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En son Telgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

r 
iDAREHANESİ: 

lstanbul Nurosmaniye Şeref 
sokağı hususi daire 

TELEFON: No.20827 

Sayı ı 248 

Abone ı SeneJlğl 12 llra, altı a,.1ı;ı 
-6 Ura, gs aylığı ~ liradır 

mnnınnııınıımuf RHıını mlmıın mımummıımnm mm 

'ç· - - 'Suriyeden 
ınıtalya-A manya-Japonya Fas'a kadar 

arasında taksim mi edilecek ı 8ütün arabistanda lngilfere ve Fran-
/ n g i l iz le r y e n i h a d is e le r sa aleyhine geniş ölçüde tahrikat 

k d endişe d. l yapıldıgı tesbif edildi 
Çl masın an . e ıyor ar Fasta tevkif edilen ihtilalci lider. 

Roma paktında gizli maddeler var ! s.~·,~:~~b~~~:~~--~fşaatta bulundular 

L ondra, 11 (Hususi Muhabirimizden) -· Burada Roma paktına daki endişeelri arttırmıştır. Japon Harbiye Nazır muavininin bu sözle- den) _ Kabine -
bağ.lı gi~l .maddeler mevcud bulunduğu şayiası kuvvetlenme~- rinden Sovyet Rusyayı istihdaf ettiği manası çıkarılmakta ve dünyanın nin dünkü toplan-

?\" tedır. Gızlı maddeler İtalya - Almanya - Japonya arasında Çı- Büyük Okvanusları da sirayet hududlan içine alacak bir büyi.ik harbe tısında Fastaki u-
bır, taksimini ve Aksayı Şarkta bazı nüfuz mıntakaları tesisini amir . · ~ İ . . . . ~ · h 
Ul\.ınrn kt d ç· d k' J · t'l. b't ·ı b" l'kt . sürüklenmekte oldugu saklanmamaktadır. ngılızlcr, teslıhat planını mumı ısyan a-h· a a ır. m c ı apon ıs ı asının ı mcsı c ır ı e yenı ve va- reketlerile Tu _ 

Ç~ın hadiselerin zuhurundan İngiliz siyasi mehafilı erıdi~ etmektedir. daha kısa bir zaman zarfında başarmıya gayret etmektedirler. Roma nus, Cezair müs-
h 

1
nden dönen Japon Harbiye Nımr muavininin; c-Daha büyük bir harb paktına F'ranko, Polonya, Avusturya, Macaristanın da dahil olmalarına temlekelerindeki 

aıırlığı iç.inde bulunrnıya mecburuz.» mealindeki beyanatı da bu yol- gayret S3rfcdildiği anlaşılmaktadır. ve Suriye, Lüb -., ........................ .. 
~eıaı Bayar dün gece Atatür-' Hatayın ff;fö~:~!~i~; 

ke proğramını tamamile Kur _'!luşu :r~i~~~i~l:ili:. 
\ Şaracagv ını vadettı·.. Numan Rifat Bey- dcr1erin Hşaatı ile 

lJıll Önder geni kabinenin proğramını tatbik 
sahasında rİıi/letle birlikte bizzat takip 

bııgurduklarını beyan ettiler 

Yüksek Başbuğumuz yarın Şark vô Cenup vilayet-
lerinde ki tetkik seyahatlerine çıkıyorlar 

rutta hara ret 1 e el: gc~irile.n v:-
saık, Şımalı Afrı-

karşı 1 andı kada ve Suriye ile 

Menemencioğlu Kont 
Martelle görUştU 

Berut, 11 (Hususi) - Halebde ve 
Trablusta büyük tezahüratla karşı
lanan Hariciye Müsteşarımızın ri • 
yasetindeki heyet, dün buraya var
mış, büyük merasimle istikbal edil
miş, bir askeri kıt'a selam resmini ifa 
etmiş, bando Türk milli maşrını çat
mış, \'e Suriye Cumhurrcisile Kont 
d.b Martel adlarına beyanı ho~ iıme
di edilerek Sen Jorj oteline misafir 
edilmiştir. 

Sancak, Filistin ,.e Suriyedeki 
Türk konsoloslar ıda Türk heyetim 
karşılıyanlar arasında bulunmakta 
idiler. 

filistinde hazırla-
nan hareketlerin 
zannedildiğinden 

çok daha mühim 
olduğunu ortaya 
koymuştur. Su -
riyedcn başlıya -
rak Fasa kadar 
bütün Arablık a
leminde ecnebi ec
nebi teşekkülle -
rin büyük para -
lar, emek ,.e yar
dımlar sarfederek 
Fransa \'C İngil
tere aleyhinde u
mumi ve müsel -
!ah bir isyan ha
zırladıkları ve bu 
Devamı 2 de 

lngiltereden Mısıra ~önderilen son sis. 
tem tayyare topların dan birisi 

dalı~u Önder Atatürkü11 pek yakın
bit t ark ve Ccnub vililyctlerimizd~ 
e~e CdJı:ık seyahatine çıkacaklarını 
Ôğ;C' nlerde haber vermiştik. Ahiren 
~~rı~ıdği~ize gör(:, Büyük Şef, bu 
dı. ~ atıeı:ıne yarın başlıyacak tar -
)ar .1 endılerine Başvekil Cejıil aB
'tiar11 (' Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
~~ _Vekıli Ali Çetinkaya refakat 

h klerdir 
<ıaşb • 

Numan Menemencioğlu dün ak • 
şam ilk defa olarak Kont dö Marteli 
ziyaret etmiştir. Fakat esas müzake
relere bugün başlanacak, ve üç veya 
dört günde ikmal edilecektir. 

tllfltUUtUllllllHllUlllltltltlllttttlHllUUllllUIUUIUllllllUtlllUUIUllUtllfUllUllllJIUUflllltlUlllSHlıUUIUUtllllltlllllllillllll1llllflflll"t 

~ell"ıle Uğ~rnuzun bu seyahatlerinde 
~111 1 ketın ve halkın kalkınması i
'lıasıl' ZPrn görülen tedbirlerin alın
~a 'ttl~e Y~ni hükumetin programın
ba~1 1~t karşı başarmayı vadettiği 
~Y~t tnuhiın hususların mahalli va~ 
ll'!;ı81 Ve ihtiyaçlara göre hazırlan -
bıııu rtıaksadına matuf tedkiklerde 
eu l'lacakıan söylenilmektedir. 

b~g~htırrcisimizin seyahatlerini 
>ltr;ı 1 

Vilayetlere kadar temdid bu· 
\trclt~ları ve ne vakit ve nereye 

. ~.7edecek1eri henüz belli deöil -
aarnafih, avdetlerinde şehri· 

Numan Mcnemencioğlu ile Kont 
dö Martel arasında Hatayda yeni ku
rulacak rejim hakkındaki müzake -
reelrde hazır bulunmak üzere Hata
yin Fransız dcelgesi Garo da buraya 
gelmiştir. 

Diğer taraftan Hataydaki beynel -
milel komitenin de pazartesi bura
ya gelmesi beklenmektedir. Bu iti -
barla Berut temaslarına ehemmiyet 
verilmektedir. Bu akşam Türk he
yeti şerefine Cumhurreisi tarafından 
bir ziyafet \'erilecektir. 

Japonya siir' atle neti
ceyi almak istiyor 

Şanghay'ın düşmesi 
saat mese1esi sayılıyor 

~--··---

• 
1 f .................................................... = ......... ~ ............................... = ..... idam cezaları 
Yahudilere bir taraf Hafifletilemez 

Japonlar 
Londra, 11 (Hu· 

susi) - Şehrin Ja-

Şimalde de ilerliyorlar 

tıı· 

~~l~.i<>ı·erıcndirmeclri pek muh-
e~t .· 

't\>~a~v~~ 8AYARIN ZİYAFETİ 
~ lld'.,\ b·ı Celal Bayar, dün akşam 

1~f~h1:1ttt da,·ct yapmış, bu d3vete 
~ 1l'~ \'e meb'us arkado~larını 

1 l~~~i~:;· Ulu Önderimiz Atatürk 
l ~r- t!llti!ettc bulunmak arzusunu 
. ~:r""in' ıs~r \'e l3aşvckilimizin 
~~ ~giii e a~ref vermişlerdir. 

"~iliı ·. a~buturnuz ve kıymetli 
(t.7.. ziyafette dnhi Türk 
Deo.a'?',: 2 inci sa1ıifcde) 

... 

Cennet, bir taraf 
Cehennem 

Yunan Hahambaşı 
hamilik ünvanını 

Metaksasa 
verdi 

Yunan Yahudileri 
Yunanistanı kendi

leri ıçın cennet 
farzed iyorlar 

Atina, 11 (A.A.) - Hahamba~ı 
yanında Yahudi eşrafı olduğu halde 
Başvekil Metaksas'ı ziyaret ederek 
altın kablı Yahudilerin hamisi kita
uına rniı:in yn:1.1:1ıfm. dair b , 
mektub tevdi etmiştir. 

Bu münasebetle hahambaşı Yu -
nanistandaki Yahudilerin Krala ve 
milli hükumete sadakat ve şükranla
rını bildirmiştir. Metaksas teşekkür 
etmiş Ye asırlardanberi Yunanlılarla 
Yahudiler arasındaki münasebetin 

~M-~--....,_~_,_~,~·~~ -

• pon ordusu tara -
mı fından tamamile 

--·-·- muhasarası ikmal 

Adliye Vekilinin edilmiştir. Fakat 
•• •• • şehir henüz Ja -

Buyuk Mı ilet Mec· pon1arın eline düş-
lisindek i Beyanatı memiştir. çünkü 

Kamutay, dünkü toplantısında Ç.inliler . bir~n -
bıre yenıden mu

Meclis Hesapları Enciimcninin maz- kavemete başla _ 

(Devamı 2 inci sahifede) mışlardır. Maa -

mafih bu muka -
Milli Bir Müessesemiz vemetin de kını-

ması ve şehrin ta· 

12 nci Enternasyonal Selanik mamile Japonla -
fuarmda en yüksek ve en mürntaz rın eline geçmesi 
alaka ile karşılanan Çapamarka bir gün, belki de 

bir saat mesele -Pirinçunu vesair çocuk gıdaları 

Haricde de Takdir Edlldl 

sidir. fabrikasının "Grand prix hors con· 
cours,, mükafatı ile taltif ve takdir Bundan başka 
edildiğini lktisad Vekaleoti Fabri· Japon ordusu şi -
kayı tebrik etmek surctile r~smen malde bir hayli 
bildirmiştir. ilerlemiyc başla -
~~~~~~~~~~~~~~ımıştır. Bilhassa 

Pi YAN G O ~:;:1~.~;;.~:~ Bir .Japon neferi mevziinde 

J ve Japonlar şehri mr. mı yağmuruna 'dir. Japon H:ıriciye N.:-.:::ateti halen 
Kazanan numara ar tutmaktadırlar. \'UZiycti bu balamd:n tcdkik ctmek-

(Devamı minci sahifede) 
2 inci sayfada 1 Diğer taraftan Japonya 9 devlet tcdir. Bu hususta l.ıugünleı ele kafi 

Yunan Başvekili MetaKsasliiiii ______ iiiiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiii muahedesini feshetmek niycunde - bir knrar v ... rilccekth. 



2 - S O N T E L G R A pt - 11 tk inciteşrin !>~? 

Celil Bayaı· A at·· r- ....... 1 _Ko_coı<_H_,_Ae_E_.RL_ER ...... 1 

k 
* Trabzon ve Bartın seferlerinin 

Tayyare Piyangosu l~fEttlJl e p r o g r a m ı n ta - d•;h~~~:,e~::::ii~i::~~:~d~1 
hakkukunu Vadett

•ı bina istimlfık edilmektedir. 
Bugünkü keşide de kazanan Danzig 

Meselesi 

Tazelendi 

(7 irı.ci say/ uda11 cletıDm) 

milletınin refahı ve 'Iürkiyenin kal
kınmasıle me~gul olmuşlardır. Bu 
hususta Ajan~m verdiği telgrafı a
şağıya aynen koyuyoruz: 

CELAL BAYAR SÖZ YERDİ 
Ankara, 11 (A.A.) - 1kinciteşrin 

onuncu günü akşaırıı Ba~vekil Celal 
Bayar, evinde kiçiik bir daı•eı yap
tı. Davetliler dcııcb'lir ki, yalnız ve
killerden ve çnk lıcsusi ve t;ok ya
kın arkadfı;,<:lrırdan ibaert:i. Çok şey
ler kcınıış•ı1du E:cfarı!tı Ata•iirk rı~c
sai arkadru. lanna: 

c- Mıllete yepyeııi bir prog:am 
bildirrlirı i~. B~ pn'gram, benim mil
letime -:.•cideu ,9;m 1ııuııslardır. Celcil 
Ba~ıcır ve arl.t.clu !arı bt?nim millete 
·rcıdcttıklcrimi ya;:acokkırını bana ı·e 
mıllcte vadettılcr. Ben nnlletlc be-

* Da\'Utpaşa kışlasıan giden yolun 
asfalt yapılması kararlaştırılmıştır. * FJorya iltisak yolunun asfalt 

Başvekil Celal Bayar, Atatürke ce-
1
yolunun asflat olarak inşası bitmiş-

, vab t.·erdi t•c dedi ki: tir. 
c- Aıatilrk. ben Türkiye Cumhu- * Ölen muallimlere Yardım Ce

riyeti inkılabında sizin ve kıymetli rniyeti istıyen muallimlere borç ola
arkadil§larımızın beni bildiği ada- rak para dağıtacaktır. 
mım Auıtıirk, şimdi ıeessıi~ etmiş * Belediye Memurin Kooperatifi 
ola~ Tur1dye Citmhuriyeti"lin ilerle- ortaklarına ucuz fiatla odun ,.e kö-

lmc:• indc gayemzın de ne oldıı!]mıu nıür vermiye başlamıştır. 

l
çok İ!ti anlanu adamım. arknda§ia,,. * Şehrimizde mevcud 250 mezar-

l rım da b(iyle. lığın ııumerotajı altı ayda ikmal e-
s ,1 d . . b . diiC'cektir. 

1 .. ·-: .. ıze, la ,e :rsıdnığz'.l b~tı .. maT~rl * Şehrimize gelen Alman askeri 

ı gorıınuz. !Ja nız sıze e ı , u un ur c h 1. A k •t · •t ·zz · , · 1 z 1 d 1 c:yc ı n arany gı r.'lışı r. 

'
mı ewıe iJetmn e ça ı§an arca aşa- * Ot b"ll a 1 ı· k . . . . omo ı er l'n a ınan p a a 
rını lcı hem fıkır olnrak soz v.?rıyorınıı . 1 . . . d. ·ı . h kk d 
k . B ., B ll M z· . h l resıın erının ın ırı mesı a ın a 

ı. UtJ1u: ı et ec ısı uzur.mc a 
şoförler tarafından yapılan rnüraca

alclıqımız 1aa1ıhutlcri muvaffakiyctle 
yrıparoqımıza 7 anaatimiz 1·ardır. 

Bunun u·er e Reisicumhur Ata· 
türk (' lal Bata ,, ve buıün 1ıazıı· 

buluTtnT? HtıH rr et erkanına teşekkür 

at Şehir Mecfüince tedkike başlanıl
mıştır * Gozı KöprÜ5iınün Azapkapı ci
hetinde de kmcl kazıkları kakılmı
ya ba lanılmıc;hr. 

numaraları • 
verıyoruz 

ıza· 

3 O O O 0
1
, 31272 8SOO 13841 39468 19824 j 919 Versay sulh konferansı n1

t 1~ 
1 ö381 kerekrini aylnrca dolduran l<avga sı 

'
' f j meselelerden ikisi bilhassa JıerkC 

50 L i r a Kazanan laa usandırmışh: Fiyume. Danıig. 

Lira Kazanan Fiyume bahsimizden harıç. ·r 
1 

30901 5959 59504 26318 23073 · faı.:ıt 

30840 6310 21325 37102 14831 Danzig yin~ kendisinden bahsctt~e; 

1 5 3 4 6 1 J8~81 9958 30405 13861 278 38 miye b<ısladı. On sekiz sene e'" t· 
3545 27.585 35968 13850 30753 burayı g~lib devletler Lchistann ,·e 

31943 24736 23731 9714 39575 mek jstc>diler. Almanya. onu ..-er~: 

10000 
Lira K azana n 

3 932 

4851 :ısı37 37302 36302 :n_oo 1-b o v-
22911 18)00 7642 27943 26135 mek istedi. Fakat mnğ u u? }ıaJltl 

mnn sesi çıkamıyordu. Danzıg }'e-

33587 22636 36683 5212 1767 ıse Almandı. Galibkr de her ~11 sa· 
38267 3281.3 1361.5 11135 24595 , tin ar.zusıına güre idare edilmesı c iS 

~8731 · •1208 282f8 20464 7891 smı ihin etmişlerdi. Amerikalı re,,. 
1409 31386 4622 16189 35321 Vilson bu. itibarla şu Avru9a k:it' 

19179 16362 20276 10975 gasından \Ok sıkıldı. Nihay""t Le -e 
30 Lira Kazan 3nıar taan or dn bir liman verilmc·c;•nc \t 

50 
Danzig ŞC'lırinin Milletler eemi\'.~. 

O Lirr Kazananlar 21351 l8198 29753 3 )764 645 tan.tından serbest bir şehir hn.1 d~ 
3 5 24002 30631 9031 3371 l 22253 de id;re edilmesine karar vcrıl ·t1 

1 64 179:>7 311t2 17875 26039 23080 36936 S706 p n b 

31251 3824 34139 4643 24315 26438 2~488 24469 28281 O zamandır, bu zamandır, 
3 

ıı 
rn":ı.-r Celal Batıa ı 712.'e arkadaşları-

ı program •ıın nokta nokta tatbi'' 
cdıld q i tak h edeceqim. Daha i i 
iza1ı edeyim, ben Turkiyc Reisicum
huru Atatürk t.·e Tti.rk milleti, Bas
ı ekıl Celal Bayarın t:c omm 1ıüku
meıinin p:-ogramını takib ediyoru.z 
ve fiili neticesini görmek istiyort z.-~ 
dediler. 

ı.·e onla ı m •affaktt1etler temcn-
tıi er1· 

ATAT1'llKl'N TARİHİ NUTKU 

Cum~ ur re'ı ımızın Kamu ta~ ın acı
lış gi.mu ırad buyurduhları tadhi 

* İstanbul İskan Müdürlüğüne 
Ankara Numune lfashıhanesi serta
bıbı D ktor NC' 'et tavin edilmi~tir. ı * Kıbrısm üs übahri yapılması 
l.akkmda h niiz kat'i bir karar ve-

övle idare edilin gidivor .. a da, scı, 
6377 491~ 34528 24360 22928 8497 18109 26156 11509 1senelerdC' oıadaki Almanlarlıı fli 1>3t 

150 Lira azan nEar 114~3 15788 33755 12~49 28602 Alman) n .ı nrasmdnki mün s. ıı 
28454 37555 6919 15073 14287 18204 365 29568 29515 9370 sıklac;mıs n, mig'Jiler kcndıJcrı'l 
34611 7521 328 39893 11714 8210 762 7ft)9 38415 21616 lbir an c>vvel ann vatana kavu<;"ll~ e 
18870 7783 20539 25251 2754 3?540 3800 15a40 14618 arzularını her türlü hareketi rı 

nutkun bıslınlnrnlc Turkiyen.l' }:er 
tarafına, her te kküle dnğıtılması 

1 knrrr}actmlmıstır. 
WJt1t•ı11n1111111111t11•n1nrn .. ıuMUltllltltllllltl1f1ltlUUlllllltfllfll ltUUIUf "1 111 .......... Jtı ınıını1111nnnıUtlUlllltllll11Ullll ""' 

Suryeden 
Fasa kadar 

ı ılmcmiştir. * Hnlebdc Elahali gazetesi sahibi 
hükumet aleyhine yazı yazdığı için 
tevkif C'dilmi tir. * Fransız gizli tcşkilfıtında calış
tığı için bir Almanın dün Berlindc 
kafası kesılmiştir. * Bulgar Kral ve Kraliçesi Lon
dradaki ikametlerini bir müddet da-
ha uzatmıya karar vermişlerdir. * Kararları kabili temyiz olma

(Birinci sahijeden devam) ki k:ırgaşalıkların devamı ve diğer mak üzere Filistinde 1ngiliz uıbit
hareketlerıni cBüyük Arab İmpara- İngifö. mandasındaki Arab memle- lerinden mürekkeb üçer kişilik mah · 

d l 1 d .k kemeler kurulmaktadır. 
tolruğu» firrna~ı altın a mas •e e ı - ketlerindeki şüpheli hareketler üze-
leri anlaşılmıştır. Ecnebi şebekeler . İ . . . . * BC:lgrad garnizon kumandanı 

rıne ngıltere Hukumetı yem bazı Orgeneral Tomiç kalbine tabanca sı-
her büyük şehirde bir faaliyet mer- t db" l l 1.. ı b l t e ır er a mayı uzum u u muş ur. karak intihara teşebbüs etmiştir. 
kezi resis etmişlerdir. Sıkı tedbirle-

Bu münasebetle Mısır ve Filistınde- 1 Hayatı tehlikelidir. Sebebi henüz re rağmen bı:nlat biribirlerinc b:ığlı 
ki askeri kuvvetler bilhassa arttırıl- anlaşılamamıştır. 

olarak çalışıyorhırtiı. Ele geçirilen makta \"C '-·jne Fılıstind.e askeri ida- •"."""""'"""ıııııııuııııı1111111111111 11 111111111111111111111111u1111:ııı 
vesaike ve Fasta tevkif edilen ihti- J 

100 Li K 1 
1 374 ~6956 33979 2!'8~8 3386 göstermive baslnmıslardır. ıı· 

aa azanau e.r I n .. .. ıı·tl Alm ası D" . ... . b• UP,unun ı er any t> 
31221 10299 9391 4406 8691 Sonları 46 ıle ıten nu- zigin-su veya bu Ş<>kil aıtın<la .Alrtı 
2452 34092 20160 34710 1?.9!"3 ı . ~ .. . . . . . cıe de 

24840 12052 ''5660 31088 35957 maraiar 20 lıra alacak yaya donmc<;ını ıstıyor. Dan~ıg ı:ı· 
- n::ızi te kilatı hfıkim olınus, ıdare 

1111ıu1111111111ın111111111111nuu11nıuuı11uıtnııu.ı•ıu1111uı111ıuıuuııuıuı11u 111uıııuınıııuu.1111111nıuunnunuuuu11uu11uıuıı11•u 

• mamıl Hıtlercilerc geçmi~tir. t 

Erkek kızı 
Tehdit mi ? 
Kendisine erkek süsti veren kız 

erkek Melek, dün meçhul bir şa

hıstan bir tehdid mektubu almıştır. 
Bu emktupta kendisine Taksimde 
randevu ,·erilmekte, bu randevuya 
icabet etmediği tnkdirde hayatının 
tehlikede olduğu lııldirilmcktcdir. 
Zabıta işe el koymuştur. 

IBelçıl(ada o kadar ki, söyl<>ndn gibi e~ 
·aer::ı-1 

H 
•• "" b h yakında Her Bitler oraya gı ·rıl· ukumet u ranı nasıl bir emrh·aki mevd~nn get~ . 

Brüksel, 11 (Hususi) - Belçika jmek istcnec<'ğini şimdiden kestif 
on beş gündenberi hükumetsizdi::-. mek zor değildir. re 
Van Zeland kabinesi vekaleten hü- 1 Danzig serbest şehri için ~h1!1ccı· 

de bir takım teminat vcrilmıştı .. ,,, kumet işlerine bakmakta ise de he- · tı ... 

l
nüz mes'ul bir Hükumet kurulama- nun için Lehistan da orasının ~:. i· 
mıştır. Son d'efa kabine teşkili vazi- bali ile alakadardır. Bunu bil_d1g~ıı• 

1 
icsini üzerine alaıı U:ıriciye Nazırı için Berlin hükumeti Var~ova ı:e 11• 
E~pak da nczaretlerin paylaşılması günlerde ekalliyetlere dair b~ 9 r 

1

. m:?se>lesinde partilerle uyuşamadı - laşma yaptı. Her iki taraf kendı ~~ı. 
Feribot hükumetin ~ından bu işten vazgeçmiştir. Buh- raklarmdaki Leh veya Alma~ c s0!1 

ran gittikçe şiddcll<"nmektedir. liyetlerinin dillerine ve saires101~ 1' talci liderlerin ifşaatına nazaren ilk re iş başına geçirilmektedir. ilk iş idam ceza)arl 
müsellSh kıyam Fasta başlıyacak ve olarak Fılistmde askeri mahkemeler 
bu hnreketi Cew.ir, Tun:ıs, Mısır, Fi- kurulmuş ,.e su luiarın takibıne baş· afifletilernez 
lic;tin Suriye, Lübnn11 Ar<iblarının lanmıştır. 

olacak 1 _ _ derece riayet edecektir. Su sart·~1 t 

m. Haydarpaşa ile Sirkeci arnsında B l . . o ekallivC'tler tabi oldukları de' ... 
) siir'atle tesisine karar verilen Feri - gar Sl yasetJn • karc;ı sadık kalsınlnr. Bundan ~ı.ı ~. 

umumi isyanı takib edrc<>!d. Hicaz, KUDÜSDE YENI HADİSELER 
Yemen orduları ile Şiınali Afrika - Kudüs, 11 (A.A) - Eski Kudüs 
daki C'Cnebi kuvvetler d<' isyanı ica- şehrinde ycnı bir takım suikasdler 
hına göre gizli ve icabına göre açık !vukuu hnlxr v rılmektedir. Bu se
hareke~~eri;e himaye edec~~lerdi. hirdc ) en iden guruptan sonra soka-

Bu rıınnlarm vukuundan once mey-iğ k 1 kl ·· d · a çı ı maması ve ışı arın son u -
dana çıkarılmış olnı:ısında Fransız .. 

1 
. 1.. . t d 1 · . . • . . ru mesı usu uen mu racan <' ı mesı 

Entdl.c~ns teşkıla~ının ve Fas Valıı 1 k .. t• 
'J 

·ı·;ı;· . t t k"l-t b"" ta ·arrur etmış ır. mum, ını emnıye e'l ı a mm u- .. . . . 
rı.ik muvaffakivcti görülmüştür. ~u~u.s camıı m..ıte,·ellısı ?.ey~ An· 

tNGtLTERE YENİ TED- sarı, ıtl.ıf edılmı tır. Yemenıı bıı: Ya-
IlİHLER ALIYOR hudı yar:ılı:ınmıs bir Arab da te}Pf 

Lon' a, 11 (Hususj) - Filistinde- olmu tur. 

Yahudilere 
Cennet ve 
Cehen1ıem 

Açık 
• 
ış v e 
Memuriyetler 

(Bit-inci sahifeden devam}· bot nakliyatını. hükumet imtiyaz o- d d .., . •kı-k tice çıkı ·or ki, yakında D:ınzıg • 
hatasını tasdik ve yeni meb'uslardan larak bir şirkete \'emreyip bızzat i- e egJŞJ 1 n:n~ "?YO iltıh~k cdivc>:irs"d· t~~; ~ 

!
Hüsameddin ile Vedidin tahliflerini ldııre etmiye karar vermiştir. Londra, n (Hı.ısusi) _ Bulgar rıvakıdcr. Lehıstan tel .. a 
icra ettikten sonra beş suçlunun ö- Feribotlar 938 yılı başlangıcınd.a Kıalının Yunan Kralının ziyaretine isteniyor. ·çifl 
lüm cezasına çarptırılmaları hak - alınacak ve Devlet Demiryolları İ- tekaddum eden Rornı seyahatile Lan- Alman id::ırc>sindcki l...C'hlil:r 

1 
el· 

kındaki Başvekiılet tezkeresini mü- darcsi tarafından islettırilecektir. o"rtd .. ki müşterek ziyaretlerinin Bal- ı Yarşovanın şimdiden ınüsterıh dt" 
zakere etmiştir. Eskişehir Meb'usu ! · . kan. itilafı~ın kuvvetlenmes~~e ve ı mas ~t~ınin edilmek i tcni)'or, 

Emin Sazak, sabıkalı olmıyanların Mareşal şehrimızdeıcen~şlem sın.e yardı medeccgı zan- mektır. ozi~· 
islahı hrıl etmeleri için evvela ken- j , ncdılmektedır. Sar hav;asınd n sonra pıı Jtıft 
dilerinin yirmişer vıla mahkum e- Mareşal ?a~mak, b~ sabah ~nka- ı Esasen Bulgaristan siyasetinde gö- Hitkr Almanyasınm şimdi en Y.3 

, 

dılmclerini, tekerrüründe idamlarını rad.an şehrımıze gelmış, asken me- rülen son temayül ~ tahavvüllerde hedefi bu görünüvor. Her f{ıtle1". 
teklif etmiştir. Adliye Vekili, bu tek- rasımle karşılanmıştır. )bunu ı pat edecek mahiyette telakki Dan7iq viiriindcn hiç endic;evc rıı~ 
lıfın ceza kanunumuzu tadil mahı- • •·• edilmektedir. hal o1mndığma dair Berlindeki 1 . 
yetinde bir temenni olduğunu, ka- Fransız H a r i c iye nazı rının - --- Sefirine teminatta bulunmus .,ı~ıı 
lmın tadil edilmedikce ölüm cezala- A n k araya gel mesi . f"!ıda maddeler!• 1ur. Fakat Danzig mesel~sinin btt el~ 
1 rından feragate imkan olmadığını. muhtemel ~ 1 fer iyiden iyiye tnze1endiği anlnşı 
maamafih ndli siyasetimizin başlıca y k d 0 t A B lk ll yor 
h d f

. ..
1
_ 

1 
.. .. a ın a r a \7Upa ve a ·an Yı l · f 

e e ı. o um ecza arını mumkun mer- d 1 tl . k 1 . . . t d apl QR Ahmet Re&J .. .. ev e erı mer ·ez erını zıyare e e- j ···"' tebe azaltmak olduğunu soylemiştir. 
1 

F H · · N ........................................ .... . 

( Birmci saJıifeclen de1Jam ) 
iyi olagclmt'kte bulund..ıgunu, çü.1-
kii Yunanistandal:i Yahudilerin Yu
nanJstanı kendi vatanları telfıkki et-

cek o an ransız arıcıye azırının Yı l ~ k 
Bunun üzerine beş suçlunun ölüm b h · i A k k d t er er QÇQ u seya atın n araya a ar em-

' 

1 da k t ilo, 5 memur, 2 cezasına çarptırılmaları hakkındaki did edeceği ve hükumet ricalimizle Sucuk vesaire gibi gıda ınadcekri '11/T hb • 
not er, elektrikcl ve karar tasdik edilmiştir. de temaslarda bulumıcağı haber a- iınalfıthanelerinin kifayetsiz ellere ıY.I U İr/erİnlfl 

1 
torna~ı arsnı4 orı . . - ··- lımnıştır. ' terkedilmiyerek, hile ve t eftişe mey-

Sıhh. t ,.e lct.maı Mum·cnet Ve- l. d • ıman a yenı yapı· dan vermiyecek ve halkın sıhhatini 
tikkrinı ve Yuııanistanın da onlara knleti merl.ez Iııı.zıssıhha mü esse ı.e- Sıhhiye Veklletl 

laca tesl·sat lbozmıyacak bütün sıhhi tesisatı ifa 
ikramiyesi 
Derhal verilmesi ıçifl ., kendi 5ı c\•Uıdı nazarile baktığıı söy- ısi içjn 80 hra ucretlc bir daktılo alı- mUste,arhğı 

len i"tir. nacaktır. Almanca, Fransızca oku- htanbul limanı.nın 938 yılı çalış- İ ve inşa edebilecek surette, kafi ve bulunan yeni tedl> d ıe• 
Eskıden kacakçılara hükme.\ ~ 

para ~ezaları, kaçakçılar hııı>~~ı}~ 
çık~ıktan sonra alınıyordu. ~dÔ r 

, Vekaletinden evvelki gün ~1~ e 

1 
Sıhhat Vekaleti dari Müsteşarlı- g<ır:mtili teşebbüsler tarafıncfun a-

A t ma. 11 (A.A.) _ Başvekil Me- ~:1P yazanlar \"E) a bunlardan biri~i ma ~r~gr~mının .. lktısa~ Veka!etince ğına Fıfzıssıhha Dairesi Reisi Asım 
t k . p t 'd .. 1 d"ğ" t k ıbılenler arasınaa yarın Ankarada bır tedkıkı bıtmek uzeredır. Yem prog- ı t . d"l . t" Çllmasının t mini Belediycleer bil-
a . asın a rns a soy e ı ı nu u • . . ayın e ı mış ır. 

t t.k ·· · t kt d d b h pmtıha nvapılacaktır. ram tatbik mevkiine konuldt(ktan ---- dırilmiştir. Bunun illerine Belediy:.! 

1 
bir •alimatname yapmış ve Şehir a an ı omunıs pa ın an a a - • 

tt 'li" d . b" b" d . t Antalya ve Bolu Not ılıgı açıktır. sonra 938.yılı içinde limanımızda ye- GUmrUklerimizdeki se ıJıne aır ır ec.ne ı ra yo ıs as- ı . . ~ 
vonu tarafından verilen haber, sala- 11:1tıhanla ve imtıhansız Noter ola- n'den ynpılacak başlıca tesisat ara- muamele 

'

Meclisine vermi!;tir. 1 umumiliğe gönderilen yeni bıt 51ııt 
h. . tt k t t k "b d"I k bılmek şartlarını haiz olanların bir sında bilhassa umumi .marrazalar te· ·ıh d"l k - h . . vıe ar ma ama ça e zı e ı me - . . t:· raç e ı me uzere şe rımız pi· 
t d

. 
1
ay ıçınde Adliye Vekaletine müra- sisi, yeni antrepolar inşası, tahmil 

...... ..,__ 

Ankarsy a yetlştirilecal< 
m e ktublar 

ı mirle, hem tahsıilltın gecikm:c ıet' 
mani olmak ,.c hem de muhblıer tırıl 

ı · ·e .ı 
ı ve tutanlar~ cierhal ikrarn1:Y dcrlı" 

c ır. 
1 1

• yasalarından satılan ve sonteşrin 
caat etme erı nzımdır. ve tahliye işlerinin ç.:ıbuklaşlırılması CEHENNEMDE 1 başına kadın· gümrüklerimizde mu-

Varşova, 11 (A.A.) - 10 ilkteşrin 
1930 da Vilno'da Yahudilerle çıkan 
bir ka"ga esnasında ölen i.iniversite 
tal<>lx>sinden Vaklavsk? için o zama
tlımb"ri her sene yapılması adec olan 

ayin ınüuasebetile binlerce üniver
siteli kilisede toplandıktan sonra so
Jrnk?anı yayılt>rak nümayişlerde bu
lunmuşlardır. Polislerle nümayiş :ı
J:ıyı nrrısında bir kaç defo çarpışma 
olmuş ve bir çok kişi tevkü edilmiş
tir. Ynrab yoktur. Bir '$Ok Yahudi 
dükkanlarının camlnrı kırılmıştır. 

Bir dersten kalan lise 
talebeleri 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
liselerin olgunluk jmtihanlarındn 

hir dersten muvaffak olamıyan ta
lebelerin yüksek tahsile devam ede
bilmel<!rı için !mü adc verilmesi, 
Maarü Vekfıletinde rica edilmiştir. 

100 den fazla lise mezunu, bu ınü
s.,adenin yalnız bu seneye mahsus 
olaark son bir defa daha verilmesini 
Manrif Vckalc>tindcn istirham et -
mişll"rdir. 

Henüz bu hu"usta kcndil<'rine bir 
cc;vnp veı ilmt'mistır. 

' Büyük Millet Meclisi kalemlerin- ve makineleştirilmesi ve ayni za - Her 15•Jün 18,30 a kadar atılaca:..: 

1 
amcelsi yapılarak sevkedilen muh-

1 
vermek için para cezalarının . tıil" 

de (25) lira. (35 lıı a ve ( 40) lira· asli manda ucuzlatılması gibi çok mühim mektubları Ankara postasına yetiş-telif maddelerin kıymet itibarıfo ye- d·[JrlCSl , ve hapisten evvel tahsil e ı 
manşlı 5 memurluk açı15.tır. Bu me- ~eyler mevcuttur. k. 687697 1. b 1 t tirm~k üzere Köprünün Kadıköy is-. . . unu ırayı u muş ur. 1 - · 
murı~ dlcre> gırc>bılmek ıçin yüksek 1':elcsıne yt>ni bir post~ kutusu kn-

1 • ·1 . t• c.ırı mı$ ır. ı..~C' ve ,,... 

bir mektcpt:n mez~n ~ulum:ıakla iç Bakanı bu akşam Amerika sefirinin ziyaret1 1n.ılmu~tur. 
beraber malı, hukukı ve ıktısadı mev· .d. Amerıka Sef .ri, dün Meclis içti- --:- -
zular üzerinde yapılacak imtihanda gı ıyor maını mu-teakıb M 1. b" d Y e ni vah konaktara · • . . . . ec ıs ınasm a 

1 
. ~ .. .. 

Paı a cPzasını vermiy"nler ıııY 
zcdilncek hiç bir malı ve eşYtıS1 • ,.e 

. nJBf 
aşı \'e varıdatı bulunmıya içit1 
buun bir :aksite bağlamıyanl~ 
aynca hapis cezası verilcccJctJJ.· ıdl ~.uvaffnk olınalı:ı:ı }.a~mdır. Bu iş Dahılıye Vekılı Şükrü Kaya bu Başvckıl Celal Bayarı ziyaret etmiş, Murdın. "~ Muglada heı· turlu. k~n: 

ıçın bu ayın 20 ncı gunune kadar ya- akşamki eksprese bağlanacak hususi Türkiye _ Amerika arasında yeni e- foru ,.e ıstırahat aksamını haız lkı 
·p~lacak .olan müracaatler kabul e- bir vagonla Anknraya dönecektir. saslar dairesinde yapılacak ticaret ıyeni Vali konağı yaptırılması karar-
dılPt'cktır. anlaşması etrafında görüşmüştür. laştırılmıştır. Mardinde yaptırılacak 

d ~IJ tııı 
Borçlarını taksite bağln ıI, ıet !-

bir tnksiti vaktinde vrrmiyeo cetı· 
çin diğer taksitler kesbi D?:3~ıP' 
yet edecek \'C derhal hapı 

Talıp olanlar arasındaki imtihan, Yenlköy nahiye mUdUrU l0 1an yeni Vali konağı için (22) bin 
Anknrada 23 İkinciteşrinde icra edi- Sirkecide yolcu salonu (946) lira sarıfedileccktir. 
leccktir. Nusret adında birisinden 28 lira 

Anadoluda buhar ve Dizel maki~ 
I n~lcn ile müteharrik olarak çalışan 
. bır clektrık san tı alı için 1 makinist 

lilc 1 elcktrikçıyc ihtiyı:ıç vardır. Ta
lip olanların İstanbul Postahanesin
de (F. T. 105) adıesir.e mektup yaz-
maları lazımdır. 

rüşvet almaktan suçlu Yeniköy na
hiye müdürü Al3cddin, iki sene hep
s-e, ayrıca iki sene Devlet hizmetin
den mahrumiyete, 28 liranın iki 

misli ile kendisinden tahsil edilme
sine mahküm edilmiştir. 

1 
.. Heybe>liadadaki Den.~z Harp okulu Beynelmilel bir kongre 
ıçın de (80) lırn avlık ucretle bir mo- Bütün dünyadaki kadın hastalık-

Sirkecide yeni yaptırılmakta olan 
Yolcu salonu ınşaatı yakında bite _ 1 Bir milyon lira - 1,, 
cektir. Sirkeci rıhtımlarının da ta- Sarfedilecek Sovyet ih tllAflrt 
miri tnmamlandıktan sonra buraya ç ğ . yddönUmUnde .. 1113' 
yanaşacak vapurlar Galata rıhtımın- 1 k .dırad~n sa~~tyıhnm ta1 mırd tarz~. hakk- Sovyet ihtilfılinin yıldöniirtıCtl ııfll 

~ . . ın a un mu e assıs ar an mure - t ! 
da oldugu gıbı yandan yanaşacaklar nasebetile Atatürkle Sovyc ıgrııflıı 
ve yolcular kayığa binmıye lüzum kf.b bir heyet mahallinde tedkiklt>r- hurreisi Kalenin arasmda tc 
kalmadan vapurlardan doğruca rıh- de bulunmuştur. teati edilmiştir. 
tıma ineceklerdir. Saı ayın <:'ski haline sokulma~ı için ---~- dl 

tatbik edilecektir. 

Cerrahpaşa hasta nesi bir milyona yakın paar sarfetrnek la- K öy muallfm lerl hal<•" 
genişlivor!.. jzimgeleceği zannedilmektedir. i ·-•~' ı b ir em r ası V" 

törcü talep edıimektedir. ları hekimleri önümüzdeki Mayıs a- , 

ipekli kumaşla r yının ilk haftasında Amsterdamda 
İpekli kumaşların istandardizas _ bir kongre yapacaklardır. Umumi 

yonu hakkında <'\'\'elce yapılan ta- harptenbcrl ilk defa akdedilecek o
li:.natnarnc önümüzdeki pazartesi gü- lan bu beynelmilel kongreye Türk 
nu s~.bahı~dnn itibarnn mer'iyet kadın hnstalıkları hekimler i de işti-
me\'kııne gırmcktc>dır. rak eclc>c<'kl<'rdir. 

Cerrahpaşa hastahanesine yeniden Para ]ferine Fındık!.. Köy muallimlerinden, kocııt ı;g.1)' 
bazı pavyonların ilavesile hastaha- Fındıklarnnızın, yerli ve yabancı ka yere nnkledilenlerlc sılı ~1"' 
nenin genişlemesine karar verilmiş- •şirketlerin hariçteki hissedarlarına yetieri itibarıle şehirde buı~n 1111ıB' 
tir. Hastahaneye, mewut pa,·yon - gön<lereccklcri faiz ve d ividanların icap edenlerin mazeretıeri01PrilıtliY 

'lardan bn~ka yeni bir pavyon daha transferi için para yerine mübadele rıdikkcıtc alınmasına karar ve 
'incca erlilırı 1 ye başlanmıştır. ve ihraç cdiler:egi kararlaştırılmıştır. tiı'. 



~-·............ Merkez ezarl 1 ki r !,-Halk Filozofu-, 
ttaraköy meydanında.. dıvor kı: y Bankasında Şehir içinde bulunan bü- ,.!~~ .... ~!.,!,d!,,. ,~. 

eni bir tramvay şebekesi Bek/iyen tu"'n 1 k d . rasındacMalümatlıadam.dnnbah· 
Paralar mezar ar ya ın a setti.Banada;cLaübaliadam.ıha· 

ve üçüncü bir hat yapılıyor kaldırılıyor ~:~~:::;,!e~!1~~a~~:~ü~~i1~~~ 
Ve muhtelif memleket• damı kadar korkunç ve tehlikeli bir 

ı\1ı k v k ·- -r,, l ,,,,,,. lerden alacağımız mahluk da bu cliıübali adam• dır. 
aç Q - nara Öy, n.Urf~ UŞ• nQ• ne kadardır? b l Her derele deva bulan, her şeyden 

"cıkö . .f l . b b lıyacakı TürkiyeCumhuriyetMerkezban- Üsküdar, Beyoğlu ve Islan u demvuranvekaldırdıgmızherhan-y se1 er erı u ay aş kasında alınan hesap hulasalarında d d h . d k. lgi bir taşın altından çıkan bu, malü-
'1< ltaraköydcki izdihamı önlemek ve akşamları halkın saatlarca tram- \geçen ayın 23 ünde muhtelif mem- belediye hu U U ariczn e l matlı adam, Feleğin sarılık hastalı-
;~:rda be~e'.'1eleri~e mani olmak __ için y'.:n~. te~birlcr alınmaktadır. Bu leketlerle dış ticaretimize aid. klir~g k kl ğına tutulmuş olan bir arkadaşına, 

tas bu ay ıçınde Zıraat Bankası onune uçuncu bır tramvay yolu ma- hesapları bakıyeleri ve kredılı mu- fef i er••• yeni doğmuş çocuğun küçük suyu-

l:ıır~ ve battı yaptırtılacaktır. Bu makaS1 da bir durak. ihdas olunacak ;e bayaalara mahsus teahhütle~ yek~n- Şehiı;_cilik mütehassısı Prost, İstanbul şehri içinde bul~nan bü_tün nu bir gece ayazda bırakıp hiç yı-
~~ dan }/[açka ve Kurtuluşa doğru tramvay scferlerı tertıb edılecektır. ları şöyle tesbit edilmektedır. Tur- mezarlıkların behemehal kaldırılmasına ve şehrin mezarlık ihtıyacı ıçın kanmamış tülbent ile süzdürerek 
la ~llretle Karaköy ve Galatadaki iş güç _sah!blerile vapurlardan çıkıp kiye Cumhuriyet Merkez bankasın- şehir dışında yeni ve asri mezarlıklar kurulmasına karar vermiştL içirmiş amma, lfilibali adam insana 
'raııı açka ve kurtuluşa gidecek olan halk, Istanbuldan dolu olarak gelen da muhtelif memleketlere aid blo- Belediye İmar Müdürlüğü, Prostun bu direktifi üzerine şeh. runızde neler yedirmez? Ne ... lar karıştır-
.;. ~aylara binebilmek için saatlarca sıra beklcmiyeceklerdir. Bu usul kaj : k maz? l'esınct 1 l . . d .. .. ·ı • . k yeniden kurulacak asri mezarlıkların yerlerini tefrik ve tesbıt_ etme Bır' ... .,_fa nerede olursanız olunuz. 
!\\ıha e tramvayların ~öprü ü~tüne dizi me erının e onune geçı ecegı Avusturyaya 2,615,000; Belçı aya üzere tetkiklere başlamıştır. Bu tetkikler, Prostun tekrar gelccegı tarıh = 1 

~ 
kkak sayılıvor. Yenı Karakoy hattı gelecek ay açılacaktır. 135 900· Bulgaristana 6,000; Çekos- o size gelir, sizi bulur ,·e kırk yıl ık 

!)·· ' ' ' olan 15 Marta kadar ikmal edilerek netic:esi Prosta bildiri.kcektır. 
h ıgcr taraftan son günlerde şehirde yeni otobüs hatlarının ~çılması lovakyaya 3,846,600; Estonyaya 200, Yeni mezarlıklar için yakında İstanbul, Üsküdar ve Beyoğlu yaka • ahbap imişsiniz_ .gibi omuzlaı:ıruzla 
alkıınızın otobüslere fazla rağbet etmesi, Tramvay Şırketını dıkkat ve Finlçndvaya 1,40,500 Türk lirasıdır. .. K ld 1 k ı ]·J arasın· vurarak çenenızı o~ıyarak, sizin e ek te d • sında da ayrı ayrı etudler yapılacaktır. a ırı aca mezar ı, ar .. ' b 1 s· 

e sevkntmı'ştı'r. Söylendig"ine göre, bu büyük rekabet yüzün en ·ve bu memlekntlcrden maad'a bir· d d hil bul d g·u ust perdeden konuşmıva aş ar. oy· 
• " da hal.en şehrimizdeki azlık ve ecnebi mezarlıkları a a un u 

1 
dikl . . . k' d. •· · doldur 

,,,Ilı.vay Şirketi bir çok tramvaylarını depolarına çckmiye mecbur kel- çok memleketlere aid daha blokeler . n1 · · d b' anacak- e - erı ıncır çe ır egmı • 
~tır. bizer bir rivayete göre de Şirket halkı, muhtelif durak yerlerinde vardır ve Almanyada umumi blokaj cihetle yapılacak tetkikat esnasında bu ar ıçın e ırcr ler ar maz. Üstelik daima herkesin hür • 

a bekleterek otobüslere kaçırmamak için fazla araba iş!et.m_iy.e Ye _sık yekunu ise 2,213.500 Türk lirasıdır. tır. Şeb' metle andığı isimleri gayet laübali 
tef - Gerek Türk, gerek akalliyetler için yeni yapılacak mezarlıklar; ır bı· reda ile birib' ı·rı· arkasına sıralar. 
.ğ,,~ b h k k 1 b d t b d ah sınırları veya mülbakattaki binalardan en az iki . ometı:e uza a o a- ı·sının· ı' ve nereden tanıdıg"ınızı hatır-'IQ,, erler_tcrtıb etmıye mecbur k_almıştır. B_unların hangısının do~_u 1 Muhtelfi memleketlerden_ kredili kil kt 1 

. ~'u ılmemekle beraber, a ı at o an ır şey varsa o a o o us olarak yapılan mübayaata aı te • 
·lti!~d~inın çoğalmasının; her halde Tramvay Şirketini haerkete mecbur 1 hütler yekunları da: caktır. h . . Jıyamachğınız halde o sizinle tenez· 

~ ır A t Şehir dahilind·en kaldırılacak otan eski mezarlıkların epsının ye- zu" len konuşuyormuş gibi bir eda ta· 
. Almanyada 33,664,193; vus ur- rine Belediye tarafından güzel ve muntazam parklar, çiçekli bahçeler 

l . yada 140,507; Belçikada 37,412; Çe- kınır. 
stımla""kten Dükkanlarda kosovakyada 1,201,677; vesaire ... ol- vücude getirilecektir. Bu hiç tanımadığınız adamın dam-

4l 
mak üzere hulasa, Türkiye Cumhu- Bunlara, yeni yerleri bulunduktan sonra, bu kabil mezarlıklarla aıa- dan düşer gibi söze; cSen• diye ba~ "" Et •k f k d k' ht kası ve yerleri bulunan kimselere ayrı ayrı tebligırt yapılarak muayyen larn"sı, belki canınızı sıkmı"'ır da, Qcagt f e riyet Merkez ban asın a ı_ mu. e- B l d . .. t ğ' u ,. 

O d bloka k bir mühlet içinde buralardaki mezarlıklarını, e e iyenm gos erece ı bı'raz durgunca duruyorsunuz d 'il 

l 
lif memleketlere ai J ye unu di b 1 · 

l 116 b ""d • f yerlere kaldırılmaları lüzumu; kendilerine'; alakadar Bele ·ye ŞU e erı mı'?. 0 hemen·. an ar... JY1eC Url lr • idenssksüz,Layen ökivbapc 
29,166,700, muhtelfi memleketler ve Belediye memurları tarafından bildirilecektir. - Ne var? Sende bir tuhaflık gö-

QUtiJn · Merkez bankalarındaki Türkiyeye !================ 
h:saple~ tasfiye Bu mecburiyet her cins ıairl cem'an blokaj yekünu 28,897,494 u "" C!ehri 

rüyorum. 
Nezaı.eten: 

I " d' e iliyor " dükkancıya teşmil edildi Türk lirasıdır. rl USUSl Ve ~' 

~~~r;:~:~~s:ı: :e~:~ m::~::y~tah:~;:;~n~!~=a ::r :~~: e~·Y· .. ··E:·;·ı·~ .. F·~~i· .. ~:;·i~ Taksi Gaz/erden 
- Rahatsızun, demiş bulunsanız, 

vay halinize, hemen çenenizi okşı· 

yarak: 
~ 10 taınamile kapatmıştrr. Bunun 
~!;{>nede 6 milyon lira harcan- mal veya maddenin üzerine bunun İstanbul Mali. - -~.... Ofomobı"//eri 
~ ~ · Şıındi Belediyenin son yıllar- kal'i satış fiatını gösterecek birer e- ye teşkilahnın gü
~ ~I>.~ğı istimlak muamelelerin- tiket bulundurulmasını mecburi kıl- ızide tahakkuk şer-

Temizleme 
- Vah yavrucuğum. Pek de naz· 

!ısın canını. Ne olacak, siz işte böy
le muhallebi çocuğu. Kar mdakine 
ivi bak delikanlı; biz, toprağı yatak, 
•taşı yastık yapmıs, haftalarca ayaz
da gecelemiş adamız da yine -fiske· 
sini küt küt, masanıza vurarak· yine 
arslan gibiyiz maşaallah. Ne runepe
lik canım. Bırak şu mızmızlığı. Biraz 

'"""' k ]erinden Emin Fu-y..., ~~- alan hesabının derhal mıştır. Esasen gıda maddeleri satan-
~ -.., ıçın bir proJ·e yapılmakta- ad Ayla bu defa 

Her yerde duramıyac .. kt Bu maks tJa da ayrı ted· 
Yolcularını götürdükleri yerlerd<0 tr alm11cak 

~... lar için evveldenberi tatbik edilen Varidat Kontrol 
~n dst' bu usul şimdi her satış yapa ndük- memurluğuna ter-

bekleyecek olan kira nakil vasıtala- Vilayette toplanan zehirii gazlar-
rı ile husu~i nakil vasıtaları en yakın can korun!"la krımisyonu, halka mah

\ sokak içlerinde ve yaya kaldırımı sus zehirli gazlar kursları açmıya 
,yanında, diğer arabad ve yayaların !karar verdikten sonra bu vüdide ye-

l'.a ırnlak borçları en kısa 
~ ltt~at_ıda tasfiye edilecektir. Es- kancıya ve her maddeye teşmil olu- fi etmiştir. Ayni 
"l!Jar ~er dolayısile alacağı 0 • nacaktır. Bu surclte her hangi bir zamanda kıymetli 
~il vııı-sa bu tasfiye neticesinde mal veya maddeyi almak isteyenler bir sporcu olan 
~~"l!rırıin ıı· "-' 1 Emin Aylayı teb· l

geçmelenne mani olmıyacak ~ekıl- 'ni tedbirler almayı da muvafık g;jr- adam gibi yaşa. 

~ı.... ışuueri tamamen ka- bunun fiatını görmüş olacaklar ve 
~ ""r ona göre hareket edebieccklerdir. rik eder ve yeni 

v~zifesinde muvıf .. 

de duracak1ard~r. An~ caddelerde ı müştür. Bu ciımledcn obark bir de Beğ.:ndiniz mi? Bunun ee:•a?ı to· 
bekleyen hususı veva kır:ı nakil va· t h . d t . 1 k'pler· ku kattır Terbiyeniz veva vaktmız bu-. · . d' ki şe rı gnz an cmız eme e ~ı ı - · · · . . .. 
sıtaları sahıpl rı teczıye e ılece er· lmas 'ht' 1• il go"zo"nün na müsaid değilse bal gıbı bu muna-u ına ı ıyaç o au u ... . . ... · . . . .. 
dır. de bulundurulmuş ,.e r:mhtemel bir ısebetsızlıgı yutar ve ıçınızden ktıf· fakiyetler dileriz. E.:.in fuat Ayla 

Belediyeyi, bu ye.~i k_ar1arıdver".;
1 Y'' hava harbinde g;ızları tcmizleffi"k rederek uzaklaştırsınız. ı..., Karar; kat'i ! ... 

n· tıhfelif mahallelerde ye-1 ;?erleri 
1clen 100 terkos çeşmesi Talimatnamesi 

sevkedcn sebep, dukkiın ar an ote- Hrıtta hazan bu can sıkıntısını aca-
beri almak için gelen hususi otomo- !için müteaddit ckiplerdek ç_~m~ ip t~vil edip: 
bil ve taksi yolcularırun, dükkan • ve bunlara nezaret etme uzere ı- \ _ Paraca sıkıntıda isen söyle. çe
larda meşgul olurken otomobilleri- I cap ettiği kad:ır kiroııe yetiştirilmesi kinme. Bizde milvoner değiliz am· 
nin caddeleri işgal edip kapaması ve ve buna aid vesaitin tedarik edilmesi ma, kıyıda, köşede be on kuruşu
! bu halin her tarafta çok defa teker· maksact'Je bır proje hazırlanmıya muz bulımur. Demiye kadar .,küstah
rür etmesidir. başlanmıştır. lığını ileri götüren cinslerine rastla-

açılıyor ' Eanayi birliği numune 
•• • • tevziin e ba,ladı 

(J · İş Kanunu hükümlerine tabi olan 

-·----- nır. 

Kapısında çalı~tığı usa~a sorar gi
bi yolda yanınızdan geeerken bir: 

_:_ NasılS1n? deyişi vardır, ben de 

bunlara pek icerlerim. 

b ,'numi çeşmelerden maada hiç imalathane ve her nevi muhtelif fab

z,. !}ere parasız su verı"lemı·ge- rikalarla diğer yerlerin vücude ge-
tirıniye mecbur oldukları talimatna-

Q,,l ceği bildirildi ! 
llıe ecek ayın on beşinci günü sabahından itibaern şehre gelen Kırklta:' lialkalı sularının şehir dışından kesileceği malümdur. Bu vazi
~te §ısında yeniden şehrin bazı semtleri susuz kalacaktır. Bunu nazarı 
ı Ya alan Belediye, yeniden şehrin muhtelif yerlerine yüz Terkos çeş· 

me için verilen mühlet önümüzdeki 

\

pazartesi günü hitama ermektedir. 
Henüz bu talimatnameyi vücude ge

. tirip İş dairesine teslim edenlerin 

pek az olduğu görülmüştür. 

lstanbul 
Hayvanlarının 
Islahı 
Bütün hayvanların deri· 

ıerl ve kıymetleri 

arttırılacak 
Vilayetimizin kendi istihsal mm· 

takasındaki yerli hayvan cinsini ıs
lah için ehemmiyetli tetkikat yapıl

mış ve bunu temin edici bir proje 
hazrrlanılmıştır. Bu proje sayesinde 
bu gibi hayvanların verimleri ve 
kıymetleri arttırılacaktır. 

En kestirme 
Ve doğru 
Bir çare! 

Yolu boz:ıın yepmı:ıfja 
' r::-ecbur 
Şose ,.e yollarımızı halkın ve her 

nevi vesait sahiplerinin bozmasın· 
dan ve çabuk tahrip edilmeleri ha· 
linden kurtarmak için Nafıa Vekiı.Ie
li tarafından yeni bir kanun hazır
lanmıştır. Bu yeni kanu 11gnöre had
dinden fazla yük taşıyan otomobıl, 
otobüs ve tekmil kamyonlar için en 
ağır para cezaları tatbik edilecektir. 

Bir gün be nbunlardan birine rast· 
ladım. Nereden tanısn'hmızı bilme
diğim halde aramızda şöyle bcivle 

\bir selamlık muarefemiz var. Tram
·vayın arka sahanlı/tlnda akşam üs· 
'tü. biraz çakır keyifti. Ben d'e bir ar· 
kada~ımın nişan davetine gidiyor -
dum. Berberden henüz çıkmışım. t
.;erisi dolu olduğu için çarunaçar O· 

nunla beraber arka sahanlıkta yan
yana durmıya mecbur oldum. Bir 
sigara çıkardım. Paketi daha kapa
madan elini uzattı: 

~~ ha ~tırınak üzere bir proje lınzırlamıştır. Bu çeşmelerin inşasına he
' hu~~ anacaknr. Elyevm Kırkçeşme suyunu parasız kullanan Darpha
~i. 'ilk ımalathane ve fabrikalarla her nevi dükkan ve mağazalara ve 

~1.:'~ el yıkanan mahaller, cami avlusu ve şadırvan gibi Evkaf 
~.~"' ıığ~ne aid yerlere Belediye, kat'iyyen parasız tcrkos suyu vermi

tıai, bıldirmiştir. 'a Ve Uın olduğu üzere bütün bu gibi yerlerden bir çoğunun faaliyeti 
~İşler su kuvvetine istinad ettiği için, geçen haftaBelediyeye müracaat 

1-ırı y ve vaziyetlerini tehlikeden kurtarmak için; kesilen kırkçeşmc 
İerd~rıne, ayni su yolu ve muslukalra; Terkos suyu verilmesini iste
~lod.' Belediyenin yeni kararı, bu müracaatlara bir cevab teşkil et

ır ve bu karar biç bir suretle değismiveccktir. 
l.,, . . 
~kaNo.: 11 

~ŞKA İNANDIM! 
YEızan: Halil Fırat 

\~~rd 
~"·r~ llıtrı~muz ve suyumuzun ba- biz görürüz. geceler, Marmara ve E-
~ 'fetd at :arihçesi. _ge koynunda, Sakarya boylarında 

'il lllıaırı e guncş, ay, yıldız, bir şiir heceler. Fakat o şiiri yalnız biz 
~ ~ etmeden doğup doğup ba· dinleriz. 

1 l,.~ep !"nar. Fakat, bizde gü- Akşam her yerde akşamdır. Fakat 
'it b V.ore değişen rengi, illerin bizde akşamın ... Susuyorwn. Bu gü-

~l~,i anlara göre şiirleşen gü· zelliğl anlatabilecek kelirnebulamı
~ ~ "ardır 
• erde · yorum. işte 2'.ehra, yurdumuz, son-

ltaııı €eceler bir güneş batma- suz bir güzellik, ve bir tarilı kayna
~ •ab~enkh bir zaman, her ğıdır. 

~ ı.ı:aı.B.ıı Yıldızların sönmesile Ba;.lıbaşına bir Britanya, bir Al· 
1.." '•ı.ll>adıJi hayatın rengidir .. ., , ~ manya, bir Franas, bir İsviçre, Ame-
~ ı~)<iıııla~~Celer var ki gün solar- rıka, Hollanda .. akar sularile, deniz

lı y r .. rengi anlatılmaz ye- jıerile, dağalrile, bütün bir nesli ve 
11 ~ lıı, h~ın, Yeni bir aşkın, yep· ıbütün mesahai sathiyesile, belki bir 
~ t~hl!id~ec·~ın, yeni bir güzel- milli tarih ve birkaç edebi romanın 

ı, h.. ır. 
-., "er yazılabileceği birer ülkedir. Fakat, 

\ "a.-do~ Yerde doğar. Fakat bir vurdumuz öylemi? Bizde, nazlı nazlı 

1 
lt,~1~UŞu Yalnız bizdedir. Ge- nkiln bır Sakarya, bir Kızılırmak, 
. ı"ıı Tında batan bir ayla, bir Fırat, akba~lı bir Erciyiş, bir Er

doğan bir güneşi yalnız mrum yaylası, bir Toros ve bir Mad-

Milli sanayi birliği, bu gibi is ve 
müesııese sahiplerine bir kolaylık 

olmak üzere mulıtelfi dahili talimat-
nameler tip ve nümuneleri hazırla

mıştır. İş Dairesi Reisliği tarafından 
da tetkik edilerek beğenilen bu be-

yannamc tip ve nümunelerinin dün· 
den itibaren sanayi bir 1 iği tarafın

dan her yere tevzüne başlanılmıştır. 

Her -iş sahibi bu beyanname tip 
ve nümunesine ba!<arak kolayca bir 
iirnei!ini cıkabilecektir. 

Diğer taraftan memleketimizdeki 
bütün ineklerin afülanması için te
şebbüs edilen faaliyet te muvaffakı-

lvetle vürümektedir. 

Şimdıye kadar Ankara mıntaka

sından başlanılmak Üz<"re birçok ka

za ve köylerde binlerce inek üzeri
ru~ 0~1 Va7el'.ii1miştir. 

Bunlar, şehirlerin haricinde bu· 

)
lundurulacak olan hususi kontrol 
memurları tarafından sık sık ve ani 
j muayene ve teftişlere tabi tutulacak-

1 

l;ırdır. 

1 

Her nevi ~ose ve yolları bozanlar 
derhal tutulacaklar ve bunları dt"r-
1'•1 lam ·p mecbur tutulacaklardır. 

ran, bir İnönü, bir Dumlupınar, bir taklı vagon yolcuhırnın bulıL'1duğu 1

1

dar r .. Tüddciu umiliğ:n verdiği sıkı 
Afyon, bir Antep, yeşil Bursa, güzel daireye doğru ilerliyordu. talimata riavet eden bekçi, günler-
İzmir w nihayet Ankara ... Bunların . . . . . . . . . . . • ce vak'a mahnllini gözetlemiş, fokat 
her biri başlıbaşma bir tarih ve bu - Ben bir şey yapmadım, bekçi birkaç gıln ardı ardına gelen bu co-
tarih 3erilerinin her yaprağı bir mil- baba. Bir şey yapmadım, diyornm. cuktan maada hiç bir canlı mahlük 
li roman, ve bu yurd, binbir türlü - Sen hala durmıyacak mısın. göremem'şti .. Yoksul ve solgun vüz
g<izeliklerile sonsuz eserleri yarata- .şimdi gösteririm sana.. lü bu çocuk, her zaman gi'n b!ar-
bılecek şiir ülkesidir_ Zehra .. güzel - Anneciğim .. annec:iğim .. atma, ken \'e dtı~ıırken buralara geliyor, 
şiirler ülkesi... atma, durdum işte.. lfekat bekçiyi görünce tersyüzü gi-

- Ne güzel söylüyorsun Fikret.. Mezar bekçisi korkutmak üzere be- divordu ... 
- Her Türk, yurdunu anlatrrken !inden Ç1kardı~ tabancayı yerine Çocul!un ~üpheli hnreketinden bir 

şiir söyler Zehra .. yal.ruz bütün bu kayarken, nihayet yıkık bir duvar miına çıkaramıvan brkci onu gizli
gfuıelliklere nüfuz edebilmek için önünde duran çocuğa yaklaştı. den gizliye kontrola krr~r vermi~ti. 
gezmek, vatanın her ycirni dolaş - Ortaokul direktörünün son muha- Bugün, önceden hanrlnıi ğı çukura 
mak luzım .. dolaşmak... kemesinin yapılacağı güm:lü. Mah • sinmi~ ve cocuğu gözetlcmiye baş-

\ Ortaokul direktörü henüz susmuş-
1 
keme salonu ağızağzma tıklım tık- lamı tı. 

ıtu ki, genç kadın, kocasının dizinden 1 1ım dolu. Fikret, birinci muhakeme- Yoksul çocuk. etrnfta kimseyi gö
\ birden doğruldu. Yüzü tuhaf renge de, kadını tanıdığını, fakat böyle bir reme• .. ince, ümıt dnln gfülerle yeşil 

1
bürünmüştü... cinayetten asla haberi olmadığını parmaklıklı, Zevnehin ~üslü meza-

- Ne oldun Zehra?.. \söylemiş, baska hi c;bir kelime ilave zına dnl'-ru ilerlcmi•ti. - Çocuğun her 
- Yüreğimde bir sıkıntı var, Fik- etmemişti. Mahl<eme heyeti, bu ka- türlü hareketini ivice gör<'bilmek i-

ret... \darcık müdafaa ·ı kufi görmemiş, cin saklandtğı cııkurrlan clnltrulan • 
il - Nede.n?.. her iki taraf ta müskül me,·kide kal· b0k"ivi. tam dc·mir parmaklıi!ın ici-

- Bilmiyorum_ öyle bir sıkıntı mıştı. MuhakeMenin basbmnsına ıne atlavtl!'aih sırad~ gören eocuk, 
işte... yarım saat kaldığı bir zamanda Ka- bir havkırı<la karnı·-ra ba<lamı<tı. 

1 İkisi de susmuş, pencereden, dal- racaahmet mezar bekçisi, yırtık el
gın bakıyorlardı. Tren. küçük bir ed- biseli, çıplak ayaklı bu çocukla kaT
mir köprü:-·ü geccrek, istaı;yona yak- şılaşmıslı. 

ılaşırken sivil zabıta memuru da ya- ! Cinayet gününden J.,.ı ~•mona ka-

1 

Zava'lı C'<'cuk, b;1vük b'r suç işle
mi• P,ihi bekdnin knrsı•ında tir tir 

1 
titriyordu. 

(Devamı var) 

- Bize yok mu yabu' Sabahtan
beri sigarasızlıktan imanımız gevre· 
di. 

Bir siı:aar verdik: 
- Elihsanıbittemam delikanlı. Ya!<i 

su sigaramı, dedi. Yaktık ve küstah-
1 titı arttırnark yanaklarımı okşamı

ya ba<ladı. 
- Ne bu mis kokular canım. Gü· 

vey mi giriyorsun yoksa? diye bizim 
yeni traşlı suratımızı ba !adı karış
tı"'mıvı 

S•mostı.ır, dh·,., sululuk yaoma
"" dive ses çıkarmadım da, istiskal 
IJ!ur, anlar zan'le gazetemi actım, o-

l 
b.ırr va başladım. Elimden gazetemi 
çekiştirdi: 

'ı - Yoo .. burası mütalea yeri de· 
ğil. 

ı Simd'i, siz de sabrıma sastınız ya. 

1 
İ< bu kr.dar!a a., kalmadı. Bıcak ke
miğe devendı!h icin kendisine şöyle 
bir nasihot edt'vim. declim: 

- S:mıvorum ki. sizinle o k"dar 
sıkı fıkı hir rln<:tlıı~umuz vok. Rahnt 
bırakın da <Övle hir:ız ı:ııızetcmi oku
vavım. dedim. Cirl\'liksti Ye ne ce
vab '~l" be-ğenirsiniz? 
Darbımesel olacak cevaptır bu: 
- Yco .. aff~dersiniz efendi. Ben 

lfılibali!ikten hoslanmam. rledı. 
Bizim söylemiye hakkımız olan 

şevi onun bizden evvel ve tam ve
rinde sövlemesi vallah hosuma git
medi eleği!. Zaten kavga etmive ne 
zemin, ne de zaman müsaiddi. Ne 
yapabilirdim? Tramvaydan atladım. 

Halk fUoz ru 
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İtalya da işe karıştı! 1Hangi devlet 
ispanya boğuşması, Çin-~~~"ba,H~""' -<-:"""" 
'apon harbı· arasında or- ~:~~~s:~~~nis~~;~!e;a;:t:~::! ~~~-J ~ miştir. Ludendorf yalnız geçen sene 

hıristiyanlık aleyhinde tahrikat ya-

Ş E H i R T I Y A T R O S U N O A: 
İSPANYA BAHÇELERİNDE .. 

Yazan Nusret Safa Coşkurl 

taya Çıkan A rrı·ka ı·şı· ~~~~ekr'i:k;:n~;ıiş!:;~'.n s~~~~n~~~ T ~ dendorf'un ismi geçmez oldu. Fakat 
generalin ismi etrafında şimdi ye -

Aktualite bir isim. !zindanlara atılmasının önüne g~',~ 
İsimle alakası olmıyan bir mev- mek ·için kendisini feda eırnekdiıı' 

zu... • Pençonun rakibi olan ve ken pi• 
Mevzuu ile yazılışı arasında mu- çılgınca seven verem Kasavede 

1 
• 

' 

niden dedikodular başlamıştır. Ri-sa rpa Sarıyor vayete göre kendisi ecnebi bir dev-
e !ete bir mektub yazarak hüliısa şöy

le demiş: .Ben şimdiki Alman hü -

harririnin yaya kaldığı bir eser.. ışanlanmak mecburiyetini Jı.ı~a,d 
İyi ve pişkin bir tercüme .. zan•rsız , mektedir. Pençonun sadık ~rk~are-

bir sahneye konuş. Pepuse gene. kızın feragatkar ,.oe-
1ngiliz hariciye nazırı geçen gün • 1 kumetinin takib ettiği harici siya-

Almanya Itaıya kombı.nezonU seti beğenmiyorum. Doğru bulmu-söyledigi nutukta Almanyanm müs- -
yorum. Almanyanın diğer bir dev -

temleke isteyişine cevab verirken Fransa ve Portekı" z mu·· stemle- !etle olan münasebatını ve İspanya bilhassa İtalyanın da bu davaya ka-

k · · h k'k" · • nufuz Vasatın yarım karış yukiırısında etınkm"" a ı kı .madn:sılnd~ pencD'ı 
bir oynanış. cck auar ze ı egı ~r. n rlW 

t şle benim Şehir Tiyatrosu t!ram mcktub yazıyor; gel. nışanlı b yı· 
kı'fnının mevsimin üçüncü oyunu den gitmek üzere diyor. MektU .,, 

· , . . kOI1ll~. 
vukuatını doğru görmüyorum.. Bu 

rışmasına hayret ed'er gibi bir lisan k ) 0 • hl k k 1 dedikodu çıkar çıkmaz Alman hü-
kullanmış ve sarih bir surette an- 1 e erını te i eye oyuyor . kumeti tahkikata girişmiş ve mek-
latmıştır ki hiç kimsenin İngiltere 

olarak vaz'ı sahne ettiği (Ispanva ııldıktan sonra genç kızla a ~ 
Bahçderiııcfe) adlı piyes hakkında P<>puse mesel-oyi a.nlıy.~r ::akk~ 
verdiğim hükümler... ışdcn geçmıştır. Çunku 

1 * Pcnço gelecektir. n oı· '------------------------------ tubun yollandığı söylenen hükumeile diğer bir devlet arasındaki bir 
y d ·k. k Kasaver'in babası veerm ola n"iJI tc meselenin tenvirini rica etmiştir. 

meseleye karışmıya hakkı yoktur. Neticede bunun aslı olmadığı anla -
İtalyanın ismi söylenmemekle bera-

K anım al ı ı genç ız oturuyor. !unu ancak Maria del J{arrne 1'" 
onuşuyor ar: askı kurtaracaktır, fikrindedir. ııı~ 
- Acaba sahn<de Frankoyu da z; tehdid ediyor. Penço'~un o~l~ er 

şıldığı tebliğ edilmistir. Ve generaber sarahaten bundan kimin kasde-
lin böyle bir mektub yazmadığı söy-dildiği anlaşılıyordu. Bunun üzeri- lenmektedir. Fakat bu devlet hangi 

ne İtalya gazeteleri ateş püskürme-
görecek miyız?. yaraladığı bıcak bcndedır, şayeu ııer 

- Tabii değil mi?. Elbette göste- nunla <'Vl<'nmezscn meseleyi b3·ıır· 
ğe başlamış, İtalya mehafili hoşnud-
suzluğunu saklamamıştır. 

devlet olduğu söylenmemektedir. 

Yenibahçe 
Stadı hemen 
Yapılacak 

h -~ rirler. Amma ben en çok harb sa - verir, Pcnço'yu zindanlarda çu 
n<'lerini merak ediyorum. Nasıl can- .. •. 

l
rum. uıyor. b "• 

londıracaklar?. Haris, para canlı anasile ba .~ 
Arkamdaki iki delikanlıyi dinli - d b ·· · e inZ1 

yorum: 

- Oyunu tam vaktinde seçtiler. 
llllkın İspanya hadiselerine karşı 
merakının gittikcc arttığı bir za
manda ... 

nın ısrarı a unun uzerın e'" 
/edince Maria verem delikanlı il• b'ıl 

l lenmPği kabul ediyor. Fakat ~atif• 
ettiili dakikada da Penço gel"'\er 

Yenibahçe stadyomunun bir an - Neden ismine İspanya bahçe -
önce inşası hakkındaki teşebbüs!cr !erinde demişler ... İspanya cehen -
müsbet netice vermiştir. Muhiddin neminde daha güzel bir isim! .. 

Söz k<'sildi~i gün Penço, J{a>: b~ 
in evine kadar geliyor, bir fır53 ~r 
larak Maria ile konuşuyor_. ?e~'ascr 
zın kendisini kurtarmak 1çın • 1~ 
verle evlendiğini duyunca bü5hUur" 
çileden çıkıyor. Seni almadan ş ı# 
dan şuraya gitmem diyor. se "' 

Üstündağ, şehrin müstakbel projesi 1 * 
. •e ?" 

hayat C('hennemdir. Kasaver ' .. ,-<ıf 

İtalya hariciye nezaretinin vası
tası olan Enformazyon Mediploma
tike mecmuası da bir tebliğ neşret
miştir. Bütün gazeteler bu tebliği 
aynen koymuşlardır. İngiliz harici
ye nazırının sözlerinde İtalyanın, İn
giltere ile Almanya arasındaki me
seleye karışmasının uygun olmadı
ğını açıkca anlatıldığı cihetle Enfor
ınazyone Diplomatike de buna ce -
vııb vermektedir. Müstemleke me
selesi nazik bir meseledir. Almanya 
umumi harbdenberi kaybettiği müs
temlekelerini İngiltereden istiyor. 
Fakat İngiltere buna yanaşmıyor. 
Bugün böyle bir müzakere kapısı a
çılsa bile kimbilir mukabilinde Al -
manyadan neler istiyeceğini göz ö
nünden kaçırmamalıdır. İşte hal 
böyle iken geçenlerde Sinyor Mu
Sl)lini söylediği bir nutukta Afrika 
güneşi altında herkesin hakkı oldu
ğundan bahsetmiştir. Demek istedi 
ki Afrikadaki eski Alman müstem
lekeleri de artık Almanyaya iade e
dilmeli!. Çünkü Berlin - Roma mih
veri varken tabiidir ki Almanya İ -
talyanın dediğini dıyecek, İtalya Al
manyanın istediğini istiyeccktir! 
Vaziyet işte kısaca böyledir. Şimdi 
adı yukarıda geçen mecmuanın neş
rettiği tebliğ faşist hükumetinin bu 

nazik meseledeki noktai nazarını an-· 
]atıyor ki bu itibarla manalıdır. Ev
vela eski dava tekrar ediliyor. Müs
temlekelerin haksız bir surette tak 

hakkında izahat vermek üzere An- 1 Ne yalan söyliyeyim; piyesin tev
karaya gittiği zaman bu stadyomun 

1 

ziatını olsun okumai(ı, okudularsa 
inşası için muktazi parayı da Bele- bundan piyesin hakiki mahiyetine Tunusta Fran sız mahallesının T a y y are d en görünüşü . 
diyeler bankasından ödünç olarak nüfuz elmeği akıl edemiyen bu dort 

bası geliyorlar. Gürültü büı·u<ll . 
Hakimin huzurunda Pen~o, J{~~ııl 

1 
veri kendisinin yaraladıgını pdı' 

bıçağın Kasaverin babasının sa0ğıll 
ğında olduğunu söylüyor. Bab~ n(c' 
inkar ediyorlar. Fakat hakirn feun'' 
yu te\'kif E'diyor. Bıçak da buıun ·.,rı· 
inkara mahal kalmıyor. Haki!ll .0ı i1" 

F ra nsa müstemleke kuv
vetlerine mensup 

nefer ler 

sim edildikleri söylenerek bu hak
sızlık protesto edildiği gibi 1talyaya 
A!rikada verilmiş olan müstemleke
leri adeta kendisile alay edilir gibi 

bir şey olduğu söylenmektedir. Şim· 
di bundan bir mana çıkarmalı diye
ceksiniz. Bundan çıkan mana şudur 
ki faşist İtalya müstemleke mesele· 
sini halledilmiş, bitmiş saymıyor. 

Kendi noktai nazarınca ortada bir 
haksızlık vardır ve bunun tamiri la
zımdır!. O halde İtalya kendisini 
müstemleke itibarile hakkmd~n 

mahrum edilmiş sayınca yeniden 
bir takım şeyler mi istiyecektir? Bu 
suale de •evet. derseniz o zaman Hit
ler Almanyasile Musolini İtalyası el 
ele vererek Berlin - Roma mihveri 
üzerinde bir takım şeyler istiyecek
ler demek oluyor. İtalya ile Alman
yanın elele vererek istiyccekleri 
şeyler ne olacağını faşist matbuatı
nı biraz dikkatle takip edince an • 
lamak zor değildir. Bakınız ne isti
yecekler?. Umumi harbden sonra 
milletler cemiyeti namına bir çok 
yerlerin idaresi galibler arasında 

paylaşıldı. Fransa, İngiltere ve Bel
çika ve en ziyade İngiltere Milletler 
Cemiyetinin vekaleti demek olan 
cmanda. !arı alarak oraları idareye 
başlamıştır. Şimdi İtalya ile Alman
ya bu vaziyetin yeniden tetkikini is
tiyeceklerdir. İtalyanın bu maksa
dı zaten bugün meydana çıkmış de
mektir. Eskidenberi Sinyor Muso
lini mandaların iyi taksim edilme
miş olduğunu iddia edegelmiştir. 

Hatta Suriye mandasının Fransız
lardan alınarak kendisine verilmesi 
ni İtalya çok istemi.ştir. Bu kadar da 
·değil. Filistin mandasının da İngil
tercdcn alınarak İtalyaya verilmesi
ni istemekten geri kalmamıştır. 

Şu son on sene zarfında hep bu 
kabil iddialar, sözler olmuştur. Fa -
kat bunlardan bir netice elde ede -
mediğini görünce hiç olmazsa man
da altındaki yerlerde ne Fransanın 

It)J>k-#lJ~·~
ve muharebesZ ~ 
ulian.fJamicJin 

!i!!!!!!!!!E !!! gızlı -.JiYa-5ett 
Tefrika No: 63 

Yunan başkumandanı o gece, de
rin bir hüzün ve elem içinde, son 
emrini vermişti: 

- Ric'at. .. 
Gece yarısı; hatlı aslinin gerısın

de, kızıl alev sütunları yükselmişti. 
Dömeke kalesini, hazin akibete terk 
ederek çekilen Yunan askerleri, her 
tarafa ateş vermişlerdi. 

Ertesi sabah, alaca karanlıkta; 

Osmanlı kıt'aları hareket emri al • 
mışlardı. Ve derhal en son müdafaa 
hi'ttı üzerine atılmışlardı ... Lakin; 
atıldıkları siperleri, bomboş bulmuş

lardı. 

BÜYU'K BİR ŞEHİD DAHA ... 
Düşman, hem hakim ve hem de 

çok müstahkem bir mevkide idi. O -
nun için hücum kuvvetleri, bir hay
li şehid ve yaralı vermiş .. Dömcke 
zaferi Türk t arih in .. t amamile sehid 

• 

Yazıın: ZIYA ŞAKIR 
kanlarile kaydedilmişti. 

Her şehid, mübarekdi. Ve her şe
hid, mukaddes vazifesi uğrunda se
vine sevine can vermişti ... Bunların 
hiç birini diğerinden ayırmak müm
kün değildi. Lakin bunların arasın
da bir tek şehid vardı ki; silah arka
daşları onun için; 

- O, bir fırkaya bedeldi. 
Diye, göz yaşları dökmektelerdi. 

Bu da, (Miralay Mustafa bey) idi. 
Bu zat, hiç bir fırkanın kadrosuna 
dahli değildi. Kendisi ikinci orduya 
mensupken, o günlerde gönüllü ola
rak cepheye gelmiş; Nuri paşanın 
(Mavzerli liva) sına iltihak etmişti. 
Yukarıda da arzettik ki; mavzerli 

liva, kaleye cepheden hücum yap -
mak suretile en çetin bir vazife der
uhde ey ]emişti. İşte Mustafa bey, bu 
çetin vazifenin üası e snas1n d ::1 . hir 

ne de İngilterenin bir hakimiyet almak hususunda banka lle temasta ı mrçhul seyırcıye güldüm. Fakat o-
(Dcvamı 2 nci sahıjtd•) bulunacaktır. y11n bittikten sonra da asıl gülünc-

•11wu11ııu1111•111ır1111mıııııı1111111111111111•11•ıı•ıuuııııı1111111111111111"'""''1111111111111111111111ı•ırı•••ı111111111111ıı111nıı111mıııııııı111111 cek insanın kendim olduğunu teslim 

Çinli kızlar 
ettim. Çünkü: 

Askerlik oyunlarında kendilerini 
alkışlattırıyorlar ! 

Piyesin mevzuu ile ismi kat'iyyen 
alilkadar değil.. İspanya denince 
şimdi herkesin; kan, vahşet, barut 
kokusu aklına geliyor. Böyle bir i
simle Frankoyu, isyanı. harbi hatır
lamakta biraz tiyatro kültürü nok -
san olan bazı seyirciler hiç d'e hak
sız değildirler. 

. ·n ~ı darmalara haber vermek 1cı · ~:r.ı 

ce baba, oğlu, sevgili, arkada5 oı· 
Sö.rlil~· varsa Pençoya kaçmasını 

!ar. . yc't 
O hayır diyor, Maria'sız bır 

Fakat M. Feridunun pivesin haki!d 
ismini (İspanya bahçelerinde .. ) ye 
çevirmesindeki ince düsüncevi de 
takdir etmek lazım. O, muvaffaki
yeti yalnız tercümede de~il, halkın 
merak ve tecessüsünü çekecek ze-

gidemem. . 0ıı!' 
Penço ile Maira 'nın yeni nıŞS ıu • 

arAsında münakaşa ve kavga 0 ıf· 
yor Fakat verem delikanlı çarP oi• 
cak halde değildir. Şu odaya gif. t' 
yor, gece s!'ninle kozumuzu pa;;,.oı 
deri1. ?eki diyor, Penço ve gı • 

min ve zamana uygun bir isim bul- odaya ... 
makta da göstermiş oluyor. Gece: ~fı' * Maria ile Penço konuşuyorlal"· ~ 
İspanyada her zaman olduğu, her ria kaçmasını, hatta beraber JcaÇ /l' 

zaman olacağı gibi yine sınıf kavga- !arını yakararak tekrar_ edi:.·or~-cr .• 
sı sınıf farkı ve mücadelesi devam kat Penço dövüşmek içın soı 0ı• 
ettiği bir devir .. Penço Kasaver, i- dim. Kaçtı demelerini iste!Ilc~,.;ıf· 
simli zengin bir adamın oğlunu ya- yor. Biraz sonra Kasa,·er ge dol'' 
ralamış ve arkadaşlarının zoru ile Dövüseceklerdir. Fakat babası n:ıl' 
kaçmıştır. Fakat geride sevgilisi Ma- torla .geliyor Kasaver b_'.r :ebirı' 

. ,,..., ria del Karamen'i bırakmıştır. Ma- saklanıyor Doktor teessurl Ja) '--'-.-. ...L.~~-------·'*-'-'"-·~------~~·-'---·-·'·" ria sevdiği adamın takibata uğrayıp (Dtuamı 6 ncı sagf~,..% 
11ıııı11ııttı1tııunıuuw111rıı1111111111111nn11ır ı ıııııı111 11 1•111111111111111111 1 1111 1 1 1 1 1 111111111111111 • 111 111 11 11111 11 11111<ıı ın,.•uuı111ıı1111111ıııııun1111ıı1 1 11111ııı111111111uıını111111iııı111111111111111111ııııı•ll ' Çınde yenilikle eskilik mücadele 

1 

' 

eder, derler. Bu gördüğünüz grup 
Çinli genç kızlardan Şanghayda çal
gı çalınan büyük bir yerde kızlar 

sahnede yaptıkları numaralla oraya 
gelenlerin alkışlarını toplarlar. 

Fakat Çinliler şimdi harble meş -
gul değiller mi? diyeceksiniz. Evet.. 
Japonların taarruzuna uğrıyan ve 

yazdanberi muharebe ve mukave
met eden Çinliler için bugün harbi 

düşünmek, memleketlerini korumak 
düşüncelnin en birincisidir. Çinin 
haricine çıkmış olan Çinlilerin mem-

nefer gibi en ileri hatta, aldığı kur -
şun yaralarile yere serilmişti. 

Onu; her tarafı sel gibi yalıyan 
düşman ateşleri altında güçlükle sü
rükleyip hastahaneye götürebilmiş
lerdi. 

Çok kan zayi etmişti. Bitkin ve 
mecalsiz bir halde idi. Tesadüfen o
rada bulunan bir gazeteci, hemen o
na koşarak bir mülakat yapmak is
temişti. Fakat bu mütevazı kahra -
man: 

- Canım, bana ne ehemmiyet ve· 
riyorsunuz. Benim gibi, yüz bin ta
nesi feda olsun. Siz, ordunun kazan
dı~ı zafere bakın. 

Demekle iktifa etmişti. 
Gazeteci, karşıda duran doktora 

gözüyle işaret ederek: 
- Vaziyeti, nasıl? ... 
Demek istemişti. Doktor da; 
- Ümitsiz. 
Manasını ifade eden bir işaretle 

mukabele etmişti. 

Bu işaretleri gören Mustafa bey, 
hazin ve tatlı bir tebessümle: 

- Millet .. devlet, sağ olsun. 
Demiş .. Biraz sonra da; ebediyen 

güzlerini kapıyarak, askerlii!in en 

-İKİ HULYA... VALS... AŞK saati 
Bu akşam SARAY Sinemasınd~ 

RHEINHOLD SCHUENZEL'in büyük opereti ve ALBER · 
M A T T E R S T O C K ve GUSTI HUBER'in tern•iilerı 

AŞK ÜLKESi 
Sevimli bir k ralın sevimli llilveten JURNlll. 

---= 
şerefli mertebesine ermişti. Türk ordusu, ancak harikalar gös 

BU, MÜMKÜN DEGİLDİR!.. termek için yaratılmıştır. 
Mayısın beşinci günü taarruz em- DÖMEKEDEN SONRA ... 

ri verildikten sonra; aradan yirmi Artık; (Atina) yolu açılmıştı. Hiç 
dört saat geçmeden (Dömeke) nin şüphesiz ki muzaffer Türk ordusu, 
zaptı, umumi karargaha tebşir edil- iki gün sonra, marş marşla, (Akro
diği zaman; orada bulunan ateşemil- pal) un önüne dayanacaktı. 
terlerle ecnebi gazeteciler, derhal Şu anda, Atinada kıyametler ko-
yerlerindcn fırlamışlar: puyordu. Hükumeti ve halkı zorla 

- Bu, mümkün değildir!.. harbe sürükliyenlere, lanetler oku-
Diye bağırmışlardı. nuyordu. 
Fakat .. biribirini takibeden resmi Bu felakete sebeb olan komiteci-

telgrafları gorunce, şaşırmışlar.. ]er, derhal ortadan kaybolmuşlar; 
hayretlerindcn donakalmışlardı. birer deliğe tıkılmışlardı. 

Derhal şiddetli münakaşalar ya - Şen ve neşeli Yunan payıtahtı, 
pılmış .. uzun uzadıya tahlillere gi- büyük bir matemhane halini almış
riştlmişti. Ve nihayet, şu neticeye tı. Evliidlarını, kardeşlerini, koca -
varılmıştı: !arını kaybeden zavallılar, kiliselere 

- Yüz bin muharibden mürekkeb dolmuşlardı. Hıçkıra hıçkıra ağla -
mükemmel bir ordunun, (Dömeke) makdan boğuluyorlardı. 
yi zaptedebilmesi için, hiç olmazsa Vaziyet, cidden feci idi. Ordu, ar
bir ay muhasara etmesi .. ve bu müd- tık inhilal haline gelmişti. Mukad
deti de miilemadi harblerle geçir - der olan akibelin önüne geçecek, hiç 
mesi Jazımdır. Türklerin ancak 30-35 bir kuvvet mevcut değildi. .. Bir çok 
bin muharibden mürekkeb bir km·- kim>eler, harbden evvel o kadar tah
vetle, bu müstahkem mevkii. yirmi kir edilen Türklerin; şimdi Atinaya 
dört saatten daha kısa bir müddet gelerek bütün şehri korkunç bir in
zarfında zaptetmesi, bir harikadır... !ikam silindirinden geçireceklerini 
Zaten. tarih de şahadet edivor ki ; zannetmektelerdi. 

Fakat daha ilki! olanlar: 'i ııs~": 
- Yirmi gün sürmeden, ;r~ıe1• 

tanın yarısını zapteden rıert' 
muharebe hatlarından başl<3 ı:ol'Ô1 

de .. hangi şehirde ve hang\ıştilet· 
kimin malına, kimin canına 1 ~sı~' 
Bilakis her girdikleri yerde~ııiler; 
karşı daima dostca muamele 011ıd\ 
Onun için, eski milli dostları b~~·Ôjl 
korkmamalıyız. Bizim asıl u itıl 
diişmanımız· Türk dostJuğurı ıı cır 

' kJ11a • edenlerdir. Onlardan kor 
!ardan nefret etmeliyiz. 

ıı· Demektelerdi. 1 ı·e il Kralın sarayında, hüklııtl: ce~il t' 
. d d avnı ' ~! yaset mahfellerın e e :. ··tJlle 

fikirler \'e mütalealar yuru 

!erdi. . et·" f• 
İSTANBUL'A, GELir' ıelgr;,. 

Son günlerde gelen aja~urıarıl1 ~· 
!arı \"e Avrupa postaları; 1,;de 1~. 
rın (D5meke) hattını fe,:k~ralıı1 ıı~ 
kim ettiklerini.. ve hatla ur 0b~· 
rayında muhafazaya me~ere1'· • 
askerlerin bile bu hatta ge uı:a~e i• 
rada bütün kuvvetlerile rnJlle~ıe 
met göstereceklerini bildir 

di. ,.ar) 
(Deı•aın• 
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Otuz sene - KADDN 
Herkesi kerıdisile meşgul 
eden bir artistin başına 

gelen facia 

Kilo almak 
istiyor musunuz ? 

Kilo almak ve şişmanlamak için 
• • en iyi usul istirahat etmek ve semir-E_l_maslar ve incilerıe 'Acıklı rollere ~:k~;~ekleri fazla mikdarda ye • 

• 

SUSlenen bU kadın Geceleri erken yalıb sabah geç 

şimdi acınacak bir G 1 • kalkınız. Sabah kahvaltısında tere-

haldedir. e mıyor yağı, süt, reçel, yumurta ve pasta 
gibi şeyler yiyiniz. 

• • Öğle yemeğinde pilav, makarna, 
Holivudda yeni bir film çevrilece-

börek gibi şeyleri bolca yemeli. Ôğ· 
zel, iri yeşil gözlü, nazlı yürüyüşlü ği haber verilmektedir. Bu film cLa 

le uykusunu ihmal etmemeli. 
ve onu görenler: Dam O Kamelya dır. Güzel artist 

İkindi kahvaltısını sabahki gibi 
- İşte derler, büyük facialarda Maevest bu filmde kendini göstere· 

yapınız. Gece yemeğini hafifce yi • 
rol oynıyacak bir aktris. cektir. Vücutca olsun, çehrecc olsun 

b • yiniz. Her gün hava almak için kü· 
Fakat Losinin hayatı sonradan ha- pek cazib bir yıldız olan u san'atkar çük bir gezinti yapınız. Arzu eder· 

kiki bir facia olmuştur. Kendisi Ka- bu filmde meşhur Sarabernarı tem- 1 seniz yemeklerde bira içebilirsiniz. 
nadaya gitmiş, orada da meşhur ol • sil edecekti. Fakat iş çok değişti. 
muştur. Sesinin güzelliğile de şöh- Vücutca güzel dedik. Bu yıldız Kalçalarınızın ince olma• 
ret kazanan Losi Matada erkekleri vücudu çok iyi inkişaf etmiş olduğu sını ister misiniz 
çıldırtan bir hal vardı. için sahnede öyle hazin, ağlatıcı fa. Kalçaları fazla olanlar vücudlerl· 

Sonra Cenubi Amerikaya gitmiş, ciaları temsil etmeği hiç istememek- nin bu kısmını bir parça inceltmek 
ll.ııs Mata'nın gençlik ve Arjantinde çok muvaffak olmuştur. tedir. Bir kere La Dam O Kamelya- ıisterlerse her sabah bir kaşık limon 
l'l'ıl.ıvaffaklyet senelerin- Fransaya döndüğü zaman elmaslar- yı ölürken o acıklı vaziyetinde tem- suyu içine bir kaşık beyaz rhum 

deki hail la, incilerle dönmüştür. Pariste ye- sil etmek istemiş, muvaffak olama- (rom) karıştırdıktan sonra bunun· 
t niden parlıyan genç san'atkarın pe- dığını kendi de anlamış, bunadn vaz ' ıa masaj yapmalıdırlar. Bu masaja 

hul
ski sinema meraklıları için meç· ' d d·1· k f d .. ··ı .. şinde bir çok aşıklar dolaşıyordu. geçtiğini il1in etmiştir. evam e ı ırse ço ay ast goru ur. 

tıı .olınıyan bir isim: Los Mata. Pek Fakat o birdenbire kaybolmuş, Pari- Meslek uğrunda bu da büyük bir Eldekl yanıftın çabuk 
lig~g~ gitmeğe de hacet yok. Bu ar- sin o zaman çok tanınmış bir ku • cesaret sayılmaktadır. geçmesi için 
dar . lkı bir kaç sene evveline ka • yumcusu ile yaşamağa başlamıştır. ı;ı ı;ı Eldeki bir yanığın çabuk geçmesi 
lı'" Yıne kendisinden bahsettirebi - B d · d F k k U t ı k , 01d u a am onu sevıyor u. a at ıs- Almanların m 8 em e e için yanar yanmaz soğuk süt içeri· 
""ı'l u. F_ akat son seneler?. Tama- k d • . "' e an ıgı ıçin artık sahneye bırakmı- dayasl sine sokmalı, sancı geçinceye kadar 
ı •. 

1 
Çekılmiş, ufacık evinde kedi • '• e k" yordu. Losi Mata da sert tabiatlı bir Berlin (H'ususi) _ Almanyaya ge- sütte tutmalıdır. Sonra süte batırıl· 

~i lak .0pekler arasında muhabbeti· erkek olan bu kuyumcuyu çıldırası- len İtalyan adlı'ye nazırı Solom mem- mış kompresle bağlamalıdır. 
hı· . sım ederek yaşıyordu. Yeni ve ç ıste ya sevmiştir. leketine dönmüştür. Nazır Alman Evde süt yoksa yanar yanmaz te-
~1~· nmiyen bir vak'ası olmasaydı Fakat çok geçmeden kuyumcu öl- hukuk adamlarının kongresinde bu- reyağ sürülürse sancı çabuk geçer. 
""ı'" ı Los Matad'an gazeteler bahset· .. t" F k t · k Eld ki "' ,e muş ur. a a mıras namına anca lunmuştur. Hukuk mütehassısları e çatlakların önUnU to. ~klerdi. Fakat vak'adan evvel • ti t borçlarını bırakarak bu dünyadan Almanyanın eski müstemlekeleri i- almak l"ln 
1905 a andan biraz bahsedelim' ... se gitmiştir!. Lıikin kuyumcunun zen- ade edilmek ıazım geldiğini, çünkü 
~ nesine doğru genç bir artist 
rallsız gin bir ortağı vardı. Bu adam Losi- bunların umumi harbden sonra zor-

tel'ıııiş :.ahnesind'e kendini gös_ - nir. haline acıyor, ona senede 12,000 la Almanyadan alındığına karar ver
lıalıraııı' ır çok meşhur eserlerın frank lemin ediyor. Fakat hep par- miştir. Bundan bahseden gazeteler 

anı l" ·· ffak' ti oYııa ro unu muva ıye • lak yaşamağa alışan kadına bu para Almanyanın kuvvetlendiğini, artık 
İdi. ;ııştı. Bu artistin adı Los Mala a7 geliyor!.. müstemleke meselesinde öyle mah-
İ'irıı/ zamanda Los meşhur oldıı. Losi tekrar çalışmağa başlıyor. Si· rum kalmağa razı olamıyacağını 
~ ..... .,,1 Yaşlarında, çok genç, çek gÜ·· (Devamı 6 ncı saylamızJ .. ) yazmaktadır 
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gelene ateş eden bir adam 

Bir polisi daha vurduktan 
~onı·a yaralı olarak tutuldu! 

Kızın elde olan çatlakları geçir • 
meğe uğraşmaktansa şimdiden ele 
sürülen bir losyon ile ellerin çatla
masına mani olmak lazımdır. 

30 gram beyaz sirke, 15 gram 90 
derecelik ispirto, 15 gram gülsuyu, 
1 O gram limon suyunu bir şişeye ko· 
yarak karıştırmalı, tıpasını iyice ka· 
pıyarak muhafaza etmeli. Elleri her 
yıkadıkça bu losyondan biraz sür • 
melidir. 

Mey vah puding 
250 gram francala, 50 gram tere • 

yağı. bir çay fincanı süt, 2 ekşi el • 
ma, 50 gram portakal, veya turun1ı 
kabuğu şekerlemesi, 50 gram iç ba· 
dem, 50 gram kuru çekirdeksiz ü • 
züm, bir limonun rendelenmiş kabu
ğunu almalı. 

J\sker kaçağı o 1 d u ğu anlaşılan ada- 1 00;;:~~~::;.~::.:::t::::;.;·~: 
llıın üzerinde yedi tabanca bulundu!' 

!eri boşaltılıyor, otomobilden inen 
adamlardan olduğu anlaşılmıştır. 

Vazife kurbanı olarak ölen polis Go
ren'in göğsüne derhal altın madalya 
getirilerek takılmış, müddei umumi 
de bu vazife kurbanının karşısında 
eğilmek suretile hürmetini göster
miştir. Fakat İngiliz sefareti müste
şarının şoförü Andre Liılojı da has· 
tahanede ziyaret edilmiş ise de ya
şıyacağı ümitlerinin azaldığı anla • 
şılmıştır. 

Polis ölen katilin kim olduğunu 

ve başka cinayet olup olmadığını a
raştırmaktadır. 

Bundan evvel, üç ay kadar evvel, 
buna benzer bir vak'a olmuş, ele ge
çemiyen bir adam bir otomobilin i· 
çindekileri soymuş ve kaçarken ta-

tvı banca çekerek gözden kendini kay· 
'y~~Je·nın üze~i.nden çıkan ~abancaıar. . bedebilmişti. O zaman bu adamın 

l> Orıda ; ldgılı.:ı: sefaret müsteşarının şoförü Jan Morje isminde biri olduğu söy· 
ı. 8tistek · 

1 

lenmişti. Fakat ele geçmediği için 
~ l.o· . i lngiliz sefareti müste - mani olmak istemiştir. İki bisikletli hakiki hüviyeti anlaşılamamıştı. 

inct '.d Tomas'ın şoförü Andre polis arasında kalan ve bir yere ka- Jan Morı'en'in bir annesi vardır. Ye· 
'vi" 0~t gene F " k b- ·•e g· • ransız beçe.ı a şam çamıyacağını anlıyan meçhul adam ri ma!Cımdur. Geçen eylfılde Jan 

b"'ı•• !derken yakın bır· ko"şenı·n . . . . . '"~a h k ı d b ı 1 morı' en'in bir r .. "ld" d" ir 1. dura b' b'ld . ıse er ı ı e ıne e ırer rove ver a • .. .. şo oru vurup o ur u- beraber bir kap ioerisine koyarak a· 
1• <a n ır olomo ı en ınen .. _ , "n ç kişin' 1 .. b 1 k mış ve ateşe başlamıştır. Bunun u- gu de anlaşılmıştı. Paris zabıtası şim- teşte ekmekler pembeleşinceye ka· "e ın cep erını oşa ttı • 
lıı,~t Paralarını aldıktan sonra kaç· ezrinc polisin biri düşerek hemen di bu ölü katilin kim olduğunu ara- dar kızartmalı, soğumağa bırakmah. 
bqnu~ ~lduğunu görmüştür. Andre ölmüştür. Bunun üzerine katil var makla meşguldür. Sonra üzerine sütü dökmeli ve ek • 
b'lla Uzerine meçhul adamı takibe kuvvetile kaçmıya başlamış ve ge- Bu tahkikat çabuk biteceğe ben • meği kabartmalı. 
~nda~·ış, fakat diğer bir sokağın ba- cenin karanlığında kaybolmuştur. zemiyordu. Çünkil ilk saatlerde işin Diğer taraftan elmaları saymalı ve 
tı~ın1 ı köşeyi dönerken yakalana- Lakin çok geçmeden yeniden taban- karışıklığı görülmüştü. Fakat Paris küçük parçalara doğramalı, bademi 
l<ır<i, anlıyan hırsız hemen dönerek ca sesleri duyulmağa başlamıştır. zabıtası daha ziyade gecikmemiştir. makineden çekmeli, üzümleri yıka· 
~lada ~~dreyi beklemiştir. İşte bu Bunun üzerine herkes oraya koş • Bu katilin bahsedilen Jan Morje ol-
~r~ y r tabanca patlamış şoför muş ve tabanca gürültüsünün gel • duğu anlaşılmış, Jakin morjenin es-

• 'taba ere o anda düşmüştür. diği tarafa gidildiği zaman bir ada- ki vukuatı olup olmadığını meydana 

yıp çöpünü ayıklamalı, portakal ve· 
ya turunç şekerlemesini küçük kü
çük kesmeli. 

"t lıc;ı . .. . b ı b d t kt çıkarmak biraz gecikmiştir. Bu da ) ıı.ııı sesı uzenne vak'a yerine mın oy u oyunca yer e ya ma a Bütün bu hazırlanan şeyleri ek • 
•r er '· nisbeten çok sürmemiştir. Morjen, 

ıı, •lanll'ı ><nrnından ağır surette olduğu görülmüştür. Bu adam ba • Amerikada, Cezairde bulunan Fran- meğin içine atmalı, üzerine toz şe-
L Ye ~aldış olan mecruhu hastaha - şından aldığı bir yara ile yere düş • keri ve üç yumurtanın sarısını ila-"'ld ır d sız askerinin başında bulunuyormuş. 
"' •n bı·· ınışlardır. Oraya gelen • müştü. Hastahaneye kal ırılmış ise ve etmeli, gayet iyi karıştırmalı. Ni--,.. , k Geçen haziranda oradan kaçmış, fa-
~ llıı taı.- ısını_ da koşarak meçhul de yapılan tedbirlere rağmen adam kat kaçarken tam 15,000 frank da hayet telle kopürtülüp sertleştirilen 
r.ıl~)ordu ıbe gırişmişlerdir. Adam çok gecmeden ölmüştür. Adamın Ü· beraber getirmiştir!. yumurta aklarını da koyarak karış
,1~111er t~k~Unun üzerine bisikletli zerinde tam 7 tane rovelver bulun- İşte 1913 doğumlu olan genç Mor- tırmalı, yağlanmış kalıba dökmeli. 
lq..•ıı~<l ıbata başlıyarak adamın tur. Bunlar dolu idi. Sonra Fo- jen'in hayatı bu suretle bilmiş olu- Kalıbı, sıcak su içine oturtarak ba

in-marie halinde fırında (46 dakika) 
J pişirmeli. Kalıptan soğuyunca çı • 

ı ~ an k 
ıı ön oşmuşlar, iki polisten te namında birine ait evrak da yor, genç katil bu iıkibete kavuşu • 

e geçerek onun kaçmasına bulunmuştur. Bu Forestiyenin cep- yor ... 

Dantel moda oluyor 

St1 sene balolarda sık sık dantel elbiselere rastgeleceğiz. Lucile Pa
ray'ın bu modeli siyah olmasına rağmen çok genç kadınlar için ta\•sıve 
edilmektedir. Aralarından geniş cir6 salin geçmektedir. Yakasının ta
mamile kapalı olması küçük havad:ı duran kolları meydana ~ıkarmakta
dır. Bu gece elbiselerit mümkün olduğu kadar uzun yapılmakta ve bel
den itibaren bol bırakılmaktadır. 

• • • • • 
karmalı, krema ile birlikte sofraya 
göndermeli. 

Krema: Bir kilo sütü bir kalem 
vanilya ve 150 gram şekerle ateşle 

kaynatmalı. 6 yumurtanın yalnız 

sarısını telle vurmalı. Azar azar sü
te karıştırmalı, gayet hafif ateşte 

karıştıra karıştıra pişirmeli. Krem• 
koyuluğunda olunca tabağa döküp 
soğumağa bırakmalı. 

Hava gazından ta5arruf 
Havagazı ile yemek pişirmek ar

tık her tarafta umumileşmiştir. 
Havagazı ocaklarını iyi idare e • 

den bir ev kadını çok tasarruf ede
bilir. Gaz ocakları temiz tutulursa 
havagazı az sarfedilir. 

Yemek pişirirken dökülen su, ta
şan süt ve diğer bazı şeyler ocakları 
paslatır ve tıkar. Ocak yakıldığı va
kit musluktan bol çıkan gaz tıkalı 
deliklerden geçemiyerek az yanar, 
ve yemek uzun müddette pişer. 

Buna çaer: On beş günde bir de
fa ocakları bozmalı, deliklerini iğne 
ile temizliyerek açmalı ve bol potas
lı su içinde yıkamalı, güzelce kuru
tulduktan sonra sobacıalrda satılan 
ve soba borularını cilalamak için 
kullanılan siyah cila ile cilalamalı
dır. 

Ocaklar emaye ise ayni tarzda po
taslı su ile yıkandıkatn sonra kuru
lamalı ve bir fanile parçasile parlat
malıdır. 

Havagazından iktisad için gaza 
konulan tencerenin ağzı, su ısıtmak 
için bile olsa, daima kapalı olmalı • 
dır. Tencerenin kapağı kapalı olur
sa su çabuk ısınır, yemek az zaman
da pişer. 

Havagan borusunun musluğu da
ima yarı açık olmalıdır. Ocakların 

muslukları bütün açık olsa bile bo-

ru musluğu yarı oçık olur , a .<arfivat 
daha az olur. Pı~ir. en yemck L'ğır 

pişer, fakat az sarfeder. 
Bir yemeğin tam gi.<mcsine bir i· 

ki dakıka '<ala gaz söndürülürse, o
cakla kalan hararet yemeği piş.rir. 

1Deuamı 6 ıncı say/udu} 

Arjar.~e : lki~rırien yapılan bu 

!sokak kabı ayni zamanda gece için 
de kullanılmaktadır. Uzun yapılmış 
ıolnıası vlieudu zayıf göstermeğe ya-

l
radığı gibi ince elbise ile de çok sı
cak tutmaktadır. 
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r. alya da ·şe 
arıştı ! 

'( 4 i'Indl Mı!Jfadan devam, {5 inci &OJJ/adan deo:::m) bunu görünce tabanca_)! çekerek btı 
hakkı olmadığının iyice tasrih edil- nemaya girI) ar. ;Film çcvir.\yor. Lo- adamı bir çok kurşunlarla ölüm dc-

[Eskl bir akşamcının detterlnoen ] ( 4 üncü salıifederı cleoam) mesini istemiştir. si bir çok meşhur filmlerde muvaf. recesinde ağır yaralamıştır. Mecrıı 
-'azan evvel oğlunun iyi olııcağını müjde- İ fak olmuştur. Muvaffakiyeı var, hu has.taruıncye, Losi M.atıı'yı da te\I • • Osman C J K I §le şimdi art!lk baklayı büsbütün • ema aygı 1 lediği babaya, yalan söylediğini, ar- - şöhret yeniden 'kazanılıyor. F.ukat!. 1kıflıaneye kaldırmışlar. 

- tık gencin son dakikalarını yaşadı- aıp.zdan çiknrmak zamam geldiği- Los Mata artık genç değildir. 1932 Kadın ağlıyormuş. Fakat başına 
'il A. l' 1. • A 1 • G l w ıne hükmediliyor. Berlin ı- !Roma 8 
J.Vl ua ıım l Yı~acı t h gını SÖ)7lemek mecburiyetinde. kal- ide onu~ Y?ni bir muvaUak\j'ctinden ge_ len vak'ay değil. Hay\·anları!l. 

Q Q Q mey a- dığını söylüyor. Kasavcr, Pençonun mihverinin işi mustemleke mesele- bahsedılmış, fakat bunun sonu ıgcl- kım balrncak? di~'c. Bunu koınşula 
nesind lr J , kollıırı arasına düşüyor. Doktor v~ sini ortnya atarak İta'iyaya, Alman- memiştir. Onda da artık yeni roller rma emanet etmiş. . e saz ça uırıgor . baba çıktıktan sonra dövüşmcğe yaya ne suretle olursa olsun müs - almağa, onları can1andırmağa eski Losi Mata'run en son muvııffakı· 

hazırlanıyorlar. Fakat hasta delikan- temleke verilmesini istemek iOlacak- arzu b.'lllmamışbr. yc.'l)i .cOpera de KatTSU• piyesinde ol-
Yine bir gece Fencrdel."i Kılburnu 

gazinosunda meşhur kemençeci A
nastaşm takımı çalıyordu. Akşam

cılardan biri, sazdan (Kesik kerem) i 
istedi ve hemen çalgılar, onun ara 
nağmesini yaptıktan sonra yanık 
sesli hanende, istenilen şeyi tuttur-

tükten sonra Arabın, Acemin ve bi
zim meşhur içki edip ve içki şairle
rimize geçti Öyle ki gece yansı geç
miş, saat bire yakl~c;mış; fakat heri
fin çenesi hala kapanmamıştı. o, en 
son larak Turbana, bizim içki J...-ur
bnnlarımızdan merhum ve mağfur 
"!dalı Celali anlatırken garsonlar, 
lambayı kısmıya : 

lı kıpırdıyacak halde değildir. Jan- tır. Almanya - İtalya cephe ibirliği San'at hayatında nuzaklaşmak rn- mu~tu. Bu oyundd artist dilencıle! 
darmaların yaklaşuğını duyuyorlar. bundan sonra müsternlelre ~sele - zım geliyor. 'Fabt onun gibi bir ka- !kralının kans:ı ırolünü son derece ıntı 
Hasta genç kaç Pençıo diyor. sinde ve bilhassa manda meselesin- dın için bu pek zordur. l\Iacerasız, \·affakiyeile yapmışbr. 
.Pen~ benimle beraber Maria de de kendisini çok açık bir surette gö~ sakin bir hayat? .. Bu nasıl olurdu?. Fakat son tahkiknt-a nazaran LD" 

gelirse. terecektir. Ufak evine -çekiliyor, 'kediler, kö - s.i'nin asabi bir hastalığa tutuldu~ 
Kasavcr, onu göndermem, sen itaıyanın Tunus üzerinde bir ta- pekler besliyor. onlarla avunmak is- anlaşılmıs. çoktanberi kendini ı>Jdı.ı· 

ya1nız git, diye ayak direyince kım .iddiaları vardır. 935 senesi ba- ti}·or .. Bu muhabbeti gittikce artı- receklerinden b:ıhsederek etrafında 
Penço da ben de kahrım, teslim o- şında Fransada Laval hükfuneti var- yor. kimsesizliğini bu hayvanların bir talom meçhul katiller bulundu • 
Jurum jandarmalara di~•crek orada ken İtalya ile bir anlaima olmuştu. sevgLc;i ile unutmak istiyor. O onları ğunu söyliyen Losi'nin !kapıya ge • 
kalıyor. Fak""at -simdi Üaly.anlar artık 0 an • seviyor, onlar da onu. Fakat geçen len adamı öıdümıcğe kalkması dJ 

du: , 

cSakıya camında nedir ~u esrar. 
cKıldı bir katrası mestane beni> 
ı:Şarabı lcilinde ne keyfiyet var> 
cSöyletir cf sa ne efsane beni> 
. . . . . . . . . . . . 

Kesik kerem Turhancığa pek do
kund\ı. Çünkü o, bu Kesik keremi, 
bundan iki, üç yıl önce, büyük boru
lu gramofonlar İstanbulda yeni çık
tığı zaman komşu evlerden birinin 
üst penceresi önünde her yaz akşa
mı çalınan gramofondan çok dinle
miş ve bu, güftesi bestesinden, bes
tesi güftesinden yanık meldodi ile 
çok içlenmişti. Hususile o zaman o, 
bu Kesik keremi dinlerken aşk de
nilen ve manası henüz kendisince 
pek mübhem duygunun en ilkine de 
yeni yakalanmış gibiydi. Şimdi Kıl
burnu gazinosunda dinlediği bu Ke
sik kerem, onda bu iki üç yıllık ço
cukça hatırnlarını canlandırdı. Tur
han, yuvarladıttı kadeh adetlerini 
her gece düzgün ve mütenasip bir 
surette ikişer, üçer arttırırken bu 
Kesik keremi dinlediği gece be§, altı 
tane birden arttırıyordu. 

Bir akşam yine, Galatadaki bira
hanelerin birinde saz : 

cMey'hane mi bu bczmi tarab Jıanei 
cem mi?> 

Şarkısını. çalarken yine orada bir
kaç gece önce tanışmış olduğu eski 
edebiyat düşkünlerinden, yani Mu
allim Naci, Şeyh Vasfi partisinin 
meddah ve artıklarından pos bıyıklı, 
~·aşlıca bir adam, Turhana cMeyha
ne mi bu, bezmi Jarabhanei cem mi1ı 
mısraının manasını, medlulünü w 
sonsuz derinliklerini! uzun uzadıya 
izah etti. Turhan o zaman (1\foyha
ne mi bu?) sözünün ne demek oldu
ğunu iyice anlıyordu amma (bezmi 
tarabhanei cem) şeklindeki şu üçüz
lü izafet terkibinden ne kasdedildi
ğini tamamile kavrayamıyor gibiy
di. O, mısram sonundakki (Cem) 
kelimesini Osmanlı şehzadesi sultan 

Cem'i ifade eden bir söz sanıyordu. 
Eski edebiyat düşkünü adam, ona 
önce burada (Cem) in kim olduğunu 
bütün tafsilfıtile anlattı; sonra (Ba
küs) kdimesinc geçti ve (Baküs)ün 
de eski Yunanlıların şarap Tanrısı 
olduğunu söyledikten sonra kendisi
ne dünyanın bütün içki Allahlarını 
içki peygamberlerini, içki evliyala~ 
rını, içki azizlerini, içki şehitlerini 
içki kurbanlarını, içki sahibülhayrat 
velhascnatlarmı birer birer sayıp 
döktü. Eğer herif biraz daha gayret 
etseydi, bütün bu saydığı ze\•atı ki
ramın mubarek ruhları için o kos
koca meyhanenin ortasında ya ken
disi ellerini açıp üç ihlas, bir fatiha 
okuyarak etrafa üfleyecek, yahut 
hanendelerin birine bir Yasini şerif 
yahut bir mevlı1d okutacaktı. 

Babalık, bu mubarek, mukaddes 
tevatı kiramı mükemmel sayıp dök-

Tefrika No.: 22 

- Efendiler vnkiiiiit !.. 
Diye bağınnıya koyulmuşlardı. 
İşte Turhan, şimdi de böylelikle 

içld, içkiciler. içki uluları, içldnin 
kodsallığı, içki ruhiyat ve felsefesi, 
içki edebiyatı hakkında ansiklope
dik malumat sahibi olıruya bulaşı
yordu. 
YEMİŞDEKt BEYTf.'LHAZEN'DE 

BİR GECE 
O pos bıyıklı, orta boylu, elli elli 

beşlik, bknazca ve eski edebiyat 
düşkünü gibi göriinen adam, o gece 
Fene rgazinosundan ayrılırken Tur
bana, Y cm işte bir meyhane tarif et
miş, bu meyhanenin eski bir selatin 
meyhaneden bozma olduğunu, vak
tile burada birçok edebiyat merak
lılannın, şairlerin, !ışıkların, muhip
lerin, ehlidillerin, :zariflerin, arifle
rin toplanıp hoş sohbetler etmiş ol
duklarını söylemiş; öyle çalgılı bü
yük gazinolarda insnn istediği gibi 
rahat rahat ahpaplarile, dostlarile 
görüşemediğinden denwurmuş; de
likanlının hal \"e tavrından, onun 
genç bir aşık olmak kuşkusunu duy
duğu için onun yüreğini, içindeki 
duygusunu okşayacak sözlerle ken
disinin, ara.sıra Yem işteki o (Bey -
tülhazen) adını verdiği hoş ve ehli
diller meyhanesine uğramasını söy
lemişti. 

(Devamı varJ 

Gittikce yaklaşan jtındarrnatarın iaşmayı kafi Jgiirmüyorlar. Daha faz- gün kadıncağızın bu hayau da bo- onun :tarafından öldürüleceği ı-o:rJ.-U· 
~-:S~eri nrasında ıstırabı artan, öleoe- la bir Q/)y sö~lem kl b b 

1
. _ zulmuştur. Aaamın bıri Lasi Mata- sundan olmuştur. Yoksa gündüz ta: 

gını anı Tr- .k. . b. de . ...- ,, eınc e era er t d _ . • 1 1 ·..-tı 
ıyan ı"'saver ı ınız ır n gı- t 

1 
nın o ur ugu evın Kapısını zor ı,;1a- p1ya ge en adamın iena ibir nıJ~ 

diniz diyor. İki sevgili kaçarken o, a yan.latr ~ransa bile dostlujun de - ırak içeri girmek istemiş, kadın dn olmadığı söylenmektedir. 
kendisini biraz sonra ölüme götüre- vaını ıs enıyorsa u dostlugu <da 'Za- ~ 
cek olan ıstırabla başbaşa kalıyor. manın ve ihtiyaçların değişmesine 1 ___ .. 'l * g~re inldsaf ettirmek 15.zım geldiği- 1 lstanbul belediyesi Hanları 11 A D ~ 

Piyes harektli_ tiratlar can sıka- nı söylüyorlar ki. manası Tunusda is-
cak kadar uzun değil.. Yazıma baş- tcdiklerimizi bize verirlerse FrD.nSız- Keşif bede1i 998 lira 53 kuruş 
larken mevzuu ile yazılışı arasında larla dostluk ederiz, yoksa ... demek- olan Silivri Aşım istasysnundal<l BUGO"NKÜ PROGRAM 
muharririnin yaya kaldığı bir eser tir!.. ahınn tamiri açık eksiltmeye 'konııl- Akşam neŞTiyatı: . 
demiştim. muş i~ede belli ihale gününde gi- Saat 18.30 !Plfiltla dans musiJdSlı 

Hakikaten muharrir iyi bir mev- K ren bulunmadığından eksiltme 12· , 19 Türkçe şan: Bay.an inci tarafın-, 
zu ya1rnlarnış. Fakat bu mevzuu iyi A O J N l ].937 Cuma gününe uzatılmıştır. dan piyano ve keman refakatile. 19.S 
süsliyem~miş, şahısları konuştur _ Keşif evra\dle şartnamesi levazım ıspor müsn!ıabcleri; Eşref Şefik tı· 
makta pek o kadar muvaffak o1aına- (5 inci 'Sa!ıfadan devam) müdürlü~ünde ğörülebilir. istekliler 1rafmdan. 20 Cemal Kamil ve ~T~a; 
mıştır. Her pişirilen şey tamam pişmeden '2490 N. lı knnunda yazıh vesikn- rda.şları tarafından Türk musiktsı " 

Eser, umumiyet itibarile eski Me- bir iki dakika evvel lhavagazı sön - dan başka Nafıa Müdürlüğünden halk §arktları, 20..30 Ömer Riza tıfB' 
nakyan, Karakaş kumpanyalarının dürülürse ay sonunda bo d;ıkikalar alaca'klan fen eMiyct vcsikasile 74 fından ıırnpça söylev, 20.45 Fasıl ss$ 
sarkılı oyunlannı hatırlatıyor. Hele mühim bir yekun teşkil eder. 1ira 89 ıkonışluk ilk teminat mo.k- heyeU, İbrahim ve küçük Safiye re-
birinci perdede Pcnço'nun içeri gi- 'NİKEL KARYOLALARDAK! buz veya ınektubile beraber yuKa· iakatile (saat ayarı), 21.15 orkesU'Jı. 
rişi \'e pandominik meclisi pek saç- L"EKELER rıda yarıtı günde saat 14 d~ Da· 22.15 Ajans \'e borsa haberleri \'e.ef" 
ma .. Çünkü Penço'nun i,..,.ri girecegı-· ş b imT Encümende bulunmalıdırlar. tesi günün procrramı, 22.30 plakla ~ 

r e zadebaşı, Nilüfer: Nike1 kar - ;o· Pi 
sırada sahne o kndar mükemmel ha- yolalarda el ile tutulmaktan basıl O· (7949) lolar~ opera ve operet parçalarlı 
zırlanıyor ve seyirci Penço•yu o ka- son. 

lan lekeler sabunlu su ile silinip ıi.yi- İstanbul İkinci İcr.a memurlauğun- YARINKİ PROGRAl" dar merakla bekliyor ki, bu merak, m 

ikinci perdeye kadar uzatmak daha ce kurutulw".Sa çıkar. İyi cins ben - dan : Öğle neşriyatı: . 
yerinde bir hareket olncaktır. zinle silinir ve sarı fanila ile parla- Bir bor.çtan dolayı mahcuz olup Saat 12.30 pliıkla Türk musı'"kiSlı 

Z tıl d k paraya ('.~vrilmesine karar verilen 2 0 L "k nec· Jira Penço'nun girişi ve Maria•nm ırsa a çı ar. - 1 .~ ııavadis, 13.5 muhtelif pla 1 

gidişini seyredişi lhem pek gülünç Nikel ~c;ya satılan mağazalarda koltuk, karyola, gardrop, soba gibi riyatı, 14 son. __..,.... 
-0lu.yor, hem de ,.,..,.hnevı· ..... seyı'_,,.1• • b 1 95 lira kıyin€t takdir edilen ev c~ - 4 """' _, ... .... un an temizlemek için satılan ga- K k d K k N" ıstanbu,1 Beşinci Noterliğine 
nin merakım, heuecımını diiı:ürü - yası um opı a.. um :ıpı ışan- . de 
yor. .J ~ yet iyi tozlar vardır. cası Ehlidil sokak (l) numaralı ev- Galatada Voyıroda caddeSi11 

SUtlü kokteyil de 16/11/937 tarihli salı günü saat Bahtiyar hanı altında 32 numarnd
9 

* Hüseyin Kemal kılığının Mevlaa r na~apıh Çivi Mehmedc benzemesine 
ragmen Pençoyu zararsız oynadı. 

Sütle ynpılan kokteyl tertibi şu- 9 ila H e katlar birinci açık artttır- elektrik malzemesi ticaretile miiş· 
d t ·1 ·· ah ı.. tegil Davit Pardo emrine tarafımdnll ur. Ayni mikdar şekersiz kutu SÜ· ma sure ı eve o gun m cuz ııuyme- 3g 

t" h · · - d · verilmiş olan 31/1/938, 28/2/9 ı' 
tü, krem de 'kalrno likörü ve rom 1 mu ammenesmın yuz e yetmiş 31/3/938, 30/4/938,, 31/5/!138, 311~ 
(rhum). Bun1ar karışacak ve gayet beşini bulmadığı takdirde 

25/l 1'937 
938 • .31/7/938, 31/8/938 ''ade'li se~ı (4 rucil soyfad':ln Jevam) Hareketleri, jestleri biraz müba1a-

lekeilerinc karşı uzakdan gösterdik- ğrılıydt. Amerikan filmlerindeki 
leri merbutiyet ise çok şayanı dik- ı:<>\rboyları an~1:ıyordu. İstihfamlı 
kattir. cum1elerde sesının sual soruş tonu 

Londrada tahsilde olnn bir çok 
Çinli kız ve erkek hepsi memleket
lerine dö~ck vatnn müdafaası i
çin Üzerlerine bir iş almışlardır. Fa
kat bunlar: 

- Hnrb yakında biter, memleke
tlınizi kurtarırsak ve biz de sağ ka
lırsak tekrar Avrupaya dönerek bı
raktığımız tahsilimize devam ede -
ceğiz. 

Diyorlar. 

Yeni gclen yabancı gazetelerde 
görüldüğüne göre Çinliler Şimdi 
eğlencelerinde de artık askerlik o
yunları seyretmekten zevk alıyor

lar. Bu resimde gördüğünüz kızlar 
sahnede hepsi askeri talimlerle, yü
rüyüşlerle kendilerini alkışlatıyor
larmış. 

pek basma kalıp .. Her piyesde ayni 
ses, ton ve eda biraz tuhaf kaçıyor. 

Cahide, Maria del Karmcnde (si
ze öyle geliyorsa .. ) ya nisbetle iyi 
oynndı. 

Samiyenin bir kusuru \•ardı. 
Ellerini Çanakkale testisi gibi be
linden ayırmıyordu. Mahmud si
garasını yakarken (Türkiye cumhu
riyeti inhisar kibritleri) ~tiketli ku-
tuyu göstermeseydi tenkid edileoek 
bir taraf mı bulamıyacaktım .. 

Saidlc, Zihniyi, Emin Belliyi bu 
oyunda çok kuvvetli bulduğumu 
söyliycceğim. Şaziye iyi fakat Kani 
biraz zayıftı. 

Kasaveri Sami hakikaten güzel ya
şattı, sesini, mimiklerini, hıwcket
lerini iyi kontrol ediyordu. 

Son bir noktayı işaretle yazımı bi
tireceğim. 

Türkiye San'nt .Mektepleri Cemi- Kaninin ikinci perdede şarab iç-
ycti Başkanlığından: tii!i testiye hiç olmazsa su doldurul

1 ci teşrin pazartesi günü iı:ıamızın 
ekserisi gelmediğinden teşrinisani • 
nin 14 cü günü saat 10 da Eminönü 
Halkevinde kongre içtima edeceğin
den azanın teşrifleri rica olunur. 

s 

malı, çünkü ağzına dikip saniyeler
ce içtikten sonra dahi ağzının iki 
taraf mda birer damla olsun ıslaklık 
göl'emedik. Bu küçük hata ve kibrit 
meselesi Şehir Tiyatrosu için büyük 
h!r not sayılabilir. 

başka tarafa kaçırması ihtimali bey
nimi kurcalıyor. 

- Şoförün de gizli komiteye 
mensup olduğuna mı ikailsiniz? 

- Hiç şüphem yok ! 

- Fakat. merak ve endişeniz ma-

tarihli perşembe günü saat 14 ila 
ince kırılmış buz ile bı:ırdaldara .ko- 16 ya kadar ikinci actk arttırma su- kıfa yüz clli.,.qer ilirahk emre rnuhnt: 
nulup ikram edilecektir. retilc p:ıraya çevril~c<>klir. istekli- rer sencdatın ahara ciro edılmeıneSl 

Kutu sütü kullanmanın hikmeti, ı · · ·· · tl d aramızdaki tahriri muka,·ele icll " ~ın aynı gun ve aynı saa er e ma- ·çs· 
adi sütten daha koyu olmasıdır. Ku- hallinde hazır bulunacak memuru- bındandır. Binae.naleyh muhtevı ıı· 
tu sütü bulamazsanız krem satılan na müracaaıtları ilan olunur. tı Bay Davit Pardonun malumu~ .• 

;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;,,,;;;;.m.._....,. __ .....,.i::.-miilii~ l nan baska bir borca ikarşıhk ~ 
(ve krem şantiyi yapılan) sütten a
lınız. 

Harici Askeri Kıtaatı terilmiş ~lan mezkur scnedatın cı: 
if "' f l'OSU muteber olaca,ğınıian her lıgııgı 

Kakteylle ikrom edilen klzarmış 
patates: Hususi bıçakla kesilen ga -

dan an bir yanlışlığa meydan kalmamak '\'e 

ht>rkesçe malum bulunmak iizere 
dört nüsha olarak tanzim oıunan ·s· yet ince ~ffaf gibi yu\·arlakları kız

gın tereyağı içine atmalı. Bunlar 

kıvrılır, büküli.ir, ve kızarır. Renk -
leri açık san olunca kepçe ile yağ -
dan çıkarmalı, süzmeli, üzerine ga
yet imıe ruz serpmeli ve ikram et • 

melidir. Soğuk da ikram edilir. Bun-

dan başka tuz1u biskfüler, sandviç
ler, badem, fıstık, zeytin gibi şeyler 
de ikram edilir. 

Moda Haberleri 
Her elbiseye göre tırnak renginin 

değişmesi moda olduğundan günün 
müteaddit sntlerinde tırnaklan da
ima başka renge boyamak tabii ki, 
gi.iç bir iştir. Onun için bir nevi tır
nak kabı ica dedilm.iş \'e her elbise 
değiştirildikçe bu brnakların kap -
larmı değiştirmek daha kolay ve 
pratik olmaktadır. 

İzmir müstahkem mevki kıtaatı
mn !.SSOO kilo s::ıd yağı kapalı ?.arfla 
münakasaya "konrn uştur. İhalesi .30 I 
11/937 salı günü saat l 6 da İzmir le
vazım amirliği satmalma komisyo
nunda y:ıpılncaktır. ':Dahmin bedeli 
218.95 Hra, ilk teminatı 1642 Hradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İstekmer Ticaret Odasın
da ikayJUı olduklarına d'tıir ~ika 

göstermek :mecburiyetindedirler. Ek
siltmeye iştirak ıcdccckle:r 2490 .sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerde \•e 

şartnamesinde yazılı vcsikalarile te
minat ve teklif mektuplnruıı ihcle 
saatinden en az bir saat evvel lı..--o -
misyona vermiş bulunacaklardır. 

c596. c'i64b 

* 16000 kilo :zeytin yağının kapalı 

zarfla eksiltmesi 26/H !~37 snat 15 te 
Ankarada levazım amirli~i satın:ıl

ma komisyonunda ynpılacoktır. Mu-
m hammen bedeli 10240 lirJ. ilk temi-

. V.alinin yav.c~i 1:1ü!azim Dcrbi 'fa- natı 768 liradır. Şarbu\mesi her r,iin 
kırler mahall~ı cıvannda sivil me- komisyonda görülebilir. TeklH rnek
murlarl~ ~ertih:1t. almış, köşlere, kı- tupları saat 14 e kadar kabul olu -
yn~e~crını d ğı~tı:"nm:. ~~giliz polis- ı nur. İstekliler kanuni :vesikaları ve 
J.en ıkame etmı tı. Butun bu terti- teklif mektup1arile komjsyonda bu
bail esas itibarile idare eden, benden hınmal::"ırt. 4 594. c'7639~ 
ba~a bir ıkimse değildi. 

bu lhtarna:melerlmden bir nüsb~: 
nın mumaileyh Davit Pardoya te 1• liğlııi \'€ bir nüshasımn da Son 'fe 
graf gazetesile nesr ,ı:e ilanını ~ 
nüshasının ıdnireni~e fofzile d~ 
ır.inin ıtnraiuna 'it.e\Cdiini saygılnTl 
dilerim. 

Yako Ruso: eli 
İstanbul Mahmutpsşa 1'~ 
han 11 No. Cla Hazır ~ 

Nakleden: CeUU Cengiz 
nasızdır ... Çünkü, ben,, tarassut etti
ği~iz sokağayüzlerce gözcü koyaum. 
Eger o sokaktan nazarıdikkati calip 
bir şey kaçırmıya teşebbüs ederler
se, derhal yakalanırlar. 

3 numa.r.a'Iı -eve Amerikalı bir sıey- lstanbul 4 üncü İcra memurluğun- ._. 
yah sıfaüle · ktim dan: ıe_ ~3 - Manama, kendini niçin öldür

Ciün ... Bu altınlar seni tatmin etme
di mi! 

Diye haykırdım. 
Manamanın ağzından beyaz kö • 

pü~ler geldi ve birdakilia içinde, bir 
kiline bile söylemeden öldü l 

ikinci kısım 
-7-

FAKİRLER MAHALLESİ 
- Çok yoruldum, Mister Kros• 

Müsandenizle evvela pipomu yaka~ 
yım ! 

- Bu gece sabaha kadar • rüyam
da - zevcemle uğraştım, Kolonel ! 
Onu çok yakında bulacaksınız değil 
mi?.. ' 

- Göruyorsunuz ki, on gündenberi 
LC\'Cenizi nnyorum. Fakirler mal1al-

lesinin bütün sokaklarındaki 3 nu
maralı evleri tarassüt ettim. Bu ev
lerin ancak bir tanesinde şüphem 
var, Sir ! 

.-:-_Esaslı bir iz üzerinde yüriidü
ğumuze inanmak istiyorum ,Kolo
nel ! .. 

- Bu hadisenin her dönüm nok
tasında safiyethıizle karsılaşmamış 
olsaydım, Mis Krosu şimdiye kadar 
bulmuştum, azizim !.. 

/ 
- Bu ncı tecrü bclerden büyük bir 

ders aldığım - benim için hicabaver 
1 de olsa - itiraf ederim. 

- Şoförünüzün üç gündenberi te
gayyüp edişi bende yeni endişeler 
tevlit etti ... 

- Bu tedbir boşuna gitti. Fakat. 
oraya koyduğunuz memurlar fazla 
değil mi! 

- Siz Hintlileri henüz anlamadı
nız ! Oradan bir Hintli tevkif etmek 
içtn, em tane polise lüzum ·vardır. 
Tenha gördüğünüz o sokaklaro11n bir 
anda yüzlerce, binlerce insan çıkar 
ve müthiş mücadcleler olur! 

- O halde, ben 3 numaralı eve 
daha mahirane girmeliyim. 

- Bir seyyah gibi Hindli bir reh
berle giderseniz! Zaten :fakirleri zi
yarete her gün bir çok seyyah gelir
gidcr. 

- Ne gibi ?.. - O gün öğleden sonra 3 numaralı 
- .,Şoföriinüzün. Mis Krosu bir eve gitmiye karar vermistim. 

gırec~ · Mahcuz olup paraya çevrilmesine Beyoğlunda İstiklal caddesinde ·ıc-
Rehberim, ufak ve eski bir knpı- karar verilen züccaciyc eşyasi1e ka- numaTnlı dükkfmdn paraya çc'·~~dC 

nın önünde .efordu. nape takımı ikasa ve snire 13/11/937 ceğinden talip oln?:lt?.nn mahnll~, 
I 

cumartesi giinü sııat 9 dan 11 re kn- hazır pulun cak memurumuıtJ .-.11
1 

) 
- lazret, burada sapkanızı ,...,,.a- d b" · (17'':ı 

• 'r"" ar ırmci acık ~rttınna sı.ıretHe tl ·ı.t. ı P~ 

rmız.. kapıyı çalıyorum. ·"j~~~5!~~5iii~Ji~1irn~. ~ca~a~riı~l~a~n~o~u~n~ur~.~J~fli .-1.ı1 
Hintlilerin evine girerken, yaban- • 

cıların, sokak kapısı önünde şapka- Jl~IJ~~f@~~~B~R!!!j~~~,m•ma'ı'm:ır:~~~- -~"'' 
larını çıkarmaları eski adetlerinden 
biriydi. Fakirkr, evlerinde şapka ile 
gezmeyi uğursuzluk addederlerdi. 
Şapkamı elime aldım. 

Hintli rehberim kapıyı çaldı, üç 
numaralı ev hakkında hayli malü
mat topladığım için, Mis Krosu bu
rada bulacağımdan emindim. Fela
ketzede kadın iburada !bulunmasa bi
Je, onun wni bu evde bulmak ihti
mali çok kuvv~tliydi. 

(Devamı var) 

diş, nezle, grip, ro 
v~ bu tün RjTtl.mnın derh;;.1 !.eser. 

f . icabında g~nde kaşe ahnablUr • 01t, 
sım ve mark.aya dıkkat. aklii:lerinden sakını 



.,, 7_ s o N TEL G R ~. p - 11 lklncltetrln 937 

C;;,;;,,;,, 

ııımı:mı:ıı:ı:::::::mm 

) ·-.~ 
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Niçin ve Nasll_ Kaybe.ttik'?-

-. Denizyolları 
1ŞLETMES1 

I Deniz Levazım Satrnalma Komisyonu llAnla~ 
Marmara Üssübahri Komutanlığı satınalma komisyonundnu : 

wıumıııwııımırıııw 
Cinsi Kilosu T. Fiatı Teminatı Eksiltme gün ve saatleri 

Mersin Cuma Postaları Krş. Lira Krş. 

- 79 -
Bulgur 50.000 12,50 468 75 12- 11. Teşrin·37 14 

Eıaşkumandanllk donanma
nın Akdenize çıkışından 

ne bekliyordu ? .. 

Şimdiye kadar İstanbuldan 
Perşembe günleri saat 10 da kal -
kan Mersin ikinci postaları 12 i -
kinci teşrinden itibaren İstanbul-

K. Fasulya 40.000 15 450 • • • 15 
Sade YaQı 20.000 94 1410 tt ,, • 16 
Komutanlık kuruluşundaki kara gün ,.e saatlerde açık eksiltme ile 

dan Cuma günleri saat 10 da kal-
eratının yıllık ihtiyaçlarından olup 

l yukarıda cins ve miktarı yazılı üç 
karak gidiş ve dönüşte ayni pro -
gramı bir gün farkla yapacaklar- , kalem yiyecek maddeleri için ynpı-
dır. c7614> lan knpalı zarf eksiltmelerinde ve-

Tilen fiatlar y.üksck görülmüştür. 
-Doktor· Opera tör- Yeniden cinsleri hizalarında yazılı 

satın alınacaktır. Eksiltmeleri İzmit· 
te Tersane kapısındaki komisyon bi
n<?sında yapılacaktır. İsteklilerin mu· 
ayyen gün ve saatlerde kanuni ve
sikalarile birlikte muayyen gün ve 
saatlerde komisyonumuza müraca .. 
atları c7602> 

4miral Ramiz diyor ki: Bizden yalnız 
• 

bir nü
dünga-' 

========================================:::::= 
İstanbul Orman Başmühendisliğinden: 

Kulak, Buğaz, Burun hastalık· j 1 - Çorum vilayetinin İskilip kazasında hudutları şartna.~ede ya-

Orhan ~1ahir T oros 
'ncıJıiş istendiği halde biz harbettik ve lan mütehassısı zılı Devlet ormanında 15000 kental mevcut odunluk çam ve koknar nn-

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi kazı altı ay içinde çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmaya ko-

ga bir şecaat nümunesi verdik Geyik Apadmanı No : ı 1 nulmuştur. 
•Her gUn 15· -,9 kadar• 2 - Aı ttırma 18/11/937 tarihine müsadif perşembe günü saat 9,30 da 

Amiral Vaslf m bir şakasının gene bir şaka ile izahı ------ Çorum Orman İdaresinde yapılacaktır. 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 3 _ B~her kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur. 
Üsküdarda Hayrettin çavuş ma - 4 _ Muvakkat teminat 78 lira 75 kuruştur. 

hallesi Ferah sokak 45/1 Moda Me- 5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler bu 
\.Zaten donanmaya bir vazüc terct
llb etsc;ydi, bu vazüeyi yapabilcce
~ kat'iyetle ümit olunsaydı bunun 
" Vakti geçmiş gibi idi. Çünkü da

~ a harbin bidayetinde Adalardeni
lıd , Akdenizdc bir hakimiyet ih
~ ve De\•letin serbestçe temini 

Cıt kiyatı düşünülmek icap ederdi. 
du mağlub olduktan, Ak.denizdeki, 
\>ahilimizin yakınlarındaki bütün 
ille! adalarımız, yurtlarımız, bilamu· 
Vernet ve bilfimümana, t Yunan

\' atın istilasına bırakıld1ktan sonra 
tınan donanmasile bir çarpışmaya 

1• 2'.Urn bile kalmamıştı. Velhasıl bah
~ b~r harbi yapmak için artık se~p 
t hı Yok idi. Buna rağmen Çerkes 

1~hir Beyin yerine tnyin olunmak

Q 

miş Oğlu İsmail Kürkçüye borçlu müddet içinde Çorum ı. s Orman Mühendisliğine, İstanbul Orman Baş
Kartala tabi Maltepe vapur iskele • mühendisligine \e Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edC'-
sinde Melkonun otelinde sakinler bilirler. .7596> 
merhum Selimağa karın Hamide, .~;.;;,..;..;....; ________ _________ ----:==::::==::::::::~ 

oğlu Kadrinin Kartalın Maltepe kö
yünde Küçük y::ılı mevkiinde 625/20 
ve 13,19 Umum numaralı Şehzade 

sultan Mehmet vakfından ma kuyu 
dolabı havi bostnn yeriyle mülkü 
şarkan Kamil veresesi ve Selim bah
çesi garben Selim tarlası ve Marine 

bağı şimalen Selim bostanı cenubcn 
Süreyya tarlası ve tarik ile mahdut 
tapo kaydma nazaran 8 dönüm ve 

Tephirhanelere lüzumu olan ecza açık eksiltmeye konulmuştur. Bun
ların hepsine 1232 lira 75 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Listesile 
şnrtnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2493 No. lı 
kanunda vazıh vesika ve 92 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz ve· 
ya mektubile beraber 19.11 .. 937 cuma günü saat 14 de Daimi Encü .. 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (7487) 

• • • 
Konservaluar için dini eser seririndo;,:n 15 ve 16 ıncı ciltlerinin bas-

\ mı rnüteakıp Akdenize huruç i- 1 
-~Başkumandanlıktan ısrarla emir 1 

~ Ordum. Acaba bu emirden gaye 
Amiral Romlz çok emek sarfettlg l "Ramız torp il,, 

bilmesaha 9650 metre murabbaı ve 
tamamı 4625 lira kıymeti muham -
meneli ma müştemilat ve içinde tu
lumbalı bir kuyu bulunan bostanın 
32 sehim itibarile borçlulardan Ha
mideyc ait 4 ve Kadriyeye ait 14 sehi-

tırılması nçık eksiltmeye konulmuştur. Bonların hepsine 400 lira be· 
d el tahmin edilmiştir. Nümunesile şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 2490 No. lı kar.unda yazılı vesika ve :.(o li ralık 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12. 11 .. 937 cuma günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (7360) ~olabilirdi? Çürük çarık iki gemi 

tlplerinden b irin in imalinde bulun uyo r 

' hangi sevkiyatı himaye, hangi a- dan tenezzüh veya nümayiş kasdile 
1 tııız1 istirdat eyleyecek idik? Ma- değil, harp ve zafer veya ölüm ara
~ ~z~ aldığım emirde hiç bir gaye mak için çıktı. 

gozetilmiş değil idi. Sadece: Ve filhakika, birinci hurucunda, 
i~- Donanmayı bir saat kadar B<>· İmroz muharebesinde hilafı memul 
) haricinde, Akdenizde dolaştırıp galebe ve zafer dahi temin etti. Düş-
~ avdet ediniz.> manın en kavi gemisi, donanmasının 
~liyord'u. Demek ki bi zharp et- yegane istinadgahı olan (Averof) 
~11:ten ziyade ufak bir nümayiş, mermilerimizden aldığı birkaç yara 
l' gösteriş için memur idik. Bina- ile maddi faikiyctini, kumanda he
İt~eyh muhterem arkadaşlarımdan yetinin perişanlığı ve sersemliği ile 

ı ıı~tıin nakil ve neşrolunan hatıra- manen kaybetti. DeınP.k ki Osmanlı 
a denildiği gibi, Osmanlı dona- donanmasına, materyal bakımından 

t-\ ının bu huruç hacrketincfc hükfı- ancak %40 nisbctinde bir muvaffa. 
l' ~ hiç bir gaye yoktu. kıyet ihtimali mevzubahs iken, bu 
<ıkat, bu gayesizlik, donanmada, donanmaya 7c 100 nisbetinde bir za

lltınrna erkanında değil, ne yapa- fer temin edilmesi mümkün bir hale 
. nı şaşırmıs olan hükumette, hü- gelmiş, talihi harp, Osmanlı donan-
lltct erkanında idi. Çünkü zavallı masına güler yüz göstermişti. 

t>tı~nrna ricali daha hnrbden evvel O ane kaclar geçen safahatı harbi
tay a.rp esnasında donanmanın bir ye Yunanlıların çok yüksek ve gay-

1 olduğunu ve olması lfızımgel- rikabili mukayese tefcvvuklarına 
lli pek iyi bildikleri, takdir ve ve gemilerinin - kasd, bilhass:ı A \'e · 

~tıla eyledikleri içindir ki bu do - roftur - son sistem ve en iyi "'esaitle 
~ ltlanın harb edebilmesi için, her mücehhez bulunmasına rağmen iyi 
.sanını, her ihtiyacını, her der - bir idare ve kumanda elinde bulun

~ı her vesile ve fırsattan istifade mamasına ilaveten kuvvei manevi
~ek Bahriye Ne1.aretine, hükit- ye ve itimadı nefisten mahrumiyet· 
;, Vaktü zamanında bildirmişler- lerine mukabil OsmanlA donanma

~fh akat donanmadan, harbi bahri sının maddeten gayrif aik ve gayri
~ Urnundan anlamıyan eller elin- mücehhez ve fakat buna karşı iyi bir 
l)l alan Bahriye Nezaretinden, hü- kumanda ile büyük bir iman ve iti
~t et :nerkezinden; biç bir dileği kat .v7 hakimiyet . ve itimadı. nefse 
llıaedilrnemiş ve harbe hazırlattı- malıkıyet dolayısıle: man.evıy~tın: 

• rn~ştır. Hatta harbin yegane maddiyatına galebesıne bır mısalı 

11f.as1 olan mermilerimiz bile - Tur- ibret teşkil edecek mahiyet irac ey
il. ;ı l3arbarosun - bu en mühim ih- lemektedir. 
~!bile harp esnasında hatırlana- !stıtraden şu nokt~y~ :nuhterem 
~ ış Ve ancak Almanyadnn sipa- mesleknaşım ve samımı bır arkada-
Sı getiri1mek istenilen bu en Jü. şım olan Vasıf Paşad::ın sorarım: ~er 

1 U ?l'ladde; İsviçrede - bitaraflığı halde !':akac~ktan o~arak ~azetenıze 
'C'Yfomek bahanesile - kalmış; lvukubulan ıfadeler~nde. lı~akat ve 

tılı hudutlarına gelememiş, gi- besaletle metheyledıklerı l' unan A-
~l'nişti. miralının yerinde en nac;iz ,.e en cn-
~I ?11".!k ki gayesizliği donanmanın hil bir Türk Amiralı olsaydı, ilk mu· 
~1~de aramak daha insaflı, da- harebedc Averof, bu vaziyete düşe

<>gru bir mütalea olsa gerektir, bilir mivdi?.. Bu vaziyet, bilfıhara 
.~il~irıdeyim. Yoksa, tekrar ede- Reisicumhur d'a olsa, Yunan Amira
~ı: bütün Akdeniz adalarını bi- lını kendi ınesleğind<' bir kudret ve 

~lt~.\'ernet tcrkettikten ve bütün livakat sahibi olmarlığına en bü\•iik 
~ 6llt'atle mnğlUp ve peri. an o- bir lıidi vasık dC'ğil midir? 
~?a.talca hattı müdafaasına ilti- Bana kalırsa. Paşamın, Yunan A-
edıktcn sonra bir donanma ol- miralma şu füzuli ''ekfüeti, hakikat 

htıu hatırlamak ve bu teçhizat- ifade etmekten ziyade bana karşı bir 

d minin ve yine ayni köy Ye büyük ya-
yıkile tanzi medemiyorlar ı. 1ı mevkiinde 626-21 ve 13-19 No. lu 

Bütün bunlara rağmen, ölümden 
korkmıyan, vatan, millet aşkile ya
nan şeci ve fedakar arkadaşlarımın, 
Mehmetciklerin, tehayyül ve tasav
vuru mümkün olamıyan bir cehen
nem ateşi içinde vazifelerini canla, 
başla başarmıya çlıştıklarını büyük 

şarkan Kamil veresesi Selim bosta
nı; garben Selim bostanı, şimalen 

tarik, cenuben dere ile mahdut ta-

po kaydına nazaran 5 dönüm ve bil
mesaha (11150 metre murabbaı sa
hasında Sultnn Mehmet ''alnflaı m -

bir şükranla ve iftiharla görüyor • dan bostan ycrile mülkü ,.e tamamı 
dum. 9000 lira kıymeti muhammcneli ve 

0 .. 1.. d k k 1 k l'""z m 1 caddeye nazır olan kısmı duvarla um en or u mama <t ı ge -
diğine bir nümune ve bir misal ol- ıçevrilmiş olup içerisinde 69 M~ üze
mak üzere bizzat ben, harbin bida- rine ve diğeri 28-38 M2 üzerine inşa 
yetinden nihayetine kadar, kumanda edilmiş ve jçinde iki bostan kuyusu 
mevkiindeki zırhla mahfuz kulenin ile üzeri oluklu saçla örtülü k~gir 
haricinde, köprü üzerinde apaçık duvarlı bahçıvan kuJubcsi '\'e yine 
duruyor ve emri idare~i oradan ifa oluklu saçla örtülü kagir duvarlı bir 
ediyordum. Ve hatta yarnlandığım bab ahır ve derununda tahminen 
o merminin ve elimdeki dürbüne i- 2000 kadar fasulya çubuğu olan \'C 

sabeti suretile hayatımı kurtardığım ihata çıtları kısmen de kazıklı ma 
halde arkadaşlarımın bütün ısrarla- müştemilat bostanın 32 sehim itiba
rına rağmen mahfuz kuleye girme- rile borçlulardan Hamideye ait 4 ve 
dim... Kadriye ait 14 sehiminin açık arttır

Bilvcsile benden daha genç oldu- ma ile satılmasına karar verilmiştir. 
ğundan haklı olarak bahis buyuran İşbu gayri menkulün. arttırma şart
muht~rem Vasıf Paşanını bu haki- namesi 1/12/937 tarihinden itibaren 
kati de unutmamış olduklarından 937/3546 No. ile Üsküdar icra daire-
cminim. sinin muayyen No. sunda herkesin 

(Deı:amı var) görebilmesi için açıktır. İlanda ya-

- """'" .. ''""'"'""'"'"""'"""""""'"''"""'""""""'" zılı olanlardan fazla malümat almak 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

(AKSARAY) DA 

Bu gece : HÜLLECİ 
Komedi (4) perde 

Yazan: Reşat Nuri 

• 
l™I~ TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

' 11YATROSU 
ili . Dram ve Piyes kısmı l~\\11ııtll!!ltıf ~ Bugece sant 20-30 da 

lspanyol bahçelerinde 
3 perde 

Yazan: joıe Feliu Gadina 
Terccme eden: M. Feridun 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• 

'B
nıı~ Eski Fransız tiyartosunda 
111 ŞEHiR TiYATROSU 

l
'I' OPERET KISMI 

ı~nı'll Bu gece saat 20.30da 

istiycnler, işbu şartnameye ve 937/ 
3546 dosya No. su ile memuriyetimi
ze müracaat etmelidir. 

2 - Gayri menkul 14/12/937 tari
hine müsaclif Salı günü saat 16 da 
Üsküdarda İhsaniyede Şerif bey 
çeşmesi sokağında 16 No. lu adliye 
binasında Üsküd'nr icra memurlu -
ğu odasında üç defa bağırıldıktan 

sonra en çok arttırana ihale edilir . 
Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin 7o 75 in bulmaz veya satış 

1 

isti yenin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunursa bedel bun
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklılar bulunursa bedel 

• • • 
1 - İstanbul ~raat Bankasında aylık almakta olan lstanbul Bele-

diye ve Hususi idaresinden müteşekkil mahallr idare emekli ve öksüı
lerinin 937 yılı ikinci altı aylık yoklamalarına başlanmıştır. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındsaki izahate göre 
silintisiz yazılacak ve fotoğraflı olacaktır. 

3 - Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturmakta oldukları 
Nahiye Müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık 

cüzdanı ve nüfus tezkeresiyle birlikte ikinci teşrin 937 sonuna kadar 
aid oldukları belediye şubelerine müracaatla yoklamalarını yaptır· 
malan ilan oiunur. (B.) "7542) 

• •• 
Kazlı Çeşmede Hacı Mehmet ve Güderici sokağında 3, 13, 10, 13, 

15, 17 No. lı emlakin bina, buhran ve tanzifat \'ergilerinden borç. 
!arına mukabil ayni yerde tahtı hacze Rlınan kösele fabrikası alat 
ve edevatına nH hurda demir eşya ll-Xl-937 günü saat 14 de bilmü. 
zayede satılacağından taliplerin mahallinde bulunmaları ilan olunur. 

• . .. (B.) "7643) 

Kazlı Çeşmede Güdereci sokak 15, 17, 19, No. lı emlakin Binn, 
Buhran ve Tnnzifat vergilerinden borçlarına mukabil aynı yerde tahtı 
hacze alınan Kösele fabrikası alat ve edevatına alt hurda demir c~
ya l l-XI-37 günü saat 14 de bilmüza}·ede satılacağından taliplerin 
mahallinde bulunmaları ilan olunur. (B.) (7642) 

• • • 
Beş sene müddetle köprünün Kadıköy Haydarpaşa iskelesine ko

nulacak ilan ve reklam i şi açık artırmaya konulmuştur. Beher met .. 
re nıurabbama 75 lira bedd tahmin edilmiştir. lıan yeri 27 metredir. 
istekliler 2490 No, lı kanunda yazılı vesika ve 75 lira 94 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19- 11-937 cuma günü 
s u t 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8.) "7486,, 

lstanbul Orman Başmühendisliğinden: 
l - Çorum vilayetinin İskilip kazasında hududları şartnamede yazılı 

Devlet ormanında 18000 kental mevcut odunluk çam ve köknar ankazı 

altı ny içinde çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl· 
rnıştır. 

2 - Arttırma 18/11/937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de 
Çorum Orman İd:ıresindc yapılacaktır. 

3 - Bclter kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur 
~ - Muvakkat teminatı 94 lira 50 kınuştur. 

5 - Şartname ''C mukavelename projelerini gl:iı'mek istiyenler bu 
müddet içınde Çorum I. S Orman Mühendisliğine, İstanbul Orman Baş· 

mühendisliğin ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat ede-
bilirler. <7592> 

mi.idctle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihalı; edilir. İki ihale aral sındaki fark ,.e geçen günler için 'ö 

1

5 den hesab olunacak faiz \'e diğer 
zaraı·lar a) rıca hükme hacet kal -
maksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. 

iştirak edenler arttırma şartnamesi .. 
ni okumuş ve lüzumlu malumatı al· 
mış ve bunları tamamen kabul et • 
miş addolunur. Yukarıda gösterilen 

il gayri menkul işbu ilan ve gösterilen 
tt t . d . . d t ar ırma şar namesı aıresın e sa ı • 

lacağı ilan olunur. (1762) lqa~tlıksız vasıtadan devlet ve şakasından başka bir şeye mahmul 
(: ın akyüzlülüğünü temin ve ü- olamaz, demekte muztarı m. 
~leınek (Bade harabül hasra) Evet .. Osmanlı donanmnsı, harbe 

Atef böceği 
4 perde komedi 

bunların o gayri menkul ile temin e
dilmiş alacaklharının mecmuundan 
fazlaya ç1kmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma 15 gi.in daha temdid edilere..lt 
29/12N37 tarihine müsadif Çarşam

ba saat 16 da Üsküdar icra memur
luğu odasında yapılacak arttırmada 

bedeli satış istiyenin alacağına rüç
hanı olan diğer alacaklılann bu gay
ri menkul ile temin edilmiş alacak
lıları mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartiyle en çok arttırana ihale edi • 
lir. Böyle bir becdl elde edilemezse 
ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

İpotek sahıbi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarının hususiyle faiz ve masra
fa dahil olan iddialarının işbu ilfın 

tarihinden itibaren 20 gün içinde ev· 
rakı müsbitclcriyle birlikte mernu
ri~ etimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapa sicili ile sa
bit olmadıkca satış bedelinin pay
laşmasındrın hariç kalırlar. 

~S6Hicrr ı3s1 Rum? ı 

1 l' büyük bir şevk ve cesaret ve itimadı 
<ine hal ise .. bu vaziyete rağ - nefisle atıldı. Efrat ve zabitanda zer
;nanrna, bir hurucun ne demek 

1
re kadar telaş yoktu. Düşman kadar 

l ~ nu ve donanmanın öyle, bir seri ateş edememekle beraber, pek 
', ~~~ gezip avdet edip edeme- az sonra vaziyete hakim olmuştu. 
tıd ~ı harbe bağlı bir keyfiyet Düşmana nazaran bu bati ateşimi-
~ Ugunu pek iyi bildiği velha- zin sebebi, yine esaslı derde intikal 

11 ~~e bir huruçta bieyyilıal bir ıe?erek .sö~!:y_e~im ki v~saitimizin 
r 1 r gayei harb olacağını tak- kıfayctsızlıgı ıdı. Mesela, toplara, 
l'ıı edigi içindir ki, humçtan e·.J- taretlere meı mi ve cepanc nakleden 
~ddi bütün noksan vesaite, bü- aHit, eski sistem ve ba?.an da inkıta 
~1.i ltansızlığa rağmen muhali yapıyordu. Nişangah fılfıtının da ha
il ~ kılmıya çalısarak rnchma- zı ne,·akısı vardı. Hatta, hatırımda 
'tlı <ı.zıralndı. Alfıkaderülimknu kaldığına göre bunlar, Almanyada 
~ ·d \re bu maddi vesaitten zi- uı;ıtulmuştu. Daha sonra, efradın o-

~ he <ıtt-On mütevaris fıtri şeca- kuması Ye y~zması olmaması sebe
<ıtnıısetine güvenerek, Boi!az- bile irtifa ve inhıtat derecelerinj 15-

Yazan : Molnar 
Terceme eden : K. Necati 
Paıar günü gündüz saat l 5,30da 

• 
Şehzadebaşı ıı'I' ' 

TURAN 
TiYATROSU 
Bugece saat 
20,30 da 

San'atkar Naşid ve Arkadaşları 
Okuyucu Kiiçük Semiha ve Mişel 

Varyetesi 
İki büyük oyun birden 

Haçik ile Sürpik: Komedi 2 perde 
tiyatroya merakı: 

Komedi 3 Perde 
( 

3 - Arttırma bedeli peşindir. Art
tırmaya iştirak için yukarıda yazılı 
kıymetin % 7 buçuğu nisbctinde pey 
akçesi ~:eya milli bir bankanın te -
minat mektubu tevdi edilecektir. 

4 - G:ıyri menkul kendisine iha
le olun&n kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse iha
le kararı fcsh olunarak kendisinden 
ev,·el en yüksek tel.lifte bulunan 
kimse arzelmiş olduğu bedelle al • 
rnağa razı olursa ona, razı olmazsa 
veya bulunmnzsa hemen 15 glin 

6 - Alıcı arttırma bedeli haricin
de olarak ihale karar pullarını tapo 
ferağ harcını ve 20 senelik vakıf be
delini vermeğe mecburdur. Gayri 
menkulün nefsinden doğan mütera
kim vergıler tanzifat ve tenviriye 
ve d llaliyc resmi vakıf karesi borç
luya cittir. 

1 7 - Gösterilen günde arttırmaya 

11 Ramaun B. teşrin ' 
li 7 29 
Yıl 1937,Ay 11, Gün 315, Kasım 4 

' 

11 2 nçlte,rin: Par,embe
1 

!! 
Hatbı umumf mütarekesi 

111 
Vakiti er Vasati Ez.anl 

sn. d. ısa. d. 
il 

Güne~ 6 43 1 43 
Ôğlo 11 58 7 03 
lkin:li 14 38 9 43 
Akşa:a 16 55 12 0) 
Yatsı 18 29 1 34 

ti lmsaE 5 02 12 06 
-
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İNKIBAZI_, HAZIMSIZLIGI MAZON MEYVATUZU GIDERiR' d. jere 
insan vücudu ış . 

M E D • 
1 

EKŞİLiK ve YANMALARINI 

Mide ve BARSAKLARI Al:IŞTIRMA z. içilmesi 
IAtlf, tesiri kolay ve mUIAylmdlr. Yerini hiçbir 
mümasil mUstahzar tutamaz. MAZON isim, HO· 
ROZ markasına dikkat 

" h d D. 1 r'ııniıııı mu taç ır. aş e . _ 
de RADYOLIN'e iht1Y1 

cı olduğunu unutmayın 

Deposu : Mazon ve Boton ecza deposu. İstanbul Yeni postano 
arkasında No. 47 

:t#u. 

ftSİZDE BtR RADYO ALMA~A &<ARAR 
lVERDt~iNtZDE AGA 73a~ RA-

-

AGA 73ali:ic. RADYO FA· 
BRiKASI UZUN SENELER· 
DEN BERi YAPDl~I AZAMİ , ,, _, 
9-AYR~TLE fljN~IN BUTUN 
INCELU(LERINI BiR ARAYA 
TOPLAHA4A MUVAFFAK 
OLMU~ VE BU SAYEDE 
• , AGA i3ab:c~ , 

DUNYA RADYO ALEMiNDE 
s~zü GEÇEN af R RADYO 
OLMUŞTUR. 

., • • , , , ı' , I 

OYOLARINI GORUN, IŞIDIN, TECRUBE EDIN,ONOAN SONRA KARARINIZt VERiN~ 

, .. ,.. __ 

OPTAMİN 
saç ekslrl kullanllarak 
ebedilettirilen gUzellik 1 

-
Formüli'ındeki •vitamin,, has-
sası oökülmeği kat'iyetle . men 
etti~i gi bt dökülen saçlara da 
tekrar hayat ve kuvvet verir. 

Optamin Saç Eksirile 
tedavi vo terbiye edilen 
saçlar kepekten kurtulur, saç 
kökleri kuvvet bulur, saçlar 
dökülmez, kırılmaz ve güzel· 

!iğini gaip etmez. 

OPTAMIN 
SAÇ EKSIRI 

Saçlarınızı bütün ba5talıklardan 
koru}'un kimyevi bir sed 

vazifesi görür. 

r;~f ~ü~g~~~~~~~l~~~;ı 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cSandık ve kutu im:ılindc ıslahat> 

hakkındaki ihtira için alınmış olan 
20 Sonteşrin 1933 tarih ve 1758 nu -
maralı ih_tira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konmak için ica
ra \'erilmesi teklif edilmekte olmak
la bu hususta fazla malUmat edin -
mek istiycnlcrin Galata'da Aslan 
Han 5 inci kat l-4 numaralara mü -
rac:ı:ıt eylemeleri ilan olunur. 

Dişler Niçin Çürür? 
Salya dediğimiı ağız ğuddelerınin usaresi yalnız ye
mekleri hazma hazırlamakla kalmaz ayni zamanda ye• 
mek saatleri arasında dişleri temizlemete de yarar • 
Fakat bu, temizlik kAfi de~ildir. Dişlerinizi çürümekten 
kurtarmak istiyorsanız sabah, öğle ve akşam RADYOLlN 

kullanarak tabiate yardım etmelisiniz. 

'RADVOLiN 
.. KULLA N.t.'NtZ . ·. . · 

·Sabah, öile ve •ktam her yemekten sont• 
gUnde Uç defa dltlerlnlzi fırçalayınız. ~ 

P A T 1 

ANTİVIRÜSLE TEDA VI 
Toptan satış deposu : lstanhul Sultanlıamaııı Hamdi Hey geçidi No. 54 Perakende satış yeri : Galata • • 

Bankalar caddesi RADYOFON Mağ:ız.ısı Ye Anadolunuıı bütün şehirlerinde acaııta.lannıız vardır. Zevkımı 

Kan çıbanları, el ve ayak par.mak:larınıtı kaşıntılar, dolıııJllıı 
•• meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar1 t1raş yar 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
okşıyan 

yalnız 

ları, ergen tikler, Jcoltukaltı çı hanları. 

Teda visinl en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ŞARK iSPENÇiYARi LABORATUVARI T. A· t· 
Bankanın Hesap N. 

lk. B. W 

Yeri Nev'i 1 
lstanbul Levazım Amirliği ı 
Satına1rua Komiıyonu lıanları ı 

Beyoğlu eski Teşviki- Apartman Harp Akademisi süvari grupu hay- 1 
icra Dosye N. 

934/2253 lstanbul Orman Başmühendisliğirıde~!-
ye }eni Meşrutiyet vanatı için 300 ton yulaf 15/11/937 
mahallesi Hacı Ma:t• pazartesi günü saat 15 de Tophanc-
sur sokak eski ;$6 
yeni 93 numaralı de İstanbul levazım amirliği satın-

almn komisyonunda kapalı z.arfl:ı 

1 - Çorum Vilayetinin İskilip kazasında hududları şartnamede ;Bıı 
zılı Devlet ormanında 12000 kental mevcut odunluk çam ve köknar arı 11llı· 
altı ay içinde çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmaya ı;o 

Bankamıza ipotekli olup lstanbııl Dördüncü icra dairesince yukarı· eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be-
da numarası yazılı doo;ya ile l 9-11-937 tarihine müsadif Cuma günü deli 15000 liradır. İlk teminatı 1125 ı 
açık arttırma ile satılacak olan gayri menkulü s.ılın alitnlar arıu eder• liradır. Şartname ve nümunesi ko-

muştur. - 1' oe 
2 - Arttırma 17/11/937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 

lerse Banka bu gayri menkul üzerine mevzuatı dahilinde para ikraz misyonda görülebilir. isteklilerin 
edebilir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kanuni belgelcrile teklU mektupla-

lstanbul Orman Başmühendisliğinden: 
1 -· Çorum Vilayetinin lskilip kazasında hudutl.ırı şartnamede ya· 

zıh devlet ormadında 20000 kental mevcut odunluk çam ve köknar 

enkazı altı ay içinde çıkarılmak üzere yir.mi gün müddetle açak art
tırmRya konulmuştur. 

2 - Arttırma 17. 11-937 tarttiine müsadif Çarşamba fiinü Hat 
9,30 da Çorum Orman ldarcc;indc yapılacaktır'. 

3 - Beher Kentalin Muhammen bedeli 7 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 105 liradır. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek isleyenler bu 

müddet içinde l. S. Orman Mühendisliğine. lc;tanbul Orman Başmü. 

hendisli~ine ve Ankarada 

edebilirler. 117594,, 
Orman Umum MüdürlüQ"üne müracaat 

lstanbul Defterdarhğından : 
Senelik Kira müddeti 

Cins ve mevkii Muhammen 
Kira'lt LR. 

Maslak civarında Zincir likuyuda L~'t'ent Çiftliğ'i 
müştemilatından Büyükdere ve balta limanı cad-
deleri arasında Golf KJlübü olarak kullanılan 
252800 metre murnbbaı arazi 
Bu2'aziçinde Balta Limanında Dutlubostan yanın• 
da içinde Kuyu, Dolap ve Bahçıvan kulübesi bu. 
lunan 16318 metre murabbaındaki vakıf bahçe: 
Topkapı Sarayı içinde G ilhııne Hastahanesi ci· 
varında Fener sakağında eski kalem odaları ve 
Un anbarı olarak kullar.ılan 8,10 No. lı ev : 
Mahmutpaşada Çuhacı hanında üst katında 32 
No. lı oda : 
Rami kuriyesinde yeni mahallenin Gülağa 1>oka. 
ğında eski 1 yeni 5 No. lı ev : 
Kadıköyünde Fenerbahçe koyunda Zal'stre O.ti• 
yanı ( karadan 400 metre uzakta kurulması 

şarttır) : 
Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinin Dalyan !:O• 

kağında deniı kenarında Karabiberin köşkü ya. 
nında hazineye ait 3185 Ml arsa : 

400 

96 

60 

48 

45 

150 

45 

Bir Yıl 

Üç " 

iki ,, 

Bir • 

Bir • 

Üç " 

Üç " 

rını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

c215. c7316> 

* Harp Akad~misi hayvanatı için 
225 ton kuru ot 15/11/937 pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede İstan
bul levazım amirliği satıalma ko -
misyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 5062 
buçuk liradır. flk teminatı 379 lira 
69 kuruştur. Şartname ve nümune
si komisyonda görülebilir. İstekli -
]erin kanuni belgelerile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir satt ev
veline kadar komisyona vel'melcri. 

c2lfü c7317> 

* Yeşilköy Makinist mektebi önün-
deki iskelenin genişlettirilmesi pa -
z:ırlığı 15/11/937 pazartesi günü sa
at 14,30 da Tophanede İstanbul leva
zım amirliği Satınalma Komisyo -
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
7760 lira 81 kuruştur. İlk teminatı 
582 lira 7 kuruştur. Şartname ve keş- 1 fi Komisyonda görülebilir. İstekli - 1 
!erin beli saatte kanuni belegelerile 
beraber Komisyona gelmeleri. 

c249> c7574> 

* Dikimevlcri için alınacak beş mil· 
yon altı yüz yetmiş altı bin adet ale
minyum düğmenin kapalı zarfında 
verilen fiat Vekfıletçe pahalı "göriil-
I düğünden 16/11/937 salı günii saat 
14 te Tophanede İst. levazım amir-

saati olmu,tur. 
ZARiF • SAGLAM • HASSAS 

158 birinci mükafat kazanmıştır. 

Bütiln saatçilerde bulabilirsiniz.De• 
posu: s u·tanhamam Havuzlu H~ 

___ , 
==:: ı 
~ı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

Çorum Orman Dairesinde yapılacaktır. 
3 - Beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur. 
4 - Muvakkat t eminat 63 liradır. 

. 1 . . .. k . tcycnlef 
bıl 

5 - Şartname ve mukavelename prOJC erını gormc ıs ıjiS' 

müddet içinde I. S Orman Mühendisliğine, İstanbul Orman Başmübeıl 
Jığine ve Ankara Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilir~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırıt1• 11 : 
ve Eksiltme Komisyonund~11 .., 

E.ksil~meye konan 
Eşyanın Cinsi. 

Elbise 

Palto 

Gömlek 
Fanila 
Mendil 

Pey Eksi!tmt ~,,ti 
Miktarı Tahmini fiatı ı.:..:~~;~b:· ~ ~ 

akçesi~ 

124 TL 2439 Ku. 227 L. 26-11·37 eı.ırıı•1• 

38 Ad. l839 K 5t L. 26-ıt-31 14,4/J 
u. cuın• 

Ad. 
Ad. 
Ad. 
Ad. 
Ad. 
Ad. 

183.00 Kl1. : 
36.00 Ku. ~ 

14.50 Ku. : "J/ ı; 
52.00 Ku. : 108 L 26- 11-~- cı.1111' 
27.50 Ku. : 
25.00 Ku. : 

Don 
Havlu 
Çorap 
Pıjama 

Mektebin 937 

Ta. 285.00 Ku. : 1d' 

"'' mali senesi lale be çamaşır ihtiyacı olan yı.ı 0çı~ 

248 
372 
744 
372 
248 
496 
124 

·ık . 1 maşırla' ·~ cins, miktar, muhammen bedel ve ı temınatı yazı ı ça _ ısr• 

ek,iltmeye konu:muştur. Eksiltmeleri hizalarında gösterile,. gı.ın~etCı.ı" 
ve saatte yapılacaktır. Şartnamelerini görmek isleyenlerın ·i tfl~~· 

b il. - Gh - undıık - 1 ve eksiltmeye gireceklerin e ı gun· ve saatte umuşsuy , ııt· 

1 
A&kerl fabrikalar tep b;nası dahilinde toplana~ Kom;syona müracaatları H:·' 0 ::s~\ı 

h6nları ~.,ıı)·i 
------------------------ . ı Bakırköy barut fabrikasında bulu- İ t bul İrad ve Emlak ZAYİ - Tatbik mühr~J.1l~gfl t''' 

nan 100 ton bisülfat askeri fabrika- S an . . . . .., . ettim. Yenisini yaptıracagıırı 
Iarın salıpazarındaki satmalma ko- Sahıplerı bırhgınden: kisinin hükmü yoktur. ıt1-~ 
misyonunca 23-11-937 salı günü sa- 27/11/937 cumartesi saat 14 d: U- Mütekait Bınbaşı 05 
at 14 de açık arttırma ile satılacak- mumi heyet toplantısı yapılacagın -
tır. Tahmin edilen bedeli 1900 lira-

dan birliğimize kayıtlı azanın Ga -
dır. Muvakkat teminatı olan 142,5 'ıatada Ada Hanında Birlik merkezi
Jiranın her hangi bir mal müdürlü-
ğüne yatrılarak alınacak makbuzu 
ile beraber isteklilerin mezkur gün 
ve saatte 2490 No. lu kanunun iste
rliği vcsaikla birlikte komisyonda 

ne gelmeleri: 

Ruznrıme: Birlık varidatı ve aza 
1 kttydı hnkkında görüşme, yeni idare 

ae" "dare e Sahip ve neşriyatı ı 

Yukarda Cins ve mevkilc!i yazılı yer:er hizaların'.:faki kira ve müd· 
detleri üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin 
\IC tediye şeraitile sair şartlarını öğrenmek istiycnleri n 22· 11-937 Pa
zartesi günü saat O:ı Dörtte yüzde 7,5 pey akçalarile Mılli Emlak 
Uüdürlüiüllde toplanan komisyona sr~meler4. (M) (7!\21} 

i Jiği sa tınalma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli otuz 
bir bin iki yüz on sekiz lira ilk te
minatı 2341 lira 35 kuruştur. Şart -
name ve niimunesi komisyonda gö
rül<:>bilir. İsteklilerin kanuni belgc
lerilc b<'lli saatte koınisyona gelme
lPir. ..241 .-7566> l bulunmaları. Nümuııe her gün ko -

misyond :ı görülebilir. • 75~~h 
1 

heyeti ve umumi katip intihnbı, ve 
9:.:7 senesi h~saplarının tetkikile tas
ciiki. 


