleketi 4 

mizin tanınmış musiki üstadlnrın 4 

b 
Macera zevki pek tatlıdır. Jr. 

·,r·ı· batırıld m ? her günk-ü ha)atın muayyen çe.r · 1 1 • vesı içincre ya~ya yaşıya bt.J11:ı 
dan beş muallimin iştirakile 1 ha- (Birinci 'a1ıifeden. devam) nusun yetmiş mil açığında denizden 
ziranda, teşkil ettiği koro ve orkes- büyük yağ lekeleri gorülmüşttir. Bu- top sesleri · ittiğini ,,e uzaktan ge -
tra heyetlerıle musiki sahasında bü- na bakarak tabtelbnhirın battığı an- 1 
yük ve yeni bir çalışma programı laşılınaktadır. Petrol gEmi i 3 saatte €n hl{_ seslerin on dört dakika de -
tesbit etmiştir. !batmıştır. vam etliğini söylemiştir. Tayfalar da 

Halk arasında musikinin inkişa • DENİZDEN TOP SEŞLERİ ayni ıfadeyi teyit etmişlerdir. 
fını ve milli havalarımızın alafran- Tunus, 3 (Hususi, gazetemizi ma- Top seslerinin ne olduğu ve han-
ga tekniğiyle güzeleştirilmcsini te - kineye verirken) - İsYeç bandıralı gi millete m nsup harp gemilerınin 
min eden bu mesai, Konservatuvar ve kağıt hamuleli Goland vapuru Jhangi ihcdefe karı::ı bu ateşi açtıkları 
profesörlerinden Scy:f ettin, Sezai ile kaptanı, gece yarısından sonra Tu- henüz anla~ıl&mamıştır. 
Nuru! Şevket, Cemal ve Müfit Ha- e ' e e e • 

:ı~:~~;l~:::d:::~,:~:g~:.:::o .Rusyada da heyecan son 
tnkbe •i az buldukları cihetle bura-
da parasız ve tam randmanlı müzik d 
dersleri verildiğini tamim için meh- ereceye var' 1 
taba tesadüf eden 18 eyhil cumartesi ___ _ 
akşamı Taksim stadında profesörle- 41 

aşiz harp istiyor! ,, diye 
ıyametler kopmıya baş adı 

rin ve bütün talebenin istirakile bü
yük bir konser verilmesi kararlaş -
tırılmı tır. 

Konserde halk havaları ve mem -
leketin muhtelif mıntakalarım ait 
milli havalar çalınacak, konser 1,5 
saat sürecektir. 
Beş değerli profesörün ve 250 ki

şilik bir müzik heyetinin iştirakilc 

yapılacak olan bu musiki gecesimn 
çok parlak olmasına çalışılacaktır. 

Moskova, 3 (Hususi) - Pimiriazev riyat yapmakta ''e: 
Sovye tticaret gemisinin batırılma - - Faşizm harp ıstjyor! 
sından sonra Yunan sularında ,.e İs- Diye Jrnkiımler vermektedirler. 
kiros adası açığında Malahico adlı Sovyet matbuatı Akdcnızdeki bu te
Sovyet vapurunun da batırılmış ol- cavüzJer karşısında müstacel ted
ması bütün Rusyada fcvkalfıde hid- birler alınmasını ve mütecavizlerin 
det ve heyecan uyandırmıştır. 

1
tenkil olunmasını ısrarla istemekte

Sovyct gazeteleri çok şiddetli ncş- dirler. 

Söz Hitlerin Akd . 0• • 1• I . 
(Birinci sahifeden devam) enız ev et erı 

Vio Triumphalise on bin İtalyan 
bayrağı konacaktır. İki bin askeri 
müzikacı, verilecek muazzam kon -
ser jçin hazırlanmaktadır. 

İtalya polis Müdürü ltalyan poli
sine mensup diğer bir çok polislerle 
birlikte Berlinc gitmiştir. 

Kendisi, Alman Polis Müdürile 
beraber, Musolininin ikameti esna -
sında emniyetini temin için tedbir
ler alacaktır. 

İsviçrede toplanıyorlar 
Cenevre, 3 (Saat on dört) - İngil- jkili görüşülecektir. Ancak ftal an

tere ve Fransa, son tecavüz hadise- lların Ulu Iar Kurumundan çeki~m· 
leri münasebelile bir Akdeniz kon- bulun .., ı·t 1 Akd . K ış m .. sı, a yanın enız on-
feransının toplanmasmda mutabık . . . . • . . 
kalmışlardır. Konforans bu hafta i- ~!:ransı.na ıştırak edıp etmıyccegını 
çindc Cenevredc toplanacaktır. Kon- suphclı bulundurmaktadır. 
feransa Akdeniz devlctJerınin hep .. 1 Konferansın, İtalyanın iştirakini 
sinin iştiraki istenecek ve müteca- de temin için Montrö veya Lozanda 
vize lrnrşı müttehit bir cephe teş - da toplanması ihtimali vardır. 

bunu vakit 'akit kırıp aşmaz 1' 
disine başka bir alem, \'ele\ kJ. Jfı 
vakkat olsun, icat etmezse put 
kabiliyetlerini ka)'bctmek t h 1<e 
sıne uğrar ... 

Bunu niçin sö~ lüyoruz?.. çu 
insanlar gıbi mılletler de nı ' 
zevkine kapılmaktan kendilerırrı 
lamadığmı goriıyoruz da ondan. 

Farzcdinız: Krndı kalınde b r 
gunlük hayat ded~gımiz çe-rçc\e' 
den dışarı çıkamıyor. Buna ağııd 
ağıza söyleniyor ki, kendisinın t 
olcı"ub>"U devletin malı olan bir tıılı 
tclbahir, koskoca bır denildc fc 

! 
fahur dola-ııyor, önüne gelen g 
lcre torpil atı\ or. batırıyor ,e 
cmm·afiakiy etle kaçı:\Or. Kir'l J1 

duğunu kım e de anlamıyor .. . 
Işte buna be ıze bır çok 1 ... hr 

m nlık hikav lerilc kulakları d 
o corta adamcagızın bc.lu a 
1 klarına kadar yay1hvor. gur r c 
yu) or. Düşunmu~ ar k' o tah 
hir gelerek batırdıgı bir yo cu 
misinin içındcld za\•alh ıns n 
kurtarmak lüzumunu duymı;sn 
bedbahtları denızin keyfine bıra 
rak, kendisini takipten kurtarJ11 
için ka~an bir eşey. dir. 

· •'ll.Salini çok işittik. 914 t 
berı cereyan eden tarih bize Jle 

öğrçtmcdi ki... 
Fakat şimdi görüyoruz ki, t 

edilmek istenen sahneler vardır: 
ceraların ilk tadı geçtikten so 
ağzında acısı kalan halkı oyalaıtl 
ve ona yeni zafer ufukları göstl1 

mek için koca Akdenize bir deni 
tı gemisi salıvermek işden bile 
mcdi... 

Akdeniz kimindir? Bunun da P: 
nakaşasını clinledık. Oraya cBııt 
denizimiz!> diyenler \'ardır. Onl 
karşı: 

- Hnyır, bizim imparatorlu[;ıl 
muzun yolu oradan geçiyor! .. Mu olini evvela Hitl rin Bavyera

dakı vıllasına gidecek, orada iki ve
ya üç gün kalacak, dünya siyaseti 
ve vaziyeti gözden geçirilerek mü
hım V"' nihai kararlar verilecek, on
dan sonra Bitlerle Mu olini Berline 
gideceklerdir. 

Cevabını verenler bulunuyor. 
n1111ııurr11111111ııtııııırınn1111111tıHIUllıııtıtıtıuııırı:ıu111111ı•ııuı1111ınıınnuuıuııı1111111unıını11nııııııuıt.&11tnuıııııııııuıııııııı11ıuı • 

kat bugün hala hakiki hıh·iyeti 

K d • h • ı • • d d lanan o tahtelbahiı in yeni bir \ a r a en 1 z sa 1 1 m 1 z e e kuatını> son gelen telgraflarda~ 
rendiğiniz zaman gayri ihtiy:ırı 

Mu olıni, en on yapılacak olan 
ftı IJI'JU xırnutin daiştırak d~eği 

bir tahte bahir mi var ? nu~ör~~~iş:!~~~~ir~u kadar• 

muazzam geçit resminde buluna _ Marmaradn meçhul bır tahtclba - altı gemisi dün saat 17 yi geçe ilk 
caktır. hirin dolaştığı ve bunun nasıl girdi- defa olarak Evrenye sahiline bir mil 

20 eylUlde Almanyanın kara ve ha- ğ'.nin, nerede bulu~duğunun iahki- mesafede gümrük memurları tara
va kuvvetleri Ren mıntakasında bil· kıne çalı~ıldığı malumdur. fmdan, kaptan köşkü k1smen dı • 
yuk manevralar yapacaktır. Bu, u- Dün, Karadmizde meçhul bir tah- şanda olarak görülmüştür. Tahtel _ 
mumi Harpten beri ilk defa yapıla- jt~lbahir göruldüğii haber verilmiş- bahir, limanımızdnn giden Vatan va
cak büyük bir manevradır. Manev- tır Bunun, geçenlerde Marnrnrada 1 purunu görünce derhal denize dal • 
ralarda en büylik rolü tayyareler oy- görülduğü şavi olan tahtelbahır ol- 1 mı tır. Tahtelbahirin hangi devlete 
nıyacaktır. duğu sanılmaktadır. Meçhul deniz- ait olduğu anl2şılamamıştır. 

Musolininin bir aralık HHlerle bir- e e e 
likte bu manevraları da takip edece
ği anlnşılmnktadır. lngiliz bahriye lordluğunun emri 

dır!.. 

Mnamafih gonileri t . 
Akdenizdeki ticaretleri kadar L 1 

temadi tC:'cavüzlerle haysiw•tlcri 
müteessir olan İngilizler içın d 
yanın sabrü tahammül rekort 
kırmak iddiası mevzubahs değilCi 
Eğer İngilizler bugün bu kadar 
h~mmül eder, olup biten şeylere 
kadar aldırış etmez görünüyorlt! 
bu hep 942 senesine kadar km·"t 
lcnmek için bir kcı e '\ erdiklerı 
rarı hakikat haline getirmck•e 
zım olan zamanı kazanmak ma1' 

Ziraat teşkilill Cebclüttarık, 3 (Htl.S".ı.si. - Gaze - v~puru terketmiye mecbur olmus _ ailedir. 
temizi ma7dneyc ııerirken) - Ingı - lar ve cümlesi karaya çıkmışlardır. İngiltere, csulhün devamı> iç 11 

lız Bahriye Lortluğunun bütun İn- Fakat biraz sonra vapurdan yüksek gün alabildiğine· silahlanmak ''
11 

giliz donanmasına hitap eden emri nlevler çıkmakta olduğu görlilmü~ yetindedir. Dünyanın mukadd€J" 
bu sabah Cebelüttarıktaki harp ge- ve me::>elc Marsilya deniz itfaivcsine bir gün, yeniden büyük bir h 
mılcri süvarilerine ve Akdenize a- haber veriJmlştir. gösterecekse bunun mes·uu)et 

Yeni ziraat te§ki15t kanunu tatbik 
edılmi,Yc brı~lanmıştır. Yeni kanun, 
bılhassa yüksek tahsil görmüş. yük
sek mekteplerden çıkmış olnn mes
lek memurlarının birer de.rece ter-
fiini temin etmiştir. çılmış bulunan deniz fırkalarına teb- ttraiye vapurları gemiye yaklaş- her halde başkalarının boynuna c; 

liğ edılmiştir. Bu emirde: makta olduğu sırada ambarda bulu- mak için çalı~ılacaktır. 1914 har 
Harbiye mezunları c Akdenizdc ve İspanyol suların- nnn cephnnc ateş almış ve müthiş nin mes'tıliyeti hatırlardad.r 
Harbiye Okulundan bu yıl mezun da sulhü takviye etmek ve hadisele- bir tarraka ile p:ıtlamıya başlamış _ İkinci Giyomun bovnuna sarılıJll 

1048 genç yarsübaydan 600 ü b~ı sa- rin ıhtilatına mani olmak vazıfesini tır. Bunun üzerine vapur sahile çe- O zamanki Almanya. bu mes'ulı) 
bah hususi bir trenle Ankar~dan gel- ifa eden imparatorluk donanmasına kilmiş ve bu esrarengiz yangın hak- tin acısını harp esnasında ,.e h 
mistir. karşı yapılan hava ve dcnizalb ta- kında tahkikata başlanmıştır. Bu t<:n sonra haklı ycya haksız çok 

Bunlar şehrimizde muhtelif sınıf- arruzları yine dünya sulhünün des- cephanelerin ne suretle vapura yük- miştir. Bundan sonraki harbin J1l 
!ara mensup askeri tntbikat okulla- teklenmesi ve milli, maddi menfaat- letilmiş olduğu mallım olmadığın - uliyetini kim yüklenecek? .. 
rıncla stajlarını göreceklerdir. !erimizin himayesi bakımından im- dan bilhassa bu noktanın aydınlan- Her halde biribirini takip cdcrı 

paratorluk donanmasını fevkalade ması için tahkikat yapılmaktadır. bepler bir giin gelecek bir ye 

ıran heyeti 
Trakya manevralarına iştirak e

den İran heyeti dün Ankaraya 
varını~. merasimle karşılanmıştır. 

Heyet pazara, Toros ekspresilc ve 
Nüsaybin yolilc lrana dönecektir. 

Çay yetiştiriyorlar 
Rizcde yetiştirilen çay fidanla -

rından iyi netice alındığı için <'ay ye
tiştirme işinin genişletilmesi karar
laştınlmı~tır. 

Devlet çiftlikleri 
Devlete ait çiftliklerin ve nıüessc

selerin vaziyetleri tesbit ettirilmek
tedir. Bu tetkiklerden sonra bunln-
Lrın bulundukları muhitlere ve b i
tün memlekete n faydalı birer ôr
n k olabilme i için bir proje hazır -
!anacaktır. --
Zavallı ir anne 

Ankarada ticaret yapan ve i~ için 
iki gün evvel buraya geldiği zaınan, 
oğlu Muizin Olmesinden müteessir 
olan anası dün Ankarada çıldırmış -
ıır. 

müteyakkız bulunınıya sevkediyor. =-=============== toplanacak, yeni bir Avrupa Jııı 
Milliyeti ve hüviyeti meçhul deni -• B JJ k açmanın mes'uliycti dönüp dol

3 

zaltı gemilerile tayyarelerin harp ve eş yı ) rak kim bilir J..."imlerc isabet cdeC 
ticaret gemilerimize karşı göstere- s • fü! Mütemadiyen tabancasile oY 
bilecekl ri tecavüz cür'eti ihtimali anayı programı yan bir adam crgeç bir kaza cık 

in atı biten fahri alar da kendisini yaralarsn cna ncı) daima göz önünde tutularak bu ne
vi her hangi bir taarruz karşısında 

mütecavizi derhal teslim almak ve
ya imha etmek, imparatorluk do -
nanmasının birinci vazüe_i o1mah-
dır.> 

Üssübahrideki hava sanki bir harp 
arifesinde bulunuluyormuş gibidir. 
GcmLude izin kaldırılmıştır. Harp 
filosu daima stim üstünde bulun -
durulmaktadır. 

açılacak 
Beş yıllık sanayi programımız m~

cıbince iki yıldanberi kurulmakta 
olan fabrikalarımızdan Gemlikteki 
Sun'i İpek, Bursadaki Merinos •ün 
ipliği, Nazilli Basma Fabrikalarının 
inşaatı bitmiş gibidir. Bu fab:-ıkala
rın üçünün de buay içinde küşat re
simleri yapılacaktır. 

Her üç fabrikamızın açılma rcs-

Bir gemideesrare 
giz surette bat ı 

• mini bizzat Ba~veldl İsmet İnönü ya
pacaktır. 

İnönü, bir hafta sonra şehrimize 
Mar ilyn, 2 (Hususi Muhab!rimiz- gelecek olan iktısat V<!kili Celal Ba

den) - Panama bayrağını ta§lyan var ile birlikte buradan do!!ruca 
Gyuri vapuru Marsilyada esraren -
giz bir surette batmı tır. Vapur Pi
reden aldığı eşyayı çıkarmış ve Bar
selona cıkanlmak üzere yeniden bir 
çok ) ük almıştır. Ertesi gün ambar
lardan birinde yangın çıkmıştır. Ge
minin 'esaitı yangını s5ndurmiye 
kifayet etmediginden mürettebat 

Gemliğe gidecekler, oradaki mera
simi bitirdikten sonra Bursaya ve 
Bursadan da Naziliye geçecekler ve 
orrdan şehrimize dönecc>klerd'r. 

Fabrikalar parlak merasimle açı
lncaktır. Mahalli halk ve belediye 
şimdiden büyük hazırlıklar görmek
tedirler. 

pek nz bulunur, başkasını yar!ll• r 
ctöhmetlh sayılır ... 

Ahmed R " 
ı1111ınııııuımur11111uınn111111uı11111111111r111uıruınuu111 '1 

Bir eroin üşkü~
hastanede öldil 

Mahkemece, Akıl hastanesinde 
daviye mahkum edilmiş olanlar 
eroin müpteHısı Osman, hastane 

kaçmış, tekrar yak&lanarak eV'\'f 

gün hastaneye yatırılmıştı. Dı 3 

kaldıgı müddetçe fazla eroin kıl 
nan Osman, hastanede ölmu tııt 

A si ız çık n ıralC 
ha erleri 

!rakın Tür ki) e Sefiri Naci Ş 
ket Beyin, Kralın Umumi I~fıtıpl 
ne tayin edilerek yerine eski 13s, 

kil Hikmet Süleymnn Beyin tıı 
edildiği hakkındaki haberler te1' 
olunmaktadır. 
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.. İstedigi,m - gibi. iYi Bir iŞ -
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Halk F ilozofu-! ff f f · d iyor ki : 

i ayre 8 meym ~:~y!e:pu!~~:~.:~i- Yeni bir verem pavyonu ;::~::.~~,::~ -
;:~~c :ıa;:. ~~~a!~~~~: ;::r:l:ı~ •ınşasına başlanıyor Gazetelerımiz, ckserıya, yabancı 

k dikkate dcğcnleri not ederim, sonra, memleketlerde olup biten \•ak'aların s 1 z av u n ya bir fıkraya, yahut bir hikayeye -·--- tafsiliıtı, resimlerile dolu olarak çı-
mev.::u yaparım. Dün not defterimi <" hh . 'r k Al t . b . ·çin yüz kar Bir çok okuyucular, bu halden, 

lJ" • • yokladım, şu mükalemelere rı·stla· t.Jl zye I' e Q e l U lŞ l şik~yetçidir. Fakat, bu işde gazete-

1 a/nzz kokusunun ve rengınzn d:m. Buraya r.ırasile yazıyorum: b • ı• k h cayacak lerin de haklı olduğu taraf yaJc de--
• FESTIVAL ln lrQgQ ya ın para ar ğildir. Çünkü, memleketimizde - ga· 

güzel olmasını şart koşuyorlar - Yahu. fe<tival bit yor, şimdi ne H •ybclinda Sanatoryomuna yeni bir pavyon ilılve edilecektir. Bu ye- zete Sütunlarına geçmiye iôyık - h1i-

ş. 1 yapacağız?.. ni yap;lacak pavyon 50 yata~lı olu~ mevcut pavyonlar arasına ya- dise pek fazla değildir. Binaenaleyh ımnL rnemlekeUerinden bilhas- mız ka\"Unlar tatlıdır. Ve hiç bir - Eglenmiye başhyabıhnz. 
1 
pılacak dıger pavyonlara rapledilecekhr. • kariin merak ve heyecanını tatmin 

. sa ısveç Norveçten yapılan hır memleketten tatsız kavun arzu edıl· İHTiFAL Bu pavyonun inc:aatı için 81913 lirn keşü yapılmıştır. 13 cylulde Sıh-
~uracaatıe, memleketimizden tatsız rn~mektedir. Şırnal memleketlerinin - Merluım Namık lsm.aıı «.in bir hat Müdüriyetindeki Sıhhi Mrıessescler Satınalma Komisyonunda eksilt· 
a:~ istennü~tir. bu t..ılebı, evvel' hayretle kar .ılan- ihtifal yapılacakmı .. ı mesi yapılacaktır. Pa\·yonun ihalesi yapılınca, inşaata derhal başlana -

için, gazetelerimiz, sütunlarının ya
rısından çoğunu başka memleket hfı
diselerine hasretmiye mecbur olur
lar. 

fa~S\eç ~~rveçliler, bilhassa ı~tsız, mış. fakat sonr , bu ı;ıın miımkun °- ) - Duydum. Zavallı Namık. · caktır. Bu pavyonun ilavesi, Heyb>:!li Sanatoryomunun kadrosunu e~y-
at rengı \e kokusu iyi olan ka' lacağı nazarıdıkkate alm:u-ak ona 1 - ."eden za •aLlt?.. ce genişletmiş olacaktır. Heybeli Sanatoryomu hfılen doludur. Ekserıya 

~nlara daha fazla para vermekte- gore hazırlık! r gorülmcsi kararla•· - Tet,fik Fikretı ilıtıjalLe bir ikırz- f ~sta kabulü için müşküHit çekilmektedir. Fakat, yurdun dört bir köşesinde 
öyle hadiseler de olur ki - bu işde 

gazeteler haksızdır - matbuatımızda 
hiç bir akis yapmadan geçip gider-

ırl~:· tırılm.ı~tır. Ancak. İsveç ve Nor~eç- ci defu. öldı rd tler. Ayni şey onun Yeni pavyonun, önümüzdeki ilkbaharda ikmnl edilerek açılması 
Dı~cr taraftan gelecek mnhsul lıler, rengi \e kokusu iyı ofon !·avun da ba ma gelecek! mümkün görülmektedir. Heybeli Sanatoryomunun büyümesi takdirle 

ın:vsınımde İsveç Norveçle iktısadi ısted1klerı ıçin bılh:ıssa bu nokt.ı - DERS karşılanacak bir hfıdisedir. 

l~~~seştt:ı~t~;ı~:z~n:~~~~;~: :aı:· ~:,:uı~~~~~~ıı~,d~:~~~tı~a::oıı~:;d~:~ Belcd~~u:::.ı;;~ i;i~ ~~; l:;'. ~:'. "Jj;[;'Ji"i};""'-""""""' '"'""'"'!""'M;·;~·;ı;'"i~i~""'""'""'""m 
n·~ ır. bulun..ı!l vapurlardJn ı.::.tıfad' e l - ımış. 

.___ ıger ınemleketlcre ıhraç ttı ı- lecekt r - Hayır \C a· "iT' uu··ku"' mete Meşahir 

ler. Daha doğrusu, bu işlerde gaze

teciler, vazifelerini yapmazlar vevn 
yapamazlar . 

- Şbylc d '!J r. clt"raf etmek la - n j 

Tarih Evkafta =nndır kı, halkımızın bır kı mında Ba~vurdu 
mu~eret 1 oksaı ı vardır. B ı itıbar. y 

Kı • ~~ [ k la, Belediyenin aldığı cezalara. ceza 
ongresı u ç ay ı değil, uerdıği muaşeret dersı için bir 

o l k n 6 l Ücret denıek lazımdtT•. ~--ıazzr l /arz J.YlQQŞ QT - Her /lalde bunu yazanın elinde 

Sergı kısmı çok kıymetli ! DUn sabah tevziine iddiıısım tevsik edecek bir makbu.::: 
vardır. 

B o[uyor başlandı 'l'ARİH VE TEKERRÜR \ 
det ayın Yirmisinde Dolmabahçe- l Vakıflar Be~müdi.ırltiğu, hayrat _ &.""izim, 1ıakikaten tarih teker- 1 
gres~~~a~~~ak olan büyük tarih kon- hademesının Eylı'.H maaşı ile Vakıf- Tiirden ibarettır. Köpritden geçer -
Prof"" - ış ırak edecek olan ecnebi Iar ıd:ıresi veznesinden maaş alan 1 kcn bunun ispatını gordrım. 

'°sor ve al 1 . .. 1 k dan it"b ım er, gelecek hafta- ldul yetım. \•e rniıtekaitlerın uc; ay ı _ ·c munasebet! 
1 layaca~ıa;~~rşehrimize gelmiye bai- maaşlarının te\'züne dun sabahtan _Eskiden, Koı>riiden ge?enl~den 
1
1 

liükumet· · . itibaren başlamıştır. Hademcı hay~ mıirurıye paraS'I alırlardı. Şımdt, bu-
gelen f u~ızın misafıri olarak rat nıaaşlarına bugün de devam edi- nu. mıhh geçitlerden gP.çmiyenler- ı 

pro esor ••e ~ l"ml · · l l di.ı~n hus . • a ı er ıçın şim- 10 den ceza namile a ıyor ar. 
"'! us- lecek ve 6 Eyliilden itibaren ey· f dır. ı Yerler hazırlanmakta- ı Fikret Adil ' ' 

lıile kadar dul ve yetimlere, 9 Eylü ·- •"''""'""'"'""""'"'"" .. "'" .. """'""'""""''°''""'" 
rn~:~~:~llllizin meşhur tarih si- perşembe gLımi de mütekaitlerin üç 
da gen· emen €kserisi, bu saha • •aylık maa~ları \'erilecektir. 

ışvee l ı 
zırıanrnışı as 1 konuşmalara ha-
zırlanııslaadr ve kıymetli tezler ha

• r ır 

Tarih ser .". . 
sair müze] gılsınc Konya, Izmir ve-
ı ere şeb . . . 
erden b" rımızdekı müze-

de.r·1 ırçok kıt.•metıı· l ·· 
ı rniş ve he -' eser er gon· 

ta ayrılmı tı Psı a~:rı ayrı kısımla· 
Vcsıkalar r. Sergıde çok mi.ıhım 
tarıhi k~ılınetınler bulunmakta \•e 

.. ara aıt f 
Cos~rilmc-kted. aaliyct te ayrıca 

Sergh·c A ı.r: 
l "' • taturk· 

Bir izah 
Gazetenızin 31 Ağust s 937 tarihli 

nüshasının üçüncü sayfasında cBe· 

ledıyede değişiklik olacnk • serle\'
hası alımda b zı Beledıye mi.ıdıra
nının i imleri de tasrih edilmek su-

retıle neşrcdılmı~ hır ) azı gôrdi."ım. 

N cı ı;?den \'e ne suretle çıka.rıldığı 
anlaşılamıy 11 bu ha\•adıs kullıyP.n 

asılsızdır. o şekılde tashıhıni rica e· 

Hayvan 
Mezarlıkları 
Yaptırılıyor 
Hayvanlar için de klta· 

tıeler konacakmış! 
Şehir dahilinde ölen hayvanlar i

çin bır hayvan ınezarlıgı kurulması 
hu:susund tetkıkl"r yapılmasına 
başlanmıştı. Ev\·eia bu mezarlık için 
münasıp bır ) er aranılacaktır. 

1 

derim. Hayvan mezarlıgı ücretlı \"~ uc -
\!alı ve B. Reisi 1 retc;iz rJlnrak ıkı kı ma aynlncak ve 

arı~dan kılmetıı un sahsi hatıra-
derıJnuş ol bazı c~ya da gön-
n up bunlar h 
Yrı buyuk k ın er biri ayn 

1Ymettedirlcr MUH. ÜSTÜNDAÔ hayvan sahipl('riııden isteyenler bu
~~ rada bir yer satın alabilecekler v~.! 

1 

Ş h Avrupada olduğu gibi hayvanlar ı-e r. d h k b .. .. çın hususi m::ıkbereler y3ptırabile- 1 

in a a ço uyu• ce~::;ı~dur ki A'-rupanın birçok 

mu sa a mezarlıklar ve üzeri kitı:ıbelerlc sus-

Parasız Terkos suyu 
vermiyecek mi?. 

• 

Beyazıt c a m il 

Parkı 
Mesela beynelmilel İzmir fuarı a

çıldı. Bu, büyük, mühim, enteresan• 

bir hadisedir. Faknt, şuna eminiz ki, 

İzmirden başkn şehirlerde yaşaynn 

BUyUk adamlar ayrı yere vatandaşların hiç biri, bu funrda ne-
gömUlecek ler olduğunu bilmez. İtirnf edelim 

1 
Belediye, Zincirlikuyudaki asri ki, ~iz g~ze.teci iken, bi~~iyo~z. Se

mezarlıkta bir meşahir kısmı ayır- bebı basıttır ve şudur . Izmır fuarı 

1 
mıya karar vermiştir. Bu kısım me- hakkında Hızım gelen yazılar yazıl
zarlığın nltıda birini teşkil edecek mamış, iyi propaganda, meraklı rek

lve buraya hep tanınmış ve rnuhte· lam yapılmamıştır. 
liI sahalarda memlekete lıüsnühiz • Fuarı gezmiş bir dostumuzun an· 
met ifa eylemiş kimseler gömüle • }attıklarından öğrendiğimize göre, 
cektir. MeŞahir kısmı şimdi Abdül- hakikaten İzmir fuarı, harikulade 
hak Hamit, Ubeydullah ve Ali Ek- enteresan yazılara, makalelere, c. • 
remin gömüldüğü kısmı içine alnrnk 
ayrılacak ve bir numarada Abdül • 
hak Hamit, Übeydullah ve Ali Ek
içinde yol olmadığı ve gidenler sı -
kıntı çektiği için Belediye Reisliği 

asri mezarlıkta derhal yol yapılma· 
sını emretmiştir. 

Tütün 
Satışları 
Çok hararetli 
Yani mahsulUmUz hem 

1 iyi, hem fazla. 
1 Son zamanda tütün satışları hara
retlenmiştir. Bilhassa yeni mahsul 
Üz!!rino ı.cniş miktarda ilk satışlar 
yapılmaktadır. 

Tcsbıt edilen bir istatistiğe göre 

bu yılın son beş ayı içindeki tütün 
sat ları en a7.ami hadde varmışhr. 

Bu beş ay içinde hariç memleket
lere satılan tütünlerin kıymeti, 936 
yılının ayni nyları zarfında satılan 

iitünlo?rden 3 milyon 183 bin lira 

tüdlere, röportajlara uzun zam.an 
kaynak olacak bir hazinedir. 

Halbuki gazetelerin yazdığı, kuru 

laflardan ibarettir. Fuar açıldı, mü
himdir, şöyledir, böyledir, seyyah 

çekiyor, eğlenceler var vesaire ... Pe
ki amma, bizzat fuar nedir?. Neden 

ibarettir?. Neler var orada?. Neler 
teşhir ediliyor, bilmediğimiz, gör • 
mcdiğimiz, duymadığımız nasıl ye
nilikler var? .. Bunların hiç biri ya
zılına mıştır. 

Fakat, diğer taraftan. mesela, Fa
ris sergisini, İstanbullular, yine yal-

nız bizim gazete rimiz vas1tasile 
daha iyi tanımışlardır. İçimizde, o 

serginin, sulh ve har9 pavyonlarm

doki grafiklerin rakamlarını ezbere 
bilenler \'ar. 
Neşir vasıtası nisbeten bol olan 

İstanbul, İzmir fuarının bu kadar ca
hili olursa, artık diğer yurt 1.töşele
rincic fuara ait bilgiyi, varın siz kı
yas edin .. 

mes'ıne .. de yok yerlerındc hayv::ınlar ıçm muazz~m 

/ 
Iü mak~reler vard'ır. 

Sf anbulun. gz•tt-z:kçe bu••yümesi Geçenlerde Izmitte yapılan ~~yük 
Kırkçeşme sularında koli basil daha fazla tutmaktadır. 

Boyuna İzmir. funrına d, vctler 
yapıyoruz. Peki amma, orada neler 
göreceğiz? •• B ilmiyoruz ki. .. 

hn) van mezarlıgından sonra Ode -
mıkrobu olduğu cihetle bu çeşmele- Piya.;a hnrarctle dc\'am ctmckte-

hay f b h l '"' .-.l " miş Beledıyesı de bu maks::ıtla bü-
Q a alı ıg:nı uO gurugor yük bir s:ıhayı tcmizletrniyç baş· 

'( ~:lardanberi İstanbul schri- alab ıldigine büytimcktcdır. Şelmn bu lamıştır. 
h ~ ... retıc k d "' · h ı · imarı -·· ··-cm ·en ılıgindcn bu kadar bi.ıyumc.,ı, cm şe ırın ' 
§ınınude nrso. spekulasyonu, ve merkezden uz klaştıkça taşıma ve ta- Yabancılar mUracaat 
ltğı 1 n:ıa raflarının tabıatıle coğalrnası yuzunden şchırcle hayat pnhalı- ediyor 
diye okı~~ı gıbı sebeplerden, doğru görulmemektedır. ~u. itibarl_a. şiın- Memleketımızde bulunan ecnebi-
sine k r oldugu gıbi c:ehrır. pla•ısız bır ~ekılde alabıldığme bu,ume- ler hakkında çıkarılan (yeni ıkamet 

at'ıt.· • · " • • 
Beled_,)en. meydan \·erilmiyecektır. kanunu) nun tntbıkine dün sabahtan 

teıere • ıye Imar Müdürlui:;ü, şehrin muhtelıf ı tıkametleıdc daha ıtc· ıtıbaren başlanmı:?tır. 
kat • kadar hu} i.tmesının mi.ımk-ün \'<~ mU\ Cık ol.ıcağı h:.ıkkında tetkı- İlk olarak dun Adalar \°C Beykoz 
trı.ll~:Prnı ve bu maksatla bir plan hazırlamı!':tır. Bu plan, .,.ehircilLI.:: kazasında otu n ccnebıleı. aliıka -
ıı.gop ~ssı 1 Prost tarafından da kabul edılmi~tir. Bu plana göre S~rp - dar bulundukları Emnıyet memur
~hr;n earbı ·enın alt ye yan tarafı gibı verl r mu t nrı ol~ak u~erc luklarına müracaat ederek yeni ıl:a
•...._,,""' traf ra do0 ru yenıden y yı imasına ını.isa de cdılmı) ecektır. et tezkerekrini almıyn başlaınış-

hıaıhııuu m QUllllllUhltHUtıUUtllU ffi 

Kı 
Hu1&ıu tnıunuuıınuıuıuu uu 11111nn11 ıtu111111ınt11hıt1tt1111Hntnıuuıuu1111n • I 

•• • !ardır. 

rin kapanması üzerine camilere de 

Terkos suyu isale mesclesindı>n Be· 
ledi) c ile Evknf nrasıncin bu yüzden 
yeni bir ihtiliı! ~ıkmıştı. 

E\'k~t, Terkos suyu için BelC'dıyc-

ye para vermeyı kat'iyen kabul et

memekte VC' camilerin amme ve şc· 

hir müessesesi olması itibarile Be· 

!ediyenin halka, suyu bedava v r

mesi ıktiz e •leyC>ceği fikrinde bu -

lunmakta, Belc>diye ise buna yeınaş

mamaktadır. 

Bu m<'selc hakkında bir anlasma 
elde edılemedigi için Belediye, hü-

kümeln müracaat etmi e ve bu \0 a· 

ziyet hakkında kat'i bir karar \•eril· 
Opekler Bu yıl zegtın ı Bır ny ıçındc yeniden ikamet t Z· 

~ kcresı .llmı)an ecnebiler hJkkında 
I ı,. / 'it il h ı •• l ı kt r mesini isleıniye karar vermiştir. en ere ıvıa su u kanuni muamc e \'apı aça 1. 

A l ? Ç k VERGi. TAHSİLİ USULÜ ~ ınıyor mu. o iyi · 
bev1 t --. -h-•ı b tab t' d nt!f\Ollcırındn )Olcul.ırın lhr&C&t lmlzda mühim b ir v e 1 s• ar 

~:ı b ' rındc }ahat eıtıklcri \·e- servet t emin edilecelı: I; 
l:ı:ındır Yerden diger bır kasabayı A . ..ıkaaJrl ıa gelen malümata gö--

•a J~td,klerı kedı \"e kopeklerden re bu sene zcytın mahsulu bütun g·d·p toplıyacak 
c-

1 
rr.poru aranması mecburidır. 

->on Za mıntakal rda çok iyıdir. 
da b nıanlarda banliyö hatların- Buna mukabıl bszı harı~ memle-
n0 taber göti.ırulen veva viık va· 1 - ·-
c. l'ltına b • ketlt>rde zeytm rekoltesi geçen yı a , 7_ b J •d • • 
~kı 11 kılan ıuks ev kedı ve kö- nazaran dah'.l az tahmin edılmekte- Ha!K.ın şu eıere gı ıp vergı dı ,

1 
rı.nd n de sağlık tezkeresi ar n· 

ı(!:· goruldüğı.inden bu havvan bes· dır. yatırması usulu·· ı·yı· deg'"'ı' l 
"

11\•e tn ' " Geçen yılın mahsulünden elde bu-
ll1ern er aklı olanları memnun et- !tınan zeytin \'e ze'-'tınyağ .stokları l 1 b. . . i d d ~a,.,, ışt_ır. Mesela 1stanbuldan Flor· _. . E vvelce &lediy<', yeni tahsildar ar a ıp ına \'t! arazı vergıs c a-

" ... g d da ~ok azalmıstır. Yeni yıl zeytın ve hil olmak uzere bütun v~rgilerı mük~lleflcrin ayağına kadnr gide -dcı.: 1 k
1 

"'n bir ailenin beraberlerin- zevtınv·'g mahsulu"'ı1den olmak Üze· f k t b" b k k d ·· b f" OPek _. ".. rek tahsil etmeyi knrarlaştır~ış, a a ır ucu ay o ar once u ı-sınd,, ' \"eya kedi için her defa· re • ."ımdı"den l1arı·ç pi'-·asalardan qc. h ı· t k . l k l . ·ı t t .. nut h • " kirden tarnamıle vazgeçJlmı:?, at a am a ·sı o ara· yo vergısı c eıı e. lınd · e assıs bir baytar heye - car·ı.,rımıza sı"parıs.lcr "'-·npılmasına b l d" · · ı · · "k l · en (&t.1 k ... " siper resunlerinden ga)Ti bfüür. e e ıye vergı ve resım erınm mu e • ı in . 6 ı raporu) alınması halk 
Ahrnu kulatı mucip olmakta idi. başlanmıştır. lefler tarafından şubelere bizzat getirilmesi mecburi kılınmıştı. 
cı lr~n D Zeytin ve zcytinyaglarımF karşı , Halbuki şubelere muracaat ederek 937 ye ait vergi veyn re::.iınk· 

CJ,.,. evlet d iryolları ıd:ı.resi ecnebı memlbketlcrde go··sterilen bü- d 1..:ı ~ •• -ı ·· t- 937 ı· 1 ·ık · "1llın ı - rini yatıranların çok rruıh ut o uug.ı goru muş ur. ma ı yı mm ı • uç 
dığı bır ;ıu~ul rh.igu teşkilatın:ı ver- yi.ık rnğbetten bu yıl d zeytm ve ayı tornam olmasına rağmen t~r.un edilen varidat, beklenildiı;ıinde:ı az-
dıler1· mır e luk ev köpek \'e ke-
~ nın b nl zeytınyağ ihracatımızın çok fazla o- dır. 

ra.beı-' ıyo trenlerınde yolcu lacagı ve bu seb<?ple dahil pi ·asa - Halkın henuz bu usule alqmamış olmasr ve mı:ıli yılın ise başlnr.gı· 
lece.,1n. ınde serbestçe götürülcbi - B · "b ı h Ik 
" "' ı, ancak larda zeytin \'<' zeytınyağ fiatlarının cında bulunmamızın do amil olduğu sanılmaktadı r. il ı t ı ar a a a 
-.ın k"'d uzun volculuklnr i- b ı l b ı d" · 

" ı v k- " b ı ;;. t h · a·ı munasip şekillerde yeniden tebligatta u unu up e e ıyc vcrgı ve re-ttı aran e ·opeklerden sağlık rapo- yıne yüksek u umıca,,;ı a mm e ı • 
llla sımlerini bizzat şubelere getirmeleri bildirilecektir. sını bildırm · tir. 

1 
mekt~ı-r. 

dır. Kısa bir zamanda bütün tütün 

mahsulümüzün harnretle satılacağı 

ümit edilmektedir. -·-....-
Muallimler mektebe 
yakın oturacaklar 1 
Maarıf İdarc:si ilkmcktep mual - ı 

limlcrinin behemehal iş sahasına en 

yakın ınıntakalarda oturmalarını 1 

mecburi kılm1ştır. Bu mecburiyet, 
bilahare ortamcktcplerdcki mual -
limler.:? de teşmil olunacaktır. 

Heyetler memleket· 
~erine dönüyorlar 
3 üncü İstanbul festivali diin ak

sam Tepebaşı bahçesinde verilen 
bir veda müsameresi ile sona ermiş· 
tır. Festivale iştirak eden yabancı 

heyetler yarından itibaren memle-
1 ketlerine döneceklerdir. 

E k mekl'Jr kiğıda 
sar1lacak 

Belediye, mikroptan korumak için 
ekmeğin ve frnncalaların kağıtlarn sa
rılarak satılmasını kararlaştırmıştı. 

Bu husustaki kararın tatbikine bu 
ayın 15 inde başlanacaktır. 

Belediye, Fırıncılar Cemiyetine 
dün bir tezkere ynzarak keyfiyeti bil
dirmiştir. 

-·-
Yedi Ortamektep 

Bu yıl yeniden Cağaloğlunda eski 
Ameli Hayat Mektebinde erkek, Çn
pada Kız 0ğretmen ttabikat ınek · 
tebi binasında erkek, Cibalidc Muh
telit, Taksimde muhtelit, Beşiktaşta 
erkek ve ÜskÜdardn üçüncü bir er· 
kek orta mektebi olmak üzere yeni
den yedi orta mektep kurulmuştur. 

Bu mektepclrin yerleri, kadrolan 
ve açılmaları hakkında dün Ankara
dan emir gelmiştir. 

Halk filozofu 
•HU1HlbllltHUfUtlntuıuı• ... •HllltNlltılUlllllllUUHINllU11flln 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Veremi sirayet 
Ettiren bir vasıta 
Bir okuyucumuzdan aldıgımız 

ıayanıdikkat bir mektupta su ciim
.eler var: 

cİstanbulda bir kesekiiğıdı me
:elcsi vardır ki, kimsenin nazan 
dikkatini cclbetmemektedir. Alt§ 
veriş ettiğiniz zaman, -bilhassa yi· 
yecck şeyleri- aldığımız her şeyi 
kesckağıdına koyarlar. Fakat, bu 
kesckağıtların.ın mü.him bir kıs • 
mı, eski gazetelerden, kağıtlardan, 
kitaplardan, defterlerden, yani, 
binbiT §ekilde toplanmış kağıtlar
dan yapılır. Bu kağıtlar, da1ıa ev
vel bir çok ellerden geçmi§tir. Bir 
çok pis µerlerde durmuştur. Bir 
çok kimselerin nefesi bu kağıtlar 
üzerinde kalmışt1r. Böyle olduğu 
1ıalde, bıı kağıtlarla kesekağıdı 

yapılır ve içine yenecek madde
ler ve saire konur. Bu kesekliğıt
ları pistir, her tiirlii mikrobun yu
vasıdır. B undan ba§ka verem mik
robu da uardır. Acaba, alakadar
lar , bu kesekılğltlarnıda pislik gör
müyorlar mı? Bil1ıassa uerem t'ize-
1·inde duruyorum .. Çünkü. btı ga· 
zeteler, defterler, kitan ynprakları 

Jıastalıklı bir taksim insanlan11 e
linde dolaşmış olabilir. Bir çok has
talar, bu yapraklar üzerinde te
nef /üs etmişlerdir. Daha bir çok 
mikToplar da bulunabilir. 

Hulasa, bu kesekiiğıtlan Jıak -
k.'"lnda bir karar vermek 1azımdır. 
Yedi{rimiz bir çok maddelerin içi
ne konulduğu bu kağıtların nasıl 
olacağı tesbiı edilmelidir.~ 
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Anadolu yakasında Müthiş 

b. ki .. Bir rekor genç ır up 11037metreden 
., 

Klübün reisi bay Şevket bir taleoeslle klü b iin bahçesınoe 

Atlıyan pilot 
Gökle yer arasındaki 

Bu seyahat yarım 
Saat sürdü 

paraşütle en yüksek mesafeden 
atlama rekorunu kırmış olan 

Sovyet tayy arecisi Kaytan ov ahi -
ren 11,037 metreden paraşütle ka -
raya inmek suretile bundan evvel 
tesis etmiş olduğu rekoru kırmıştır. 
Kaytanov'un bundan evvel tesis et
tiği rekor 9,800 metre idi. 

Kaytanov paraşütle inmekte bü -
yük bir mütehassıstır. Tayyareci bu 
sayede çok şayanı dikkat müşahede
ler tesbit etmiştir. 

Kaytanov son defasında soğuk -
tan üşümemek için kürklü bir kom
binezon giymiş ve başında, bir ucu 
küçük bir oksijen şişesine bağlı bu
lunan bir teneffüs maskesi bulun -
d'uğu halde tayyaresine binmiştir. 

Biri sırtında, diğeri de karnında ol
mak üzere iki paraşüt bulunuyordu. 
Tayyare 11,037 metre irtifaa varın
ca Kaytanov paraşütlerini ve açıl

ma tertibatını, teneffüs maskesini 
ve oksijen şişesini muayene etmiş -
tir. Pilot motörü yavaşlattıktan son
ra Kaytanov kendisini boşluğa at -

Bir şişenin zaferi 
Yazan Naki Bora 

Oönuyorıar. aonuyorıaruı 

Q tomobil barın ışıklı kapısında Dedikten sonra yine çekildi. 
durdu. Güzel, düzgün endamlı Mualla ayağa kalktı, soyurıJll~ 

bir kadın arabadan atladı, etrafına b ıa ~ aşladı. Yalnız bir kombinezon 
bakmadan adeta seker gibi yürüye - rıl' 

lınca valizini aldı, açtı. Fakat va 1 
rek içeri girdi. 

Direktör holde dolaşıyordu. Genç beraber ağzı d.a bir karış açıldı: 
kadını görünce seslendi: - A .. a .. 

'ı - Mualla, biraz gelir misin? Diye hayretle haykırdı. 
, Güzel misafir, direktöre doğru yü· Valizin içinde varyete elbise!C~ 
rüdü, elini sıktı, sonra dudaklarınİn nin yerine bir iki cıvata, bir tüp si! 

1 
ucunda tomurcuklanan bir gülüşle lüsyon ve bir büyük ~işe kanvakll 

1 

sordu: başka bir şey yokt:.ı. 
--: Bir .. şey mi söyliyecek.tiniz? .. Mualla işi anladı. Evden çık~rkfl' 

E ylülle beraber başbyan sonba • 
harın her memlekette biricik eğlen
cesi at yarışlarıdır. Memleketimizin 
ner tarafında yarışlar için hazırlık • 
Jar devam etmektedir. At ve atçılı
ğın ana vatanı sayılması icabeden 
yurdumuzda şimdiye kadar istan • 
bulda .Sipahi Ocağı. isimli mües • 
$CSe ile Ankara Atlı Klübü mevcut
tu. Bu iki klüp de senenin muayyen 
zamanlarnda yarışlar tertip ediyor. 
müsabakalar yaptırıyorlar. Fakat 
burada çalışanlar memleketin müm
taz zümresine mensup kimselerden 
ibarettir. Halbuki milli sporların ba
~ında bulunması liizımgelen cAtlı 

spor. henüz halka mal edilmiş de -
ğildir. Bu noksanı yerinde telafi et
mek için ortaya atılan Emekli Bin
başı Bay Şevket Ertok'un .Anadolu 
Yakası Atlı Spor Klübü. görülmiyc 

Bu dört aylık klübün 47 azası ·ı m~~;~areci karaya inerken vücu-

b 1 d dü büzülmüş ve yuvarhık bir şekil Var • ÇOğU aganıar lTe almıştı. Vücudü bu halile muttasıl ._ ___ """-~ı....:ı:::..-..:iiiL--.4---~;...--------= havada daireler resmediyordu. Tay-

I Dırektor mukaddemeye !uzum gor-
1 

telaşla kendi çantası yerine metres' 
meden kat'iyet ifade eden bir sesle: f" C d 

1 1 P' 
~o or eva ın çantasını a mış ı. 

1 ...- Numaraların artık seyircileri cW rektörün oltimatomu üzerine 
1 bıktırdı, iki aydan fazla oldu, her selerini unutması kafasını büsbiiti)ll 
I akşam ayni hareket... Bunun sen de allak, bullak etti, şuursuz bir hafe · 

farkındasın ya. Artık bunların de - katle eli konyak şişesine uzand:, ai 
ğişmesi lilzım ... Bu akşam yeni bir bsf 

değer. 

Anadolu yakası Atlı spor klübünden üc Türk kızı 

Kadıköyünde, Fener yolunun ten
ha bir kö~esinde eski saray mensup
larndan Ahmet Eyüp Paşaya ait ge
niş bahçeli bir köşkün alt katında 
bulunan klüp istasyona 7 dakikalık 

1 

maktadır ve klübün varidatı şimdi- hususunu düşündürmektedir. bir sose ile bağlıdır. Büyük, duvar- 1 
lik bu membadan tedarik edilmek • LERİSİ VE ARABA SPORLARI 

ların tahdit ettiği geniş bahçede iri 
tedir. kestane ağaçlarile süslü yollar ve 
Azanın kendi atları bulunmazsa beyaz parmaklıklı manej ve kulvar-

lar, b;ırasının ata meraklı insanlar 1 muallim nezareti altında bir saat 
tarafından işgal edildiğini ilk ba _ ders için 50 kuruş ve muallimle bir
kışta gösteriyor. li

1
kte arkazıd· gezintisi ~·apılırsa 5 lira 

B • 1 b 1 k"" k A d a ınma ta ır. eyaz, yag 1 oya ı oş ; c na o- .. .. . .. 
Ju Yakası Atlı Spor Klübü• nün mcr- Bugunku vazıyette atlı sporu luks 

k b. d · tcliıkkisinden kurtarmak gavesile ez ınası ır. ~ 

4 A YLlK MESAİ tesis edilen klübün azası arasında 
Profesör Mazhar Osman, Yol müte
ahhidi Abdurrahman Naci, Mühen
dis Sait Osman gibi tanınmış zevat 
da bulunmaktadır. 

Muharririmize izahatta bulunan 

Burada günün muhtelif saatlerin
de pistte ve manejlerde çalı§an at
lar ve atlılar göze çarparlar ve her 
manejde erkek amatörlerden ziyade 
kız binicilerin meşgul oldukları gö-
rülür muallim ve Bay Şevketin muavini 

Klübün reisi Emekli Topçu Bin - Necati Barker klübün bu seneki Si· 
pahi Ocağı konkorlarına hazırlan • 
makta olduğunu anlattıktan sonra 
dedi ki: 

başılarından Bay Şevket Ertoktur. 
45 yaşlarında bulunan ve spor me -
rakı muntazam vücudünden belli o-
lan reis, günün hemen her saatinde - Bugünkü bütçe mülfıhazası bizi 
talebelerile uğraşır. geniş mikyasta konkurlar tertibin• 

den ve bunlara hazırlanmaktan alı-A tlı Spor Klübü, resmi çalışmala· 
rına ve firmasına sahip olalı henüz koymaktadır. İ~te bu sebeple şim· 
4 aydır. Atı ve atlı sporu seven ar- dilik beynelmilel müsabakalara gir
kadaşlarının teklifi, memlekette bi- meyi muvafık bulmuyoruz. Fakat 
nicilik ve at bakımının, daha doğru- ilerde klübün inkişafı, ve ümit etti
su atlı sporların halka mal edilmesi ğimiz yardımları görecek ol•ırsak, 
gayesini güden Bay Şevkete bu mü- bunu da düşüneceğiz. Müsabakalar
esseseyi kurmak azmini \•ermiştir. da kazanacağımıza eminiz! 

Klübün 4 aylık mazisine ra.ğmen Klübün bir baytarı, bir doktoru 
şimdilik 47 kişiden ibaret bulunan vardır. Baytar muntazaman hayva
amatör binicilerinin yarısından faz- na tın sıhhatile meşgul ol~akta, .dok
lasını kadınlar te<kil etmekte ve Bav tor da kazalara karşı sıhhı tedbırler 
ş~vketin ifadesin~ göre bunlar fev-· •almak vazifesile mükellef bulun -
kalade muvaffak olmaktadırlar. maktadır. 

İyi bir maksat uğrunda keseleri- Bay Şevketin teşcbbüsile Kadıköy 
nin ağzını açmaktan çekinmiven ida- Halkevinc müracaat eden idare he-

• re heyeti klübün inkişafı için fev • yeti, gayelerine ulaşmak için Hal-
kaliıde çalışmaktadırlar. kevinin tensip ed~ceği gençlerden 

Klübün muntazam ahırları ve bir lüzumu kadarını meccanen ders ver-
de mükemmel manej yeri vardır. 

Ahırlarda pansiyon hayvan bulun
durulmakta \'P amatörlerin istifa -
desine de hasredilen bu hayvanlar 
yalnız yem bedelleri mukabilinde 
bakılmaktadırlar 

ÜCRET TARİFESİ 
Muharririmize bu müessese hak -

kında izahat \"er.en Şevket Ertok, bu 
noktaları izah ettikten sonra alınan 
ücru tarifesini de göstermiştir. Klü
be intisap için beş liralık bir duhu
liye verilmekte ve her ay da bir ila 
iki liralık bir ücret taahhüt olun -

mek üzere haftanın muayyen gün -
lerind~ manejlere davet et'.nistiı;. 

Halkevinin muvafakati üzerine ~im
dilik bu talebele:e eldeki az vasıta 
ile de olsa dersler gösterilmektedir. 

Maamafih. Başvekiıletin atcılığı 

halka mal etmek ve biniciliği talim 
. maksadile bundan evvel yaptığı bir 
yayımda atlı sporlarla uğraşacak 

klüplerin civarlarındaki atlı kıt'a 

garnizonlarının hayvanlarından isti· 
fade edebileceklerini bildirmesi klü· 
bün S~limiyedeki Topçu kıt'asının 

hayvanlarını bu derslere celbetlll('si 

Klübün şehir içinde de faaliyette 
bulunmasıni tensip eden idare heye
ti, Kadıköy rıhtımındaki eski İtal
yan mektebine taşınmak üzeredir. 
Burada kış mesaisi başlıyacak ve kış 
programları tatbik edilecektir. 

1 Klübün ilerde inkişaf edecek me
saisi arasında araba sporları da mev
cuttur ve şimdiden yarış briklerile 
çalışmıya başlıyan amatörler bu se
ne Sipahi Ocağı müsabakalarına 12 
brikle iştirak edeceklerdir. 

B.1:1 Şevket manejinin en mu • 
vaffak olan gençlerinden Güzin, Le
man ve Mediha ile bu sene müsaba
kalara girmek için yetiştirmekte ol
duğu kendi oğlu 10 yaşlarındaki Nec
det Ertoku atlı talimler sırasında bi
ze tanıtarak dedi ki: 

- Şimdilik çalışacağız, büyük bir 
feragat ve tevazu içinde uğraşaca
ğız, koşacağız, yorulacağız. Seyisliği 
bizzat yapıyoruz ve yapacağız. Her 
şeye göğüs gererek bu işi yürütmek 
tasavvurundayız. Öyle umuyoruz 
ki bu mesai bize gayemizi temin et· 
tirccek, hem memlekete ve gençliğe 
hizmet edeceğiz, hem de bu spor sa
hasında muvaffak olmuş v olacak 
unsurlar yetiştirmekle mükafat gö-

Londrada ölen meşhur bir avu 
katın vasıyetnamesi açılmıştır. Bu 
vasiyetnamede avukat eski Macaris· 
tanda ve şimdiki Romanya arazisi 
dahilinde doğduğunu burada Ann:ı 
Gal isminde bir kız kardeşi olduğu
nu ve bütün servetini bu kadına 

terkettiğini bildirmektedir. 
İngiltere mahkemesi bu ';(adının 

bulunması için Romanya hükumeti· 
ne müracaat etmiştir. 

Romanya hükumeti Anna Gali a
ramış, 10 yıl evvel çok fukara düşea 
kadının bir fabrikada amele oldu
ğunu ve bir de kızı bulunduğunu öğ
renmiş, fakat kadını bulamamıştır. 
Avukatın mirası 400 bin lngiliz 

lirası miktarında imiş. Bunu duyan 
bir çok açık gözler Anna Gal olduk
larını iddia etmişlerse de bu iddia -

f larını ispat edememislerdir. 

yareci yukarıdan aşağıya laklaklar 
atıyor ve bu sırada paraşütlerinin 

ikisi de kapalı bulunuyordu .. Sani
yeleri birer birer saymış ve karaya 
yaklaşınca damları, sokakları ve a
rabaları tefrik etmiye başlamıştır. 

Bunun üzerine sırtındaki paraşütün 
açılma tertibatını çekmiştir. Jpek -
ten yapılmış olan nısıf daire hemen 
çantasından çıkmış, bunun üzerine 
Kaytanov da oldukça şiddetli bir 
surette sarsılmıştır. 
Paraşüt bacakları arasından ge -

çen kayışlarla gövdesini sarmış ol -
duğundan bu sarsıntı vücudün her 
tarafına birden yayılmıştır. 

Ka tanov llu ~uretle karaya in -
miştir. Bu iniş tam yarım saat sür
müştür. 

Paraşu tıe b ir s ukut 

Tayyareci yalnız sırtında bulunan 
paraşütü kullanmıştır. İhtiyat ola
rak aldığı ve karnında bulunan di
ğer paraşütü kullanmıya lüzum gör
memiştir. 

katili! 
Bir kadın parası olma

dığı için evladını boğdu 
F ransanın Nant şehrinde garip 

bir facia olmuş, bir kadın çocu

numara göstermezsen yarından iti
baren hesabını kesmek mecburiye
tinde kalacağım. 

J Bu tepeden inme ihtar genç artis
tin kt fasında bir bomba gibi patla· 

tı, yudum yudum çekiştirmiye 
!adı ... 

Bir nefes sigara, bir yudum I<oo· 
yok. 

Bir yudum konyak, bir nefes ;ı• 
gara. 

dı. Kıpkırmızı kesildi. Fakat kendini 
Kapı ikinci defa vurulup da: 

çabuk topladı, asabiyet rn tecssürü-

1 mi belli etmemek için cebri nefsetti. 
Kadınlık ve san'at gururu her kuv
vetin ustüne çıktı , müstağni bir ses
le: 

- Siz bilırsiniz. 
Diye cevap verdi. Sonra sekerek 

girdi holden, bu sefer hoplaya hop-
1 ıaya ilerledi, odasına doğru yürüdü. 
Odasına gelince elindeki küçük va-

1 Iizi bir kenara fırlattı. Sonra bir ıs-

:rap külçesi halinde şezlongun ucu
na çöküverdi, başını avuçlarının içi· 
ne aldı, düşünmiye başladı. 

Direktör san'atini hiçe saymış, iz-

- Sıra sizin, haydi. 
Dedikleri zaman şişedeki son ksl" 

yak yudumu da Muallanın boğaııJI 
dan geçmiş bulunuyordu. 

Bulut olmustu Mualla. 
Bu lıa!de odasından fırladı, rrıcl 

dana çıktı. Direktör, onu kombıııt' 
zonla görünce çıldıracak gibi o!dıJ. 
Kafası karıncalandı, bir skandal çı1'; 

"!• masından korkmıya başladı. KO 
bir akibetin önüne geçmek için ]11~' 
allayı ortadan çekip almak üzere oııı 
doğru koşarken müşterilerin alk1I' 
!arı ve bravo sesleri koca saJoııd' 

zeti nefsini kırmıştı. Bu vaziyet kar· sonsuz akisler yaptı. 
şısında kırılan izzeti nefsinin hiçe Direktör şaşkın, fakat memnun b> 
indirilen san'atinin intikamını al - halde olduğu yerde kaldı. Orkestrı 
mak lazımdı. İntikamını aldıktan, hangi havayı çalacağını şaşırmıştı· 

1 ,.i 
hodkam müşterilerinin teveccühle - Fakat kanyağın ateşiyle kanı a e 
rini kazandıktan sonra artık bir da- !enen Muallanın körpe ve kıvrV 
kika bile burada durmıyacak, bir da- I vücudü, kalçalarına verdiği inhiıı9' 
ha bu barda çalışmıyacaktı. Fakat !ar, onları da kendine getirdi, çBl'1 
nasıl intikam almalıydı? bu bükülüşlere. kıvranışlara uygtıfl• 
Düşündü, taşındı, bir türlü bu şen ve şakrak bir hava tutturdu. 

sualin cevabını veremedi. Aksi şey- Seyirciler içinde binbir ihtir•51JI 

·tan ... Bu akşam da aklına hiç bir ye- alevleri parlıyan bir gözle yarım sı· 
ni numara gelmiyordu ve esasen ha- al kadar genç ve körpe bir kadın '11 

zırlanmış da değildi. cudünün bütün zenginliklerini stf 
Düşüncelerini tellentlirdiği sigara rettiler. 

dumanlarına sarıyor, kafasını yoru- Mualla hopladı, zıpladı, kıvrıl~ 
yor, fakat aklına hiç bir yenilik gel· açıldı, süzüldü, büküldü, oynadı .' 

1 
miyordu. seyircilerin gözlerini ve gönü ııerıO 

Çarliston çoktan demode olmuştu. oynattı. 

Tangonun ondan kalır tarafı yoktu. Meydandan çekilirken titrcYe~ 
Oryantal, Espanyol, Japonez, Bo - elleriyle kombinezonunun yakası0 

hem hemen herkesin bildiği, kanık· dan tuttu, aşağıya doğru çekti. yırt: 
sadığı şeylerdi. tı, Havva'nın bu havai torunu, 50 

Pekala. Fakat yepyeni, orijinal bir yulmuş bir elma gibi kaldı. .. "'· 
numara şimdi nereden bulmalıydı. Bu dcfaki alkış, çok uzun sııro: 

Nafile ne kadar uğraşsa aklına ye- Jkll 
ni bir şey, değişiklik yenilik istiyen 
müşterilerin hoşuna gidecek bir şey, 
bir numara gelmiyordu. Bu sırada 

kapı vuruldu: 
- Giriniz. 
Kapıdan bir baş uzandı ve: 
- Sıranız geliyor, yavaş yavaş ha

zırlanınız. 

öldüreceğim ... 

Bir gün bir köylü Jozefin'in evi 
önünden geçerken kapı üzerinde iğ· 

bir türlü ardı arasi kesilmedi a 
'!arın. 

Mualla. odasına döndüğü zanı90 
~· 

şezlongun üzerine boylu boyunca 

"'' zandı. Çok yorulmuştu. Fakat , 

zanmıştı. Kanyağın neş'esine ekledi 
nen muvaffakiyetin neşvesi oıı 

büyük bir haz hasıl ediyordu. . 
vı· 

Bir aralık oda kapısı vuruldU· J<I 
rektör içeri girdi. Yüzünde akşa!ll 
acılık ve sertlik yerine neş'e ve ,e-

ne ile tutturulmuş bir kağıt bulmuş- vinç izleri vardı. 
ğunu boğmuştur. k ıelr 

Jozefin Şarleti adında 43 yaşında tur. kağıtta bunu bulanın jandarmay~ Muallanın ellerini okşıyara 
bir dul kadın bundan bir müddet ı götürmesi yazılıydı. Yapdan ihbar rik etti: 511 
evvel çocuklarına taarruz etmek su- üzerine jandarmalar eve gelmişlerdir. _Bravo kafir kız' İs(eyince 11913~ çundan dolayı hapse mahkum olan Jandarmalar içeriye girince kadını yaratır, yenilikler icat edersın. W 
kocasından ayrılmış ve yalnız yaşa- baygın bıc halde yatağı üzerinde u- numarayı her akşam tekrar edece 
mıya başlamıştı. zanmış bulmuşlardır. Kadın elile · ı d ? 

sın an a ın mı. ,er 
Jozefin Şarleti'nin günün birinde beşiği göstuerck demiştir ki:' Mualla kanyağın ve alkışların 

Bernar adında bir çocug·u olmuş, fa- Param yoktu Dı'g·er beş ~ocu d" 
- . . " .• ' - diği neş'e içinde cevap ver ı: , 

kat bu çocuğun babasının kiın oldu- ğum ıçtımal muavenet teşkılatı ta· a bailB 
- b" .. J" ı 1 t . - Pekala Fakat numaray gu ır tur u an aşı amamış ır. rafından alındı. Bunun da oraya gıt- · "JI • 

Komşular arasıra Jozefin'in çocuğa mesini istemediğim için, bu sabah madan evvel bir şişe kanyak g:aall 
şu sözleri söylediğini işitmişlerdir: saat üçte yüzüne üç tane yastık ko-. J dermek şartile. Bir kutu da fo 

- Param kalmadığı zaman, seni 1yarak boğdum.. . !isterim anıma~ .•. 
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!1- SON TELGRAF 

Dolandırıcılar 
-1 Nasıl adamlardır ? 

' ~·~------------------------__ ... ________________ __. 

••• 
Amerikada Bürlesk ismi verilen 

bir ne\'i bar numarası çıkmı~tı. Bu 

numara giyinmi~ ve güzel bir kadı -
nın sahnede çoraplarından başlıya -

rak bütün elbiselerinden soyunup 

çırılçıplak kalmasından ibaretti. Bu 
numara pek çok rağbet kazanıyor

du. Hükumet mani olamadı; fakat 

halk biraz daha kapalı numaraları 
1 
1 

4 pasaportla 
çalışan 

15 bin kişiye 
kumanda eden 

lıilekarlar 
tercih ettiğini nümayişlerle bildirdi. 

Şimdi adeta reye müracaat edile -
cek: Açık mı, kapalı mı? Bakalım, 
hangisi kazanacak ... 

1 • var .. 
I Dolandırıcılar... Bu adamla;ın 

••• 
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mesleklerinde, yııJıut. kendi ta· 
\birleri veçhile san'atlerindc ka~ 
dökmek yoktur. Dolandırıcılar, in
st;nları fenni bir şekilde istisrn'ar et
tiklerini iddia ederler. Bunlar;n si-· 
liıhları muhayyele, hile, küstahlık 
ve maharettir. Hatta kendilerine so
ra"anız her biri bir centilmen ol • 
duklarını iddia ederler ve bununla' 

nerkesin pek çap ın 
Sand v . Greta Garbo Robert 

ıgı Tagloru seviyor ! 1 

övünürler. 
Dolandırıcılar, ölçülmüş, iyice ta

sarlanmış işler yaparlar. Gürültü • 
süze<', hazan ötedenberi malum o • 
lan usullere müracaat ederek veya
hut k~ndi icadkerdeleri olan usul-güzel genç 

ka • • dınıarın 
can attakıarı 

bu artistin 
hayalinde 
hiçbir 
kadın 

S. Yoktur. 
ı~c~a artisti Robert Tay lor bu
gurıun Rud lf 

G nç k' 0 Valantino'sudur. 
ill'listJ ~dınların ve bir çok o;inema 
<ırtist ;rının meftunu oldukları bu 

oır kaç ·· d lunu gun enberi Pariste bu-
dra Yor. Ta.yJor Paristen evvel Lonya .t 
ve a t'gı mış ve her tarafta kadınlar 

r ıstJer t f 
§ıla ara ından hararetle kar-
~tra~mıştır. Hattiı bazı yerlerde halk 

ını sarm il takd· k' ış v~ Taylar güç ha e 
mı t~r arlarının elinden kurtulabil
&e~·ir. Bu artist cdünyanın en çok 
nunı ekn adamh veya Greta Garbo· 

alb · ild ını harekete getiren aclam• 
' ını ve · 
kes t rıyorlar. Robert Taylar, hPr-

d arafından çok sevilmiş oldugun
an ıstif d 

Çok . a e ederek hakkında pek 
tıst ~ıvayetler uydurulmuştur. Ar
bir ır Fransız gazetesine yazdığı 
d. makalede bu rivayetler hakkında 1Yor ki· 

ci 'Bund~n bir sene evveline gelin
d Ye kadar ben meçhul bir adam -
tın s k• 

ci · a ın ve mes'ut bir hayat ge-
ld'tnckt<:? idim. Silik bir şahsiyet 
Seını. Yanı demek istiyorum ki, kim
gi~~ nazarı dikkatini celbetmiyen, 
ıı b· 111111 arkasında oturan müteva-

ır memur 'd• B ı ım. 

l 

Robert Taylor 
Barbara Stanvik 

ile başbaşa 

tını U~n-ehemmiyetsiz bir seyaha -
ın l butun gazetelerin seferber ol
bı~ arına Sebep oluyor ve bir muha- etmeKten bile 11azgeçtım. Çilnkü be
zav ~rdusu fotoğraf makinelerini nim Fred Aster'e benziyen tarafım 
:Yo : 1ı Şahsım üzerine tevcih edi - olmadığı gibi film haricinde .de ken-

r ar.. dimi halka göstermek ıstemıyorum. 
;.. O zamandan beri yalnız bir şev de- Bir adam genç olur ve artistlerin 
"'§trıenı· ı· · H r tta e t.; ış ır. O da halkın beni her hücumuna da uğrarsa o ıvu 11 
anıdığ • d tıe tıtr 1 ~anıan, asabımda duyduğum yapar? Her taraftan yagan ave • 
~;:ı:nın nevindedir. re icabet etmiye mecbur olur. Bu 

d·· ruyormnuz ki bu veni havatta suretle daima gecclerı barlara de-
Unyan ' 0 

• ı· b · · le ın en muvazeneli insanını bi- vam etmek icabeder. şte enım ıçın 
~~hatsız eden bir sey Yardır. de öyle oldu. Fakat şimdi bundan 

1ara';1 , ik Amerikan;n en vahşi bir ı vazgeçtim. Çünkü. her zaman takip 
beı- hın~ mensubum; bununla bera- ediliyor ve sözde bır çok aşk macera
kat . c.r şeye alışmıya mecburum. Fa- !arı geçirdiğim hakkında yapılan de
hir hı~ır7f e.tmeliyim ki, bana acaip 1 dikodulardan asabileşiyordum. . 
kim. y, an tmişim gibi bakan bir çal: Aşk maceraları, hır senedenbcrı 

.... eler • · f ı · k t 1 t ıne b arasında yemek yemiye hayatımda bır e a e o muş ur. 
siınc ur olduğum zaman bu mera· • Bakın bu iş nasıl başladı. Bir gün 
tıııy Ve tekellüfe karşı liıkayt kala- sabahleyin gazetemi açarken bir ka-

oruın. Hatta halk arasında dans dına aşık olduğum hakkında bir ha-

1!crle çalışırlar. Bu adamlar biraz 16 çehrell dolandırıcı ısrnı aıan 8ero 

muvazeneli ve· biraz namuslu olsa- lar muhtelif namlarda ve muhtelif \denilir. Büyük dolandırıcılar bü~·ük 
,lar ~üyük muvaffa~.iye:ler. elde eder- hüviyetlerde idi. Berd'in bi~çok yer- müzikhol aı·tistlerine benzerler. 
lerdı. Fakat ~ok m~staıt olan kaf'.1- !erde evleri, birçok şe>hirlerde eşya- !Bunlar numaralarını tekrar etmek 
lijj"t!)da fena ,!er gormek fikrinden sı bulunmuştur. Sonra her taşıdığı için şehirden şehre gitmek mecbu-
başka bir şey bulunmaz. namlara göre hüviyet vesikası vey~ 1riyetindedirler. 
Dolandırıcılar ekseriyetle tek nüfus tezkiereleri tedarik etmişti. Bu suretle mücevherat dolandır -

başlarına veya üç dört kişiden iba- Yapılan araştırma neticesinde Ber- mak ihtisası olan adamı memleket 
rek ekiplerle çalışırlar. din muhtelif 61 nam taşıdığı anlaşıl- memleket takip etmek kabil olur. 

Bundan on beş yirmi gün evvel, mı~tır. Berd bu sebeple cl6 ı;ehreli Bazı dolandırıcılıklar vardır ki, 
Fransada bir dolandırıcılık şebekesi modası geçmiştir. Mesela .İspanyol 
büyük bir bankanın birçok şu bele- 1 ~~~~~d~:;~:1~/1~ ~:~:;~ v:l~;;t~~ hazinesi, denilen dolandırıcılık tar· 

(rine ııahte havale mektupları gön • 
dererek, yüz binlerce frank dolan- dünya zabıtası için korkunç bir ra-

kip olan, hırsızlardan biri idi. dırmıya muvaffak olmuştu.. Böyle 

zı bugün kalmamıştır. Evrakı nak
diye ile dolu zarf usulü de naniren 
tatbik edilmektedir. 

Her bü\'Ük otel, her su şehri, her 
ı Jüks ,·apur, her büyük bar böylece 
hiç kimsenın şüphe edemiyece~i bir 
tarzda bu kabil facialara sahne ol · 

sahte kredi mektupları göndermek NASIL MÜCADELE EDİLİYOR? 
suretile dolandırıcılık yapmak yeni Dolandırıcılarla mücadele etmek 
bir iş değildir. Bundan birkaç sene için hususi silahlara malik olmak liı
evvel müthiş bir dolandırıcı tek ba- zımdır. Bu kabil dolandırıcılar iyi 
şına bir milyon frank dolandırmıya terbiye görmüş, şık, her yere girip 
muvaffak olmuşt u. çıkabilen insanlardır. Bunlar çabuk muştur. 
İsminin Berd olduğunu ve Çekos- seyahat ederler, şehirden şehre, hu- ROMANTİK VE ŞIK BİR 

lovakyada fabrikatör bulunduğu söy- duttan hududa geçerler. Ekseriyet- DOLANDIRICI 
ley~n bir adam Heng - Keng'de bu- le yalnız veya bir kadınla beraber 
lunan ve Kvok ve kumpanyası na - çalışırlar.. • 
mile maruf bir ticarethane ifo mü- Viyanada dolandırıcılarla müca -
nasebata girişmiştir. Berd, Çindeki dele etmek üzere beynelmilel bir o
firmaya gayet ucuz bir fiatla kağıt fis vardır. Beynelmilel bir hırsız 
hamuru satmayı teklif etmiş ve ti- meydana çıkınca, bunun fişi bütün 
carethane de bu teklifi kabul etmiş- dünyaya gönderilir. Bu fişte dolan
tir. dırıcının eşkiıli, çalışma tarzı, itiyat-

Çinli ticarethane Hoııg - Kong'da- !arı, zaafları, irtikap edebileceği ha
ki Fransız - Çin bankası vasıtasile talar zikredilir. Sonra mühim bir do· 

Eski meşhur dolandırıcılardan Ko· 
rigan Meksikada ihtilal zamanındn 

115 bin kişilik bir orduya kumanda 
etmiş, bilahare İngiliz casusluk teş
kilatında ajan olduktan sonra niha
yet Kot Dazürde dolandırıcılıkta 
karar kılmıştır. 

Korigan önce bir tayyare zabiti 
olarak meydana çıkmış ve gazeteler 
vasıtasile Fransa ile Amerika ara -

Çekoslovakyalı fabrikatöre 8000 İn- landırıcılık vukubuldu mu, hemen sında büyük bir uçuş yapacağını ilan 
giliz liralık bir kredi açmıştır. Biraz hüküm verilir: .Bu filanın işidir.> (Devamı 6 rnc ı •ayfamızda) 
sonra Berd, Fransız - Çin bankasının 
Faris merkezine, K vok ve kumpan
yası müessesesi tarafından sipariş 

edilmiş olan malların Hong - Kong'a 
gönderilmiş olduğuna dair resmi ve
saik ibraz etmiştir. Bunun üzerine 
banka da 8000 İngiliz lirasını kendi
sine ödemiştir. Bankanın verdiği 
çekler, Berd'in suç ortakları tarafın

ber gördüm. Ayni gün akşamı diğc4' 1 dan Lozanda tahsil edilmiştir, 
bir gazete de ayni haberi veriyor'. IBerdfo b~nkaya ~b:az elliği vesika
yalnız başka bir kadından bahsedı- !ar bıttabı sahte ıdı. 
yordu. DÖRT PASAPORT 

O zamandanberi bu hemen de haf- Bu dolandırıeılık gayet mahirane 
tada iki defa tekerrür etmektedir. bir şekilde tertip edilmişti. Bu an
Ben de bu şayiaların dolaşmasına cak birkaç ay sonra meydana çık -
ehemmiyet vermiyor ve gülüyorum. mış olduğundan Berd bu müddet 
Yalnız kendilerine muhabbetim olan zarfında serbest kalmış ve istediği 
genç kadınların canını sıkmış olu • gibi hareket etmek imkanını bul • 
yorum. Mesela çok defa benim a- muştu. Bu iş meydana çıktıktan son
dımla birlikte geçen Barbara Stan- ra beynelmilel mahiyette bulunması 
vik bu kabildendi. Bereket \'ersin, dolayısile yapılan siyasi teşebbüsler 
~ar bara aslı olmıyan bu şayialara 

1 
tahkikatı bir kat daha güçleştirmiş

ehemmiyet vermemekte ve aramız- tir. Bütün Avrupa zabıtası harekete 
c!aki dostluk da bozulmamaktadır. geçmiş ve Berd Belçikada yakalan-

JEAN HARLOVLA.. mıştır. 

Zavallı Jean Harlov ile böyle bir Bu adamın üzerinde biri Yunan. 
maceram oldu. Hatta o zaman bir diğerleri İngiliz olmak üzere dört 

( Deomı 6 ıncı •ayjadıt) pasaport bulunmuştur. Bu pasaport- 100 Din tranKtan aşagı dolandırmayan ı~orlgan 
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Herkesin pek 
Çapkın sandığı 
Güzel genç 

(Devamı 5 ine i sayfada) 
çok gürültüler de olmuştu. Birlikte 
bir film çevirecektik ve ondan ev -

·_Mf0,R~r .R~E~i~s~--===~ i 

Yazan: Celil Cengi~ •······················································ vel de ancak üç defa biribirimizi gör- Tefrika No.: 59 ................................ 
müştük. 

1"ercilme •• iktibas hakkı m-hfıud~• İlk filmi çe\'İrmiye başladığımız 

"Y k f d kt• b•ı• • • • ? gün, zavallı arkadaşım, üzerinde asa cı.,,ne eme ır 1 ır mısınız. k~rt de vizıti buluıımıyan büyük bir 
buket aldı. O, bu büketin benim ta

"Hi li uslanmadın mı ? Ak saçından, ak 1 rarımdan gönderilip gönderilmedi -

sakaltndan utan be adam! ğinde tereddüt ediy~rdu. Fakat be-

• • 
zıııcır Murat kürekciler arasında, ayağına 

vurulmuş olan Salihi gördü.. gözünün 
ucıgle bakarak l(Ü/Ümsedi 

" n.m bunda hıç brr alakam yoktu. Bu 

Kıbajayı bozuntularının kafalarını !birden vurdu. Ve bu yüzden (5) yıl oyun de,·am edecek olursa bu dedi
kırdı Gençliğinde olduğu gibi, ihti- hapse mahkum oldu. koduların yuvarlanan bir kar topu 

- İnsanlar hazan hiç de göründük
leri gibi çıkmazlar, reis! Ben Bı • 

dık Salihten korktuğum kadar kim-
.varlı"ında da cesaretile, dürüstlti - j Cemil peh!h·an da, temiz kabada· gıbı büyüyeceğıni biliyordum. Ben 

ı; h b k 1• k t 'd" F seden korkmam. Onun çenesi Fatihin 
"ıle, temız kabadayılı"ile ün aldı. vılardandı. Hovardalık alemınde fal- şa san una arşı a ay ı ım. a-
" 5 ' kat J H ı d v·ı p toplarından daha kuvvetlidir. Nihayet Adapazarında hücumu sosu yoktu. ean ar ov ve ostu ı yam O· 

'k" vel'ı"n bundan canları sıkılmıstı Murat Reis, velkencinin sözlerin-dcmi dimağıden ôldti. o devirlerde, bu alemde gezen ı 1 ·. . , 

B. ·· b b' b k d den şüpheye düşmüştü. Suphı öldüğü zaman 63 yaşında Cemil \'ardı: Nişantaşlı Cemil, peh- ır gun ana, ır a~ a oyun a-
irlı. livan Cemil... ha oynandı. Gazetelerin birinci sa- Yelkenci işine gittikten sonra, Mu-

C sur, hızlı kabadayıları sayarken Pehlh·anı birinci lle bır tutmamak hifesi de büyük harflerle şu yazı • rat Reis de yanına bir kaç gemici a-
Cell;'itç meli Sağır Hakkıyı. Cemil llıizımdır. Nişantaşlı ne kadar sulu, !ar neşredildı: Greta Garbo, Robert !arak 1oısaların yanına gitti. 
p<:>hLva ı, beygırci Süleymanı, Aksa- kalleş takımından ise, Cemil peh!i· 

1 
Taylor'u seviyor. Ve sonra bunun al- Bıdık Salih forsalar arasında kü-

raylı Hamdi reisi, Ka\·aklı Mustafayı ,·an bilakis o nisbette cesur, ağır tında da kliçük harflerle de: •Yeni rek çekiyorciu .. 
urmtmamak \•e bilhassa İstinyeli Deli başlı bir insandı. (Bundan birkaç iılmlcriııdL'> ibarrsi yazılıydı. Buna Salihin alnındaki derin çizgi!ı?r 
Salıhı en başta saymak lazımdır. gün eV\·elki tefrikalarımdan binnde, d3 ne dcrsiI'iz? . 1 terle dolmuştu. 
Ccllatçcşmeli Hakkı kendi halin- Nişantaşlı Cemil ile pehlivan Cemili Geç'-'P seneye kadar l\!i~iganın şar- Forsalar, Murat Reisin geldiğini 

de y şartlı. Esnaftandı. Kapalıçarşı· birlbirlne karıştırmış, birincisin~ ti- ) kında neler olduğunu bilmek isti - görünce gözlerinin ucile biribirleri
da ,-arakçılık yapar, onunla geçinir- yık olmadığı payeyi vermişim. Isim yordum. Bugün buna muvaffak ol- ne bakıştılar. 
dı. lşsız kaldığı zamanlarda, Aksa • iltibasırun doğurduğu bu yanlışlığı muş bulunuyorum. Nevyorka, Va- Murat Reis uraya boşuna gel-

ylı Hamdinin yanında yas:ıkçılık düzeltir ,.e özür dilerim.) şingtona ve Avrupaya gittim. Bu - mezdi. 
yap rdı [•]. Kavaklı Mustafa da sayılı ve namlı nunla seyahat arzularım tatmin edil- Forsalardan biri: 

Hamdi, ilk müslüman gazinocu - kabadayllardandı. Hovardalık alem- medi. Bilakis bugün ~denizde bir - Yine birinin canı yanacak .. 
llrımızdandır. Ondan evvel hiç bir !erinde adını en önde söyletirdi. Değ- cevcliin yapmak istiyorum. Diyebili· Diye mırıldandı. 
Ti.irk, gazino ve meyhane açmıya te- me kabadayılar bile ondan çekinirler- rim ki, zapt ve teshir edilmek, sözü- Murat reis, ortadaki yolun üstün-
ş~bbüs etmemiştir. İyi kalbli, fıkara di. Mahmut Şevket Paşa meselesinde nün ne demek olduğunu Nevyorka de durciu. İki tarafta yüz yirmiden 
h bası, ciürüst, namuslu, falsosuz ve alakası vardı. Bunun için kaçtı. Gı· gelinciye kadar bilmiyordum ... Nev- fazla kürekçi varaı. • 
mert kabadayılardandı. Uzun yılla!' yaben yüz bir sene kürek cezasına yorkta halk beni beklemek için is - Murat, baş forsa ile görüşmiye 
tulumbacı reisliği yapmış, elinde mahkiım oldu. Rus vapurundan Az- tasyona kadar geldi ve ceketimin başladı: 
kamçısı, beygir üstünde çok defa ta- mi Beyin aldığı Mustafa budur. düğmelerini kopardı. - Bıdık Salih nerede? 
kım ko\•alamış, sandık esir almıştır. Şumnulu Mustafa değildir. İsim il- Çok hoşuma giden diğer bir şey Baş forsa, sağ taraftaki kürekçi-

Onu İstanbulda, bilhassa Kadıkö- tibasından dolayı bu Mustafaları d:ı daha var: Gazeteler takdirkarları - !erden birini göstererek: 
yı.ınde tanımıyan, bilmiyen yoktur biribirine karıştırmışım. Bu noktayı mın ayakkaplarımı ~ide ettiklerini - İşte orada, reis! 
Kuşdilı ve Yoğurtçu gazinolarını iş- itizarla düzeltir ve okurlarımdan af yazdılar. Sizi temin ederim k'i, bunu Dedi. 
!etmiş, ıskelede gazino tutmuş, bir- rica ederim. yapabilmeleri için bir kaç kişinin bir- Murat Salihi görünce tanımıştı. 
ç•ık p ra kazanmış, kaybetmiş, neti- Kavaklı Mustafa, e\'velce de yaz· lik olması lazımdır. Salih evvelce güvertede leventler 
cede ıfli.ıs etmiştir. Son günlerde bir- dığım gibi, vapurdan alındıktan son- Bir senedenberi konturatlarım hen arasında çalışan bir denizci iken, 
ç•ık borca girmişti. ra, ne suretle öldüğü malüm değil- tecdit edildi ve iki defa da zam gör~ yelkencilerden birinin karnına bir 
Yıllardanberi namusile, haysiye- dir. Dayaktan mı öldü? Boğdular mı? düm. Bundan biı' sene evvel bilfarz kama sapladığı için, bacağına zincir 

tile yaşadığı için, borcunu ödeye _ Bu nokta, el'an meçhuliyetini muha- bir Holivut yıldızı ile evlenmek is- vurularak esir forsalar arasına atıl· 
nıcmck arına gitti, borçlularının kar- faza etmektedir. Yine bir rivayete teseydim, bittabi bunun için IÜZU• mıştı. 
şısına mahçup bir yüzle çıkmadansa göre, hapishanede başına keser vur· mu olan paraya malik değildim. Bu- Bıdık Salih, Kara Mustafanın a-
kı·ndını öldürmeyi daha muvafık mak suretile öldürülmüştür. gün param var, fakat onlarla evlen- damıydı. 
buldu. Bır gi.ın evinde kendini astı. Şihliye gelince, evvelce onun mek istemiyorum.. Kara Mustafa, Bıdık Salih vasıta· 

G.ılatada gazino işlettig"i zaman, hakkında yazdıklarıma ilave edile· .. sile kürekçileri daima Murat reis 
Oylc zannederim ki, ömrüm ol -

hemen her gece Rumların taarruzu- cek hiç bir ş y yoktur. Cesareti aş· aleyhine teş\·ik etmekten geri dur· 
kın ve ta•kın olan, İstanbulun temiz, dukça bekar kalacağım. Vahşi ve ih· mazdı. 

na u;ı·..:.mıva ba.~layınca 1 kenr\.~inin ~ tiyor bir adam. 
du kk~nda bulunmadığı zamanlar, hakiki kabadayılarından olduğunda Forsalar arasında (ıskaracılık) de-

hl·ç şu··phe olmı,·an Musta - İşte ben böyleyim .. Fakat ga,ete • nı·ıcn oyunda Salih çok mahirdi. sulaııanlara. dükkanı bozmıya çalı- , 
şoı l ır,, para yermeden savuşmak is· fa, Mahmut Şevket Paşa meselesin- ciler benim hayalimdeki kadını tas· Iskaracılık .. 
teyenlere karşıkoymak için varakçı de yüz bir sene ·e mahkum olduktan vir etmek isle5eler benım aptal ol - Bu, Venedik forsalarından alın -
Jhk ·ıyı yanına aldı. sonra menfadan menfaya dolaştırıl- duğuına hükmedeceklerdir. Hakikat- mış bir oyundu .. Bir safta bulunan 

Hakkı gösteri.'5iz bir adam olduğu 
İÇ-!1, Rumlar, Ke!alonyalı kabadayı 
amıaniarı, daha ilk geceden onunla: 

- Hamdınin yasakçısına kitakse! 
O.ye, bıribu"ine göstererek alay 

e·m.yc b~ladılar 

mış, son defa menfası Çoruma teb· le benim hayalimde hiç bir kadın üç kürekçi birle~erek, kürekleri de
di! edilerek yola çıkarılmıştı. yoktur. Çünkü şimdi}<e kadlr hiç nize değdirmeden boşuna çek~k 

Çorum çarşısına geldikleri zaman, bir kadın tahayyül etmedim. Fahat demekti. 
önlerine güzel bir delikanlı çıkıyor, ne kendimi ve ne de başkalarım ü- Baş forsa, ortada, kürekçilere İS· 
Mustafa çocuğa sarkıntılık ediyor, mitsizliğe sevkletmek istemiyorum. terliği kadar kumanda ededur!:un .. 
bunun üzerine muhafazasına memur eğer kürekçiler bir safta ağız bir

İşte size her şeyi söyledim. Fakat 
olan polis diyor ki; !iği yapıp da ıskaracılığa başlarlar· 

H.ıkkı sabredemedi, kendini tuta· daha bir şey söyliyeyim ki bu ma-
- Yaşın altmışı geçmiş ... Hala us- sa, geminin istenilen sür'atle yürü-

'dı, llamdinin •.taklık göstermeyip kale natamam kalmasın Benı"m esk"ı 
lanmadın mı? .. Ak saçından, sakalın- · mesine imkan yoktu. 

İii idare etmesini evvelce söylemiş dan utan! ve iyi dostum Barbara Stanvik'tir. Murat Reis bunu bildiği için, baş 
ı>:ma' na rağmen, o daha ilk ~ece - l\fostafa, polisin bu hitap ve ita _ En iyi kafadarım da Clark Gable - forsaya sordu: 
d ·n kendisile alay eden beş Rumu bına çok kızıyor, kim bilir neresin- dir. _ ----·- - Salih ıskaracılık yapıyor mu? 

r•J Etki yıllarda yasakçılıkla gc· de sakladığı ve muayene edilirken - Hayır. Çünkii, yerini her gün 
('i-z,,,ı adamlar vardı. Bunlar çeşit üstünde bulamadıkları tabancasını Ertuğrul Sadi Tek değiştiriyoruz. 
ç• • dl. Kerhane yasakçıları, ku - çıkarıp ateşliyor, polisi öldürüyor. Bu gece (Heybeli), yarın gece {Bey- - Bu adamın, Kara Mustafanın 
• .rl ~ııe yasakçıları, meyhane ya - Silah sesine ~aşka polisler kosu - lerbeyi), pazartesi (Bebek), salı (Su- sağ kolu olduğunu söylüyorlar, doğ· 
ıakçıları bu ka!>ildendi. KıımaTlıane yor, onlara da ateş ediyor, birkaçını adiye) Tiyatrolarında ru mu? 
t'e kerhane !ıa.>akçıları sulananları, öldürüyor. ZAYİ - Doğru idi, reis! Fakat, Kara 
kızlarla meıe:ori gecelik kalmak i.<- Mustafa arkasını duvara dayamış, Mustafanın canı cehenneme gittık -
teye'lleri idare eder, icabında döver, kendisini oldukça muhafaza edecek İstanbul Belediyesinden müt~has- ten sonra, Bıdık Salih te öldü, de-
t rur, buna mukabil para alırdı. Bir bir yer bulmuş olduğu için polisle- sas maaş cüzdanımı ve resmi senedi-e nıckllr. 
ne >ı ı"!'ıhafı= ra:ifesi görürlerdi. rin attığı kurşunlar, hep boşa gidi· mi zayi ettim. Yenisini çıkarac3ğım· Murat Reis, Salihin her gün yeri-
Meı;lu:ı>ı.e ı·e ga:ino yasakçıları da kaıı yordu. İsabet eden bir iki kurşunun dan eskisinin hükmü yoktur. nin değiştirilmesine memnun olmuş-
!ll çıkaranları kolundan tutar atar, da tesiri oimadı. Onu öldürmedi, ko- Yeşilköy, Belediye tahsil tu. 
para ıw•miyenleri yola getirıniye ça- !unu, iculağını sıyırdı geçti. şubesi memur mütekaidi Forsanın kulağına eğildi: 
l·tırdı (Devamı var) Mehmet Sükrü - 13<-n onu. rrörmive ııelmistim. 

No: 
9 

bıızat, ayan, beyan gördüm. Tren -
d<!n inıp de, otomobile bineceğim sı
rada, ıstasyonun dışında, kaldırımın 
ulc•rınde ve bir lambanın direğine 
ya:;lanmış duruyor, bana bakıyordu. 
Slklanmıyordu da. Sanki mahslli 

lnn1 ı;örünüyordu. O zaman, bu a
d 1mın, bizi, Pekin'denberi takip etti
ğınc kanaat getirdim. Şüphesiz Na

mot'u da o öldürmüştü, yarın da be
ıu, hızı öldürecekti. 

- Peki amma, neden?. 
- Evet. Bu suali ben de ken -

dıme oordum ve bir cevap bulur gi
bı oldum. Yalnız, beniınkisi bir fara

zıy•?, bir ihtimalden ibarettir. Far· 

lzedelim ki biri, N amot ile benim 
zengin olduğumuzu haber aldı ve a
ramızdaki mukaveleyi de her nasılsa 
öğrendi. Yani, beş sene evvel, altı 

mızın birden verdiği kararı ... 
- Ey? ne olacak?. 
- Ne mi olacak? Bu adam Namot-

tan 4e başladı, sıra ile hepimızi öl· 
dürecek .. 

Senter gülümsedi: 
- Yok canım, böyle şey olur mu 

hiç? 
- Neden olmasın? Kazandıkları -

mızı hep paylaşacak değil miyiz? Bil· 
mem otekiler de bizim gibi muvaf -
fak oldular mı? ... 

- Perlon muvaffak olamamış. 

- Ne çıkar? Tignol ile Gribbc dP. 
muvaffak olamamış olsalar, bizim 
kazandıklanmız hepimizi Karun yap
ınıya kafi. Vaziyet hulasaten şu: Altı 
kişi. ·iz. Daha doğrusu idik. Şimdi be] 
kaldık. Yani milyonlara varan ~erveti 
paylaşacak beş kişi kaldık. İçimizden 
birisi ortadan kalktıkça, geri kalan
ların hisseleri artıyor. Şayet tahmin 
ettiğim gibi, peşimizde koşan esra
rengız kuvvet bizi bırakmaz ve sıra 
ile ortada'\ kaldırırsa, en son kalanı
mızın serveti muazzam bir şey ola
cak ve o zaman ... 

Senler dişlerini gıcırdattı: 

- Doğrusu muhayyilen pek kuv
vetli. Adeta bir Amerikan polis filmi 
görüyorum, zannediyorum. Fakat 
bunlar olacak şeyler değil. 

- Neden olmasın? 

- Hayat tefrika romanlarına ben-
zemez. Farzımuhal dediklerini ka -
bul etsek, bu esrarengiz adam neti
cenin ne olacağını, muvaffak olup 
olmıyacağımızı bilmeden be~ sene 
bekledi mi dersin? 

- Sualin saçma. Bu adam her 
kimse aramızdaki mukaveleyi iki se· 

ne, bir twc, hatta ~ltı ay evvel öğ
renmiş olabilir. 

- Nasıl öğrenebilir? 

- Orasını Allah bilir. 

Senler arkadıışının Nat Pinker -
tonvari hikayesine inanmak için bü
yük bir hüsnüniyet gösterdiği halde 
bir türlü inanamıyor, bunu kabul e
demiyordu. Gerniko, şöyle ııözüne 

ilişi,·ermiş meçhul bir adamı, şey
tani bir kuvvet atfediyordu. Hem 
neye istinaden? Sadece bir kabusa, 
bir hayale. Dünyada kırmızı sakallı 
adam mı yok? 

- Hem, dedi, senin bu müthiş a
dam hepimizi, altımızı da öldürmiy~ 
muvaffak olsa, yine servete kona -
maz. Demin mukavelemizden bah
sediyorduk. Mukavele mucibince, öl
dükleri takdirde, Gribbe ile Per -
lon'un annelerinin miras yiyecekle
rini unuttun mu? Sen, ben, Namot 
ve Tignol ~ras meselesini mevzu
bahs etmemiştik. Ne bileyim ben, 
mesela Tignol evlenmiş olabilır? 

- Doğru, lakin bana öyle ııeliyor 
ki, kızıl s:ıkallı adam, bu kadar kişi
yi öldürmiyc karar verdikten sonra 

• 

Gemııer cezayır kıyııarınaan giderken, Murat Reis 
genç denizcilere talimat veriyordu .. 

dedi, madamki her gün yerini değiş
tiriyorsun, tehlike yok demektir. 

- Ondan hiç bir kürekçi hoşlan· 
maz ki.. 

- ~minin yolunu keserse, onu!?ı 
kafasını da kopartacağımı -ben yu· 
karıya çıktıktan sonra- söylersin! 

(Devamı var) 
.. IMHHH .. HHlllltHhlHttttttlltHUllH"lllllllllflllllllllltlllllHllHlllllllllllHIHllllHfffltllllllltl .. llllHllllllllllllllftfflllllllfftfff9"111-

Hile 
Küstahlık, 
Ve maharet ... 

ı ,-,_ --R=A_-=D=Y_-o.=:ı 
BUGÜNKU PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

(5 inci .. ag/adarı a'eacm) Saat 18,30 plakla dans musikisi • 
ettirmiştir. Onun etli ve güneşten 19 radyo fonik komedi: Palavra "\ 
yanmış çehresi herkesi kendisine cez- 20 Mustafa ve arkadaşları tarafın • 
betmiş, bir çok kimseleri etrafına dan Türk muikisi ve halk şarkıları • 
toplamıştı. Kumar oynadığı ve 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça 
kaybettiği zaman gösterdiği so - söylev : 20,45 Nedime ve arkadaş • 
ğuk kanlılığa ve zarafete herkes hay- !arı tarafından Türk musikisi ve 
ran olurdu. Dolandırıcılar oyunda halk şarkıları, saat ayarı - 21,l 'i or· 
daima kaybederler. Bu onları!l ade
tidir. Fakat insanlarırf safdilliğine 

payan olmadığından Kot Dazürde 
de Korigana bir çok kurbanlar v"r -
miştir. 

kestra - 22,15 ajans ve borsa lıaber· 
!eri ve ertesi günün programı - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet parı 
çaları - 23 son. 

YARINKİ PROGRAM 
Korigan Kanda bulunduğu sırada Öğle neşriyatı: 

Kana Amerikalı bir aile gelmiştir. Bi!" 
Saat 12.30 plakla Türk musikisi, 

aksam tiyatrodan çıktıktan sonra Ko-• 12.50 havadis, 13.5 muhtelif plak 
rigan Amerikalılarla dost olmuş - neşriyatı, 14 son. 
tur. Amcrikalllar da Koriganı şam- !==============,;::: 
panya içıniye davet etmişlerdir. Ko
rigan, masa üzerinde gördüğü iki 

gerdanlığı, elmas ve zümrüt yüzük· 
!eri maharetle aşırmı~tır. 

Bunları çalmak bir çocuk oyun -
cağından ibarettir. 

Korigan yakalandığı zaman 100 

ZAYİ - Galata Gümrüğünden al· 
dığım 428.334 No. ve 14/11/936 ta· 

rihli \'e 408 lira 19 kuruşluk mak • 
buzu zayi ettim. Yenisini çıkaraca • 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

K. Arisyan 

~ .................. ~~~~.,,_.,,_.,,_ ........................... -:ı 
1356 Hicri 1353 Rum! 

Cemuiyelabır 

27 

VakiUer 

Güneı 

Ôğle 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 

Ağustos 

21 

v ... u Ezani ... d • ... d • 

5 29 10 48 
12 13 5 33 
15 .'53 9 13 
18 39 12 OJ 

20 16 1~ 3 43 9 03 

1 
ıkı üç kişiyi daha ortadan kaldır - dünyada benden başka kimsenin bu· 
maktan çekinmez. lamıyacağına da eminim. Ve şayet, 

Senter başını salladı : beni öldürmekle bu serveti elde e • 
- Olamaz, yavrum, olamaz. Bü - debileceklerinı zannedenler varsa.

tün bunlar masal. Zavallı Namot her Zavallı Namot, eşyalarını berabc • 
halde bir kazaya kurban gitmiştir. rimde getirdim. Daha açıp bakmıya 

- Nasıl? Kaza mı? Buna imkan fırsat bulamadım. İstersen, otome>
yok. Koskoca adam çocuk değil ki bilde, getirtelim. Kimsenin elıni sür• 
parmaklıktan düşsün. Veyahut ki mediğine hemen hemen kat'iyetle 
sarhoş ola! .. Halbuki bütün akşam eminim, diyebilirim. 
beraberdik. Ve yanımdan ayrıldığı - Fakat ne diye şoförün y:ınındJ 
zaman sapasağlamdı. Neş'eli idi. Gü- bıraktın? Bu kadar tedbirsizlik olu' 
lüyordu. Amma belki, bir buhran mu? Ya alıp giderse .. 
neticesinde muvazenesini kaybetti - Merak etme, otomobılin numa· 
de denize düştü dersin. İtiraf et ki rasını aldım .. eğer senin evın önün
asıl bu, pek masal olur. de durdursaydım, daha büyük ted-

- Öyle amma herkes kaza oldu- birsizlik olurdu. Belki biri taıdp e· 
ğunda müttefik. Gemi süvarisi... diyor? Ne bilirsin. 

- Tabii .. tabiii.. bir ölüm izah e- Senter bu fikirde değildi . Za,,.allı 
dilemezse hemen kaza derler. Kolay arkadaşı sabit bir fikre saplan:nıştı· 
bir izah... esrarengiz ve müthiş vasıtalar~ ına.· 

Gerniko sustu. Bir düşünceye dal· j lik bir katilin mevcudiyetini dii~u· 
dı. Sonra : nebiliyordu da, ale!ade bir hırsızın 

- Her halde, dedi, bütün bunlar ı !Jlevcut olabileceğıni düşunmüyor· 
beni, mukadder akıbetten kurtaracak du. Senter derhal kapıcıya telefon 
değil. Buraya bu sabah geldim ve etti, şoförün parasını verip eşyala:ın 
bütün günümü, servetimi emın bir getirilmesini söyledi, sonra dönuP 
yere koymıya tahsis ettim. Bıı yeri, Gerniko'ya : (Devamı varl 
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A
Talebe kay~~ ıçın hergun mektebe müracaat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir 
rnavutkoy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon: 36.210. ~~tmll~ ar arın Catalca ·· s h· 

e ki·n ·zorladık I gün "Bu sırrı hiçbir vakit) Türk Maarif Cemiye i 6;;;:::::::=::1 

. • Zevcime ifşa etmedim,,/ İDARESİNDE ~ 
Bursa Kız Lisesi _ =:-- 1 Bahriye Nazırı Salih pş. Barbarosta 

Yeni Amiral Ramizle beraber ..• 

. es' diy varisi Şükrü ala 
ıfşaatve ithamlarına deva ediyor cŞimdi, eskisinden daha fazla se-

[~Ies'udıyc zırhlısı süvarisi Şük:u Pa!anın, diin ba§ladığımız i- ı 
.. ahaı ı-e beyanatı devanı edi • 
?Jor :] 

olacag na k . 
taı n anı bulunduğu için nok-

.,.z .. rında ısrar etti amirale· 
- I t f ' · 

V(. kum 
1 ruıız kabul edilmiştir. Emir 

ralay R nday ı lkınci kumandan 11i-
E mıze terkediniz .. 
mrını vcrd· B 

hır K 1• unun üzerine Ta-
Mıraıa~~n ~onanmayı terketti ve 
~enh· amız resmen \'e cba iradei 

.,c donanm"' .· h'" :rnnnd n~l umayufü ku-
nı oldu 

Bdkan h lı· 
gı..nlerd a~ ıne takaddüm eden 

vişiyoruz. Halbuki bir müddet, mu

habbeti \'e sevgisi azalmıştı. Sebe

bini de biliyordum. Buruşuklukla -

rım, beni 50 yaşlarında ve adeta ih
tiyarlamış gibi gösteriyordu. Bugün 

ise ~O dan noksan görünüyorum. Zev

cim bunun sırrına vakıf değildir. Fa

kat, bunu da yeganP. cilt unsuru ohm 
'l'okalon kremine mcdyUnum. Kul -

lanmıya başladığım günden bir gün 

sonra ne kadar genç ve ne kadar te-
ze görünüyorum.> Tokalon kremi, cll-

din hüceyrelerini gençlik faaliye -

tine irca için yegane vasıtadır. Ter
kibinde Viyanada yapılan ~ayanı 

hayret fenni keşfin cevheri olan (Bi-
fareu A~~Amıral Ramiz Viyana Sc
du. Harp ~~:~a\;.~l.ığında bulunuyor- Balkan deniz harbine lştlrlk eden Osmanlı donan• 
~czarctin .~ 1 ır edılmez Bahriye ması rUesası Barbarosun gUvertesindo 

ocel) mevcuttur. Ve cevher, g<mç ve 

sağlam cılt hüceyrelerini besliyerck 
ikaz ve ıhya ede:r. lıfı '\'"'p e rnuı ncaat ederek !:U tek-., .. rnıştı: :.- (1 numaralı zat Amiral Ramız. 2 numaralı 

- Be B Rauf kaptan. 3 Muzaffer kaptan) Sizde bu kadının yaptığını 
yapabilirsiniz bılhas a ; alkan devletlerinin. 

Yt<zünü . unan dananmasını iç ta, tarassut heyeti semakurla: 
Vali hu a~ııral ve zabitlerinin ah • - Yaşa .. 

s~ıyelcri · · · b"l" !N' 11 · nanmcıd • . nı ıyı ı ıyorum. Do· ışancı e erıniz var olsun top 
1'Unı ... , q tstıhdamımı rica ediyo M çular .. 

fşt Gibi teşci işaretleri de veriyor • 
e, bu :mü riye N racnat ve bilhassa Bah- lardı. Fakat, ne gariptir ki bir müd· 

Tahir k:zırtı Salih Paşanın tasvibi det sonra Mes'udiye'ye de Bulgar 
n_ P anın i t"f ' 11 · d" .. \4.l:rnizin tD s ı asıdır ki, Amiral şarapne crı u~miye başladı. Ancak 
:rnandnnhğ onanmayı hümayun> ku- efrat ve zabitan vazife başV)da o ka
hız vcrıniş~?a kadar yükselmesine dar iyi maskclenmişlcrdi ki Bulgar 

Anııral ~~ . topçusunun mermi ve şarapnelleri 
llltıyun K mız •Donanmayı hü • yalnız güvertcrnizc dü~mekle kah· 
sonı a do umandanlığın1> aldıktan yor, mü hım bir hasar ve insanca za-
h . nanznaya d · · t d ım vaıır a ılk ve en mi.i- yıa yapmıyor u. Her halde anlaşı· 
kem ın v~rolarak Çatalca müstah _ lıyordu ki, Bulgar topçusuna yardım 
zu durduı~~e karşı yapılan taarru· eden kendi mıntakamız içındc bir 
dı. Oı:rnanJı ~a ~ardım etmesi veril- gizli kuvvet vardı. Tarihi harbin e-
teyd· ,.. ordusu ·· k"" h · tJ k d d Y• b h ı, ~uJgar t muş ul vaziyet- emmıye c ay e cccgı u mu a-
kler}e t 

2 
ik aarruzu enerjik ham- rebe sabahtan akşama kadar bütün 

narının 
0 

~ ·ını arttırıyordu Der fecaatilc, taarruzlar ve mukabil ta-
'• sman)ı · ., sol cenahı Ordusunun sağ ve arruzıar halındc en kanlı şeklıle de· 

2·11· arını deni d ı ı toplar·ı . z en uzun men- vam ettı. Bız de akşama kadar ateşi 
n ı e hıma,. k cl k G d oar ordusun ., e edecek, Bul - esme ı . ece yarısına oğnı A -
hareketten un cenahlarını da ileri miral gemisi telsizle şu emri kaydet-
Cckti. menetmek için döve • tiriyordu : 

Amiral "Ik tMes'udiyc, muvaffakıyetli t:c i -
tcblıg ctt~ ~ ohırnk bana şu emri sabetli atışlarile 1ıarp tahhimiz üıe-

•Mcs'ud." rinde müessir olmuştur. Bu telsizi 
ıye zırhl ç k l l 1 K b 1 'tında bul ısı e ·mcce cit:a- a ır a maz ıemcn ara uruna ıare· 

b. unacak ı·e 11 k'l k t d k T t R · · d ır sahayı 
24 

ıı • ı ometrelik ·e e ere · urgu eısın yanın ıı 
leş altın 

1 
~antımetrelik top1arile denıirletıiniz ve yeni emri bekle • 

Zife ord a a acaktır. Size verilen va- yiniz .. > 
' unıuz Ye, Bulg un sol cenahını hima- Bu emri alır almaz derhal demir 

!Jerind ar 0.rdusımun sağ cenahını aldım ve 14 mil sür'atle İstanbul bo-
'I'u c tevkıftir.ı. ğazından seyrederek Turgudun bu· 

rguı zırhlısı ·· . . . . ll'laıl k t suvarısı Bınbaşı Is- lunduğu yere gittim ve onun yanm-
ap an da tTurgut . şu emri almıştı : da sekiz kulaçta demirlcdim. Sabah, 

tcıden· d Rcıs zırhlısı derhal Ka- gün doğarken amiı-al, yeni emrini 

l ız c 'Karab ti ciı: urun ve Terkos gö- telsizle dikte ettiriyordu : 
~lli t cırıtd~ bulunacak, uzun men- .Turgut, donanmaya iltihak edc
•ag cc opharıle Osman1iı. ordusıınun cel.tir. Vazife ve mm takasını tcs • 

ncı tnı hi tol cc h nıaye t:e Bulgarların lim almıı .... 
rıa nı d · Ben d ot·cccktir.> Turgut, fecirle beraber Kc:rade -

tlık · • mutare>ke yıllarında Ka- nizden ayrıldı. Kendi kmdimıze: 
0Jundc b" } Urb . ır otomobil kazasına - Acaba Akdenıze rıkış mı var? 
an·gıtm· l . , azif ış 0 an Ismail de derhal Niçin Turgut donanmaya iltihak 

t,k De :ınıntakalarımıza hareket et- ediyor? 
· ona bind 

1 
nma, bununla Balkan har- Yunan donanmasına bir baskın mı 

e ı k V"'Z"f . l u. " ı eyı a mış bulunuyor- yapılacak? .. 
Bulg 

1 
Diye merak ediyor, :fakat, salim 

tncvk ar arın Çatalca müstahkem bir neticc~·e ve karara varamıvor -
§idd t'ıı~e. yaptıkları taarruzun en duk. O gün biz, bize rnedu vazi!ele-
1.,dık 1 hı_r .gunü idi. O günü hatır- rj de ifaya çalıştık. Fakat, gece, ya
olu .a hal,1 tüylerim diken diken kınımızda bazı harp gemilerinin si-
1opr. lstanbulda halk tel:işa di.ismüş luetlerini göri.ir gibi oluyorduk. An-

e l ri k 1 ki • ' 
h~cı u a an doldurmıva laşılıyorciu ki, bunlar Bulgar torpi· 
karŞı~;;a~~l~ar sütçüler ordu1ar;nı doları idi ve .. bizi gafil avlayıp tor
lllı lard ıçın çelenkler hazırla - pillcmck istivorlardı. Onun için çok 
ban ı. Amıral gemisi Barbaros .ı 

a u t l izi veriyordu : ' müteyakkız olmamız icap ediyordu. 
•- Balı Nitekim, Bulgar torpidoları bize 

rctıC>r" A r~~c Nazırı Salıh Pasa baz-ı mıra} . yapmak istedikleri bu işi ikazıma 
~cktc.dir!cr çgemt ılsine ş~~efahvcr - nıgmen Hamidiyeye yaptılar Çün-
••ı<;-.;k·· • a ca must kem ııne kar b l<ü biz o gece yeni bir emir aldık, e-
la~ nn 13 şı u sabah fccird~ baş-
diı ll ulgar taarruzu çok şiddetli- mirde: 

ı <:l'nf:n atec:.:. b 1 - Slir'atle c. ekmeceye hareket e-
nra m"' r- aş ayarak cena}\-

A ue sır olunuz.,, diniz. Vazifenizi Hnmidiyeyc devre-

s 
1 
~ru eınrın TnNt t R diniz .. 

ı~ \'e 1 - bu eise de tel-
:tııen gc 1 d~ ı nlaşılıs ordu. Biz he-- Deniyordu. Vazifeyi Hamidiyc'yc 
" nııyı fayr d t l" d k d ·· · · .., <ı n iJ ap e erek Kalıkırat· es ım c er en o an a onun suvarı.sı 
:t:ıJ}ı toplce sokuldt..k \'e uzun men- olan Yüzb. şı Rauf kaptana : 
ladık S rı:rnızla sürekli atese baş- - Müteyakkız olunuz. Bulgar tor-

'ettığim geminin muhafazasını müd
rıkım .. 
Dıyen bir tesirle tavsiyemi karşı

ladı. Amma ne garip ki, Rauf kap • 
tanın yeni vazifesini aldığı ilk gün

Siz de yegane cilt unsuru olan To-

kalon kremini kullanınız. Akşamları 

yatmazdan evvel (Pembe rengin -
d€:ki) Tokalon kremini ve sabahları 

lerde Hamidıyenin bir gece telsizle (Beyaz rengindeki) Tokalon kremi-

1 
yaptığı istimdat bütün donanmayı ni kullanınız. Mukavvi, besleyici ve 
allak l:ıullak etti. Rauf kaptan tel - beyazlatıcıdır. 
sizlerinde: 

- cBaştan bir torpil yarası aldık. Akçakoca Sulh Hfıkimliğinden: 
batıyoraz .. > 937/1 

Diye feryadı ı figan ediyor, orta- 1 - Ölen ve terekesine hakimliği· 
hğı durmamacasına yaygaraya ve- mizce el konulan Akçakoca eczacısı 
riyordu. Neş'et Duranın mevcudu borcuna 

Derhal Turgut, bütün sür'atile !yetışmediğinden medeni kanunun 
imdadınn koştu ve Hamidiyeyi ye- 576 cı maddesi mucibince adi iflas 
değine darak istan?ula getirdi. An- ık.aid~sine tevfıka~ t~rekesinin :as· 
]aşılıyordu ki, bir Bulgar torpidosu fıyesıne karar verılmış ve 31 Agus· 
karanlıkta Hamidiyeyc iyice sokul- tos 937 tarihinde iflas açılmıştır. Bu 
muş \"C onu gafil avlayarak torpil • knrar hakkında aliıkadarların kanu;ı 
lemi~li. Burnundan torpil yarasını yollarına müı-acaallan. 
alan Hamidiyc hemen suya gömül- 2 - Alacaklılarla istihkak iddia· 
müş ve balar bir vaziyete gclmişt i. sında bulunanların alacaklarını ve 

Hamidiyc tamir için tersaneye gi- ı~tıhkoklannı il:ından bir ay içinde 
rerken Raur Bey de açığa r.ıkıyor- kaydettirmeleri ve delillerini tevdi 
du. V<J .. B. hriye hala: eylemeleri. 

- Akdenize açılabilir miyiz?.. 3 - ijjJ:ifına hareket cezai mes'u· 
Yunanlılarla harp edebilir miyiz? lıyeti müstelzim olrt)ak üzere ölü • 
Münakaşası içinde yüzi.iyoıdu niın borçlularının ayni müddet için-

(Deı:amı t•ar) de kendilerini ve borçlarını bildır • 
• meleri. 

BİR DÜZELTME 4 - Ölüni.ın mallarını her ne sıı-
retll' ve ne sıfatla olursa olsun elle

Oünkü sayıda, tefnkamızın nu - rinde bulunduranların o mallar ÜZ'i?-
marası 2~ ola~ak~e? 30 ol~rak çık - rinde'ki hakları mahfuz kalmak sar· 
m1ştır. Duzeltır, ozur dılerız. tiyle btınla · "dd . . • rı nynı mu et ıçınde hfi. 
.... tnnnftln•ııuıuunnnnı111tı1nuu...-ıu.11n11-........._. k · ı · ~ • • •• J ım ıöımız <'mrinc tevdi eylemcl<:ri 
NOBETÇ ve eylemczlcrsc makbul mazeretleri 
ECZANELER bulunmadıkça cezai mes'uliyete uğ-

rıyacakları \'e rüçhan haklarından 
Bu akşam şehrin muhtelif semt • mahrum kalacakları. 

terinde nöbetçi olan eczaneler şun- 5 - İlk alacaklılnr toplantı giinü 
laardır : 1 5 b" o afl • ırincitesrin 937 salı nünü sa-

İstanbtıl cilıcriııdekilcr: t 9 d t> Be- a a alacaklıların hakimliğimizde 
Eminönünde (Beşir Kemal), bulunmaları ve ölüye kefil olanların 

yazıtta (Belkı ). Küçükpazarda (H. da toplantıda bulunabilecekleri ilan 
Hulüsı), Eyüptc tM:ustafa Arif), olunur. c5809:t. 
Şehıemininde (~ 1azım Sadık), Ka- -.-------
ragümrüktc (Suad), Samatyada (E· j İstanbul 6 ncı İcra Memurluğun-
rofilos), Ak sarayda (Etem Pertev), lclan: 
Şchzadeba\iında (İsmail Hakkı), A- Şdızadcbaşında Gökçe çesmesi so-

d k 
w :ı: 

ıemdardn (Sırrı Rasim), Fı>ner c agında (8) No. lu hanede oturmak-
(Emilyadi), Bakır köyde (Merkez). ~a iken clyevm ikametgahı meçhul 
Beyoğlu cı1ıctimlckiler : Ismı:ıil Remziye. 
İstikliıl caddesinde (Galatasaray). Dairemizin 933/3105 sayılı dosya-

Tünclbaşında (Matkoviç), Galata- sında Şerif Cimcozdan alacağınız • 
da Okçumusa caddesinde (Yeniyol), dan dolayı emlakine dairemizin 932/ 
Fındıktı tramvay caddesinde (Ye- 8825 ve 933/3105 sayılı dosyalarile 
niyol), Taksim Cumhuriyet cadde- vaki hacizlere iştirak talep edilmiş 
sinde (I<ürkçiyan), Kalyoncukul - ve bu kerre derece tayin edilerek da
lukta (Zafiropulos), Firuzağada (Er· iremizin 932/8825 ve 933/3105 sayılı 
tui;>Tu1), Şişli Haltıskargazi cadde • dosyaları 1 inci ve 934/165 sayılı dos
sinde (Asım), Kasımpaşada (Müey· yanız haczinin de 2 nci dereceyi ih
yed), Hasköyde (Nesim Aseo), Be- rrız etmiş olduğundan bu husustaki 
şiktaşta (Ali Rıza), Sarıyerde (A- itirazınızı bildirij"lck üzere icra ve 
sııf). iflas K. nun 101 nci maddesine tev-

Vskiidar. Kadıköy ve Adalarda - fikan iknmetg<ihııııza gönderilen 
kil7r: . muhtıra arkasına verilen mübaşir 

Üskiidarda (imrahor), Kadıköyde mcşrubatında mezkur ikametgahını
Altıyol ağzında (Rifat Muhtar), Mo- zı tcrkettiğinizi ve yeni ikarnetga
dada Alaeddin), Büyükadada <Halk), hınız da meçhul olduğu anlaşılnuş 
Hevbelidc (Tanaş). j\e bunu zabıla tahkikatı teyit etmiş 

Orta ve Lise kısımlarına 20-Ağustos-937 den itibaren talebe 
kabulüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35, Yatı ücreti 185 Jıradır. 
Matbu izahname mektep idaresinden istenebilir. Her husus için 
Bursada Kız Lisesi Direktörlüküne müracaat edilmesi. "4997,, 

~stenbul V kıfl DirektörlU§U llftnları 

Kıymeti 

Lira K. 
3ll 10 

pey parası 

Lira K. 
23 40 Dükkan 

Eski çar.şı yeni Beyazıd mahallesinde Çadırcılar caddesinde 112 
No.lı dük~an sntılmck üıere 15 gün müddetle nrtırmaya çıkarılmış· 
tır. lhalcsı 6·9·937 Paznrlesi günü saat 15 te yapılacaktır isteklilerin 
MahlUlat kalemine gelmelerL (5411) • 

Emla ytam Bankasından: 

Esas No. 

157 -2 
Yeri Na.su 

Bt-yoğlu, Şişli Meşrutiyet mııh.21 
Kiiçük bahçe sokağı. 

Nev'i 

Apartman 
2 No: daire 

Depozitosu 
T. L. 

23.-

(varı hisse) 
157-3 • ,, ,, 
157-4 

" • D 

157-5 ,, ,, • 
157-6 

" n n 
157-7 

" 
,, • 157-8 11 " " 157-9 

" " 
,, 

157-10 .. n " 157-12 
" " 

,, 

!( 

4 
,5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 

" 
n 

.. 
,, 
" 
n 

" 
" .. 

28.-
37.-
32.-
35.-
33.-
37.-
37 • ...J 
36.-
27.-

Yukarda adresi yazılı Meşrutiyet ıtpartmanının daireleri açık artır
malile kiraya verilecektir • 

ihale : 13·9-937 Pazartesi günü saat ondadır. 

isteklilerin bildirilen gün ve saatte Şubemize gelmeleri. 

Ko utan ığı ilanları 1 lst nbul 
------~ 

Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alınacak aUıt \'e malzemenin 
m"ktarları ile muhammen kıymeti ve ilk teminatları ile ihale 
ve münakasa şekilleri aşa~ıda :gösterilmiştir. 
Cinsi Mıktan Muhammen ilk Te. ihale ihale 

luiarı mi nalı günü saati - -

cinsi ve 
saatleri 

Münakas 
Şekli 

Pamuk 
Muh.Ahil 
Alat 

5000 7750 572 20-9-37 15,30 kopalı zarf. 
6 çeşit 1199 90 18·10.37 15 Açık 

267 ,, 4354 327 18-10-37 15,30 • 
Diyalermi ve 
Pandosta 2 " 1320 99 21-10-37 15 ,, 
Otoklav 3 ,. 8500 638 21·10-37 15,30 kapalı zarı. 

Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. istek• 
!ilerinin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı krınunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yaııh vesikaları ile beraber ihale aatlnden 
rn az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanhk 
ıatınalma komisyonuna vermeleri. 0 5834'' 

• il' • 

Muh. bere 1. ci ala)·ında blrikliril miş olan tahminen 250 raba güb
re açık arttırma ile satılacaktır. ihalesi 20.Eylül-937 Pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti l 50 liradır. İsteklilerin 11 
liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile beraber belli günde vak· 
li muayycnin:Je Fındıklıda komutanlık satınalma koml,yonunrı gelmele
ri. "5835" 

Beyoğlu Akşam Kız San 'at 
Okulu Direktörlüğünden : 

1 - EIAziz ve Maniıada açılan Akşam Kız San'tıl Okullan için 
muhtelif beden numarasında 132 adet Manken kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kat'i ihalesi 1937 Eylülünün 16 ncı Perşembe günü akşarr.ı 
saat M da Yük ek Mektepler Muhasipliki Odasında toplanan Komis
yon huzuriyle yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecckfcr bu baptaki teklif mektublarını ihale için 

tayin kılınan stıalten bir saat evvel Komisyoua tevdi etmeleri ve posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet bu şaate kadar gelmiş olmalara 
ve dış ıarflaranın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

5 - Mankenlerin evsah ve teslim şeraitini anlamak isteyenler Be)'• 
otlu Akşam Kız San'at Okulu ldare8ine müracaat edebilirler. "5801ıs 

ZAYİ , ....................... .. 

931 senesind'c çıkarttığım tatbik ı o R ı 
mührümü za~i ettim, )c>ni .. ini ala - ı r. usçuklu Hakkı ı 
cağım. Eskisinin hukmü yoktur. ı ı 

Adres: Gedikpaşa Doğrama- ı iç hastahklara ı 
___ c_ı_s_o_k_ak_·_ı_a_n,_u_m_a_r_a_da_A...;.)..;;.'ş_e ı . mUt h 66151 ı 

ı Beyoğlu lstikUU caddesi Tiyatro 
ı sokağı Azcry n apartmanı 4 No. ı Ayvalık Hukuk Hakimliğinden: 

Ayvahğın Zckibey mahallesinden 
Hıfzı oğlu Mehmet Nuri namına bil
velayc anası Nadire tarafından İs
mctpa a mahallesinde ıken elyevm 

ikametgfıhı meçhul Mehmet Ali oğ
lu Hıfzı aleyhine actığı nafaka da
vasının cereyan cd 1 muhakemesi 

neticesinde m d ni kanun:.ın 315 nci 

......................... 
" kuponu:32 r 

Müsabaka 

. . . . . . . • • • EUbü 

ter fl r1yım. t · ancakte • ura ut he , . PeJ'e çıkardığımız pidoları \'ar .• 
Qe <' k :mu ~ e~ı, cndahtın tanzimin- Dedim. O, kendine güvenen bir 

Acele satılık 
ı olduğundan mezkCir muhtıranın icra 
I hakimliğ.in.ce (30) gün ~üddetle ilii-
ncn teblığıne karar vcrılmekle ilan m.ıcldt. 'n<' tcvfık n hukum ta.ıhin· 

Sultanahmdlte Akbıyık cami- tarihinden itibaren bir ay zarfında ADRES: 
~1nde tarns sır oluyor, harita üze - eda içinde : 
1 nrctl\:re sut heyetinden aldığım - Merak etmeyiniz. Liız.ım gelen 
'ite &ist ın~~arnn tanzim ettiğimiz her şey yapılncaktıı-.. 

1 ııni lll" m nıuvaffakiyetli dar- Dedi ve .. udeta: 
lı._ah~de ediyorduk. Hat- - ikaza ne lüzum vnr? .• Kumanda 

sinin karşısında 25 numcrolu derece kararına karşı şikayet etme-
bane sohibi dışarı gideceğınden niz Jaıımgcleccği muhtıra makamı· 
ncele satılıktır. Taliplerin meıkur 
haneye müracaatları. na kaim olmak üzere Hanen tebliğ 

•••••••••••••••I olunur. 

den itıbarc>n avda on lira n. faka ita
s na temyızi knbıl om k üzere 16 
Agustos 937 taı ihindc karar veril -
miş olduğu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilim olunur. c5808ıı, 

• 

• 

• 

• 

• • • • • il 

• • • • • • • 
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LİMON 

Hasan ve 
ÇİÇEKLERİ 

Nesrin kolonyalan 
Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve 

menendi olmıyan kolonyadır. Bir damlası limon bahçesidir. 9C) derecedir. 

1 
1 

r. . 

esrin e a a y LA antalan 
Yasemın, leylak, divinya, revdor, ~ipr, fujer, ful, menekşe, suar de 

Paris, Origan, Krep dö tin, dağ çiçeği, zambak, sümbül; Jile, milflör, 

nergis, güller, amber, fulyalar, şenkflör, çiçek demeti, nadya, neroli, 
şanel, amorita1 kadın eli, flör damur, skandal, florami, müğe losyon 

ve lavantaları bir nadirei saıı 'atbr. 
Hasan deposu : lstanbul, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, Divanyotu, 

Ankara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerlerile bil
cümle tuhafiye, bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan 
ismine ve markasHla dikkat. 

PATI 
1 

Basur memelerinin ANTiVIROS ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihap· 

larında, cerahatlenmış fistüllerde, kanayan basur · memelerinin 

tcdav:sinde daima muuffakiyetle şifa)·ı temb eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, Is tan bul 

QANKAYA 
YAT.IRILAN DAQA ~Yi 

tKiLMi~ TO~UM Gi9i V~QiMliDiR 

UOlANTS( OANr ONi ~: 
l<ARAKe'f PALAS ALAL~MCi ~AN 

İstanbul , -·aeıediyesi' · İlanları 
.. 

~ -

Tenbihi Beledi: 

Elbise meraklllan Bay· Bayanlara 

. . 

' ·En mUtkUI pesent mu,ıerlterl memnun ~den mu. 

1 
teveffa Haean Fehmlnln oilu Fikri ÜstUndal 
bu defa Londra ve Paris terzi mektep-
lerinden birincilikle diploma alarak pe
derinin halefi olarak firmayı yeniden kullan-

baş!amı$lır. Bu firmayı unutmayınız. 

{Tüccar terzi Hasan Fehmi V 
Terzıhanemız R~l§Jie{!~!L ıQŞf ~Jld!o. 
da zarif ve gayet fık elbiseler imal ederek 
mu,terllerlne her kolayhğı gösterecektir. 
Muamelemiz petin ve taksltledir. Sözlerimin 
sıhhatini lsbat için muhterem Bayan ve Bay· 
ıaran bir defa tecrübe etmeleri kilidir. 

Bahçekapı Birinci Vakıf han birinci k:ıt l 5 numara. Telefon : 23389 

Büyükdere Beyaz. Park'da 
( 4) 
EylO• 

K 
KIRMIZI 

Cumartesi 
Ak tamı 

Şehrimizde bulunan beynelmilel töhreti haiz 
artıstlerln lttlraklle sabaha kadar eğlenceler 
ve 14 numara. 

EN ŞIK BE.YAZ ELBiSE GİYMİŞ 
BAYANA BiR KAT ~<IRMIZI 

ELBiSELiK KUMAŞ HEDiYE EDiLECEKTiR. 
Duhuliye serbesttir. Meşrubat 45 kuruştur. 

y L 
Fabrika flatına satıhyor 

ASRİ MOBİLYA Mağazası ~~~~1° 
lstanbul: Rızapaşa yokuş•ı No. 66 Tel. 23407 

Teknik ol<ulu Müdürlüğünden: 
l - Nafia VekAleline ba~lı olan (Teknik okulu) mühendis ve fen 

memuru yetiştirmek üzere iki kısmı havidir. Her iki kısımda şimdilik 
: A) iNŞAAT· (Yol, Demiryol, su işleri, Yapı işleri) 

B) Makine. ... 
Şubeleri "'ardır. Her iki şubede mil.he:ıdislik tahsili dört, fen me .. 

murluğu tahsili iki sened:r. 
2 - Orta mektep mezunları imtihanla, olgunluk imtihan• vermiş 

ıise mt>tunları imtihansız alınır. 
3 ..... Kayıt müddeti 1 • 3:> eylüldür; kayıt muamelesi lstanbulda 

Yıldızdaki okul binasında her rün saat dokuzdan on ikiye kadar 
yapılır. • 

4 - isteklilerin 22 ya~ından büyük olmamaları ve istida, hüviyet 
cüzdanı. mektep şahadetname veya tasdiknamesi, 12 aded Viktorya 
ebadında fotoğraf, tam teşekküllü bir hast'\haneden heyeti sıhhiye 

raporu, aşı ve hüsnühal kağıt !arından ibaret evrakı kayıt müdettinin 
sonuncu akşamına kadar okul müdürlü~üne vermeleri veya işbu günün 
Akşamına kadar okul mudürlüğüne vas•I olmak üıere posta ile iadeli 
laahhiıtlü olarak göndermeleri ıaııa.dır. Postada 'aki olac:ık gecikmeler 
mazeret olarak kabul edilmez. 

5 - Birinci Teşrin başlanğıcında "ap lacak duhul imtıharı günleri 
nyrıca ilan edılecektir. 

6- Daha fazla bilgi edinmek iste} enler:n \ i'a et erde nafıa müdürlük .. 
terine, lstanbulda okul idaresi e başvcrma'arı (5362) 

r 
Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 .. Eylül - 937 dedir. 
Büyük . 50 000 liradır. ikramiye: • 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
l 0.000 Liralık · ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık ~ki 

adet mükafat vardır. 

Dikkat: . 

Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen dişleri tamam: 

sağlam ve g'üzel. Her yemeği, her meyvayı 

yiyebiliyor ve midesi mükemmeleıı hazmedi· 

yor. Çünkü sabah, 1lkşam, ve her yemekten 

ıonra dijlerini fırçalamağı itiyad edindiği için 

midesi · ve barsakları çok saA"lam kalmıştır. 

r 1 

'Kullanmak ve diş erinizı mc olmazsa günde 3 
defa fırçalamak sureti le siz de bu mazhariyeti 

kazanabilirsiniz. 

,~--SONBAHAR GELDil ---
Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı ,ımdlden 

Galata 'da methur 

BÜ YÜK ELBiSE MAGAZASINDA 
• 

Her yerden UCUZ ve TEMİNATLI 
alabiJirsiniz. 

-
Şıı cetvel len bir fikir edinebilirsiniz : 

ERKEKLERE: 

PAROESÜLER J.ır angle 13 Liradan itibaren 
' PARDESÜLER Emperme~bl 18 1/2 ., .. 

gabardin 
l\lUŞAM BALAR Her renkte 11 1/2 ,, 

TRENÇKOTLAR Üç katlı 15 1/2 ., " 
" 

KADINLARAs 

MANTOLAR Yünlü 10 1/2 " '" -
PARDES"ÜLER G.1bardin 15 1/2 " 

,, 
~IUŞAl\IBALAR Her renkte 10 1/2 H ., 
M USAM BAL4R 1 İpekli 

23 ' he:- renkte 
" '. ÇOCUKLARA: 

PARDESÜI~ER G1bardin 7 
" • 

MUŞAMBALAR Her renkte 6 1/l tJ .. 
Erkeklere en iyi kumaşlardan iki prova ile 

ISMARLAMA KOSTÜMLER 28 112 

Haftahk ve ayhk tediyatla 
dahi muamele vardır. 

Galat~'da EKSELSYOR mağazasında 
• T defon: ~3503 

! inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı _ Şartnamesine tevfikan pazar l~kla 2000 kilo kazein kolası sahil 

alınacaktır. 
2 _ Pazarlık, 20 .. IX. 937 tarihine rastlayan Pazartr:si günü saıt 

15 de Kabataşta Levazım ve Muba1ut Şubesindeki Alım komisyonu• 
da yapılacaktır. · · 

3 _ Şartnameler parasız olarak· her g-Ön söıü geçen Şubedetl 
alın :ı bilir. .. 

4 -isteklilerin pazarlık tçin tayin edilen gün ve saatte %7, S 1119 

venme p:ırnlarile birlikte adı geçen komisyona gelmelcsi ilan olunur. 

··ss~ı •. 
Bilet alan herkes 7 - Eyhll - 937 : ..... , Ki ...... : 

günü akşamına kadar biletini de· f Hus"" ~!ı:";din J 
ğiştirmiş bulunmahdır. ı Tam idrar tahlili ıoo 't.uruştur. ı 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· ı Bilumum tablilat. Eminönü Emlak ı 

Sa1ıip ve Baş Muharriri: 

Etem izzet BENiCE 

Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü: 

1. S. ADAM 

Belediye zabıta talimatnamesinin 7 nci maddesi sokaklara hiç bir 
şey atılmıyacnğt \'e süprüntülcrın madeni bir kap içinde olarak çöb 
Rrabalarına verileceğini amir bulunmasına rağmen bir çok dül<kancıların 
çöp kabı bulundurmıyarak vakit vakit dükkanlarının çöplerini sokağa 
süpürdükleri görülmüştür. Bundan böyle ev, apartman, han, ma~aza 
ve dükkanlarııı sahip veya kiracıları bir çöp kab& bulund~racak ve 
bu kaplar mutlak madeni ve kapalı olacaktır. Bu tenbihi belediyeye 
uygun harekette oulun,rr.ıyanlar beledıye ahkamı cezaiye kanununa 
tevfikan ceıa1andmlacakbr. (8.) (5837) 

ki hakki sakıt of ur. , ı ve Eytam Bankası karŞtsında I -----------
u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı: hut ~y Han~ ı ı .......................... ı -------


