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IDAREHANESi: 

İstanbul Nurosmaniye Şeref 
sokağı hususi daire 

TEL~FON: No. 2 0827 

Sayı ı 253 --· 
En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi A bone : Senellil 12 lira altı aylıtı 

- 6 lira, üt a7lıjı ~' llradı r 

Büyük Şefin Elaziz- C ,.., B A k .. d .. 
den Seyhane gitme· elal ayar n araya dener Onmez 

leri de muhtemel 

Atamızın - ,--;;ktakl genif 1 
tetklklerl bu vatan par. 
çasının mAmureıe,meslni 
ve kalkınmasını sUr'atle 

mUmkUn kllacaktır 
Büyük Şef Atatürk, refakatinde 

bulunan Vekiller Ye diğer zevatla 
birlikte Şark vilciyetlcrimizdeki kıy
metli tedkik seyahntlarına devam 
buyurmaktadırlar. 

Memleketin kalkınması için bir ı 
çok hayırlı işlere teşebbüs edilmesi
nin bir başlangıcı olan bu seyahat, / 

( D•t1amı 2 inci ıayfamızda) 

hükUmet proğramı tatbik sahasmda 
en hızlı faaliyet şeklini alacacakfır 

ilk olarak Meclisten su, 
denizbank, tersane ve ver

gi kanunları çıkacak 
Hususi surette aldığımız malumata göre Celal Bayo.r yakında Ankaraya doneccktir. 
Başvekil, Mecliste okuduğu programı, beş senelik ikinci plan gibi fatbiki yıllara mütevakkıf işler müs

~csna olmnk üzere gelecek yıla kadar tamamile başornıak azim ve kararındadır. Bu hur;ıısta iktiza eden bü
tün tedbirler alınmıştır. (Devamı ikinci sahifede) 

Bütün okuımcularımız Mat· 
bııat Revüsii.nii kahkahalarla O• 

kttduklarına mii.ttefikdirler. Fa
kat bu sefer dalıa çok giilecek· 
Zerini temin ederiz. 

istanbul 
RevUsO 

Bu asri orta oyununda tanı· 

dıklarmızı, sevdiklerinizi, belki 
de kendinizi bulacaksınız .. ı•e .. 
kahkahalarlrı okuyacaksımz. 

İşte: 
Yeni bir mizah §aheseri: 

Cumaya"S ON TELGRAF, 
aUtunlarında •• 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

\ 

ltaıyanıar aıeyhlne isyan eden ve aynı zama n d a 
blribirllerlne giren Habeş yerli kıtaatı 

Asfalt ve beton yollar 
ı yapılmaya başlanıyor, 

Bunlara : "Vatan yolları,, adı 
verilecek, planlar hazır 

Aldığımız hususi maICımata göre, 
Nafıa Vekaleti, pek yakında memle
ket şoselerinin asfalt olarak tecdıdı
ne veya yeniden inşasına başlıyacak
tır. Yeni bir tipte ve uzun ömürlü 
olarak yapılacak b ugenış ve asfalt 
yolar, memleketi Şimalden Cenuba 
ve Şarktan garbe bağlıyacak modern, 
geniş ve fevkalUde mukavemetli bir 
halde olacaklar ve c Vatan yolları. a. 
dını alacaklardır. Ankaradan mem-

1 

lekctin her tarafına fışkıracak olan 
ltalyanıar Habeşistanda bu asfalt ve beton yollar, memleket 
telefon ve telgref teslsatı müdafaasında, ekonomisinde, kal -

yapmaya çatışıyorlar kınmasında fevkalade chemmivet 

orduda isyan olmuş .ve silahlanm:ş kazanacağı gibi, turizm bakımın - Bayındırllk Sal<anr Ali 
bulunan Habcs.ler, İtalyan subayla . dan da memlekete çok faydalar ge- Ç 

1 
K 

· t· kt· et n ayli Yeni romanları· rını ve askerlerini keserek kaçm:ş- ırece ır. . . 1 
mızı ya k 1 n d 8 !ardır. Umumi bir isyan m~hiyetın- ! Adanadan otoınobıllc kalkacak ~ır jfalt üzerinde rahatça seyahat edebi· 

den ziyade çete faaliyeti halinde olan turıst. Ankaraya ve Ankaardan Is- lecek ve Londra asfaltı da bu suret-

okuyaca ks 1 n 1 Z vak'alar ve yer ver yapılan hücum· 

1 

tan bula kadar geniş bır asfalt Ü7f"- il 
11 

b •
1 

kt B 
· ~ . . . . . · c vatan yo arına ag anaccı ır. u 

lar, ltalyanları şaşutmakta ve yc:r- rındc> seyahat edebılcceğı gıbı, Jz- . . . . . , 
Bun 

1 ~~~~~ v~i;el~~n:esinln ,leşmelerine mani olmakta, bir çok mırdcn ot-Omobı!Je hareket cdc>rek ıtıbaı la Avrupadan da heı ) ıl mem· 
O N U K iM OLDüRDO ? )kuvvet bulundunnıya ."e. ağır_ mas- lbıı. turist de ta K.ııc;a, yahut da lekl•timize binlerce otomobılli ~ey· 

.------·--------' (Devamı 2 ınc~ salııfcde) ·M .. ı çlını· \'L \'H S .rrs•ma kadı1r as- yah gelm<.':ıi mümkün oırt<':>l{ ttr 
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Dün yeni hattın temel 

töreni yapıldı atma 
Diyarbakırdan İran ve Iraka uza. 

tılacak tren yolunun başlangıç nok·· 
tası olan Cizre hattının dün büyük 
mcrasjm]c temeli atılmıştır. Şark 

tedkik seyahatinde bulunan vekille
rimizle diğer zevatın ve mahalli Hü · 
kiımet adamlariyle on binlerce hal
kın bulunduğu bu merasimde bir 
tayyare filomuz da iştirak etmiş ve 
Büyük Şef merasimi hususi vagon· 
Jnnndan takib buyurmuşlardır. 

Evvelfı Birinci Umumi Müiettis 
Abidin Özmen bir nutuk vermi7: 
Cumhuriyet Htikumctinin demiryo
lu siyaS<'tinın zaferleri ve yeni hat
tın ehrmmı:vetini anlatmıştır. 

NAFIA VEKILİMiZİN NUTKU 

Bundan sonra Nafıa Vekili Çetin 
knya uzun bir nutuk söylemiş, de
rnıryolu in c:aatımızla bundan sonra 
yapılncnk işlerı anlatmış ve memlc-
kl'timizdcki demiryolarının on hin 
kilometreye varacağını anlatmış ve 
bu mc.} nnda Irak ve İrana uzatıla -
cak yeni hatlıırımızın güzcrgiıhlarm
dan ve C'hcmmiyctinden bahsetmiş ve 
ilk olarak 65 kilometreden ib:ırct 
biril'ci kısmın münakasaya konul -
duğu bu kısımdaki inşaatın 2,5 yılrln 
ikmal edıleccğini, ve Irak hattımn 
Sıird ve Van gölü kenarından geçi
rilmesi surctile Van kültür merkP.zi. 
nin de Hükumet merkezine bağlan
ması imkanları temin olunacağını 
söylem iştir. 

Bu nutku, başvekilimizin kısa, fö. 
kat veciz bir nutku takib etmiştir. 

CELAL BAY AR'IN SÖZLERİ 
Cdfıl Bayar, bu nutkunda bilhas

sa şöyle d miştir: 

ltinıad edersiniz ki, Tür1dye Cum
huriyeti Hiiktimcti, verdiği bütün 
sözleri daima tutmuştur. Bu inşaatın 
da değerli ı·e klymetli arkadaşım Çe
tinkaya'nm elilc ve kendisinin hud
retli idaresi altırıda ve zamanında , 
muayyen programı dahilinde b~a
rılacrujına hiç ~phe edilemez. ;Bıı -
gün. 1ıükümeitn programında viidet
tiifi iylı>rc> ba~l<ınmıştır. Ve arzetti
iiim esas da1ıil ele bitirilecektir. 

TARİHİ VESİKA 

Mareşal Çakmak, dün yanında İs
tanbul Deniz Kumandanı ve Dt'niz 
Erkanıharbiyesi olduğu halde Ka· 
sımpaşadaki tersanelerde tedkikler
de bulunmuştur. 

---·---
Elli lira ceza var!. 

Umumi mecralara mahsus baca 
ve ıskaralara katı veya sulu her ne 
olursa olsun süprüntü, gübre, paçav
ra vesaire atılması veya dökülmesi 
kar yığılması Belediyece yasak e • 
dilmiştir. Bu emrin hılıifına hare • 
ket edenlerden elli lira nakdi ceza 
alınacaktır. 

* Gümrüklerdeki on münhal için 
140 müracaat vaki olmuş ve müsa -

baak imtihanı ay sonuna bırakılmış
tır. 

* Kontrolün hangi makam tara • 
fmdan yapılacağı Ankaradan bildi-
rilmediği için ipekli kumaşların is
tandard kontrolü başlıyamamıshr. 

TÜRK 

Bu sırada, birinci Umumi Müfet
tiş Abidin Özmen, Şefimize, şehrin 
imarı ve tevsii için ne1cr düşünüldü
ğünü anlntıt. Büyük Önder de ken-

-er 
mülikat 

(Birinci sahifeden devam) 
mlilakat neticesinden nikbin değil -

jdir. İngilizlerle Alman menfaatıarı 
ive noktai nazarl3rı arasındaki geniş 
ölçüdeki ihtilafları halletmek husu
sunda bir esasa varılmasının müs -
teb'ad görülmesidir ki, bu yoldaki 
ümidsizliklcri takviye etmektedir. 
Lord Halifax'ın hareketinden ör.cc 

ler. 

yarı •• 

Cenup rüzgarlarının 

~·,,ı 
vasıti d-

• tf. ~ 
-----~~~·~--- 2 V" 

Güncı 6 SO 1 o9 
Ôğf ıt 11 59 9 44 
ikindi 14 34 ıJ oJ 
Akşara lfi 49 ı s: 1 

1 Yatsı ıs 25 ı2 ~ 

' 

.. _ L. s _o~, ~ 
l ..;...__~,,_'a_~~~-...;..----~ 

V kitler 
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Hastahanelerimizde!. ·· 'ı-Haık Fnozoru-1 
d lyo r ki : 

Bütün hastahaneler için ... 
Mevsim ve gazeteler Memur kadrosunun ge· • ı 1 k k lstanbul sayflyelerl nasll 

nış eti mesi için tet i at Karta~ '.!~:=.::?::yfiy• yeni bekleme, dinlenme 
odalan yapılacak ! .. 

Nabemevsim hav{ldisler vermeme· 
Zeri icap ~den gazetelerin neşriyatını 
mevsimlere uydurmasını münasip 
görenlerdenim. Bizim gazeteler, şu 
yağmurlu, ıslak ve serin havalarda 
halci. cmayoa lu yıldız resimleri 1;oy-Ya Plllyor !. yerlerinin ıslahı için şehircilik mü

tehassısı Bay Prostun yeni bir proje 
ıhzar etmesi arzu edilmiştir. 

[ - Bundan maada İstanbulun, yaban-

Sf an bu/ pasta teşkilatına genl cılann bir seyahet ve sayfiye şehri 
- haline getirilmesi için Adalar, Bo -

memurlar alınacak ! ğaziçi gibi diğer sayfiye yerlerinin 
S de esaslı ve çabuk bir surette ıslahı 

"l hon zamanlarda memleketimizde posta işleri ve mektup, telaraf, pa- · h ı kt " cı· için büyük bir prOJe azır. anaca ır. 
bu] A avaıe muameleleri pek ziyade çoğalmıştır. Her gün bilhassa İstan- Bu proje mucibince, ıstanbulun 
~6rt bnka:a, İzmir, Adana gibi büyük posta merkezler~izc dünynnın bütün sayfiye yerlerinde en modern 
~llıd ucagmdan binlerce mektup ve kart gclmcktedır. Istanbul merke- jve güzel eğlence "e zevk yerleri ya
tesa~~ dünyanın en hücra, en uzak yerlerine bile mektup gönderenlere pılacak, yeni, ucuz ve her türlü isti
dıl Uf edılmekte, Avustralya, Filipin, Tahiti ndaları ile bile muhabere rahat imkanlarını havi tesisat vücu-

llıekt~ir. 
t... · de getirilecektir. 

ıı:ı.urn4l>~b~l ~:!:fon şirk~ti ve radyo i~lerinin de Posta ve Telgraf U-
ll\ı t l\f udurlugune devrınden sonra her posta merkezinde işler pek art- ~ k b 
~~·Ezcümle radyo resimlerini henüz vermiyenlerin borçları 320 'i;' e er a_qaamı 

a Cdılmek suretile alınmaktadır. 1 Al . l . 
littı ~-takdirde borçlarını derhal ödemiyenler, Müdde.iumumiliklere tes- l Ş Ver l Ş e 7 l 
dil~ ılnıektedirler. Şimdiye kadar yalnız Beyoğlunda 3000 radyo tcsbit 1 Başladı .1 •• 
el'i, 'Ve resimleri tahsil edilmiştir. Cezalı surette yapılan tahsilat iş-
her b~~ktinde parasmı vermiycnlerin dörtte birini bulmakta, bunların Bayram ne gUne t e s a d ü f 
'lltıek~ın: ayn ayrı tebliğat icra edilmesi posta memurlarmı çok işgal ediyor ? •• 
iınd dtr. Bunun gibi diğer muamelelerle de memurların işleri çoğal- Bayranun yaklaşması ve kışın gel-
a an mevcut memur adedi ihtiyaca gayrikafi gelmiye başlamıştır. miş bulunması dolayısile son gün-

iti 9~ sebeple memur tdedinin genişletilmesi için kadrolara önümüz- !erde piyasada bir canlılık ve faali-
• rı:n 8 nıau y lında yeni ilaveler yapılması ve hariçten yeni memurlar yet başgöstermiştir. Bilhassa Mah

~rı :r'cı a~ z..arurcti hasıl olmuştur. Birçok merkezlerden bu yolda talepler mutpaşa, Kapalıçarşı ve diğer çar-
• Ilı~~ l~gmdan bilhassa İstanbul memur kadrosunun genişletilmesi icap şılarda, daha ziyade tuhafiye, elbi-
~r. se, ayakkabı ve muhtelü cins ve çe-4 sitte eşyalar üzerine yapılan satışlar 
l'\ Ydznlık ve Taşdelen nisbeten artmıştır. 
U h Fakat umumiyetle tüccarlar ve 

l 
a a aydınlık Kayışdag"' dükkancılar henüz daha canlı satı~ 
t ve muamelelerin başlamadığını söy-

S an b uf !.. z.~ k l k ' !emekte, \'e o kadar memnun görün-
\. 0.. ara ll a ••• memektedirler Bunlar bilhassa, ha-
'~t.I •• de b • .. ...-·- v:ının bayrama kadar böyle güzel 

l n konacak llm a u '"•n ade d i ç menba suyu hakkında geçmesini ve havaların bozmamasını 
5 0 00 ne y eni b; r e mir! . temenni etmektedirler. 

~h.ritnizıçı karbh ~or Taşdelen, Kayışdağı ve Karakulak Asıl esnaf, ay başını ve üç aylıkla-
\~llt . n muhtelif yerlerind< suları Sıhhat ve İçtimai Muavenet rm verileceği zamanı beklemektedir. 

h lki. bın' lam' ba ka'fi go"ru'"lm""- ş· di · d 1 1 1 
0 

... - Vekfileti tarafından tahlil tfril ._ ım , en zıya e ma nan ar arasın-
da}ı edıyece yeniden iki bin Iiim- e ı mı~ da, bayram için, Anadoludan ve 

a ko d l b l l ve bu sularda serbest harnızı karbon tacradan gelen toptancı esnaf ve 
tı . Y uru masına aş anı - -ı:~ 
<>el<:diye, bugünün ihtiyaçları bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu iti- tuccarlar daha çoktur. 

b llda bu dört bin lambayı da barla bu suların kurşundan 'ey Bazı açıkgözler de hemen fiatları 
~ lllrnanıış ve şimdilik bu ~ekU- kurşun gibi semmi mc,·addı h:nri yükselt~iye teşebbüs etmişlerdir. 

bin camdan mamul kaplar derununda Şekerciler, çikolatacılar ve pasta-
lltı e çıkarmıya karar vermiş- cılar da harıl harıl gece gündüz bay-

ı. husust Bcl di ·ı el k 'k tevzii sıhhate muzır bulunmuştur. "{\ti a e ye ı e e trı ram için cins cins, çeşit çeşit şeker 
b <ırasında bugünlerde müzn - Bunun için bu üç su badema çinko, ve şekerlemeler imal etmekle mcş-

Yttıia~ıanacaktır. teneke ve saçtan mamul kaplarda guldürlcr. Bu yıl şeker bayramı cu-
elektrik lambalarının bil- veya kurşunu havi olrnıyan şişel~rde martesi gününe rastlamaktadır. 

llı~iy:e:cri çok karanlık olan ve muhafaza veya nakledilecektir. Bu Resmi daireler ve bütün mektep-
"tı. c:Uı.r birtürlü aydınlatıla- hususta Belediye zabıta talimatna- lcrle diğer müesseseler, araya pazar 
~~tn. ti ere takılmasına dikkat d talili girdiğinden cumartesi, pazar-
~ mcsine e bir madde tezyil edilmiş-

tesi günleri şeker bayramı tatili ya-
l~ t~ V ·- - ·-- p::ıcaklardır. 

~işne çürüğü Bisiklet ve Bebe-k- ve-
~bise ve koyu Motosik let t lst_ingedeki 
e/ti kasket!.. Yolcuları lstinılô.kler ! .. 

~Qtu -·-·-
b~,.~ Otr t Us ,of ör ve 
~ı d. 1erinin yen ikıyafetı! 

1 arabaya kaç kişi 

blnebilec'Jk? 
Asfalt yo= i çin lstimkl A· 

lere başlanıyor! .. 
1Yen· · 

Ot ın'. lstanbulda işleyen Belediyece bütün şubelere bildi-
ı rı· l?ıobıl ve otobüs şoförleri- rilen bir karara göre badema arka-

Bebek - İstinye yolu istikamet ha
ritası prost tarafından tanzim edil
miş, alakadar makamlarca da kabul 

larmda oturacak yerleri bulunmıyan olunmuştu Bu harita mucibince vo-
~ ırek 
~lttı~ te elbiseler ,.e yeknesak 

l irf nı kıyafet intihap etmek 
cııa; ~e bu yeni kıyafetin mcc
b · agını yazmıştık. Bu husus

Us şor· 
bitllı· orleri hakkındaki tet-
ı~ ~u~. 

bisikletlere, bunları idare edenlerden lun geni~letilmesi için istimlak ~u
başka binemiyecektir. Bundan ma- lamelesine i>nümüzdeki ay başı baş
ada, her kaç yaşında olursa olsun, 

küçük yaştaki çocukların bisikletle-

lanacak, yol, mi.imkün olnn sür'atle 
açıldıktan sonra asfalt olarak inşa 
edilecektir. 

makta acayip bir ısrar gösteriyorlar 

uastalar k . J l J k .. ki pardesü, hatta palto giymek ihtin ı orıuor arua, apı on- yacını. duyduğumuz şu günlerde bu 

• d b k/ d k · f [ 1 l baldırı çıplak artistlere bakarak a-e r ı n e e eme en ur ar1. 1 yor ••• deta insanın içine ilrpermeler, tit -
Şehrimizdeki bütün hastahanelere her gün yüzlerce hasta müracaat remeler geliyor. 

1 etmek suretile dertlerine şifa aramakta ve muntazam tedavi görmekte- Bütün yaz, kızgın güne§ altında, 
dirler. Ancak bunların bazı hastahanelerde bahçelerde, koridorlard'a, gazetelerdeki bu ~k saçık yosma· 
diğer bazı hastahanelerde ise avlulnrda, kapı tinlerinde beklemek mec- zara bakarak biraz terimizi kııruttt
buriyetindc kaldıkları "e bu suretle zaten hasta olan müracaatcilerin yor tıe serinliyorduk. Fakat şimdi, 
büsbütün yorgun ve bitap düştükleri görülmüştür. ].;aT yağarken dondunna ikram et -

Galata semtindeki bir ecnebi hastahanesinde ise 25 kuruş marka 1nek gibi gelen bu tarz resimler bu 
parası veren hastaların içeriye, odaya alındıkları, bu parayı vcrmiycn . d . . ... t kt 

1 
·ı· . . . . . _ . mevsım e ınsam u.şu me en ıa ı 

fakır hastaların ıse nrka sokak ıçerismdekı kapı onlerınde veya çama- l--z 
1 

n·· 1 . ld k 
h · k ı d t 1 ~ d b kl "ld'kl . ik~ t d'l kt ~ mıyor ar. un ıava yme o u ·,ça şır anenın azanı o a ve aş ıgın a e - etı ı erı ş aye e ı me e . d" B lki d b f 1 ·· -

d
. serm ı. e e en az aca uşu· 
ır. 

yorum. Paltomun. yakasını kaldıT · 
mıya ve eldivenlerimi giymiye mec
bur olmuştum. Bir gazete aldım. 

Burada ekseriya kucağında basta küçük çocuklarile aşağıda taşlıkta 
bekleyen zavallı anneler gibi, diğer birçok hastahanelerde de böyle ku· 
caklannda şifa arayan çocuklarile taş ve mermer koridorlarda nöbet ve 
sırasına intizar edenlerin bu haline bir nihayet vermek için Belediye Gazetede, saçları ıslak ve sırsıklam 
yeni bir karar vermiştir : olmuş bir adam resmi var. Robert 

Bu karara göre Belediye, kendine nid olan bütün hastahanelerde Taylor'ttn zorlukla sırıtmış bir fo -
müracaat eden bütün hastalar için muntazam ve çok rahat vesaiili bek- toğrafı. Valantinodan sonra dünya
leme ve dinlenme adalan vücude getirecektir. Bu maksatla bütçeye tah- nın en güzel erkeği olarak tanınmış 
sisat konacakbr. olan bu sevimli artistin sudan çık -

Sıhhiye Müdürlüğü de ayni odaların muhakkak her hastahanede de mış haline baktı mda Allah sizi inan· 
müracaatcilere temin edilmesi için her hastahane idaresine tebligat ya- dırsm, üşüdüm . 
pacaktır. H enı de ne imiş biliyor musunuz? 

Ayrıca; hastahane hademe \·e müstahdemler tarafından bütün mü- Oksfort üniversite talebesi, kendi -
racaatcilere azami nezaket ve hi.isnümuamcle edilecek, bilhassa numara leı-ine misafireten gelen artisti kar
~sul ~·e sırasına ~~kkat v~ itina olu~ar~k ara~a gelen ve sıra beklemek gatultımba yaparak denize atmışlar. 
ıstemıyenlere kat ıyen musaade edılmıyccektır. T" z · d'k d"k ld 
uınıuuıııııı ıı111111111ını1111111111Mııın111111111nnıııuıını1111uu1111uıınıı1111111111u111111111111111uıı1111n1111111111111uıınuuı111111uıu111u 

ı uy erım ı en ı en o u. 

Gl k l 'T'. b M •ır IA Yine bir gazetenin moda siitumm-
İ oz u .1 ra zon un ı ı ı aa yazlık bir elbiJ;c modelini iiç sü-

tun üzerine koymuş oldukZannı aör-

T ah İn he/va/a- Mücadelede düm. Yine bunlar bir şey değil. Kürk 

d .kk I B •• ••k 
1

.. I soba, odun, at~, palto resim ve ha-r l n Q l ot et... u g u , o u • ••• vadislerile biraz ısınmak isterken, 
--- cısıl fıl-Ta muharrirlerinin ılık hika-

Tahin helvacılar için, be• Bu muazzam bir Abide ile yeierie bizi ~1tmeme1erini temenni 

lediye bir talimatname ifade ve t em•il edilecek 1 etmek istiyoruz. Aman dikkat ede-
haz1rladı !.. Trabzonda (140) bin lira sarfedi- tim. Bilhassa fıkra muharrirlerinin 

Bu sene tahin helvası, henüz pek lerek muazzam bir Atatürk abidesi bu havalarda soğukluktan mümkün 
fazla kış gelmemesine rağmen er- yapılacaktır. Bu yeni yapılması ka- mertebe kaçınmaları 16zımdır. La
ken çıkmış ve büyük rağbet görmüş- rarlaştırılan Atatük anıtı bir portre zım değil, hatta elzemdir de. Hele 
tür. Fiatlar ise muhteliftir. Ekseri- heykeli olmayıp; Trabzonun milli bu kabil soğukluklar yazın buram 

yet üzere şekerden mamulleri 40 ku
ruşa, glikozlluarı 36 kuruşa satılmak
tadır. Fakat 60 kuruşa da tahin hel
vası vardır. 

1 Mevcut tahin helvacı dükkanla -
rında fenni ve sıhhi şartlara rinyet 
edilmediği Belediyenin nazarı dik-

katini celbetmiştir. Bu itıbarla bu 
gibi dükkanları islfıh etmek ve ayni 
zamanda gerek helva yapılan yerleri 
ve gerek yapıcıları sıhhi ve fenni 

şartlara bağlamak üzere Belediye 
yeni bir talimatname hazıdamıya 

başlamıştır. Ayrıca; bütün helvacı
lar, glikozdan mamul heh·aların ü
zerine cGlikozdan .mamuldür.• diye 
bir levha koymıya mecburdurlar. 

Bu levhayı koymıyanlardan 50 li
raya kadar cezayı nakdi alınacaktır. 

mücadeledeki büyük rolünü ve A- buram terlediğimiz en alevli günle
tatürkün Trabzoun muhtelif zaman- rinde bile insanı nezleye yakalatır. 
!arda teşriflerinde halkın heyecan- Sıhhati umumiye namına fıkra mu
larmı ifade eder mahiyette muazzam harriri dostlarımın nazarıdikkatini 

ve ruhlu bir abide mahiyetinde ol- celbederim. 
ması arzu edılmektedir. 

Bu maksatla yalnız Türk ressam 
ve heykeltrnşları arasında bir abide 

Hal k Filozofu 
nınııınıııtllHUlllllllllllUftlHllUllllHIUIHUtlftlfl.tl ll lllf lHUUlllft 

r 
proje müsabakası açılmıştır. s·r·m· . d d' 

l Mayıs tarihine knadr gönderile- 1 1 1 Zf n er f 
cek eserler şehrimizde Güzel San- H • • • d d" 
atler Akademisinde yerli ve yaban- epımızın er f 
cı san'atkarlardan mürekkep bir ko- S 
mite tarafından tetkik edilecek ve arnıç suyu 
birinciliği kazanan eserin sahibine içirilen mekteb 
<ıooo>. ikinciliği alana da (5oo> lira Yavruları 
mükafat verilecektir. 

Bu projelerin kabul ve tasdikin- Kuzguncukta oturan bazı kari-
den sonra derhal abidenin inşaat i- Zerimizden aldığımız mektuplarda 
şine baslanılacaktır. haklı bir şikayetten bahsedilmek-

Al m an askeri hev'e- tedir: 
•• 1 c-- Kuzguncukta 45 inci ilk-
Oz Türkçe riyaziye tinin tetkikleri mektebe devam eden çoctıklarımıı 

ıstllahları Alman askeri heyeti, Ankara ve her gün mekteplerinde sarnıç su-

ö t .. k . . tıl"hl d... Eskişehirdeki tedkiklcrini bitirmiş, ı yıı içmiye mahkum ve mecbur z ur çe rıyazıye ıs cı arı un . 
Ankaradan Maarif Müdürlüğüne teb- şehrimıze dönmüştür. Heyet, bugiin- btılunmaktadırlar. Çünkü, içinde 
liğ edilmiştir. Bugünden itibaren den itibaren İstanbuldaki askeri mü- I kalabalık bir talebe kafilesini 1JC 

esseselerde ve kışlalarda tedkikler- yiizlcrce ailenin bütiin bir ümit 
mekteblcrde riyaziye derslerinde ye- de bulunmıya başlıyacaktır. ve istikballeri olan küçük yavro-
ni ıstılahlar kullanılacaktır. 

ıııd,. ~enı karar mucibince, şc- rin ön taraflarına binmeleri de ya-
.. ı ı sak ed"lıni ı· Yen i ekmek fiatıarı Lodos Poy raza revlrdl ı Vi~ eyen bütün otobüs ~o- ı ş ır. Ek k "" ~n ıı Istnnbul Belediyesinden : me on para K d . d 

ları harı11dıran, yeti§tiren bu ir-
i an ve şefkat mıiesscsemizin 1ıer 
nedense su işi ilımal edilmiştir. q~ ı. e Çı.irüğü renkli ve bilet- Bütün motosikletler de ayni hii - ara enız e lodos yerine yine 

ti ... oyu Teşdnisaninin 17 nci çarşamba gü- pa~ahle,tı lpoyraz esmive başlamıştır. Fakat 
l' "e h nkC"fti birer kasket gi- kümlere tfıbi tutulacaklardır. Yal- nünden itibar"n bı·n·ncı· ekm-'- on o J 

v u keti . Iar "" l:A nar para zammedilen yeni ek- fırtına kaza ve endişeyi mucib bir 
?tıaraı as erm orta ı· nız oturacak yerleri kaç kişilik ise kuruş otuz para, ikinci ekmek on mek narhı bugün tatbika başlanıl _ 

cır Yazdırılacaktır. o kadar sahsı tac;ıvabilecekl<'rdir. kuru-;, franc:ıla on h"'> kunıcı•ur. 1 vaziyette olmadığından seferler nor-
l~, :;::~~~~~!!!!!!!!!!!'!""'!"'!,..!!!!i!!!!!!!!~~~~~~~,;,;,;;ı;;~~~!!!!~~~~~~~~;;~~~~!!!!!!!!!!!!!!!"~m~·~~t~ı~r.~~~~~""!"!!!!!""!'~"'!!!!!!!!!'!!!!!....,~~m~a~l 1ş~ek!ı~·ıd~e~d~e~v~a~m~e~tm~e~k~te;d~i~r. 
~ştiikkKna~No- .A-:·1-7 - -l ~ içeriye girerek iki kız kucaklaşmıştı. - L5f .. sanki ben bilmiyor mu . 

1,,. NAN D 
1 
M' N~zahet tanıdıklarının içiqde en yum ... 

tr>mız ve masum bir kızdL Hisleri bi- - Nezahet. .. 
• ribirinc o kadar uygundu ki.. Bedi- - Nezahet, derken o kadar e\•et, 

ndan üç yaş küçüktü. Fakat mini dıyorsun ki, ben her şeyi öğrendim .. 

etmeğe gelmezdi. Bedia, onun saçla
rını sık sık okşarken kesik kesik söv-
leniyordu: -

~ 
) hşad1" 

<ı"-Oıt f1 hayattan bile iğreni
~lcla ere bu köşklerden kaç
IQdır rak istiyordu. Bu dü-

Yazan: Hal il F1rat mini bir kız çocuğu gibiydi. Yalnız hak, sana anlatayım .. 
biı suçu vardı. Bedia, genç kızın dudaklarını par-

- Eğer yaramazlık eder, istemedi-
1 ğim sözleri söylersen ablan olm:m. 
Sonra sana çok danlırım. Başka şı.>y· 
!er konuşalım olmaz mı cici Nezi.. 

tn.~ı ti ı kız öğı·ctmen okulu
~ ;_ · F'akat yine o okulun. a
ı .. «>tect· .. 
'\11- lrıi t"- ;_ ··ık·· l ~ ...,_~y c:ı .. .....~ u u er aşısı-
~li~i 0acagını _b~liyordu. Çün
·~ "~ttı kadar ırmleşmi.ş, o ka-

t l'ı h~u ki, günün birinde 

1~ol'd aJ.ıkıarının üstelenece-
"'llt4!.: ll. 

la filiz h t lı:: lenerek, çamurla 
'\i ıta~ ; :hk çiçekleri, renkli 
~ .. 0 arın billur ,.e saf suları ., g ı· 
lQtirr ır solmazlar mıydı? .. 

~tı. 1 ın bu d"" .. . 
~ ~ı\'r onum yermde, 
~ ~ks:t . ve gıcıklayıcı bir 

~ lttı"akı eh .. sonra onu bir nl
~ dqltiıt adı. Bedıa, boş bulun

~lly~da birden silkindi. Bu 
' her şeye sinirleni -

yordu. Hayatta ilk dıefa yalnız kalı
yordu. Yerinde duramıyordu. 

Tekrar pencereye yaklaştı.. bir 
sandal, engine doğru yol almıştı. 
Yine onları hatırladı. Bu gece ikisi 
gezeceklerdi. Kimsesiz sahillerde 
kimsesiz kızla, o kimbilir ne güzcİ 
sözler söyleyecek, ne güzel sevişe
ceklerdi. Parmakları gerildi .. dişleri 

birfbirini sanki çiğniyor ve eziyordu. 
İhtimal ve hayaller, mengeneleşc -
rck etlerini sıktıkça sıkıyordu. 

Yeni bir göğüs sarsıntısile şezlon
ga kendisini salıvereceği dakikada, 

eda kapısımn önünde bir knhknha 
yükseldi: 

- Boş yere saklanma şair ablacık. 
Gcldiğini duymadım mı sanki. am
mrı ne enteresan bir yakalayış ... 

Bedia, henüz kendisini toplamıştı 
ki, odanın kapısı açılmış, Nezahet 

Fazla hoppa, kaygısız, tasasız .. gün maklarile kapadı ... 
bugün, saat bu saat.. bol neş'e, kah- Onu göğsüne doğru çekti. dizlC'ri
kaha, oyun ... En ufak bir yürek sızı- ne aldı. Penbe yanaklarından bir 
sı bile yoktu. kaç defa öptü. Hırçın ve hoppa kızı 

- Peki amma .. Bu kuruyasıca di
limi nasıl tutayım. 

- Eğer dediğimi yaparsan istedi
ğin. o locada beraber bir film sey
rederi7_ 

Bediayı, çok kere, küçük olmasına fnzla söyletmek istemiyordu. ı~ona 
rağmen o teselli eder, onu hazan bo- bir vaziyette yakalanmıştı. İstirabı-
cıılıya bocalıya, terleye terleye bir nı ne kadar saklamak ist<>~ı> sc~i ve 1 - Söz mü? 
bebek gibi kucağına alır, ona en son yüzünün rengi gizlemek istediklerini - Söz. 
çıkan şarkıları, göğsünü ut, parmak- o kadar açığa vuruyordu .. Çok kere - Peki öyleyse. İ~tc sustum ... 
larını çalgı tüyü yaparak okur, onu Nezaheti susturmak. onun severken, - Yok, böyle süt dökmüş kedi gibi 
gii1dürür, eğlendirirdi. Nezahet, ay okşarken iğneliyen, kanatan r·i.~lc· oturmak da olmaz. Azıcık dedikoou 
tŞ1ğında Bedianın gözlerini görünce rini duymamak için onu bö ·le diz- yapalım. 
rengi birden değişti. Başını bir iki ]erine :ılır, tıpkı çok kıymeth ,.e naz- - Sinema dedin de aklıma geldi. 
d('{a salladı: jıı bir sal~n ke~isi~i okş~.r ~;ibi. saç- ,~ani geçen hafta sinemaya gitmiş

- Sen yine ağlamışsın Bedia ab- lnrını hafıf hafıf, urk~k ~u·ke~ k·ırış- tun ya .. _Bilsen .o~ada neler gördüm 
Ia.. neden "!.. tırır, arasıra açılmak H lıyP:ı audak- neler .. Sınema ıçınde sinema .. Hele 

- Hayır, sana öyle göründiim, larını şeker, çukulata ve"a kendi bazıları o kadar beceriksiz ki Bedia 
vavrucuguw m . d d kl " u a arile kapatırdı. abla. Sorma .. O gün gülmekten kı-

- Amma da yaptın ha .. çocuk mu Nezahet, kıvırcık saçlı başını Be- rıldım .. Gözüm derken kaşını göstP- · 
kandıl'ıvorsun !.. dianın göi!süne da,·am1s sn'iSiz dıı- renlcr mi. burnum derken kulafiını 

- Ciddi söylüyorum .. bir şey yok ruyor sanki gccE'vi dinli•:0• du. F;:ı - putanlar mı dersin, gırla... " 
Nt zahet... kot onun bu durusuna pek emni'ı et (Devamı var) 

Yüzlerce küçük ve masum yav
TUytt böyle her gün sarnıç suyu 
ıçmiye serbest bırakmaktansa, te
darik edilecek bir kıipe, sık sık, 
ta yanıbaşımızda olan ncfıs Çam
lıcanın taze ve temiz sulanndan 
t:eya her 1ıangi diğer içme sula
rından getirtmek ve doldurmak 
Jıer halde daha muvafık ve sıh1ıi
dir.• 

Bir sıJıhat ve mektep meselesi 
olan bu isi. mıı7ıterem ve müsfik 
Maarif Miidürümüz Tevfik Kun
terin nazarıdi1ckatine arzederiz. 

Sarıyerde bozuk 
ekmekler 

Rıiyiikderede oturan bırkaç o
kuı1tLcumu.z da dün akşam mat -
baamıza telefon ederek son gün
le1·de Büyükdcrc semtinde ek -
mcklerin çok bozuk ve fena çtk
tı{iını ve bu yüzden 1Jirçok halkın 
lstanbuldan gelirken bir de bera
berlerinde ekmek 9etirmiye mec
bur kaldtklarını bildirdiler ve btl 

1ınlden şika11et ettiler. Bozuk ve 
ek.<:ik ekmeklere karşı şiddetli bfr 
mftcadcle acan ue bunları imal 
edenlere şiddetli cezalar tatbik 
eden f '1tanbul Belediyesi gibi. Sa
rı11er Belediyesinin de r.yni usulii 
takip etmesini o semtin sıh1ıati 
namına talep ve rica ediyoruz. 
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Kansım aşıkım 
Öldürdü !. 
Kaliforniyada' tayyare şirketi di -

Tektörü Drayt, yanında muavirıi ol
duğu halde gezmcğe gitmiş•ir. Drayt 
ın karısı çok genç ve çok kıskançtı. 

Kocasına sık sık telefon eder, onun 
işinin başından ayrılarak kendisin
den gizli baska bir yere gidib gitme
diğinden enıin olmak isterdi. Bu se
fer de böyle bir şiiphe uyandırma
mak için direktör işinin başından 
yalnız olarak ayrılmadığını yalnız o-

20 inci asır sür' ati 
Büyük denizlere hikim ol· 
mak hırsı neler yaptırıyor? 

r Japonya1 ltalya, İngiltere, Fransa,""' 

1 
San' at Bahisleri 

-lstanbulun imarı 
İstanbul 

planı 
şehrine mutlaka bir şe 
lazımdır ve bunda acele 

edilmelidir. 
Yazan: Burhan cevst 

Mimari, bir şehrin kosti.iıniidür. 

larak gezmeqe gitmediğini isbat i- .•------------ Amerika 
Bir insan tasavvur ediniz ki panta
lonnu kısa, caket etekleri lime lime. 
Yelek düğmeleri kopuk, ceblcr ·de
lik, yakalar ütüsüz ve üst bıış pej-

heykeller dikmiş, bulvarlar ynP 
her halde bir seyyah şehri oldLI 
nu düşünerek çalışımıştır. BU 

111 

edilemez. 
3 1 

Bunun kifayeti tistünde mü~ 
k .. k"" d"" hatta laZ şa etme mum un ur çin yanına muavinini almış, gittik

leri yerde her ikisi de bir miiddet 
içmişlerdir Ondan sonra direktör 
muavini de yanında olduğu haleli! 
evine gelmiş. kendisini bekliyen ka
rısı da bir takım içkiler hazırlamış
tır. Fakat Drayt dışanda zaten epey 
içti{ii için simdi evinde de biraz faz
la l:açıruıca sızmış, bir tarafta kal
mısttr. Bir müddet sonra uyand1'1ı 
zaman karısilc mnavinini öpiişiirler
kt>n görmüstür. Hemen yerinden fır
lamış. giderek tabancasını almış, bi
rer birer her ikisini de vurarak yere 
sermiştir. Drayt bundan sonrn dışa
ı fırlamıı:. giderek işi polise anlat -
mıştır. 

Noyrat 
Tekaüd 
Oluyor! 

Fon Noyrot 

Berlin, (Hususi) - Alman harici
ye nazırı Fon Noyrat önümüzdeki 
ilkbaharda artık tekaüde sevkedile
cektir. Hit1cr'in en itimad ettiği bir 
adam olan Londra sefiri Fon Riben

trob hariciye nazırı olacaktır. Berlin 
- Roma mihverinin sağlamlaşmasın
da çok iş görmüş ve nihayet Alman· 
ııa ve Japonya arasındaki bolşevik
lıklc müC'adele misakına italyanın 
da iştirakini temin için uğraşm'l§ ve 
mtmaff ak olmuş bulunan Fon Rib
bentrob mesle1..1cn yetişmiş olan es
ki diplomat Baron Fon Noyrat'ın 
!Jc>rine bu rııcvki çok münasib gö -
riilmektedir. Ribbentr.ob diplomat 
mesleğinden yetişmiş değildir. Fakat 
flitler'in son derece itima.dını kazan
mış olduğu için eıı nazik siyasi işler 
ona verilmektedir. 

Berlinde avcılar için büyük bir 
. 

Tefrika No: 69 

Deniz kuvvetleri arasında ki yarışın 
varacak? 

sonu 
. mürde, lekeli ve çirkindir. Bu a

dam ne kadar değerli olursa olsun 
şu derbeder halile üstünün başının 
kirli ve pis olmasile ilim kıymetini 
tasdik ettirmiş olsa bile kılık ve kı
yafetinin bu fecaati ile cemiyet i
çindeki insanlık notu eksile kalmış 

dır da. 
11 

Her hangi bir tahsisat azlığı dı 
daha geniş bir sahada ynpılaınıı nereye ld ğUV rnı.ı 
nı sandığımız ve emin o u 1 
deal bir uınrana kavuşamaması. 
tanbul şehrini yine derbeder bit 

İngiliz ve Alman donnnmnlarının 
yeni progrnmlarınıı dair en son neş
redilen mahimatı dünkü cSON TEL
GRAF> okuyucularına vermişti. A
merika gibi, İtalya ve Japonya gibi 
diğer denizci devletlerin donanma
larına dair olan malumat da şöyle
dir: 
Amerikalıların yeni deniz pro -

gramları pek genişdir. Eğer bu pro
gram hakikaten tatbik edilirse Ame
rika donanması yeniden pek büyük 
kuvvetlerle takviye edilmiş olacak
tır. Amerikalılar bundan sonra her 
sene denize 35,000 tonluk birer zırh
lı indirmcğc karar vermişlerdir. Bu 
program için de her sene böyle zırh
lılar yaptırılırsa yedi senede yeni
den yedi zırhlı olacak demektir. Bu 
zırhlıların topları 406 milimetrelik 
olacaktır. B undan başka yalnız bu 
sene zarfında 2 tayyare gemisinin 
inşaatı bitecektir. Gene bu sene 2 
kruvazör, 10 torpido da yapılmış o
lacaktır. 

Yalnız unutulmaması lazım olan 
bir nokta varsa o da Amerikalıların 
şimdiye kadar yapmış oldukları de
niz programlarının tatbikini çok ke

tayyare gemisi, kruvazörler, torpi
dolar ve tahtelbahirler vardır. Bun· 
ların mikdarı ne olaceığına gelince; 
Japon amiralleri bunu son derece 
gizli tutmağa muvaffak olmuşlar • 
dır. Fakat muhakkak olan bir §ey 
varsa bu programın kağıd üzerinde 
kalmadığıdır. Japon amiralleri dü-

• şündükleri bu inşaata hemen gi
rişmişlerdir. Gemiler yapılmakta -
dır. Fnkat ne vakit bitecekleri gizli 
tutuluyor. Japonlar yeni gemileri 
bitmeden bunlardan bahsetmcdikle
ri gibi bunlar bitince belki başkala
rını hayrete düşüreceklerini hesab 
ediyorlar. 
. Dün bu sütunlarda İnr,ilterenin 

ve Almanyanın donanma progrc.m
larından etraflı bir surette bahsedil-
miştir. Amerika ile Japonyanın da olur. Nasrcdidn hocanın kürk hika· 

sıra Japonyaya geliyor. Japonya ki 
kimseye muhtaç olmadan nice nice 
gemiler yapmış, bugün pek kuvvetli 
bir donanmaya malik olmuştur. Ja
ponlar, Amerikalıların aksine olarak 
deniz programlarını biran evvel tat
bik etmek için geceli gündüzlü çalışı· 
yorlar. 

lher yeni programlarından bahsedil- yesini hatırlatmak istemem amma 
rlikten sonra İtalyayı unutmak k&bil tarzı telebüsü aşağı yukarı bir insa

nın hele bilhassa şu nsırda miyarı o-

ı larak telakki olunmaktadır. İnsan i-

Seneler geçtikçe eskidiğine hük
medilen dört büyük zırhlısını Japon
ya çnbuk yenileştirmiştir. Diğer ta
raftan hafif harb gemileri yapmak
da da Japonlar hiç vakit kaybetmi
yorlar. Tahtelbahir mi istersiniz, 
tayyare gemileri mi itersiniz? Japon
ya bunların hepsıni nisbeten az za
manda çok çalışarak vücude getir- J 

1
mektedir. 

Japonlarm çok mahrem tuttuk:a-
1 rı bir programları vard'ır. Bu pro-
11 grama göre Japon amiralları donan-
madan hagi gemilerin yerine neler 

çin böyle olan bu kaziye şehirler, 
1kasabalar, hatta köyler için bile 

böyledir. Bir şehrin ne kadar tarihi 
kıymeti olursa olsun eğer sokakları 
pislikden geçilemiyecek ve kırık dö-

1 kük binaları insanın üstüne yıkılı -

J 'verecek gibi C'ğilmiş, zairlerini, se
l•• 1 yircilerini, ikamet edenlerini, onla-.,...__ ı 

:t rın estetik gözlerini rahatsız ede -
cek kadar çirkin ve kirli ise o şehir 
bütün kıymetine rağmen birdenbire 
gezilecek, görülecek ve hatta oturu
lacak yer olmaktan çıkar. 

i~tanbul, eski eserlerinin çokluğu 
......-..J ve kıymeti itibarile adetn bir müze 

oeğildir. ltalya ki Akdcnizde en ha- denecek kadar zengin bir şehirdir 
kim rolü oynamak emelindedir, ~·J- ve l;ıelediyesi her halde bu şehri gü·· 

(Devamı 6 ı•rı •agfud.ı) zelleştirmek için meydanlar 

damın giyiniş tarzını hatırlatfl'l~ 
mani olamıyor. Şalvar iistüne gı 1 
miş silindir şapka gibi g~ı.ünÇ ~
taraflarını söylemekten nıçın çe 

1 
meli. Bunları söylemek, her 11~ 
söylememekten daha iyidir. 11LI 

. bCttı 
nivetle telakki olunması ıcıı 
takdirde söylenmesinde ncdc~ıı 
mahzur olabilsin. Fakat bUJ1 
tc~rih edilmemesinde sanıyoruık~ 
di kendimızi aldatmış olmanın c 
sı latır§ınuzda bizi tchdid ctrrıck~: 

!
Güzel bir bulYar halinde olan 

k~ 
1i yoku.şundan indiğimiz zamaıı~ad 
makarışık vangın arsalarına tc t 

. l" •C 
ederiz. En ziyade umran f aa ı) G 
mazhar olmuş olan Cihangir ve c;.ı 
müşsuyundan aşağılara ininiz. ~da 
çakları dökülen, miiheyvayı inh' t 
ahşab v€: hnrab evlere rastıarsını 

b!l 
Yeni yapılan apartımanıara }le 

karsınız. Onlnr bile biribiriı'lın 8
) 

f da ( Devamı 6 ı o cı say a 

! konulacağını hesab etmiş, kararlaş· 
tırmıştı. Fakat tabiidir ki bunları 
ısöylemiyorlar. Yalnız malum olan 
bir şey varsa bu bir programda 2 
büvük safü hnrb gemisi ile bir kac 

Bu akşam MELEK'te Yann akşam SARA Y'da 
Alman sinemacılığının şaheseri - Beyaz perdenin gözbebeği 

BUyUk bestekir PUÇÇINl'nin ölmez operası 
re gecikdirmiş olmalarıdır. Bir pro
gram hazırlanıyor, parası hazırlanı
yor, tahsisatı tamam oluyor da ge
miler vaktinde yapılmıyor. Onun i
çin önümüzdeki yedi sene zarfında, 
her sene 35,000 tonluk birer cesim 
yeni zırhlı ile Amerikan donanma
sının bir kat daha kuvvetlendirile- ı 

ceği bugün kağıd üzerinde yazılı 1 

duran karnrlardandır. Fakat bunun 
hakikaten çabucak tatbik edilib e
dilmiyeceğini zaman gösterecektir. 

Amerikadan bahsettikden sonra 
ft 111 1111111111 111ııttttııı ıtı ı ıa;tftı11 ıını ııı u ı ııı ıı ıuıuıuııııınıuuı ınru 

:ziya1et veren Hermann Göring"in. 
davetlileri arasında Danimarka 
Prensesi Von Noyrat ile görü.şüyor
ken görüyor musunuz, avcıların da
veti çok parlak olmuş ve BCTlin'inin 
en güzel salonlarından biri olan 
Statdschlos'da büyük bir banket ve
rilmiştir. 

_ • ___ @ __ _ 

Şeklinde emır ve talimat vermiş
t i. 

Rus sefiri, Mösyö Nelidof, kibar 
ve terbiyeli bir zat olm«kla beraber 
iyi bir Ti.irk dostu idi ... Çar'ın bu e
mirnamesinı alır almaz, mütareke
nin resmen iltınına intizar etmişti. 

KvE.Ni"Pv~;e "'TH ECfi. i N G E~ 
DiKKAT . Bu geceki müsamere MELEK gişesinde, yar1n akt•~ 

. için biletler vlri lecek mUsamere iç 

PAUL 
SARAY gişesinde satılmaktadır, Fiatlarda zam yoktur. 

-MELEK gltasi bugün sabahtan itibaren 
açıktır. Localar tamamen satılmı,tar. . ,,,,,,,.,,_.,,, . 
- • , - · -- . sı.ı lfl 1 

ğini öğrenmek istemişti. müfrezenin de (Lamya) üzerine yü- mütareke; iyi ve uzun bif 11ıııf1 
Hariciye nazırı Tevfik Paşa; Ser- • rüyüşe devam eyiediğinden bahse- neticelensin, cırtık, düşınaı~;,şıııı.ı" 

asker Rıza Paşanın çevirdiği ma- dıliyor .. ve padişah nezdinde teşeb- bakmıyacağımız bu hırçın :k dıı.rı iS 
nevradan haberdar değildi. Onun i- btisata geçilmesi bildiıiliyor ... Pat- bundan sonra, dostluğuınuı 
çin büyük bir safiyetle; rik e fendi, bu vaziyetten çok mütc- Ufade etsin. 

- Bu emir, padişah tarafından essirdir. Çar hazrctierinin miişfika- Demişti. c:irı1ııfl 
dün gece Serasker Rıza Paşaya bıl- ne tavassutlarının biran evvel tat- M"· .. N l'd f mütebe5

• ..n 

h 
osyo e ı o , . ,. bll :ı~ 

dirildiği için. er halde şimdiye ka- bık ini rica ediyor. ı bir tavırlü, Abdülhaınıd ın 

emri, verrneınişti. Onun ıçm ordu, 1 rcke ricasını ihtiva eden telgrafı 
kendi hızı ile (Lamy<ı - Zcytın) ka- ıgönderirken; İstanbuldaki Rus se
sabasrnın kenarına kadar ılcrlemiş- firi (Mcisyö dö Nelidof) a da mah
ti rem bir telgraf çekmişti. Bu telgarf-

Vakıa o gün, öğleye doğru İstan
bul sokaklarında büyük bir velvele 
uyandıran {fıave) lerle mütareke 
resmen ilan edilmişti. Fakat, bu res
mi ilanı matbuata tebliğ eden Ser
asker Rıza paşa, mahirane bir ma
nevra çevirmiş; mütarekenin hangi 
saat ve hangi dakikada ba'iladığını 
bildirmemişti. 

daı· orduya bildirilmiş olacak. Demişti. rini dinledikden sonra; e ıe 
Demekle iktıfa etmişti. Mösyö Nelidof; bu sözleri hayret- _ Şevketmoab! .. Bu, şn.h~rıbiJll 
Môsyö Nelidof, bu sözleri kafi gö- le dınledikten sonra, patrikhane ka- menniyatınızdan dolayı, sızı 11aıı; 1111 

k B b ·1·d ı T ı k'h k ı· b · · arnıı J 
1 

rere a ıa ı en ayrı mış.. op ıane pı a yasını savmış; t~ rar stan u- sa tebrik ederim. Aynı z JiS vD 

rıhtımından istımbotuna binerek la inerek, doğruca Babıaliye gitmiş- yük bir kısmı Türklerin ııa 0ıırıı ~ Eğer Etem Paşa, Serasker Rıza da; 
P .. şarun ihdas etmek istediği ince [Yunanlılarla derlıal ·mii.tareke 
vaziyeti kavrayıb, cenuba doğru akdedilmesi, Türk ordusunun da1ıa 
kuvvetli bir süvari akını yapnuya 

1 
fazla ilerlememesi için tarafımızdan 

rruvaffak olsaydı, hiç sübhesiz ki; 1 Sultan Hamıd'c ~ir telgraf çc1.ilmiş
Ş"'raskerın ahdi yerine gelecek .. yir- ıtir. Bu telgrafda, ga!iblere layik olan 
mi beş glin evvel, Atina sokcıklarm- bir lisan kullanılmak mecburiyeti 
da: ı husule gelmiştir. Siz, vaziyeti derhal 

- Zito Polmos (1~ kontrol ediniz. Bu telgrafın size vü-
Diye bağırarak, mcmleketın SÜ _ rudu saatinin iizerinden, on iki sa

künunu şamahıya boğan ı:;arlatan :at geçib de Tiirkler-ınütarekeyi ka

Eterya'cılara; Türk okıncıla;ının çe- bu~ ~tme:le~se; Bab~aliı!e müracaa~ 
vık atlarının kişnemeleri cevab ve- edınız. Nazıkanc bır lısaııla siyası 
rccekdi. I münasebetin kesileceğine dair bazı 

RUS SEFİRİ VE, RUM PATRİGİ şeyler söyleyiniz. Fakat: nıü1ıinı bir j 1ıaziyet ihdasına meydan vermeyi-
Çar Nikola, Abdülhamid'e mütn- niı.1 

Sefir Mösyö Lenidof, kendisine ve
rilen bu resmi ilan tercümesini o
kur okumaz, derhal arabasına bin -
miş; hariciye nazırı Tevfik Paşayı 
ziyarete gitmişti. Çok dost gezindik
leri nazırı: 

- Ordunuzun kaznndığı büyük 
bir zaferden dolayı, şerefli bir fuü
tarekeyi kabul etmenizden mütevel
lid sevince, bütiin kalbimle iştirak 
ederim. 

1 Diye, söze giriı:miş .. ve mütarek<'-
1 nin orduya sant kaçda tebliğ edildi-

Trabyadaki yazlık sefarethaneye ti. Fakat vakit gecikdiği için harici- 1 olan Yunanlıların. bund~t: ırsıc 
gıtmişti. Fnkat aradnn bir saat geç- ye nazırını makamında bulamamış; zinle cıaha samimi bir rıı ı 5tırt' . 
mcdcn' Patrikhanenin kapı kahyası, saraya gitmiye kara rvermişti. derek harb zararlarını bU.ıcrııı1 
buyuk bir telaş ile kendisine müra- Mösyö Lenidof'u, Abdülhamid de telnfi' edeceklerini iimid/'Çıır 1 
caat etmiş; , çok severdi. Bu ağır başlı diplomata, Ancak şu var ki; hnşmc.L urıııl:l ıeJı 

- Aldığımız mallımata nazaran, çok hürmet ederdi. Buna binaen Ab- retlerinin mütareke hnktrııatı c 

padişah tarafından dün gece Scras- ldülhamid Çit köşkünde sefiri lıuzu- arafnameleri dün nkşıırrı ıdr or 
o d" 1 hll fi 

kere mütareke emri verilmiş. Hal - runa kabul etmiş .. neşesini gösteren nenize takdim edıl ıı? cıı1 ıt ' 
buki şimdi. hususi istihbarat vasıta- bir tavırla! nuza daha haHi n1iita c~ı",ı:ır·· 1'' 
sile Atina Mctropolidinden müsta- - Ekselans! .. Yunanlılarla müta- verilmedığinden bah ccıiıy~) ~ııs:o ' 
cel bir telgraf aldık. Üç saat evvclı- reke nkdcttığimizden tabii haberiniz ta, bes saat et vel (E ~1 

11 
j~t; 1 ıı9' 

ne kadar, Osmanlı askerlerine te- \•ardır. Bu yaramaz ko:nşularımızı smın nskeı iniz t_?ra!~n ~,8pılt1~ e ~ 
vakkuf emri verilmediğinden .. \'C 

1 
biı az fazlaca hırpalamak mecburi - diği.. (Lamya) ı..ız~rıncrrı cttl11~ ~ 

hatHl, bir Osmanlı müfrezesinin Go- !yetinde kaldığımız için, çoR müre • keri harck4'?tin d: aev~evııı11 c ~) 
los körfe>zi sahilindeki (Ermiye) ka- essifim ... Gayet samimi olarak te- ir bir takım şayı:ılar D ı:aı1ıı ııtJ 
sab:ısını iş,gnl ettiğinden .. dii!er bir •menni ederim ki; akdettii!imiz bu ( c 



ingilterede Rahat ve 
ş aya n ı d i k kat Sükun aramıya 

.. Mühim ~irhBd.~s! Gidiyordu 
l\l!utarekenın r,ıld?n~- Fakat .. 
nıunde çıkan hır hadıse M!~~~~:ı~.i: ;:~!:~~:k::~:;m~:: 
h •• tb d! Jdı• beri telgraf haberi olarak verilmiş· emen or as e ( tir. Dün g~len İngiliz_ g~_z<?te~~rinde 

eski sosyalıst başvekılın olumu etra
fında teessür göstererek tafsilat ver

• 

+ u -

1
. 11 teşrinisanı ... Umumi harb ga- İngilizlerin soğuk kanlılığı beyhu
ıbleri her sene bu yıl dönümünde de yere meşhur olmamıştır. En na
~erasim yaparlar. Çünkü 11 teşri- zik zamanlarda kendilerini iyi ida· 

1.lsaııi 918 mağlüb Almanların ga- ıre edebilir, heyecana kapılmıyarak 

dı~lerıe mütareke akdettikleri gün- vaziyete hakim olmağı bilen ingilız
Ur !erin soğuk kanlılığı bu hadise esna-
IJ teşrinisani günü Londrada me- sında da kendini gostermiştir. Kral 

rasiın yapılmıştır. Her sene olduğu Altıncı Corc hiç heyecana kapılma· 
&ıbi saat 11 de kral meçhul askerin mış, yalmz çenelerini sıkmakla ikti-
kab fa elmiş ve sabit nazarlarını hi;; a-

rine gider orada 2 dakika süküt • "dl ' yırmıyarak iki dakıka sükutu tnm~-
1 lllck ve herkes kendini dinlemek 

~Urcrl h • ..
1 

mile muhafaza etmiş olduğu r,ibi o
l ı e arbde vatan ugruna o en- rada bulunan diğer nazırlar ayni su
<'rin hatırası taziz ediliı·. Saat on retle metanetlerini muhafaza etmiş
?•rın buna tahsis edilmesi de şu iti- !erdir. Asker hiç intizamını bozma-
oarıa . 1 1 .. 

manalıdır ki Alınan ara mu- mış, askerin arkasındaki halk is<• şa-

~re~e senenin on birinci ayı olan yanı dikkat bir surette bu slil<iın ve 
§rınısanninin ıı inci günü saat 11 sukuta riayet etnıi*I ir 

~e akdedılmıştir. Sayam dikkat 0 • Yalnız bir karışıklığa mc~·dan ver
an bu tcsndüf heı: sene bu suretle memek vazifesi olan polis nktınde 
;aıırıanılmaktadır. Londrada da kral vclişerek bu haykıran adan" tut -
1 le•rnı· .d . . g 1 lmu~fardır. O bu sır.ıcla da muk'""e-

~ sanı c mero.sım yerıne e - . 
llıi• s ınırt cciivordu. Mukavemctıııe kral 
. " aat tam on biri çalarken herkes · . . 
ıki d . 1 hafıfrı• basını çevırmıs. bu m'nza-
bi akıka sükülu muhafaza ederken rııva bakm"ıs, ondan sonra gözlerini 

r •dam ·1 d · ·ı· 1 b h · ' · · 

mektedir. Mister Makdonald Cenu
bi Amerikaya gitmek üzere kızı ile 
beraber yola çıkmış ve Reiııadel Pa
sisko gemisinde kalb sektesinden ve
fat etmiştir. Makdonald yetmiş bir 
yaşında idi. Bermoda adaları önün
de çıkarılarak cesedi tahnit edilmiş
i tir. 

Geçen pazartesi günü Makdonald 
ile kızı Liverbol'dan hareket etmiş
lerdir. Yolda giderken kızına: 

- Bütün sükun ve sadeatlerin en 
rahatını aramağa gidiyorum.> De -
miştir. Eski başvekil Cenubi Ameri
kada Poroyi, Şiliyi ziyaret edecek 
ve aradığı sükun ve rahata doyduk
tan sonra memleketine dönecekti. 
Makdonal'ın ölümü haberi ilk ola· 
rak radyo ile İngiltereye verilmiş, 
bunun üzerine umumi bir teessür 
kendini göstermiştir. 
Makdonaldın iki kızı bir oğlu vardır. 
Oğlu müstemlekiit nezaretinde bu· 
lunur. Kızı ise babasının yanından 

ayrılmazdı. Fakat bu sefer diğer kı· 
zı ŞPil.j beraber seyahata çıkmıştı. 

1 Kızı babasının ölümünü haber alın
ca kaybettikleri baban ın kıymetini 

\

söyliyerek derin bir surette tessürü· 
nü göstermistir. Eski başvekil Bald
ıvin de çok müteessir olduğunu söy
lliyerek Makdonald'ın kızına nasihat 

!etmişti'::_ 

Anadolu 
Yakası 

Atlı Spor 
Klübünün 
Y eııi çal4maları 

kliible yakından 
münasebetile 

alakadar ola ıı 

MURAT KYAHAN ask • sıra ı e ızı 1 o an a rıye !karsısındaki mechul askerin l<abrıne 

1 
Crlednin arasını yararak ortava dikerek oradan. ayırmamıştır. İsle Atlı spor ve kulüpçülük zihniyeti· 

s kın,. l" b kl • t 1 • • k ~b .. • ve po ıs unu ya amaga e- bu hal Tngiltere soğuk kanlılığına ııiıı münasebatını anlatır eıı yeni 
la bııs ede.-ken o da bağırmaııa b?Ş· bil\ ük bir msal olarak gösterilmek- bir mesele ortaya koymuş olacaktır, 

llııştır: tcdır Mcrasımin hic bir noktasına Bu yazıdan sonra sessiz sadasız ça-
tır- Bu sızin ynptığınız riyakarlık- Jııa:cl gf'!mcmış. havkıran adam tev- 1!§ılcm Binicilik hakında bir anket 
~. · Sız harbi hazırlıyorsunuz. Jof olunmustur O(ll\IŞ olacağız. 

• ııı , ._,ıı 

c~;~·;t~~·;;~ .. ~:···~~i~~~·;~~---........ _ ............. __ ....... _._ 

·ı 

Selanikli İspanyol Y ahudisinin 
()turduğu apartıman tekin değilmiş 
'l\:;an•ada g. izlı bir casus sebckesi 1 
cııı\~na çıkarıldığını SON TEL - Be gaz Rusları takip eden bu 
Dı,nk··· bır 1<aç gün evvel yazmıştı. b p 
t.er u Posta ile gelen Fransız gaze- şe eke ariS telefon hatların• 
~~l ıncte bunun tafsilatı vardır. 

.. ,: ki: da geçen konuşmaları 
li;ın .,nsada bulunan beyaz Ruslar - 1 
l'raııı Ondamenski isminde birı, gene dinliyor muş I 
1~11 :~da _Ruslar tarafından ııe~redi- ----------------------·---------' 
~ rıı henı Rusya• isimli bir gazete şevikler Rusyayı eline alınca Ge -
~'" 1 

arrirdir. Bu muharririn bir • ~ renski ile arkadaşları kaçmışlar, 
Va,d l!edenberi evinde telefonu ır Fransaya gelmişlerdir. Fransada 
~'Ilı . Fakat evveline çıkmak 15- Geranski , Yenı Rusya. gazetesini 

i
le Bonevetist de telefon alıyorlar. 

Bunların teli de Fondamenski'nin 
j (DetJa'71l 7 in~ i ıagfada) 

S - S O N T E L G R A P - 17 lklncltetrln 9"\7 
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SpoT semasından sinema alemine akan yıldız Sonia Haine yeni filmlerinde Uçan Melek unı·anını cldı. Kii
çük yıldız Şirley, Soııia Haine'nin bu İ§telci maharetine her halde hayran .Cılmıış ki, Sonyanııı paten yaparken 
giydiği acaib ayakkabılarını dikkati e tedkik ediyor. 

Zevcenizin artistler gibi giyinmesi 
hoşunuza gider mi? 

.................. ······ ............................... . Zevcenizin, kardeşlerinizin, ya
hut çocuklarınızın artistler gibi gi • 
yinmeleri hoşunuza gider mi suali· 
ne Amerikalılar çok tuhaf cevablar 

Ronald Kolman'ın 
Yeni bir filmi 

,.. 

vermi~lerdir. 

Bu meyanda genç bir evli adam 
diyor ki: cMarlen Dietrich'e bayılı
rım, fakat hiç bir zaman karımın o
nun gibi giyineceğim diye yapacağı 
masraflara göz yummam.> 

İhtiyar zengin bir baba demiştir 
ki: cKızımın saçlarını bile Hathari-

/ ne Hepburn gibi taratıyorum, ve o
nun gibi elbiselerle gezdiriyorum bu 
benim için güzel bir hatıra gibi bir 
şey, hem sonra kızım da Kalhorine 
gibi ince ve uzun boyludur yakıştık· 
tan ve bu elbiselere lazım olan parn 
mevcut olduktan sonra neden kızım 

cZenda mahpusu• ismindeki film· 
de Ronald Kolman'ı tekrar görece
ğiz. Bir zamanlar bütün kadınların 

da onun gibi giyinmesin? Artistler randa gibi uzun tüller, yerlerde sü
de insan değil mi• Onlara neden ay- rünen Elbiseler? Böyle gayri tabii 
rı bir mevki veriliyor ve her yap- kıyafetle bir kadın güzelleşmez bi
tıkları mubah görülüyor?. • liıkis çirkinleşir, her kezi kendisine 

(Devamı 7 nci sayfamızJ .. ) 

v 1 g~lırse R . d · · · 
• ha ·b us~ a a yırmı sene e' - cıkarmış Fondamenski ile arkadaşı 

~· 1 esnasınd·• Ge•·enskı" ı·htı·1a· ı·ı • ' 'll>u u ·• • 1 Zitoviyef'i de beraberine almıştır. 
~. Çarlık devrilmişti. Sonra bol- Gazete çoktanberi çıkmakta, Rusya 

haricine çıkmış olan Beyaz Rusların 

vasıtası olarak intişar etmektedir. 
Zitoviyef de Fondamenski'nin apar· 
tımanında oturuyormuş. 

Kafasını 5000 
lirasına satan 

ingiliz 
adam 

Kızı J 5 yaşında olan bir anne fe· baktıracağım diye acayip kıya!etle
na halde itiraz ederek· cBir kadın re girmek kadar gülünç şey yoktur, 
veya bir genç kil daima s~deliği /kızıma böyle bir eJb;se yaptırmak, 
muhafaza etmelidir? Nedir o Isa Mi- aklımdan bile geçmiyor .. 

• • • • • 
Esrarengiz ( Mystere) şeylere 

Fakat bunların ne yaptıklarını 

günü gününe öğrenmek istiyen ca
suslar olduğunu unutmamalı. Bu ca· 
suslar geçenlerde onların oturduğu 
apartımanın pek yakınında bir yer 
kiralıyorlar. Kim kiralıyor?. SeH\
nikde doğmuş bir İspanyol, belki de 
bir yahudi. Adı Rafael Bonevinste
dir. Fakat Ştaynberg isminde Ro -
manyalı olduğu söylenen bir ku
yumcu da bu kira ile apartıınan tut
makda aJakadardır. Apartıman ge
niş bir yerdir. Fakat bir müddet son
ra Boneveniste burada oturmakdan 
vazgeçiyor. Romanyalı da burasını 
başkaları için tutuyor. Bu adam Pi
kar isminde bir Fransız mühendisi
dir. 

Telefon hatları gelerek bir mer -
kezde toplanmaktadır. Ştaynberg i- Lorey Oıga 

Son günlerde Londraya Lorey 01-
go isminde harikulade riyaziye bilen 
b;r Macar genci gelmiştir. B u gen· 

cin riyaziyeye olan kabiliyeti o ka
dar normalin fevkindedir ki Ameri
kalı cerrahlar şimdiden gençle pa

zarlığa girişerek 5000 sterline kafa
sını satmıya razı etmişlerdir. Yalnız 

bu hususta sitem ctmekde ve bu 5000 
liı adan maalesef hayatta iken isti
fode edemiyeceğini, çünkü öldükten 
sonra paranın ailesine geçeceğini 

söylemektedir. 
Daily Ekspres muharrirlerinden 

biri Olgo ile yaptığı bir müliıkatt,1 
muharrir kiığıd üzerinde! 40 haneli 
biı rakamın 3 üncü kuvnete ref'ini 
uzun bir müddetde yapmış ve lıila
hara ayni ameliyeyi Olgo'ya tekrar
latınca 2 rnni~·cde cev3bı alnbilmis-

(Devumı Yedınci sayfad.ı) 

inanır mısınız ? 

1 Pariste bir gazete bo~·ıe bir ar.ket 
yapmıştır ve aldığı cevablarııı t•kse-

ris. artis!lerd~n gdmı tır. 

(Dtucmı 7 ncı •aufada) 
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[Eski bir ekşamcının defterınaen 1 

Yazan: 
w • 

Osman Cemal Kaygılı 

Ehlimuhabbetlerle sevişmenin 
sırrı nedir ? 

- O mücevherler baŞka, benim - Onu sen affedersin e\•ladım, o-
sendc bulduğum cevher başka ... O nu sen affedersin! Diller için, ehli 
senin dediğin mücevherler, cevher- kemallff için, Arifler için, Zarifler 
ler, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt ıiçin Apustol'un ıneyhnnesi de birdir; 
gibi mavi cevherlerdir ki benim sen- />ı yasofya camisi de birdir; tekye de 
de arayıp bulduğum ve chlikemalin ide birdir, kilise de birdir, mescidde 
başkalannda arayıp an~k binde bir birdir, medrese de birdir, manastır 
kişide bulmuş oldukları cevherlerin da bir ... Hatta belki sen işitmemişin-
yanında onlar metelik etmez. dir: 

- Aman demeyin ağzınızı öpeyim, c.Mescidle 
şu halde sizin bende ve clılikemal 
dediğiniz zevahn binde bir kişid~ 
bulabildikleri cevher ne mene şey

111edreseyi bahşeyledik 

sofulara!• 
.Hakka ibooet etmeğe yeter bize 

meyhaneler!> 
miş acaba? .. 

- Sırası gelince onları da birer 
birer anlatırım sana! Şimdi geçelim 
dördüncii mısraa: 
cEhli dil, içmiycm insanlara kıymet 

Diye başlıyan meşhur ilahi ı;ardır 
ki ah, bizim ihvandan sesi güzel Sü
leyman'la LUtfi burada olsala!"dı, 

onlara bunu okutub da sana bir din-
!etseydim. Ne ise, başka bir akşam 

biçemez, o da olur. 
- Kendilerine ehli dil denilen - Lfıkin, saat bir hayli gecikdi ga-

kimselcr, vakıa içmiyenlere de pek liba! 
füa bir lnymet biçebilirler. Fakat bu- Deruni satine bakarak: 
rada içmenin iki manası vardır, bi- - Yok daha erken... biraz dnha 
ri şu meclisdeki bizim içişimiz, biri muhabbetimize devam e.iebiliriz! 
de ehli dilin, ehli kemalin kalbi içiş- Ehli muhabbet hakkında söyliye
leri ... Bir de hiç içmiyen1er, ne ağız- ceklerimin bir kısmı sonraya kalsın, 
l:ırına aşkın şarabından bir katre, gelelim ehli firaka ... 
ne de kalblerine bir damla akıtmı - - Onlar da sevgililerinden ayrı 
yanlar vardır ki işte burada kasd on- düşenler olacak! 
laradır; yine ehli kemal onlara da- - Evet amma ... Bunların sevgili
hi birer kıymet biQCI'1er amma bu Ieri kim, bunlar o sevgililerden nn
kıymet nrtık bir alay solda sıfırdan sıl ayrı düşmüşler, iş orada ... 
ibarettir. Bu ciheti de başka bir nk- Bu aralık, yanm saatten beri a
ştım ayrıca ve mufassalnn yine izah yakda tezgah başı yapmakta olan 
ederim. kendi gibi pos bıyıklı, kara sakallı, 
Beşinci mısraa geçelim: klsarak boylu, zayıfca biri Deruni'-

cİ çin ey ehli muhabbet, için ey ehli nin karşısına dikilir, sağ elini kalbi
jirah ne bastırarak: 

[Sağ elinin parmaklarını sol eli - _ Muhabbetiniz gani ola! 
nin üzerine vurarak]: Ehli muhab- Deruni - (Ayağa kalkıb geleni 

1 20 inci asır 
Sür'ati 

( 4 üncü sald/ec!en clevam) 
ki de bu emelini bütün Akdenizi es
ki Roma imparatorluğu gibi kendi
sinin bir havuzu haline koymak ga
yesindedir, bu maksadına vasıl ol
mak isterken karşısında İngiltere ve 

SOLAN GOLLER 
vazan : irfan Göksel 

Fransa gibi iki denizci devleti gör- Ilık bir ilkbahar sabahı. Tatlı bir bindeki sevgi hiç değilse sönmiye -
mektedir ve görecektir. O halde 1- rüzgar ruhların derinliklerine işle· cekti. 
talyanın böyle parlak emellerini ye- yor. Boğazın beyaz yalıları derin bir Anladığını zannettiği Necdet'in 
rine getirmek için istinad ettiği do- sessizlikle uyuyor. knlbinin içini okuyamamıştı. B1r 
nanmanın önümüzdeki senelerde Boğaz.içinin en muhteşem yalılan- !çokları gibi parayı, bu büyük knv
nasıl kuvvetleneceğini merak etme- nın birinde, denize karşı odasında veli sevgisine ve aşkına tercih et -
mek mümkün değildir. Önümüzdck! genç bir k1Z yatıyor. Yatağından ha- ımış, taparcasına sevdiği Necd~t o da 
bir kaç sene zarfında Akdenizde ye- fifce doğrularak odasının pancurla- ! paranın esiri olmuştu. Scvil~iğıni 
ni yeni İtalyan harb gemileri göni- nnı açıyor. Kimbilir uykusuz, ha - zannederek seven, 7.avaUı kalbı al • 
nccektir. Her biri 35,000 toııluk 2 yallerle geçen kaçıncı gecenin sa - danmıştı. Necdet beş senedir süren 
zırhlılarının 934 denberi inşaatı ar- ıbııhı. Mavi gözleri mavi denizin her- bu aşk hikayesini, tam b!r mU\·affa
tık bitmiş bulunuyor. 4 tane de eski r&k sularına takılıyor. Kulaklarında kiyetle idare edebilen bir dram ak
kruvazör şimdi yepyeni bir hale kon-(Necdetin akerdiyonunun sesini du • törüyôü. 
muştur. Bu seneden itibaren it_a~y~n lyuyor, kendisi için çalınan tangola- Elinde buruşturduğu mektubu bo-
donanması 74 parça harb gem1s1 ıle lrı dinliyor. {;>nzın sularına bıraktı, kalbine göm-
mücehhez bulunmaktadır. Donan - Sanki Necdet eskisi gibi tan yeri düğü aşkı gibi, onu da sulara göm
manın hali hazır tonajı mecmuu lhenüz ağarmadan, minicik sandalıy- dü Sevgisiyle, guruyla, şerefiyle 
216 parça imiş 435,000 dür. İtalyan- la yalının önüne gelerek, onun tan- l eğlenenden intikam ~lmalıydı. 0-
ların yeni deniz programlarına göre gosunu çalıyor, kalbinin sesini aker- lnun alacağı ·ntikam ne olabilirdi, 
şimdi bir takım gemiler daha yapıl- diyounun beyaz tuşları üzerinde du- !hayat ondan acı intikamı almamış 
maktadır ki bunların mikdarı 22 dir. yurmıya çalışıyor. Bu hakikatler tam mıydı?. 
Bu 22 muhtelif harb gemisinin to- iki s_enedir maziyve karıştı: ~alnız Çehresi balmumu gibi sapsarıydı. 
naj mikdarı mecmuu 100,000 olacak- kalbınde bıraktıgı tatlı hır ızden Artık fazla düşünemiyordu, sanki 

tır. başka bir şey yok. . . şuurunu kaybediyordu. Başı ağrı -
Buna karşı Fransanın yeni vaziyç- Necdet İstanbuUu orta hallı bır a- yordu. Biraz açılmak zannıyla bal • 

ti ne olacak?. ilenin biricik oğluydu. Babasını bil- kona çıktı şezlonguna uzandı. 
O da yarına kalsın... mezdi, büyük harbde şehid düşmü~- ' ••• 

San'at 
Bahisleri 

( 4 üncO sngfadan Jevam' 
gine hiç uymıyan, devlerin yanında 
cüce1erın kucak kucağa koklaştık -
Jarını görürsünüz. Bir şehir planının 
henüz yapılmamış olmasından ve bu 
planın tatbik edilmeden evvel imar 
işine başlanmış olmakdan çıkan bu 
çarpuk çurpukluk insanın gözlerini 
allak bullak etmekten hali kalmaz. 
Yollar o kadar karmakarışıtır ki bir 
ecnebiye şu sözleri söyletmiştir: 

cSizde posta müvezzilerini takdir 
etmemek elden gelmez. Bu kadar 
karışık yollarda, adres bulmalarına 

tii. Topçu kaymakamı olan babasın
dan, bağlanan maa~la zorlukla geçi
nebiliyorlardı. Dul kalan anasıyla 

fstanbulun kuvtu bir semtinde. asu

Sermin'in baharı ve yazı, iimidsiz, 
neşesiz geçti. Rütubetli bir sonbahar 
gününde Şişlideki kuzininc gitmiş, 

de bir hayat süriiyorlardı. Tahsil ça- vap?r~ kaçırmamak ~çin l~o~u-~ -~er
ğına gelen Necdet, dayıs.mın ar7.u- lcmıştı. Vapurdn da x:endını uşut -
su ,.e yardımıyla Robert Kolleje yaz- müştü. O akşam, yarım baş ağrıla -
dırıldı. Necdet cahşkanlığı. ışıldı - riyle yatağa düşen Sermin kalkama
yan zekası sayesinde günden gijne dı Zatürree yakalanmıştı. Ateşler 

ilerliyordu. Kollejdeykcn bir top - içinde yanarken Necdet'i sayıklıyor
l:mtıda Sermin'le tanışmıştı. Biri - du İnce ve hassas vücudu bu iki 
birlerini benimsemişler, ve hağlı -
lıklarmi gizliyememişlerdi. Koleji 
bitirdikten sonra. gene dayısının 

'

gayretiyle İngilterey(' mühendislik 
t~hsiline gönderildi. Nccdet'in bu 5-
n! yükselişi, kendisini şaşırttı, bir 
çocuk gibi şaşırttı. Sermin Nccdet'i 
uğurladı, rıhtımda sadakat yeminlP.-
ri, göz yaşları arasında ayrıldılar. 

hastalığın nteşinc katlanamadı. Kal
bini yakan ateş hepsinden kuvvet • 
liydi ... 

I Bir hafta geçmeden ölüm onun 
gt;l yüzünü soldurdu. 

SOLAN GÜLLER onun neşe sa -
çan yüzlindeydi. 
············· .......................................... . 

1 
1 RADY~ 

BUGO'NKÜ PROGRAM 
Akşam neşriyatı: . . . 
Saat 18,30 plakla dans musıkıSl. 

19 Bimen Şen ve arkadaşları tara · 
fından Türk musikisi, 19,30 ha\'3 r•· 
poru, 19,35 radyo fonik komedi: (13~ 
har hastalığı), 19,55 Borsa haberlcrl· 

ı f n · 

1

20 Mustafa ve arkadaşları tara 1 

dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
120,30 Ömer Rıza tarafmdan Arapça 

1
söyle''• 20,45 Nezihe ve arkadaşla;; 

1 

taraf mdan Türk musikisi ve ha 
şarkılan, (Sa.:ıt ayarı). 21,15 ork:~. 

l
tra, 22,15 Ajans haberleri, 22,30 pla 
la solo, opera ve operet parçala_~11

1 ' 
- u 22,50 son haberler ve ertesi gun 

programı, 23 son. 
YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: . . • 
Saat 12.30 plakla Tiirk musıkısı. 

12.50 havadis. 13.5 muhtelif plak ncŞ· 
riyatı, 14 son. ~ 

~
ll~ını;ı TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
11 ~·• TiYATROSU 
"' ın ı . k sını ım ''. Dram ve Pıyes ı 

lı\fn~nıJ Bugece sant 20-30 da 

lspanyol bahçelerinde 
3 perde 

Yazan: joze Feliu Gadina 
Terceme eden: M. Feridun 

Pazar günü günduı saat ıs.soda 

• ım

8
'!1~ Eski Fransız tiyartosu~a 

;ıııljj f!ı ŞE HIR Ti YA TROS 

1~;ıı~I ~~ OPERET KISMI 
1 Bu gece saat 20.30 d• 
JIU.ll ı 

Ate, böceği 
4 perde komedi 

Yazan: Molnar 
Terceme cderı: K. Necati 

Pazar günü gündüz saat t5,30da 

• ÇOCUK· TlY A TROSU 
Cumarlesi, Çarşamba 14 t• 

LA EONTEN BABA 
Yazan : Ekrem Reşit 
Müzik : Cemal Reşit 

• 
Şehzade başı 

TURAN 
TİYATROSU bet, ehli firak ... Bunlar kimler; bi- kucaklıyarak) vay, Selman'cığım. 

liyor musun?. canım, ciğerim, iki gözüm, nuru ay-
- Sevişenler, biribirlerinden ayrı nim, sensin ha! şaşıyorum.• Vapur su gibi, ruhlarını da köpür -

terek gözden kayboldu. Ertuğrul 

Sadi Tek 

Bu gece saat 
20,30 da 

San'atkar Naşid ve arkadaşl~r~l 
Okuyucu Küçük Semiha ve :Mış 

Varyetesi 

düşenler galiba! _ Benin1 ya! Madem ki mimari bir şehrin kos- ••• - Amma hangi sevişenler, nasıl _ Geç otur, şöyle! tümüdür. Ona en yaraşan hem de i-
. el' d k .. ı d' Necdet Sermin'le mektublaşı -sevişenler, ne vakit, nasıl biribirle - Selman yanlarına çöker ve De - yi bir terzı ın en çı mış, guze ı-

b. Jb' · d' k kt' yordu. Ona haftanın muayyen gün- TiYATROSU 
rinden ayrı düşenler?. runi, Turhan'la onu biribirlerine ta- kilmiş ır e ıse gıy ırme gere ır. 

t b l · h ·· · · ı lerinde muntazaman yazıyordu. Fa-
HAREM AGASI UD MEŞK 

EDİYOR - Orasını pek bilmemi mtır. Deruni'nin söylediğine göre, stan u ıse enuz pıJama arını 

' ak kat her gc,.cn gün. yazılarındaki so-
BAI~IRKÖY'dc cuma günü akşamı 

ÇAMURDA ZAMBAK 
Vodvil (3) Perde 

- Yaan ... Mesele orada. B me- Selman da ashabı crnltı.kden ken - çıkarmamıştır. "' 
h el k d k ·~!"'!'"'~ ............... ~"!!!!!!"'~~-~~~~ ğukluğu açıkca gösteriyordu. Son Taklidli komedi: 2 Perde d .. 

fl<.'la, birazdan mey an er ·apan ı · · disi gibi bir ehli dildir. 
d f ~ ~ ler, mangırları alıb huu, eyvallah bir aydır yazdığı mektublarm hiç 

tan sonra ŞU karşı a çi te nara ça- Takdim işi bittikten sonra Deruni 
Hoşkadem gebe: Komedi 1 per ~ 

d demeli ... Ve buradan arabayı çe - birine cevab alamamıştı. Acaba lan Sulukuleli oğlan da evine gi er, (Ehli firak) meselesine döner ve bu-
kl ·ı · · ı kib......... Necdet'e ne olmuştu? Vahşi bir kuş yavu usu ı e scvışır. nun için de bir hayli sövlenib altın-

k J Turhan: gibi çırpınan kalbinin kanatlan ol-- Tabii scvişece ... cı mısraa atlar: 
- Fakat o sevişme nerede, bitim d - Timarhaneye gitmeli! saydı. onu hiç düşünmeden Necdet'c 

cSeri ho-c: olmıyan insan süa ayı se- sal verecektı· Sermı'n bugu··n ı"çı"ndr. 
ehli muhabbet dediğimiz insanların ,. çenıcz· ı Deruni, Turhan'a gizlice sus! işa- 1 

· · 
sevişmeleri, sevgileri nerede?. reti yapar. eizli bir acıyı duyuyor, başına gele -

Bu mısradaki (SC'ri hoş) sözü bil- cek felaketi simdiden seziyordu. Ka-

l 
- Eh

1
li m~h.a~bet d~iğ~ni~ kımsc- ,diğimiz bayağı sarhoşlar demek değil- Serseri: p:nın zili, daldığı hayallerden ken-

er nası scvışır er ve ım erı sever- dı·r. Yanı' soz·· u", sohbetı' ~·erı'nde, kal- Timarhane, kumarhane, karhane, d k 
Baş, diş, nezle, grip, romatiznıa J disini uyan ırdı. Koşara postacıyı 

ler? bi vicdanı temiz, kafası dolgun, file- mehterhane, tersane, Feshane, efsa- karşıladı. Özlediği vazılara kavuş -- Sana şimdilik şu kadar söyliye- J 

yim ki onlardaki sevgi, sevişme, aşk ri olgun ayni zamanda aşkın şarabı- ne... muştu. Mektubu gözlerinden dökü- ve bütün ağrılannızı derhal keser, 

bizirn nadan, ham ervah dediğimi- nı içmesini bilen kimseler demektir. Turhan: len sevine yaşları arasında açtı. i . 
Y .. d d kt' ? - Estane, Mestane! · d k k. ~ t k k ı 1"' 

icabında gUnde 3 ka9e allnabilir • 
Taklitlerinden sakın1nız ve her verde israrla z insanlarınkinden büsbütün baş- - a sua a ne eme ır. çın en çı an agı , urşun a E"m ~-

Serseri: k 1 t 1 t d "' kadır ve onun için (Ehli muhabbet) Buna Selman cevab vermeğ~ ara anmış şu sa 1r arı aşıyor u: 
denilen bu adamlara biraz da ehlul· kalkışır: - Kuru kuzu kestane... Telgraf- Sermin, G R İ P İ N isteyiniz. 
lah derler. _ Süada onlara denir ki... hane, postahane ... Hastahane ... Bun- Beni artık bekleme. Burada karşı-

1i ,_ KA ·ş E 1 - Aman beybabacığım, böyle A
pustol'un meyhanesindeki rakı sof. 
rasında chlullahdan, mclüullahdıan 
babsolunur mu? Burada olunsa o
lunsa niluvcı Abdullahdan. yahut ço
rukların yollarda: 

Abdi Abdi, 
Dolmayı kapdı; 

Dolma sıcak: 
Ağzını yakdı! 

Diye kızdırdıkları Zırtullahadn 

•ohsolunur . 

Karşılarına perişan kılıklı, saç sa
kala karışmış esrarkeş, yarı kaç'k 
bir serseri dikilir; elini göğsüne bııs
tıararak: 

- Huu, eyvallah... Allah, eyval
lah .. Muhammed, Ali.. İçenler Veli, 
içmiyen deli ... Yağmurun seli . .. Ba
cının eli... Tanburun teli... Baba ... 
mm beli ... Dondurma neli ... Kava
ğı yeli ... Köpek memeli... Helva ve-

1
1 meli ... (elini başınıı götürerek) ba
şımın keli... ve müsaadenizle eren-

ların hepsi bizim için bir ... (Elini taştığım bir misle evlencC'eğim. Ba
kalbine koyarak): Destur ya hazre- na hak vereceksin, milvoner bir a
ti Pir! danım biricik kızını red edemedim 

Deruni ile Selman serserinin a· BE-ni unutmazsın, sana da ivi kıs -
vucuna biraz mangır sıkıştırırlar, metler dilerim. 
serseri bir huu! eyvallah! daha bas~ Necdet 
tırıb yürür. Mektubu zorlukla tam:ıml ·ynbıl-

Turhan - Deruni'nin kulağına e- di. Gözlerine inanamıyordu. Sevtnç 
ğilir) galiba bu da sizlerden ... Şe~· ya~ları kedere, sevgi hısleri nc·frete 
pardon. bu da ehli dillerden, arifler- döndü. Fakat onu hala sevdığini içi 
den, zariflerden olmalıl sızlıyarak duyuyordu. Kc~ke ona 

(Devaınt vm·) yazmasaydı, ümidlc yaş:ıyacaktı, ksJl· 

NEOIAl~IMA 
Grip, Baş ve Diş Ağ~ılnrı, NeHalji, Artritizm. 

. rna 
Romatız rt""" 
~ 
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Tef ik No • 26 Hintli seslendi : Seni, çok merak Ntiğin o meçhul ba, benim haliı.sıma sebep teşkil e- de aradığını, bu yüzden baş ·di"ll' r a •• ha;..;ı-
- Mis Krosu şahsen görmedınız; fıleme göndereceğim.. orada, belki; dccek miydi ?.. neler geldiğini anlamak ve le faY' 

ASUS 
N~kleaen : Celll Cengiz 

- Bu kadını tanımadınız değil mi? 
- Tanımadım ... 
- Bu cevabınıza itimat ederim, 

çünkü SfZ o kadını tanımıyorsunuz ! 
- Kimdir bu kadın ki, beniın zih

nimden geçtiği ve beynimde yer et
tiği halde, ben onu tanımıyorum?! 

- Macerasını dinlediğiniz kadın!. 

Meydana çıkanlmasını deruhde etti
ğiniz kadın! .. 

- Tanımıyorum .. 
- Yalan söylemeyiniz, Koloncl 

Hazretleri ! Asil insanlara yalan söy
lemek, hakikati inkar etmek hiç te 
yakı~mıyor, Sir ! 
-Tanımıyorum.. asla tanımıyo

rum ... 
- Mis Krosu tanımadınız, fakat, 

onun yanındaki adamı da mı tanı • 
ınazsınızı 

Duvara dikkatle baktım; teşhis e
demediğim kadının yanında duran 
Bombay Valisinin şoförü idi, 
Bağırmak istedim .. 
Sesim çıkmadı ... 
- Bu adamı tanıdım, dedim, Mis

ter Krosun şoförü olan Hintli bir 
gençtir. 

Sihirbaz, gözünün birini açarak, 
bana baktı: 

- O halde tereddütsüz hükmede
bilisiniz ki bu kadın da, ~inde koş
tuğuuz Mis Krostur. 

Bu esnada du\?.ardan hayalini gör
düğüm kadmın siması büyüdü ve 
bana biraz daha yaklaşır gibi oldu. 
Kendi kendime : 

- Ta kendisi.. dedim, Mis Kros .. 
Kocasının bana gösterdiği en son 

·resmine cok benziyor •. 

11akat, itiraf ediniz ki, en son resmine seninle karşılaşırız .. fakirlerin o a- Ben bunları düşünürken, Hintli, tı günü gününe takib etmek ço ··ııitı 
çok müş::ıbihtir. lemde sürdükleri saltanatı görür - sol kaşını kaldırarak : dalı olacağı için, müli'ızım ~~~~lU" 

·· ı Yed· kat arc:a ç k k k .. · not defterı"nden buraya ycdı gı.ı Zihnimden geçeni derhal keşfe- sun. ı ıı: ı ·ma • ureı ar- 1 - Merak etme, dedi, sana nihayet 
den bu sihirbaz adama fena halde zı bir uçuşta devretmek. Merihin, :ıltı ay uyutmaktan başka bir ceza müşahedelerini naklediyoruJ1l· 

kızmıya başlamıştım. Kamerin sırrına vakıf olmak, Buda tertip edecek değilim. Çünkü, ruhu- * vuts'ı.Jll 
Vücudüme haklın olsaydım, şüp- ile karşılaşmak, hasılı bütün dünya- r.un asaletine şahit oldum. Ba7.1 ruh- 1 - Birinci gün: Koloncl 0ıı ' 

he yok ki derhal gırtlağına sarıla _ yı bir anda dolaşmak, senin için, el- lar vardır ki, benim csaretime ta _ Fakirler sokağına girdiğin~u!ıı ~q, 
caktım. Benimle devam eden musa- bğ;tte _ç~k keyifli bir i~ olacaktır, de- hammül cdemiyerek, isyan eder ve ~ar~ı e_v~·· önünde durdu 

lu:be hududunu müstehziyane sual- ı mı ... vücutlerini tehlikeye düşürürler. Sen zu; e gor u~. ldu" bilrxıi]O ~ 
!erle genişleten Hintli, iki gözünü Bu sözler üzerine, bir an için kcn- s.lkin, halim ve muti bir ruh taşıyor~ onra5nas1ı ve net. ° Koıorıel'de 
birden açtı .. ve üst dudağının kcna- dı' varhg~ımdan tiksı'nmı"stı·m. A k b- 1 k" h 1• . ram... aat er geç ı ... • sun. nca oy e sa ın, a ım ve ıta- h be k 
rıııdaki çizgiler biraz daha genişleş- Bir Hintli benim kafamın ve kal- kA hl k d" A • a r yo .. 501'11' 

at ·ar ru arın en ı alemınde ce- Halbuki Kolonel Vuts ba .. oa,1:'2crı ti. bimin içinde geziyor, kendimden bi- velim etmesine rehberlik <>debilirim. d P-

- Boynuma sarılmakla beni mağ· le sakladığım en mahrem esrarımı l\rnstcrih ol ve korkma !.. ğın başında şu emri ver- ı. det et' 
ll:p edeceğini mi zannediyorsun? .. yüzüme vuruyordu. ben iki saat zarfında 8"·.ıııdlld 1' 

Hintli birdenbire ellerini göğsüne mezsem, girdigıw ·m evi basıb 1 
Görüyorsunuz ki, size §U son muha- Bu ne esrarengiz bir adamdı va- k t k ·· 1 · · k d K 

d .. 1• S d" h"t t J avuş urara goz erını apa ı. en- ma koşarsınız.• 
vere en ıtıuarcn • en> ıye 1 ap e - rabbi ?!.. di Iisanile bir Şeyler okurken, ben ı· 
miye başladım. Mademki boynuma Tamam üç saat geç ı. rlııt'· 
sarılıp beni ifna etmek fikrin desin! Artık kafamın içinde düşünce, de kendimden geçtim... Memurlar etraf da do~~~ıyco bııJ<ılll'' 

mantık, esrar, muhakeme namına * Ü d gın ıc. O halde bunu, hasmım için ben de stadın avdet etme ı . 
0

1acl! ' 
bir şey kalmamıştı. Bütün hüviyeti- M·· ı · (D ") · d fte · b b' f l.k t gcıınıŞ tl' düşünebilirim. Fakat, ben sizin gibi u azım epsı nın e rı... sa, aşına ır e a ·e rtlılrB 

hein ve zalim değilim. Elime geçir- imi çalan ve beynimden toparladık- _ 8 _ Sokakda muz satan iki r1le 
diğim hasmımı sadece uyutmakla larıma kadar bütün asabıma hakim Sihirbazın mahzeninde yattığım 
iktifa edeceğim. Hem, sen bu uyku- olan bu esrarengiz adama, cismen esnada, bittabi hariçte olub biten iş
dan çok memnun kalmalısın! Çün- olduğu gıbi, ruhan da teslimiyet gös· lerdrn haberdar değildim. 
ku, burada a1elade bir uvku uvuva- tumektc:n bnska haliıs ç•ıresi kalma- 1 Bu müdet 7.arfında, İngiliz zabıta 
cnk dci!ilc;in ı mı~tı. Maamnfih bu tcc;limivct, aca- 1 ıncmurbrın•n h<·ni nasıl ve nereler-

zaktan işaret verdim. 
- Benimle geliniz! .. " dÜıct· 
Satıcılar peşimden yuru çaıd111" 
3 numaralı e\rin kapısını 

1
,0 r) 

(Dcı·a1111 
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lı ıstanbul Levazım Amirliği ., 
Satınalma Kotnisyonu ili.oları 

Operatör M. Kemalin 
konferans ve konseri 
Şişli Halkevinden: ll/!l!/fl:!f//1111 1111"Jl'JJ'I [;;..,,,,,;;;,,.., 

ı Kafasını 5000 
İngiliz lirasına 
Satan adam 

(5 inci sagfarlan devam) 

İkinciteşrinin 19 uncu cuma günü 
Msçka kışlasının keşfi mucibince akşamı saat 21 de Halkevimizde Dr. 

tamiri 19-11-937 cuma günü saat 14,30 profesör Mim Kemal Öke tarafından 
da Tophanede İstanbul levazım a - (Kanser bulaşır mı?) adında mühim 
mirliği satınalma komisyonunda a • ı bir konferans ve Kolonya konserva· 
çık eksiltmesi yapılacaktı~-. Keş~f tuvarından mezun Bayan Celile E
bedeli 216 lira 5 kuruştur. Tik tem ı- nis Oza tarafından halk türkü teri 
nalı 16 lira 20 kuruştur. Şartname Ve wylenecek \'e bir konser Yerilecek
keşfi komisyonda görülebilir. İstek - tir. Herkes gelebilir. 

masıdır. !ilerin kanuni belgelerile belli saat- ı··· ·· ··· ············ ····· ····· · ············ .. ·········· Olgo hesablarım yaparken cebri 
malumattan istifade etmekte, ayni te komisyona gelmeleri. @ . ==-

c23t. c7432> MM.HAR _ ~ zamanda bütün çift rakamların mu· N°Rsı11oa - ·· -o_-: ==o.. 
rabbalarını bilmektedir. Muharririn * . . ... ~~~ · ~- -A mira/ Osmanlı imparatorluğu donanmasını 

takdir ediyor, nıağlup değilsiniz diyor 
d - ·· ·· . · ··; kle İstanbul levazım amırlıgı ıçın .,c :-.5 J!!!l;F::. -::;. c..-ogum gunu ve senesını o.!'>renme ı, . t~;~--~ ~ -;ş, 

1 ·· ·· d ·d • ·· 1 . 27000 kılo yufka 18-11-937 persembe ~ ,. _ _.. ona sa ı gunu og ugunu soy eyınce .. .. · , .. ;:::o,.• ::. ~ 
h . h tt d k I t gunu saat 15,30 da Tophanede sa - ı ~ ?,'~ ;. a mu arrır ayre en ona a mış ır. . c ....,. . 

Osmanlı Bahriyelileri vazifelerini 
yapmışlardır .. 

Bundan b3şka bütün hayatında ya- lınalma kon:ısyonunda kapalı zad- ~ ~~ '""#\·~§ 
1 d • · l · d d. · d b. ka la eksıltmesı yapılacaktır. Tahmın ~ --,...= sa ıgı sanı~·c erın a e ını e ıı· ç . . . . ,.... ~' 
· · · · · d ·· 1 · t• bedelı 3780 lıradır. llk temınatı w.; sanıye ıçcrısın c soy emış ır. b k 'fil. 

Muharrir Olgo'dan riyaziyeye na- 283 . U\'U l_ir~dır~ . Şartnamesi ,,,"" 
1 b l d • b 1 komısvonda gorulcbılır. Isteklıle- li sı aşa ıgını sorunca şu ceva 1 a - . · .. _ . • • 

ıyıce t A.1 · d h' b' · · · rın kanunı belgelerılc teklıf mek-nııs ır. ı emız e ıc ır rıyazıy cı . . 
t . · t' B b • M · ta d' · tuplarını ihale saatındcn bır saat ye ısmemış ır. a am acarıs n ~ ı . , 

ık ... '.k 'ftl'k h'bl · d d' 5 evvelıne kadar komısyona \·ermele-, . . . . . . . . .uçu çı ı sa ı erın en ı: Y_•- ;
232

, •
7
432, 

r !:ıı,ar ve Yicdanı umumiycye tek- ve bu suretle orduya, kendısını top- ıvıslerındekı ahenksızliklerc, yolsuz- şında iken daha rakamları bıle bıl- !!r!lı'.•••••••••••••••ııı ~ten arzederim ki, gerek birincı lamı ya \e yrni kuvvetler cem'ü tah- 1 luklara işaret olunacak ve nıhayet ır.iyor \'C mektebe gitmiyordum. Bir 
1 'll rpte ve gerek ıkinci harpte donan- şidine zaman w imkan temin ederek bahriyemize de sirayet ve intikal ey- )gün babamla bir arazinin ölçülmesi ' 

~ a,UJıdesinc dü~en vazifevi tam~ - bir scylübd:i gibi akıp gelen Bulgar leyen siyaset dedikoduları fırka ve isile meşgul olmak üzere dışarı çık-·•ıe • • 
ll ıı •fa etmiş, şerefini kurtarmıştır. taarruz ku,·vetlerini \'e onların mü- parti tclakkiyatı ve taraftarlıkları tık. 
~nu, Yalnı?. mağlup bir donanma- kerre savlet ve muhacemeleini Ça- ile alevlenen ihtirasat ve infialler Babam 79Xl3 metrelik bir arazi
d· 1 kuınandanı ağzından değil, tak- talca mevkii önünde tevkif ve jpta- yüzünde bahriye hayatı vahdetinin nin kaç metre murabbaı olacağı he-
ıt er· · · ı b b · ~:ılı . 

1 
i>c·k kıt ve nadir olan Ingiliz 'le muvaffak olan mütevazı ve zaval- ve siliih arkadaşlığı samımiyet ve sabile meşgu ulunuyor ve enım 

e rıyesi erkanından yani o devir- jıı donanma, bakımsız ve metrük bah- uhuvvetiniıı inhilal ve zevalile, bu- rahat durmamı rica ediyordu. Sebe- 1 b:ıde Osmanlı devleti hizmetinde riye ve bahriyelilerdir. nun yerine şahsi teferrüd ve tehak- bini sorunca kızdı ve senin yanınd~ 
Ilı U~an {Limyos) Paşadan da i§it- ••• küm daiyelerinin kaim olması cemi- 79 kere 13 ün ne ettiğini bulmak ka-
/nız için Amiralın bana hitabP.ıı Şimdi artık bahsimizin son kısmı- yet ve fırka kuvvetinin tesir ve nü- bil değildir, dedi. 
•uQndcrdiği mektubun bjr sureEni na gelmiş bulunuyoruz. D hadile fuzile haklı haksız tekaüde sevk, Ben hemen cevab verdim: 1,027. 
·~ bb be' 

Eski HAYDEN 

Yeni BAKER 
mağazalarını ziyaret edin iz. 
Mobilya husustında " EM· 
SALI ARASINDA ,, en iyi 
ve zengin çeşit ler bulacak-
sınıı. 

SALON, YEMEK ve 

r ı , a aynen kayıt ve naklediyo - J bıışlıyan bu mebhasde Osmanlı do- vakitli vakitsiz mevki ve ikbal temi- Bunun üzerine a am nı eve 
~.. . nanmasının mağlubiyet ve inhida- ni gibi vaziyetlerin, hareketlerin re- götürerek an name benim deli oldu-
s·"'"'m Ramiz Bey; mında bil\'asıta yeya doğrudan doğ- vaç bulduğu hakkında - halen hatır- ğumu söyledi. Ertesi günü Viyanaya •İniz. 

•' qkı_zki dün tekrar gördüğünmdeıı, ruya amil ve müessir olan sebepler- lıyabildiğim kadar - malümat ve taf- akıl doktoruna doktoruna giderek ' ilm•••••••ı•••••mi ·ıı ı aten pek memnun oldum. Do- . benim için ne gibi bir muameled<? 1 

YATAK ODASI takı mla
rını HER YERDEN lY! 
ye UCUZ ŞERAiT ve FIAT· 
LARLA tedarik edebilir-

• <ııı'nayı iki defa dışarı çıkarıp lıarb le bu donanmanın techızat ve leva- sililt verilecek ve buna aid misaller bulunulacağını sorduğu zaman, dok- ı ZA YI - 2461 numaralı arabacı 
e•nıenizl k t ge 1 zımının ihzarı işlerindeki ihmal ve irae olunacaktır. tor babama cçocug·unuz deli değil, ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini ''•'· e gere 'l:a anınıza 'CC - t .. 1 'd . (Devamı 'Var) 

""'e b 1 . k k tr b' eseyyup ere, ı are ve personaı ser- ı'hir ati.vyei ilahiyedir• dedi. İşte 
0 

va- alacağımdan eskisinin hükmü yok -•hı a myeye pe • ·ıyme ı ır ___ 1 

'lııq~et ettiniz addederim. Donan- k'ttenberi yekünlarla meşgul olmak-. tur . 

• , bnızın malüm olan 'Caziyetile be- Casusların Meydana çıkan tayım. Arabacı Abdürrezzak oğlu 
._

0

, •_r Yaptığı hareket, hakiki bir 1
1 Muharrirden ayrılacağı zaman Ol· Mustafa .. ,, marifetleri •ııı 0

1fakiyettir Artık bilfiil bahriye ------·--- gc §Öyle demiştir: 6 ay sonra giı.,.üş- Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
•d ~horebesinde tecrübeye malik oı.. tü .ğümüz zaman size bugün buldu- Mahkemesinden: 
''i"~·ız. Bıı muharebe, birçok balı- (5 ~ne/ •og/adnıı devem) benim nüfuz sahibi olduğumu ııö:e- ğtımuz yekunları tekrar söyleme)li Adapazarı Türk Ticaret Bankası ve-

lıe tııeıı•· d l . d . telefonu baglı olan merkeze merbut- rek arkamızı takib etmektedirler.> ,-iid"diynrum, demiş \'e kapıdan çık- kıli Avukat Atıf Ödül tarafından İs· tıt tzt> re eTs erın en zıya- . . . . 1'. _ 

,.:. ı . nıustefid 'l:e ıf..:ııa eylemi.;tir. tur. Mıhendıs Pıkar ıJe kuyumcu Zabıta tahkikatı gizli tutulmu~, tıklan bir san ive sonra tekrar geri tanbulda Galatada Voyvoda cadde -
~'lcıııe için de dersi ibret Jıusımın- Ştayııbeı_:g ellerind<'n iş gelen adam- Ştaynberg'in· apartımanında ele ge- )donmüştür. Çünkü hafızası kuvvet- sinde Bozkurt han Dördüncü katta 

•hem,,. t' d lar oldugtı için bu telefon şebekesı- çen şeyler kimseye gö.;tpr;lmemiş- li riyaziveci ·cnbsını unutmuştu. Sam Ovad.va .vanında bulunan Saul l ıye ı ı·ar ır. . b'' . ı·kı . k f 1 t· Şt b d . . . k 
e - Tc.p pek ehemmiyetli 9:,. nın uti.ın ınce ı erıne va ı om~- ır. avn erg c ışın ıneyaana çı - 1 Qyadya aleyhine 220 liranın tahsili-

d,: ıar ve kiraladıkları apartınıanda hır tığını anlar anlama?. ort~dan kaybol- Ronald Kolman'ın ne daır mahkememizde a<:ılan ala _ 
Co!· bu .. ,, 1 1 t k 0 antenckn bJzı tesisatın vardımile muştur. cak davasının cereyan eden muha-İ! · • Y'ı..: 0 ııııya ıace yo" 

11 Fondamenskı''nı·n t 0 1ı·nı· ken. dı.lerı·nı'n E · d d • k 1 · f ııu 1 
c vın e aran ıgı zarr3n ·.rısı ııç y • b' ·ı • k · d ~.k s Uk top, kiifi derecede bii - hususi surette kullandıkları maki- lteJas. etmeksizin: enı ır 1 mı 1 emesı netıcesı e; 

.ı;.l u ~a•ıned,yerıım . Her lıalcle . j Müdde~bih 220 liranın r; 5 faiz 
lq IJU..lıktan 12 pusluğa kadar 0 _ neye bağlamışlardır. Öyle ki Fon- -Emin olunuz, dc!l'I <.ti", b!f işi- ı ~ ınr' '"'"'~""' <f•unml r;. 

10 
a\'ukatlık ücreti ve mahkeme 

•'/'o 1toplar ehemmiyetli silıilılardır. damenski'nin ne konuştuğunu .pek çin buradan gitmiştir. Ffrat polis k~lbin_i çalan .v~ Vılme Benk, ile mü-ımasraflarile bırlıkte tahsiline 
14

/ 
.,,: ar giiz"l tabiye olunınalı 'l:e iila cçaln_ı~k>. ~ahi! ?labilccckti. tarafınd.ın aran~ığını ~;ircni'. i:iğre'.1- hım hır dedıkodusu c~reyan eden 

101937 
tarihinde karar verilmiştir. 

, ,'ıafaza alt.na alııımalıdtr. Top· Fakat ı.jın ıçınde ışler var. Maha- mez hemen Parıse gelır, pr.lıse mu- Ronnld Koimon_ Aı~crıkada yeı1t j İşbu karara karşı ilan tarihinden 
\}qrrıamilc topçu ıı~aııcısınm e- r~t _yahuz Rom~n~alı Ştaynberg, 8'.'-,racaat eder, c':.'. ın olunuz.> parlı:·aıı Madeleıne Carı ol ıle bera- ,itibören 

8 
gün zarfında temyizi da

oı"; o!nıa!ı ı-e anların eınrolunan lan;klı Be_neyetıst e veya_Fransız P'.- . Ele geçen dıgerleri hakkman tah- ber oynuyor. .. . va Pdcbilecegı hakkındaki hüküm 
•t. ~Ya d,kkatle ,,; .. an aldıklarına kar da degıl. Bunlar Parıs telefon ı- .lukata devam edilmektedir. i Gnnç \'C çok guzel olan Madleınc hülasası müddeialeyhın ikametga _ 

>,;: 'lı ,. darcsinin içinde kendilerine yardım- "'1111 
.. 

0
""

1111111111111
""

11111
""

11111
" 1111111111111111111111 " 1111""'"11 ICarrol'u Istanbul halkı bu kış ya - . . · . . ... '>l\ııa 

0

•1 gci1ıları lıedef iizerinde rıl- . .. . 1 E • . . . . hının meçhulıyetınc bınaen teblıg •eııı ~ca endaht etmiyecekleı·inc cı c1ler bulmuşlardıı. Oy le kı mese- 1 Sf3fengız kından bır cok fılmkrı ılc tanıya- !makamına kaim olmak üzere ilan o-
'lala 1Pt edebilnıeliJ>iniz. Mahir .,ok· ıa Fondamenski'nin numarası olan cak ve snvecektir. Bu itibarla da Ro-ıl 
•g;ı.'>ıa zabıti olmalı. Bu da direk 19-42 yi istiyen oldu mu bu gizli el- Şeylere nald Cnlm<•n vine moda olacağa ben- utnur. b 

1 
A 

1
. Al Hukuk 

, '<>ı at Zer ne yapıb yapıyorlar, evvcU ziyor. stan u . s ıye tıncı 
'• ~ e•e marıı= bir mahalde bıt· t Mahkemesınden· '''•d"'· omalıdır. Şu ahval talıtın-'- Ştaynberg ile Pikar'ıri tuttukları a- ? _ . • "" nanJf mısınız Nazire tarafından: ı 0 partımandaki gizli hususi telefon • GUI veAı rekolteaı 
'"'-. . •n Yardadan on ı'ki bı'n yarda ' H Cerrahpaşa Hubyar mahallesi tu ..... tertibatını harekete getiriyorlar. Pi- • 
•be1 <ılde bir gemiye yü:de yirmi Bugünlerde bir filmde gördüğü - arttırılmalıdır lumba sokak 27 numarada Abdullah ı,ı b kar'dan biri çalınan ·zil üzerine tele-·~lle a eı memuldür. Daha az men- nüz Vera Koren diyor ki: Bu sene gül yağı rekoltesi 125 ki- Fevzi aleyhine açılan boşanma da-
• >de d fona geliyorlar., Fondamenski; söy· B d • ··dd t h' b' lo olarak tahmı·n edı'lmektedır· . Ge- hk'k t d ''dd ·aı '•e 01 a edi isabet te daha ziya- • en yaşa ıgım mu · e ee ıç ır vasının ta ı a ın a mu eı ey • 

'Qlln· lır, Lakin toplar son sistem ve !enen şeyleri ferah ferah dinliyor- şeye inanmıyorum. Ne cinlere ne çen bir ay zarfında şehrimiz piyasa- hin ikametgahının meçhuliyetine 
•Jc.,,f"'ı· anı_ı§ olmalıdır. Bu aşınma !ar. Fondamenski'nin de söyledikle- perilere. Şeytanın bile bana hükmü sından İngiltereye 25 kilo, Fransaya binaen davetiyenin ilanen tebliğine • ıı t rinin dinlemek için c Yeni Rusya. 
·~ e ı beni ikinci noktainazarı- geçmiyor yalnız şunu söylemek is- 15 kilo, Almanyaya 3 kilo gül yağı sa- ve tahkikatın 11-1-938 salı saat 14,30 •' 9eı;, 1·, '·ı· .· gazetesinin muharrirleri olan bu be- t . k' d b' . t .h 

1 1 
t ..._ 

c " erım ı ra yoya ıraz ınanıyorum, ış ve ı raca ı yapı mış ır. a talikine karar verilmiş ve u ... veti-..... o yaz Ruslar Parisdc al~yhlerinde ça. 
'ıfqı,t da sahile bııdalacasına eıı- ama sakın radyonun içinde bir cin Gül yağı piyasası bu ayın başların- yenin bir nusbası da mahkeme di • • ed hşan casusların elinde oyuncak ol- old • 

1 
. h f kat '•ı>ııı erek kıymetli topları aşııı- Ö . • uguna zanne mcyın ayır, a da biraz durgunlaşmıştır. Fakat son vanhanesine asılmış bulunduğundan ,~,. aJc t·e '· . k • d l muşlardır. yle kı meS<>la bunlardan b' t .. 1.. d . h d'b 

1 
g·· 

1 
d 

1 1 1 
hl . İ 

"' i ..:ıymetı pe · zıya e o an . . . . • ır ur u ra yoyu ıza c ı an ıya - un er e yapı an a e er, pıyasayı 

1 

muayyen gün ve saatte stanbul As-'•· el'era 1 1 hırını ortadan )Ok etmek lazım ge- lmad b k 
11 

d d k b. ·ı 
1 

d "''ieı n ı ıumbaraları boş yere . • .. .. • ım, ve u a ı arı ur uraca ıraz sag am aşmıya oğru götür - !iye Altıncı Hukuk Mahkemesinde ·ıı.:· l>\ekı· B l lınce onu teleforla ckızaga duşur - 'şe · k d d t• t·· 
1 

. .. mektedı'ı·. 
·~ r llla.tına ateşte kullanılmalı- mck işden bile olmıyacaktı. F akat 'periyor.> Giil ya;;ı rekoltemizin daima daha 
:~n ır. ım ar ancak düşman yın arşısın a a e a uy erım ur-

1 

hazır bulunması aksi takdirde gıya-
•' bu iş onların istediği gibi sonuna ka- "' ben tahkikata devam olunacağı teb-

0 Renec SaintCyr çok mutekit bir çok olmasına gayret edilmektedir. !iğ yerine olmak üzere ilan olunur. 'ıfq ~ Muhım olan u"çu··ııcu·· nokı.. dar gidememiştir. Çünkü geçen gün kadındır. O işine giderken o"nünden 
'<ı h ~ Fondamenski'ı~i telefonla arıyan bir ''la ha'ı !a mulıfuz olmıyan ak.am- bir kara kedi geçse, derhal geri dö-ta b' adamın pek içine bir şüphe girmiş 

e ,, ı trkaç humbara ı'le lıusu ner ve stütyoya gelemiycceg·ini te-
'< •• en h · • ve Fondamenski'yi derhal bularak: 
'ııl b asarattır Bu aksam nev lefon eder. Gece hiç yalnız yatmaz, · - - Sizin telefon muhabereniz ça-'lı.aıa ·~ l'eya altı pıısluk - rlılı 111 daima odasında birisinin bulunma-•ı. ~a '

1 
'
1 

- lınıyor, demiştir. Ben öyle anladım. ııı altına alındıkta talırı·p •dı· sını ister. •Bilmiyorum diyor, ben • ·~. M . ·· · Beyaz Ruslar kendilerinin bir ta-
•ııı "la>ı t:•el,, s;zin torpidolara kar- kım casuslar tarafındln takib edil- çocukluğumdanberi korkak bir şe-

'b' ·ı . P, işaret 'l:e noktalama yim, masallara inanır ve cinlerden 
< er mekde olduklarını zaten bildikleri •ıc 1 

gibi. çok amma pek çok korkarım.• • l{d~ için Fondamenski bunu akla yakın 
, '" . "tı•evı·el t•e 18 Kanuıı1L- Bierre Blanchar da Esara inanan-
"" 1 •tıhz, f buluyor, bunun üzerine telefon i~e.-

1 
d d B 

1 1 
b •i;" arın trtıı a.<sal muharebe rr.- ar an ır, • u 1a ana Antineavı 

•k be'"b Çok takdir edeim. Bunun- resine müracaat rdiyor Bu şüphe çevirdikten sonra geldi, diyor.> O 
'<l • o 1 sinden bahsederek tahkikat yapıl-

•ll 'ikıyq r efr~yledığim kabataslak masını istiyor. Tahkikat kolay olma- zamana kadar ~ek kafamı böyle 
, Q'hq,~ l8 Ka ıunusaııi tarihinde t M"h d' 1 h !' • k seylere vermemıştım, halbuki bu 
, ~Q! 811

>1 lıer saatteki bni kıır- ~ış ır. u ~n. ıs_ e: ay ı ugraşara . 1 fılmden sonra adeta üzerime bir si-
~ •mıe b nıhayet Selanıklı Ispanyol vahudısı . Jd' 

1
• .. k 

' ı 'lannıay, lfa;.et .uyıı~u~· ::. Bu- ile Romanyalı Ştaynberg'in .ve Fran- nır ge k ı, ~s~l a u~ ere tahtaya 
'•tf . nıunasıp gbrmez ise- sız Pikar'ı~ tuttukları apartımanda- ~urml a ' tsakta akrılk aima sağ aya-

•n bildirin'z. k. . 1. t .b t d gım a ya a an a mak gibi adet-
ı gız ı ertı a ı mev ana cıkarıyor-

1 
d' d' fh 

be İmza !ar. Fen miitchassısİarının .söyledi - ~r e ın ım; ".'aama ı kimseye tav-
' a- AMİRAL LİMPOS •· .. b t t'b t k .. h. d. sıye etmem zıra gayri ihtivari insa-• "Ilı' gıne goer u er ı a ço mu ım ır. ı "! •llın rn .. h · b lk' d nı yoruyor ve üzüyor.> 

, ~ 1 ı \' u ım ve e ı e O kadar ki Fondamenski'nin otur-
'hııcr'; neticeli muvaffakıyet ve duğu apartımana bir infilak bile ya- Sevimli Mari Klord ise kısa demiş· 

i' 'ti ad,'11
den biri de İstanbulu pılabilirmiş. tir ki: cTelevizyon, radyo gibi elek-

' k ~a adan kuıtarm:ısı olmustur Fond1mcnski kendi telefon mü - trik devrinde yaşayıb da esrara irı-
~. ""t~anıemuı bı'r "az1·,·etı: el"ı· , · nanmamak insanın elinde deli_ ildir.> ,.., • , Kiılemelerinin çalındığından bahse- ~ 

'lq %ra •şanlıkla ta Çatalcaya ka- elerken diyor ki: 
~1~1 t~aat eyleyen Ye orada dahi - Bıı pek tabiidir. Çünkü beni 
~ 1

• ~:abrlayıp müdafaa ve mu- her ''akit tecessüs ederler. 906 da 
~!; e •ime · t t b' · ~~ l:ib· sı, u una ılme~ı çar tarafından, 917 de de bolşeviklcr 

~ ..... ~ gq~ 
1 

görünen Osmanlı ordu- tarafından kovulmuş, sürülmüs bir 
~ Ve ~-ve sol cenah!arını Mar - adamım. Bolş. evik ıhtilıilinden ·beri ~~ •rade · d 

§!Eti! ~ız e açtığı kuvvetli ben Parisde siyasi, felsefi ve edebi 
e hınıaye ve müdafaa mecmualar çıkardım. Zitovivef ile 

Nobel m ükafatt 
Stokholm, (Hususi) - Akademi 

937 fizik mükafatını Amerikalı Da-
vison, İngiliz Tasan arasında tak -
sim etmiştir. Kimya mükafatını İn
giliz Valter Norman ile İsviçreli Fa
rer arasında dağıtmıştır. 

Çunku ' ASPİRİN senelerdenbe~p 

'her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ-;> 

rılara karşı • tesiri şaşmaz a bir ilaı;J 

olduğunu İsbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N 'in tesirinden emin . olmak fçiİ!) 
Uütlen markasına dikkat ediniz .. 

i l 

i l 

' 

• 
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ivi <aİVİ~~tot" ~Al'.IN Çl'l\to\,,_ 
8U C.UN MAVA fıOl.UK 

iti llUTUSETt..\ ,. , . 

- --------

BEYKOZ 
HER 

YÜ11lU PALT O OA 
PARA ETMlYO" -
YİttE ~OGUK 4l01M ... ~---

YERLi 

&~YL_E _soC.uK MAVALAROA 
IYl <.ıvlttMEK ~~F'İ OEGİL BAYIM ... 

0

l'ıo°ı_tffZ ~IC.AK Olto\All. 
O~u•Oı<u TA8İi UHYAK 
i~lınz - ~OGUGA l<ARŞI 
ONOAti lVİ$İ YOK . .. 

SE. VGİlİ t'\, ~tNİ ~ATA 
ı<.AVU~TURAN TA8İİK~tiY4K 

OLOU / 

{jlJNIJ 
UNUTMAY/fl: 

SOGU6A l<AR/1 

TABii l(AN~ 

--
ı ı Başı ağrıdan -,., 
_çatlıyacak gibi ı C A f ER 

- ~-- 4\ 

M O S H 1 L Şekeri 1 
Tesiri kat'i, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir· 
Bilümum eczdnelerde bulunur. Posta k :ı tusu 125~ -rt" 

.... 1 1 . 1 "RA BERı\'fI -•O HÜR HÜR N • DEVREDILECEK HTI rtıst• -............:.ıı 1 f. 1 . Sandık ve kulu imalinde ıs a 

NEVRO iN 
Eminönü Ecznne 5İ yanında has- l hakkındaki ihtira için alınını~ olıı~ 

Z talarını k abul eder. T el: 24131 1 S . 
1933 

"h e 1758 Jlll 
iİlll ____ .__, ___ rBmıi 20 ontcşrm tarı v 

0
11

1 

Doktor· Operatör-i maralı ihtira beratının ihtiva.: \ ; 

En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını 

dindirir. 
1NEVROZİN! 

ı hukuk bu kere başkasına devı ·es· 
Orhan ~1ahir T oros ~yahul mevkii fiile konmak için 

1

11". 

ra verilmesi teklif edilmekte olrtl • Kulak, Bugaı, Burun hastalık· 

ları mü tehassısı 

Taksim, Abdüıhakhamil Cadde~i 

Geyik Apadmanı No : 1 

•Her gün 15· 19 kadar• 

1 • t edıll 
la bu hususta fazla maluma tl ıırt 
ınek istiyenlerin Galata'da A· ~ • 

f(lıl 
' Han 5 inci kat 1-4 numaralara 
1 
racant eylemeleri ilan olu~ 

·Bütün 1ağrık, SiZi ve:ı :.Y~'"Az:k~•d~ ~n!an~ :.! .. ~ .:,. 
sancı arı eser. PERTEV KARBONAT komprir11eıer 

N EVR o zı N Çok temh bi Kın~on.~t~an ve toz karbonat al ma J.:taki ınüşk nl!l 1 
go! o nunde tutdarnk yapılmı ş tır. ~ 

HER ECZANEDE SATILIR. & ?!'!}!9. Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı ~.,,.. SA L ON ÇAY 1 
Çok m ·· · d• iyi çay içınek isterseniz yalnrz SAL0'4 

uessır ır. ÇAYI içiniz. SA~LON ÇAYI sayın nıüş-
lcabında günde 3 ka,o terilerimize muhayyer verilebilir. 

ahnabHir. 1 İsrarla her yerde SALON ÇAYI arayıoıı~ 
. İsim ve markaya dikkat, Topl ın satı'l yeri lstanbul Asın-ıal lı Tahmi$ sokak AZERBA yCA 
1 taklitJerİnden sakın&JllZ· t T ccırethan ~~i No. 8 TcL 21771 

MALLAD PAZARLlQI 
KtRALIK. 

APAR1'MAl1 

1 ·------- ----' 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

'' imtihanla Memur Alınacaktır ,, 
Jdaremiz mülhakatında açık vo açllacak memuriyetlere imlihanla 

mem~r aJ~nacakt~r. imtihan lstanbulda 30-11-937 Salı günü saat 13 
de Sır~ecıde t.nh.sarlar Memurin \c:ursu binumda yapılacaktır. imli• 
hana gırmek ısteycnlerio, aşağ'ıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmalar& 
rercktir. 

l - LAakal Orta mektep tahsilini bitirmİ$ olmak. 
2 - Askerliğini .. Fili veya kısa hizmetli., bitirmiş olmak • 
3 - 2J yaşından aşakı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vaıif e ifasına mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 
5 ·- iyi ahlAk sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tcvsiki gerektir. 

imtihan mevzuu fUnlard1r. 
1 - Hesap : Adadı mürekkebe, taksim a-urema, halita, tenasüp. 

faiz iskonto. 
2 - Hendese : Satıhlar, Hacimler. 
3 - Muhasebe : Usulü defteri "ihtiyaridir .• 
4 - Coğrafya : Umumi Türkiye 
5 - Kite.bet : Orta Tahsile göre 

Not: 
imtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrak " 

bl!eleriy le üç a~e~ fotoğrafla birlikte luaremiz Memurin şu'b:~; 
muracaat etmelıdırler. 

B - imtihan neticesind~ aynı derecede muvaffak olanlar arasında 
Ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doZru cevap 
verenler tercih edilirler. "7662,, 

•""""""""""""•' K. ı DOKTOR ı- ımyager 
ı Ali Rıza Sağlar :' .. • 
ı Jç HASTALIKLARl ı Husameddın 
ı MOTEI-IASSISl ı 
• Her gün Beşiktaşta tramvay ı T ·d hl"l o 
ı• caddesindeki muayenehanesinde : am 1 rar ta 1 i 1 O kuruştur. 

ı saat on beşten sonra hastala· Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
rını kabul ediyor. ı ve Eytam Bankası karşısında 

• • lnel Bev Hanı. .. " .......... -....... " --... ----------ıı 

~=-~~--~----·----.1 
DOYÇE ORiENT BANK . 

Dresdner Bank Şube~i ~ 
Merkezi: Berlin 

TUrklyedeki 'ubelerl 
Galata. lstanbul. İzmir 

Deposu: lsl. Tütün Gümrüğü 1 
e Her tUrlU banka iti e 

S ahip ve neşriyatı idare eden 

Baş m uharriri 

ETEM iZZET BENİCE 
' 

Basıldığı yer: Ebü.zziya Matbaası 

Müşteri.-Kiraltk apartlman kaç odah? 

Kapıcı. -Beş oda ve banyo 

Müşteri.·Banyoda havagazı aleti varmı? 

Kapıcı. -Evvet efendim malsahibi son 

sistem JUNKERS banyo aletle· 

ri koydurdu. 

il ava 

• • • 6~ti~ 101 istiklal Caddesi-lzahat-veresıyc 


