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Bayı ı 254 
Abone ı Seaellil 12 lira, altı aylığı 
-' lira, Qç aylığı ~ li radır 

RUSvada'1 Alman diplomatları _ alınıyor 
~ 

Almanya hangi müs. 
temlekeleri ve Avru. 
Pada neleri istiyor? 
8elcika kralının ·teklifleri 

' londra ve Pariste hara· 
M u ommer Er i ş Celal 

B oy arla b erab er retle karşılandı ' 
~itler söz ver~~se ingiltere de ~r~:~_mer 
lmanyaya mustemleke ver• Münhal Kocaeli .., 1 k saylavhğına nam-m ege razı o aca zed gösterilecek 

lnomiiôrdü -- - ,İJ~'4 
H~.tıerle bugün 
~Orüşecek 
~ltnan ricali ile 
apılan ilk temas 

1-. --
1> 9iliz muhalefet 
11'-"tileri Almanya 
' anlaşmayı isti-

lorıd yorla r 
~il) ra, 18 (Hususi Muhabirimiz -
lıc!q·1.ı: Belçika Kralı Üçüncü Leo -
~~ll~ btıradal:i temasları ve mü -
~ .:rı d 

te~ı· evam etm<>ktedir. Kralın 
~Q. e l~~rini dün size yetiştirmiş -

Ugun bütün İngiliz ve Fran-

Şimdiye kadar 800,000 Çinli 
öldürüldü! 

lktısad Vekilliği
ne gelmesi de 

muhtemel 
Geçenlerde vefat eden Kocaeli me~ 

busu Mahmud Nedimin yerine Fır-

ı 
ka Umumi Heyeti tarafından İş Ban
kası Umum Müdürü Muammer Er
işin namzedliği ilan edileceği kuv -
vctle söylenmektedir. Muammer 
Eriş meb'us olduğu takdirde ağlebi 
ihtimal Vekaieten ifa edilmekte olan 
İktısad Vekilliğini derubde edecek -

1 tir. 

Mütekaidlerin 
Maaşları 

--·-~ 

ATATURK 
Adana'da bekleniyor/ar 
Adana ve Seyhan' da hararetli 
istikbal hazırlıkları yapıJmaktadır 

Atatü rk'ün seyanat lnt ı ba latından 

Büyük Şef, :tedkik seyahatlerine 
devam buyurmaktad1rlar. Bugün A
danada beklenmektedirler. Büyük 
Şef dün Elaziz Vilayetini şereflen
dirm.Çşler, ~kun tezahüratla kar
şılanmı~lar ve Tunçelinde yer yer 
dolaşarak tcdkikler yapmışlardır. 

Tunçelinde yeni yapılan bir köprü-

nün küşad resmini bizzat ifa buyu
ran Atatürk, gece de halkevinin mü
sameersinde hazır bulunmuşlardır. 

Atatürk, bugün de Adanada bek
lenmekte, Adana ve Seyhan vilaye
tinde Yüksek Başbuğu karşılamak i
çin hummalı hazırlıklar yapılmakta
tadır. 

F ranko taarruz hazır
l1klarını bitirdi 

Kat'i neticeyi alacak, koyu Ka-. 
tolik hükumeti kuracakm1.ş ! 

---· 
Macarlarla Franko 

ve anlaşma 
arasında 
başladı 

temas 
Yazısı 

2 incide · 

Dünyanın an zengin servet 
hazinesi çalındı 

·- ·-
Milyarlar değerinde olan bu 

Dünyanın en hazine nasıl çalındı ? 
zengin ve en an-
tika nlücevhcr ve 
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. --·-.... a gi mÜ • in son bir Davad.an Kuruçeşmede 

ı•k A 1 Mukavemet Vazgecirmek Kuralacak tem ı e er . ve vru- Yaratıyor . . .V d l lngiltere-Alın811y8 ıçın.. n. ömür epo arı arasında .. 
d . . . ? 1 

Pa a nere eri istiyor (Birinci sahifeden devam) ı j Kuruçeşmede kurulncakyeni kö • fngilter<? ile Almanya a;a 
• rak tesbit edilmiştir. ı Mütekaid bir polis 1mür depoları için hazırlanmakta o- müzakereye başlanıyor habCr,;d> 

-- -·---_ Yalnız Japonların Şanghaydaki Bir kadını yaraladı lan proje, kat'i şeklini almıştır. Bu niden ortaya çıkınca şu son) g 
(Bi11nci S'ahifeden devam) mek mümkün değildir. Feıkat. Al- beynelmilel imtiyazlı mıntakayı ta- projeye göre Kuruçeş:mede büyük kiz a •lık devre de gözönünden l>'ı 

bcrg'e gidecektir. Ya bu g<?ce, yahut !manya İngilterenin istediği teminatı nıyacağma dair Yerdigi karar, bu Ortaköyde bakkallık eden ihti - hacimde yedi depo ve bir de biriket yor. İngilr/. _ Alman miizakcdra~al 
da yarın, Hitler İngiliz Lordunu hu- verdiği takdirde bir noktai nazara mmtaka ile alfıkadar ecnebi devlet- yar bir polıs mütekaidi, kendisini da- fabrikası yapılacak. Kuruceşme cad·· si y<'ni değildir. Hele Lo: e ~ 
suc:i surette kabul edecektir. Kendi- göre Almanyanın eski müstemleke • !er nezdinde hüsnü t~r hasıl etmiş- va eden bir genç-kadını ortadan kal· ıdesi, şimdikinin iki misli genişleti- faks'ın Almanya seyahatın ond 
sme Hariciye Nazırı Nöyr<ıt da re- ]erini İngiltere ve Almanyanın müş- tir. dırmak için tabanca ile tehlikeli su- lecek, ayrıca caded tarafınai ki iş- geçen ilkbaharda Bcrlin ile ~et 
fakat <:tmektedir. Mevsuk surette öğ- terek himayesi altına almak müm _ DOKUZLAR KONFERANSI:Z...1DAN rette yaralamıştır. llenmemiş kömür deposu kurulacak, arasında olan şeyleri bntır.n i ·e ~ 

• rendığime göre, Alman Devlet Şefi, kün olabılecektir. İngiliz muhale _ j HAYIR YOK Dün ikindiye doğru vukua gclen antrasit, sömikok, kardıf ve emsali mckte hiç gecikmiyor. Harıc) 
1 Avrupa hududlarında her hangi bir fet partileri de Almanya .ile İngille- Ncw-York, 18 (A.A.) - Brüksel bu hadise, şöyle cereyan etmiştir: kömürlere nid depolar ayrı ayrı ola- zırı M. Eden birkaç vakit iz~:; 

tağyıre taraftar ve müteşebbis ol- renin anlaşmasına taraftar bulun • Konferansının istıKbali hakkında Polis mütekaidi 60 yaşında Hüseyin, cak, bütün depolarda en son sistem yerine, Alman dostluğilc rnq1 fı . 
mahtı hakkında İngiliz lorduna ve İn- maktadırlar. mütalealar serdeden New-Yark Ti- bir yıl kadar önce Ortaköydc oturan !otomatik tesisat bulunacaktır. Bü • Halifaks geldiği zaman f[itl~ f 
gılız H.ukümetine söz ve teminat ve- FRANSIZ MECLİSİNDE mes"in Vaşington muhabiri, konfe - bir tütün işçisinin karısı olan 26 yaş- tün bunlardan başya 60 bin metre manyasınm Londradak1 'Elçıs d 
rirse. Ingiltere ile Almanyanın ve p ransın resmi raporlarına nazaran ve larındaki Fatmayı görmüş ve derhal ımıkablık bir ihtiyat ~ömür deposu Ribcıttrop hemen gHmis, ~01; pi 
b . . İ al 1 - aris, 18 (AA) - Dün akşam " ik ·ı 1!.1. d d·- d l t 1 ,_ k ht b ta ınşa ı. ıerill ınnetıce t yanın an aşması mum- j ır , : • • • • .-::Lmerı a ı e a <.U\S ar ıger ev e - ona aşık olmuştur. Geçenlerde bir yapı.wca , ra m1. ye~ı a~ n .. _ .eski Alman müstemıe"e . d 
.kün olacaktır. Bu takdirde İngi1terc l\:eb usan Meclısınm ~osyalıst Par· lerin siyaseti hesaba katılmak sure- gün Fatrnaya Arna\•utköyünde rast- olunacak, nhtı~ u_zerı~?e uç ~uy~k mişti. Fakat aldığı cC'\·ap kCJl ' · 
Almnn,·anm müstemleke talebi üze- lamento Grupu, meclıste yakmda tiyle konferansın pazartesi günü ta- ve şon sistem komur munakalat kop- vekil olmak hasebile Harici~e, 

,} 1 k A .. k ı t lıyan Hüseyin, kadına yaklaşarak cı 
rınde .-ıörüşrne,,·i kabul edecek ve i- yapı aca umumı muza eer er e ra- tic \e\. a tehir edilmesine intizar e- eo'lr. ..... d b h . k d rüsü ve istasyonu ile saatta 200 ton rı tekrar i!:e başlamadan C\', • ...:ı11l' 

" ., f d · :fik" t r · d b ı a~,, .. an a setmış ve ·ocasm an ı ,. g•--. 
cabeden teshilatı da gösterecektir. 10 a gemş ı ır ea ısın c u un • dilebıleccğini yazmaktadır. Ancak, üzerıinc çalışacak bir kömür \·erme mevzu üzerinde müzakere" 

mn..+ur ayrılıp kendisine karmasını tekhf k k ondan Almanya, .Japonyaya \"C Cenubi Af- ......,. • vaziy tin tamamiyle değişmesi hali ı< ana kulesi yapılaca-, aynca ·ara 1 yeceği tarzında olmuştu. tı 
rıka Birliği İdaıcsi altına verilmiş Grup, bilahare B. Bhim'un izahatını müstesnadır. eylemiş, kadın bu talebi rodeddince sevkiyatı için tesisat vücude getiri- ra İngiliz _ Alman mü:ınkCf8 ~ 
müstemlekeleri haricindeki bütün dinlemiştir. Başvekil mua\·ini, son ~- onu tabanca ile vurmuş, kadın bir leccktir. selesinin geçirdiği muh~elı\;ı.:c 
müst mlekelerinin kendisine iade sosyalist milli konseyinin yaptığı be- p • tesadüf neticesi hafif surette yara- Projenin son şekli şehircilik mü· ları unutulmamıştır. Mustern le 
olunmasını ,e Çekoslovaky;:ıdaki Al· yanntı teyid etmiş ve hükumetteki Q7l$ lanmıştı. Bunun üzerine iş Adliyeye tch<ıss:ısı Prostça da kabul edilmiş- vasında Almanyaya anlatılr1l \'3 

manlarm da hususi bir idareye tabi !tesanüdü idame lüzumu üzerinde is- S • • J intikal ey1€miş \ c dava Ağır Cezada tir. Kat'i proje, bu ay sonunda bu tene cevap tngilterenin bunıııt:ıt 
:ılınalıı.rını ,·eya Almanyaya iltınak- rar eylemiştir. B. Bliim, grup arka- er glSlnae rüyete başlanılmıştır. Fakat davayı projeyi yapan İngilizler tarafından mıyacağı şeklinde oldu. F \'e 

annı ılk muzakere şartı olarak ile- daşlarıru mali meseleler hakkında ve (Birinci -soJı.ifeden devam} kaybedeceğini anlıyan Hüseyin, aş- istanbula gönderilecektir. aylarda Berlin - Roma ırıih dd 
riye sürmektedir. ayni zamanlia harici siyaset mese- seyrettiği ~e milyonfar değerinde o- kının kendisine \•erdiği istırabla biis- -·- daha ziyade sağlamla u~;ıc~rt 

Belçıka Kralının Londra Rüku - lclerinde ezcümle İspanyol mesele - lan bu hazine evyelki gün çalınmış- bütün sinirlenmiş ve her şeyi göze İn· i liz k ra f n a hedi· çin vesile teşkil eden ha ıc; ··( 
meti nezdinde yaptıgwı ihzari teklif- sine ihtiyatkar da\Tanmıya davet 1 t 1 . . . t• F •

1 
•• .• muştur. Musolini - Hitler rnıı 

_ ır. a arak Fatmanın evıne gıtmış ır. at· y e edı en uzum Ve 'b' 
lerde Almanyanın sulbü garanti et- etmiştir. B. BlUm, bilhassa Fransız - Paha biçilmez bir kıymete malik . . . ıh . d gı ı. 11 ı 
rnesi ve A\-Tupa içinde her hangi bir İngiliz iş birliğinin mahiyeti, §eraili olan ve pav,ona pencereden giril _ ma, yınc kendısıne karşı aşın a\.·· kavun la 1 m iZ Bt nunla beraber AlmanY3 .~ 
değişıklık ~apmamayı kabul ve ta- ve netayici üzerinde israr eylemi~ mek suretile çalındığı anl<ışılan bu ranınca tabancasını çekerek k~dmı i Londra Sefirimiz tarafından İngi- draya yaklaşmak emeller! ~~o 
ahhüd etmesi takdirinde eski müs - ve alınan hattı hareketleri değiştir- hazineyi çalalmınn ~ akalanması isin sol memesinin altından tchl.ık:~ı .s~- li zKra.lına nümune mahiyetinde o- 1taly~ uğr.un~ feda ediJmı Hıih 
temlekelerin Almanlara iadesi esa- mek ve başlanan siyasette devam- Fransız :zabıtası ievkal:ide tedbirlere rette yaralamış, tabanca scsını ışıtı_p larak üç sandık yaş üzümle üç san- na kımse ıhtımt vE'rmez. ·ta Js 
sına müstenidddir. Ancak, bugüne dan geri durmak, tehlikesiz olmıya- tevessül e'-'lemiştir. koşan Fatmanın kaynanasına da bır dık kavun h€diye edilmiştir. Almanyarun ve Uzak Şark l!I 

.; b" 'b' 1 ' sıkı bD kactır tecelli eden İngiliz noktai na- caktlr, demiştir. Yukarıdaki resim, milıraoeyi kıy- kaç el ateş etmişse de ihtiyar kadına ı Meyvalarımız nefaseti itibarile yanın ırı ır erınc sım ka d 
zarına göre muahedeleri tağyir et- Grub, B. BlUmun izahatını mütte- l metli hazinesini tedkik ederken ve bir şey olmamıştır. Azılı ihtiyar kaç- memnuniyeti celbetmiş ı·e İngilte • rak Avr~p? ve Asyamn :~ıarıJll 
rnedcn Almanlara müstemleke ver- fıkan tasvib eylemiştir. me\•cud mücevher \"e altınlarını tar- mış faakt sabaha karsı zabıta tnra- rcve badema yapacağımız ihracata tında m~ım roller 0 •na :a1ı c 

1 l • • . . . t_,en bır cereyan vardır. "'""""'"'"""""'"""u'""'"''"""''"'""'"'"''""'""'"""''""""'"'uııı11m11111111ıııu11ııuıııuıınııınmııuıumıuı ........ un tnrkcn göstermektedir. fından yaaklanmıştır. da tesır eylemışbr. ıY~;n her üç mem1ekette ~c Iteıl 

eybel ·ı Deniz Franko taarruz H tay ve konderun ku;::~eb~is:ı~i::Y~'t:~;1e.~nfl'lı;l Okuyan çocuk- Müftülükler konsoloslarımız ,} .. 
manyada mutedil olan .cerf') .;:ı 

rp ektebl.,njn Hazırlıkların /ara çay, bisk üvi Yer-ine \•eGöi!~:d::~m b=~:~ı!:~:ı: sil edenler İngiltere ile, .r:;;i . 
U I mutlaka anla~mak fikrin• 1 tr ·k d·t· B • I' k ar beca)iş edilmişlerdir. 1 rdır . ı ram e l ıgor ... aşımam 1 mekten geri knlmamış a . gi' 

2 l·nc· ı· ı ·r 1 tere Kralının geçen Mayıs tac dr3 
-·- - ·- alayd k' he 'et merasimi münascbetile ı,onW 

Oiv nyolu k Ut Uphane i· Muş Meb'usu Hakkı Kılıçoğlu, vi-. yoDa çıkıyor giden Alman Milli Mudnfııııdefl 9 Bugün büyük merasimle Londra, 18 (Hususi Muhabirimiz -
den) - Sundey Taymis'e beyanatta 

kut1u1anmaktadır. bulur.an General Franko ezcümle 

n fn, ç o cuklarr O umay lfiyet ve kazalardak.l müftü adının !ntıhab işleri etrafında etüdler Mareşnl Blomberg, İnr,Utert:. ac 
te vik için bulduğu baş imamlığa çevrilmesi hakkında y .. pmakta olc:.n Hata)dald Beynelmi- rılırken Britanyanın nzamctın13ıl 

g Uzel usul !.. Meclise bir kanun teklifi '\ermi,.tir. Icl Komıte, bu a)ın 22 sinde İsken- dindiği intıbalarla dönmiic;tuİetlrr 
Heybelideki Deniz Harb Mektebi, şöyle demiştir: Çocuk Esirgeme Kurumu Eminö- Kıhçoğlu, teşrii kuvvetlerin .. fü- derundan Cenevrc\c h reket ede - tıbalar her halde Garp de' r~ 

ı.ugu" n 162 yaşına girmektedir Bu c- Madrid'in düşur-ülmcsi min ·· k k ı B şk d kto ,.,,. h · · d c ~ 
u • b'(' nu aza o unun a anı 0 r •" Jet Meclisinin mane' i şa sıyetın e cikkrdı.r. anlaşmak taraftarı olan 
naS('hetle mektebde büyük bir me- meselesıdir. Madrid'i kuvvetlerimiz b kt · 1 İh s · · t =b f 1 a erıyo og san amının er • toplanmış bulunduğunu, eh·a arın ~ kuvvetlendirecek gibi idi. ~ 
ra :m ) apılmaktadır. eline düşürecek taarruzun bütün ha- büsile vucudc getirilmiş olan Divan- ise teşrii mahiyeti olduğu ve ltıık K HABERLER J/ Şimdi İngilterenin, bele n • 

Sab<ıh saat 9 da davetliler Köp - zırhklah ikmal edilmiştir. yolundaki Çocuk kütüphanesi gün- olan Türkiye Cumhuriyetinde fetva - Çemberlayn Başvekil oldukta af • 
ruden kalkan bir vapurla Heybeli - Madrid'i düşürmek §imdiye ka - den güne terakki etmektedir. nın artık hiç bir kıymeti olmadığını * Egedeki mahkuml:ı.rın Nazım ra Almanyada bu cereyan tM 

0
,.., l 

~ e goturulmüş, denize merasimle dar bir gaye teşkil etmiyordu. Da- Bu ilk çocuk kütüphanesi yeniden ileri süreerk bu teklifi yapmıştır. Kombinasında çalıştınlmalarına ka- iarına her vesile ile ümit ve ~i~ 
162 inci zincir ve çelenk atılmış, ta- ha mühim işlerimiz ve istihsal olu- bazı kitaplar daha satın alarak kü- Diğer taraftan Meclise, Diyanet iş- r. r ,·erilmiştir. vermek artık İngiliz diploTJltl 
lebe tarafından muhtclü spor ve be- nacak hedeflerimiz arasında Madrid ıu·'phane zengin}ec;tirilıniştir ı * A · d · b ı ,. · leri te~kilatma aid yeni bir nizam- zizıye e yenı ir tüne yaptı- başlıca işi olmuştur. . pe 1'· • 
den hareketleri yapılmıştır. Öğleden ikinci plfında bir yer almakt;ı idi. Çocukları kütüphaneye ve dola • name verilmiştir. Bu nizamname ile ırılnınktadır. Yakıntıa Nafıa Vekili Almanya ile mür.aker~ ·c Jı • 
sonra da güzel bir temsil verilecek- Şimdi sıra ona gelmiştir. Aramızda- yısile okumıya teşvik etmek için gii- Diyanet işlerinin vazife \e salahi _ bu tüneli açacaktır. dar nazik olduğunu söylernı> ... ıel 
tir. ki gönüUüler alınmışlar dahi olsa zcl bir usul bulunmuştur: Kütüb- yet hududları tayin ~e tcsbit edil- * Resmi e\Takı ;tahrif ettiğinden cet yoktur. 'Müstemleke. rnef~P'ıı 

162 yıl önce bahriyeliler Gelibolu- bizce dava tamamlanmtş ve zafer ta- haneye gelen bütün çocuklara her mektedir. Orta A\TUp:mın ,·aziyctı. ~ 
hakkuk etmiştir. Frankist rejim, ka- akşam çay ve bisküvi ikram edildiği dolayı Tıbbı Adli Başkatibi Raif 15 m~eıesı· ··e nihayet Alıtl. arı)gcl • 

daki tersanede yetiştirilmekte idi. d Kil" b"' -k b .. l . d . ·- - sene hapse mahkCım edilmiştir. ...., • d il 
Bu tersane de bundan tam 550 yıl tolik rejim ir. ıseye en uyu gıbi, çarşam a gun erı e smema • it . Milletler Cemiyetine yenı C- _,,.ırt' 
Ön"" kurulmuştur. İlk bahriye mek- hakkı verece}i:, rahiblerden çalman gösterilmektedir. Ezcümle dün ak- iki denıza 1 gemı- * Ayın yirmisinden itibaren A - .. bu mese>~ _ 

....... t - • - t k k 1 ·r · tatb·k edecekf Jmesi... Halbuki bütun t,ıitlıw· 
tcbı, 162 yıl evvel Cezairli Gazi Ha- hakları iade edeceğiz. spanya kato- şam <la bu kütüphanenin müdavim mızın lnŞ88 1 ay ış an esı ı ır. de Berlin ile L-0ndranın nolt ~ii?C' 
san P~a tarafından Darağacı sem- likliğin timsali olan bir yeni ôevlet azalanna bir sinema gösterilm~tir. bitiyor * .Antikomünist cephe konseyinin ı 'an, hesapları ayrı ayrıdır.. zst 
tinde ve Bahriye Hendesehancsi a- olacaktır.> Bu gibi kütübhanelcrin çoğalma- Haliçte inşa edilmekte olan iki de- Berhnde kurulmasına , .e başına Lon· ı· relerin mevzuu çok naziktlf· jst 

P aric: 18 (AA.) - iyi malumnt smı canü gönülden dilerken Eminö- il ~ra Sefiri \Ton Ribbentrop'un geçi - onun 1·,.ı·n Londra hu"'kfımeti de ı.}1 • dile kurulmuştur. ...., nizaltı gemimizin inşaatı hayli ·er- -s te''' 
almalda olan melıafil, M. Blum'un nü Başkanı Bay İhsan Sami Garanı 'ıl 1 Ç k k b . t rilmcsinc karar verilmiştir. ı bale dair cimdiden kat'i bir , ;ı,Jı Bu tarıhte:n 6 sene sonra Kasım- lemiştir. nforeşa a ına .u ınşaa ı r-·· gs.ı.s• 
Sosyalist Fırkasının Parlamento da tebrik ederiz. tedkik etmiştir. * Altm fiatı borsa haricinde 1090 de girmemektedir. ı.ord · sile~ 

paşada m kteb için yeni bir bina da Grupu huzurunda ~lterenin İspan- _ _ .kadar çıkmıştır. Almanyaya bir sergi bahane f ftl1 

yapılmıştır. AJ k ""' d be b. 1 da sıf 
yaya karşı be~e~ekte ?1duğu ~hissi ma n as erı Beledı·ue reisi tak· . * ~:rıezilya a -~ ın yı . evveline diyor, oradaki müıaıcatı" .. ndii~ 

Mekteb, tlk defa 1831 de Heybeli- tahlil etmekle ıktıfa etmış old\ıgunu, • aıdl bır hay\·an mustelıasesı bulun · ler Almanyasının ne duŞU "@< 
ye nakledı1miş, fa~at ~ı~a bi~ müd- ancak kendisinin şahsen bu hisse İŞ· H ' t• dir edildi muştur. ne istediğini öğrenroe.k ~ 
d t sonra tekrar şımdıki denız has- tirak etmem~ bulunduğunu tasrih ey e ) Vilfıyet ve Belediyenin 935 yıiı ıı·a- l * Pariste Hükümeet karşı suikasJ oluyor. \-a ~ 
tahanesınin arkasındaki binaya ge- em.ektedir. Dün yedek subay oku• ridat ve masarifatına a'id .kafi hesab hazırhyan sağ tarafa mensub gizli Fakat ne olursa olsun tuıl l3C~ 
tinlmiş. fakat ~846 da son~ncu de.fa • Dudapeşte, 18 (A.A.) - Hariciye lunu tetkik etti ra~or~ı, dün Şehir Meclisince fasdık h!r t.e~kilat ıne~dana ç~k.a~ılmıştı:. karşı lcikayıt değild~ .. Roın;1~a~ t 
olarak Heybelıye nakledılen mck-1 Nazın B. de Kanya, General Fran- İstanbul, 18 (A.A.) - Bir kaç gün- cdUmış v:e mes'ul makamlar ibra e- 1:cşkilata Ol') bınleroe kışının dahıl mihverini ayırmak 1cın ~ 11111 

teb, artık hep orada kalmı~ır. co'ın:.ın Macaristan tarafından tanın- dür şehrimizde bulunmakta olan ve dilmiştir. olduğu tesbit edilrrı;ştir. pazarlığa oturulması ihtiın3 
Talebenin daveti m~na mütedair olarak Meb'us;n dün akşam şereflerine İstanbul Ko- Bu rapora göre, 935 ytlında vila- * Derno'krat Partisinin müzahere- düşünmek Romanın iş.dit. of. ... 

Deniz Harp okulu talebetmnin lbll- ledisinde sorulan bir suale tahrm - ınutanlığı tarafından Parkotelde bil' yet haliye varidatından % 87 \·e ı:ıa- rc:tlle Tataresko yeni Rumen kabi- A h"'et ... ~·~···· 1 
mektubu: ıen verdiği cevabda, Bükü.metin da- zıyafd ı·erilen Alman askeri he)eti, bıkadan % 20 ve Belediye haliye \'a- nesini kurmı~·a muvaffak olmuştur. ....................................... • ftf3(I 

Deniz Harp okulu veli mizin a- h;. e}l\ıl ayında General Franco'nun dı.in Yedek Subay okulunu ziyaret ridatmdan q, 95 ye sabıkadan % 24 * Belçikada bir tayyare sisten bir ·I fstanhul belediyesi ıtlA•/ 
çılma töreni bugün yapılacaktır. O- Budapcştedclri mümessili Kont dö etmiştir:. nisbeiinde tahsilat ~-apıldıi,rı ruıla~ıl- :fabrilrny.a çarparak iştial eylemiş j ~ }J~ 
lrnlumnzd<ın mezun olan emeldi nr- Baile.n ile temasa geçmiş oldu~unu Heyet erkanı, okulun intizam ve mış :ve bu itibarla Belcdi)e Reisi tak- tayyare ile lberaber 11 yolcu kömür : Beher metre murabbDlJl

8

11 
)-cr'f 

kadaslarm !hepsinin .adresleri biline- bildirmiştir. disiplininden fevkalade mütehassis dir edilmiştir. haline gelmirur. Tayayrede bulunan kıymet konulan Fatih ya~dc Jl'lv 

mediğinden hiç kimse;·e davetiye ltal a-Yugoslavva olmuşlar '\'C oh-ul komutanlığına bu İngıliz Kralının yeni de ölüler ara- cie Pirinçcisin.rn maha!le~~ 91 Jl t• 
gönderile:miyecektir. Ol."Uld<ın çıkan • d'l.lygularını ve tebriklerini bildir - Berlinden Hlndistana sınd .. dır. tesip Ahmctbey sokagın 30ti#. 
bütün subay ·ve emeklilerin bu töre- Belgrad, 18 (A.A.) - Avala Ajan- mişlerdir. kad r * Yarın Köstenceden 1800 muha- ·adada yüzsüz 35 metre 52 : ... ere ıı~ 
ne davetli olduklanru arzeder. hep- sı, Roma'dan istihbar ediyor: A\TUpa ile Hindistan arasında ye- cir g~lecektir. Kış rnünasebetile göç- re murabbaı arsa•satılınal< :: l>C111 ~ 
sıni b"kleriz. Yugoslavya'nın yeni Roma Sc.füi Yüzde beşler g ri ni bir rekor l..'1.rmak üzere bir Al- Jmen nakliyab ay başında duracak - arttırmaya konulmuş isC 1Bd1ğ1 

M. Hristitch itimadnarnesini takdim Veri) miyor mu ? man tayyareci dün Berlinden şehri- ~:tır. hale gününde giren bul~~ şs.t 
ettikten sonra İtalya gazetecilerine mize gelmiş, Yeşilköye inmiştir. Tcıy- * Kfü' mekteblcri için üç tip ü- dan pazarlıgv a çevrilıni5tı1 • ,,.orvl • Deniz müesseselerinde çalıı::anlar - . _ ..ıe ~ JP 
b~yanatta buluanrak~ bilhassa geçen ,,. ynre ıbu sabah Hindistana h<ıreket zcr.me ~elknasak bir pilan kabul edil- mesi levazım müdürJüğuıw -'ııl' • ıiçin kabul edilen tekaüd sandıg·ı mu- ., ı.urıışı ı. 

eylemiştir. mı§, vila):etlere gönderılmiştır. bilir. İstekliler 8 lirll 21 r- bile v ı 

Va lf orman ve 
zeyti likler mayıs ayında Belgrad'da Yugoslav-

Vakıf re) tinlik ve ormanlardaki }'a ile halya arasında aktedilmiş o
suları idcır<l <!tmek üzer.e Umum Mü- lan itilafın iki memleket nıünaseba
<lurlüğe bağlı birer işletme idaresi hını idaııe eden dostluk hislerini tc-
kurulmasma karar verilmiştir. yid etmiş olduğun usöylemiştir. Bel-

M m1 k 1
. . d k f grad'da M. Stoyadinoviç ile M. Ciano 

c e e ımız e va ı orman ve d . ea·ı . . .. . . . . arasın a ımza ı mış olan ıtılafna-
:zcytınlık pek çoktur. Bu ıtıbarla ye- me, bundan 13 sene evvel iki mcm-
ni idarelerden çok müsbet neticeler le.ketin, iki büyük ve söhretşiar dev
alıanbılecektir. Jet adamının, yani B~nito Musolini 

ile Nicolas Pachitch'in tesis etmiş 

mucibince, bu gibi memurların ev- . ıneJdll . ~ 
\'eke Yerdikleri yüzde beşlerin ken- * Tahlifil)·e Idaresi Almanyaya teminat makbuz veya .niJ1il I>' 

OtobUa alllnda kalan bir motörlü can kurtaran sandalı ıs- raber 2/12/937 perşen1br. buı-on~ 
dilcrine iadesi lfı.1.ımgelmektedir. Demirtat ı de b 
Halbuki Havuzlar İdaresind~ki me- .marlamıştır. 14 de Daimi Encümen 

murlara bu paralar geri verildiği 

halde Denizyollan idaresinde çalı
şnnlara henüz tecliyat yapılmamış
tır. Bu ihbarla Dcnizyolları memUT
ları Deniz idareleri umumi 11eyetine 
müracaata karar V€rmişlerdir. 

Un.kapanında oturan Demirtali A- * Almanyada. yapılma'kta olan ye- dırlar. 7799 , 
yazma caddesinden geçerken 3294 sa- n.i ,.,.pw·larnnızın inşa işlerini kon- * Jcirası ıs.,~ 
yılı otobüsün altında kalmış, Demir- trole memur heyet dün Almanyaya Senelik muhammen ·s1tcle cı, . 
taş yaralanmış, şoför yakalanmıştır. ,gıtın.iştir. olan Rumelikavağınd:.:ı 1 e 9311 • 
111111tmmııtıtıU l llJl lll ll"lllHllllJlllU ntHllllffftlltıtım•mııımıııtuıııııunrunmrnrıınınıuıtııııı ııtıtı lll llllll llllllll l llUltllllll l l l' "" sokağın da 7 N o. kayıl:h~n;ıs sof 

S A L Q N ç A )' J ya 939 ve 940 scnelerı ~ ere ıı • 

Çivi ve çivi ten narhı 
bugUn kalktı J •• 

Fiatlnrın normal bir hadde indiği 
1{öriildügunden İkbsad Vekaleti, çi-

oldukları siyasetin d vam etmekte Çocuk Esirgeme Kurumu 
olduğunu göstermektedir. Bu dost - k o n gresi 

na kadar kir.ıya verilrnel< Şıı:ı'trıll~1. 
ı k ımuştnr. .. -iılC yi çay içmek isterseniz yalnız S LON arttırmaya onu .. ~·· de g01 ııııı 

si Levazım Ml.idtırluğUl1 
3 

... Jtıifıl; ı 
ÇAYI içiniz. s•.LON ÇA y sayın müş- lir. İstekli olanlar ı ura : f1l:ılt~ıııA, 

vi ve çivi teline evvelce koyduğu 
.na:Fhı bu sabahtan itibaren kaldırmı-

lu~ :e .it~m_ad es~sı~a n:ıüsten~~ me- I Çocuk Esirgeme Kurumu Alemdar 
saı bırlığı sıynsetı, şımdıden ikı mem- nahiye kolunun senelik kongresi 26 
leketin mütekabil münasebetlerini İkinciteşrin cuma günü nahiye mer
her sahasında müsbet neticeler ver- kezi olan Alayköşkünde yapılacak-

terilerimize muhayyer verilebilir. ilk teminat mektub ,·cY ... 
11
u sıı11 • 

israrla her yerde SALON ÇAYI arayınız. ile 2/12/937 pcrşernbe ~urırı11111 '11 
T t . J b 1 A 1 T ~ k k AZER YC N /de D.,ı·m~ı ~ncu·· n·ende hU op an !'>atı ş verı stan u smaa tı ah mı! so a µ A A ... .r. • 

- Tıcarethan::si No. 8 Tel. 2 177 1 ~ 1l ar . 1~0l miştir. tır. 
ı 

ya karar vermistir. 
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f ili ş arıyanlar SütÜnÜl İ 8 talebe! .. jı-Halk FUozofu-ı r ve • - diyor ki : 
-------..:...~_....:;;;.._, _ __;;;..;;;....;;:...~.:...;;;;._;;;;....;;:..:;;..;;;.._ı Bir lise mezunu v e bir B 

1 
d -

U•• fu'' n daı·relere bı·rer (şı·· Hukuk t a le besi 
1
' ve ütün Orta oku Ve liseler e l Loka ntalardaki 

ıardım istiyorlar Musluk başlarında 

k tş ve işçi isteyen karilerimizln i- tatbı•k edı·ıecek yenı• re1·ı•m 
a~ t k t ) k !anlarını her gün parasız koymıya 
ye U USU onması ~~:~mu::~~~~·~~iH;nil~~ş~:~~:~e~= 

d ÜŞ Ün Ü 1 Ü yor tir3 ~ Gedikpaşada Cami sokağı nu-
mara 21 de Bay Necmettin Ratip is-

//k d minde genç bir lise mezunu kariimiz 
ef Q iz mirde başlanan bu Fransızcayı çok iyi ve Türkçeyi pek 

ll iyi bildiğini, ayrıca fotoğraf işlerile 

su/ her yerde tatbik edilecek de meşgul olduğunu bildirerek öğ-
~ leden sonra her hangi bir müesscsc-
nu Önd de seve Se\·e ralışmıya amade oldu-
Jıi n er Atatürk'ün büyük ve Ieç'.in emrile bütün dairelerin önü- : 
ıı.d Uttıklarında kayıt ve işaret k 1 h Ik • . bö' l b. ğunu bildirmektedir. ""'. UkJ. ne, opı arınn a ıçın ye ırer 4 - Hukuk fah.'liltesinin ikinci sı-
tle . arı veçhile bütün Devlet şikayet kutusu tnlik edilmiştir. 

rıllde · nıfına d~Tllm edı~ orum. Her gün öğ-
Çabuı,. ışı olan halkın işlerinin ı Şikayet kutulan her gün daire leden sonra akşam saat 18 e ikadar 
' Csi ~~ kesin bir şekilde görü- müdürleri \·eya daire şefleri tara- muntazamen \'e ıfaal bir surette ça-

ler aı ıçın her tarafta -esaslı ted- r nda a l ak .. d ik. t d IJ ınm kt 1 n çı ac · ve ıçın e ş ·aye Iışabilirim. Temiz bir nile nez inde 
lğer t a adır. mcktubları bulunup bulunmadığı 1 • h • 
ııı~ araftan memurların halka hususi hocalık, her ııangı ususı ve-

q §~at tedkik edilecektir. ya resmi büroda, bir avukatın nez-
1,.,., ve nezaketle muamele 
~q hu . Esasen bu usul, daha evvel, Posta dinde hulfısa vaziyetimle mütenasip 
llı susunda da her daıre A- U M 

k d~tnurlarına direktifler ver _ mum üdürü Bay Nnzif tarafın- ıhe r.bir verde ve az bir şey, zaruri 
J.a .. ır: Bundan maada, şikayetle- dan da düşünülerek bulunmuş ve ihtiyaçl;rımı temin edebilecek ka-

''• ı ~er· . ~hrimizdcki büyük postahane de dar cüz'i bir meblağ mukabilinde 
)'anı ının takibinde zorluğa dahil olduğu halde bir çok şehirler- bütün randımanırn1a faaliyet göste-
bı ar ıçin de her dnircnin ö -

r Şik' k deki pastahanelere talik edilen ve receğimi taahhüt ederim. 
IJa tltıfnıekt:~~: utusu konulması el'an duran şikayet l-utularına, doğ- Adres : Son Telgraf gazetesi vası-

t.ltelerde · 1 · lrudan doğruya Umum Müdürün şah- tasile M .. V. 
ırliliıta ış eri olan halk, eğer 

}. \'e 'Uğrarlarsa bu kutulara sına hitab edilmek suretile posta iş
~ır. :n:zuıarını yazarak atacak- lerinden şikfıyeti olanların pulsuz 

• • 
I! flıüd~ Şikayet 'kutuları, ancak mCktublnrını ntmaları halka bildi • 

t bile Urlcn ve şefleri tarafından rilmiştir. 
I~ ,.k(ktir. Şikayet kutularının, küçük ve bü-

Açık 
1 iş ve 
M emuri.q_etler e a olarak bu yeni usulün tat- yük memurları; nuımi nezaket ve 

~ırı::ı~- gündenberi İzmirde dikkate sevkedeccği muhnkkak gö -
~mir Valisi 'Fazlı Gü- rülmcktedir. Orta m e ktep me zunu bir 

---'muhasip talep ediliyor!.. 4kd . 
1 Dördüncü 

Ta y yarede 
Geldi 

Ç enız ve: 
Y.q'flakkalede 
aeni fenerler! .. 
~ılı . 

~ Q~ 1.._h 'F:ndc sahillerimizde yapı-
·~ Usıye tcsisntma aid proje 

it~ ~ Unıum Müdürii 'Bay Nec
t . rafından Ankaraya götü -
lll' Bu · ·· b a · proJeye gore, u sene 

Torbalı Belediyesinin muhasiblik 
memuriyeti münhaldir. Mayıs 938 

nihayetine kadnr maaşı 40 lirn ve 

Haziran 938 den itibaren 60 lira ol-
mak üzccr en aşağı ortamekteb me-

t · · unu o1mak \'e oldukça usulü hesa. Devlet Havnyolları daresının ev- z . . . 
. . blveyc aşina olmnk şartıle tahplerın 

velcc İngiltcreye ısmarlndığı son sıs - ı ~ b. l"kt b 
<.'vrakı müsbitelerile ır ı e u a-

tem yolcu tnyynr" tlrind'Cn dördün - 20 . .. .. kad"'r Torbalı Be 
yın ncı gunune " -

cüsü de dün akşam Yeşilköye :gel - J lediyesine müracaat etrru:!leri lfızım
miştir. ıo yolcu ve 3 mürettebat ta- dır e l' Akdeniz sahili erile Çanak -

}'ap ~ni fener ve radyokar tesi- şıyabilece \ 'Olnn bu tayyare de 4 mo-

~ törlüdür. 

1 • 
1 ~- -

En karlı bir iş: 

Şehir tiyatrosu 
trı büyük meşhUr Avrupa Köpek besleyener ve 

alanlar çoğaldı! ... 
t•ıyatroları ayarırıa Son günlerde eVlerde \'C aparlı • 

mantarda köpek besleyen~er pek 2i-

Köpek yavrusu 
'T'.· 1·1 1 ıcare ı ~H 

inkılabın istediği 

Lokantalarda, «§çı diikkanlarındıı 

yemekten evvel ve yemekten sonra 
müşteriler için ellerini yıkasınlar di. 

karekterde ye musluklar konmU§tUr. Temizli
ğin çok lümmlu bir şey olduğunu 

idrak edenler için yanlarında sabun
ları da konmU§ olan bu musluklarda 
bu titiz mii.§teriler yıkanmaktadır. 

Ala. Din de, tıb da temizliği emret
mektedir ve bilhassa bugün temizlik 
sı1ıhatı mnmniye namına miinak<l§a 
götürmiyc.n bir lüzum halinde anla
şılmıf bulunmaJ...1.adır. 

genç yetişmesi için yeni 
kararlar verildi 

Üniversiteden sonra orta okul ve Ancak kasketin mana verilecek şe-
liselerde de bütün talebelerin umu- kilde, eğri veya yan giyilmesi şid
mi v.aziyetleri tedkik edilmiş ve bu detle memnu ve yasak, cezayı müs-
tedkikler neticesinde; inkılabın is- telzemdır. \ 
tediği karakterde genç yetiştirilmesi Bütün talebeler; mektebleri ha • 
:için yeni bazı kararlar ver.ilmiştir. rici yerlerde vesaiti nakliyede ve 

Bugün orta okul \'e liselerin tale- umumi mah::ıllerde kat'iyyen mck
beler_inin .h~dema, okulla.rı~ın içinde jteb mevzuundan bahsetmiyecekler, 
oldugu gıbı -0kulaı ı hancı yerlerde mekteb hakkında bir şey 'konuşmı • 
de. cf'al ve hareketleri dikkatle ta- . yacaklardır. 
kib edilecektir. Hariçte, sokakta veya her hangi u 

Bü tün talebelerin, bütün muallim- mumi bir yerde bütün ta1ebelcrin, 
lerine karşı nezaket ve saygı ile mu- kravatsız gezmeleri şiddetle yasak
amele etmeleri, okul içinde ve harici 

. . • .. tır. Yazın bütün talebeler, aç1k göm-
y~rkller~e munllıkrı:lcrmlel'. talnı~ıgı but- llek giyeceklerdir. Kışın bütün tale-
yu erme ve es ı mua ım erme ras - bel . k 1 .. 1 k · 1 · · .. erın ·apn ı gom e gıyme erı 
ladıkları zaman saygılarını goster - b .d. B d d b-tü· 

1 · · t ktecr rnec urı ır. un an rnaa !B u n 
me erı ıs enme • ır. ,_bel k d.l · · b. c 

A k • d 1 d k ~ tatb· tan: ere; en ı erırun ırer um-s ·erı ers er c ve as erı ı- . • 
huriyet çocuğu oldukları ve ınkılı:ı-

lbın arzu ettiği elemanlar olarak ye
tişece1'.,lerini düşünerek umumi ha-

Fakat arasıra bu muduk b~ların
da cereyan eden ve şalıi.di oldufium 
bazı münasebetsizlikleri bugün bu· 
raya kaydedeceğim ve pek Jıaklı bir 
talebdc bulunacağım. Bu siLtunun 
kar:ilcrinden pek çoklarının da tesa· 

1 
düf ettiklerine ve benim gibi dü.§ün 
dü.klerinc emin olduğum manzara §1"

dur: 

1 
Bazı vatandaşlar temizlenmek için 

bu mu.shık başlarına geliyorlar, el
lerini ve :ağzını sabunla güzelce yı

katlarda bütün talebeler, asker usu
lile selam vereceklerdir. Bütün ta
lebeler, mektebleri hnrici yerlerde, 
muhakkak mckteb1erinin kasketini 
giymiyc mecbur bulunmaktadırlar. 

kadıktan sonra ağızlarına a1dık1an 
suyu tükürüyorlar. Hatta Jıaztr sıı 
ve sabun varken bu temizUği biraz 
daha teşmil etmek istiyerck buru:n
larının bu temizlikten maJırıum kal
masına rgönü.Zleri razi olmamış ola
caklar ki., bir kabahat da i§lcyivcri

reketlerini ona göre tnnzim etme1e- yorlar. Açık söyliyeyi.m mi? sfünkü· 
ri icabedeceği hatırlatılacaktır. rüyorlar .ve bittabi bu musluk bCZ§tn-

• • ••••• •nnuınıın• ••nıı11111m ıı11ıınıı 1111ıııuııuııu11111 1111•uıııuunu•u••n••• •nn•nnıuıu111uunıııuuınıııuı ıuııııu•n••••nn11rm11 ••• daki anıcliyc ciuar 91ıasada yemek 

ua_11atı ucuzlat-l 1 ürk Kadı-nları yiyenler tarafından da i§itilmeJ~te -n 1 _'# dir. Evindck.i kendine mahsus bir te· 

k • • / E • _J mizlik titizliğini aramabızm fakat ma ıçın a ına- sır geme uerne- daima uyanık bulundurduğu şiiphe-

k db • l I .., • f 1 k sile yabancı bir yerde yemek yeme-

Ca te ır er. I gı opı~!' !r en... ::, .. ':.~':!.:.:ı~:~':uı;°!i:: 
Bu hususta hUmmah bir !Kongrenin çok hararetli ya .eden ve k~ı..na. kadar gelen bu 

faalivet b 1 d ! olaca~. tah min •dilirorl. musluk bCI§t facıasından adamakıllı 
ı Bf a 1 ·• ı:t . t'h k b l B • • · •ı Tıürk Kadınları !Esirgeme Derneği ış ı ası apanmış u unuyor. u., 

kt1sad Vekaleti mugaşşışatın men . . . . . . . . donrudan- cıo;;.,.,,,,,0 adaba taa.Utlk e· 
· · d. · d k 1 senelık kongresını 27 ıki ncıteşrın cu - .:ı !I • -,v 

ve muhtelıf ıktısa ı ışler c o.ntro . .. .. . den meselede herkes kendi ıterbiye-
martesı gunu saat l5 te Dıvanyolun· . , . . 

ve murakabe usulünün ihdnsile yur- daki merkezinde yapılncakt'lr. sınden mes ul ~l1!1ası ı~t~za ~.d~.rse de 
dun ve halkımızın mcnf aatlerinin 1 '.rürk Kadınları Esirgeme Deme· ba.ş1caiarını.n ıstira1ıatını dutıınmek 
daha ziyade korunması için yeni ve jğinin ismi etrafında son günlerde de boynumuzun borcu olduğunu u -

h d b ·· k ş1 "rülm" -'-'--..:ı!- nutmamamız icabeder. Zira bunlar, mühim bir proje azırlamakta ır. azı muna na ar go t:K~.ou.ı.ı.. • • • • 

E .. ı b' k 1...:---ıe:r artık lokanta :ıçınde yemekten evvel elınır, 
Diğer taraftan bayatı ucuzlatmak zcum e ırço :l\.Uu:.ı: rnem- 1k. 

!ek t . · d ık d k ;ı;.; - tozunu ve yemtl.-ten sonra da be ı 
hususunda alınacak tedbirler meya- e ıınız e a ın \~ er C15.n musn- . . ak . . z 

vi olduğu bir zam nda her halde bu yağlanmıt clını yikam ıçı.n ya.pı : 
nında san~i maddelerinin istihsal t,., .... ~;lü- . . .;ı~~·l'."t·· il . mı.ş musluktanıır. 100 nlLmara.daJ.=ı 

I 
~~.... n ıısmınm ucgıs-~ır mesı . 

ve imal masraflarının azaltılması ve it' ;ı;.; • •1 . - kt d _, musluk ba,c;Iannda yapılması öeU...-ı 
ıcap e 16.nı ı erı surme e ıner. . . . . 

ban iptidai maddelerden istihlak, 
1 

H u.: iL •• ı.-'t1 ,,_ caız olan bu kabaha.tlcrımızı herke -a"a uu munnseuc e r.ongreye . . . . 'le k · 
muamele, gümrük resim ve vergile- bir takrir verileceği ve b'lhassa, muh- ~n kemali.~ ı ~e:nde • yemcsı 
rinin indirilmesi, milli fabrikaları - taç ikndıninra daha fazla yardım e - ıcabeden bır "oıw.nta ıçın e ~apn:ı?~ 

d ·ı · · · · k dl kalkısmak ib<l§kalannın mıdetermı m12ın yaptıklan mallarJ daha uon:za 
piyasaya çıkarmalarını temin gibi 
mühim k~yıUar vardır. 

ı mesı çın yem gaye ve ma sa ar· . .. .. . . 
.,J - .. • • t-''-l'f d'l w• d hıç dU§Unmemetc demcktır ve btl-ua yurunmesının t:.A ı oe ı eoegı e .. le . 

2
.. ? H 

·ı · ·· "l -"-" d' mem soy rnıyc uzum var m.ı. er· 
'l er.ı suru mt:.l'l,·~e ır. ~- . . . _ _, .. 1-'.: k .. ,~: 

f\;esın ıçınuc sum=ırme • ve tu"'~T-

k 1 t 1 k 
yade çoğalmıştır. Fakat bunların yü se i ece ekserisinin Belediyeye tescil edil - Peştedeki Telaş ve 

~İY•lrosu için Belediyece yapılan masrafo ve fedaklirlığa mu- ;:~:~ib~:1:~~n;:ny:in~·::::~ Yol A ecele ye 

onek, terbiyeye de muhaliftir. 

Halk Filozofu 
11111nnnı nnıttttııı111ı11ııııı ııııııı111n111nııııııınnıuuuııınııvtı• 

~ ılen randımanın tamamil e temin edilemediği malümdur. A- gönderilmiş ve yollarda, meydan - L - k I 
hea. tararından yapılnn tetkiklere göre, bunun böyle olmasında ıarda, naku vasıtalarında ve umu- Kon ıaresi uzum yo .•• 
b~oılltil, Şehir Tiyatrosu için mevcut tn1imatnamenin, bugünün ih- 6" 

Tel' in Edilen 
Tacirler! 

"iın ma mahsus .olnn ycrleroo markasız, Par iste toplanan beynelmilel oto- Nikel 25 \'C 10 k:ımuşluklarm t>an-
~ll it~ oevap verecek mahiyetten çok uzak bulunmasıdır. • ağızlıksız ve yuları gelip geçenlere mobil klüpleri ittihadı kongresine ka ve Malsanchklannca tebdili mu- "Üzüm piyasamıza suikast yapmı-

~ fo~- 1 
arla Şebir Tiyatrosu için bu tiyatronun hüviyet ve karakteri- k k d ~- b. . 1 p t d k. :r _ d İ t b 1 1 amelesı'nın· hır· .. ,...,.,,,.. ...;Jaha su··r,,,,.errı· ya teşebbüs eden ve ikisi Türk, biri ., "\.~ek zarar vermiyece a ar J\ısa ır ıp e ve eş e e ı .ıuvn ra - 5 an u yo u """'""' 'U "''" o 

lllh.., • artistleri daha muntazam ve sistemli çalışmıya scvkedecek hakkınd ... vcrı'lcn son emır· du"n ak- ecnebi olan üç tacirin bu hareketi; 
llı,.."'l.l ıa sahibinin eHnde bulunmaksızın kö- konferansına iştirak cd n Turing .. İ 
-·~ ınanda kendilerini terfih eyleyecek yeni bir talimatnnme ya- şam şehrimizdeki aliıkadarlar.a teb- geçen hafta şehrimizde kbsad Ve-

'
~lı \Pc birçok yenilikler vücude getirilmesi muvafık görülmüştür. pek gezdirilmesi !Iklcdiycce y.asak Klüp Reisi Reşit Saffet şehrimize lig~ cdilmiı:tir. kaleti Müsteşarı Faik Kurdoğlunun 

l'en· t 1i 1 k edilmiştir. 1 dönmüştür. "<S • t' d t " ih t 1 ı,. '.t· ı a ·matname etrafmda t etkikler yaptırı ma ta, Avrupadak i Diğer taraftan hükumet; tiyatro, rıyasc ın c opınnan raca ç1 an -
~lı... . ıYatrolnnnın iç talimatnameleri ve umumi vaıi'-·etleri etüd edil- Diğer taraftan, köpek satmak, .gü- Reşit Saffe taynca Sofya, Peşte, . 'b - mızın içtimaında tel'in edilmişti. Bu 

.:\l1l' ., ı v· M ı~ ıSınema, \'apur, tramvay gı i umumı b· . nün en karlı ticareti haline ,aeldiğin- Be grat, ıyana, i nno, Zürih, Pa- üc tacirin lzmirde sorguya çekilme· 
~~ İğe "' müciseselerde eski 10 ve 25 kuruş· 
ı ~ ~ taraftan mallım olduğu üz ere bu yıl Şehir Tiyatrosu dram v.c den bilhassa küçük köock yavrula~ 1 ris ve Atina şehirlerinden memle • lukların halka sürülmemesi için bu lerl başlnmış bulunmaktadır. Bun-

1 ~h-u Sınılarındaki fiallar çok ucuzlatılmış ve dram kısmında her v. er ' - ketimizin turizm işlerini alakadar lar ıtrakl.·mdn'ki evra'k, bugün veya 
~ """ ~ - rmın boyunlarına :renkli kordelalar gibi yerler nezdinde teşebbüslerde 
~ l ~at • localar dn 2 lira ile 250 kuruş arasına tenzil edilmiştir. F ran- <!den hususat hakkında faydalı te - bulunmuı:tur. yarın Adliyeye veril<>cektir. 

tosuna k' k d' k d . b' k k.l 75 k d' takıp Beyoğlunun islek caddelerin- mas1arda bulunmuı:tur. ıt B . . • ... t·· tarafı .;ıa Afman a ı ·ome ı ısının a ıse ırço mev ı er uruş. para ı ~ Kumbaralardaki eski 10 ve 25 ku- u «şın -en :r1.o u 'U • 

~lı"tı olarak tesbit edilmic:tir. de ellerinde ve avuçlarının içinde Diğer taraftan Londra • 1stanbul "t.l kl . v h kk idhaliıt 1bür-OSU, bu üç tacirin teldi-
" '""" 

1 
ruj u ::ırın ışe yarnmıyacagı & ın-

~ı_,ltı n~n, ~eçen yıla nazaran tiyatroya gelen seyfocileri çoğaltmak dolaştırarak satanlar çoğalmıştır. asfalt yolu üzerinde Lüleburgazdan daki iddialar da lüzumsuz bir endi- fini Türkiye :üzüm piyasası için esas 
~'Ilı ıtıd tın ıyi tesiri olmuştur. Fakat Şehir Tiyatrosu salonu çok dar Mahsus, civar kaza ve şehirlerden itibaren hummalı faaliyete devam~ şeden ibarettir. Çünkü gelecek Bi- <Olarak kabul etmiş, fakat sonra lhü
n:·~ (Şe~~· İstanbulun şerefile mütenasip, ayni yerde büylik bir mo- de cins köpekler ve köpek yavruları dilmektedir. Yeni hattımızın en kı- rincikiinuna kadar bu paralar kıy - kümetin tesebbüsile bu esasa yüzde 
"Glal'ı <l ır 'I'iyatrosu) binası inşası için bütçeye tahsisat koyma im- ~tirip satanlara bile sık sık tesadüf sa bir zamanda hududa varmasına metlerini muhafaza edecek ve ayni -On 'ZammettirUerek üzüm ihraç fiatı 

a nranmaktadır. 0 rlilmektedir. a7ami gayret sarfodnmektedir, 1:amanda tebdil olunabileceldir. biraz yükseltilebilmiştir. Bu suretle 
l ~""'""'!'""ll~~!"!.!!..~!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!IJl!!!l ..... !!!!!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!'!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!:!!!!!!!!!!!Bl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lm .. P_!!!!!~..i!l'!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"ı!!"9"'"'!'!!!11111111ı~.;.;,..,;;.:.~~~~;ı;;;.;;.;,~::;,.:.:;.;:........ bu üç t::ıcir, ayni zamanda bütün 

~f 'ikaNo ... 18 k · k 11 ld ı S" ı B d' bl B d. d 'l'ürkiye tacirlerine ve memkket re , yıne pc. · zava ıca a anır ar... - oy esene.. e ıa a a.. e ıa an fazla aiçalamaz. Gönül tarihleri, 

Ş K .A A .. bl hazinesine zarar irasından da suç • .. • - cı soylüyorsun Fikret. Neden? a a... ıilk yaprağından belki son satırına 

1 N A N D 1 M ' 
B B d' k a11rlıırlar. 

• 

u.. e ıa endini tutamndı. Başını kadar, bu derece acı bir düşkünlüğü .... .................................................. . 
- Başka şey .konuşsak olmaz mı? küçük kızın göğsüne dayı:ıdı, kana ve masum bir ıstırabı kaydetmemiş, istnnbul Asliye Altıncı Hukuk 

Zehra .. bak ne güzel, dekor deği~ti.. kana, hıçkıra hıçkıra ğladı .. ağladı. ctmiyecektir Hikmet... Fakat bu, Mah'kemesind'en: 
~ V ozon : Hanı F1rat 
~lar 
"ar iti arasında hele öyle naz~nin- 'sü, en modern ıtabii dekorlar değil 
ha ~orma. O gün sinema he- mi Zehra .. 
etk~ Ştı. Bir genç kızla, bir - Salon ıhayatı, ve hele solan yıl-

da otu • benim locama bitişik dızları demek sana göre pek sönük 
~ ~·ı ruyorlardı. Kıyafetleri eh, kalıyor, bunların yanında_ 
~ ~'ltıa~ .. Film güzel, bahçelikli - Pek sönük de ~ldir. Çünkü 
~€en a Çevrilmiş.. pek sönüğün de bir kıymeti vardır. 

"l\şçk kız oldukca süslü bir sa- Çünkü pek parlağm aksidir. D.ilia 
> ~j'ı ç ;nun Baharı> diye bir doğrusu .kıymetSiz sönüktür. 
~.t~rt : ıyor, nişnnlısı genç de - Bedia bunları dızyınasın .. Öyle 
~ ~ ~ib~Ya?rnış onu, kendinden hırçınlaşır ki.. Geçen güıı bu husus

i ~ ~ 1 dınliyor.. Bitişik loca- ta bir münakaşada bilsen zavallı ne 
~ 'lr a:ındaki gence usulcacık çok ağladı. Bilsen o kadar üzüldük 

4ıc old nıa kulağım, gazeteci gi- ki ... 
~(! le]( U~ndan duyuyorum. - Onların istirabma da inanma 
~i ~ ke sızce sonsuz bir sevgi Zehra .. Çünkü, görüşleri, duyuşları 
. ı·kis ~et.. Bele dekor.. yaşayışları gibi süslüdür, yaldızlı -
~aı:ıaı n salonlard~n ve hele 1 dır. Baştanbaşn yapmacıktır. Ve on
ltı.ı 1 ı Yerlerden hiç hoşlan - lar bu hallerile o kadar zavallıdırlar 

lı , llıtı:ın sesi, daha tabii bir ki, ancak senin gibi yüksek ruhlu 

a. erı0• Ve ırmakların çağlayı- varlıklardan teselli ve umut bekll?r· 
... ın b· · ır beste. kırların sü- ler .. 'Fa'ka't kandırdıklarını zann~de-

Su, ırmak, dağ, kuzu, çoban_ Ne . . . . . • . . . . . . yüz kızarıklığı, bu düşme>k ancak Hafize tarafından ikocası Balat 
güzel değil mi? Çobnnı görüyor mu- Yine bir kadın ayni dakikad~. k~· yaşayan ve yaşamak isteyenlerindir. Kiirk<'Üçec:me caddesinde çıkmaz so-
sun .. Öyle mağrur ve yüksekten ba- kün arka bahçesinde bir damın ö- Ben artık y:mmnuyorum. Hayntı ya- !kak 46 numar.ada mukim iken ha -
kışları var .ki.. Dağlar çocuğu.. Yıl- nünde sanki dizçökmü gibi, yalva- ':şamayı, senin için seviyordum. Hik- ~en ikametsııihı belli olmıyan Os • 
dızların cşL Gece, ny ı•e doğulann rıyor, ağlıyordu: met... rnan oğlu Ncz.ir aleyhine ikame olu-
sembolü .. Tabiatı bile küçük görü- _ Her dediğini yapacağım Hik • l - Sus Zeynep, yeter diyorum sa- nan bosanma davasının icra kıhnan 
yor .. Dinle Zehra dinle .. Gece.. ku- mel .. Bu yerlere artık gelmiyecc _ na... tahk~aıında: müdd.elııl~yhin .ika -
zu .. çoban .. doğu. su... ğim. Madem ki sen istiyorsun, <iyle 1 - Seni üzdüm, seni kırdımsa beni mc1f.mhmın • mcc;hulıyetıne bın:ıen 

Çiçcron : cEğcr Jübitcr, b ir gün olsun. Fakat bir defa değil. bir daki· aff~t. Ne yapayım, elimde d~il.. e- yapıkın teblığata rağmen mnhkeme
\nsani bir lisan kullanmak isteseydi ka gözlerime bak B'T' .. .. d ı~cr gözvaşlanmı bile saklayabilecek ve ,gelmPdiğinden haklanda gıyap 
mutlaka Eflatun gibi söz söylerdi..,. b" t" 'lkb h · u u? o~rum en, k d . " d 1 d .. ~kararı ıittihazile beş gün iç.inde ve 

u un ı a arlarımı bır sunger gi- u retım oısay ı, on arı a gostcr- . . .. ··ad 1 .1• t bl·~· 
Demiş .. kim bilir .. be lki, yüksek bir b' . ~· yırmı gun mu ete ı anen e u~ıne 

ı emen dudakların ne olur dılegt- mcz, bağrıma akıtırdım. Fakat, bağ- t hk'k t 2S/ll/n37 rv>.r=mbe sa-
şiiri okumak ve anlntmak istediği . 'lk .. 'd .. h 1 . ve .a ı a ın r-· ,..-
zaman da Eflatun, mutlaka bir ço- mın ı muJ esını ece esın. ram 0 kador do,gun ki.. her şcvim .at 15 e talikine karar verllmis ve gı-
ban gibi konuşmuş ve yaşamıştır ~ Bunu benden esirgeme_, Bir za - bitti, her çilem doldu. Ve ben, Hik- v.::ıb kararının bir nüshası mahkeme 
""-h vallı kızı sen, dul yaptın ... Sonra bir met. Ve ben... divnnbanesine asılmış bulunduğun-
LA:: ra... 'b" 1 

İşte Bedia abla, onlar öyle saçma paçavra gı ı 0 znva lıyı savurup se- - Zeynep.. dan beş gün içinde 937/H37 ve 36/ 
konuşuyorlardı ki.. Çoban, Eflatun, falete, kızıl yoksulluğa fırlattın_. O - Hayır, senden para istemiyo - J'795 numaralı dosyasınn itiraz et -
Aristo, Emerson-. Ayol. sinemaya yine bu halile bile~ sıma bir şey söy- rum. Her di.işkün kadının istediğini mediği ve muayyen güb ve saatte 
mı gelmişler.. felsefe imtihanı mı lemedi. Seni üzüp incitimcdi. O yok- bPklernivorı.ım. Send"n son olarak f!Cötanbul Aslive mahkeme!':· 6 ncı 
veriyorlar .. Gülmemek için kendimi sulun senden bu gece bir dileği var. yalnız bir yıldızlı gece b::ışbaşa ka· Hlıkuk dairesinde bulunmsdı'\1 t"lk-
zor zapt.edebildim. Ne tuhaf insanlar Evleneceğini duydum. Artık, mü- lacağız .. son bir uykusuz geceyi is- dirde gıyabında vımıl n mmımelele-
var, değil mi Bedia abla-. ebbeden biribirimizden .ayrılıyoruz J tiyorum... j rin mute'b<.'r t ıtnl"cai'1ı tebliğ yer-n-
-. • • . . • demek ... Oh Hikmet .. bir kadın bun-

1 
• (Devamı var) de olmak frzcre ilan olunur. 



Akdeniz hakimiyeti 
Kimde kalacak? sonra .. 

Denizci büyi.ık devletlerin son 
programları hakkında yeni çıkan 
ma16matı •SON TELGRAF> oku -
yucuları evvelki gündenberi bu sü
tunlarda görmektedirler. İngiltere
nin, Almanyanın sonra Amerikanın, 
Japonya ve İtalyanın önümüzdeki 
senelerde bahri vaziyetleri ne ola -
cağına dair verilen bu malumatın 
arkası olarak Fransanın yeni pro
gramına dair neşredilen en yeni i
zahatı kaydetmek sırası gelmiştir: 

Fransa senelerdenberi pek büyük 
gayret gösterek ve pek çok paralar 
sarfederek kendisine pek yeni bir 
donanma vücudc getirmiştir. Bu ye
ni kuvvetin mecmuu 50,000 ton tu
tuyor. Geçenscnedcbcri inşa edil
mekte olan harb gemilerinin çıka

cağı tonilato miktarı ise J 50,000 ton 
olacaktır. 

937 senesi başındanberi, 1 kanu
nusaniden itibaren, 1 tcşrinievvelc 
kndar Fransız donanması 9 ay zar
fında muhtelif harb gemilerilc ye
niden kuvvetlenmiştir. İnşaatı bi
tib de bu sene zarfında dokuz ay -
danber i donanmaya girmiş olan bu 
harb gemileri diğer memleketlerin 
donanmalarındaki emsaline faik 
değilse bile hiz olmazsa onlarla mü
rnvidir. Bu dokuz ay içinde vücude 
getirilmiş olan gemiler şunlardır: 

4 tahtelbahir (beheri l ,500 ton). 
Adları: Tonan, Kongeran, Agosta, 

Beveziyer. 
2 tane beheri 600 tonluk tahtelba

hir (Perl, Jön on). 5 tane hafif tor-

pido (beheri 600 ton). Adları: Del
yörnen, Flor, Yömon, 1fsireni, Born
baro. 7,500 tonluk bir kruvazör: Mar-
seyycz. 

Fakat bu senenin sonuna kadar in
şası bitecek' olan yeni gemiler vardır. 
Bunlar daha yapılıyor. Beheri 7.500 
tonluk kruvazörlerden üç tane daha 
donanma hizmetine girerek bu seri 
tamamlanacaktır. Bunların adı: 

M9ukalm, Jorjlcyg, Golvıır'dır. Ger
çi Bcamerniyc gecikmiş ise de 
(Dongcrk) artık tamamilc donanma
da calışmağa başlamıştır. Bu böyle 
olmakla beraber Fransada jnşa edil
mekte olan yeni gemilerin yapılma
sı işi gecikmektedir. İnşaatta iste
nen sür'at görülmemektedir. GeçE>n 
936 senesi programında ikinci sınıf 
bir kruvazör, 2 torpido, (beheri 
l ,772 tonluk), 4 torpido (beheri l,Nhl 
tonluk). 6 tahtelbahir vardı. Bu tah
tf·lbahirlcrin yalnız birisi birinci sı. 

Tefrike No: 70 
Büvük bir esefle arzetmek mecbu
rıyctindcyim ki; devletlerin müta
rt:kc teklifi karşısında bu gibi şayia
fr rın zuhuru, bir takım hadiseler 
tevlid edebilir... Zatı haşmetlcı·ine 
bilhass.ı hürmet ve tazim bc~ledi -
ı;im için, bu hususu, ehemmiyetle 
n azarı hiimn) ununuza arzetmek is
•crım. 

Abdülhamid'e, birdenbire bir dur
gunluk gelmişti.. Acaba sefirin mak
sadını anhyamış mı ıdi? .. Yoksa, an
lamak mı istememişti? .. Ve yahut 
boş bulunduğu için mi, birdenbire: 

- Nasıl, ekS<!lans? .. Mütareke em
ri tebliğ edilmemiş mi?.. Halbuki 
çok iyi biliyorum. Bu emir ,bugün 
resmen iJan edildi. 

nıftandı. 11 tane mayn gemisi, 2 a
vizo, tayyare hizmetinde kullanıla
cak 4 gemi, tahtelbahir takib eden 
18 gemi gibi. 
Fransız mütehassıslarının tenkid-· 

!erine göre, geçen senenin pro -
gramındaki bu gemiler tamami1e 
yardımcı mahiyetinde olub şimdiye 
kadar hakikaten yapılmaları lazım 

geliyordıysa da donanmanın ::ml 
kuvvetini arttıracak gemilerden sa
yılmamaktadır. Donanmanın asıl 

kuvveti büyük saf f ı harb gemileri
nin toplarına istinad etmektedir. 
(Döngerk) in eşi olan yeni (Straz
borg) gemisinin işi ilerlemektedir. 
Önümüzdeki ilk baharda tecrübele
rine başlıyabilecektir. Ondan sonra 
(Jan Part) gelecektir. 

Gene Fransız mütehassıslarının 

fikrince asıl mesele topçuluktaclır. 
İngilterede, Almanyada evveıa top
lar yapılır, sonra teknenin inşası bi
tirilir. Fransada bunun aksinedir. 
Fransız mütehassısları İngiliz ve Al
man usulünü daha doğru bulmakta
dır. 

Şimdi Fransızlar önümüzdeki se
ne bütçesine yeni harb gemileri için 
tahsisat koymakla meşguldürler. 

Önümüzdeki sene yapılacak olan ge
miler 3 torpido, 3 hafif torpido, 5 
tahtelbahirdir. Fakat bu gemilerin 
hangilerinin evvel inşasına başlana
cağı meslesi halledimemiştir. Tah -
sisat alındıkca, para hazır oldukca 
inşaat da devam edecektir. 

Önümüzdeki sene bütçesinde öy
le görünüyor ki Fransa milli müda
faası için 23,000,000,000 frank tahsis 
edecektir. Yirmi üç milyar frank az 
para mı? .. Bu paranın yüzde 28 mik
darı orduya, yüzde 33 mikdarı hava 
kuvvetinin arttırılmasına tahsis e
dilecek ordunun ve hava bütçeleri
nin bu nisbetlerde arttırılması kahil 
olacaktır. Fakat bu paradan bahriye 
bütçesine ancak yüzde 7 nisbetinde 

bir haber de, bunun aksini göster • 
mektedir. 

- Vah, vah . Doğrusu, buna çok 
esef ettim. Şu halde, Yunanlılarla 

bizim asker arasında irtibat kesil • 
miştir. Belki de Yunanlılar, o kadar 
fazla geri çekilmişlerdir ki; bu em
ri kendilerine tebliğ etmek için u
zun saatler geçmiştir... Maamafih, 
şimdi Serasker Rıza paşayı çağırır, 
meseleyi tahkık ederim. 

Demişti. 

Ve derhal zili çalarak içeri giren 
hademeye: 

- Çabuk, Serasker Rıza Paşayı 

çağırsınlar. 

Demişti. 

- Evet, amma şevketmaab .. bir Sefir, Abdülhamid'in gösterdiği 
&aat evvel, Atinadan gelen hususi bu ciddi vaziyet karşısında, daha 

__________ __..., 

bir zam yapılacaktır. Fakat gene 
Fransız mütehassıslarının dediğine 

göre frankın düşmesi ve den iz in~a
at fiatlannın artması karş1sında ye-
ni zamlar istendiği gibi kafi gelmi
yecektir. Başlanmış olan inşaat de-
vam edecek, fakat ağır bir surette. 
Halbuki daha başka yapılması !Szım 
olan inşaat vardır. İşte Fransız mü
tehassıslarını çok meşgul eden nok-

1 talar. 

Hususi idare ve belediye 
memurlar1 da sandık 

kuruyorlar!. 
Hususi idare ile Belediyede çlışan 

ücretli memur ve müstahdemler i

çin bir yardım ve biriktirme sandığı 
kurulmuştur. Bu sandık için yapılan 
talimatname Şehir Meclisine veril-

rniştir. 

Bu yeni sandığın talimatnamesi 
kabul ve tasdik edildikten sonra hu-
susi idare ile Belediyede çalışan üc-
retli memur ve müstahdemler her 
ay maaşlarından cüz'i ve muayyen 
bir miktarda para vererek bu sandı
~a aza olacaklar ve acil ihtiyaçları 
zamanında kendilerine 6 ayda ve 6 
müsavi taksitte kesilmek suretile 
maaşları nisbetinde avans para ve-
rilecektir. 

Oraaan o raya gezereK 
memlei<ete dönen F ran· 
sız b ahriyelisi Hanri 

Merasimde gürültü 

. 
rasim esnasında 2 dakikalık sükutu 
ihlal eden ve halkın arasından çıka
rak asker kordonunu yardfl<tan son
ra krala doğru ilerliyen: 

- Bu yaptıklarınız riyakarlıktır. 
Siz harb hazırlıyorsunuz! .. 

Diye bağıran adamın çıkaı·dığı 

vak'adan bahsedilmişti. Dünkü pos
ta ile gelen İngiliz gazetelerinin ver
diği mallımata göre, mesele Avnm 
Kamarasına intikal etmiş ve muha
lif fırkanın reisi olan Mister Athee 
dahiliye nazırı Sir Samoel Hoar'dan 
şunları sormuştur: 

- Mütareke gi.inü meçhul askerin 
kabri önünde cereyan eden vak':ıya 
dair dahiliye nazırı ncaba meclise 
izahat verebilir mi?. 

Bunun üzerine dahiliye nazın ve Avrupan1n en bü yü5< ik i k omiğİ j 
Merasimde bulunanla rdan - İki dakikalık sükutu bağırmak PAUL KEMP - THEO L NG . JJliı' şunları söylemiştir: llL I EH 

suretile ihlal etmiş olan ~damın is- Localar ve n\lm Jralı koltuklar bugün sabahtan itibaren gışe 
11 teşrinisani mütareke gunu 

Londrada kralın da bulnndl1ğu me
c _. 

fazla orada kalmaya lüzum görmi
yerek avdet etmişti. 

Serasker Rıza Paşaya gelince; 
Rusya Sefirinin evvelıi Babıaliye 

gelmesini ve orada Hariciye Nazırı
nı bulamayınca saraya gitmesini.. 
onu müteakib kendisinin saraya 
davet edilmesini işitince, niçin çağı
rıldığını hissetmişti. 

Derhal Müşir Etem Pa~aya (gayet 
müstacel) kaydilc, bir telgraf çeke
rek, mütareke kararmın bildirmiş .. 
ordunun her cüz'ünün oldukları 

yerde tevakkuf etmesi için emir ver-
mişti. 

Serasker Rıza Paşa, saraya girer 
girmez kendisini Çit kasrmda bulu
nan Abdülhamidin yammı sevket
mişlerdi... Rıza Paşa, Abdülhamidi 
öfkeli bir halde bulacağıı ümit et -
rnckte idi. Fakat bilakis Abdülhamid 
onu güler yüzle karşılamış: 

- Paşa! .. Hakkında şikayet var. 
Demiş .. ve aralarında şu muhavere 

geçmişti: 

- Ne gibi şikayet, efendimiz? .. 
- Mütnrekc emrini tebJil! e>tme-
. • . ? 

mışsınız ... 

mi Stanley Stürey'd,ir. Kendisi kırk f 11 den km'n edil~bi'i r . Tel, 41656 ~ .. ~ 
' f>,,,,.,, . .,, ı ._,., ~n·ıfud.ı) l!::: •"" 
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Aman efendimiz .. kim söylü- I 1 de - Yunanlılar, Osmanlı pi<;darları-
1 

geçe, ( Lüınya - Ziııon) ~·~s:~crı d 
yor? .. bugün ilavelerle resmen ilan nın önlerine geçmişler; mütaı·eke varmda (Teratça) tepelert ıı- ~a c-fO 
ettik. ı kararını bildirmişlerdi. 1 berveçhi iiti meraddı tahtı #f 

- Evet amma, orduya tebliğ et- Serasker Rıza paşa tanfından mü- almıslaı·dır. ·rdC, s11
6
• 

. . . . 1 E l' ,, · -c·ktı ı·b memışsınız. tareke emrı J 313 senesi mayıs ayınm vı;e a - ı eı;mı '" 
1 71 

ı • , 
- Hiç öyle şey olur mu, efendi- 7 inci günü tebliğ edilmişti. vakit, ü.çii. çeyrek geçtiği zaman(~ f!lıoh11 

miz .. kim söylüyor. geç idi. O gün, mütareke protokolü- ı reli. rarafeyn arasında ter 
- Rusya Sefiri.. nün imza edilmesine, vakit müsaid semat. edilmiştir. as1'cfl ~. 
- Yanlış malümat almışlar; efen- değildi. Onun icin bütün kıt'alar ol - Sanıyen - Tarafeyn ·de d rG 

d. . M'.t k . ( t .. . ' d · z 'kl -· •ııeı•kt ımız. u are e emn, gaye mus- dukları yerde durmuşlar; ertesi gii- an a ışga ettı e1 ı • t' 

tacel) kaydı ile tebliğ edilmiştir. nü beklemişlerdi. caklardır. . ı•e rcP 
Anca}<: şu var ki, bazı yerlerde, asa- Salısen - Yan taraJtan .lıJr I• 

Ertesi gün, Osmanlı ordusu tara- nvııv ,. 
kiri şahaneniz pek fazla iletlemiş - fından memur e<lılen erkanı harb den, 1ıarekiit icraM meı ıaoııı' 1,, 
lerdir. Pişdarların. telgraf merk<.'z- Rabian - Bitaraf 0 '.

1 
alı cd 1 binbaşısı İzzet bey i•] ile Yunan or- nd 'tttı 1 d lerile irtibatları kesilmiştir. Süvari- rıımtaka; tarafey en ' fltırı 

ler de kamilen, firar eden düşmanı dusu başkumandanı Prcn.s Kostan- cek ümerayı askeriye wrnrcıır l . 
takip etmektedir. Bu sebeplere bi- tin tarafından gönderilen istihkam ı tayin ve taJıdid i.llınac~k tıı f 
nacn, bizim verdiğimiz emir, belki, yüzbaşısı (Fondoyani Pirnandi) bir- 1 miitnreke, 11ii.[llıateyıı olar. 1c ı tfl 
şurada burada gecikmiştir. leşmişler; şu mütarckenameyi ak • ve tarafeyn arasında teatı 

1 
d. k d delmişlerdi. pt• - Aman, ıkkat edelim.. azan ı- tır. 

0 
ıc , 

ğımız zaferin neş'esini, burnumuz- [Bir taraftan. müşir clevletlıl Etem 2018 Mayıs J897 Ter~ı; ıa~ııf ~ 
dan g~tirmiyelim. pa§a hazretlerinin emirlerile, atide Devleti Aliyei Osmarıı~ bİrıtıll 

Bu meseleye dair olan konuşma, vaziiilimza, erkanı harbiye binba.~ısı dan memur erkanı hC11E1' 
burada bitmişti. Abdülhr.mid. mü- İzzet bey .. Diğer taraftan Yunan is- JZZ ,11t' 

k • · l t 
1 
tihkam yii.zbaşılarından Kondcwani: . rofı1ıdll11 ı tare c şartnamesının ne suret e an- y hiikıimett ta ~~btıfs 

· d · ı · l' ı ~ · d · 1897 mayıs ayının 8 inci gü11ü, ba - unan ytı• zım e ı mesı azımgc ecegıne aır rııur istilıkiim .. 
11
. 

emirler vermiye girişmişti. Yıldız de::zalır alafranga saat iu;ii çeyrek KONDOYAı• ,. ) 
sarayında bu konuşma devam eder- f•] .l\1er1rnm, Mü§ir Ahmed İzzet ' (JJevcl11ıı ı•tı 
ken; - evvelce de nrzettiğimiz şekil- Paşa. 



~ediKöpek 
~edeniyeti 

Dudakları 
Güzel 
Boyamak için 
Dudakları boyarken ekseri k'aCim· 

lar boyayı öteye beriye bulaştırır • 
lar. Bunun önüne geçmek ve ağzı 
tam kendi .Şeklinde boyamak için 
mikadan yapılmış bir kalıp icadedil· 
miştir. 

Bu kalıbı ağzın üzerine koyunca 
ağzı olduğu gibi çıkarıyor ve bu su· 
retle boyamak hem kolay hem de 
güzel bir şekilde yapılıyor. Tabü her 

s = soNTELGR J.\ - 18 lklnci tetrln 937 

jHolivutta dedikodusu 
yapılm~yan yegane 

KADIN_f IREN ~ 
sı:illl-•' 

--.ı r Holivudun dedikodusu bütün dün• 
yaca me§hurdur. Marlen Dietrichhiıf 
erkek kı11afeti bir zamanlar Holivu.o 
vudu alt üst etml§ti. Genç yaşında 
ölen, Jean Harlovun mütemadiyen 
erkek deği§tirmesi bir vakitler 11e "'1 

gane mevzuu teşkil etmi§ti. Sonra. 
1 

Sevgilisine daktilo ile gizli 1 

hlektup yazan köpek insan-1 
ları hayrette bırakıyor ~ -~~~ 

en son dedikodulcı.rd® biri de hiç 
şüphesiz ki Taylor • Barbara hadi .. 
sesidir. Fakat bütün bunların arasın• 
da güzel bir kadm vardır ki, Holi • 
vudda ya§adığı ve bir çok filmlerde 

• bcı§ rolü oynadığı halde hiç dediko· 
duya maruz kalmamıştır. Bu kadın 
trene Dunnedir. 1stanbu1 halkı bu 
güzel kadını Robert Taylarla bi1'. 
filmde gördü ve sevdi. 

Bu kadın hakkında şimdiye kadat 
hiç dedikodıı olmamasının sebebini 
araştıran Amerikan gazeteleri -mut 
lak bir şey bulmak için- lrene Dun· 

Kedi, Köpek medeniyetini bizzat 
--........... _____ in_s_a_n_l_a_r_hazırlıgor ! 

~\l~Skidenberi hayvanlara birtakım 
t~~r~er öğretmek insanları meşgul 

ı 'ti ıştır. Bu, birçok cihetlerden böy
ler:· Eğlence maksadile, talim ve 
teı 'Ye noktasmdiın alınacak neti
' tı~r itibarile vesaire... Hulasa in· 
Q r ar, akılca kendilerinden aşağı 
~ dukıeıi diğer mahlukattan bu su· 
tetıe de istifade, daha ziyade ken

ıc tıeğleııcelerine hizmet etmek mera-
13a l'l'lukavernet edememişlerdir. 

bar asit, fakat mükerrer birtakım 
ıl'tıek~tıerle elde edilecek neticeleri 

t t ak için hayvanları bu yolda alış
a llıak çareleri bulunmuştur. Mese
r §lı resimde gördüğünüz köpek, 

~ıı~ Yazı makinesi kullanmaktadır. 

r 
at ona her hangi bir şeyi söyle
c:k 

11 Yazdıramazsınız. Ona yalnız 
ett•ğ" · h ~llt : ınız esaplı birtakım hare-

rp'l"ı !aptırıyorsunuz. Şu veya şu 
·tı tızerine bakacak, şu kadar de- Mektubumu burada b itiriyorum neredeyse 

'""" { Devamı 6 ıncı sayfada) hanım gelir 

S 
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poru spor için ya-
Pan b i r teşekkül 

:Kesin kendi ağzının büyüklüğünde 
mikadan kalıplar yapılmıştır. •....................................................... 

Kıza zorla tecavüz 
Londra, (Hususi) - 1ngilterenin 

Bodmin şehrindeki mahkeme bir kı· 
za zorla tecavüz ettiği için Taylor 
isn1inde bir adamı üç sene hapse 
mahkum etmiştir. Tecavüz edilen 
ve Mod isminde olan kız ise bu mü
tecavizin böyle bir cezaya çarptırıl
dığını görünce onunla evlenmek is
tediğini söylemiş, fakat Taylor za
ten bu maksadda olmadığı gibi Mod 
f çin de artık onunla evlenmeğe im· 
kan kalmamıştır. Taylor üadesinde 
tenha ve ağaçlık bir yerde ikisi be
raber iken dimağına birdenbire bir 
fenalık geldiğini, kızı ensesinden 
yakaladığını ve ne yaptığını bileme
diğini söyliyerek kendisini müdafaa 
etmiş ise de üç sene hapse mahkum 

· ne'yi ziyaret etmi§ler ve hayatı hak< 
kında malı1mat almı§lardır. Fakat 1-

, rene Dunne 1928 senesindenberi bir, 
diş doktoru ile evlidir ve başından 

hiç bir bo§anma davası, aşık değiş· 
tirme keyfiyeti gibi ckzanterik şey• 
ter geçmemi§tir. ' 

Kocasının Ncvyorkda olması bu 
genç kadının sadık kalmasına mani 
teşkil etmiyor ve Hotivuddaki ar .. 
tistleri ha]lretıe bırakıyor. f renne 
Duenne k<ıntTatını yaparken s-?ne• 

(Dıııamı 7 ncı ıag/ada) 

olmuştur. 
~.c:::::..~~ı::::::.-ı::::::.-:;:::..c::::..<::::..<::::.<:~!!><::::.<::::.<:~~><::..C::::..C::::..C::::~~"°'<:::ı.~~::.<::><::><::>-<::::.--=::ı..<:::ı..::::..c;:::ı.~~<:::,...C:::,...~:::::> 

Filistinde 
Kanşıkllk 

Geceleri 7 den sonra so. 
kağa çıkmak yasak!.. 

Güzel sevgilisini 
öldüren aşık 
Kendisinin evlenme tekli-

Kudüs, (Hususi) - Filistindekl f 1 1 k 1 b 
iu.,iliz hükumeti tarafından alınan ini a ay a arşı ayan U 

" şiddetli tedbirlere r~ğmen memle-
ketin ötesinde berisinde vak'a eksik ~ 

~-------""-- YAZA~N~:-~M~u--r_a_t~K~A·~Y~A~H---A_N ____ _ 
.ı~ırs~ .. -------------------------------------------------------------------~ ~si:z-..ı ~por cedlko,luları arasın· ki.übü adını yeni işitmişsinizdir. 

l!nııek ~a"·•sıı çalışan ve yabancı Fakat bilirsiniz ki, ~ u klüb kimse
ıı(ı he etı"ı·dc kazandığı za!erleri- yi rahatsız etmeden, hukkı olan bir 
k iıffakr ~·ıı ~en ilerini katmıya mu -

ı~ g~hın Binicilik nc:der. pek ala-
lı r o::tcril!yor. 

tı,.Qr spor şubesine antrenörler sa-
1•t ~ tahsis:: tlnr verilirken 'atlı 
liaJb k •tkln g(.'lmiyor·' t Uki 1 .. 
~~a C\lfık )~. ata sporunun daha 
\ &.ln .a gormesi lfızıın dt'ğil mi? 

tı ı. ·~ bildı" c;ı·m· .. d .. ~ .. . .. s· l' ' 1 Ocrl ~ b • ız, gor ugumuz ı· 
L ar~ "'gnıdan ve senede bir kaç 
ı; :iar.ıı ita !". an Vclıefcndi çayırından 
tlıı_ ·Osko f . . 

IJ. ~ lt}Ub .. ca stnn.bulda bır tek al· 
~ tı bu bu Yo~. Ötedenberi hisse- . 

a flı.i. • nşlugun akisleri beni faz. 
Q '4'"E''"s· t~ t!~t!tıle d ır eder. çok yardımları beklemeden kurul -

J~l r kıub~ : Ana~oluyakası atlı , j muş ve bu gün iyi bir varlık meyda-
t ttı~ı<!ri Unun yenı binalarına nak- na getirmiştir. 
~ ,i1latılıy;ı ~ü~asebetile yaptıkları ! cSON TELGRAF. kolleksiyonu -

ttıı.ı2: A. g ttım. Belki sizlerden bir lnu karıştırırsanız bu teş<>kkülün na-
nado!u yakası atlı spor jsıl meydana geldiğıni kolayca öğre-

nirsiniz. Bir çok gazetenin büyük 
spor sayfalarında Filipin adaların -
daki spor hareketlerini görürsünüz 

de sinsile mırası olan atlı spora ait 

bır tek satıra rastlıyamazsınız. Bu 

ne acı ve affedilmez bir ihmal de

ğil mi? N<>ysc ben bunları binicilik 

)yolunun adsı7. varlıklarının kazan-

• 

olmamaktadır. Bir çok bombalar kadını o•• ıdu•• rmeye 
patlamıştır. Bilhassa mütarekenin mec· 
yıl dönümü olan 11 teşrinisani günü 
bu vak'alar şayanı dikkat bir suret- b ı 
te artmıştır. İngiliz askerlerinin ge- U r Q m U Ş • • 
lib gittiği bir lokantanın civarında Paris cinayet mahkemesi bir ka-
patlıyan bombadan 4 arab ölmüş, 5 tilin muhakemesine başlamıştır. E<l 
arab da mecruh düşmüştür. Filistin- gar Rcyland isminde genç bir adam 
deki İngiliz hükumeti bunun üzeri- muhakeme edilmektedir. Reyland, 
ne geceleri sokağa çıkmağı yeniden çalışkan, işile gücü ile meşgul olan 
yasak etmiştir. bir adamdır. Böyle hayat hakkında 
Akşamları saat 7 den sonra hiç çok ciddi fikirleri vardır. Fakat böy

kimse sokağa çıkamıyacaktır. Camii le ciddi bir adamın, işinden, ücün
Ömer'in baş imamı olan Şeyh Ensa- den başka bir şey düşünmiyen bir 
ri evvelce sabık müftü tarafından gencin bir gün katil olduğunu du· 
azledilmişti. Şeyh Ensari ile müftü- yan dostları derin bir hayret ve te
nün arası açıktı. Şeyh Ensari geçen essür içinde kalmışlardır. Reyland 
akşam cami~en çıkarken atılan kur- evli bir adamdı. Muntazam çalışır 
şunlardan agır surette yaralanmış- vaktinde işine gider, vaktinde evine 
t~r. ~ununn üzerine hemen etrafı çcv- dönerdi. Bu mes'ud aile hayatı epcy
rılmış, kurşunları atan meçhul a- ce sürmüş, fakat geçen sene Edgar 
dam aranmış ise de meydana çıka- Reylancl'ın karısı birdenbire hasta-
rılamamıştır. fanını§. çok geçmeden kocasını dün. 

- · - yada yalnız bırakarak gitmiştir. Ka-
Filistinde Yahudiler rısını kaybeden adam için bu büyük 

Kudüs (Hususi) - Filistine yeni 
gelecek olan yahudiler için yeni bir 
kanun neşredilmiştir. Buna göre ö
nümüzdeki marta kadar gelecek o- 1 

lan yahudilerin mikdarı 9,600 kişi

yi geçmiyecektir. Bu kanuna göre 
900 kişinin her biri en aşağı 10,000 

İngiliz lirasına malik olarak gele -
ccktir. 250 chaham vesaire gibi din 
işlerile meşgul memur. gelecektir. 
1,440 talebe gelecektir. Bunlardan 

başka işci olarak gelecekler 2,360 ki
şi olacaktır. Evvelce Filistine gel -
miş olan yahudilerin akrabasından 

o1ub da yeni gelecek olanların mik
darı da 4,570 olacaktır. 

dığı zaferlerle unutuyorum. 

İşte bu hisler içinde yaşamakta o
lan bir insanın atlı spor kurucuları 

arasında duyacağı sevinci tasavvur 
edersiniz yn .. Ben de Kadıköy vapu
nıııdan çıkın kendimi bu klüp ça-

{/Jd11'1lı 6 ın ;i sa!J/ al.ı) 

bir fclfıket olmuştur. Du sarsıntı O• 

nu ok dar harab etmiştir ki artık ha· 
yattan bıkmış, çünkü hayata kendi-

sini baglıyacak bir rabıta kalmamış
tı. Genç adam ne kndar upaşdıysa 
da bu derin elem ve kedere muka
vemet edememiştir. Çok geçmeden 
bu çalışkan adam artık işi gücü sev
mez oluyor ve kendini içkiye kaptı
rıyor. Yalnız içkiye değil, daha zi
yade gönlünü avut.mak istiyerek bir 
çok kadınlarla görüşmeğe başlıyor. 
Bu halin ona büyiik bir fcl€ıket de· 
mek olduğunu bilmiyor değildi. Ak· 
lı1 muhakemesi, kendisine gittiği 

yolun çok yanlış olduğunu hatırla
tıyorsa da o lazım gelen mukavemet 
ve kuvveti kendinde bulamadığı i
çin bu felaketli yola gittikce gidi .. 
yor. ._ _,,....., 

Genç adamın fc>lttkdi bundan son 
r:ı büsbütün kendini göstermiştir: 
Aı·tık çalışmıyarak jçki ile kadın ile 
vakit geçiren adam için yeni bir ka
dınbe liriyor. Jermcn ismindeki bu 
genç ve gi.iıel kıı t~m on sekiz ya -

(Devamı 6 ncı sayfamızJct) 
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üzel evg·lisin· 
öldüren işık 

Ana olu yak sında 
Atlı Spor 

( S incl ıagfadan deoam) biliyordu. Ümidsizlikle korkunç b1r ( 5 fncl 6 ag/aclan O.eoam ) gezerken en fazla nazarı dikkati cel· 
Osman Cemal Kaygılı şındadır. Fakat onu bilenler genç kı- harekete geçeceğini düşünerek ona tısı altında bulunca istediği olan bir beden nallar oluyordu. 

(Eski bir akşamcının detterınaen J 

nn on sekiz yaşına gelinceye kadar tatlılıkla cevab veriyor. Fakat bir çocuk gibi sevindim. Sordum: crı 
bir çok maceralara girmiş olduğunu akşam Edgar gene geliyor, kıza: Ktübü tanıtayım - Her halde nal ile at arasın w 

Yazan: 

DerunıA Beyden go··zu·· yılan 'r.ur- idia. ediyorlar. Genç adam_. Je. rmen- -Haydi, diyor, gideceğiz. Gelmez- mühim bir münasebet var ... 
1, 'l Kadıköy atlı spor Klübünün 73 _ Evet. Nal atın ha'-•atiyetıdi.r.de le ille dcla konuşuyor degıldi. Bun- sen seni öldürürüm!.. " 

h b hl • d•• •• •• d 1 . L.-.1_ azası vardır. Fakat bu aza ancak 6 Nnl atın sihhatı·, su··r'ati uzerın 11t an Sa a eyln Uşunugor U da_ ne_ vv_e_~ ona d_ ai.r bir çok şey er ı- lıAin genç ve hoppa kız bu sözle 
_ F k b _1 . .b. b . hayvana sahiptir. Yalnız her gelen tesı"rlı"dır· . At bakımına gelin_ce 11tıı şıtmış, ogrenmıştır. a at u son eg enır gı ı şu ceva ı venyor: 

Ö güne beklenilen ürnidle giren klüp Türkün deden mirasıdır. Bız 
- Bilinmez, bazan en ummad!ğın 

taş baş yarar! 

"l k h ü tesadüf üzerine genç ve bedbaht a- - Ne acele?.. !dürme! .. Yakında . ld 10 h h" sız· 
Garson gu er en er garsona ,,. k ed J ,1 d t be . . . " .. 1 kt 0 azası yem yı a ayvana sa ıp o- bakmaya ı"yı· bı"lı"rı·z. Fakat para 

sordu: rı:un ço geçm en ermen e os nım ısım gunum o aca ır. za. lacaklar. 

- E, artık bana müsadae, ben ka
çayım, ben zaten bir hayli oldum. 

genç kızı şiddetle sevmiye mana kadar bekle de sonra!.. lık bizi yaya bırakıyor. rı • 
- Ko-savedir "'''t'', d .. 'L Bana klüp hakkında daha fazla Klu'"pten ayrılırken oku,_.ucula ~ ·· başlıym. daha araların a oy- dayır .. meyus aşık bu istihzalı ce- " 

- Yağma yok, şimdi bir .şişe de 
benden cünbü~eteoeğiz. 

Turhan • k b .. . b . k d. . k izahat veren Bay. Şevket, konuşma- ma bı"r şeyleı· '"azmayı düşün Ü) o
1
r ;,·. le pek sıkı .. w gönül rabıtası yo tl.tr. va uzerınc büs üti.ın en ını ay- " ... 

Çıfıt deg"il çivit ri\'it' mız arasında: dum. Fakat benden daha fazla sa .. 

Deruni Tırrhan'ı zorla alıkoydu ve 
Selman1m da yardımı ile ona süada 
nın ne &ınıek ve kimler olduğunu 
ve daha ıSonraki mısrala da neler 

- ' r . Çünkü delikanlı kendisinin gideceği bcderek tabancasını çekerek kızı ba-
Garson, çividin ne olduğunu ve ed 'b k k k d" d .. 1 K 1 - Her gün çalışıyoruz. Hele kay- hı'vetı· Ku""çu"k sı·pahı' Nerminin seoz: uçurumu hiss er gı i or ara u- şın an agır surette yara ıyor. ız a • J _ 

soda diye bir de çamaşır sodası ol- d ğ d b k .. 1.. makamlığın verdiği kumlukta yapa- lerı"nde buldum ve onu aynen n ş 
şünüyor: ı ı yara an ça uca o uyor. 

duğunu sö,Yleyince beriki bir kah - cağımu parkur sahası tamamlanır- d - Ne güzel kız!,. Fakat... Bu sırada genç adam da hafifce re iyorum: i . 
kaha atarak Turbanın yanına biraz B k d" d ğ d tl .:ı-ı.. 1 . d .. 1 . ı· ş· d' sa çok iyi olacak. Diyordu. Onun bu cDo··rt av e\rvel Fencryolunda s unu en ı tanı ı ı os arına u<t. yara anmış ıse e o memış ır. ım ı 
daha sokuldu : k hk d h k . b 1 sözleri benim kendisine bir kaç sual tanbul An"adolu yakası allı spor ıcur· söylüyor, diypr ·i: ma eme e mu a emesıne aş ana-

murad edilc.tiğini anlattı, en son mıs- - Siz niçin atmaz dutlku içerde _ Jermen çok güzel bir kız değil cak. daha sormamı kolaylaştırdı: lübü ismile vücude getirilen bu s~Prı 
raa geçti: sabun, sabun? . ., unıııııırı .. ııııııııııııııııııı1111uııııııııı11tııııııuıııı11111111H1HlllllMI - Bana çalışmanız ve programı - kulübü ünvanile vücude getir beir 
cBura meyhanei irfan, buna sofi Turhan elile kalbini göstererek: m~~arm tasdik etmesi üzerine, i- p • nız hakında fazla izahat veremez mi- bu spor evi az zamanda azarnt a 

·· - Benim içim tertemiz., öyle sizin- ıyango siniz? lk spor goçem.ez> çindcki korkuyu gizlemiyor: gayret sarfederek ha ımızın • alt· 
Turlıan, bu de.fa artık ibikm1ş u - ki gibi orası soda, sabun istemez. - Fakat ne kadar hoppa, vefasız - Hay, hay. Size anlatacaklarıma ve bilhassa at sporuna anane~: b le 

Sanmış da Şl·mdi i•:1 büsbütün alaya - Hah hah hah hah! Siz çok es - d -u . ., T ~ 1•• •• 1 z • • başlamadan evvel bizim istedikleri- lılıi'1ını göze alarak sizleri henuz pC. ı; eg· mı ... ı...öAln gene guze ... b sa 
vurmak ister gibi: . pirtüel adam! Bununla beraber genç adam her engını mizi söyliyeyim. Biz kendi yağımız- yeni olan binasında toplamak ce 

- Ay burası irfanın meyhanesi - Ben çok ispirtolu adam amma şeyi düşünüyor. Fakat Jermen'in la kavruluyoruz. Fakat bir tek bek- retini bulmuştur>. il 

mi'? Halbuki kapının üzerinde A _ senin içtiğin şıı zıkkım, bakalım be- aşkı kendisini iyiden iyiye sardığını ( 4 ünc•1 srıyf ·da 1 a't>t•aın 1 lcdiğimiz, gençliğin alôkasını bu cBinlerce sene evvel at::ılarırn~tı 
pustol yazıyor! nim içtiğim ispirtodan aşağı kalıyor çok geşmeden anlıyor. kendisini 100,000 franga sigorta et- sporda toplamaktır. Gelelim klü- muhabbet verdikleri at sporu rı 

O zaman Deruni, irfanın arttlt bel· mu?.. . Artık buna mukavemet edemez tirmişti. Kendisi ölseydi geriye ka- bümüze, Azalarımıza muallim neza- günkü Türkiyemizin gençliğine e 
ki ne cıvıtacağım diişünerek içinden - Yok ispirto .. soylerim size çok bir hale gelmiştir. Kıza nihayet aş· lanlarına 100,000 den fazla bir şey reti altında bir saat ders elli beş ku- ziya.de yaraşan spordur. • 
bu geceki ders ona kiıfidir! deyip bu cspritüel. yani ya ki siz, sanil derler, kını söylüyor_ 0 da dinliyor.. verilmiyecekti. Şimdi nasıl olub da ıruştur. Her hangi bir hayvan sahi· cBizde Ti.irk gençliğini s~or _rıı öı 
bahsi kesti ve gelen sonuncu şişeler jödemö yapıyorsunuz, jödemö! _ Seninle birlikte yaşayalım ar- kendisinden ~50,000 frank isteniyor- bi ayda 25 lira mukabilinde atını hile diriltecek olan bu hakıkatı g 
de onar dakikanın içinde ba_Şka mu· Turhan jödenin manasını birden- tık olmaz mı? .. Diye teklif edince du?. Bunu düşünerek kararın hak- kulübe bırakabilir. Hayvanın bütün önünde tutarak hiç bir yerden ya~~ 
habbet1erle bitti. bire kavrayamadı, çünkü Fransız.ca- Jermen bunu da kabul ediyor. Fa- sız olduğuna hükmediyor ve her şey- bakımı yarışlara gideceği zaman gö- dım görmediğimiz halde sırf ken 

·- yı mektepte ancak kendi adını ya- kat Edgar Reyland bu başladıkları den uzak yaşamak üzere kaçıyor. türülüp getirilmesi bize aittir. Bini- teşebbüs ve emeğimizle bu ınüesse' 
AKŞAMCILIKTAN SABAHCILI<iA ~~ ~ad~, ~ d: pc~ zor ~~ney: yeni hayatı artık intizama koymak Kendi gibi bir gemici arkadaşını a- cilerimizden 4 bayan, 3 erkek hafif senin varlığına çalışmaktayız.• t 

. .. bilmıştı. Şımdı, bön bon henfın yu· . . k d" . d 1 - b l larak Pirene dağlarına çıkıyorlar. müsabakalarda iyi derece alacak va- cSpora deıteri nisbetinde kı)'J'lle_ 
Turhan, ertesı gun uykudan kalk- zu· ne b kınca o sordu ·. ıslıyor, en ısı e ça ışmaga aş 1 

- Dağları aşarak İspanyada Sen Se - 0 pı-
t 1 . d- 1. 1 :.ı.· b f r ziyettedirler. 28 amatör binicimiz vermekteyiz. M. emnuni..:_·e.Ue .k.at a '/ 

tıktan sonra çayını içerken şöyle dü- - Parl"vu ı:.1a·ng franse">. yor. ş erı uze ıyor.. cıAln u se e b st" h d 1 O d " .ttıı 
ı::un·· üyordıı: _ Jene ... se pautmu"syu·· şı·nanay! genç sevgilisinin vaziyeti onu çok a ıyen şe rine gi iyor ar. ra a var. dığımız fedakarlıklar hızım ıçın t>t'CI 
"" Hanri bir meyhane açmı~tır. Fakat Halk art· · ·· t ""d ek • k h""kfUl'lC 1 

uı be Deru düşündürüyor. Geçmiş şeyler ne ise ~ P ısıne muracaa "' er ret verici yegane azancı u >'<i• 
• - aa~~n. v~y a~asını . •. - - Ne şinanay, kcsköse şinnnay? b d geçen sene dahili harb haşlayınca o- parti mensubu gençlerden binicili - ve sizlerin ralıc:mamıza göstercce,, 

nı Bey mıdır, Bırunı Bey mıdır, ne- Turhan deminki garsonu çağırdı: ne, .diye düşünüyor, un a~. s?n.r~ nun meyhanesi de İspanya hüku - :s '!il 
- d k ' ben mle yac:arken kız kendısını ıyı ğe meraklı olanların atlarımızdan niz yakın alaka olacaktır.• .. .1• dir, beriiin bilmcdigi şey e yo muş (Devamı ••"r' "d 1 

1
'!11. k' 

1 
i"fl"kd meti tarafnıdan kapatılwor. Hanri'- k J1ll 

vu ;1 • t en vaz " meccanen istifade edebileceklerini cYu"'ce Şefı"miz Atatürk, Tü.r b"ı· 
L- ' Mubarek nkşam neler anlattı ........................................................ ı are e me ı, es ı 1a ı ı - . k d D d .. 1 . h 
JJ\.: • L. k" ,b d - b" . , M • d "ermeli nın ar a aşı eşan a soy emıye a- bildirdik. Jetinin her yönden modern bır ı<a 
neler... a ın u a am, eger ır zır- erasım e b ... .. • • ' • cet yok ki donanma.dan firar eden u t ""hl "b a· 
zop değilse pekte boş adama benze- Bunun ıçın Jermen e bır takım alı- b" k k - d 1 d ki - zun enezzu er tertı e ıyor liyete yetiştirmiştir. ele· 
miyar tyı· ammab ütün 0 sayıp dök· G • •• J •• k lak dersleri vermeğe kalkışıyor. O- ır has erk açaldgıkır. spanyDa a musunuz?. Her birlik, her düşünce, her teŞ di· 

. U• fU tU Çl aran mey ane npatı ı tan sonra cşan E et g c l de Ka "'~ag"ına b" d kl rı ve 
t""ğü' 1 .::ı-- b :ı ., Hep ışın· • na· Şunu yapmalı sunu yapmama- - v eç n er yıil"' kül gibi ız e onun ışı a 1• u şey eru.cıı an ne· 

1 
• • • • " :. • tekrar Fransnya dönüyor. Kendini k d b" · ı· t k B - " d lç 

All h B• d ı g bı nasihatler \•erıyor ·a ar ır gezın ı yap ı · u yuru- rektifleri altında yürümiye an 
tatlı tarafından açıyor a vere lr a am ı.. ı · t 1· d" A k d 'tt"kt , ·· es ım e ıyor. r a ası gı ı en yüşe kulübümüzün ve Kadıköy mu- yoruz.> 
de alt tarafı çapanoğlu çıkmasa! A- Genç kız bunları din~yor, ?,i?.le~- sonra yalnız kalan Han;i meyhane- hitihin binicileri iştirak ettiler. Bu gu··zel sözler Anadolu yaı.ııst 
dam sen_de, zaten. _bir., dalı_ a ne.red~ { 4 üncil sahifeden devam) ken zevk alıyor, yahut oyle gorunu- cilikten vazgeçerek bir lokanta nç- ne 

ı k - 1 d d Bu adam geçen ka Bu gibi gezintiler sık sık yapılmak- atlı spor klübünün prograrnı 
buluşa. cagım kendisile. şım mı Y0 • uç yaş arın a ır. - yor. mıştır. Fakat çok geçmeden iflas et-
sa~kı, onu ~ulu~. ta saa:ıerce beynı- nunusaninin 27 inci günü Avam Ka· Bundan büyük ümidlere düşen miştir. Daha kaçmadan evvel Hanri, tadır. güzel anlatıyor değil mi?. ~ 
mı traş ettırcccgım ... Bır daha onun marası koridorunda da gürültü çı - genç adam, istikbal için yeni bir ta- köydeki babasına saklamak üzere Çok güzel tertip edilen meşheri M. KAYAH~ 
gittiği ):erlere ya hiç .. uğr~amalı, karmış olan adamdır. Bunun üzeri- savvurunu ortaya koyuyor: 150,000 frank, kardeşine de 100,000 ~ 
yahut kı pek seyrek du§Illeli.- ne kendisi 4 şubattanberi timarlıa- - Yakında evleneceğiz!.. Diyor. frank vermişti. o meşhur 1,000,000 Köpek ve Kedi 1 -

B!rkaç ge~ sonra Turhan akşam· nede kalmıştır. Jcrmen onun dediklerini hep ka- frank piyangodan kala kala bu pa- R A O Y Ü 
cılıgını Bcyoglunun alafranga çalgı- 27 eyllıla kadar timarhanede kal- bul ediyor. Edgar Reyland için ha- ralar kalmıştır. Fakat babası, ne de M d • t • 1 
lı bir gazinosunda yaptı. Fakat o ge- mış, bu tarıhde kendisi c:>radan knQ- yat tekrar ncş'eli blr manzara arzet- kardeşi ona para göndermek istemi· e eOJ ye J 
ce orada da kendisine biri ~b.ell~ mış ve o zamandanbcri r;:erbest do- meğe başlıyor. Genç adamın gayesi yorlarmış. (5 inci sayfadan rlet•cm\ 

oldu. Bu, ya frenge, yarı yerlı hırsti- laşmakta bulunmuştur. artık belli oluyor. Kendisini var IIanri parasız bir halde Madrid'e fa şunu yapacak. Ondan sonra kuğı
yana bcnziyen, .d~n.d?n. sa~allı, orta Kendisi hadise günü potis safları· kuvvetile çalışmağa veriyor, kazan- sonra Valansa gitmiştir. Kendisini dın üzerine bir cümle çıkacaktır. 
yaşlı za~ıf~a~ _bırıs_ı ı_d~. Bır ~andan nın arasından geçmiş, bahriye aske- cı çok yoluna giriyor. orada yiyecek şeyler üzerinde ihti- Bunu da bu güzel hayvancağız yaz-
sodalı viskısını çekıştmyor; bır yan- rinin de arasından geçtikten sonra Heyhat! .. Havaya çıkmak, uçmak kar yapıyor diye takib etmek iste- mışolacak. Onu pek seven kadın da 
dan da ağzı ve ayaklarile çalgıya lıaykırmağa başlamıştır: istiyen bir 1..-uş ne vakte kadar ka- mişlerse de tali değişmiştir. Trun buna baknrak gülecek. 

• tempo. tutuyordu. Turhan, o ana ka- - Artık harb istemez, bu yaptığı- feste hapsedilebilir? .. Genç Jermen şehrine dönmüş, orada bir Belçikalı Bu köpek İngilterededir. Ona öğ-
dar bı:c1,. ~onya~ ~akı. ve. şar:ıp~ ruz riyaililıktırL için de bu hayat gitgide sıkmtılı ol- subay ile tanışmıştır. Subay ile be- retilen hareketlerle makinede şu me· 
b k k memlşt Şımdı bu herı Bundan sonra kendisi '-·aknlanmıc, mag"a bac:lamıştır Çok geçmed'"'n alde bı"r cu··mıc yazmaktadır· . 
. aş .a .ıç ı 1.Ç ı. 

1 
_ • - " Y '!il • " raber Fransayı ac:arak Belçikanın 

f b d k t k Ç müstcmlekat nezareti binasında bir J k" ha at a a·· ·· ~ B kt k ım ı d Ç .. n ~~'. ıçı~~ • ıraz ~ru su. a ~r~ ı · ermen gene es ı y ın onuyor. Anvers limanına gitmiş, orada ken- c u me up ısa o a ı ır. u -
tıgı 0 iilızı renklı şey de ne ıdi aca- odaya konmuş, göz memurları ttıra- Gene o havai, hoppa ve hafif kız o- disine bir is aramıştı. Fakat burada kil bayanım nerede ise ~lecek.> 
tıa? Bir ara usulca garsona.~r~u :_. fından hüviyeti tahkik edilmiştir. luveriyor. Bir gün kuş kafesten uçu· kendisini bekliyen şey· sefalet ol .- Avrupada kedi merakı da gittik· 

- Şu dindon sakallı herifın ıçtıgı Verdiği ifadeden anlaşıldığına gö- yor. Edgar onu bulamıyor. Onun i- muştW' ç- k"" k" . çe artmaktadır. Eskidt?n bize mah-
b d - 1 d · t " . un u ımse ona ış verme-

nedir? . . . . . . . . . re u a anı şoy e emış ır: çin tekrar elem ve yeis günleri baş- miştir. Bu sefalet 0 kadar ağır gel- sus gibi görünen bu merak, şimdi 
- Vıskıdır, meŞhur bu Ingılız ıç- - Ben bunu üç gün evvel yapma- lıyor. Edgar işi gücü bırakıyor, iş- miştir ki Fransaya d" k k • Avrupanın güzel kadınlarını da 

kisidir! . . . . . . ğı düşündüm. Yoksa benim krala sizler sırasına geçiyor. Fakat genç hapishaneye girmek 0::~:ha a:01:~ meşgul ediyor. İngiltcrede sık sık 
- O da rakı gıbı su ile ıçılır de - veya başka birisine karşı fena bir adamın yeisi arttıkca Jcrmcn ile a· görünmeğe başlamıştı. Nihayet A _ tertip edilen sergilerde güzel kedi-

mck ! . . . . maksadım yoktur.> ralarında kavga da eksik olmuyor. nobersdeki Fransız konsolosuna mü· ler için mükafatlar verilmektedir. 
- O ki koyar viski ıçerde, o, su Üzerinde de silah bulumnnmıştır. Sık sık Jermen'in yanına giderek o- racantla halinı· anlat K 1 Resimde gördüğünüz kediler de ' ' ıyor. onso os 

değildir. Sodadır, soda... Bu adam hayatta uğradığı bir çok ü- nunla kavgaya tutuşan Edgar'm bu da onu Fransaya yollu ş· .,,,. böyle, İngiltcrede herkesin son za. . yor. ımuı es-
Turhanla garsonun kendı araların- midsizliklcrden mustarib bir ha!de hareketi genç kızın canını son dere- ki milvoner yerine pa 1 manlarda iltifatına mazhar olan bir 

~ rasız, pu suz, k b 
da .nele.r ikon~şt~larını farkeden bulunuyordu. Bugün de tedavi altı· cc sıkmış, artık ondan büsbütün so- Tolon divanharbinin hakkında ve- ailedir. Tabiidir ki ailenin çap ın a· 
tıerıf,Nlbirdenbırek lafa karıdştı: . k" na alınmıştır. ğuyarak kendisine başka aşıklar a- rcceği kararı bekliyen bir adam var. bası ortada yoktur. Yalnız dört yav-

- e zaman oymaz so a, vıs ı... Her hangi bir cürüm mevzuu bahs ramağa başlamıştır. Meyus adam bu Hanri'nin divanıharbde kendisini ru ile bir ana vardır. Hepsi de sevil· 
Yapar çok sarhoş adam.. değildir. Yalnız me\rcud olan mese- sefer ona: müdafaa eden avukatı t f d diği kadar güzel şeyler doğrusu ... 

T h h :.r- Türk bild•tt• • l l.:.k' ' • bö" l d ara In an 11Hltll1111UUtıeınunıı111111ttllllh•ttlllNll''fltttllUUUUUtUUllltnn ur nn, eruın çe ı6ını e .&.lö mı ıçm y e mecnun a ama - Haydi, diyor, benimle hcraber müracaat üzerine kararın verı·lmesı· Hu akşam Şeh 1debaşı FHERAH 
ıörünce ?11~ takıldı=. . karşı ne yapılacağıdır. Bu da ancak gel... Gene beraber yaşıyalım. gelecek aya kalmıştır. tiyatrosunda hem varyet hem 

- Barı bıraz da çıvıt karıştırsa - adamın müşahede altında kalması Ü· Fakat Jermen kenet-isine bu teklif· İşte 935 yılı senesi başındanberi sinema 
ıız !.. zerine alınacak neticeye bağlıdır.. !eri eden aşıkının silahla gezdiğini gelib geçen bir macera!.. lsm~ll DU~bUTliJ 
=== 
Tefrika No.: 27 --- ve arkarino;la rı birlikte 

Ayrıca hakiki 
EGE M NEVRALARı 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Akşam neşriyatı: . 

"kıSl Saat 18.30 pliikla dans musı 
19 Bayan İnci: Piyano ve kcrnan re
fakatile türkçe ~n, 19.30 ha\'8 r~: 
poru, 19.35 snor miisahabeleri: :g~ - ııa· 
ref Şefik tarafından, 19.55 Borsa 
berleri, 20 Cemal Kamil ve arkadııi~ 
ları tarafmdnn Türk musikisi ve h:an 
şarkıları, 20.30 Ömer Rıza tarafın ti" 
nrabca söylev, 20.45 Fasıl saz hCY~ııı· 
Okuyanlar; Küçük Safiye, ibr~~d: 
Ali.Keman Ce\•det, tanbul Salah 

1 
din, viyolonsel Mesud Cemil. kla~: 
net Hamdi, 21.15 orkestra, 22.ıs. o· 
J·ans haberleri, 22.30 Matmazel fl.ıZr 

bC • tarafından konser, 22.50 son ha 11 
l t · - ·· mı 23 so er ve er esı gunun progra , 

YARINKİ PROGRAM . ı' 
siktS • 

Saat 12.30 pH'ıkln Türk rnu eş· 
12.50 havadis, 13.5 muhtelif p1Uk n 
riyatı, 14 son. ------

MECCANEN MUHA~r:BE 
DERSLERİ 

Beyoğlu Halk~v!nden : r· 
Evimizde (!ı:tuhaseb.• usulü 1 "

0
11

,. 

B d .. k ,. ı. tıC 
su açılmıştır. u crs yu s~~ .. ıe " 
ret ve iktısacl mektebi proresor 

1 
•• 

cf ver rinden Bay Rag:p tarafın an 
0

• 

lecektir. Arzu c·den1 crı;-ı kn;-d01~ rı 
mak üzere EYım·z•.? mürı:cnat.ıı 

1661 CASUS 
Ben önde, memurlar arkada, evin 

derhal açılan kapısından içeriye gir
dik ... 

Hintli bir hi1.metçi sordu : 
- Ne istiyorsunuz? 

- Hizmetçinin ellerinden tutunuz 
ve evi birlikte dolaşalım. 

Ölümden yılmıyan cesur memur
lar Hintlinin kollarına sarıldılar. Ya
vaş yavaş merdivenlerden aşağı in
miye başladık. 

" " rırı :ık c;'lm Safiye koncıer~i -~~"3i:ıenf!"!'~ıet'I~~~~~~~ 

1 Numarah 1 
ü111ıuıııuııırıı1111111ıunıuııuıiı 

Nakleden : Celll Cengiz 
Derinden bir ses: 
c- Hazret ziyaretçi kabul etmi • 

yor? .. 
Bu sese: 
- Aç .. yoksa kırarız: 
Diye cevab verdim. 

- Kolonel Vuts'un başına bir fe
roket geldiğini, gözlerimle görmüş 
gibi tahmin edebilirim. 
Diğer memur da ayni fikirde bu

lundu: 

- Hazreti göreceğim ... 
- Evde yok.-

• - Yalan söyleme ... 
- Doğru söylediğime inanınız! 

- Hazret'in dört aydanberi soka-
ğa çıkmadığını biliyorum. 

- Evde yok, diyorum .. isterseniz 
arayınız! 

- Amerikalı ziyaretçi nerede? 
- Ayakta duran ve konuşan bir 

adamın rüya görmesi çok garip de
ğil mi? .. 

Sokak kapısından girdiğim kat 
evin orta katı idi. ' 

Evin zemin katını gezmeyi tercih 
ederek, taharriyata evvela zemin 
katından başladım. 

Karanlık iki odanın biri hurda eş
ya deposu, diğeri de aile mezarlığı 
idi. 

diş, nez e, grıp, ronıatizına 
ve butürı ağrılarınızı derhal keser. 

icabında gUnda 3 ka,e a ınabilir • 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israrla 

G R 1 P 1 N isteviniz. Ayni ses şu suretle mukabele et.ti: 
c- Kırınız! 

Tereddüd içindeydim. 
Acaba kırayım mı? 
Yanımdaki memurlar! 
- Dönelim bir kaç memur daha 

- İçeri girersek, düdük öttürmi
ye vakit bulacağımızı :zannetmiyo
rum. Kuvvetli bir müfreze ile evi 
basmak Ifızımdır. 

- Hayır ... 

Dedim. 

Ve yüksek sesle tekrar bağırdım: 
- Son defa ihtar ediyorum, aç -

mazsan, hükfımetin kanununa itaat 
elmiyenlerin akıbetine uğrayacak

sınız! .. 

- Tel çamçıyı şimdi boynuna ya· 
pıştırırsam, kiminle alay ettiğini ça
buk anlarsın ! 

- Canım elinizde .. istediğinizi ya
pabilirsiniz ! 

Hintlilerin birçok evlerinde zemin 
katında birer aile mezarlığı vardır 
Burada yüzden fazla ölü torbası var
dı. Ölenleri yaktıktan sonra külünü 
bir torbnya koyup buraya asarlar - 1 
mış. 

Zemin katında, bu iki odadan baş
ka, her hangi bir insanın saklanabi
leceği. 

KAŞE 1 
l~IMi' 

alalım ... 
Dediler. 
Bir kaç memur daha almak .• 
- Hayır, biz yetişiriz ... icab eder

se, düdük çalarız, imdadımıza yeti
şirler. 

Memurlar ısrar ettiler: - . 

İkinci bir ses işittim : 
- Kapı aralıktır ... Hükiı.metin ka

nununa itaat ederiz. 

Fakat emin olunuz ki evde benden 
ve şurada uyuklayan papağandan 

başka kimse yoktur. 
Hizmetçinin sözlerine inanmak i

çin gözlerimle gördüklerimi inkar 
etmek Iazımdı. 

Memurlara emir verdim: 

bir yer göze çarpmıyordu. 
Arkadaşlarıma : 
- En üst kata çıkalım .. 
Dedim. 

(Deı·nmı var) 

ED 
Grip, Baş \'C Diş A~rı ' arı, J\:e\ ralji, Artritizm. Romatiılll3 
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Ertuğrul 

Sadi Tek 
TJYATROSU 

., - S O q T E L G R AF -18lkincltetrin 937 

ı N K 1 B A Z 
HAZIMSIZLIK 

''Ben ingil izim, adamı 
tanırım!,, 

BAKIRKÖY .de 
Cama. günii akşc..T.J 

ÇAM (J HL' A ZAl\1BAR 
Pazartesi akşamı 

Kadıköyde Sureyyacla 
(Kör) ye (Kılıbık) gözünden • 

TEPEHAŞINDA ŞEHiR 

Gambel paşa bu sözü A mira/ Ramizi tesir 
Yaparak oradan atmak isteyenlere söylemişti!. 

TiYATROSU 
· · lffi' Dram ve Piyes kısmı 
1 ! ~ı~ll~ Bugece sanl 20.30 da 

lspanyol bahçelerinde 

~ 

~ 

Mide ekşilik ve yanmaların~ giderir. 

Amiral Ramiz Bahriyeye islah hareketinin nasıl 3 perde 
Yazan: joze Fcliu Gııdina 
Terceme eden: M. Feridun 

Son derece teksif edilmiş b:r tozdur. Mumasil müstahzarlar• 
dan daha çabuk, daha kolay, daha kati tesir eder. Mide ve bars k-
Jarı alıştırmaz. Ağızdaki fena koku}J u ve tadsızlığı defeder. MAZCN 
isim ve HOROZ Markasına diklı:at. girdiğini anlatıyor Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• 1:rnan}ı Devleti 324 senesinde u
kıı meşrutiyete girmiş ve milletin 
ve?l ve can pahasına yaptığı ihtilal 
llih tuğyanlnrla, zulüm ve istibdada 
bir jc~ verilmişti. Her senesi, yeni 
~ elcıket ve zayiat devresi olmak 
h {e geçen dört seneden sonra da 
tealt.i lnnet, evvela İtalya ve onu mü
t t ben Balkan itilfakile bir harbe 
idtllşrnıya muztar ve mecbur kalmış 

~1~kkal'insnf söylemek lazımdır 
~ cırt senelik o kısa zaman zarfın
do ne Devlet bütçesinden büyük bir 
ıu ~ann:ıa ve bu donanmaya lüzum
tab~kilıit ve techizat için para ayı
'tta •ve ne de millet böyle bir do
le ~?1a için para yaratabilirdi. Böy
~~r. düşünce ve iddia, hayali muhal 

.\ Uınden olacağında şüphe yoktur. 
·tr~Cak bu mebhaste ve bu mesele 
d t ınaa bizim söylemek ve üzerin
ltat ev~kkuf etmek istediğimiz haki
lard Ve 1ddiamız, imkana matuf olan
'lıa a ~apılan açık hn.tfilara, yapıl • 
go.:;~1 ~olay işlerde makul tedabirde 
~ld.detıien ihmal ve teseyyüplere 

ır. 

Aıcşrut· t• ·1· ··t k'b O ıy(i ın ı anını mu eo ı 

\>(! ~anıı Devleti pek uzun bir saha 
oııu tuıü olan deniz hudutlarını göz 
\>(! l'lde tutarak bir bahri teşkilata 
t drn~ntazam bir donanmaya olan 
ııı· dı ıhtiyncı takdir ve ihata eyle
\P\ı~ Ve bu sebeple bahriyede tasav
\e . "~ teemmül eylediği teceddüt 
b<r ısı~hat için ilk bir tedbir olarak 
g b·rn~tl'hassıs aramak ve getirtmek 
t t ~~zel ve makul bir fikir ve ni-

.. 16°stermişti. Ve ilk celbolunan 
ti,ehas~s ta, bahri kuvv.et ve sat

tıır b·htitün denizlere h?kım ve ka
'di. ır devletten, yani lngilizlerden 

l'~lbolunan bu zat, İngili7Jcrin, 
Ruıı lerc karşı kadim an'anesine uy
fı b·.'·Je Sadık ve hakikaten bize kar-

u~ ... k 
but' u bir hissi muhabbet ve mer-
'1;ı~~et ~rverde eden (Gambel) dir. 
l(:ğ~ \'e haysiyette müfrit ve mes
~li de lllahir ve muktedir olan bu 
~anıyan bütün Türk bahriye 
lt l:tı.. iıli onu hürmetle yadet"mek-
~ttefiktirler. 

\>~ lı. ~lı Devleti hizmetine Ferik 
'<!t~ ~ır~ olarak büyük bir salahi
~l ll ıntısap ve iltihak eden (Gam
\>(! g aşa) donanmaya, gerek güverte 
ltluk:e~se çarkçı sınıfından birçok 
c:ııııa ~ır arkadaşlar seçti ve ald1 ve 
~alı~~ı 1Yi bir surette yetiştirmiye 

"'i ı. 

bitQ~~beı Paşanın en ufak ve naçiz 
dt!sitı en, en yüksek bir işe kadar uh
' ~ ald~ğı her iş ve meseleyi ır
t;ı u as hır dikkat ve teannütle ifa-
1 ~~aŞtığını, her şeyden evvel söy-
~u e hakikati üade elmiş olur02. 

llır:~{ada buna aid bir misali zikret
tl;ı~ faydalı buluyorum. Gambel 
&uıı1 ' 0 tarihe kadar bahriye men -
içııı:r;nı~ hiç riayet cylemediklcri 
dorıa: hırçok merasim ve takyidatı 
'-' ~a 7narrı1z için de adeta mecburi 
"'~ h .. l'\ırt bir vazife haline ~etirmis 

.:l' ~ - • 
~~ la~n muntnzamen traş olmak, 
'-'~ ~bnliliğe, rindliğe mukabil, 
~ır ltıy <\ştnda muntazam ve temiz 
~~ g·~~etıe ve vaziyetle bulundur
ltt~iltı 1 teferruatta bile büyük bir 
tıı~ d \'e dikkatler allında bahriye
\>" S>r~ e ~ngi!iz bahriyesinin terbiye 
t \' llsıpleri ile yetiştirmiye çalış
~~ ... e bu vadide hakikaten bir in-

l' \·e t 
))0tı eceddüt yaratmıştır. 

dr\>redanrrıadnki en faal zamanım bu 
~t ~n e haşlamış ve Gambelin biz
l'j '-'ildi . . 
b Cıbj b· ıntıhabile yanında muavi-
lt ~r ır vaziyetle bulunmuş, ve 

~... etıe do b··ı·· b .. ra nanmanm u un ma -
~-!'lıJtt '17e tatbikatını bilfiil onunla 
t il İtıb tatbik ve takip etmiştim. 
Q 't ~ ::ıı.a ~ok yakinen. bilerek, gö
~ ~bet ahiyetıe söyley!'!bilirim ki, 

Amiral Gambel 

halinde kritik eder ve bu tatbikatı, 
zabitan ve efradın iyice ö&rrenmesine 
çalışır ve mühım noktalarını tekrar 
ettirmek surctile zihinlerde kalma
sına uğraşır velhasıl Türk bahriye
sinin, Türk bahriyelilerinin candan 
ve yürekten tekamülüne bezli him
met ve gayret eylerdi. 

Ancak, bu zatin Osmanlı donan -

i
masında tavzifi ve onun tarafından 
bu suretle ibzali mesai ile bütün me
seleler bitmiş, donanma tekamül ey
lemiş olamazdı. Evvelcmirde ıyı 
harp gemileri lazımdı. Ayni zaman-
da, Gambelin, donanmanın islahı ve 
tekamülü yolunda talep eylediğı e
saslı ve mühim daha birçok hususatt 
mülıimme ve efrat ve zabitanda ara
dığı mümtaz evsaf ve kabiliyetler 
vardı ki işte Paşanın karşılaştığı 

başlıca müşkülat ve muhalefetler, 
bu yüzden tehaddüs ediyordu. Gnm
belin birçok iyi tasavvurları, düşün
celeri vardı. Ancak bu düşünce ve 
tasavvurlarının tatbiki, sahai fiile 
isali için Amiralın, verdiği raporlar, 
layihalar Nezaretçc her nedense ve 
ne gibi müessirat ilcasile olduğu bi-

Jinemez, danm:ı muallakta Ye) a hali 
tavikte kalmıyor ve iş, kırtasiyecilığ~ 
dökülerek en nihay t hasıraltı olu
yordu. 

Ezancümle donanmamızın kısa bir 
.zaman \'e seneler içinde bir hali te
kamüle gelmesi ve efrat \·e zabitanı
nın da bü tekamülle mütenasip e,._ 
saf ve kabiliyet alması. Yelhasıl, 

Türk donrınmasının maddi ve mane
vi tenlisile kendi sahillerini mudafa
aya muktedir ve hatta Şark suların
da mühim ve şayanıdikkat bir key
fiyet ve kcmmiyet olması eııbabını 

dahi temin ve ihzar için tanzim ey
lediği meşhur mesai ve islahatın ra
poru da bütün diğer 15yiha ve ra -
porları gibi ve bir tabiri kadim Yeç
hile cfıvihtei çengali nisyan> edildi. 

Gambelin maruz kaldığı bu muha
Jef et ve müşkülatın yegane sebebi, 
kat'iyetle hük~m ve tahmin oluna
bilir ki, bu zatin mesleğindeki dü
rüstidir. Çünkü mesai arkadaşlarım, 
donanma süvari ve erkiımnı şunun, 
ve bunun tesirilc değil, bizzat ken
disi intihap eder ve kanaati ve nok-

1 tainazarı hilafına yapılan tavsiye ve 
iltimaslara da kat'iyen kıymet ve e
hemmiyet vermezdi. 

Buna bir misal ve delil olmak üze
re bizzat bana aid bir htidisedcn bah
sedeyim : Hala meçhulüm kalan her 
hangi bir sebep veya tesir altında 
bizzat benim hakkımda Gambel nez
dinde teşebbüsatta bulunularak do
nanmadaki vazifemden tebdilimle, 
yerime Miralay l\'Iustnfa Beyin kom-

modor olarak alınmasını ve tayinini 
bazıları tarafından rica Ye iltimas e-

dilmesine mukbil Amiral Gambel, 
derhal : cBen İngilizim .. ilaveten de 
bahriyeliyim. Adamı gözünden an-

lar ve yanıma öyle alırım. Ramiz 
Beye gelince, onun yerini doldura
cak bir adamınızı görmedim'> ceva

bını verdiğini, aradan birhayli zaman 
geçtikten sonra bizzat kendisi güle

rek bana hikaye etmiş ve böyle va
ziyet ve menfi müracaa tlerin aklı 
başında olanlar nezdinde ve hiç bir 
memlekette rfıyukabul ve hüsnüte
lakki görmiyeceğini, bu vak'ada, 
müteessiranc ve samimane bir hal 
ve eda ile ilave ve dermeyan etmişti. 

(Devamı var) 

~~
ırı~ Eski FranStz tiyartosunda 

l
ıill 1 ŞElilR Ti YA TROSU 

~;il ııııJll['I OPERET KISMI 
, [ ı 1 Bu gece saat 20-30 da 

ı lıl ı 
Ateş böceği 

. 4 perde komedi 
Y az:ın: Molnar 
Terceme edeu: K. Necati 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• 
Şehzadebaşı rı ~ 

TURA 1 TiYATROSU 
Du gece saat ' 

20,30 da Ilı j 

San'atkilr N .. şit Ye arlrodaşlar: 
Ses Kraliçesi Hamiye~ .konseri 

MiŞt"l Yaryetesı 

KÖSE KAHYA miJli komedi 3 perde 

Harici Askeri Kıtaatı ı 
İlanları 

J 23,725 kilo Emayit kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin edi
len bedeli 26 500 lira olup ilk temi
nat parası 1987 lira 50 kuruştur. İha
lesi 8/12/937 çarş:ımba günü saat 
15 tedir. Şartnamesini 133 kuruş kar
şılığında M. M. V. Satınalma komis- I 
yo:ıundan alınır. Muhabere ile şart
name gönderilemez. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 s:ıyılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki istenilen bel
gelerle birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gününden en geç 
bir smıt evveline kadar Ankarada 
M. M. V. Satınnlrna komisyonuna 
vermelerı. c540• c7079• 

* Kor BirliklC'rinden Kırklareli Vi
ze Pınarhisar Alpullu Tekirdağ Mal
kara ve Çorlu Garnizonları Un ihti
yaçları için kırdırılacak 3400 ton 
buğdayın ınünakasasında talih 
zuhur etmediğinden yeniden mü
nakasaya konulmuştur. Her gar-
nizon ıçın münakasaya ayrı 

ayrı girilebileceği gibi hepsi I' 

I' 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Adalar-Anadolu· Yalova hattında 20.lkinciteşrin-937 Gumartesi gC

nünden itibııren kış tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere 
asılmıştır. "7768,, 

ı rr.==========================mı 
Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
ikinci keşide 11- Birincikanun -937 dedir. 

Büyük 40 000 liradır. ikramiye: • 
Bundan başka: 15.000, 12.000, · 

10.000 ·Liralık büyük ikrami
yelerle ( 20.000 ve 10.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

ilet a an herkes 7 .. 1 nci kanun-
937 günü kşamına kadar biletini 
de .... iştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bi et üzerin e· 
t_!<i hakkı sakıt olur. 

Türkiye İş Bankasından : 
DONANMA CEMiYETİ iKRAMiYELi TAHViLATI PiYANGOSU. 

NUN 15-11·1937 günü yapılan 65 inci keşidesinde ikramiye ve amorti 
isabet eden tahvil numaralarım gösterir cetvel 

KEŞ1DEDE lTF A OLUNAN TERTiP NUMARALARI : 
1448 1895 3020 3352 4291 5129 5585 5661 8445 

8738 8874 9521 
iKRAMiYE iSABET EDEN NUMARALAR : 

ikramiye TL. Tertip No: Sırası No: 

1000 1895 99 
150 9521 37 
50 1448 38 
50 5661 12 
10 8874 75 

. JO 5585 59 
ıo 9521 25 
10 8445 61 uoınMntııauuuuı11uuttunutt1••tt•uuınınınuuı1ttunuuuutunınıHu111ın•ır11111uuı11111uu1111111ınttııırhınnıtıııııııttııınu1tuıı 

Holivutta dedikodusu yapılmıyan 
yegane kadın 

için bh· kişi de girebilir. Şu kadar 
ki her Garinzon için ayrı ayrı fiat 
verebilir. İlk pey parası Kırklareli 
için 1214 Vize 343, Pınarhisar 581, 
Alpullu 285, Tekirdağ 350, Malkara 
233, Çorlu 262 liradır. İhalesi 29/11/ 
937 pazartesi günü saat 16 da Çorlu 
Kor Karargahında yapılacaktır. Ta
lipler bir saat evvel Komisyona tek
lif mektuplannı vermiş olacaklar -
dır. Şartnamesi Ankara İstanbul le
\·azım amirlikleri satınalma Komis -
yanlarında ve Çorluda Kor satınal
ma Komisyonunda görülebilir. Ta · 
lipler kanunun 2 ve 3 ncü maddele-

l~ 1 
5 
s 
5 
5 

5129 38 
3352 87 
8738 28 
5129 90 
9521 58 
4291 29 

-~ 

(5 inci sag/adorı detJam) 
de asgari. altı ay istıralıat §artını 

kojmuşt.u.r. Bu altı ay zarfında he -
meıı kocasının yanufa Nevyorka gi
der ve bozulan bi'T sahneyi tekrar
lama1ı:. için çekilen telgraflar, gelen 
telefonlar onu yerinden bile kıpır

dwamaz. Amcrikcılılarııı içinde O.de.
ta bfr ıfrnıpal.ı kadın hissfrıi yara
tan lrr•ııe Dıınne çok ~aminıi bir ka
duıdır. «Beıı, diyor, aslen köylü bir 
kıznıı, şclıfrin giirültüsiirıden, eğlen
cesinden fazla 1ıoşlaıımam, çocuk i
ken ailem beni enstitrist yapacak -
lardı fakat sonra birden bire sesimin 
giizel olduğunu. keşfeden babam be
ni Nevyorka gönder.eerk sesinıin in-
1dşafı için bir meklebe verdi. Haki
katen ~esim sayesinde operetlerde 
oynadım 'l'C sonra bir operet filmi 
yapmak için de 1folivuda geldim, fa
miyerr~k giizelliğimden istifade etti
le1· ve ben do{jrııdan doğruya filme 
angaje edildim. Kocamla iki iyi an
laşan re sevi~erı insanız; o cumarte
si öğleden sonra pazartesi sabahına 
kadar Nevyorkdan tayyare ile Iloli
vuda gelerek hafta tatilini yanımda 
geçirir, ben altı aylık izinimi alır al
maz hemen onun yanına kO§arım.> 

J 
lrene Dunne Grata: Garba gibi es

rarengiz değildir. Marlen gibi aykırı 
kıyafetleri yoktur; ölen Jeaıı Har-
lov gibi saçlarını boyamamıştır; o 
1ıakikateıı çok sade ııe çok güzel bir 
kadrndır. 

lrindcki Belgelerle birlikte belli gün 
ve saatte Çorlu Kor Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 

c600> «7683> 

* Keşif bedeli altmış dokuz bin beş 

Btı hiç bir esrarı olmıyan kadın 
Holivtıdda yegane dedikoduyu mu
cfb olmıyaıı kadın lakabını almı§ ve 
ona biitii rı Amerikalı 'l.'ataııda§lan 
cAvrııpalı İrcncb ismini takmışlar
dır. 

yüz yirmi dokuz lira 30 kuruş olan 
Kütahya tayyare meydanı toprak 

1 
tesviye işi kapalı zadl::ı eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 30/11/937 Sa· 

==============ııı günü saat 15 ed Ankarada M. M. 
Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk Vekaleti Satınalma Komisyonunda 

Hakimliğinden: yapılacaktır. İlk teminatı 4726 lira 
İstanbul maliye muhakemat mü- 47 kuruştur. Keşü şartname. ve pro

dürlüğü namına izafetle hazine a- jeleri 348 kuruşa ve her gün öğle -
vukalı Vahid Sayın tarafından Mah- den sonra M. M. Vekaleti Satmalma 
mudpaşada Medrese sokak bila nu- komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
mara hanede oturan Osman oğlu girecekler kanuni teminat ve 2490 

sayılı kanunun 4 ve 3 üncü m.adde
Salih aleyhine açılan 116 Ura 82 ku- lerinde yazılı belgelerle idari şart-
ruş alacak davasının yapılan duruş- f namenin 4 üncü maddesinin .F. 
masında miiddcialeyhc ilanen tebli- fıkrasında yazılı vesaikle birlikt::! 
ğata rağmen gelmemiş ve vekil da- teklif mektublarını ihale saatinden 
hi göndermemiş ve davacı vekili ve- behemhaL bir saat evvel Ankarada 
saik ibraz edeceğini söylemiş olmak- M. M. Vekfıleti Satınalma Komisyo-
la bundan bahisle Salihe muameleli nuna vermeleri. c599> .7682> 

gıyab kararının ilanen tebliğine ka
rar verilerek duruşma 24/12/937 ta
rihine rastlıyan cuma günü saat J.1 
bırakılmış olduğundan işbu ilan ta-

* 

· Baladaki tertiplerin hi:zalanocıa gösterilen sıra numaralarından mü. 
tebaki aynı tertiplerin dığcr sıra numaralarına ve 30· 20 No: lı ter• 
tibe kamilen amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22-lkincitcşrin-1937 tarihinden itiba
ren tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil için Bir Türk u. 
rast ve yirmi kur aş tur. 

Sultanabmed Birinci Sulh Hukuk Beşiktaş İcra Memurluğundan: 
Hakimliğinden: Borcdan dolayı tahtı hacze alınaı~ 
İstanbul maliye muhakemat mü- bir piyanonun Beyoğlunda Asmalı 

dürlüğü namına izafetle hazine a - Mescit Şehbender sokağında 14 No. 
vukatı Vahid Sayın tarafından Ko- lu Madilon apartımanının 1 No. lu 
camustafa paşada Fıstıklı sokak 5 dairesinde açık artırma suretile 19/ 
numarada oturan eski ikinci müla • 11/937 tarihine müsadif cuma günü 
zım Cafer Tayyar aleyhine açılan saat ondan on ikiye kadar satılaca-
12 altın lira 90 kuruş alacak davası- ğından talip olanların mezkCır gün 
nın yapılan duruşmasında müddei- ve saatte rnahalinde hazır bulunaea~ 
aleyhe iltincn tebliğata rağmen mah- 1:1emuruna lüzumu müracaatları i-

. k'l d h" .. lan olunur. (1979) kemeye gelmemış ve ve ·ı a ı gon- _ _ 

dermemiş ve müddei vekili vesaik ~ 1356Hicrl 
ibraz edeceğini söylemiş olmakla 1 , Ramazan 
bundan bahisle müdd ialeyhe ila - I! 14 
nen gıyap kararı tebliğine karar ,·e
rilerek duruşması 24/12/937 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat ona bıra
kılmış olduğundan işbu ilan tarihin
den itibaren beş gün zarfında itiraz 

Yıl 1937,Ay ll, Gün 322, Kasım 11 1 

,,18 2 n c1te ,rin:Per9embe 

etmediği takdirde mahkemeye ka- 1 1-------ı-----ı---
bul edilmiyeceği ve davaya gıyaben ı ı 

1 

bakılacağı tebliğ makamında ilan o- 1 Vakitler Vasatı Ezani 

lunur. 934-1120 sa. d. sa. d. 

. ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve- Güneı 6 51 2 02 Uttııırıcı' donanmanın kendi emir ve 
~~e\>t~snc yaptığı bütün talim ve 
l Ilı, ltıuh arı'. harp tatbikat sahnele
t .. ~1 ~eltı~:'1~ seyrü hareket safaha
t' e:ı- "e 1 dıkkat ve itina ile takip 

11 lııce tonra da bütün bu harekatı 
efe.rruatına kadar bir ders 

İrene Dunne uzun boylu, gü.zel 
endamlı ve çok sade bir kadındır. 
Fevkalade güzel olması, saçlarının 
tabii rcnkdc kahve rengi bulunması rihinden itibaren beş gün zarfında 
her gün Holivudda Tastgelinen plci- itiraz etmediği takdirde mahkeme • 
tin Amerikan kızlarından onu ayı- ye kabul olunmıyacağı ve dav:ıya 
nyor ve bir Avrupalı kadın tesiri gıyaben bakılarak karar verileceği 
yaratıyor. - ilanen tebliğ olunur. 934-1017 

Beher tanesine tahmin edilen fiatı 
11 kuruş olan 222,000 tane portatif 
çadır direği ile 245,000 tane portatif 
çadır kazığı kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 20/11/937 cu
martesi günü saat 11 dedir. İlk temi
natı 3818 lira 50 kuruştur. Şartna -
mesi 257 kuruş mukabilinde Jco -
misyondan alınır. Eksiltmeye gire-

3 üncü maddelerinde gösterilen ve- 1 J ôtlo 
sikalarile teminat ve teklif mektup- .lkincU 
larile birlikte ihale saatinden en az j 11 Akıa3 
bir saat evvel Ankarada M. M. Ve- 1 ıı Yatsa 
kaleti Satmalma komisyonuna ver- 1 lmsak 
melcri. c480> c6652> l _ 

e.....---=------~---lıiiiıİlliii--iiiiilia' 

11 59 7 11 
14 33 9 44 
16 48 12 Ol 
18 24 1 35 
5 08 12 19 

· ~ 

' 
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lstanbul levazım Amirliği ı 
Satınalma Komiayonu hanlan 

İdareleri" İstanbul Levazım amir
liğine bağlı müessesat için 51000 ki
lo ıspanak 26000 kilo lahana 51000 

kilo pırasa 4200 kilo havuç 14500 ki
lo kereviz 25500 demet maydanoz 
15000 kilo karnabahar 19-11-937 cu
ma günü saat 15 de Tophanede Sa
tınalma komisyonunda kapalı zarfla 

1 eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bel deli 9145 lira 25 kuruştur. İlk temi
natı 685 lira 89 kuruştur. Şartname
si kornisyonad görülebilir. İsteklile
rin kanuni belgelerile teklif mek -
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermele-

. c23Şt •7458> rı. 

1 
Askeri fab;'ik;lar ı 

llAnları 
ı---
Bakırköy barut fabrikasında bulu-

ı\ \\I• •l\\\1 ı\\\ \ı 

nan 100 ton bisülfat askeri fabrika
ların salıpazarındaki satınalma ko· 
misyonunca 23-11-937 salı günü sa
at 14 de açık arttırma ile satılacak-

ı\\U tır. Tahmin edilen bedeli 1900 lira-

1\\\\1 
\~ ı\\\ \ı 

ıl\\\ı ,\\\\\\\\1\111 ,\ \\\1 

·ııı\ll 

.ııl\\h, 

ıl\\11 

.·,.,11111\\lll lll 
dır. Muvakkat teminatı olan 142,5 
liranın her hangi bir mal müdürlü
ğüne yatrılarak alınacak makbuzu 
ile beraber isteklilerin mezkılr gün 

,p;;;,;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;\1ve saatte 2490 No. lu kanunun iste-

1 lstanlıul Vakıtrar Direktörlüğü ilanları 1 diği vesaikla birlikte komisyonda 

1.. --------------------------- bulunmaları. Nümune her gün ko -
Kıymeti 

Lira Kuruş 

21)80 75 

•3109 37 

3700 00 

2672 00 

1286 00 

1377 66 

200 00 

700 00 

639 00 

650 00 

Pey par<lsı misyonda görülebilir. c753h 
Lira Kuru$ 

156 10 

233 13 

277 50 

201 50 

96 50 

103 35 

15 00 

52 50 

49 00 

49 00 

Sultanahmetde;I Helvacı başı isken• 
der ağa mahallesinde Mehmet ;>aşa 

karakalu cıvarında 594,50. Metre 
murabbaında bulunan lskender atta 
camisi arsası 915. 

Edirnekapı: Acıçeşme, tramvay zad· 
desinde 1243,75 ·metre murabbaın. 
da buluna:ı Hacı Muhiddin camii 
ve meşrutahane arsası. 526. 

Çapa : tramvay caddesinde bermu. 
cibi çap 753 metre merabbaında 
bu in nan Kazasker Ahmet efendi 
camii ankazile beraber arsası. 822. 
Topkapı : Tramvay caddesinde ber• 

mucibi çap 668 • metre murabbamda 
bulunan Kürükçü ba$ı Ahmet Şem• 
seddin camii imam ve müezzin meş• 
rutehanesi arsası. 783 

Langa : Hacı Ferhat mahallesinde 
Nisanca caddesinde 262 • metre mu• 
rabbaında bulunan Hacı Ferhat ca• 
mii arsa•ının tamamı. 678 

Samatya: Ağahamamı caddesinde 
Tramvay yolu üzerinde bcrmucibô 
ç11p 918,44. metre murabbaında bu· 
lunan Hatuniye camii arsasile mev. 
cud enkazı. 1178 

Cerrahpaşa: Küçük Mustafapaşa 
Canbaziye mahallesinde bulunan 
Mustafa bey camii imam meşruteha
nesi arsası. 949 

Yenibahçe Arpaemini mahallesinde 
Topkapı yokuşunda 863 ·metre 
murabbaı olan Arpaemini Mustafa 
efendi mescidi ve enkazı. 829 

Cibali : Haraççı kara Mehmet mı. 
hallesinde Hisar dibi sokajtında 
Üskubi Çakır ajta camii meşrutehı
nesi 631. 

-T 1FOB1 L• 
Dr. IHSAN SAMI 

• 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için ağızdan alı. 

ıı.an tifo haplarıdır. hiç rahatsız· 
lık vermez. Herkes alabilir. Ku· 1 

tusu 50 Kr. - Kimyager-

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
Bihlmum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında 
izzet Bey Hanı. 

''Ad t b. h .k ' • ·""" e a ır ~~l a • ~' Hastalıklarınkeşif 
diye Bayan Jale ıtıraf ettı · kolu • Kırıklık 

BiR HAFTA ZARFl~DA . 
hakikaten GENÇLEŞTiM. 

Bayan JALE'nin bir 
haftalık güzellik te· 
da visioi tatbik etmez. 
den evvelki hakiki 

fotoğrafı 
Bayan Jale yazıyor; 
"Benim için bu, bir ha· 
rikadır,, tıir hafta zar· 
fında bu derece cnzib 
bir şekil alacağımı hiç 
ümit etmiyordum, Ar· 
kadaşlarım, daha genç 
ve daha sehhar görün· 
düttümü söylüyorlar. 
Cidden şayanı hayret 
olan böyle bir t~ni te• 

mine muvaffak olduğumu gıpta na· 
zarlarile süzüyorlar. 

Evvela, her akşam yatmazdan ev• 
vel pembe rengindeki Tokalon kre· 
mini kullanınız. Bu kremin terki • 
binde, Viyana Üniversitesi profesö· 
rü doktor Stejskal tarafından keşfe· 
dilen ve cBioceı. tabir edilen genç
lik cevheri mevcuttur. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençleştirir ve 
yüzdeki çizgi ve buruşuklukları iza-

Tamamen değiştiği için 
daha cazib görünüyordu. 
Arkadaşları, şayanı hay-

ret tenine gıpta edi
yorlardı. 

Bayan 

re tuş 

JALE'nin bir balta sonraki 

görmemiş hakiki fotoğrafı 

le eder. Sabahleyin kalktığınızda da· 

ha genç görünürsünüz. 
Gündüz için beyaz rengindeki 

(yağsız) Tokalon kremini kullaru • 

ruz. En sert ve esmer bir cildi yumu

şatıp beyazlatır. Siyah benleri eri • 
tir ve açık mesameleri kapatır. Yal

nız Tokalon kreminin temin ettiği 

bu cazib, sehhar ve güzel tene malik 

olunur. 

• -#"":' ~ ••• ••••• • ·'\·~": .. • • ~,._' ~~ • ,.•; ~ ... , '·;:. . • ;,-,.::·~ •• ' • 

, lstanbul:~ <"Belediyesi :: ·· ı ıanları 
. '.... •• 'ı.. • • . '. • • ' ~' • • . . t. 
~ . ~ ' 

Keşif bedeli ilk teminatı 
Üsküdar Belediye şubesi binasında ylpılacak 

teminat. 742.58 55,69 
lstanbul 13 üacü mektebin tamiri 895,86 67,19 
Harbiyede yaya kaldınm aefaltın tamiri 1791,42 134,36 

Yukarda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. 
Keşif evrakile şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istek
liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve hizalarında ııösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 19· 11-937 Cuma günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (I) (7737) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhtalif Fınn, ve değirmenlerden müsadere olunan Yetmiş ~ş 

çuval bozuk unun beher kilosu iki buruş Elli santim üzerinden açık 
arttırma usulile satılucaktıa. isteklilerin ve tediye şeraiti ile ditter şart. 
larını öğrenmek istiyenlerin 2·12-937 Perşenbe günü saat On dörtte 
yüzde 7,5 pey akçalarile Milli Emllk Müdürlüitünde toplanan ko. 
misyona gelmeleri. M. (7783) 

o 

Neşenizi söndüreo 

çalışmanıza mani 
olan kırıklığı 

GRIPIN 
ile izale ediniz. •. ı, 

.. ili' 
Bu sayede birçok bu}' 1' 
hastalıklara tutulJJ19 .ş 
tehlikesini de önleıtı1 

olursunuz. 

GRİPiN 
ke'''' Bütün ağn, sızı ve sancıları leYe' 

baş ve diş ağrılanna, 0~~assJ 
gripe, romatizmaya karşı bıl 

müessirdir. bili!• 
icabında ıründe 3 kaşe alına d•" 
isim ve makaya dikkat taklitler 

sakınınız. ~ 

-........ 
-Doktor-Operator 

Orhan Mahir T oros 
ıı~· Kulak, Buğaz, Burun hasta 

lan mütehassısı . 
Taksim, Abdülhakhamit Cad~eıı 

Geyik Apartmanı No: " 
•Her gUn 15· 19 ked~ 

150 00 11 25 

Eyyüp : Düğmecilerde 
kağlnda Musa Çav~ 
tekke binası 870. 

Bıçakçı so• 
mescidi ve 

Balat Hoca Ali mahallesinde taşçı 

sokağlnda 10 • No. lu Hoca Ali L"a· 

mii müezzin meşrutehanesi, 883 
KUMBARA BIRE~ 

10001 

-· 4.r/,o;N 

aS;p';ndJ1 
Yukarıda yazılı emlake istekli çıkmadığından pazarlık suretile sa

tılacaktır. ihalesi 22-11-937 Pazartesi günü saat 15 de yapılacakhr. 
isteklilerin Mablülat Kalemine gelmeleri. (7787) 

pADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 

...... 
PROFiLAKSiN 

Belsoğukluğu ve Fren giden 
Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden : 
Beşir Fuat varisi Sadettin Alemdar Maliye Şubesine 931 yılı ve. 

raset verırisinden olan 4023 lira 74 kuruş borcundan dolayı Galatada 
Kemankeş Keramustafapaşa mahallesinde Kemankeş sokattında eski 
ve yeni mükerrer 7 No. lı bir tarafı Mehmet veresesi vesairenin ma
ğazası ve bir tarafı boyacı Grigor mattazası ve bir tarafı AbduJ. 
lah vesairenin mazattası ve tarafı rabii Karamustafapaşa caddesile 
mahdut bir bap dükkanın 2-24 hisse•i tahsili emval kanunu hüküm. 
!erine tevfikan \•e aleni müzayede suretile satılacaktır. Talip olanların 
1/0 7,5 pey akçelerile ihalei evveliyesi oları 8·12-937 tarihine rastlı· 
yan çarşamba günü saat 14 den sonra Beyoğlu Kazası Kaym~kam· 
lıtında müteşekkil idare Heyetine müracaatları ilan nlunur. "7771. 

-·· 

TARLADIR 
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Türkiye 
Cumhuriveti 
Ziraat 

• 

. Bankası 

tııl 
Bu çemberde~ 

f{U~ııl' 
Sultanahmet Birinci Sulh 

Hakimliğinden: t nı~· 
İstanbul maliye muhakeın.a e a ' 

dürlüğü namına izafetle hazırı ı'a' 
vukatı Vahid Sayın tarafındarıe nıa' 

1 dıköyünde Acıbadem Osmanı) 
5 11~

hallcsinde Ahmed bey soka~ ıııilla' 
. maralı hanede oturan birincı rra JZ 
zım Halid alevhine açılan 36 1 .,,~· . ııı·-
kuruş alacak davasının durtıs tcb' 

.. dd . l h ·ı · ,·apılM' ~ da mu eıa C'' e ı anen . . ..., 
J .. ,u , .. 

liğata rağmen mahkeme guı .
1 

09· 
hakcmeye gelmediği gibi vek'.·ck''' 
hi göndermemis ve müddrı ·ş ol' 
vesaik ibraz ccleceğini söyleıııı eıcl• 
makta bundan bahisle mu31 ~ k'' 

• t bli'' 11 ,. gıyab kararının ilanen e ~ .,1. S• 
014/l- 1 rar verilerek durusmnsı ... :i 5;8 

~ ··nv 
gününe rastlıyan cuma gu ç ~ 

1-ıuv un .. 1 
on buçuğa bırakılmıj. 0 . '- "be~ gı1 
işbu ilfın tarihinden itıbaıen ·ird" 
. d. - ' tak O ·C 
zarfında itiraz etme ıgı. ·el.:• ' 
muhakemeye kabul cdıJmıye<: . ıeb' 

· d " tecc~ı o· davanın gıyaben ıntaç e 1 ·ıarı 
k .. 7 1 .44 

!iğ makamında olma u 9:ı ;.,.-
lunur. ....-

- • ed• 1 
"d re Sahip ve ne§tiyatı ı a 

Baş muharriri 
cE 0

ETE~I iZZET ~ 
:- . Matbaa' 

Haı.<ldığı yer: Ebuzzıya 


