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1 o r 1 

Yabancı talıtelbalıirin Marmarada bulunduğu 
tahakkuk ederse \ 

I 
İ ~OkOmet geminin teslim olmasım istiyece-
f 9•mizi, olmadığı takdirde imha edeceğimizi (l Istikl8.limizi 

kazandıran bü
yük taarruz 

• bildiriyor 
h..Atıkara ?~ ( \ \ ) ""'llfıa •. , .. a ı • ı • - Hahf'r aldıl 
~ÜJea go~e f:.p~n} ol gemileri~in •or 
~ \'e hır denizaltı genıi!'lirıin 

Marmaraya girmi~ ol~n~ m<lan ~üp~e 
e!lilıııe8İ iizcrine har~r.ıye \'ekale~!~ 
<"e Ankaradaki ecnehı sef aretlere ı~ı 

1"irıd f:' • • en • .,; teç/ıi:nı. lmlımnro ı·,,, • ..,. krnı.,,,;;,;; " ,l/g_,;,. " 

nota tevdi edilmiftir. Bu notaların 
metinleri berve!;hi atidir: 

Hariciye Vekaletinilen 24 ağu.5tCM 
J 937 tarihinde ecnebi JC/aretlere gön 
derilen tamimin. ıercÜmC$İdiT:. 

15 sene evvel bu 
sabah başlamıştı 

Hariciye Vekaleti, bu ayın on he 
::inci günü Bozcaadadan 15 mil katlar 
ıııe~afe<le tabiiyeti meçhul bir derıi7. 
altı gemisinin ''Ciudacf de Kadiz'' adm 
ılnki İııpanyol ti('aret ~mis batır 
drğmı 'e mfirettt'hatrnın lmrtarılabil 
diğini Tiirki) el ' i diplomatik lıe~ tl 
lerin iddialarına araetmekle ke•bi 
falırf'yler: · ' (l'a;;mSinci<ll'J. 

Cunıhuriyf't Hükiımetinin ir.ra:ıtı --------------------------

kııuuıfolf're kar~r insaniyetpen ··ra 
n~ alRka~ınr gij-lftrmekten iharet l..al 
ınrştır. 

Di~er tarartan. Tiirkiye nınkarı•atı 
na gcJen ınalimıala gifrf', 1 R a~ıı to~hı 

(Sonu: Sn. 4 Sii .. 1) "' ransa ile ltalya ve 
,, manya karşı karşıya iş Bankası. 
':tı~amn bil çok zuhllSI çüıüğe çıkmca 13 yaşında 

i. ... ~anga ile /la/yanın 11 zıı hln11na 
mukabil !J zıı hlısı kalıgoı 

Atat Ürk Ün c~~'k;;·~·~;·;J 
ayak bastığı gün 
Dün merasimle kutlu/andı 

~~nbr, n 1 b. . . ou,.-·k ÔlU ıa ırımız yazıyor: 
t i' Jll d 
b ·~eai PJ n_ er Atatürk ( 19. 23) 
k 1 1Çin k.. agustos) ta şapka inkıla 
ft'"a u ... astanıoniye gid"rken Çan . 
A ~tamı b i . tatiirk . ~ ve İr gece kalmıştı. 

tı~ış v~ h lktasvon köprüsii öniinde 
tn - Bu a a şunları söylemişti: 
~~~tas rası ne hoş bir memleket, 
v rna do ı tı e son vu maz .. 
J ta halkın arasma karışmı§· 
Ştc b 

•ctı u gü •. 
r>u e ~Yt nu seven Çankırılılar her 
t tı~ tcsa~~ Yaprvorlar. Dün ayni 
~lcırı~18 tÇı ettiği içinı biitün halk 
~e crı v,. B ankrrı savlavı Bay Ziya 
tn tı v~ Ürbn. Hatice, ilbay H. UzgÖ· 
tjl'erasin-ı Yay 

1
0mer Atasoy i§tİrakile 6.. apr arak gi.in tesit edilmİ§· 

... er gretnıc-n B 
"fi r:,1ş "c · Rahmi Eren ~övlev 

~Qiı> D odnu munaoirimiz B . . Şük 
1 ~,t 0 urun ·· · k rla aısrna c d sıırı ti İp etmiştir. 
lılr~l 'lıel'<ııti~~ 8 '!! ba~lı olan Çankırı 
~.... arr i1c nıuteakip ne~e ve bağ 
"'· Yava§ y d ~ l avel§ agı mıtlar • 

Sehrimiztlt• /111/unnn dost l'11gos'm• 
1ıa:p gemisi lJubruı·nik'in :abitft•ri 
dün Cumhuriyet ôbideıine ~/ı·rık 
koymu§lardır .• Resmimi= bu merusı 
mi gösteriyor •••• 

l\fenıff"ketirı ilk milli mali nıiiehsc:.eo;i 
olan Tiirkiye f s Bankası hugiin kuru 
lu§1ınun on dördüncü yıldiinünıiioii 
kutlamaktadır. 

1§ Bankaın hu güne kadar ayrı<'R 
tesis ettiği teşekkülleri ile sanayi lı~re 
ketİmizin mühim bir kı rnmın taJuık 
kuku vazifeı;ini aldığı gibi ipekçilik. 
yiinciiliik. şi§f"Cil ik gihi muhtelif flR 

naviin inkiı•afrnda rla haıılr('a aıııil 
oh~uş ,.e siiorta<'ılığı o yaratını,tır. 

l 934 senesindf' 2,469.2.36 tfirk li 
raernılan iharf"l olan mewluııt 19:>6 
enesinde 72.508.987 lirayı hnhmı~ 

(Sonu: Sa. 4 Sü. H 

Başka memlt"'ketlerde ve b1zdt>: 

Hayvanları ko
rumak için ceza 

hükümleri .• 

Ra.~ı·Pl.-il, General rn Vi>/.-iller;,,r İ: genç üliirıiitı mc.;;nrımn 
(Altta) t~but eller Ü;erindc trı~ınırl•c11 ....• 

Türk ceza kanunundaki 
1121 ve fJ77 'ncl madde
ler; hayvanlara kar,ı ı,. 
lenen suçlara ceza yazar 1 

YAZAN: 

Mehmed Selim 
(l'a:=ı$ı 3 üncü ıayıfamuda) 

Acı Bir Kayıp 
Başvekilimizin küçük kardeşi 
dün teessür içinde gömüldü 
Batvekilimiz ismet lnönünün kü

çük biraderi Hayri cvvclisi gün bir 
kal sektesi neticesinde vefat etmit -
tir. 

Hayri evvelki akpm banyo yap • 

mak üzere Heybeliada Çamlimanın· 
da denize girmiş ve biraz sonra bir 
fenalık geçirmİ§tİr. 

Yeti enler kendisini derhal faana • 
(Sonu,, aa 4 sa,,,s) 
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Fransa 1 . Musikimiz 
iğneli fıçıda 

ile Italya ve AI~ 
karşıya karşı ~ 

\ • 
Alaturkagi ''bahçe musikisi,, ha
line sokanlardan hesap sormak için 
daha nasıl bir f elakef hakligoruz? 

zı rl1lısı 
~ırh llsına 

J:fransanın birçok 
de ltalvunın 11 

.ı 

çuriiğe ç1kınca ~i\lmanys 
rn u kabil 3 zı rlı hsı J<alıyof·· 

'~ 
1 

Va zan 

IJ=9) ©ı ~ ~ u ~ lYı !hl aı 
@:<e~~~IM 

Fransızca l'arıı:; • ::;ou· gazctcsintle 
~ı]<a.ıı bır makalede, İtalyanın dcnıze 

ındırdıği ikmci zırhlıdan bahseden 
nıuhaınr, ltaıyan ve Alman deniz kuv
vctı karşıt>ında l<'raru;anın deniz ku .... 
\'etim mukayese ediyor: 

Fransanın 10 zırhlısına mukabı. 

Almaııyanın 7, ltalyanın ti z.ırbh::;ı vaı · 

müdafaa kabiliyeti bakımından, ltal. 
yanın bugünkü. Almanyanın da 1940 
senesine kadar yapacağı gemilerindc':'l 
aşağı olacaktır. 

lNGİLTERE YENİ GEM1Ll<JR 
YAPTIRIYOR 

İngiltere mevcut silahlanma progra. 
mma ilave olarak 50.000.000 İngilizli
rası tahsisatla her biri 7.500.000 ister. 

"r' ııt1 ~,500,000 isterlingten 7 kruvazO ~ • 
biri 300,000 istcrlingten 6 tıh 1' l 
hir; hcrbirj 300,000 isterlingt~ f. 
muhrip inşasına karar verilmiştir·' 
teklif, sonbaharda parlamentoY' 
zedileccktir. . ,,~ 

Bundan başka bariye nezarell1_,.ı 
nanma hava servisi,, için fazl.a. 0ıı/ 
200 tayyare daha imalini tckhf e Sıcaktzın bun~1dığım bir e;ece}· <.lınJcyelim . Tabak tıkırlı:ından, dır. Hu ::>Uretle Fransarun ka.rşısınd:. 

di. Okuyamayor, yazamayor, halt.i toku .. an kadehlerden ve: ıa zırhlı bulunmaktadır. lingten 4 hattı harp gemisi, herbi::-i tedir. ~ 

düşüncmeyordum Duş bile de- - Ş ~ı cf e ! Ef eııdim ! oıe;er kuvvetler de şu şekilde karşı. 
i . 

rimi yakan bu alev göıı: lektt rı bc- 1 ~-deı r hat yok. He'e aradr. sıra· ı:.ı.şuıaJ{tadır: 
ni kurtaramayordu. Şikayetim da la nr~<alardan, löş ağaçlıklar Tayyare bemisi: 14'ransanıu 1, Al. 
yalnız sıcaktan da d~jil.. İçim r.ltmdan kıHak kişnemelerini an- nıanyanm ı, ltalynnm yok. 
sıkılıyor .... Ağır havalı bir göniıll dıran öyle sıymk kahkahalar ko- 10.000 tonluk kruvazör: Fransanıu 

Günün AB.i.sletJ 
•••• 1 .,. • 

• • I ' ~ - , ' : 

aktamı, bütün benliğime çölrmüş, puyor, ki çiled n çıkma~:ı.k için 7, Almanyanın :.i, ltalyamıı 7. 
bir teki bile kımıldamayan kav· di~lerimi sıkıycrum. Musiki kadar İkinci sınıf kı uvazör: Fransnn.ıı J:J. Yangın 1 
ruk: yapraklara baktıkça, nefesi· güzel gülütler vardır. Hav~}'a yıl- Almaııyanm 7. İtalyanın 12. 
nıin daraldığını duyuyorum. dızlı sorguçlar gibi fıtkırır. Bu, Torpito muhribi ve torpido: F'ran- Bir Osmanlı edibi: 

- Ne yapayım? Ne yapayım? öylesi değil. sanın 82, Alma9yanın 53, İtalyanın 71. - Kas. P dJkkanlarında atılı du-

D. 1 İıtte o büyük sanatkar bu güru""l· Tahtelbahir: Fransanın 81. Alman· ran budlarla lstanbulun ah~ap evlerinı 
ıye söy enirken, ansızın eski ::r biri birlerine benzetirim; ikisi de ate-

bir daveti hatırladım. Yurdumu· tü ve bu iğrenç kahkahalar nrasın· yanın 36, İtalyanın 78. 

b. da ağır ika'Jı hüzzam besteyi oku- 1TALYANIN YENt KUVVETLERİ ~c namzettir! demişti. 
zun gerçekten büyük ır musiki Gene bir Osmanlı mizahrısı: 

tk A b b" .. yor, her nağmeye renkli kanatlar İtalyanın 1914 te tonilato itibariyle ıs sana arı, ana ırgun: - Patlıcan mevsimi gelince '-'angın 
B h ı 1 • takarak uçuruyordu. hepsi Fransanın kuv\·etinden aşağı J 

- a çeye ge ! eğ enırsin. mevsimi gelmiş demektir; Polis müdü-
Daha fazla dayanamadım. . parç.alardan mürekkep bir filosu var· 

Demİ§ti ... Bu hatırlayıf, sanki D riyetinde bir patlıcan şubesi kurulsun: 
inlenmek, vecde ulaşmak, ru· dı. Bugün ise, hemen hemen Fransız 

içimde bir motör gibi iıledi. Hı-ı· h diye memleketin acıklı bir faciasından 
1 

umda bir med yüksekliği duymak donanmasının ayarında yükselmiştir. 
andım. Giyindim ve bahcenin kahkaha çıkarmağa yeltenmişti. 

~ için geldiğim bahçe, bir iğneli fı· 1914 te Fransa deııiz devletleri ar<l-
yolunu tuttum. Yukarıdaki espri ile aşağıdaki tu-

çı olmuftu. sında ikinci geliyordu. Bugün ise dör. 
Kapının üstünde ı•ıktaıı harf· d haflığı bir tarafa bırakınız; fakat hii.-

::r Bin yarayı bir en almış gibi son düncü gelmektedir. 1talya donanması. b' 
lerle bahsettigwim sanatkaArın adı l:i "yangın" ı7,dc Ali Karninin bir suz bir acı ile kalktım. Ben, sen· nı bilhassa 1934 ve 37 seneleri arasııı-
yazılrnı§tı... Yaprakları yıkanmış d manzumesinde söylediği gibi: 
nga l I d l . b" K eleyerek uzaklaşırken, bütün da kuvvetlendirmiştir. "Bir yare açılıııı~ gf.bi Zeylin oosc· 
• ç ara o u serın ır yer. arşı· bunlar yetmiyonnuf gibi, garson- Diğer taraftan, Almanyada 1931 dl! dinden 
da çok aydınlık küçük bir sahne lar da kavgaya başlamışlar~ı. ilk ''Cip" zırhlısını: "Dcutschland" 
parlayor. Önde hef kadın v.ır. Ar- Mısraı ile ifade olunabiliyor. 

k d h 
Bir dost, 'musikimiz mezbaha· (Doçland) ı yapmıştır. Artık ne .vangınları 1eadiveden top 

a a se paların pirinç satrançla- d t " d" f d tın" t" G d k Al b hl ·· J a.. ıye erya e ış ı. ör ü manyanın u zır ıyı yapması u. attırarak, kırmızı elbiseli ve ~ını bo-
rı arasından erkek yüzleri nörünü· t b b " b h ,, ·· · Fr d · b' hl -o~ o en sonra en, u mez a a so· zcrıne, ansa. a yem ır zır ı yap- ;ı:.uk "köşlü" vü, yahud geceleyin ne 
yor. En geride de karma Irn.rıc.ık .. ·· d b ld C k k "h · d • b. J -

Y zunu e az u um. ün ü nıez· ma '1 tıyacını uymuş ve en asrı ıı· de<liği anlaşılma'-·an ''bekri baba" yı 
bir saz kalabalığı göze çarpıyor.... b h d ··1d·· l • k d'l k'ld o k • D" k k) ı J 

15 

a a a o urü ür, ış ence e ı - şe ı c " un ·crqııe' C on er zır 1- bağırtarak ögr~ enmiyoruz. Telefon, sa-
Viyolenselin §İfman karnı altında B .. "k' · mez. ugun musı ımız, tanı marıa· lısmı yaptırmıştır. atleri dakika ve saniyelere indirmiştir. 
kahm zavallı mırin. bir la'llbur. · 1 • 1 f d d O ' · sıy e ığne i ı~ı a ır. na yap;ı· Bugün Fransanın yapılmak ıizcrc Tutuşan evleri de kalem mümeyviz4 
imdnd iı.teyor P.ibi ltolPnu kaldır- !I 11 ı..:. lil k ı H lb 1 · · b .. hl 'D J maaıK zU · rn a mayor. n u u tezgahta ulunan uç zır ısı vat'. ' 1.l'l lerinin, Uzu~arsı esnafının vo nrofccı 
mıctı, Pivano iistüne de tavşanı bu, hi~ kimsenin malı değildir. O· kerque" le beraber b:ı üç zırhlı en ası:! y911el ~t:mcmcydanlı.la.rın omu.zların
andıran. bir kemençe tünemiş. nun sahibi hepimiziz, Alaturkayı ve yeni harp gemileri olacaktır Fakat. da ta~man ''sandık" söndürmüyor: İlk 

Ben, oturduktan epey sonra pi· bu suretle bir bahçe musikisi hali· bu gemiler denize iı.dirilir indirilm'!z yükselen duman sütununun karşısında 
vano giimledi. Sazlar tıkırdadı. ne sokanlardan hesap -'1rmak i· Fransa, yirmi senedcnberi çalı~makt.H motör, benzin ve teşkilat harekete geç
Su yeni şarkılardan birine girdi· çin, bilmem daha naııl bir felaket olan diğer altı ha:;.·p gemisini kadrv mektcdir. 
ler. Sai?daki kadın, kırıtarak kalk· bekleyoruz !.. haricine Gıkaracaktıl'. 1''akat gene yangın. bizi başka ycr-
tr. Sesi büvülten mini mini aletin Bu satırları, yalnız rakı, bira FRANSANIN ZIRHLILARI lcrden fazla kemircbil yor. Bu salgının 
önüne 0 eldi. Bağırma~a başladı.. ve serhoj gürültüleri arasında mu· GtTrKÇE ÇÜRÜOE ÇIKIYOR sebcblerini, ihtiyat. dikkat. itina has-
Eller; ile yanlnrını sıktığı ve bo- sikimizin nasıl kepaze ~ •:tdiiHni Yukarda verdiğimiz listede görüldii. salarınuzm eksikliğine ve prevantif 
yun dıımarl~rı fırladr[iı için ilk f?Östermek için yazdım. Elerler ğü gibi bugün İtalya ile Almanyanın tedbir almak terb;yemizin nokeanın.I 
bakıftlll bu bicarenin $anctsı tuttu- deki kötülü~ün ve yen;}:': dive b!r arada 13 zırhlısına mukabil Fran. da aramalıyız.. Nurettin ARTAM 
ğuna hiik':tledil .. bilirdi. Cı~lıkları yapılan §asılacak zevksizlii;., iz- sanın 10 zırhlısı vardır. Fakat bunla· Fransada faks ler 
luvrımışı ve ağzından r.tk.ırd1P1 )erini ayrı bir makalede in:-.e1eme· rm içinde yaş itibariyle faaliyetten ge. 
güriiltü o kadar acı idi. Felake~i- ğe çalıtacağım. ri alınmış olanlar vardır. Bunlar çıkın· 
me bakın, ki yosmanın yÜ'ıÜ de Hakkı Süha Gezgin ca Fransanın 7, İtalya ile Almanyanın 
bir acaipti. Y arablıt tez2ahında 1 ı zırhlısı kalıyor. 
dl'\ ~aliba "kiihik" ressa,.,}ar Vll... Gümı ük müsteşaı ,_ Fakat, bu rakam da bugün içindir. 
Faktııt o, bı•nların farkında .Jepil.. 1940 ta Fransa 22.000 tonluk üç zırh-
Cığlılt rığlrk üstüne bastVrl~· ve bi· nın tethlh/eı i tısını da kadro harici edecek, o zamaı: 
zi.-, di~lerimiz kama§ıyordu. Edirne hududumuzda ve Uzunköp İtalya ile Almanyanın 11 zırhlısına m1ı 

Üç kerre bu belayı dinledik, bu rü gümrüklerinde bazı tetkikler yap- kabil Fransanın 4 zırhlısı kalacak. 
musiki itkencesine tam üç kerre mak üzere gümrük ve inhisarlar ve- Bundan başka. 1940 la Almanya iki 
göğüı gerdik. Artık kendimizi kaleti müstesarı Adil Okuldaş ile şeh tayyare gemisi yapacaktır. Fransanın 
kahraman sayabiliriz. Çünkii böy· rimiz gümrük baş miidürü Mustafa bugün elinde bulunan bir tek tayyare 
le bir tek bağırı§, bütün Malta tö· Nuri bugün Edirneye hareket edecek gemisi ile beş senedcnberi eski sayı!. 
valyelerini, bizim eski dalkılıçlan- lerdir. m:ıktadır. 
mızı kaçırmağa yeterdi. Gümrük miisteşarı ve baş müdü-ı Fransanın 10,000 tonluk 7 kduvazö. 

Geriye baktım. Çok kalabalık. riin Edirnedeki tetkikleri bir hafta kn ründen de anc:ık bir tanesi asri techi-
Ricat yolları kesik. Herkes konu· dar siirecektir. z~tlıdıl': "Algcri" CAljeri) di •. ·i. 

ıuyor. Etrafta bardak gürültüsü, ---------------

çatal katık ,,kırtısı ile dolu içiyor- r.-ıf j ı v..ı 1/. ~\I eiı_. ı \ 
lar .• Daha §İmdiden bile göz ka· 2' ~ 
pakları ağırlaşmıı, ağzı çarpılmı! -
ıerhoılara rastlanıyor. Sık sık sa· 
ate bakıyorum. Vakit, bir türlü 
geçmeyor. ilanlara, kapıdaki ı§ık· 
tan harflere rağmen, burada o ger 
çek sanatkarın okuyacağına ak•· 
erdiremeyorum. Gittikçe icim ı·ü· 

• ~ 1 rüyor. Bu sarhoş yığını ince musi-
ki den ne anlar?. diye kendi kendi· 
me soruyorum. 

Meğer, doğru ımış. Bir arabk 
kopan alıkışlarla sahneye dön·! 
düm. lsmokini, zarif ve ince yü-ı 
züyle o, ltarşımızda idi. M~şhur 
bir tambur, Hüzam perdt:!erini 
yoklayarak kısa bir girİ!I toluinıi 
y-aı;tı -ve ,. Aldım hayali ncrçe· 
min ..• " mıssraiyle o canım hüzam 
heste o1runmağa başlandı. 

Saz güzel, ses güzelden de üs· 
tündü. Fakat gürültü btmeyor ki 

- Biri.~inin iiç ;yii::.üncü ,,/ döniimii kutlnıwcakmı§ ... 
- Demek bu /..·adar çok y~ayanlar rar ha?! .. 

Fran~a(b lıiikfımr.te gcliı" trıııin t'l· 

ııwk ııınkı.ıulivlt• taksi iirrntl<-rinc ol· 
clııkça ıııülıin; hir zarıı ~ apılclı. Hun· 
elan ne ofiirlr.r, nr ılc otoıııohil a· 
lıilılcri i,_tifaılc <'ılel'ek de;;ilılir. Onun c 
İ',;İll 1 ak i iirrı>t l erinin viik~ı·lıııc ... ini 
lıalk k:ulıır :.ofiirlcr tle pr~le to clınt>k· 
tcclirlcr. 

G"t"n gün Pııriıı i~ borea ıııcla l·İr 
loplnntı olmuş 'c orada lıir lıatilı hu 
7aıııııı ııı alı•, lı ine le bulunarak ~u dik· • :ı; 

kate cleğer ~iizleri ı;iiylemiştir: 
,. s· .:ı • • ı 1· - •. ırnnı sergı zanıanH ır. anı 

lıiziııı j .. tifaıle c•ılece~inıiz zaman. Ser 
p;İ) «' ~iılı•nler jtrn::ırıcla taksiyt• hincn· 
IP.r lıı·r ta~'"nlrdır. ln~ilizlC'r grup ha· 
lindC' olılnkları 7.anıan takı<iw· lıiner
lcr. \merika'ılar zaten kemli olonıo· 
hilleriyle geliyorlar. ltalyanlar met· 
rova himııekte ve Almanlarsa vaya 
gitmekteılirler. Gene takııi ücreı'ıe;i· 
nin fazlal~ını Fransızlar ödeyecekler 
ılir. Zavallı Fran;:m:1Rr!'' 

Serpl o=-r~snt•ı 

Paris ergisinde güzel bir eğlenC'c 
\"ardır: para ütle atlamak!... 55 met· 
rr. yüko::ekliğimleki hir paraşüt kule·' 
11inclen i tiyen atlıyahilmektedir. Ge· 
çenlerde nazılarılan Pierre Cot, Lau· 
rent - Eynace 'e hava zaretının 
hirı:ok 'iikcek memurları paraşiitle 
atlamışlardır. 

T a:r.ır Pierre Cot toprağa indiği 
zaman ihtit1aslarm1 soranlara gülerek 
§UDU ı::övlemi§lİr: 

- ilk defa naz,rlık Eoamlalvasımlan 
s-t lııdı~ım zarnan ela hu kadar heyecan 
ılıı' mu lımı !. 

v,. ,..a:hıfon "" rr,·ahı alını~tır. 
V"h!lf hftvvanlar 

He~ıni hir lngiliz i;;talİatiği, llin· 

di ıaıın dnir dikknte ıle~cr rak:ıl~I 
'enııckted ir: 1 ~ .. ,·ı" 19:l ı cnr.:indc 23.000 kı~ı • ı 

11 hır ıarafımlan okularak iilcliiriil~ d 
tür. J,01-6 kisi de ormanların S';.ı 
ılc 0İ kaplan tarafından• l.~90 kı~~,ı 
ırtlaııJur, anlar, kurtlar tarafıJI 
parçalnnııı ı~tır. 

Bu 1 tali tiği rıe:. n~dcn lıir g-' 
:;unu yazt)or: ııİ' 

H ~rl'ket 'cr~in, hiziııı ortıııı ' 
ım:r.. Hind ormanlarından Jııld• (1 

1 .. lılikelidir. rakat A, rupanııt ~ 
lanı, kuplaııı, sırtlanı yoksa da ot 
lıili 'ar! 

Matem iş!'!!!! . ı' 
1. ·ı· 1 1 . 1·1 . • -"•1' ııgı ız ıa ırıye ı crının YP 1 " cfo nic;iıı bir iyalı krarnl ta~ıd~ 'ı~' 

lıilİ)Or rnu,.unuz? İngiliz hahr~ 
rinin elhi clerindeki ufacık d'":' 
hü) iik lıir lıiic1Leyi, Traf al';rii 
amiral ~el ou"un ölümiinii b• 
maktatlır. 

Daimi bir ınaterıı oliinıeti ! ! 

IEcğOeınıceoa ktttl 
Blldırcın avı ~ 

B. \hme<l ile oğlu bir saba.b ~ 
kıp hildirı·in nuııa gidiyorla~ "I 
ıııa ıhı elleri kolları dolu olar 
'orlar. bil' 
• Un lnrı gört•n koııış11larınd•11 

oru' or: • ~' •' • 1 ~p 
- H:t) roln, Ba) luncd · 

laclınız hu kadar hildirciui?. f~ı 
B. \ lımcd ce' ap ,·eri) or, 

çetrefilli hir tarzlln: : ·"irt' '' 
- Brn he kcrrc ate· cttıg .iti• 

.. d' ·o"" 
ıı.ıaıı o;";f 11111 •• iiç kcrre. at~ş. c t~ir<~~ 
)• uknt lıcn uç at~ edıp ıkı b eılıV 
'ıırclıığrnıı halele oğlum iki a .. tr~ ıJ1 3tı 
lıir hilclirl'in , uruynrdu. Oı;lıt bıi~ıe 
kerr<' nlrt etti, nıramaclı. l;tc 
:ıd,ıılık hu lıildircinlcri.. . 1 ~,( 

., inııli biliyor musunuz hcıt 1'1 

tane bilclirc·in Hmluğunıu?. . dii~tl 
Kom u .. u rn raklr hir ada111

• 

nİİ) or. ılii iiııii) or, bıı lam~Y.0~ 
\c·ahn ,.j7. lııılahilir ınit,111ıt·· bf 

lf ıldırcın avının~ ııı 
. . . 'tıf111 

B. .ı\hmell 40 hıldır<·ın 

tur. Bukın mı ıl: ııtrl ·ere ·r 
Oğlunun 36 kcrre bo~ ) Jip ~· 

ettiğini sii) le) or. tki ate~ e ye~ 
vurduğuna 1;öre :\6 kerrc h<'~8,ııet 

1 

ate .. <'lli demek 36 kerrc de 
1 

6 
ate.c; etti llemck. J• S. 

' B 111~1 ·ıı1 Gelelim halıasına: a > J,ir1 

. ·· ıe <ıl 
defn nte:ı; elını§ ol aydı: ~1 ~·rcİ" , 
• 1 . .., • • ., t hı Jcı• ,,e. 
ı 3 ıet iZ nltıgı H'tn. - J< J'C 
ral'nktı. Halbuki oğlu 3 ker 
cttil!iri hfüyoruz. Olıaldr: 

24 ~· :l / 3 = 40 .olur· 

Başpehlivanlık 
müsabaka/al J 11 ter· 

Eminönü Halk~vi tarafın ;hıivıı; 
tip edinlen serbest güre~ bi; e)'lôl 
lığı mi.isabakaları 21 ve "' ·Jef 
rihlerinde yapılacaktır. ı;refçı ~· 

Müsabakalara girecek : isif1")e 
Halkevine müracaat edere .111 
ni yazdırrnaktadırlar. .. (viiil'~ 

Haber aldılımıza gore c11' 9ı1 
ile Tekirdağlı Hüseyinin Y"~· ı1" 
güreş bu yi\Jıden geri kalı1'lt311Jrt Jr • 
iki güreşçi H~Jkevi müsab~ eee1'ıe 
smda birbirlerile boy ölçt.1Ş 
dir. 
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aa- -H ....__$ka memleketlerde ve bizde: 

· ~Yvanları korumak 
~~ın ceza hükümleri .. 
;:'"~ ceza kanunundaki 521ve577 

~l maddeler; hayvanlara karşı 
zş/en t ' 

d-

ŞEHiR HABERLERi 1 r 

L 
1\11 ti 1 i ı n b i r 
dolandırıcılık 

Taksimde başkasına 
ait bir arsa nasıl 

satıldı 

Bir kadına Sanayi birliğinde 
tecavüz edildi )tapılacak toplantı 
Kadının feryadına 
koşan da yaralandı Daimi seı gi binasının 

' en suç ara ceza yazar. 
OtdUrrn Olimpiya, Corc ''e Sotiri isminde 

~. 1 ek, tşe yaramıyacak bir ha e sokmak iiç kişi adliyeye sevkedilerek 7 inci 
nsafSIZC h • !Orgu hakimliğine Verilmişlerdir. 

Evvelki gece Beykozda bir tec.a -) yeı İ de konuşulacak 
vüz hadiaeıi olmu•tnr· o·· 1 . b 1 • B k :r """\ • • un ge mcsı eklenen ktısat \ c· V 0~~a ~ap ~~a~eıın~e olu· kili Celal Bayar Tekirdağma gittiği 
ran eyzı ıamrnde bınının evıne Çu için bugün gelecekt.ır \lekı"l. "k 
bukluda ot H )'J ~ı M · ın gecı 
. . d b" ~n k a 1 og u ahmut mesinden istifade ederek şehrimiz Sn 

~Orfamak a areket, <lövmek, yara~amak, Va!m 7000 liralık bir dolandırıcı. 
Cl•r .... 4 aya kadar hapis 100 il raya ka.. lıktır. ve şöyle ecre-yan etmiştir: 

"-, afhr para cezaları ve 1~ liraya kadar.. Taksimde başkasına ait bir arsayı 
(">limriya kendi malı imiş gibi gös • 

Cii AluılleJ'f tern.i~. ve Corc da vekili olmuştur. 

l~ '•fha ~. ceplıclcr<lcıı Lirrok u··zu· ı · 1
" • J k · So "tı . go·ıc k d' ."! j .. iıııli bir yazı ında, uizde eskı ıaıııau ~·:mısyoncıı ara· araya gıren 

t;. e§rı"ata . ren e ı katlıaını, ttir j J "I · t .. Jenlu tiri de arsayı Karnı"k ı"smı".-de bı'r Er· {)"" l ' ) I ıın a ıa) ,·anlarına czıre .. " 
b· l ttıı 0 attı. llu ne~riyattan / için kadılara verilen Jıükiirııler'' ,fen ~neniye yedi bin liraya satmıştır. 
L!taı ka1)'alaı~:kı.an a~ığa ve bir kı-nıı b ı · ı ·ıe dü .... ii Bit müddet sonra aldatıldıgıv nm ~ ftı ..... ~ a ı ettı. A \ nr zamanı a, 'csı "' 
llta ~lfıklara '~:san1 <lcnilnıeyen carı rerek, f tan.lmldaki '•hap·anları kom farkına varan Karnik, müdc!eiumu • 
ıı,.~1•reket etm:!~ ıoy.rat~a ve kıya ıııa ·• c.·eıııivetinin ıle hir tarilıçe:ıini miliğc müracaat ederek paraları alır 
dıı;.. tık ~;'" ııı, ın ani lıi )!!re tizdi! · almaz ortadan kavbolan Olimpiya, 
l~~lt açı~atcrnıektcıı çok uzak ol Bizde e-ldılt>n "kacirlara ,erHen 

1 ıü Sotİ"İ ve Corcu y~kalatmıştır. 
Uıt lit, ki ~ vurdu. Bu kısımı "ok kiiınlcr'' le ~erine c<etirilnıesin.e gay Olimpiya ve Corc sorguları yapı· 
ı~UtJ,. .ı el~ eriyeti te,kı'I c.ı 1·,·or. ~\Te · " d ) 1 lırk h"· ·· h · "l ()it 

11 
" ı.ıa )U n • • k 11 • ret edilen hu lıueııs. sonra an ı ıma ·en ungur üngur c.g ayara~ 

g" evj j • cşrıyata aJhen ol:ı\ln r.dilmi• tle~ı"/dı"r. uifiiki~· hu hus11!':t ;a!il avlt1n::hldarmr ve bütün kabaha 
(ırc d' ~lırak J ) • • " n t° S · "d 1 k }er' ıle g l na ııyctı sezildiğine kanunela wr 3, rılınnsı ılii~iirıiihııiiş, ın 'Jtın e .-Jduğunu söy iyere · 

1 d e nıc ... en ı .. ""k h" k • • J "d s· . . . k"f d "\ t~ eınek : myu ır e 3ni Garp kanunlarında :-UÇ sayı an, ~· - ızı nıc-m tev ı e ıycrsunuzr 
..... ' ho)'r ' Yerıncleclir. Aksine ola l ı · 

1 1 ı )ıa)" aolrıra Sctiri bizi bir hasta var, hdstahaneyc 
' atç < r.t ı reza ar vazı ı 9 3n • 

l'tt,11l \·e ht: ,.~kkl·ıyasıya hareketl,..ri kar-.ı lıoyratı;~ , e kıyaııire Jıarekeıle y~tır:ıcağrz ;:u kağıdın aitmı imzala 

' 

a .. ~ 881 e - ta vip ed rH":". k C K Jn ela cezalar yın. diy~ k;tıı-hı·dı imzamızı aldı· b'ı 
~)~ gc)" P.D re ı ur eza anurıur;c • , 

Cd ilrJa 
1
°1ce,.. Karaladıkları 0 tc-.hit cdilmi ... tir. Son tadifiitta da bu zim .hiç bir şeyden haberimir yok, 

tb~fllcr,. rt! ılarmın rorakJı:;ını L~ıı,· demışlerdir. ~I· ..., ın ~. e •.; marld"ler ihka olıınnıuşıur. 
•iti Uktan .an denıJıneycn canh K,.ıJi katliamının J1aşfadığr ilk giin Sorguları sonunda Jorj ve Olimpi 

e esırı-red"kl • ı · · J ya te k'f d"I · ] d' ~ ltıuk h ·c 1 erı acıınnk Jıi Jr.rıle ''heledi bir i~in arlli nr ·~ o v ı e ı mış er ır. 

llmın e lnlı IO ak kapısını arık bu · s· J• v• "d h • k b. 1 rak . .. :r nayı ır ıgı ı are eyetı te rar ır 
~ k gırmıı, ust k~tadçıkarak Feyzi. · toplantı yapmış, vekile riyaset ede -

tnın. t~nsma tecavuz e bulunmak ıs cekleri sanayiciler toplantısında nrze 
emıı ır. ~ 1 l k .. . b" ha K d f d k < ı me uzere genıs ır ıapr zırlan 

a mm erya ma ocası ve alt rmştır. 
katta oturan bakkal Sait yetiımiıtir 8 d J ta b J • •• Mah t bu d b v • · u rapor a s n u Mnayı mucs 

S 
"d"molu ... ~ırad a Fıça~ı. ç~km~f· seselerin dileklerinden başkn lstan • 

aı ı s gozun en, eyzıyı ıki yenn b lda k J k _,_ · .. · b" 
d ra1 k k k 1 

u . uru aca wıımı ~ergı ınası • 
en ya aınrf açar en ya a anmı• f · tır ' :r nın etra ında yapılmış tetkıklerdcn 

Şabanı öldüren yakaland a~'?1l_" n~ticeler göst~~lmektedir. Ve 
.. . 1 kilının rıyaset et..lecegı tplantının ôğ 

Paş:ıkoy cıvarmda cobanlrk yapan .l .. n 80 s · s· ı·v · d ı 
Şaha .. .. · ~ · nra anayı ır ıgm e yapı ma 

. ~ dort g~n evvel kaybolmuş, ce sı muhtemelidir. 
sedı Kartal cıvarmda bir derede bu -
lunmuştur. 'T' k • J Yapılan tahkikat neticesinre Şa - .l Q Slue 900 
bam eskidenberi arası açık bulunan • 
Çerke~li Rizanm öldür~üğü anlaşıl. Ofomohzl çalışıyor 
mış, Rıza yakalanarak Üsküdar müd 
deiumumiliğine verilmiştir. 

= 

30 Ajustos 
isi anbulda yapılacak 
meıasim proğıamı 

Otomobil ve otbüsl~rin senelık 
muayeneleri bitm; tir. Verilen plaka 
adedi1 e gÖrt" lstanbulda tal·side calı 
)an otomobillerin dedi 900 zu bul 
muştur. 

'4(daıı :. ~le etmek, en teıniz cluy ıııak i:.ıida<lını gi)ııterdiği tiirlü ~eri·--------------• 
~ı nrıni ra tg 1 k J b 1111 ~· Bu vaka ... ·ı Lana tees~u··rıe anlatan ~ Ur! ~ e e pef eş ~ek lıelcrden nrr 'c acıklı o an u vazıyet - " -

ta... ~ .ı • kar.ı-. ın . •,·ı'' elerken, "kamında c":a O man Cemal Ka} gı lr'ya ceza kaııu 30 Ağu tos zaJ er lıa) raıııı İı;lanlıul 
"41 d' UCJııJ l IA • u J l 1 d b .. .. k . 1 k lııaj .'Ye k c~ nıa ı ukf arm, hav yazılı suçlar" i~lrndiğiııe İ;,arct etmiş nun a m ıu~u~ta maddeler hulun<lu a U) u ıııera~ıııı c uılarıucnktır. 

Bunların iki yüzdtn fazlası yeni 
arnbalrırdır. Giindcn güne piyasay 
yeni araba çıkmak•adır. 

Ancak bir kısım hususi otomobil· 
ler Avrupaya götürüldtiklerinden 
bunların muayeneleri yapılamamış • 
tır. Sahiplerinden parn cezası alrnmn· 
ı ı icabetmektedir. Bu gibi otomobil 
.iahipl~rinin müracaati üzerine bdc-
-iiye daimi encümcninic bir karar ver 
•nesi istenmiştir. 

lı,,~lll.lara ~~ı I eri~<~en aynd <k la,; 1 ıi "'· ğun 11. kedi a lıilıinin müddeiuınımom Iluua aid prugrarn ıu lııızırhkla n ua 
rflıd Ct etnı ı . t ıyı Ye konıyucu Dolayı...i} le hır mcHma temas eden ğc ıııüraeant cdehilece~ini. lıatta kedi ba:Jaoııu~tır. 
~~ cı.11, ine c 

1 
crı, gene kendileri t.ıra ıııulıtcl i f ııınıldclcnf en B} rı olar .tk, ı-ini öldürenden ayrıe; tazminat ela Merasim geçi i Ua) cziddc lıaşl:ıyn 

C~ok esk~ ık c a larından hiri ola tloğrııelaıı clo~rır} a lıa), anların ,·nzi i teyelıileccğiııi iiylediğinı zaman. krıı cak, Tal imde lıitccktir. O giirı ~cJır,11 

det ~ lıu~ .. ıdcn ortaya atrlmıshr. \'e )Clİııe terııa eden ımıddelerclcn b:ri, di ini ikaz edeceğini ,·adetti. Fakat. ıııulıtelif ycrlcrin<ll' ıııtihıııııcrclcr dı• 
dtğ ~lıiir ~ en ~~tckaıııil şrkilJer ecza kanııımııdaki 521 inci nındde erle i gün neticeyi l!orunca, lıa!ını HrilccPktir. 
ee~;li ~lıtn L en, punız uz hir !!e• ~ dir. Bu ınaı1elc ··1ı r kim hilu murip alladı Ye '

1
kedivc k" anı in anı · a Diğer tımıft.ııı 311 \ğıı~lo,tun hei: 

1 b... ~11 alak ~ rk . -., :k • 1··1 ı . 1 t~ ..... •ıaııl 8 • •. a ta. <la ta ha~ka;;rna aid olan bir haY' anr öftW ~ ırrnaz. • oııra si H} el elli, ıli) e hizi e) u c a-:ıt ır iin•cı•!, oluıı ımık Jıııf~a_ 
't'Ur @alıa.ar1darıb"ri geniş ölçii<Je tf' riir \C)ll İ;;e )araııııyacak hale koy::r lfo iildiiriir. diye kork11)or!'' drdi. ı pro;;rmııı da lı.ızıılııııııuıkl:ı<hr. 

l 
.. ı·,,, 81 •ıılınııı:tıır. f ı 1 1 ·ı · k" ··ı.. ~· ı· 1

· l •· · · · J' ·k •ttj'l.l(q, esk· " a alıilıiııiıı )azı ile ikayetİ iizcrine "e. 111 n~ ltı ~· u ı,:c ıngf'ıııı ~ıım •) 1
; ı.ııı ur füııııııııııı, ,c~ı ıa~, 

liı. iltak ) 1 zamanlarda 
8
:;mJan an ılört n~a kadar Jıapİ Ye )iİ7. lirny:ı lrrlc. kanıınıııı H•rdiği lıir haktan j ti kiiJar, Ht•)lcrlıı·)i, Kurıal \C C)!ip 

'<tflf ' ·e.rıi ?. ı J "" f 1 t '-t 1 k 1 1 k k 1 1 l~J~· ar
1118 

.aman arca ela kır:ıat k:ıdnr a~ır ı·c>za) i nakdi c ııı:ılıkiıııı ac c " ııırı. en ıııa ırıını a an ar. J>C' aza arı program arını ) ap.ır:ık hı• ıı 
1 •ıı d Set"rek k.. 1 1 ., ı· ı ı J ı·r f ı. • kt r l'eıı k ı· 1 1 dl" kıınıınu ıııcrk ·zl r' · 1 ı · ı:ıet~ e ilııı :; ... orpe nı ı lara o 111 ı ı) e ı,ı., ar 'e ıını ıtc ı ı,..rıı.3 ço u · > , Clll ı ır a ırıııa, a l) c t c ıııc 'crıııı~ er< ır .. 
~Ct ç,. }lp;;e tı;;raşılan hu !C\'ı?;İ. rı ilıtİ\ n f'rlcr. l>i~rr ıııaelde de. 577 crplıecİ) le uzun enelrr ha) Ji yakın Eıniııiiııli kolu 5 C) liilılc arn) l111r 
~~ ~aıtıaıı. 

1
10 cnmrrniş olacak, ki irıridir. Bumla cla ''hir kiııı·c lıa} r:ın dan teıııa.,.ıa lııılunılıığmn halde, lıay nu parkmıla bir ıııii~lıııH•rc, Be.,.ikta': 

l~»-ı}"lıc11 l ıayrnnlara karsı İ\İ "' fara kurı;ı irıcaf,.ızrn lııırt>k(•t ccler \'C 'anlarr clo~nıdarı ıloğrııya korııyıırıı kolu 4 eyliiltle H,.~ikın aile pnrkrnd:ı 
ı.. ·•ı e,. < avranııı· ~ 1 • 1·· ı·· ı lan lıer iki 11 nin t k ı.;ünnct diif;iinii, İ skı·ı·cfı-r kolıı -"8 n:!tı 

Yatla geren seyyahlar 

Dün Köstence yolu ile limanrmıTa 
Jngiliz bandıralı Vorrion adın 
da bir yat gelmi", muhtelif Avrupa 
memleket1eriden 50 ki"ilik bir sry 
yah kafilesi getirmİ§tir. 

Kafile dün şehrimize çıkmış, ımi
zcleri ve Topkapı sarayını gezmisıir. 
Bugün öğleden sonra Pirt>ye hareket 
edecektir. "'~tnl orıa,·a _ al"ln 7.or ll) ırr fıii ya ur.um~ıız 'f'rc c m er 'eya \ ar~ı ıır o rnaı e e • gaye e> rl' o .. ""' 

~ıılı ketle ·ı ~orııılnıu~tıır. TI:ı-kr- H'ynlııııl n ildir ~tır<'tle lıa<lılindcn olarak darnya <' a~ ol<lıı~ııruı lıaı11la tocta Kızkulctıİ parkmda mii aınrrc 
hi~'tıda I ~l ekı lıiikiiınlcriıı fC'ili far.la )Onılacak <lcreecde zorlara ı,n yonıın. Hatırımıla kalanların ha;:lrca Reylcrhe~ İ kolu 2 C)liilde Be~ lcrlw~i -~,,~,~,ji~'6ii~S]~~~~~-
t b >ır fik · ı· k J 1 r·r · ,, ı· farı ıJa, Rakırkih.·cl" hir konıcu urııın ııarkınıla hir ıııii~arııerc, Knrtal kcılır 
lli}tı.;:ııtıet",fc ,. ır \'Crıııcğc. ~11 ır:ıclu ırnva ne ar ıa ı ı·rza\ ı na~• ı·.,. :1; ı '• ;<!ikı.,. • ,'!"Yma<l ok l ıı '"'"' ,., ma 1 okio on olur"' <l•ıı öl mc~t~d j r. • hnl•t•' İ U<l •·ki ı RI uk la ra tch i rl i vem haf ıo itin<le ora ile den iz ..ğl cn•rl• ri. il. & & & 1. & & 
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Çin topraklarına çıkar çıkmaz 

5000 Japon aske
ri imha edildi 

lngilizlerin Geliboludaki ha
talat·ına Japonlaı·ın da Şang
hayda uğradıklaı·ı söyleniyor\ 

Japonyada hükOmeti tenkıt ediyorlar 
Nankin 25 (A. A.) - Royter a ., 

jansmın muhabiri bildiriyor: 
General (.an - Kay -Şttkin u · 

mumi karargahına cepheden gelen 
bir telefon haberine göre Voosung'da 
karaya çıkan 5 000 Japon askeri bu 
Mbah ıiddetli bir muharebeden sonra 
imha edilmi§tir. 

Bir Japon generali ile bir tayyare 
6inbaıısmın esir ediJdiği ilave edilmek 

tedr. 
Bitaraf müşahitler Japonların ihraç 

hareketi esnMmda büyük zayiata dü 
çar olduklarım bildirmektedirler. Çin 
liler mükemmel surette hazırlanmış 
Jardr. Sahil mitralyöz yuvalan ile do 
lu idi. 

zetesi halkın endi§esin ve Çin ordu 
suna kıymet vermeyen askeri eks -
perleri tasvip etmeyenlere tercüman 
olarak kabineden hükumetin Çinde 
takip ettiği siyasetin hedefi hakkında 

hakikati söylemesini istemektedir. 
Bu gazet~ bu münasebetle Şanglıay 
dan gelen bir mülazimin beyanatını 
neşretmektedir. Beyanatta Çin kıta 
!arının cesaretinden ve taarruz kabili 
yetinden sitayi§le bahsedilmektedir. 

ÇİNİN MERKEZ! DEC1Ş1YOR 

Tokyo, 25 (A.A.) - Şanghayda.n A.. 
sahi gazetes!ne bildirildiğine göre Ma
reşal Çang Kay Şek, Nankini terkede. 

rek sonuna kadar Japonyaya muka.ve. 
meti göze aldırmış olduğunu göster. 
mek Ur.ere yeni payitahtını Seçoan ~ 

Nasyonalistler 
Santander'e girdi 

Yugoslav kabinesinde 
değişiklikler mi olacak Madrid gene bombardıman ediJJi 

Belgrat, 25 (HusuSi) - Papa ile ak
tedilen mukavele yüzlinden Sırp papaıı 
ları ile hUkfunet a.raamda hasıl olan 
gerginlik §iddetini muhafaza etmek
tedir. Sırp papasları bütUn köy kili
selerine siyah bayraklar çekmişlerdir, 

Paris, 25 (Hususi) - Nasyonalist
lerin radyosunda bildirildiğine gör-3, 
General Franko kuvvetleri bu akşam 

Santander'e girmi3tir. 
BUGÜN GİRECEKLERİ TAHMİN 

OLUNUYORDU 
hükumete muhalif olan partiler pa.. Santander, 25 (A.A.) _ "Havas a.. 
pasların taassubundan lstif ade ede- jansının muhabiri bildiriyor" 
rek kabine aleyhine §iddetli hücum. Asi kuvvetleri Santanderin 12 kilo-
larına devam etmektedirler. metre cenubunda çadır kurmu~lardır. 

Bu dahili anlaşmazlık sebebiyle k!l- }{umandan bu kıtalarm perşembe gU. 
binede tadilat yapılacağı zannedilmek. nü Santandere gireceklerini tahmin et. 
tedir. mektedir, Asiler Santanderin tahli. 

Kral naibi, başvekil, kamara ve a,.. yesi için kullanılabilecek yegane şi
yan reislerini kabul ederek görUşmU-ş. mendifer hattını kontrol altına a.lnııf!. 
tür. Münakalat nazın Mahmet Sipahu tardır. 

ile diğer bazı mUhim eşhas ta kr:ıl MADR1D BO~IBARDIMAN 
naibi ta.rafından kabul olunmu~lardır. EDİLDİ 
Gazeteler, değişikliğin ne suretle ola.. 
cağı, henUz mal\ım olmadığını yaz. Madrid, 25 (A.A.) - EV\elki gece 
maktadırlar. saat 12 de asi topçulan hükumet mer

kezinin mahallelerini bombardıman et. 
Musolini Almangaga meğe bqıa.rnı§ıardır. 

g idigor Yarım saat kadar mermiler sUratl! 
ı biribirini takip etmiştir. Hasara.t mU. 
'Berlinden fra.nsızca Paris • Soir ga. himdir. Cumhuriyet topçu kuvvetleri 

zetesine bildiriliyor: de ayni §iddetle mukabele etmi5lerd!r. 
B. Musolin'i'nin uzun zamandanberl 20 dak'ika kadar gürültü kulakları çın. 

bahsedilen Almanya seyahati tslıak. ]atmıştır. 
kuk eder gibi görünüyor. Alman siya- -------------
set mahafilinde, ne de İtalyan muhitin 
de bu §ayia tekzip edilmemektedir. iş bankası 

13 yaşında 

Dost devıet. 
erkanıharple~ 
lıak ve 
hegetleıi 

tu9osJ8I 
uğuı ıa11d 

Misaf ır erkanıharbiye heyeti.'! 
Irak erkanıharbiye heyeti 
Hüseyin Fevzi Paşa olduğu h3!tı' 
Toros Ekspresiyle Bağdada doğrl' 
reket etmiştir. . 1' 
Akşam tir.eri de General Nedır. 

yasetındekf Yugosl:"ıv heyeti 
her iki heyet askert merasimle 
lanmış, Genel Kurmay Asbaşk'J~ 
general Asım Gündüz, r~orgene 
mil Cahit, Tümgeneral Veysel O 
Tuğgeneral İhsan İlgaz uğurlaY'f 
miİıde bizzat bulunmuşlardır. 

Bugün Romanya heyeti reisi ~ 
Skitiyu Bükreşten gelecek husıı 
tayyare ile memleketine gidece~ 
yetin mütcbakisi sonra vapur!• 
rektir. 
Ayın 28 inde Efgan ve tran e~ 

harbiye heyeti şehrimizden a)'f'1 

tır. tran heyeti evvela 1zmire. t 
Ankaraya mUtenckkiren seya.lı11 

cek. Ef~an heyet reisi iki gün }.n"I 
da kaldıktan sonra H'.tlep yolile 
leketinc dönecektir. 

Bazılarının iddiasma. göro İtalyan 
&.§vekili Almanya.ya Nilrnberg'de ya. 
pıla.cak olan nasyonal sosyalist parti. 
sinin kongresinde bulunmak Ur.ere ge. 
Iecektlr. Bu mUnascbetle B. HitlerI de 
ziya.ret edeceği tabiidir. 

( Üsttarafı 1 incide) 

tur. 1924 15eoesinde 12000 lirayı an Acı bir kayıP Bazı müphitler, Japonlarn Geli -
l>oluda {ngilizlerin yaptığı hatayı tek 
rar ettiklerini söylemektedirler. 

Fakat, Japonlar ihraç hareketinin 
llazırlanan plan mucibince ve pek az 
myiatla tatbik edilmiş olduğunu söy 
Jüyorlar. 

yaletindeki Çingfu'da kurmağa karar-------------
cak bulan tasarruf me,·duatı 1936 da .,/, 
20,000,000'e yükselmi§tir. (Vstyam: 1 ~ 

Ecnebi devlet- Banka 13 sene içinde 49 §Ube aç toryoma kaldırmı§lardır. Bu~ 

Çinlilerin çevirme hareketi 

Şanghay ıı; (A. A.) - Çin ajan 
smm haber verdiğine göre Nankeu 
geçidinin arkasmda mevzi alan ihti 
yat Çin kuvvetleri garp istikametin 
de, snns da cenu!.:u prkye doğru bir 
çevirme hareketi yaparc1k Jagonları 
yan atC§in alıp zayiat verdimiişler . 
dir. 

Japnya hüldlmetini tenkit edenler 

Tokyo 25 (A. A.) - Mi§imişi ga 

vernıi§tir. 

Payitahtın resmen nakli 2 eylilld~ 
ilAn edilecektir. 

400.000 ÇlNLt ŞİMALE 1LFBL1YOR 

- Tokyo, 25 (A.A.) - Dünkü kabine 
içtimamda harbiye nazırının 400.000 
kişiden mürekkep 30 Çin fırkasının Pe 
kin ve Tiyençin istikametinde §İmale 

doğru ilerlemekte bulunduğunu bildir. 
diği sl:iylerunektedir. 

Zannolunduğuna göre, Japon hüku
meti, şimali Çindeki Japon kıtaatıru 

takviye için Kuantung ordusunu davet 
ctmeğe karar vermi§tir. 

lngiliz azırları arasın<la 

Akdenizde emniyet 
meselesi görüşüldü 
Londra., 25 (A.A.) - B. Chember., 

lainin B. F.den ve Lord Halifaks ile 
:millAkatı bir buçuk şaat silrmU§ ve sa. 
at 19 da iılhayetlenrniştir. 

Görilşnıe etrafında hiçbir tebllğ neı 
redilmemiştir. Ma.amafih iyi haber a. 
lan maahfilde tebarüz ettirildiğine gö. 
re, bu konfer&l!Jta bilhassa uzak şark 
vaziyeti ve Akdenizeeki ticaret gemi. 
Jerinin seyrisef erinin himayesi mese
leııi mevzuu bahsolmuştur. 

AKDENtz FİLOSUNA 
YENİ T ALİld.AT VERİLDİ 

Londra, 25 (Hususi) - Geçen g~n 
meçhul iki tayyare tarafından bomba,. 
dnnan edilen R. Julla ismindeki 2500 
tonluk İngiliz ticaret gemisine kar;ı 
yapılan tecavüz, İngiltere hUkfttnetini 
Akdenlme yeni bazı tedbirler almağ;ı 
mecbur etmiştir. 

Bombalanan gemi, Tunusta.ı f!qr. 
aelona gitmekte idi. bu hadise sebebi-

le İngiliz lmirliği Uzak Şa'!'kta ya. 
pılacak bUyilk deniz mnnevraların-ı ~i~ 
mesi muhakrer olan Altdeniz üçüncü 
filosunun, manevralara hareket et. 
mektr.tn ~ge<.'ıerel·, Malta.da kalması
m emretmtştlr. 

ilk fındık mahsulU"'lll'Z 
Giresun, 25 <Hususi) - İlk fmdıl: 

mahsulUmUz bugiln meraeimle Aksıı 
vapuruna ylikletildi ve merasimle İs· 
tanbul yoluna açıldı. 

Bu vnekl mahsul üç yüz elli bin ka.'1. 
tar tahmin edilmektedir. 

Leoneek nın tayyaree·nı 
yapanlar tevkif ed,ldl 
İngilizce Monıing Post gazetesine 

Helsinski 'den bildiriliyor: 
Sovyetler Birliğinde, şimal seyaha.. 

tine çıkıp kaybolan tayyareci Leve
nevski ile arkadaşlannm bindikleri tay 
yareyi yapan mühendis ve makinistle. 
rin hükumet tarafından tevkif edildi. 
ği haber verilmektedir. 

Bu seyahatte uğranılan kazanın me. 
suliyeti tayyarenin hazırlanmasını g.a
ciktirenlerde görülüyor. 

TAYYAREC!LER!ARAMACA 
GİDİYORLAR 

Moskova, 25 (A.A.) - Tae ajaruı 
bildir:yor: Bu sabah saat S.25 de Sov. 
yet!er Birliği kahramanı Şevelevin İ· 

daresinde dört motörlü üç tayyare, Le. 
vanevskinin tayyaresini aramak ÜZ'!. 

re Moskovadan Kutba hareket etmis
tir. 

İlk merhane, Arkanjeldir. Uçuş isti
kametmde hava şeraiti mükemmeldir. , 

ispanya se/iı i haı ici
ge vekilimizlegörüştü 

İspanyanın Ankara İşgüderi B. Ri.. 
kardo Begonya dün sabah Perapalas 
otelinde, Hariciye Vekilimiz Doktor 
Rüştü Arası ziyaret etmiş ve yarım 

saat kndar yanında kalmıştır. 

mıştır. İlk teşekkülünde sermaye ve Başvekilimiz hadiseden habe .~ lere nota verdik ihtiyat akçesi 1,000,000 olan Banka muı ve derhal sanatoryoma gı~ 
bugün ihtiyat akçeei 8,250,000'e yük Fakat bu sırada zavallı genç"' 

(Üsttara/ı 1 incide) selnıİ§tir. mi~ bulunuyorJu ti 
Bozcaadaya iki milden az bir mesafe Kunıluşunun ılk gilnündenberi Hayrinin ölümü kendisini . i 
de ikinci hir haemane hareket '\·ukua memleketimizin mali. iktisadi ve sınai yan ve sevenleri çok müte~r 
gelmiş, tabiiyeti meçhul bir denizaltı ilerleme ha,·atında büyük ve semere mİ§tir. Kendisi ç.ak iyi yetif11':fı 
gemisi ''Armura" adındaki İspanyol li hir rolü ~lan Banka hergün daha gençti ve henüz 30 ya~mda b• .. 
gemisini Türkiye karasulannda baur fazla gelişmektedir. yordu. bİ' 
maya teşebbüs etmiş ve mezkür gemi Bankanın müessis ve idareciJrrini Ölümün vakitR:z ola,..ak ve .;I.., 
hozcaada sahillerinden yarım mil ıne tebrik eder. müe!eeseye memleket yo za neticesinde sevdikleri ~~~ 
saf eclP. karaya oturmuştur. Junclıı daha büvük hizmetler ,.e 'Tlll ayırdığı gencin cenazesi, buY .~J 

Türkiye Hükumeti hu hapta r\!!nıi Yaffakiyetler t~menni ederiz. kalabalık ve derin bir hüzuıı ~ 
tahkikat yapılmasını enıretmi:.tir. Ne DUn geceki gardan parll dün öğleden sonra saat 4te 1'J 
ticcsi diplomatik heyetlere bildirilecek t jJ 

<l d l . l mı~ ır. V'jıtV: 
tir. Bankanın yıl önümü 0 a) my .-, Cenaze Heybeliadadaki . ~ .. ~ 

Hariciye Vekllletinden 24 ağu,tos dün gece, Genel Direktör Bay Mu:mı kaldırılarak namazı Heybelıa~Jil 
1937 tarilıinde ecnebi se/aretlerc ~ön mer Eri:. Çiftehavuzlardaki kö§k'in inde kılındıktan sonra HeYl:PJ 
derilen tamimin tercümesidir. de hir garden parti tertip etmişti.. b • d f d'l · t'r 

1 V k 1. . ll ka rıstanına e ne .1 mı!. ı .: .-ı 
Hariciye Vekaleti Türkiyecleki tlip Garden partide ktisad e i ımız · Cenazede b3şvekıl lnonu. ı•b0~ lonıatik heyetlere aşağıdaki husıısla Celal Bayar, Siyasi Müste~ar Ali Rı Çakmak, lstanbulda bulun~ıı1 "'~ n bildirmekle iktisabı mühalıat eyler za, Banka iclare meclisi reisi Fua<l ll l k kafl ;.1.Jı 

1 ı R n. veki er, gene urmay er l U"" .. 
§Öyle ki: Bulca, Mebuslardan Fa i 1 ıu:ı, lordu kumandanları, a:nira .. ,if 

Bu avın 18 inci günü Türk donan Hamdi Aksov, izzet Akosman. Hakkı R · · h k'" 'b" urnısı. ~ • · t eısıcum urun atı ıum zıııı 
masrna mensup bir gemi l\lannara de Tarık Us'la Bankanın merkez ı;t:ın si mÜS'tet:nlar, lstanbulda. 11'eetçite' 
nizinde hu namdaki ada yakininde bul ~uheleri \'e müesseseleri erkanı bulunmakta lan biiyük elc;ı vek,r' <' 
yabancı hir denizaltı gemisinin nıev bulunmuştur. mebuslar, lstanbul valisi, An V'jıılt~ 
cudh·ed imkanını farzettirecek ~iip Bankanın yeni yılı hasında nıilli lisi, vilnyet ve belediye .~u3t ~ ~ 
heli· hir §ey gi;rdiiğünii farketmi~tir. sen·etçe kazanç yapılacak yeni lıir miiessesat direktörleri, vılaYj r. ~ 
Gerçi tahakkuk etmemiş bir müşaha teşebhiis ,.e faaliyetin bir nıiijdesini lediye erkanı, yüksek menı~r ~e)'b' 
de me\'zuuhalıis iEe de Tiirkiye Hiikfı ,·erme ini isteyen ınuhnrririmize R. buat ve ajans mümessillerı, t ~" 
mcticumhnriyesi §Üpheli mıntak:.tlar Muammer Eri~ demi~tir ki: halkından bir çok güzide ıe~ ~~ 
da deniz tayyareleri ''asıtasiyle iki - lı Bankasının milletten giirı!ü büyük bir kalabalık cenezeY1 ~ 
defa ittikşaflar yapılması için lizm1 ğii emniyet \'e itimat kurduğu te~ki etmişlerdir. • utİ~ (J 
gelen tedbirleri derhal almıştır. Araş littaki hüsnüniyetl gayretinin lıir Cenazenin önünde denız :,,fıt' 
tırmalar hiçbir netice vermemişlerse mükafatı idi. Bugün de o itima~lm bulunmakta ve alayın iki p0li• ~ 
de boğazların içerisinde bir ya~ancı doğurduğu feyiz ve ku\'\'eti yine mil deniz lisesi talebesi, asker ve 
denizaltı gemisinin vucudü tahakkuk li sen ete yararlı olacak bir sur~tlf" tal?.n saf teşkil etmekte idi. k ~ 
ettiği takdirde cumhuriyet a:-ke.ri kuv idare iJe gördüğü şerefli nıükiif:.ıta Başta Atatiirkden olm3 k bil 
vetlerinin gerek beynelmilel Boğazlar karşı ~ükran borcunu ödemeye çalı~a gönderilmiı elliye yakın c;eletl 

nmka\'elename ini Ye gerek hukudü\·el nuyordu. - ... ;J)lf 
yo~ . ~~ 

kaidelerini ihlal eden hu geminin İş Banka 1 Atatürk0 iin 26 ağmtos Cenaze saat 17 ötuzda . ete 
derhal te lim olmasım talep etmelPri ta millete gö terdiği hedefi milli ve altındaki ebedi istirahat yerıfl 
daha şimdiden mukarrerdir. Bu talep ekonomik alında, tahakkuk ettirmekte edilmi§tİr. il~ 
netirelerini tavin etmek Hüküıneti hizmet ,·azifesini alını§ hir milli tc Başvekilimize ve lnönii k~Jeı
cumhuriye) e ~id hulunal'aktır. Tiirk §ekkill olmakla Ö\'Üniir. Bugün sizin derin taziyetlerimizi sunar. 
memurlarının talebine <lPrhal ittiha Yasıtanızla Yereceğim müjJe bu ne i'tirak ederiz. 
etmediği takdirde geminin cehren !ev te~ekkülün Jıergiin intizamını dn~ıa ------------ i~ 
kif Ye jJıtimaJ ki imha edilme j e~Jıa çok arttırarak kendisine dÜ§Pn miJH J ktisat vekilidl 
hına te\'essiil etmeleri için emir ,·eril \'azif eyi yapmakta clalıa ı;eni~ haşan dl 
miştir. lara )aklaşmakta olmasıdır. dün gel 4' 

Harich·e Vekaleti vukardaki hmm: --------------- ·ı ssf"tıfı' • · İktisat Vekili Bay eeıa 1"" 
ların hiikiunetlerine iblağını diploma Vartanın mezar ta,ı akşam üstü altı buçukta t~ ~ıt 
tik heyetlrrden rica ederek pek yUk İ ııniştit· P" 

sev savııı;tlarmı sunar. Türk matbuatına uzun seneler hiz ~~~~r şeegh:!:izeyv!i~k ı~!"~ 
met etmiş olan müteveffa Vartanın aıırıı; .. 

Dlln ge:eld yaDmur ölümünün ikinci yıl dönümü müna· gece de Gelibolu nünde k 1" 'J 
Dün sıcak ve rüzgarlı olarak devan1 I sebetile ailesi tarafından kabrine di- Bay Vekil, doğruca FJor:,fl"'"..4' 

k d ·· rek Atattirke ~ft--;mıerini, ~ .ıl '1 eden havadan sonra gece saat 2 de şid. kilen mezar ta~ınm Ü§a ı cuma gu 141...... UeP""' 
detll bir yağmur ba§lamış, fakat biri nü 8aat on dörtte Şişlıdeki Ermeni da, gelince öğrendikleri ın , 
sağnak halinde geçmiştir, mezarlığında yapılacaktır. dan dolayı taziyetlerini ıuzıı!! 



Türke istiklalini kazandı
ran büyük taarruz 

marası: sı Yazan: Ziya Şaki,. - Elli yedinci fırka kumandanı 
Rqad bcy.ı. 

ileri hatları takviye ettikten sonra hül lşte 26 ağustos gı.inü Kalecik iv 
cuma geçti. Tınastepcnin garbinde risi Belen tepesi Tınastepe ve Kazu
elde edilmi§ yerler tekrar düıman eli· çuran yakininde bir müstahkem mev 
ne geçtiği gibi Tınastepc üzerine ya ki alrr.dı. Düman bu müstahkem 
pılan hücum da tesirini göstererek mevkie çok ehemmiyet verdiğinden 
tekrar düşmana geçti. Hava karar • zaptından sonra şiddetli bir hücumla 
mağa başlamıştı . Bütün gün cchen . tekrar elde etmeğe muvaffak oldu. 
nemi bir atqle bombardıman edile . Fakat Türk fırkası, ikinci bir taar 
rek elde edilen tepenin tekrar düş . ruzla düşmanı ikinci defa püskürte • 
ma~ eline geçmesi oldukça acı idi. rek müstahkem mevkii işgal etmif 
5 7 ınci alay, düşmana ateş etmeden bulunuyordu. 

- Benim .. Kıldan ince, 
ı-~~•,ctan keskin köprü 
, il Ek " nıanıı Azam ile (Re .. ı 
1 • tem) . b' su- günahları da öyle döküle ıerek· 

tir.) 

- Niçin hedefinize vasıl olmadı 
nrz? 

Telefonda bir saniye ses çıkmadı. 
Re§ad bey irkilmişti. Şu cevabı ver · 
di: 

- Yarım saat sonra bu hedeflere 
vasıl olacağız .. Sırı '-Yıl ~ • ıribirine raptetmek 

~d,11 'ban ısımler de bir sürü saç 
~ht,re1 

retti. İmamı Azam -
rbi - ™Tef.iki (İmamı Malik) 
; 5-dık) edı~e) de (İmamı Ca-

Alt tarafta bir muhavere var. 
Biz, fazla kelimeleri bir .tarafa bJ· 
rakarak bu muhaverenin uhnı ay
nen naklediyoruz. 

Yarım saat sonra telefon tekrar çal 
dığı vakit telefon edene kısa bir cüm 
le okudular; 

veyahut buna lüzum hissetmeden Niyazi Ahmet 

l1t ltted ın ı~are ettiği ilim \'e 
İti•~ıtrakı r~res.ınden yetitmit ti. 
!h~'tlar 1 

l nııhal, saf ve akıline 
~t, ın da altını üstüne aetir • 
t\ib .. "e . h. J o riill<: h'· zı ın eri hatıl itikat ve 
"'~e}.di~rafelerle, didik didik et-

ti \1 kitab 
(~ b1~ a nazaran, (MüminlP.-

(Reauhillah) bir rün sabah n~· 
mazı kıldırırken, bir adam ( İftı
tah tekbiri) ne yetiıemiyor. ~a
mazdan sonra evine döner don· 
mez, derhal bir kul aut ediyor; 
şonra dönüp Reaülüllalun yanına 
geliyor. 

- Ya Reıullüllah ! .. Ben buıün 
1ftitah tekbirine yetit~ec:lim. Bu
nun için bir kul azat etbJll. Ac:aJ>a 
İftitah tekbirinin sevabına naıl o-

''- Yarım saat zarfında size o 
mevzileri almak için •Öz verdiğim hal 
de sözümü yapamamış olduğumdan 
do!ayr yaşayamam.,, 

Büyük taarruzun bu -en çetin anın 
da cereyan eden bu hadise, tarihe iki 
_şey göstermiştir: 

1- Türkün vazifeye sadakati, 
2 - Türkün aldığı emri yt>.rine ge 

tirmeyi namus mese1esi telakki etme 
si. 

süngü ile cepheye yürüdü. Tm8stepe 
o gece Türk erlerini kucakladı ve on 
ları lendi bağrında teselli etti. 

26 c.ğustos güni: dücımanın ilk şa~ 
kınlığmde.n sonra kendini topr:ırlaya 
rak hiicuma geçmesi kuvvetlerimizi 
daha faz lo sarRabilirdi. Afyon cenu 
bunda Kalecik sivrisi ile Akarçay 8 • 

rasında hazırlanan mukabil taarruz 
büyük bir muvaffakıyetlt: defedildi. 
Çünkü, Başkumandan, düşmanın bu 
radan taarruza geçmesi ihtimalini dü 
şünnıı.is ve bu takdirde alınacak ted 
birleri evvelden haurla:nı§tı. Düı • 
man taarruza geçer geçmez, kahra • 
man Türk ordusunun müthiş bir mu 
kabelcsi ile karşıla§arak geriledi. 

İkıamige alacak 
gümı ük memur/aı ı 

Her yıl olduğu gibi bu yıl ela giim 
rük memurlarına ikramiye verilmesi 
teknrrür etmiştir. 

Bu hususta Gümrük ve lnhisa;-~ 
lar vekaletinden fstanbul gümrük' 
baş müdiirliiğüne bir tebliğ yapıl • 
mııı, ikramiye alacak memurların lis
tesi istenilmiştir. 

ti:t Jte"'lı) beı nev'iydi. Ve bu 
• 

1 de, §unlardan ibaret-
(E: 

labildim mi? .. 

Bunu Türkün kurtarıcısı da öyle 
anlabyor: ~~~:ilcisi oldur ki; kaçan bir 

~ '1bel jl Yanındaki melek, kö
ti ( J); r: .. ~rak yazmağa bir feY 

Diyor. ... 
Resulu Ekrem, dojrudan doı: 

ruya cevap vermiyor. Yanındakı 

. "Ordumuzdaki zabitan ve yüksek 
kumanda heyeti yekdiğerine kar§ı 
böyle bir muhabbet ile, hünnetle em 
niyet ve itimatla merbuttur. Mafevk 
ten aldıklan emri bir namus meselesi 
telakki ederek ifa ederler.,, 

Jstanbul gümrük memurlarının 
mühim bir ekseriyeti bu sene fazla 
mesai gösterdikleri cihetle, ikramiye 
alacak memurların epey yekun tuta· 
<"ağı tahmin edilmektedir. ikramiye 
miktan her memur için bir maas nıs
betinde olacaktır. 

ilde, Yed~Jdeci melekleri gelip, 
l\, l'er· 1 Yerde, olan suale ce-
...._ , ıp a_. . E~ 
~ •ae n .. -.,.er ıse... ger vere-
~ ' er birinde bin yıl izap 

(Ebu Bekir) e: . ' - Sen, ne denın • 
Diye soruyor. 

. .... ... -
.. l>~ Rerektir.) 
~) 11 .~ buyrulsun; (Sırat köp
-'~~ tasrifi ne :kadar dikka
~de b 1!· Smin olmalıdır ki bu 
J t"ti •r köprü tahayyül ~ek 
e ~ıı~ 1 hayalli bir romancıya bi: 
l' ~ et olnıamıı tır. 

ftıitıe ~eri, en yüksek hikmet ü· 
~~ ~İdd· rulnıu, olan (Islamiyet) 
c~·~ \te •~et v~ ~akuliyeti ile kat'-

Ebu Bekir, cevap veriyor: 
- Ya ReıuliıUaJa •• .Kırk deveye 

malik olıam .. JCırknun yükü de ce
vahir 011&.. ciiaJeeini fukaraya 
versem .. Yine iJDAlll ile beraber a· 
lınan lftitah tekbirinin ' aeva.bına 
nail olamam. 

Resiılu' EkreJll, bu ıef er de ( ö· 

On beş sene evvel büyük taarruz 
h~. ~hah fecirle beraber başlamıştı. 
Gunun ağırdığı dakikalarda Kocate· 
peye gelen başkumandan saat 5,30 
da topçuya taarruz emrini veriyir 
du. 

• Kocatepe dü_şmamn cenup cephesi 
nın en mühim noktalarına en yakın 
yerdi. Buradan bir senede mevzileri 
birer kale hali;e getirmiş olan dü_ş -

Bir lngiliz erkanıharbi verdiği ra • 
porda: Eğer Türkler bu mevzileri 
dört beş ayda iıgal ederlerse bir gün 
de ıskat ettiklerini iddia edebilirler . ., 
demişti. 

Başkumandan harpten sonra Bü . 
yiik Millet Meclisi içtimarnda bu 3Öz 
!eri hatırlatarak §Öyle dedi : 

''Fakat Türklere bu mevzileri ıa • 
kat etmek için üç dört ay değil. bir 
g~n _de değil, yalnız bir saat kifi ael 
mı§tır.,, 

Akll hastahkları 
kongresi 

19 temmuzd8 toplanan ikinci bey 
neJmild akıl hastalıklan kongreaine 
memleketimiz namına iştirak eden 
Profesör doktor Bay F ahrettin Kc • 
rim dün ehrimize dönmüştür. 

mer) e dönüyor. 
d 

. ., 
Kongre 18 temmuzdan 24 tem • 

muza kadar ıürmÜ§tÜr. 

llırı k endılerıne müphP.m bireı-
.._, ara l u d 
>ıı '~.:,:. ": ı~ın an karanlık; bin 
~ ~ .du:t of 'hm vıl yokuıu, ve bin 

_ Sen, ne erıın ••• 
Diyor soruyor .•. Ömer de: • 
- Ya Resiılbllah .• Mekke ıle 

manlandü~~~zgörmek mümkün~--~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

oluyordu. i aretler: 
d
0ıc ltıG'-. an (Sırat köprüsü) üze· 
•rı · 111nı - e t be • • ~l ·~, ve , §ıncı; kıl-

" e'lı, Ve kılıçtan keskin ve ge· 
''ttJ· ' Ve "I h .. ~·· •ksj ) su e a golgelenür ise, 

Medine ara11 dolu devem oı.. •• Ve 
yükü cevahir olsa .. Cümlesini fu
karaya taıadduk etsem .. Yine i -
marn ile alınan lftitah tekbirinin 

Birinci ordu, AlCarçeydan Dum • 
luprn?ra _kadar olan bütün dü~man 
mevzılerıne taarruz edecek, süvari 
kolordusu hu taarruz gurubunun sol 
cenahından içeri girerek dü:man or • 
dus~nun arkasından faaliyete geçe . 
cektı. 

Broşür Edebiyatı 
sevabına nail olamam. ıı· IArıc:u ~ k dbe)'U müjde derlerse, 

1 Cttırı' .a re vardıktan, kabri· 
•ıh... et b h 1 . ı.._--q, t,

11
. a çe erınden bir bahçe 

~"tılıır . ı sarıklarla nimet ve 'k· 

Sıra, Oımana ıeliyor. Osman 
da, Reıülü EJaemin ıuvaline fU 

Hergün masaların üstüne beyaz 
güvercinler, yahut uzak iklim 
)erden gelmiş parlak tüylü, medar 
kuılarr gibi gözalıcı renklerile tüne 
yen broşürler devrin hududlannı a 

verini almaktadır. 
- 1ı hayatmm faal fikrin bir yardım 
cısı olan broıürün muharriri de bize 
yeni bir tip olarak ortaya çıkmakta 
dır. 

cevabı veriyor: . •ıe d" .. . ı 
(> 11lc:j ' orduncü; arıürrahman 
Si~) ~t~:da dikka_t buyurulaun.. Bu 
İh.1 11llpar ' enbıya, ve evliya, ve 
• ıe.. atorluk d · · . . •t .. telif k evnnın yetı~t1r 
•ıf~t \terere~b~! etmez. Onun i
(~, \'ererek r~tbeler, nitanlar, 

- Bir gecede iki rekat naınaz 

kılıam .. Her bir rekatında, Kur'a· 

nıkerimi birer defa ba9ından so· 
ııuna kadar hatmetsem .. Yine o se· 
vaı,: nail olamam. 

:4tatürkün ''son zamanın bir ka -
I~ı., ne benzettiği dü§man mcnile
n her suretle tahkim edilmiı bulunu 
yorlardı. 

Karanlık bir gece yol alarak d'' Uf. 
manm en .kuvvetli mevzilerini d·· 
vebilecek mevzilere yerleşen t 

0 
• 

il "b" .. OpÇU • 
ıamn:z utun dünyanın göı leri açıl 

§an müfterek baskı ölçüsüdür. 
Masamın iistiinde Ankanıda basılmıf 
::,ir broşür var. Bunun yanıbaımda 
hemen ayni hacimde bir Tifturukun 
Faşist püskülü gibi göze batıyor. Pa 
risten aşıp gelen bir bafkumı henüz 
halk ettiği 'füriat propagandası bir 

M~ela ayni günde elime gclmiı i 
ki brotür var. 

Biri ''Türk ıekerİ,, adlı, reaimli. 
grafikli muhtevası keıif, diğeri Tür 
ıkiye anayiinin inkipf seyrini göste 
ren temiz, itina1ı bir broıür. l.--: rhaL rutbeler, niıanlar 

Reaülü Ekrem, en nihayet Ali· 

:"ll, 1.Jct, Ya ·· · r ' ~\f .lbaı i . ?1unun ... Sen, cen-
ye soruyor: 

- Ya Ali .. Sen ne derıin, .. dığr zaman,, ateşe başladılar. 
in lçirıdea~ ıkınci; sekeratı mevt-
~Ci: ~Ylece esle~iği ?u adamlar, 
•aı 'iiaü) ta~vır .ettıkleri (Sırat 
>~t~lldaki :ef'saıre ıle; ialimiyetin 

Ali, tam kendine yalatan bir ce- Pi/adeler. mevzilerin (kilidi) ye • 

ri.nde .olan Tınastepeye doğru ilerl~
diklerı vakit kat kat tel örgüleri ile 
karşıla tırlar. 

açmadım. Fakat Eyfelin mavi gölge 
si altında sahifeler ve resimler yazı 
lan kovalıyor. 

Topraktaki pancarlarla çay fincanı 
içindeki şeker arasındaki mcaaf eyi 
hir forma içinde toplayan b;oıür bu 
j in bizdeki rnuvaffakryeti için bir 
niım:.ıne diye gösterilebilir 

1. ı d a ıyet "I . t 'dd' erd· e RiiI·· ~ u vıye ve cı ı-
ı. unç hır hale getirmif· 

Sorı 
'tb· ra .. Yİ b h 1Pleri (I<. ne u gibi eserlerin 
(:~le !ll'• ur'anıkerim) de sara-
~ unde. 

vap verıyor: 
- Ya, Resulullah !.. Mafl'İP İ· 

le maşrık arası küffar ile dolu ol
sa .• Ve, Rabbim bana kuvvet ve· 
rip bunların cümlesini kırıp kat· 
letsem .. Yine bir defa irr.aD1 ile a· 

iman İftitah tekbirinin sevabına 

Başkumandan söylüyor: 
':Saat altıda T mastepeye hücum 

vazıyetinde hücwn mesafesine yak _ 
laflJUt bulunan piyademiz önündeki 
tel örgüleri kesmeğe ve bertaraf et . 
meğe lüzum görmiyerek ayağını kal 
dmL ve tel örgülerden bacağını aıı· 
rarak atladı ve orada bulunan düt • 
man neferlerini süngüleri ile tama 
?1en te~eledikten sonra T ınastep~yi 
•tral ettı .. 

Propaganda harbinin tankları, tay 

yareleri. arhk broıürler olmu§tur. 
Bro§Ür edebiyatı davaları esansla§ 

trrıyor, büyük kütüphaneler doldura 
cak kadar çok söz söylemeğe müsa 
:t olan mevzular broşürlerin hafif 
ve insana uçacakmı§ hissini veren za 
nf kapakları arasında sade rakam, 
resim, ve ylizde yüz teksif edilmiş 
fikir haline giriyor. 

Türkiye aanyiinin inkipfmı göste 
ren broıiirde şekil birinci planı almı 
yor. Fokat muhteva iti'3arile dikkate 
•ayık bir muvafakryet arzediyor. Os 
.nanlr devrini ve Cumhuriyet devri 
rin ekonomik bünyesini maktalara 
ayırarak göstermek oldukça ceaur, 
ve cuareti nisbetinde muvaffak bir 
harekettir. 

le P) hu rıç olan (sevap) ve 
İat tahrif ~Uslarını da ~ tamamİy· 
~tikJerje ~r~k, (mümin) lere 
~'t)ar, d ... lrd1~1 1 (~ükafat), günah-

nail olamam. 
Bunun üzerine ııra, Resuhi Ek

remin kendi fikirlerini beyan et· 

t "" ı ed ki 'b · ( mesine gelmiftir. 
~· al'in et-..· 1 eri gı ı müca- ('1r~·acı ınr) 

d·· ıly0 I ~qııtlerdi . 
att rı arca 

t'~ eJfe 1 saf ve cahil halkın 
~dah, ;.~ıldıkları bu kitaba, bi. Acıklı bir ölüm 

l, l C!aeie. 02 gezdirelim: 
~.. L ' Sabah · z· · be ~ auer le I namazının ımam · Re!im muallimi merhum ıya 

th~. lJıda (.'fı?ması, ve İmamın yin oöfo I• bankası hesabı cari şefi 
(~'-1 lı ' 1 lıtah t kh' · ) 1 "' ' ~ · v... akıcı d e ırı a nr uı . y ı· k d . Galatasaray Jı 
~ "' dah. ~ a: vı ena ın ar eşı .. 
) )i.iı 1

' •nıanıın arkasına dura- sesi 935 mezunlarından ve yuksek 
-~J· İt ::"ap .. Ve sağında durana mühendis mektebi taole1.:>~1erinden Su 

ı "'\'ap • ·· t I" 1 d ...... •e\'ap ·: Ve solunda durana! a'•i u;wn müddettenbcrı mup e a 0 

... , "er ı · · k '-t.. tıa, yh._.1 ur... Evvelki safta duğu hastalıktan kurtulam~yara 
.ı '"a11 ·~ı he• 'k' . b 1 d v ~-.t ' ta g .. :"I' sevap.. ı mcı dün gece tahtı tedavide u un ugu 
bıı dttrana eru safa varıncaya ka- Alman hastahanesinde vefat etmiştir 
C)J..ı •e\taJ>Ja on sevap verilür. Ve C . b .. 'kindi vakti Maç 
) ~il tın bir t . . enazesı ugun ı 
~o b !il her b. anesı hın okka, kada T cşvikiye camiinden kaldırıla 

(()L .. •rı dirh ır tanesi bin dirhem, k f 'k·· .. d f edı'le"ektir 
t 'lijt\ enıin h b' . ra en oyune e n ~ · 
~ittir )1 d•fınd ~r ır tanesı, Suavi Galatasorayrn yetiştirdiği 

('- • an agır gelse ge· · ör· b· . Ye el.. . ' çok çalı§kan ve zeki bir E;ençtı. u 

.~ti) 'tli i hı bi.r adenı Clftitah tek- mü kendisini tanıyanları çok mütecs 
ille • llıanı ıle h b · · · t~ tıllde a... era er alsa, gÜ'! sır etmı~tır. . . . . 
Catilt~e d~a~l~rı1! yaprağı rüz· Kederli ailesine tazıyetlenmızı be 

kulur ıse, ol adamın yan ederiz. 

Brı ışlir1crdeki fikirler bana daima 
teksif edilmiş ~;:"brı h:ıt:rlatrr. 

Bro~ürı.in birinci kısmı, Osmanlı 
iktisadi hadiseleri arasında "bir ya • 
rım mı.istem leke olu un tarihi 'e 

Ben bu manzarayı seyrederken bir 
suale cevap venneği hatırladan. 

- · Bu tr.I örgüsünden nasıl ge _ 
<"ebilirsiniz? ' 
ki: 

Diyo~~ardı. ~adakilere dedim ki: 
- Boyle ayagmı kaldırır ve geçer 

ler ... ,, 

Bir resim, İnsanın üç buudu kapla 
yan gôzlerine bir cilt mantık kitabın 
dan daha çok tesir yapabiliyor. 

Ve manzarsnın iğfal kudreti, kur 
raz mantıktan daha üstün oluyor. 

Rakam, bugi.inkü dünyanın tek 
şahididir. Ve yerine göre yalancı. ye 

.. .. .. rine göre sahici şahitler de odur. 
.. A~ah!rkun : Her safhası :ile düşii- ln11.•n rakamları değiştirmeden 

n"JIU._ ıl.--- .,,_.,. •· 0 .. "--' - • • • be f" b' h""k f ' • · ·· ,.-.•-r mus iten men ı ır ıı me, men ı 
•f • ' ı _ h •rd,m:ş cı.lin ~11 3r · ka ı Türl ordı.1 bir lıiıkümden müsbete geçebilir. 

sunun türk ub tan \ ~ Jrn , 1 • ı Sıra. sıra, alt, alta dizilen rakamlar 
Y~tinın, ~ükse~ kudret ve k,:ohram"".ı: bir kuş gibi hafiften hafife uçan fik 
lıgrr.ı t<n.ıhte bır. daha tesbit eden mu ri yakalamak zaptetmek,, bağlamak 
azzam ~ır eserdir.,, Diye anlattrğr za için konmu§ ökselerdir. Bir kere fikir 
fer habı başlan~ıcının ilk günü , el kuşu bir taraftan ökseye tutuldu mu 
ilk saatlerinde e1de edilen :nuvaFfakı artık oradan kurtulup kaçmasına im 
yet düşmanı §a§ırtmıştı, ilk hedefler kan yoktur. 
7.aotedildikten sonra düşaman mukal 
bi~ taarru.za hazırlandı: . Her tiirlii ve . ~r~şür cdebi?."atı her yerde olduğu 
saıte malık bulunan duşman ordusu gıbı bızde de gundcn güne büyük 
otombi1Jcr1e çekilen toplar getirerek ciltlerin, heybetli aahif e atoklannm 

.. 
''Ttirkiyede ecnebi ermayesi,. adlı 
ıetkiklerle araştırmalar yapan Hüse -
!'lt'yin Avni tarafından hazırlanmıı • 
tır. ikinci kısım Cumhuriyet devrinin 
iktisadi bünyesi semati1< bir ekilde 
mühendis Halit tarafından yazılmıı • 
tır. 

Bence bu brosLirıin muvaffakıyeti 
~emn eden daha dt>runi bir unsu 
?u vardır. Mühendis Halidin uzun 7.8 

mandır b;zzat ekonomik hadiseleri 
adeta yaşamış olmnsı; A\•ninin tet 

kiklerile eknomik hadiselerin bir su 
rette peşinden koşmasıdır. 

Bir broşürün bu kadar kıymeti top 
layabilmesi, bilhassa sahtenin hayat 
ta, dü~enbazlığın en kü; ük rol oyna 
yabıleceği bir sahada cidden güzel 
!>ir i tiı. 

lnsun bunlara bakıp yeni çqni 
matbua iıindeki muvaffakıyetimize 
~nmakta mü}külat çekmiY.or. 
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Siyonizm t 

Dünyanın en büyük aşıkı: r Çıkan kltaplar 
L=---=====-=====~ 

(Gazetemizin tanıdıklarından bir 
zat eski bir kütüphaneden bazı gaze· 
tel er almıştır. Bu gazeteler arasına 
karışan gazete kesikleri de bulunu • 

KA.ZANOVA 
yor. 

Maktualardan biri Baku veya Ka
zan gibi bir şehirde vaktile basılan 
Arap harfli kitap veya gazetelerin 
harflerinden dizilmic-tir. 

(Siyonizm) adlı bir sıra makale • 
nin ikincisi olduğu anlaşılıyor. Bir 1 

kitap veya bir gazetede neşredildiği 
belli değil. imza: Musa Carullah. 

Musa Carullahın bu yazıyı vaktile 
Defteri Hakani Emini Mahmut Esat 
efendiye gönderdiğine delalet ede · 
cek bazı işaretler de görülüyor. 

Yazı bugünlerde de sık sık hadise
ler kaynağı olan bir yere dokunduğu 
için h3.zı parçalannı bir vesika olarak 
alıyoruz. ) 

(Siyonizm) makalesinin bu iki ra-
ltamlı parç:sı Filistindeki ecnebi ban 
kalanndan söz açarak, hükumetten 
ruhsat almak, devlete vergi vermek 
gibi zahmetleri olmayan bu banka . 
lann öz sermayeleri ile değil, halkın 
sennayesile iş gördüğünü, gördüğü 
İ§İn de ••y ahudi" lere yerler satın 
alıp Yahudi kolonilerine her cihetle 
yardım olduğunu söyledikten sonra 
§Övle devam ediyor: 

·"Filistin yerlerini talebe iken fa
kirlik "bereke,, sile ben piyade seya
hat ebni,tim. 

Filistin müslümanlannda yer İ4 • 
ferine hazırlık, bilik yoktur. HükU· 
meli Osmaniye Filistin yerlerinin i • 
maretine, ziratine hiç bir vakit 
hiç bir tedbir zahmetlerine tenezzül 
ebnemi,tir. Ziraat aletleri yok; yerin 
"bereke .i mahsul., leri lizmı kadar 
alınamıyor. Yol yok, çıknıq bereke
ler tarlalarında harap olur. Bunun 
üzerine hükUmet tarafından talep o-
lunan vergiler fellahlann tahammü -
lünden ziyadedir. Mukueme usulü 
ile tayin kılınmış vergi, meseli bet · 
ten bir olursa, hikimlerin keyiflerine 
röte üçte bir yahut daha ziyade ah • 
nır. 

Her it için hakimin, müsaadesi, lier 
müsaade icin bir rü,vet li.mndır. Hü 
kUmetin idaresizliği, hikimlerin hı • 
yanelleri, zulümleri, miakin fellih • 
ları da, bçııre beyleri de sudan, yer -
d~!l bi::::r e~;~tir. Mecburiyetle ye· 

rini satar, ufak ticaretle gayet hahil 
aıınaalla yahut günlükçülük hizmeti 
ile,. zahmetle, mep.kkatle ömreder. 

Şu usulün tesiri ile Fdistinde ehli 
islim yerinin hemesi ya ekseri bir 
kaç sene içinde bankalann vasıtası 
ile Yahudilere aaanlıkla mülk olUI"\ 

Filistin yerlerini tamamile mülk 
ettikten sonra bir devleti yahudiye 
tesis ebnek ümidinde olan siyonist . 
ler, yani umumiyetle Yahudiler, bat 
ka memleketlerde öz mülklerini, ti
caretlerini elbette diijerlere venn~ • 
ler, yalnız Filiatine ele kanaat etmez. 
ler; belki Türkiye vilayetlerinin di • 
ğerlerine ele istili edip o viliyetlerin 
de ticaretlerini ellerine alırlar halk 
her cihetle esir kalır. Yahudi medeni 
yeti Arabistanda kuvvetli nüfuzunu 
kra eder. Şu hallerin her biri, Siyo . 
nistlerin !U günkü gibi içtihatlan yo
lu ile devam ederse bugün odm•aa 
yarm olur. Bir gün biZim heaab~· 
da 24 saat ise milletin ömrünü dev
letin hesabında bir gün, bir uır ol . 
mak lazımdır. 

Kazan ova 

Kazanova: Bu isim bir efsane
yi mi hatırlatıyor? Belki öyle: Bü
yük bir atk ef aaneıini. 

Fakat, maceralarına buıün bit 
efsane ıibi tarihin en geri sayfa
larında kalmasına rağmen Kaza· 
nova (Caıanova) etile, kemiğile 
) aıamıt bir adamdı. 

"Dünyanın en büyük aşıgı,, is
mi verilen 1725 le V enedikte doğ· 
muf, 1798 de Bohemya'da ölmüş· 
lür. Altmı' üç senelik bit ha.yat 
yaf&lllak, belki bir ifığa gençli~ 
hatıralarını unutturacak kadar u
zun bir ömürdür. Esaseıı o ölü'"
ken bütün sevgililerini unutarak 
ölmiiftü. 

Fakat, ölümünden bugiine ka· 
ciar gelen 140 sene onu kadınlan 
unutturmuf değildir. 

Şüphesiz ki, bugün onun sevgi
lileri de onunla beraber topraklar 
altında yatıyor. Fakat, Kazanova
nın sevgililerini kendi phısların· 
da devam ettiren kadınlar eksik 
değil. 

Siyahlı Kadının Esrarı 

Kazanovanın Bohemyadaki me
zan yalnız o civann değil, belki 
dijnyamn en çok çiçek toplayan 
_,muanchr. JJu mezar itıkların 
Ki.besi denecek kadar çok ziya • 
ret edilen bir yerdir. 
Mezarın bulunduğu küçük Dük~ 

kasabasında, her pazar, Kazan o · 
vanın mezarı büyük bir !ulabalık· 
la dolar. 

Bunlar, uzak yerlerden, "dün
yanın en büyük itıiına,, çiçek ge· 
tirmeğe gelenlerdir. Ziyaretçile· 
rin ekserisi kadındır. 

Fakat, bunların arasında bir ka
dın vardır ki Düks ıehrinde her-
kesin gözüne çarpmııtır. Fakat 
kimse onun kim olduğunu bilmez. 

Bu, siyahlar giymit, uzun boy
lu, genç ve güzel bir "'adındır. 
Her pazar, elinde ıon d.,rece na
dide ve güzel çiçeklerden yapıl· 
mıf bir buketle ıelir, memrı, he\"· 
kesten erken olarak, tek batına zi
yaret eder ve Kazanovanın di-ı· 
lerinin dibinde saatlerce kalır. 

Kilisenin yanıbaşında olan me· 
zara yakla,ıp kadının harekatını 
takip edenlerin söylediğin~ göre: 
bu siyahlı esrarengiz kadın mu· 
hayyel itığının batı ucunda göz 
ya,ı dökmekte ve: 

- Kazanova ! Kazanova ! diye· 
rek ona hitap eden sözler ıöyle· 
mel<tedir. 

Bu eararengi~ kadı.,ın ki-ı ,..ı 
du~ malum ol"",-.,kl" be .... •-- .. 
l·'l; .. -ıba halkının bildi3i l:ir ~-~· ·-: " 
d·-· 

c; ... n 1'-·duı. m-l.- 11~ :..ı- -- -
damla;ı.,..Jan. k~rıd:~' ~c ~·· . .. ~ : 

•n v • .,..- ... , .......... •·'lnJ \.- - ·-. . .,..mp .l'- n , .,c 

Kazanova, küçtiklüğünde "dün
yanın en büyük qığı,, olacak bir 
istidatta görünmeyordu. Anası ba
bası, ,ehir tehir, köy köy dolqıp 
temsiller veren aktörlerdendi .. 
1725 te Venedikte doğan küçük 
Jakob sekiz yaıına kadar hastalık
lı bir hayat ıürmüt ve kendisine 
aptal olarak bakılmııtı. 

Fakat, büyük annesinin gayre
tile çocuk tedavi edildi ve o za· 
mana kadar herkesin aptal saydı· 
ğı bu hutalıkh, zayıf çocuk on
dan ıonra gürbüz bir delikanlı o
larak yetitmeğe baıladı. 

Babası da ondan sonra oğlunucı 
tahsiline dikkat etti. Jakoh yirmi 
ya,ına geldiği zaman iyi tahsil gör 
müf, gürbüz bir vücuda sahip, mü
kemmel bir genç olmuttu. 

Şimdi Kazanova için parlak bir 
istikbal beklenirdi. 

Fakat aletli bir genç olan Ka
zanovanın bazı hareketleri o za· 
manki dindar hükUnıetin hoıuna 
gitmiyordu. Kazanova askerliğini 
bitirir bitirmez bütün nizama kar
tı gelmeğe ba,Iamıf ve serseri bir 
hayata atılmııtı. 

Fakat, ona asıl hüviyetini ka -
zandıran hayatı 25 yqında bat • 
la yordu. 

iLK MACERASI : 

Erkek Şeklindeki Bir KaJm! 

1750 ıeneainde bir gün sokakta 
iki kiti ile karıılqıyor. Bunlar • 
dan biri Kazanovannı gözüne pek 
tuhaf bir tekilde çarpıyor: 

Erkek kıy af etinde olau bu tah· 
sın yüzü, aldanmak imkanı o~m-~
yacak derecede, bir kadın yuzu· 
dür. Hem de gayet güzel bir kadın 
yüzü ..• 

Erkek kıy af etine ıirmit olan bu 
kadının yanında bir zabit vardır. 

Bu garip çift kartısında hayrete 
ve meraka dü,en Kazano,·a onla· 
rı takip etmeğe l:atlayor ve ni~~
yet onların girdiği lokantaya gırı-

yor. 
Burada ahbap oluyorlar ve za· 

bit macerasını anlatıyor: 
Henrietta, kocası ölmüt bir genç 

kadındır. Kaynatası onu manaslı· 
ra kapamak isteyor. Kadın bir 
gün tesadüfen tanı,tığı zabite det· 
dini döküyor. Zabit onu ku~..arm:ı 
ğı vadediyor ve nihayet bir ıün, 
onu erkek kıyafetine ıokarak, ka, 
c;myor, Vcnc:li~e gelir :yor .. 

Her insan öz mülkün:le Ö"! ihtiya
rile naı:1d isterse tıtsarruf ed~bilir, sa • 
tar, Mb~ eder,rNyt uataS. tehchot 
der; l~kin bugün ô1""!187.sa yarm y~r· 
lerin he'Tles:ne malik ol~ halkın he 
meıirıe hkim olmak ümidile yerleri 
satın ~l:ın bankalara, tirketlere, ce . 

. ,, k k mıye t·"·e V"!r satm11 . tıS\ltırma , va-
hut mfü:aadc etmek kati surette elbet 
le (haram) d~. 

Ri1in~: (fiHstin) de §U rıün Ya
hu:1He .. 1n h;r kolcnisi ste!ecek S?ünler
de ,ı,. •• • .. ti Y=-hmliv"";., temel ·~~·rlır. 

da gömülme!< hakkını almıştır; 
ve yine herkes biliyor ki .b~, ~ok 
zengin bir kadındır. Kendıaıne bu 
hak verilmese bile, mezaı ın bu
lunduğu bütün araziyi ve kiliseyi 
kendi p'\rasiyle alabilecek kadar 
zengindir. 

Bu kadınırt ı, .. ~ün ki'1l olduğu 

~bn:i~tta çok güzel b:: kadın
c'1r ... Kezano,•a onun kar~ısmda 
i:'~ c!::~a ac:ık olan lıi:- ~cncin h:a1~
ri .ıi cluy:nnktauır. Bu kuvvetli his· 
stn b:;,.tik bir a~k olcl·· .::. .. nu ke~· 
f ,.tm::!de gc,.:1r.J!l .,.V1"n J' ,_ _., n"V'l., 

bir3 7. !'::;nr:ı iki:ıd bir arzu ile k3.r· 
,ıl,.·1y::>r: 

Henrietta'yı teıhir e~;r.~k ... 
Bu arzu ile hareket eden ıenç 

adam bunda da muvaffak oluyor 
ve az sonra, genç kadını bu sefer 
kendisi zabitten kaçırarak Cese· 
neye götürüyor. 

Cesenede "dünyanın en büyük 
atığı,, ile ilk sevgilisi dört ay bü
yük saadet günlerini yqıyorlar. 

Kazanovanm atk maceralarının 
geçtiği sahne Paristedir ve roma· 
nının en heyecanlı sayfaları Pa· 
riıte ıeçmittir •.• 

ilk sevgilisinden ayrıldık.tan 
sonra, yarı onu unutmak arzusu, 
yan onun verdiii &tık heyecanları· 
nın daha fazlasını bulmak ihtira· 
ıı ile Parise gidiyor. 

Pariste büyük adamlarla tanı· 
pn ve onların vasıtasiyle saray 
muhitlerine giren Kazanova saray 
kadınlanna ifık olmakta ve onla
rı kendisine i.tık etmekte gecikmi
yor. 

Saray qıuhitinden bafka, f'arı · 
sin en ~ek tabakasına mensup 
kadınlar en büyük aktrisler, sa • 
natki.rla~ sıra ile onun sevıilisi o • 
luyorlar ve Kazanova Pariste ha • 
kikaten çdıın bir hayat yapyor. 

Pariste bulunduiu müddet zar
zında Kazanovanın tanıdıiı ka
dınlann sayısı sayılamıyacak ka· 
dar çoktur. Belki daha fazla ol~
caktı fakat tali müsaade etmedı: 

17S2 aeneainde, bir fÖvalye ile 
ettiği kavıa neticesinde, Kazano· 
va Fransadan ayrılmaia ve tek
rar Venediie dönmeie mecbur 
oldu ... 

Hayatının Son Günleri 

Vilayetler idaresi ikinci 
müdürü A. Şüktü Alptekin 
huriyet yasaları kılavuzu ) • 
ni bir eser çıkarmıştır. Deri 
lemelerin mahsulü olarak 
lanmıı olan bu eser altı kı• 
sayfadan ibaret olup birinci 
da Türkiye B. M. Meclisin 
rulduğu 23 Nisan 1336 (23 
1920) tarihinden 11 Hazir• 
gününe kadar kabul edil 
nunlar numara sırasile yazıl 
kanunun altına da ait oldu" 
lis kararı, tehir ile kararn 
zamname, talimatname, 
Devlet, temyiz tevhidi içti 
rarları ve alikadar vekil 
tavzihi tamimleri yazılmıf, 
lanna da bunlann kavaniıa 
muası, üçüncü tertip düıtur 
larımız resmi gazete, idare 
muası, Maliye Vekaletinin 
makta olduğu mali kanunlar 
biliye Vekaletinin çıkarm•t 
ğu dahiliye kanunlarında 
duklan yerler gösterilmi9tir· 

Aranılan herhangi bir kaJI 
hükmü baki bulunup buluı 
ğını ve o kanunla gerek 
mevzu ve gerek mali ahkiıll 
rile ali.kalı kanunlar olup o 

1 ğrnı derhal anlamakta kolaY 
maıı için de ilgili kanuunlar 
sine her kanunun tadil, ili"' 
ali.kalılarrnın numaraları d 
dilmek suretile eser kıyme 
rilmittir. 

ikinci kısımda: Ana k• 
ile müstakil nizamname ve 
matnamelerden lüzumlular~ll' 
fabetik cetveli yapılmıt ve }tt~ 
nunun yanma numarası ve 
kil nizamname ve talimatn•ır. 
yanlanna da bulunduklar> fc:J 
konmuatu'" N .. - ........... l.IUllO .. 

herhangi bir kanunun buluP 
yerleri tadil ve ilaveleri olu~ 
madığmı, meclis kararı, t'!f•J" 
zamname ve saireıinin bıl · 
bulunmadığını anlamak içiftl 
nen kanunun alfabetik cetve ı0 
numarası bulunduktan ıonr• 
maranın birinci kıamındal:İ ' 
den tetkik edilmesi lazımdır· 

Üçüncü kısımda: Mülki i 
lit itlerile ali.kadar olanları;, .. 
ri tetkili.ta ait !~anunları Jıİ 
bulabil:r.eleri için mülki tef 
kanunlarının adları numa"' 
sile yazılmı,tır. ·~ 

Dördüncü kısım da: Mali:... b 

Kazanovanın bundan sonraki 
hayatı Venedikle Paris arasında 
geçmiıtir. Paristen ayrıldı~an 
sonra Venediğe ıelen methur atık 
burada kendisine büyük bir mev
ki bulu'yor. Çünkü, Pariıteki ~h: 
reli bütün dünyaca olduğu ııbı 

me11ul olanların arayacakl .
1
,. 

~angi bir muvazenei uını!111),1ıı 
vanı ve bütçe kanunun~ ~~ iO 
la bulabilmelerinin temın• ıÇ 11 
bu kanunların adları num:ır• 1 ~ 
sile yazılmıt ve tadil, ilave '

11 
.. -ı 

ıabı kat': kanunkrmın nu~ tjt· 
'lıtı'' rı da hiz"larında göster• . ' dl 

Venedikte de duyulmu,tur · · 
Venedikte sefahat ilemleril'e 

dalan Kaza~ova 1757 de tekTar 
Pariae gidiyor. Tekrar Venediğe 
geliyor ve bütün bu hayatı en ~ıl
g1n sefahat, en müthiı kumar oyun 
\:--• :r1nde geçiyor. 

J~ aza nova ihtiyarladıiı zame" 
,J-• .......... - .. cak bir hal~ J"elh or: O 
,J -··ir =! -',i bıı.tıl itikatlara inanan 
h•~v·~c; ; ve efsuncu kadınlarla dü· 
.;;p kal1·.n?Lia \,qlayor. Bu ıur~t
t• '''\rı deii bir hald~ lf)D de1"f"rl" 
f ~ • :,. lı~r vaziyette. Bchemyad.,_k: 
,. .. ·~ı bir ttatoya ç.ekilivor, havalı · 
"in sol'\ rcünlerini ora~" ....... 1rivor: 

' 
••':; . .,..._. h,tn•'l ıu·ınt v117.'"""' ..,. " ·· 

-Lımanımrza 11• ece~ 
lngTz ftlosu 

Eylül bl".şında bir lngiliz filosunun 
ıehrimize bcleceQ-İnİ yazmıttık. 

Aldığımız malumata göre '!'elecek 

Beıinci kısımda: Ecnebi ·y 
letlcrle akcledilmi, olan t!btı İ 
ıoıyal, ekonomik, tüzel, 1'~ b•~ 
lerine ai . mukavele ve ~1lı. ~- ~ 
lerin tas dikiııe dair ola~. ~~ .. il,.ı 
nunlar nuır.arP :nrasile go; ~..,J' 
ve ili.ve ve t&dillt?rinin nu~ 
da hizalarır.3 konmuştur. . , .tte 

...':ı. C bı:r1•"' 
Altıncı kısımda: uın .... ıı' 

evvelki devre ait kanun, '11 İiiııJ 
me ve talimatnamelc~·dey.0. 11 
luları alfabetik cetvel hrıı~'" ~ , 
zılmı' ve her kanunun a 0 ı . f . . rın" -~" hı kararı, te sır, nıza 11,ı.-- fi ıaireleri dercolunmut, k& tl'-J' JIO' 
da düatur, kavanin ınec;; ,,,tP ıt 
sair bulundukl:ırı yerler , ar•~,. 
riyet devrinde hı•nlara rı?r' 
olan tadil ve ili.velerirı 1111 

n konmuttur. .1•1,et' 
H k'k• b. .h . 1 k•f~· _J,t' a ı ı ır 1 tıyac .. 

1
L ,. .. "' 

b"Y'' " ğı muhakkak olan bu " ~i"; ~O. 
hilinmiy•:>r. Fakat herkesce ma· 
11\md•'f ki., .. •İvPblı etr3.re ..... ;z kı 
d•n ~"'"'"" · ;;l~;'~' ,.,.- .. .,. J( '"~a · 

BH;.,İ?.:: Bitmez. tii.!{eamez hazine
J,.ri n'<'!n en bereke~li yerler bedelin
de a!ıne.cak ufak altTn naralan birkaç 
gün !\ı)ll&a .... ~.' ..... ek devletin, büyük e· 
•ret~n neztrid"ır. Fellihlan. bevleri yer satma mecbu-

Şu meselede en mühim tedbir: 1) riyetlerinden halas etmek. 4) Yer 
l&ıreyi ısJah ebnek, 2) Hıyanet yol- kanunlannı mlah etmek gibi tedbir • 
larmı, zulüm yolarmı kapamak, 3) 1 lerdir.,, 

Fakat, dört ay sonra bir gün, 
bir baloda, Henriettenin akraba • 
aından biri ıenç kadını tanıyor ve 
kendiıine, ailesinin onu arattığını, 
derhal evine dönmesi lizımgeldi
lini söylüyor. 

t nŞ{iliZ 5(em ileri 1919 ve 1 91 8 sene • 
]erinde denize indirilmit Deapatr.h ~~ 1 
Delhi namındaki 48SO şer tonl~k 1kı 1 
kruvazörle l 455 tonluk lnglefıeld vel 
t 3SO şer tonluk lais ve ile-y muhrip· ı 
)erinden mürekeptir. Torpıto muh • 
ripleri geçen sene denize indirilmit • 
)erdir. 

yurda hizmet etmek ı•'/ :ılı lcl'ıJ 
den müellifi ciltsiz olar~e~·ıs 

·b· de» ciltli 140 kurut gı 1 1'D 
çok no!:s3.n bir fiyat ta .;I' 
tur. -~ . ,_.~, .... 

Her vatand-.m oı 



.., _ 

J.t· 1 - Nasll 
I ındistanda halk fakir· bir insansmız? 
eri neden çok sever? H-en_d_i k-e-nd-ln-iz-eg-a-
B pacağınız kilçük biı 

ir fakir aç ve susuz kırk gün imtihandan sonra bu· 

Aktör olmak isfiyen 
bir Lort 

Kendisini Holioôlla ilk karşı:. 
tayan kapıcı şöyle dedi: 

bir •• unvan ver-. mezarda kaldı na cevap veıeblliı 
siniz 

Birİ,;İnden halı~ederken: 
- Sinirlidir. derler. 

Kıralınız size 
mişse; benim 

tek bir 
size verebİleceğim 
iskemledir 

Ji· llirıforcp Tlifllllinin nrT:rNrııf,,,, 
.:ı ıntıil . Fak' . ~"'t&lide erın ır dedıkJeri, bd. 
~dlln .k~~vetJer gosleren adam 
"etic· bırının yaptığı ıon hayret 
J ' tec ··b "Cal Otarrıal'' ~~ e, cutta Medical 'd ııımli muteber tıbbi mec 
~d il, doktor Oıborn tarafından 

b ttııı bir raporda okunuyor· 
Q~ F . . 

)'ki akır, günlerce gayet az sül 
~etteı e vakit ıeçirmiş. Sonra 
~ha erce uzunluğunda keten bir 
~ ~k lnıuf, sonra bu ince uzun be 

Q\ı tar çekerek çıkarmıf ... 
~dlı~~a~ maksat, mid~ıini adam 
et~ h'hıızlemekti. Sonra, yine 

UıJrı ır çartaf üzerine yatarak 
1ijt1'.; burnunu, Kulağını balmu

• Nitıll apat~•t.tır. 
''lld.. Yet dılını de: Ağzının içer· 
d' "'ae. ı lllb. . rıye doğru kıvırarak ken· 

b lflnce ""I .. " t" 
0

,, o mut ur. 
) -c tec ··be ltıırıd r~ esnasında Fakirin 
h'!ka b. blr lnıiliz doktorundan 
d\l. ır de Mihrace bulunuyor· 

~· ~ilıra . 

1 
ırirı ,,.. cenın adamları, Hintli fa· 

l'lt' ke~cu.dunu bir kefene sarmıt 
"'tfı.ıu enı güzelce dikip kır:m ızr 
~ ~ef,~uyla. °!ühürlemişler. Son· 
Q\ll i,. . e bırlıkte vücudu bir ta 
k'ı ~erı · 1 İtle k.81 ~ne koyarak tabutu asma 

l' •b 1 ıtlP.mitlerdir. 
~ ._ Ut b' eı,r ır mezara konulmuttur. 
~~lllt •n ~trafı duvarla çevriliydi. 
1'\111 i ~ kımıenin girmemesini te· 
dikiJJ·1rı, etrafına nöbetçi askerler 

1. 

b· Nöbet . 
ır de ... ~ı askerler her iki 
Lı. R•t1yordu 
~•ta ı· . 

llıeıllr t.1 .fa.kir, bu hal ile kırk gütı 
1'ırkıç1~de yatmıttır. 

lor \te d'~un sonra, mihrace, dok· 
l•ıı, ..1 •• •ger mütahitler mezar ha-

li ~ondüler ' 
h· er ta · 
d.1 ı:. bir k'rafı iyice muayene edip 
l~alllcL!n •msenin mezara el sürme· 
~lıı rn eırın olduktan aonn, ta 
l' t'b ezarda.n çıkardılar. 

fe . Ulun k'l'd' l k llırı k ı ı ı açı mamıt ve e-
~~ttı. F1:ızı mühürleri bozulma· 
tlırı ,\t 1r, kefeni içinde kırk 
ltl'ordu\te~ konulduğu vaziyette ya· 
0~tııu · a.lnız, baş bir perr.a ani 
tı,,.. na do~ d'' .. t·· O .. •ı re • ...ru u•rn11• n. erııı· 

)ord,, .ngı deği,,..,i~ti. ~.,.IH atm:
..._ Ö. \te bıız t?ibi soğuktu. 

lrn" J:' .. k uş, dediler. · 
"' at "I t\t" , 0 rnemitti. 

~ ela f •k' . h' . , • a, .. !ad · ... ır1n ızmetçııı ıır 

~· Onı'n vHcudnnu ovarak ı· 
llıtgj -
il ' arana. k h \ıra\l d ca erhangi bh ka· 
~':1\ln terh.!ll bul:ıbilmek ve < kıı· 
t •dı) v ·ı- ' . ltı, t f . e ı ave- ~rı. MCf l?s k.:-· 
" e sır ş .. 

- Soğuk kanlıclır, derler. 
- Niklıin. derler. 
- llayde ılalmı~. derler .. • 
lfor lıalcle :.izin için ıfe bir ~f'Y eli· 

yorlar. Fakat, hunu helki ~üzünüıe 
ı-tiyleıııezler. rkanızdan siiylediklerini 
du~ ılnğunuz zaman da tereclıliit eder-
siniz .. 

- Aı·aha hih ff' sö~lernekte lıaklarr 
vrır mı. vok mu? 

Hıınu anlamak kola,·chr. Bunun 

Dünyanın 
meı "e"' u,an ı ıo.ıvuHa, bır tıını 

flrH:e.ı &.al aa Jde!an, haJ &.ada I vJlJ 

angııız ıırası ucretle tutu1mu9 o· 
lan bır !nguiz loı du, hıç bır ı 111.1-

de rol alamadan te;uar 1ngı1tet.!· 
ye dönüyor. 

için tek çare. nallrl hir ·adanı oıluğw 
nuz hakkında kendinizin hiik.üın ver 

Bu lordun adı Lord Warwick
dir. Fakat onun böyle lek rol alma· 
dan geri dönütünde hayret edile· 
cek bir teY yoktur. Zira, Holivurla 
birçok kimıeler gitmiş, çok yükı~k 

meniı.dir. maatlar almıf, hiç bir it yapmil· 
Fakat. hu hükınii na--ıl vereceksi· mıt ve tekrar geri dönmüşH.ir. 

niz? Lord \Varwck bu muameleye 
r.aH~t hıH•İt: krt'a hir imtihanla. maruz kalan ilk tngiliz asıl:ıadesi 
l~ıe. krnılinizi gec:irece~iniz imtilıa oluyor. Li.kin ünvan, asalet. Ho!i

nm uııllrrini hiz 11ize veriyoruz. Bu vut için hiçtir. "Lord" ünvanı, Ho
oıualleri kendi kendinize @orun 'e ce· livutta alelade bir lakap gibidir. 
'"aplarım alarak nasıl hir insan ol· Lord \Varwick, Holivuda 111< 
tluğuuıu an lavın.. gittiği zaman stüdyoların biı ind~ 

g:u·g; meşlıur lııi fııldri llertip inıı~n için on sual oruyo· bir hademe kertdiıine töyle dedi: 
sıttı. Gözlerini yağla ovutturdu. ruz. Bu suallerdf'n hepsine, kendinizi - Eier kralınız, ıize bir ünv!ln 
Kulaklarını, burnunu; ağzını D~~· tartarak: • vermitıe, benim ıize verebilece 
payan balmumlarını çıkardı. 1 r - fa·et, veya: ğim bir iıkemledir. 
ni geri çekip düzeltti. Ve kafasına - Havır. dh·e re,·ap ''erirıoeniz... Ve 0 kalabalık sinema binasın· 
sıcak bir ekınek hamuru bastır • En tok hangi tip insanın val'ıfları da kendisine filhakika bit ünban· 
dı. 4'İı.de varı-a. 0 tiptensiniz demektir. da~ daha çok yarayacak biı iskcm· 

G 
.... ·· t bir hokkabaz numa- R!tılavoruz: le verdi. orunuş e ı· f k' . l C 1 k d k rasını andıran bu ame ıye, a ırı - an 1 mr Amerikalılar, ıraııya\'' e~ok:. 

d "mnı? rattır. Holivut, Lord ,, arwıc ı 
iriltmitti. k d 2 - Dii~ünme· anga ie etmekle kalmamr11. ay,,; '7a· 
Evveli tepeden tırnNağaf ~ ar len mi hareket e· manda ismini de "Michael Bro 

titredi. Gözleri açıldı. e eı a mı:ı ıler ı'niz?. · 
1 

fi oke" a çevirmiıtrr. 
ğa batladı. So mu$ ve zayı amı 3 - Çahuk mu Acaba bunu niçin yaphlar? 
vucuduna renk geldi. korka~ınız? Oldukça isabetli bir tahminle, 

Bunun üzerine mihrace bu fa • 4 - Her ~eye: bu meraklı mevzuu ıize anlata -
kire en büyük niıanını vermit • Sinirli. lıidclf':tl ı ''ne g\izel !"''şayanı yım: Holivut ıinemacriarı, ~i1~n 
tir. ha' ret!" gibi ''asıf'-lar konr1unır mu· İngiliz olan bir Robert Tliytar a· 

Hindistanda hazan birçok Hint ~u~uz? rayorlardı. . 
li ahalinin bir fakirin petine takı- 5 - Kolay mıağlarsınız? Biliyorsunuz ki bugün sınema 
lıp, onun her istediğini yapmakta 6 - ~i~ gücl~r mi~iniz: piyaıaaında Clark Gable'ler, Fran 
olması, fakirlerin böyle harikula· 7 - ~ııı tenkıd ettıklerı zaman kot Toneler yerine bir Robert Tay\ 

de kuvvetler göıtermeıindendir. kızar mı mız? lor türemittir. .. 
Son defa Hindiıtanın timali gar R - Hir şey aklınıza gelir p;elınez Aılen Amerikalı olan bu gu~~l 

bi hududunda lngilizlere kartı ge- yapar mmnız? delikanlının aaıl adı nedir bıhr 
len Hintli atiretlerinin de batında 9 - Kendinizi a<lalet~izliğe kur misiniz? Spencir ATlingt?n 
ipi fakirinin bulunduğunu biliyor ban gitmi~ mi sayarsını7.? Brough ... Ne soğuk iıim? Ame!ı k-

10 - Dedikoduılrın •"!'"'"'" c1kr b · l ıolJU kalılar için u isım, ya. nız da 
ıunuz. lır ını?.. . olanıkla kalmayor, aynı zaman l 

l - Bir i~e hıı~ . aanın kafasında canlandırm•t o 
lama•lan e'' el rni· du~• hiç bir tipe de uymayor. • 
nP. hoyuna ılii;ü· e- • · h hangı u-lbuki Taylor ı&mı, er .. re 
nur ınii,.iiniiz? no l k uze 

2 - Yaptığınız Amerikalı kızın ~v ~nme h' b·r 
lırr lıarekeıin ile" aeçeceği, güzel, temız .ve ti 1me 

k
"tü boy beslemeyen ııhat 1 helıini tahlil f'tıne· .okan delikanlısını, ne kadkr ço { 

ğe (:alışır mı 11ını:r.? fi d ? 
:l - En hiiyiik Snğukkmılı.. hatırlatmakta ır · P l..1 r 0 1 .......... ( 

nıii l.:iilıit kıı;,., ıı ,fa ciikiınetinizi mı Amerikalı kız., . orP .. k olabi 
hafııza rclrlıili~ 111i ~iniz ? ibi bir erkeğe gızlıce atı ~· 

ı - Her ~,..,.in 1· fpıkl\t ıon11nda evlenecegı a • 

k 
ır. R bert Taylor yaradılııın · 

en kiir.iik nnkta~ına aclar dikkat e· dam, o 
ıler rııİilİni7.? 

5 - l'rnheliğe temayüliiniiz 'ar 
nı11lır? 

6 - f m•anlarm hoş tıcylerle yap 
tıldarmı mı ıan eılersiniz? 

i - Ken<likemlinize fel!iief e dü~ün 
<'elrrine dalıh~rnız olur mu? 

B -- Siı. efon:ı Jıikmlı <h·lrdiklcri 
zaman mııkııhele eıler mi iniz? 

9 - Rir iş ic:in uzun uzun projeler 
kuru mısınız ? 

10 - Hareketlf'rinizde ya,·a~ mr ., 
ıunız. 

1 - Kahkaha 
ile ~üler ıniı.iniz? 

2 - Hir hir şev 
ılen ~f'kinn:rz, pe.:
rn111ıı. bir tahiatmız 
'ar mı? 

3 - Her ~<"ye 
~olın·ı·a uvar mısr 
'1-? . 

,J~ 4 - nir ee"i ko 

Nikbin .. • 

layra iiğrenehilir 
misiniz? 

5 -· Kalabalığı 
l!e,·er mi~iniz? 

niz? 
R _ Oipluınatlık İbtid.ıclınız 'ar 

fili? • • 
9 - -auatla alakıular ıılıır ıııu u 

nuz? 
10 - llııira lı ını•I' .... 
1 - ıkılg~ıo ~~~,,.,,..~ ... 

nusınız? 
" - Kolınra 

c•e·a;<'l in iz k mi ;r ıııı ?ı 
ı - Kola,<'8 

lıidıletlf'nİr mi İ · 

n iı.? 
) - \ ık urat· 
• ? fliil\ıı ı ... • 

nn~ını:r.. ? 
6 - Kalahalık tan kaçar 1111 .. ınt:r . 

7 _ Sanalla ııliikadar olur mu il 

? nu:r.. ? 

3 _ Ha)aliita kapılır nıı .. mrz . 
9 - Talihııi:,.li~f' in:ınır ıııı ıııız ? 
10 - \r .. ızlığını:r. \ar nwlır? 
Hu rnallert• \'rrrı·f'ğiııiz rf'\ :w hn· 

zan ııi:ı:in alc\ lıinize olahilir. Fakııt. 
Ru imtihanı kemli kenılinizc yaptığı
nız için kimscflrıı tıtanac·ak ıle~il iiz. 

e '-il"ea· ' urayı Devlet kararı 
'°ele leredıd olu~ olmadıiını öğrenf'· ı İngiliz.ini !ırnt>lrrtlr.rıbe~~ uğ~ı~ -
ı-.1ncle. Utauz ç&lıtabilmek nok· ıırmı /pi /ahirinin dıg~r bır 

....._ __ __.ll~.v..J•&Y.d.ı..l... _________ mıa ·ani diklwt re!'r1U-

6 Her ''"'·in en ince nokta8ına ka· 
dar ,·annak İl!ter misiniz? 

7 - Her zaman aynı halde misi-

Giire<'ekainiz ki hu imtilıanm neıi· 
rr inıle krndinizi tıııııaıni~ lr anla) n· 
rakm.ı. Hrlki ona J?;(ir~ hu~ unuzıı alı· 
llkmaı değiıtirmeğe çalışırsınız .. 

Robcr Tll) lör 

daki sade, sevimli adamdır. 
Amerikalı kız, Robert Taylor 

gibi munis bir isim tafıya~ o d& 
likanh tipine, tramvayda, tunelde, 
bankada, hükumet dairesinde da• 
ima raıtlamıthr. Umumi kütüp• 
hanelerde onun lavıyelerini din 
lemif, aile toplantılarında onunla 

dansetmittir. 
Şimdi o adam1, o aeyircilerhı 

kartııına Spencer ~rlin~on Bro • 
ugh gibi muazzam bır ııunle çıka 
rıraanız, halk biraz tereddüt e • 
der. Onun öyle bir iımi olmalıdır 
ki, pe1 alelade olma?'akla bera ~ 
ber kart ısındakine itımat verec~1' 
bir ıadeliği bulu~·~~· Herkeın~ 
alıtkın oldu~ hır ııım... Meae1~ 
b

. ·m eaki 111mler arasında V ec 
iZi :1 Z k' . • l • 

di, Burhan, Ziya, • ~ ı1
11dı~ ;rı0n~ k d alıttığımız 111m er ır · t

~ a ~:raftan Şetvan, Ef dalüddin, 
ger • k d 
gibi erkek isiml~rı buar!ı!ın1 a na-

l tereddüt ederız, ısım er, ta· 
}.
1
,,tllriyle beraber bize ne k~d.aT 
abancı gelir! Ayn•n onun gıb1 • 

v l . . 
Bu itibarla Roberl Tay or. ısmı. 0 

delikanlı için dcıLhiyane bır bulut· 

tu. ·ı B k de Ayni ,ekilde Michaı roo. ~ . ' 
f ngiliz lordunu ıevdirmek ıçın ı
ıabetle seçHmiş bir isimdir. Fakıtt, 
ne yazık ki kendisine o ka~ar. pa
ra verildiği halde, herhamıı f ılm
de bir rol vermek imkanı buluna· 

mamıt~ır. 
Ho!'vut Daha Neler~ 

Para Vermİ§tİr 
Holivudun bövle para ıarfiyab 

peı, rokt•ır ve pek me•hurdur. 
5· .. e şimdi me•hur Metro Go1d· 

. k '"'"anvaıı h\rafından an· 
\\ ı" ' 1 ·ı· . mu· P.a je rdilmi~ bir ngı ız pıyes 

h 
• . 'n vakaaını anlatacaiım, 

arrırı"lı 

şıı ..... cakıınız: ld" 
p·v~s muharriri, ıtiidyoya ge ı 

ai zamt'"' ı~en d;si'le 6 numaralı o~ 
'(Sonu: 8 inci MyıfaaaJ: 



Aktör olmak istiyen bir Lord 

Tefrika Numarası : 49 Yazan : Fellks Savman 

"Ben, bütün kadınları tanırım!,, 
digen "Coni,, nin tanımadığı! 
Atına Seyc isminde Roman

yalı bir kadın, Con D:llingc
rin eski metresidir. onradan 
tekrar birle§İyorlar. Fakat, 
bir müddet ıonra çete reisi 
ba§ka bir kadına alakalanınca, 
Romanyalı, kıskançlıl• nöbe
tine tutuluyor. Y craltı dii.nya-
8ında "Kızıl Anna'' diye tanı
nan bu ihtiraılı kadın, o ka
dar güriilıü, patırdı ediyor, 
ki '' 1 Numaralı llalk Diq-

., ''K '"h" l manı nuı ararga ı o an 
evin sahibi Probmko, ürkü· 

''C ..• b '· l . yor; onı JP a~r>a nr )'f>r 

arayıp bulmasyıı tavsiye edi
yor. 

Probaakonun böyle teliılanma· 
sına gülen Con Dllinger, dudak 
büktü: 

- Annadan dolayı mı? Anna
dan dolayı, ha? Beni rahat bırak 
kuzum! Ben, bütün kadınları tanı: 
rım. O da ıakinleıecektir. O, be
nim teıkin ettiğim kadınların bi
rinciıi değildir l 

Ve böyle ıöylec:likten ıonn, Ro
manyalının yanına gitti, kendiıi
ni, kandmn~ia çalııtı. 

- Şu kız meaeleeini ciddiye al· 
ma. dedi, değmez! Geçici bir me
sele~Jen ibaret! Oyun bozanlık et
me! 

Anna Seyç, ıakinleşti. Yahut ta 
öyle göründü. Hiç değilse Con Diı 
linger "Kızıl Anna" yı yatııtırdı
ğına kanaat getirdi! 

kırlafan saçlarımı, gülünç olma
dan, şerefle ta§ıyayım, B!ni böy. 
le kadın maceralarına, çocu~ ma
sallarına karııtırnıayın ! 

Size bir tavsiyede bulunayım 
Bizzat gidiniz, kendi gözlerinize, 
kendi kulaklarınıza itimat edinil. 
Yalnız kendinize! Öyle Laşkala
rının lakırdılarına değil! 

Pörvis, bu aralık iti büsbütün 
mühimsemezlik etmiyormutcaıı . 
na bir tavır alarak, devamla: 

- Bundan, herhangi b~r ihbar 
eya ihsas üzerine benim ökü2 gibi 
davrandığımı sanmayınız. Böyle 
bir mana çıkarıp ta, tamamivle o
muz silkin, demek iıtediğime za
hip olmayınız, sakın!. Her nere
den· ve herkimden, her ne ~ekilde 
gelirse gelsin, bir ihbar ve ihsas, 
halta en ehemmiyetsizi bile ehem
miyetle telakki edilmeğe değer. 
Ne olur, ne olmaz, .. her ihtimale 
karşı, diye ciddiyetle tetkik etmek 
tahkik etmek muvafıktır. Ancak, 
§U Con Dillingere ait her ıey, ba
na ıüpheli görünüyor. Ona ait her 
•eyi, itimatsızlıkla karıılayorum. 
ihmal olmuf, ihsas olmuı ... bir tüY 
lü bana bir ite yarayacak gibi Jl'Ö· 
rünmivor, doğrusunu söylemek la
zımsa! 

Eğer siz phsan bir ıeyler yap
maiı denemek istivo"'sanrz. bu hu 
susta serbestsiniz. F.~er e"tereıan 
bir •evler orta va cık••ı. ltilirıııeniz. 
she "aferin" cl~rim. Li'kin, hilvle 
bir kadın li.kırd111 üzerine ... Hem, 

20 Temmuz 193:4 te, Şika.go em
niyet müdürlüğü cinai kısmı ıefi- Memleket içinde: 

kadın nerede? .. Con Dillingcri ele 
verVebilecek kadın veya kız,.. bu, 
evveli bulunmalıdır! He!e böyle 
bir di,i bulunuz, o erkeği ele vere. 
bilecek, .. ondan sonra .... 

Şefinin demindenberi ıöyledik
!erine adamakıllı sinirlenen Kav
li, kısaca ıöyle dedi: 

- O diti, mevhum değil, mev
cuttur. Bulunmuttur ! 

Hollis, maf ev kinin ıözle 1·ini ıa
yet sakin duruıla dinlemekteydi • 
Ne ıöyleyecekıe ıöyleain de bitir
sin, diye bekliyordu. Şimdi, ci.ga· 
rasmı bir orkestr:ı şefi gibi d!kine 
kaldırdı. Duman, tavana doğru 
yükselirken, arkadatının ıözünü 
teyit yollu: 

- Şef, dedi, bu sefer mesele bir 
kadın gevezeliğinden ibaret ıayı
lamaz. Kovlinin hakkı var. Con 
dillingere ihanetle onu ele vere
cek di,i mahlUk bulunmuştur, tim 
di ! Aranıyor değil, bulunmuf ..• 
dur! Bu, bir tevehhüm, tahayyül, 
icat falan değil mevcut •.. Elli, a
yaklı mevcut! Benim tecrübeme 
pvenini3. Ben bir ihbarın mahi4 

yeti hakkında hakikaten uygµn b\r 
fikir edinebilirim. ihbar, ciddi mi
dir, ykıa alay veya mübali.ğı- mı· 
dır, .. yahut ta maksatla lrurulmuf 
bir tuzağa ıötürücü bir oyuıı ma
hiyetinde midir? Bunları anlarım. 
Bu seferki, ciddi mahiyette bir ih
bardır! 

( Arkmı var) 

(1 tnci 11<J111/adma devam) 
daya ıitmeleri, orada kendisi gi
bi bir lnımze raıtlıyacaiı ıöyle
nilmif .• 

Piyes muharriri 6 numaralı oda· 
ya gitmif. Orada fevkalade canı 
srkılan bir lngiliz bulmuı. Dikkat
le bakrnca onu tanımıt: 

- Sen Ruritania tranaatlantiği 
nin komiıeri değil misin? 

- Evet. 
- Burada ne yapıyonun? 
- Bir kere, bu film kumpanya· 

sının sahibi Mr. Goldwin'e vapuı·· 
da raıtlamıttrm. Kendiıiyle ah
bap olduk.. Bir ite ihtiyacım oldu· 
ğu zaman kendiı;ne müracaat et
memi sö.ylemiıti. itimden tekaüt 
olunc~, filhakika kendiıJine yaz -
dım. Sözünü tutarak beni buraya 
aldı. 

-Hiç bir f ıönnüyor musun? 
- Hayır. 
- Ne kadar zamandanberi bu-

raduın? 
;;- Altı haftad~nberi. 
ı ıne bini ier lngiliz muhaniri 

ni, büyük bir Holivut müeaseaeıi 
angaje etmit; muharrir, baf talar
ca m~btepm bir yazıhanede otur
mUf, kenc:&sne it veren olmam,.. 
Canı ııkılıp Nevyorka gİtmİf, altı 
hafta dolatmıf, altı hafta ıonra 
yazıhaneye döndüğü zaman ne 
görıün. Ahı haftalık ücreti, altı 
zarf içinde maaaıı üzerinde duru
yor. 

Bu müddet zarfıntf" hiç kimıe 
k ..l!.' • bil ' enwamı aramamı, e .•• 

Bu fıkradan daha daniıkaıı ıu· 
dur: 

"Sen dönüp gelinceye kadar'' 
iıimli bütün dünyaca meıhur bir 
farkının bestekarı olan bir İngiliz 
genci, yine bir Holivut müesaeaesi 
tarafından mukavele ile tutulmu~
tu. 

Fakat kimıe kendiıine müracaat 
etmiyor; hiç bir beste yapmaıı iı
tenilmiyordu. 

Haftalarca böyle canı ııkılarak 
paralı aylak dolattıktan ıonra bir 
gün kendiiini bir ıenaryo konfe -
ranıına çaiırmıılardı. 

Bestekar, etekleri zil çalarak 
kotlu. Artık kendiıine bir it veri· 
leceiini ümit ediyordu. Burada O· 

na ıu hayret verici ıueli ıordu1ar: 
- "Sen. dönüp gelinciye ka

dar ... " şarkıaını beateleven beste
kin tanıyor muıunuz? Eğer tam-

nin çalııma odasında fevkalade l====::::z=====:=::~==== 
bir heyecan hüküm aaürüyordu. ç k 

. Cinayet masası tefi Melvin Pör- u u rova n 1 n 
vıı, zabıta memurlarından Hollis alt.ın menbaıCeyhan 
ve Kavli ile kavgamaı ~ünakap 

ediyor~u. Şöyle ~bağırıyordu: Memlekette mühim il<tisadi hareketlerin merke-
- Sıze uyacagım sanmayın ıa-

k.n~ ! Holliı, birtürlü-:niamıyo~m • zi olan bu mıntakagı daha ehemmiyet vermeliyiz 
aızı; nasıl olur da eskı ve •rübe-
li bir "Ciymen" olduğunuz halde, 
kadın maceralarına belbağlıyor, 
bu ıuretle o mülhit, o ele avuca 
sığmaz ganısteri ele geçirebileci
iinizi umuyoraunuz ! Aylardanbe
ri birletik hükfunetlerdeki eıı atıl
gan ve ayni zamanda en kurnaz 
bqlar ve en fazla koku alan polis 
köpekleri, bu çapkını arıyorlar .... 
Fakat. hiç bir sev b••larnıvollar. 
Hiç, hiç, hiç mi hiç! Her defasın
da da bu hasarı mahlUk, burnu
nuzun ı.•cund~n ge-;:p kurtuluyor 
ve hepi;nizi ilalcrn rask".rası ,._ 
divo?' ! Telefon ve te)Jı?raf, v.ec" J; 
gündüzlü isleyor. Soa~ler Ü7erin
dcki her kilotr.etre ta,ınırı 1tlJr'l'IU 

da bir zabıta memuru nöb•t bek
liyor. seyrüseff"'W"; ,,Ju bi• k··u·•-o· 
le ti\bi tnt ... vrr. F eo kat n"tİre? Ge 
ne h:c mi hi~ ! 

Derken bir kactın çık<'l'l'cli,,nr 
hafifme§reo bir k21 rfm v~ l·endis1 . 
ne ehemmiyet verdirıet{-s h<>v,,. .. ı: 
bir tavırll!l sizinle sol-l-"+e k,..,··ı1h1-
yor, .. siz de onun)~ schl,.e'"e koyu
laral·. nnun h10.- ~C\ .. iine 1···1 .. 1< .. , .. . 
eak kad'.lr zaafa ""ravor. k,. -..:ı· - : . 
zt ka9'!''"' 'il'nvı·~·,..rivorsun•, .. ' Ah 
tiz erkeMer ... ,.,, ~u. Sİ7'' (\;o;p. J.-. 

"ın y,,.'!"' .. •-·' .. l---,'!r. ..... ,.;1< toyla-! 
'rvertnlntz! Rer de erJı:~ğira, a?!l
ma açlarmı kırlaJh. Bırakın da 1 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhana Çu 
kurovanm altın damarı denilse yeri
dir. Senede yüz elli bin ton zahire, 
8 - 1 O mlyon kilo pirinç ve 30 -35 
bin balye pamuk istihsal edilen bir 
kasabaya bu ismi vermekte herhalde 
tereddüt edilemez. 

Cevhan. hem bir iktisadi mıntaka· 
dır. Tecim hareketleri o derece canlı 
ve hareketlidir ki. daha ilk bakışta 
burasının önemli bir ticaret merkezi 
oldu~ıı anlaşılır. Yılda yalnız iki yüz 
bin koyun ihmra tı vardır. Bugün fa 
aliyette olan di;kkan ve mağazaların 
sayısı miitecavizdir. 

Yiiz tiicrar calışmaktadrr. Uc ban 
ka. dokuz fabrika açıktır. ~enelik ti
cari muamelesi on milyon lirayı da -
ima ~ecer. Müesseselerinde binlerce 
vatandaş calrstınr, yurda her yıl mil 
yonlarca lira kazandırır. 

Ne yazık ki, bu mümtE\z mevkii . 
ne r-ı~en hemer S')n yıllara kadar 
hic alaka t'!Örmemiştir. lnıar faaliyeti, 
belediye reislioine szetirilf"n Bay Sala 
hattin s .. cicioin himmetib başlamış 
ve bi;viik bir hızla devam etmekte • 
dir. F aknt, iktisl"-:li ihtivadarından 
miihim olan hanlarına el bile sürül _ 
memiştir. Mesela. Ceyhancla henüz 
bir brs:ı ve bir telefon şebckeshi vck 
tur. Bu ihtiyoç1arm ticari sahadaki 

önemini takdir etmek giiç değildir. 
Geniş muameleye sahip olan tüc

car, en ufak bir işi için yıldırım tel -
grafa miirncaat etmek mecburiyetin 
de kalmakta, bu yüzden de bir çok 
fuzuli masraf ihtiyarı zaruri hale gir 
miş bulunmaktadır. 

Köprü ve yol da kasabanın üzerin 
de ısrarla durulacak noksanlarıdır .. 
Herhalde Ceyhana layık olduğu mev 
kii vermek ve onu mahrumiyetler • 
den biran evvel korumak ve kurtar 
mak lazımdır. 

Gaz·antep Halkev:nde 
çahtmalar 

Gaziantep !Hususi) - Partiye a
za yazılma işleri devam etmektedir. 
Kamunlar bu İ§e düzen ve önem ver 
miş bulunmaktadır. Her vatanda, 
büyük bir arzu ve sevinçle Partimize 
koşmakta ve çatısı altına girmekte • 
dir. 

Parti, halk arasındaki ikilik, mü . 
tekabil emniyet itimat itlerile de ya 
kından alakalanarak kötü huyları ta 
mamiyle ortadan kaldırmıştır. Şehit
ler için bir abide kurduran Parti, Hal 
kevi salonununun t<..nzimi ve yeni 
mobilve tedarikini de kararlaştırmış 
trr. Vilayet ve umJmi merkez nezdin 
de yapılan dilekler takip olunmakta • 
dır. 

Şehrin iman ile de alikadar olan 
Parti, teabit eylediği genel ihtiyaç • 
lan belediyeye bildirmekte ve itin ar 
kasmı bırakmamaktadır. 

Partinin kültür ıubesi olan Halke 
vi de meaaiaine muntazaman devam 
etmektedir. Komitelere değer1i kim • 
ıeler almm11 ve çalııma programlan 
hazırlanmıştır. 

Her ıube bu programı tatbik ile 
mükelleftir. Burada bulunan e1ki 
Parti ve Halkcvi bqbnı Gaziantep 
aaylavı Bay Ömer Aaım Aksoy her 
komiteyi ayn._yn toplayarak geçmiı 
teki ve gelecekteki faaliyet hakkında 
uzun boylu konuım~ ve yeni itleri 
tesbit etmiıtir. 

Çankırıda r•rıtl•r 

Çan km muhabirimizden) - Ge
çen pazar Çankıncla spor kulübü ta 
rafından tertip edilen yarlfta kaza • 
nanlar çok olduğu gibi YBrlf eğlen • 
celi de geçmiıtir. ilk defa bisiklet ya 
rıtı daha sonra ( ll>O - 200 ve 400) 
metre ıürat koıusu yapılllllftır. 

Bisiklet yarıtlan iıtaayon köprü • 
ıünden bı:.,layare ~ { 19) kilometre 
ilerde {Ayyana) gidip geri dönmÜf· 
lerdir. Birinci Şükrü, ikinci Hasan 
gelmiştir. Öbür koıularda Naci birin 
ci gelmif tir' 

yorsanız, onun acenteıi ki111B 
Derhal buldurunuz. An~aje 
ceiiz. 

Dalgınlığa bakınız ki, "S.0 
nüp gelinceye kadar ... " şark•• 
bestekarı bizzat karıılarmda 
yordu. 

Daha haftalardanberi de, 
je edilmi§ olarak emirlerine 
de idi. 

Fakat genç zeki bestekir, 
renk vermeden, Nevyorktak! 
aanna bir mektup yazdı. S 
Holivuda gelip zaten angaje · 
mit olan be,tekar adına, eV'Y 
den iki misli ücretle biı nıukl 
da'h,., yaotı. 

Film kumpanyası, neticecle 
kikati öğrendiyse de, bu ba~IJi 
vaplı' kartıaında. ıadece P':'.I 
ler, ve gencin ücretini indi,..... 
ler. 

Fut bol nizam
namesinde bif 

değişiklik 
Londra 2 ~ {Hususi) - fu 

zam ve hükümlerinin yeniden 
ve icabında tadil edilmesi 
uzun zamandanberi yapılan ınuhJ 
teklifler üzerine, bir komisyon 
edilmiştir. ' 

Komisyonun fikrine göre o~ 
cereyanını mümkün mertebe.~ 
mak için, futbol sporunun ~ • "iti_ 
bazı hükiimlerin değiştirilmesınl JJ 
ettirmektedir. İşte, bu müla~· 
dolayısiledir ki, lngilizler .. ta':~ 
mak esasını değiştirmek teki• 1 
bulunmuşlardır. Jngiliz teklifinde 
niliyorki, herhan~i bir tehlikeli 
yeti atlatmak maksadile, oyuıı 
topu çok sık olarak tac hattın~ 
§arı atmaktadırlar. ~ 

lngilteredeki kupa maçlarınlll f 
rinde 90 dakika içinde 44 defa ti' 
tıldı~ tesbit edilmiştir. . ' 

Yeni teklifte, tac atmak yer~ 
best vuruş yapılması ve bu '."~ 
de topu taca atmış olan taraf ~~ 
ne bir ceza tertip edilmesi isren"itıP"' 
tedir. ,J 

Çok cezri olan bu teklif kabıı! , 
diği takdirde, futbolde büyük bit 
kılap yapılmış olacaktır. , i 

Teklifin kabul edilmesine J1l&JJJ"" 
kak nazarile bakılmaktadır. d 

Mübadiller in emvs•.•, 
Ankara (Hususi muhabiriıııi'~ 

elen) - Hiikumet iki aylık vi~~ 
Türkiyeye gelmelerine izin :'e~ı.ıt' 
te olan mübadil romlardan ~~ 
nrn yurdumuzdaki bu kısa ikaJ1le 1 
esnasında Yunanistana veyahııt re• 
ğer yabancı ülkelere mübadele f'l tisııİ: 
tile gönderilmeden evvel tabiiY~ bİ" 
zi haiz ırkdaşlanmızın herhangi ar' 
le vaki olan muamelelerinden ~ 
vellit alacaklannr tahsil etmek t fdtM 
hüsünde bulunduklarını tesbi~ • 
ve bu hususta yeni bir karar ~ 
hr. Bu karara göre mübadele dola;lı' 
le karşılıklı olarak Türk ve Rutıl -il 
linin menkul ve szayri menkul .~dl 
li teffiz edilmis olduğundan ııı0~ • 
leden evvel vukua gelen bu a~f;JI 
lannı tahsil etmek isteyen mu o' • 
kimselerin tahsilatına mani 0!~ ... 1 • 
cak ve bunlar derhal geldiklert y~ 
lere çevrileceklerdir. 
Emniyet d~rektörlUld"' 
a~ınacak memur:~~~, 

AnKara (Hususi muhabırı 
1 
.. ıü ··r uı

den) - Emniyet genel direkt0 • 

emniyet teşkilatına dışarıdan ~ 
nacaklarm imtihan şekilleri h:ıc11 • 
da bir talimatname hazırlanJJl tt" 
dır. Genel direktörlük bu taliıt'' 11i ' 
menin hazırlanmasına ka~r ::r~ 
yet ve inzibat düşüncelerı ıl~ .;1 

münhallerinin doh!urulması •1 di: 
talip zuhur ettiği takdirde sreıı .,_.o 
rektörlüğe müracaat edilmek ~t"" 
hanın ne şekilde yapılacağınB ~ if 
direktif alınmak ve sual vara~· 
tenmek surctile muamele yaP1 

tır. ~r 
Henüz emniyet teşkilatı ·ııe ~ 

olmayan yerlerde zabıta iş~ 
makta olan jandarma mın _.~ 
ela ikamet eden istekliler}n ~~ ,,-; 
ve hususi vaziyetleri ja~__.. 
kik v~ tesbit olun:ıcaktır .. 
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Otuz yaşında bir Ortao k u 11 ara faz1a 
talebe 

•• var m ura caa t1 kadının itirafları 
8 ·---aşınıza gelenlere rağfI!,en neşenizi 

muhafaza edebiliı seniz •.• 

işte hayatmızda m~vaffak 
Yeni muallim kadıosu 
tebliğ edilmek üzeı e 

E Olmak için en hii"jjk c•.rl 
1 Velni • 
ilk kad p te tekrar ayrılan bir otuz ' 
\:c;-a haını~ ~ayattan aldığı tecrübe 

Bir Y~lı ınkisarı ne olabilir? 
i:~ınt\ ço memleketlerde hele otuz 
l'((ld varıp t 1 • ınlar 1 .a ev enmemış olan 
endişe e.rnerıyetle birlecıııı"leri icin 
d h etrn w 1 1 . , a a ol e~e ev i o an k.ıdmlar da 
Ril h,,. 1 gıın bir aile hayatı yaratma 

r- ı:ı <!rlar 
rak . 

rı at h ·· h •• 1 id""k enuz avatmın otuz )'ılı • 
IJ .... ett"•· h ·· ı.5 erkı::-k ıgı alJe uç defa evlenip 
UC:ıt 

0
1 tanı •an ve huni.in de ser • 

a •a11 b" 1 ., . 
lh•a 

0 
k ır ngiliz ke.d,nınm bn hu 

Is ... · . ad.-y -n•n fiVirl~ri var ki· 
')' ·•unı k . r. ;: kı\d sa l.ayan bu miinevver ln-
.ı · rnı bır Lo d · f' ........ · n ra F!'azetesıne 1 

lh. •\ Ve (1.. •• } "Yor: .uşunce erini şöyle anla 

.ı "Bııf) .. Qu ,.,tın d" l\ rn ,.~ .. ' .. ıyor, otuz yaşımı doldur 
Qı. - \ICl .. "k" h " sabah . ıncu n: ·a ımı bozdum. 
İ'il~ ten . saçlarımın arasında ilk be 

"Du erı de buldum. 
ıarı "'a ~ başrmda aileme ait bir buh 
d llttat~ \ ': ~ni ailemi bir felaketten 
c ehenı a · ıçın virmi dört saat icin • 
~k trı ~iy~tli bir miktar para bul • 
~~el t ec urıyetinde idim. Dostluk 
~ ı Clşının b' k' · '"d" ~'lenı . · ır ·ımseT'lın o unc pa 

}' t:'akesı olduğunu aklnna getir • 
~ i\tdltı\ at en ) akın dostlarımın bana 
'llllJ etme w d h 1 ba tı ~ord·· ge a a az arzu arı oldu 
t llq k"' u_m. Çok seneler<lenberi 
"ıı <.>tşı . b" d ı 1 

~en . ıvı ır ostluk hissi göste 
"cf Rın b" · 'll orıd ır mısyo dokuz dakika 

r du~, ~ tuttuktan eonra beni adet 
<it ıı,.P.r w d ~.et İşle . e yemege avet etti ''ti 
ıı ()) rın~~ h · . . ı. tna •. 1s ve sempatının mev 
~ ... ,. Va,<:a w b , tecld ~mı.. eyan ederek tale 

h. etti 
1J1r k · 

ıır-. adın d tı Reld"·· nstum sıkmtımm neden 
~·"tdu Btgıni öğrenmekte ıs~ : edi _ 

l\~ trı~ ,undan para istemedim. Yal 
" "-Se c • . a~İ~irn b Yı anlattım. O da bana 
1 ltrdirrı u parayı ben size vermek 

lqt ka · F aka.t dün bazı ağır hec;ap 
ııa b Pattırn K k b fo1l u ihr · eş e ir gün evvel ba 
~ ı di sen·ıylacım söyleseydin. Gel 
'"·• ın b" 1' ... ,, İçd'c ır yemek yiyelim: bir 

lı1 eklif' . ım .. dedi. 
"'· ırıı kab l . B J3 Yedik. u ettım. craber ye 

lı'" en rn 1' kokteyl içtik. 
1.llıtrı ı . tı 1tnç ld ... l\lı ~'ım 0 ugum parnyı çalış 
J-ı l'llparı:y Panyadan tedarik ettim. 
ı epsi d banın dört direktörii vardı. 

~ e en' hl ' tın .. 1 nezaketle kabul etti • 
I,. atak 1 • curctli 'e ıniinasebctsiz ı:a 
"t N ;rııç bi ~ \ıl~d arnu r. sorgudn bulunmadı • 

l'ı lıklar1
8 .v~ ışgiİ7:arlıfüma emin bn 

t .. .ı~ek ....... '~ın iadeten trdi)•c Mrtla 
"'it"• "'\ısaıtf B ~ ~· Rırtı p ı. eş dakika sonra ic: 

l~tdll 'h.~ranın çeki elimde bul1.1nu
"t' • Otıf" tc~· t'letice ~n hu kolaylıklar, tecriibe 
~tıi~A .. sınde, bu parnnm ödene • 
Q <.ç ,, • 

r~ ... ende {;1 t edebilirsiniz. 
kqJad ana gösterilen emniyetten 

1' e ıne 
tr ectiib .. b nı~un kalmıştım. 
~. !:'akat k... enı miitefekkir yapmış . 
···~r at" b·: 1• liay •Yen bana elem verr· t -
>.lttUrı b at bi.iyiik bir hocadır. Eğer 

1 rn aşa ı te"· \lhaf ge enlere rağmen neşeni 
~llde :-a. edebilirseniz yaşayabile 

"i"' \lt?.. s rnıt edebilirsiniz. 
··• eneli kh 011 i e~ gih:e] ayatımda endi . 

ttı "ltı se . ders budur. Hayatımın 
ll ~~a 1' nesııı" .. l:\ta "'ıırNr ıı yaşamak çın kazan 
lıı.ı .. Çok ...,. . .1hm ve muvaffak oMum. 

~· ·:s.~'6 ~v.,, ~ 
nunla birlikte en miiterakki olduğu 
bir zamanda ansızın s:indü gitti. 

Bu hal onun için de bir nimet ?1 • 
muştu. Son günlerde rast geldım. 
Hala banka katibidir. Giizel aşk m~k 
tuplan yazıyor: evlenmiş ve bahtı · 

yar olmuştur. . . 
ikinci aşk maceram genç hır .?ılot 

la olmuştu. Bu 3ğzına gelen. ":~na • 
sebetli münasebetsi7 her şeyı soyle -
yen temiz ve iyi kalpli bir adamdı. 
Çok yaşayamadı. Dört sene evvel öl 

dü. 
Üçüncüsü güzel, şık genç bir müte 
fennindi. Fakat çok kıskanç bir tabi 
ati vardı. Hiç bir vakit ayrıldığımız 
gün olduğu kadar aramızda dostluk 
teessüs etmemişti. Bana'' bir gün ev 
leneceğini ümit ederim. Seninle ev -
lenmek benim için bahtiyarlık olur • 
du. Fakat ne yapalım ki uyuşama • 

dık .. , dedi. 
Öyle ise istikbal nasıl olacaktır?. 

Bir kadının bir erkekle ve bir çocuğa 
ihtiyacı vardır. Fakat hakikaten bun 
)arı iktisap etmesi mümkün mii? 40 
"M11'~ vaınndan çocuk sahibi olması 
lazımdır. 

Bircok evli kfldın dostlarımdan sa 
vısız şikfrretler dinledim. Giiya koca 
!arı kendilerini tam bir mükemmeli • 
yette buluyorlarmış ama ... Bu sözle· 
re biraz feci olmasa Ç\'k komiktir di 

~. ,. 
ycr~(Tım ~e ıyor. 

Edi kadriılar hirhirlerine rast ~el· 
dikleri vakit en evvel mağazalardan 
bahsederler. Sonra mali vaı:iyetlerir.İ 
konuşurlar ''c pe?< sık da his münase 
betlerinden balısed .. rler. Ru hal onlar 
için :'IC'"ba bir kabal at midir? 

F."srrive le bu va,.ivette oldukla • 
rındRn şiinhe etmediğim kadınlar 
kt"ndi kendilrin samimiyr.tle şunları 
diisii,,mdidirler: 

" Ni,.in hu adam ile evlendim. Bu 
r.vliliğc ben ne getirdim ve ne aldım? 
M11vazcn,.nin tcessiis etmesi bir ıne 
seledirı .. 

l lerhaldc manevi bakımdan ken • 
disine arzu ettipini verebilecek mi tak 
dir etmediğim bir erkek ile evlene • 
mezdim. Çalışamadan yaşayan ve bi 
naen"Jlcyh tahammiilii pratik bir ka 

dınım. 
Roşanmanm kolav olduğunu bilirim. 
Fakat insanlar evlenmek mesuliyeti· 
nin nğırlığınr daha ciddi düşünseler • 
di mesele kendi kendiliğinden haJle • ı 
dilmiş olurdu. 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu 
lunan kültür bakanı Bay Saffet Arı 
kan dün akşam tekrar Ankaraya dön 

müştür. 
Bakan şehrimizde kaldığı müddet 

·a·fında orta tedrisat öğretmen kad
rolarını gözden geçirdikten sonra 
şehrimizin okul durumu ile de mcş· 
gu lolmuştur. 

İstanbul ki.iltiir direktörlüğünün 
yaptığı plana böre ilk okul talebeleri 

mevcut orta okullara taksim edile · 

rcktir. Bundan. başka vilayetlerden 

lstanbula naklen gelen diğer talebe • 
lr.r de mevcut orta okullarda ayrılan 
vı-rlere almacak larchr. 

Yalnız bu talebelerin girecekleri o 
"··11 ~r ki.iltür direktörlüği.i tarafmdan 
tesbit edilecektir. . 

Bundan başka hazırlanan planda 

gösterilen herhangi bir okula girmesi 

icabettiği halde diğer bir semte göçe· 

den talebeler göçettiklerine dair polis 

tarafından getirilecek vesika ile 
civarlarında bulunan orta okul veya 
liseye alınacaklardır. 

Bu vaziyet okulun talebe kadrosu 
n.a göre imkan nisbetinde yerine geti 
rıJecektir. 

Orta okul Ye liselere ~ehrimiz ilk 
okullarından şimdiye kadar ( 4000) 

ve taşradan naklen gelen ( 600) ta-4 
be yazılmıştır. 

fW miktar (8000) e kadar çıka • 

caktır. 
Dün bir çok lise ve orta okulları 

dolaşan bir arkadaşımız yazılmak ü
zere okullara baş vuran talebe sayısı 
nı günde 80 - 100 olarak tcsbit 

etm;ştir. 
Kayit a<Yıı~tosun sonuna kadar de 

,·am ~decektir. 

O§retmen kadro su 
Orta tedrisat öğretmen kadrosu 

b3kanhk tamf mdan hazırlanmış ve 
Kültür bakanı Bav Saffet Arıkan. 
miistesar Rıdvan Nafiz, Yiiksek ted· 
risat <lire~:törü Cev&dm iştirakile ~eh 
rimizde yapılan bir toplantıda son:.: de 
fa olarak ~özden geçirilmiş Ye ala • 
kadarlara tcbfü.'\'at yapılmak üzere An 
karaya göderilmiştir. 
Yardın"cı ö§retmenler 
Orta okullarda öğretmen ihtiyacı· 

nı gidern:ek maksadı ile yardımcı öğ 
rctmen kullanılması için üç yıl miid
detle bir kanun yapılmıştı. 

Kanunun meriyete ı:zirdiği tarih
ten itibaren ~cçen müddet tcşriniev 
,·elde tamamlanacaktır. Onünıiizdeki 
ders yılı için de yardımcı öğretmen 
ıtlınıp alınmayacağı hakkında yakın
da bakanlık yeni hir karar verecektir. 

Yahanr.ı ve aıhk okulları 
yar dlrektörlerl 

Yabancı ,·e azlık okullarına hwin 
edilen yar direktörlerin ders saatleri 
jJ,. bu okullarda ders v<;ren kiiltiir 
(iğretmenlerinin vnziyeti tesbit edil • 
m"~e başlanmıştır. 

Kadronun hazırlanması 1 5 eylule 
ka~ı:ır siirecektir. 

Runa sebep te kaoanan okulların 
ve buralarda ac1 kta kalan öğretmen • 
ler"' tavin erlilrıcsi kevfiyetidir. 

ilk okcl ar kadroları 

9 - KURUN 2~ ~CUSTOS 193" .. 
Sanat ve Edebiyat 

Bir merhamet düş
manı hasta! 

Ahmet Haf imle Bernardşav 
sındal!i fark nerededir? 

ara-

1 

Tiirl~ şoiri ~flırncd Tlaf.m 

İrlandalı Edilı Bernard Slıaw sek 
sen bir yaşında 'c hastadır. Me,·s iııı 
farkı giizetıııck izin lıcıncn lıcr giin 
)Uzen. )Ol yiirİİ)Cll hu lıcyaı snkııllı 
nılamm - ya~ı s<'ktıcni geçnıİ§ ılc ol· 
sa - ha talıııulığını yadırgayarak öğ· 
reniyoruz. Kırk iki 1 n~mn gelinceye 
katlar adını ılıı) ıııadığımız hu dik ka· 
falı cdı•lıiyat adanır, ilk giiııleriııiıı 
biiyiik hir yok ulluk içinde geçtiğini 
sırtındaki siyah rekcti ycmyc)il olun 
caya kadar giydiğini Nohcl nıiikafn· 
tmı kabul etmiyccek clerccede iki ya
kası hir araya geldikten sonra, kendi· 

si anlatını~tır. 
Rernard ~lıaW da ()teki }liiyiik ).r 

landa eılihi Onar \Vilıle \'C Tiirk fRİl'İ 
ı\lııııccl lla:.İııı gihi paradoks meraklı 
sr<lır. 

Yalnız iki 4ilii ccl,..hiyatçı ile lıa • 
ta eclihiıı ) nptıkları parııılokti &ra ıncltı 
hcn"c, hi r fark ,·ardır. On car "TjJdc 
Ye Ha~inı hu im u ta çok daha cm· 
patik icl'll'r. C hıların ''ıncrluımet" di· 
, e tanıdıkları lıir lı: 'ardı. Bıınıı 
'Vilde 'in \nrlr<' Gide' c ii~ lr.cliğ §11 

siizlcrıle &i'rchiliriz: 
''Rrı<: ·wı:wılnrmrrı 1.-iıaplar'"' o 

f;·•d •r b;i'\'İİtrrı ~,..r ieirır. lmt11J..·lıır1 
,,,,.,.•,,,mp·(r. Ow·elr>rİ \1rı1a .. ·r 11-ıı ·n· 
n •,; nıl.- ıi!"l'ı•ttlim dı•'"'il mi? f,/i/,·irı 
1'"/ll'ılı"rt ı..-ı ırı/••1·111n '111',.Trımırti ~,.ı.
,,,.,/; :,,,,,.ırrli. /11•111111 icirı r<:rrlrri 
Ni ·ii!: r/nr ı·r 1.-mı .. /ı ırüı iirıiinır. f ,.,-

/•o"'"'· lıir r.çı•ıirı ı•r•I; o/ılı-~11. tın•:t>ıı• 
,."rr'ii~ii 'rıdir. fli[ ;,nr mıı.~ım hi. 

,'··$'''"'· I r··tl: f,·p·1·fi•11İ i'l·liirmc' teı 
lıc-ı: 

0
1·/;"' n·• ,.,,,, /ıon-rt nl•111t{tur?·· 

flrrıınrıl !'ilı:ıW i"e. iiıl,..tn. nıerha· 
ıııctr. ılii~ıırnıı ı::ihi ılın ranrr. Onun 
aıııın:ı: 11 irı rrwırr i1 1 İ ıııl'znra ı::iitiirrn
lrri 1.,1lHtıııı 'c rıı 1 lııtırkf'n ıı~ı7. ılolıı
"" rj!'r•ıı>n l•İr , ;-:r.ı ı ,:ırrlır. S:nf'll 
IPH111 

0
' tı' "r"k olı'l· nııııı:, Shaw·claıı 

;~ .. ı"ıir "' ı'k .. inir iniz. 
"' 0111111 ~ ııe'ı"lı·ıı ı:azrlf'~ r. ılilılrıı 
ılill' ılı•'a arı lı jr tııkmı r•pril•·ri dt" 
, a'"rlır ki 7.f'1 ı1clım :;-:yaıl<' ın<'rlıııınrt· 
si.,'iiiiı •. tıı-.\ ii .. ,..1 lili~iıı ı:alır ,..ridir. 

JJ·ı"lıır.:\m1 h;rk:ıt l:tll<'"'İnİ :ınlatn· 
) "" ela hakın: 

Bı-rnn-d lıaW. lıir gtr<' hir hapr 
rrmiyeti ta,.afl'ıdnn Yok~111lıı,.a 'rır 
<l•nı ınıık•nıli,·lr 'er;lrıı h:r l•n

101111 

haz·r h·•ll'nll\Or<lll. Hir aralık c•
1

tı•İİZ 
ı.: .. ' ·~· ılnnca l<:aJıly•<lr. za,•nllı kJ7f'8 

;:: ••. o :· n, "J1't1 f'Jl 'ii""''k ~iilıretlerin· 
rt~n. en 7:"'•İ inc:a"lfa,.ıwla'l biri-inin 

lngiliz edibi Bcrnard Şaw 1 

kendi iylc danıın k:ılktıgım görerei 
delı~ctli sednmişti. Hıı sc,inç ve he" 
) e~anını 1rla111lıılı cdihc ~u sHzlerl~ 
aulııttr: 

- Hıırnıl:ı hu knılnr asilzade ,.e 
zengin kadınlar \'arkrn onları hırakıp 
dıı lıcnirııle dnnc:n kalktı(;mız için ne 
kııclar tc,ckkiir et cm :ızclır!. 

Uıı ına ıım ifndeyc merhametsiz a .. 

el anım 'erdiği ce' aha bakm: 
- Kızını, hu baloyu bir lınyır ce" 

nıiycti vcrmİ) or mu? Ben ile Eeninle 
<lan~ etmek uretiyle hir hayır i~leyo• 
ruın. 

Amcrikaıln giizellik fraliçru:i t"Çİ-
lt"n llir kızın Slıaw·a gönderdiği mek .. 
tuhıı hatırlıyor mnsunnz? Bu giizel 
k ızc:ı~ız ~unları yazını§tı: 

''Giizcllik kraliçe"i seçiluim. Ilc.n 
<liinyrınm en güz,.Jiyiın; siz de en ze-' 
ki nılmıııı:ıııı:ı. Si:ıin]c evlenelim. Hu 
suretle doğnrıık çocuklarımız dün) a· 
ıı ın 1'11 giizcl 't" en zeki çocukları o'" 
hır.'' ' 

Ye ('el ilııl n ~u er.' ahı alını;tı: 
''Madııı:tz{'I. mektııhıınm:ıı aldım; 

teklifinizi iiğr('ll<lim. rakat nerede 
lıcııc1r o ı.ıli? J:, lcn('e<'k olursak, <lo• 
~ıı,.nk ı:·wuk 'nrnım:ın p;iizellikte banaı 
z<'kfüh ize lırm:iyer<'ğinden çok kor' 

k.•rıııı." 
Hrııı~ı· I :-ilınw, huııılan he§, on 

ıorıw ,.., 'ı>I •'ııırçlıııl aekrr" nıllı hir 
ı• ı•r ~ nz,1 1·.ıktı. oııra nt"lcr <liişiindil, 
tn-:rııdı j .. ,~ 11111111 ıız111nktan Ya:r. geÇ" 
ıııi . fakat 111f'\7.tııııı11 hiitiin diinyaya 
,ıı,ıııı~ır. '\ aıılıııl\ ırı hıı kitahm mcV"' 

11111 11 iıli: 
Bir f!. iıı l 11 ıılr ı 1 ı ııırclıul askerin 

ıııf'znrıııın lın ın in lnh ii' hir tören 
npılı) or. Nıııukl ıı ıİ\ lrniyor, mal'§ .. 

lar okunu} or. Bıı 1t·z ıhiirkrin en he• 
y<'rm1lı 'c cıı co~kuıı lıir nnında me" 
7.:ırınd:ı 'ntaıı n krr, rnıılınııııı~ ,.e 8"" 

, n~ ı kalkııır~tır. Buııu ~iiren knlaha .. 
Irk lıii,hiitiiıı co)ıı)or. \rtık ona lıital-i 
rckıılcr. ouuıı k:ılırmııaıılıklanm ö
~ ıılcl'İn hini hir p:ırnyn. Fakat, meç
hul .ı ker. eli) ı,.. lıu siizlcri anlamaclr 
ğıın ~ti ı ,,.;r i~.ırctlcr ) apmaktadm 

Ona: 
- Hıı İ:.nretler nedir? Dediğimizi 

nnh111m •ır mu tını ti iye lıaykırıyor' 
lıır. Od ı lıoıuk hir nlmnrıra il,.. cr,ap 

\rri)or: 
\ıılnmn)oruııı: iz ingilizce 

e;İİ) lii ·or,.unuz. llalh11ki hen. alman 
iprrlNind<' ölmii~ hir) a1nıdi) iın. 

1 o~ ... tı n b' d' B 
}\t v ~nm'-"k . ~ ır nesne ır. u . 
ııı3 Ctıldi B •çın hana bir ço f ırsal 
~ .. :"ı 'rı h~r t'~ırıl unla beraber para ile 

Çok genç olduğum zamandaki gi· 
bi şimdi hayalperest değilim. Böyle 
nlduğu halde erkekler için hiç bir va 
kit ~imdiye kadar cazibeli değilim. terek tir. 

Bu yıl öğretmen okullarından me 
zun olan genelerin açık bulunan vi
layet ilk okullarına tayin edilmesi isi 
ile ilk tedri~rıt direktörlüğii meşgul ol, 
maktadır. Öğretmen okulları bu yıl S(lrı -600 mezun vermiştir. ,.._...,msrııııııs:::.--...~rmm-.-ı_ım'!I_• 

~on yıllnrdn ınvyart" H honıba sör' 
leri ortnd:ı fnzln geçi) or. Bcmard 
Slıa\\' hu lıııh r <le karı~nıı;:; ''" tayya"' 
rf' filolıırmın nn ızm hir clırc hücum 
cderrk orıı,·ı akıp) ıkııııılarının. hö -
lece ora mı zaptetınell'rinin lehinde ı d" ıır ·· ~ ır. u arzusuna nail oması 

..... •ıh b 
•ttrı· akırn d . dqh 1 bes y ın an şımdi yirmi veya 

tl.ltt a İyj b "
1 
şırnda olduğumdan cok 

,t 1 U Und .. . ~ı · Otu?.. :yı1J k ugumu 7annediyo . 
"· IJkCtdi. 1 hayatrm '!:>ana bir iti 
~tn • sevdi ... 
tıc. 1t;İn lll Bırn adam ile evlenmedi 
l - 1\İl\c) esllt old c·· .. . . . ~d<\ c ç;ik .. ttm. ıınku ıkı se-
t~t>l <;e.!ı§ıy ndlwıtii. KPndisi bir b:ır. 

Eıt •• or u ba A k goııderdi n~ aşı ane mek . 
· Renım aşkım da o-

Bazıları bana ''fikirlerimin paslan 
mış .. oldu~unu söylüyorlar. Asıl da 

lal ... • b·n·adadır. 1 
Bir kadının evlenmek planlarını 

haric'! bırakmakl.t bahtiyar olması 
miimkiin mii? 

Bir Alman dostum bana "Bugün 
dahzı ziyade cazibelisin ve pek çok 
c!ostlarm vardır. Fakat bu giizelliğin 

1 
ile daha ne kadar iftihar edeceksin? 

(Sonıt 10 1ıncıt sayfada) 

Bundan ba§ka vilayetler arasında 
yap•lacak nakiller de •,,::ıvyün etmiş· 
tir. f st:mbul emrine SO öğretmen ve
ıill"~ektir. 

Şe:nimiz içinde yl'mlacak nakil 
lere de baslanmıtqrı. Kadro yakında 
ha7ırlanarak tasdik rdilmek uzere 
11,,.ka.,l·ğa r.önderilecektir. 
Avrupaya gfdecek talebe 

Avrupaya tahsile gönderilecek ta·ı' 
lebenin müracaat mi.iddeti bugün bi-

imtihanlara eylulde ha~lanacak • 

t'"· Prevan·oryom kadr rsu 
Ki.iltür bakanlığı tarafından Çam· 

lıcad"l açılan hasta öğretmen ve ta 
lebe tedavi Preva..ntoriomunun te~kı 
latı o;cnişletilmiştir. 

Mevcut doktorlar kadrosuna yeni-
den iiç asistan bir doktor iki hemşı 
re ilave edilmiştir. 

h11 hın ımı tur. 
Srk en hir a mdnki 1 rlnnclıı edibi 

§İnıclh C' kadar '·merham<'t"e her 'e· 
ilr ile diicman ol<ln~ıınıı ~öc::tcrmi~tir. 

Orınıı lın tn oldıı~uım dm anlara, pi· 
nii•ı hirinclr iil,,ii~iinii dt" lıahrr :ılnn .. 
lara nrtık ncııııak dü rr 111 i? Sorarım 
size. -N.A. .. 



10 - KURUN 26 ACUSTOS 1937 

lstanbul Vilayeti Deftarhğından: 

6 11937 
7 .... 

8 .. " 
9 .. " 

10 .. " 
11 •• .. 
13 .. " 
14 .... 
ıs .. " 
lft .• " 
17" .. 

GO'NLERt 

619/937 

't " " 
1 •• .. 
1 .. " 

10 •• " 
11 •• " 
13 .... 
14 •• .. 
Jll .. " 
1" .. •• 
17 " .. 

Er.ılik ve Eytam Bankasından maqla tını kırduınak iateyeıı at maqlan aa biplerinin malmUdllrltllderine vize ettir mek için müracaat ,unıerı • • 1 , 

Puarteel 
Salı 
Çarta.pba 
Perwezıbe 
Cuma 
Cumupai 
Puarteel 
Salı 

Çarpnba 
p,!'lellbe 
Cuma 

Pazartesi 
Sah 
Carlanba 
Perwenbe 
Cuma 
Cıım&rtelf 

Puarteel 
&il 
Qarlanba 
Pertenbe 
Cuma 

Eyüp, Fatih. :Eıniuöntl, Be yoğlu, Befkta.t. OukUdar ve Kadı köy Malmüdürltilderiıiden •• 1 

Ça.rpmba: 1/9/937 MWkl aak~i yetimleri. 

Pef§enbe: 2/9/937 " .. .. 
Cuma,: 3/9/937 ,, .. mUtekaltleri. 

Cumartesi: .. .. 
Mütekait, dul ve yetimletiıı ey ~ül. T. evvel ve T. aani 937 üç aylık ma ~larmm tediye sUnlerl •• ı 

EyUp MalmUdürlUğUndeıı Oaktldar MalmUdllrlllftlnden 

Mülkiye Yt. 
tekaUtleri 

ı - IJO 
:St - 100 

101 - 150 
151 tıl. 

-------
Mülkiye yetım 
ve tekatttleri 

1- 250 
251 - 800 
801 - 980 
9&1 - 1300 

1301 - lMO 
1651 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2800 
2801 - 2800 
2801 - 3250 -

Aakeri yetim MUlkiye yetim 
ve tekatttleri tekaUtlerı 

1 - 180 
ısı -aoo 

301 - 450 
'61 - 800 
801 bl. 
-----

1- 300 
301 - 565 
565 - 779 
780 - 1015 

1016 - 1277 
1278 tla. 

Patfh Ma1mU4Ur1Ufünd~n 
ı inci ki§e 2 tnct klee 
A& yetim ve Aa. yetim ve 

tekaUtleri tekaUtleri 

ı - 300 3001 - 32:50 
aoı - eoo 3251 - aooo 
eo1 - 950 aeo1 - 3900 
961 - 1200 3901 - 4200 
1201 -1800 4201 - 4l500 

1301 - 1800 4S01 - 4800 
1801 - 2000 4801 - 5000 
2001 - 2400 M01 - S300 
2401 - 2700 5301 - 5600 
2T01 - sooo seoı - 6000 - -

AB. yetim M~79 79t!m 
ve tekaUtlerı tekaltlerl 

1- ~ 
451 - 1071 

1072 - 1488 
1489 - 1939 
1940 - ?.413 
2414 - 284'2 
2843 tli.. 

ı- 800 
301 - 800 
601 - 800 
901 - uoo 
ı20t- ıaoo 
1501 - 1900 
1801 - J10Cf 
2101 - -
2301 - blı. --

Beyoğlu )f&lmUdUrlilğünden 

Mülldye Asa. yetim• 
yetimleri leri 

ı- 880 
381 - 800 
801 - 1300 

1301 - 162S 

- • 

ı- MO 
501 - 1000 

1001 - 11500 
lMl - 2000 
2001 - 3000 
3001 - 3500 

ve avana. 

---

A.. ,_um MWJdye Jetim 
.,. tüalltleri tebtltleri 

1- 800 
301 - 800 
80J. - 900 
901-1200 

1201 - JIOO 
1fJ01 - JIOO 
1801- 2100 
2101 - MOO 
2401 - 2700 
2701 - IOOO 
8001 tJl. 

1 - ıso 
151 - 800 
301- 4SO 
451 - 880 
601 - 7SO 
7&1 - 8l50 
881 - bl. ----

Jı(ülldye yetim A.lkerl )'9tlm 
ve tekalltleri ve tekatltlerl 

ı- 300 
201- toO 

'°ı - eoo 
601- 800 
801 - 1000 

1001 - 1100 
1101 -1300 
1301 - 1500 
uoı -1100 
1101 - lll. -

ı-.., 
851- '100 
m - ıoso 
ton- HOO 
1401 - 1Tlf0 
1'181- IOOO 
2001- 2880 
2351 - 2'100 
2"101 - 80l50 
2051- !iL - ....... 

1 - Zat mlqlan eahfplerf11f!l muayyen llnlenh kf~lere mnr,caatla maqlarnu almalan llmmdır. A.bl tak41rde istihkaktan umum tedlyatm hltammc!a ftl'l!eceldlr. 

2 - Tet!Jyata ıabah saat DO KUZDAN - ON tKIYE - VE ON 'CÇ TIDN - ON YEDİYE KADAR d~vam olun•cılrtr:r. 

201-

401- -
601-~ 
801-~ 
1001-~ 
1201-~ 
ıssı - ll"." 
ıeoı -

'f' 

CnlvPrılte RektllrlUIDnden ı / Nafıa VekAletlnden: 
"' 

İlt&nbul 'ODlvlnlt..ı Tip, Hukuk, F.debiyat, P'en ve lktiat raJrtUtelertne 
ve Üniversiteye ballı Diftababeti ve Ec zam mektebine ı Eylillden tttbanm ta.. 
lebe lrabulbe blllınacaktlr. Yuılmak ~erin FakWte I>Qanbld&rtM 
't9ikala.rlyJe beNber mtıracaat etmele rL (~) 

Otuz yaşında 
bir kadının 

itiraflan 
1 - Bu.itmeye konulan ft: KU"1k Kenet.. mWu Dullarmid 

-

lstanbul Belediyesi ilanları · · 
- --

Tamir at6lyeelne lilzumu olan bir ta 11e elektrikli 19rit bı~ı maldlMli açık 
.-Utmeye koaulmuttur. Buna m lira bedel tabmin tdilmifttr. lartıııametl 
ltYmm mUclllrlUIOnde puiebillr. ta tekliler 2490 nunıarah kanuncla )'llJ)ı 
"9fq ve 315 Un 18 kurutluk ilk temi ııat makbuz veya mektubile beraber 
f • ' • 911 puariel1 sOııll aaat 14 de Daimi Eııctlnıende bulunmalıdırlar. 

(B.) C54T8) 

Rep9ine bel Ura •eter blçtİen ~ih Ç&qambada Kurtbağ mıhıUe ve IO

•lfmda Defterdar 11nhlm efendi medl"ele8bıde (bahgede bulunan tahtalar) 
.. -.. •tılmak Ur.ere açık art:mıı11.1& kosıulmu,tur. Şaıtııamui levuım mU· 
c1lrlllbde g6rtllebtlfr. lateklfler 88 ku nıtluk ilk teminat makbus veya mektu. 
16 ben.bel' 8 - 9 • 987 pazartesi gtınO Mat H de Daim! J!:Dcilmende buhuuna. 
lıdırlu. et> ClKM) 

kanalının 1 + 510 uncu kilometnamde yapılacak bt1J11k Şilt lnpatı. 
Kaolf bedeli "116, 141"' lira .. 6" ku ruttur. 
2 - Eblltme; 21 EylW 937 tarlbi u rutıqaa !alı gUnl1 uat tD fi 

(Btlfl 9 uncuda.) Vtklletlnde Sular Umum K::dUrlOtu Su Eblltme KomlQollu __. 
Bet on ıene aonna ne yapecaiun),, h llrf uautlle yapılacaktır. . 
diyordu. a - İltekliler, ekliltıu lll'tname ıl, mukavele projell, Bayın 

' B aözler 'li 1 1 f L L-tb genel 18l'tname11t, feıuıl prtıı~ ve projeyi ''S" Ura "M" kUlUI be"'1 
u zı n m pan s• U11.r• • bilinde Sular Umum Mtldtıruıttmden •labillrler ,_ 

Acaba ihtiyarlık beni amk her te1 • 4 - Ekailtme)'I girebilmü lçüa lıteklll~· ''TOIT" Ura '150" 
den ümidi keamit. yapyalnız kalnut muvakkat teminat vermeleri ve llabl • SOOOO" İtraıı'k mQmaall Nafia~ 
bir halde mi bulacak> taahhllt edflp muftffakiyeUt bltirdill'.U! ve bu kabil itleri bqarmakt& ~' 

Erkek doıtJanmdaıı hiç bimini ti oldutuna dair Nafıa Ve~ almın11 mateühltllk VHtkedll 
leVmiyorum. Herhalde bunlardan bi meleı1. . _ _. 
rilinl sevmeli öpenip evlenmeliyim. ltt.eldUerlıı, Wtllf mektu1'ları.,t ikin el ına4c!ede yuıh eutten bir Pi/! 
Fakat hangiainl) ~;• kedar Sular Umum lıltldtlr11\"'8ne makbus mukabilinde vermeıetl 

Y ·ı ledik k"ta ' • . POlta4a olaa pclkınt1er kabul e40 111ez. (2"8) CBmll atun ı er ce ı pıar, aınema 

lar ,tiyatrolar, gezintiler, enteresan 
şahsiyetler ile mül&katlar acal,a haya 
tımm bettutunu doldurobilecek mi) latanbul Delterdarlıtındanl 

Bir IUtn man.bbama iki '.ira be del tahmin edil4'ft Fatih yangın yerinde Eler evlenirsem daha bahtiyar mı lf! 
Ma Siııaa mıballMbıln imam l!•ut 10kafmda 180 tnel adada 8.M metre ol.cağım) En mühimmi ıu alacajım - .---. fi· .'L. 
,asli il metre 71 uatlmetre murabb&ı 11.humdald ana l&tllmak U&.?~e açılr kocayı bahtiyar edebilecek miyim) Ytd~edl lllll'aMr lı:ru hey mahaDıt YP et.4clelSnde J9lll w eUI 
ll'brmaya bmdmuetar. Şartn~eat le valllll mUdtırttıtunde g&111ebllir. İDk· Belki.... Kimbilir belki hayatta 0 • 11 .-;ııı ve 3'1 naltre 10 1Utlmetn mu n)>bu U'IUllll tamamı: 
Ullr 10 lirtlık ilk t.ntnat makbuz vay.ı mektublle beraber 10 .. 9. 937 cuma tuman aonra batlamalctacbr>. Yedltulecle !!nrabar !ıyu hey mlhalle ve cacSc1ellnde eül 11 a-
,eııu mt 14 de aDinıl Encümende bu lunmalıchrlar. CBJ Cft603) ..ı.i de göriifülmilftür. yıh ve 48 metre 92 1antlmetre murabbaı ll'llDlll tamamı: 

Beykoıı Umur yerinde neft Ranayi tirketiııin vergi ve reıbnler bommda1l OrtakOyde Dlvaa10ıu cacl~Dde k&1a takl ve )'81ll 11ve8111 •· 
dola71 prek b)'ltlarma IW&Mu tahtı hacr.e alınan 24322 kilo motöriln J1 A· ------------ yılı •v ve asatNama T20de119 PQı: 
futoe 1937 cuma gilntl saat 13 de ma hallintie açık artırma ile •tılacalı Utn SenG leftr merkezinden sım11 ol- EmlaöalDde "111 tlamet a.,llnl mahalltllmn 8'1-aller _... 
otmuu'. (B.) (l601) . clufum (81T8, Pillb num&rautnı z:ı. fmda k&ln llk1U)'9Dl11 11/1 A)'lll o.tladl odaJan buluDlll _., 

JCaruPç mU••••tma 1°"1Jnau o 1a,n 2T kalem elektrik mallıemeti qıil yt ettim, RUkmU olmadıfı Ula olu· dUkkbm 8960 da 1622 pe.71: ı:ır 
·~ kollulniuttur. Bmılann h~ Jlne 1337 lira 30 kurut bede( taQlin e- nur. Kflçttkpuarda Kantarcılar ve Deve ofıu yokqp 10bim4& Jıı1,1D 
damllUP. Lllt.eeU. prlaam•I l•vumı ıntldtlrltlfilnde g&ottlebillr. ı.tekliler Ali Çiçek ki yeni 18 h 4UkkA '° ... 1 
W mmıanlı kanunda yuılı veaika ve 100 rra 30 kW'Ufluk ilk temhat mat. 

911 
ve l!l&YJnm da 1 payı: 

lnls .,.,_ mektubtle beraber 6 - Q • 937 paazrtP.ai gUnU saat 14 de Da1nıJ SncQ. Mercanda Yavqça ş.Jıin mahıD•fnde UawacutJ ••"• klJa 
._.. bahmmahdırlar. (5479) 

1 
uıı ımanı eski ıes yeul 2'0 •Ylh dilkkbm 8' de 80 payı: 

Dl• o oru Toplrapıda leJuıt ala llllhaUellahı KaJaJm ......- J111o 
Adalar Mal mUdUrlOjllnden: Necati Pakşı 11 ayı11 ve 31 metre u .. ttmetre murabbaı anama nm•ı: 

.· ~ Mahalleli Sokalı Cinai Kıymeti Hiwsf Hutalumı berıtln •bth ıo dan Ortalrıt,de !Dftnyolu ~ eüi ve ,..S • '" T1 aJdı fi. 
~ Cami Ç&klr Mana.v Kuyulu &68 82 1'/M I ıkpm 19 u kaar Karıköy Tilntl rm '"dtıkklmn 1/3 pa11: 

Yent 22 Bahçeli A. ev. , meydanı Mlheuıdi71 caddeai No. Yukanda JU1lı mallar 10 .. 9 .. 937 cuma gllnll u.at 14 c1e 
'f1lbnda yuıh pJri menkul 1atı1 bedeli def aten ve ptttna verlJDwk o.. 112 de kabul eder. t11 bedeline latikruı dahili ve % G fal&U hulDe tahvillerl bbal 

• ~ mUddeti bir balta uatılmqtır. Sabt 28. & .. 987 cuıurt.ıl l'l· Salı Ye •uma ıllalerl ınt 14 dert lleıriıı % 7.1 pey akGelerüıi muanea ••kitten enel ;yatuvü ......... 
d 10 ~ A.dılır llalmUdilrlUIUude )'apılucJUır, lltekllltria )'Ul1I .. t. 18 11 1ctdar oaraaııdır. DttterdartıJc ll11U Eml&ll lıllldUrlllitlude ıpllfetekklJ atıf 1ma•~ 
it _.,.. milracaatlan. CM73) - cıatarı. (I'.) (U99) 



Türk Hava Kurumu 
Büyük PiyangQSU 

s . . 
8

:. ıncı keşide 11 Eylül 937 dedir. 

..... 
&ltm ..n tdlOlf&ID 21 00 il6 il.-29.601.075.6 
9UJulOI. • • • ~ • 17 .o IO.Ot> ı . -
VfakJJJ'. • • • 1 .990.b26-7 

IJM1!4ek' llııUlıılrler ı 

l'llrk tın-: • • 
-•aur _..,.., 

AltıD taıt kllograJ &.O;l4.4 7 ~ 
AJtma t&brili kabil .... c.aı ....... ,. 

L. .ı.un.283.o 

12.330 • 

et Merkez Benka11 
vaziyeti 

~ASIF 

~ ... • • • 1 

• ' 

Lira 

1 j.000.000-
.. ..,.. aJİceml: 

47.601.784.aS Acl .. feYIWlde. • • • • 
1.182.S.14 

a...- ..•• • • • 
~vtltdekl 8dlUIOtlat: 

u.rubte edtleD erralu outl,e 
acuuaua• ,., ... ..-. 
ıertne levflkaıı butM taratm. 

7.l~.172.cff 1 
4~16.0lJ7.7' 1 tt.tll2.180.10 

L 158.74~.563-

.ıaa valü t.eo<_,at L le' .@~2'7-;: 
8 

uyükE ikram ye: 50.000 Liradır. 
i~nda~ baıka : 15.000, 12.000, 10.000. liralık 
ramJyel~rle ( 20.000 ve 10 000) lirıbk IJller dö•lı.ler •• t>urçlu l ı 

ldlrtnl tıaldyeleı1 • , , , U 3.}.4~7.b72.64 40.5 79. 7 24. 70 oerubtt ec!ileD evralP ıaaktl)'e' 
oakb'ell. . l 145.261. 7Jti-........ ....,., 
K•rt••ıt• tamamen eltm oıara• Dikkat• ıki adet mükafat vardır. 

8' ' ~un!:~ıdaırlan herkes 7 jEylfll/93'1 gbü akeamına kadar billtill deiiltirlllll 

Dlrulıte edSlea nrakı nalrUyt 
-.ııııı. il 158.748.56.1-
KlaUDUD 1 Te il tDct mad- ı
clllertn• IPftkaD Ruble tar9o 

c,edavtlle ııtnt.eD vasedlleD '-· 19.0UO.UUO--
l\Mekı>Dt mukalıdt liheteıı leci ,. 9.CC0.000- 171251 736 _ 

8 . 
11 tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur •. • tmdllJI .. ırı tedtyat. IJ.496.827- 14.';.251.735-

YIUICi .................... 
ıNMI r•'' ... 11: 

RulH boDOlan. • • • J.oex>.000. -
naaıt .. .uer • • • • r 3J.2f;0.112. J6.29lJ.ltl.53 

Altına tabvtll k&bU dövtzler 
ntı.r dı'lvtzJer H &!acakl• 

cıtrtna l'tllltlyt?er1 • • ..... ft Talt.tllt ctl&ılaaı: 
L.2° .f98.373. 7 28.82'l.' 14.03 

105.180.064. 71 

KACADA 
SAICLADICINIJ 

ıneru11ıe edUea eVT•kı naıc. 

1 
• f tlyeabl ııartııııı ıabam tt ' .... 38. l IO. I 04.3C 

'taıı.UAt 1Ubar1 kıyuıttl' 

llulı••• • • • • • 

PAQ.A 
~ lertı.t eabarrı •e tahTllAt ~· J.796.331.6( ~ ı.906.435.P.0 

ı\ ...... ,, 

KUIU 
al• 

Altaı ft dl..tr Oıteı1H 
l'ab.tlAt tıaertae 

l- ö2.5 l 9. 1 J!:- s.6.i8. ';ti4. it 721.083.24 

c~s 
VAZİYCTI 

ONU rAİ%&.E 
OAN tAYA • vERlt-117 

l-IUSUSİ SAITlARIMIZI 
SoRUNUZ 

l-IOLANTS~ 
b'ANk:' ON. ~ 
tA" ö iN .. 

"---.... "AIC y PALAÇ-AlAlEMCi MAN 

il Alt e~ıet Demlryelları Haydarpap Ljletme 
dtlrlUğDndeo: 

lg ~ 8 • 937 tarihinden ıtibaren Haydarpal& - Adapaal'I ve lr:rnit -
!tın rn ~rasmda işletilmekte olan g~ zinti tren1eriJDia mtllpdır. lluhtereaı 
~:ıcre ilan o!u~ur. (5493) 

b ~-------------------· 
N etonarme KlprD Inpab 

afia Vekaletinden: 

., ..... , ........ 
ı llart 1131 tartbladeD iti.,.,...· 

l'elrb 

Ertuğrul Sadi Tek 
'3u gece ( Y eşilköy) 
.'ann gece (Büyüka · 

Ja) 
Cumartesi (Beylerbc • 
yi) 
Pazartesi (Bebek) 

Tiyatı .ı..mnda temsil verir. 

Halk Opereti 
Bu akşam Be 

,iktaf Bahçeain . 
de Zozo Dalma 
sm ittirakile 

HALiME 
27 ağustos cuma akpmı Bebek a• 

ile Bahçesinde Zozo Dalmasın ittira 

kile ÇAR O AŞ 

ZAYİ 

Hukuk ikiden sooı numaralı Univer 
aite hüviyet cüzdanımı kaybettim. Ve 
nitini alacağımdan hükmü yoktur. 

5001 Rauf 

SATtLtK ARSALAR 

Erenköy iıtaıyonu karpaında çamlar 

içinde aatılık analar vardır. ıteyenle.in 
Brenkijy Ethemefendi caddcıi 16 Nu 

maraya müracaattan .. 

ı· 1 - ile t~t ~kı ı.iltmeye konulan if: Karat vU&y• ... w Kant &lotlu ,oıu ..-
"İııiQ ~Ye Maraı - Kayseri yolu il%erinde SuÇ'tJ Ali Xayı ve Tekir köp -------------

llu tonarme olarak inpatıdrr. ' 

tııs •.. ~ ıtı.,u, D O K T O R \ı 2 _di>rt ~6Jh'ünJıı keıif bedeli (180.500) liradır. 
'""1 ~ ıne 31-8-1937 tarihin• mllNdll ulı ıUnll - (16) tİo Maliıı tı. ,: '°"' ve köprUlcr rellllll etıoiltme komisyonu odamda bJlllb sari Necellllln Alll .. 1111n 
.... ı _ Ptlacalmr. Her 1on ubahJon ockb buçuta 

lııobiıııııı ltı.ıiltıne l"rtnameıl ve bun• miltelcrrl cllf-2 evrak (90S) kunlı ...... ,qamı.n 17 den 20 ye kadar Lil< 
._

1 

4 _ ; ı- ve kllprüler rcialil!ndcn ıılmabillr. U tayyare a...-.man ikinci daire 
...._ 'trııı.J iq;Jımcye gücbllmek için ıallpl<rin (10215) Jidhk ..,vakkal ıcmL S nnmarada ~·kabul eder. 

•.;:-ııhitı~ ... bu gibi itleri yapobilc :eklerine dair ftklkdılial"" .. - Cumart,.i gUnllri 14 den 20 ye b ti.....:. •hbyeti fenniye ...;u.iyl• Ticaret Odul aiol1 ...-.. ...... et. dor haatalannı par-. Kurun, Ha 
. t dır. L.-- -'-·yuc··•--ı dalrupon muka· 
lh;ı. •teldu uw vau _ ... oı..., k"llıi •r teklif melrtuplanm i1<incl mad<kde yuıb outtaı Jılr ,.., ;..elin• bilinde m .. ,. .. eder. 
""' 

1

..:,: reillifine mübuz mukabilinde vennelcri muktuidir· ,_....ıa .. ___________ i l 

~ ler kabul edilmes. (2621) (.S092) -
Galatasaray Lisesi Dire tlrIDtltMleD 1 

,1 .... ~ 1tıbtren talebenin kayıtlarmm ye nilennwtne ı J:yltll ~ba cUniln. 
L.. 2 _ '.ttı 'batlanacaktır. ~ ""ıııa ııoI ve biltllnleme .ınıavlana& ı EylW -- ,ııatı iıllıloDIP ti 

&..,.,; ötre llln1ı bltlrlı-ırtır- Her ıleralıı ıımav ..,.ıı okal klll"I""' uılaı' çl. 

a llilecektlr. . 
.... "t etli Yii derslerine 1 Birinciteırin aabahı bqlanacaktD'· <Dtf'l) 

SEZEN 
TE.RZIHANESi 

Sahibi: thaan Yavuz Seaen 

Şık gıyınenıerın 
terzisidir 

mu euip m:ıdeller, mevalmllk metiıı 

ve tık kumaolar. 
l•t""'*' r• PolfMGM urpndt 

l>e"ı et Demlryolları lfletme uma• 
.... MDdDrlDjlndeD 1 e•- Hekimi 

~ vllııııııt ' -~ ~ ~· dereceleri .ıabi:ın de ııuıunan .-- w moorifel ..- Oı. ŞllllrlJ brtan 
~ to.!f Oınunı meklcpler ve Urj veroiteler Webealııe ıatlılk oıuııaıı .. Calalollu N...-ı,. cad. N~ il 
-..,_;ıoı 1. leye göre% 50 tenzillb ha vt bulunan DD/1 No. ıu h...,,.ı . yolcu (Caiıılotl• Bcunesl ~l 
~. ~ !937 tarihinden itibaren 9. ifletme -~ da ~ ola. r-. Z25IO Dıalim&t istaayonlardan alm&bilir. (151510) .... -------· 

4.500.000-
14.993.M2JU 

MI.Ol 1 • .t1t2.81 
MJ.Oll. 

[- Propaganda nanıar1 1 
~-==:-=====::s:=~ ~------==-==-

Klraııyoruz 

••tıyarua 
31 - BUWNllAZ r1BS4T Şieli 

ile Bomonti araamda çok itinalı yapıl· 
mış sekiz odalı modem ve ktlbfk klrglr 

ev ıabbırtır. 

---------------------~-

yeni.D en pir n modern köteei olan Y r 
nilebite otomobille eeki dakikı1hk ve 

yüksek bir mevkide genit bir uui da. 
bilinde Anfiteater tertibinde mütead. 
dit meekenli, oyun ve eğl~ee yerleri, 

bahce ve havuzlar yapllacakbr. Ser. 
mayedar bir p-up veya müteahhit mO. 

bendia araıııiıyor. 72 - ACBLB SATILIK BANB -
Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 -----------
.No. lı hane, klrgtr bina 8 odalı, sarnıç, 11 - UCUZ BA'llLIK YALI - Os
kuyu. bahoe. iki tarafı IC>kak. elektrik ~ Pata limaDJ nııtmı boyunda rıh· 

V 
a.uı:: bmda banyo yeri, btıyUk bahçe, yedi 

vardır. ( . P. 1V11U) 

KUraaut ayDt Jflr 

1~ - BBYOOLU CIBBTINDE -
60 • 70 bin lira atumda konf&'ll Ati• 

lık apartmıan araDJ10I'· -

oda mlleeddet yalı. -
satın alıyoruz 

caddeli ş.pmbaldral lltUJODımcla J1ls ..,ın. 11 - IUtUS PIYAZIO - zım. 
________ .....,_.__.....-..ı..w-ı wa m_.+•h çift blr Alman piya. 

...... , .... ~. Taklim Tarlabafı y ... 
fldll•llaW No. aG. (V. P. telt) 

blıktn'· ıe aray•nıar 
- 78 - Bakırköy ()lmalliye ~ 
einde dördUncil lllmlüteP karlJDld.ı 70 - 'l'•IWOllB VB ·DBllB - Bir 
26 D~ iki odalı ane acele utı. TUrk genel taglllset ve FrUı8lfıC& ter-
ı.ı.•-. •'V. P. 1980" --'• '- -'~ uawa cüıne yapar ft deri vcıu•ı eT.-v •·-· 

Mlieterrtll T1 - Tlrkge, J'nllllSC& ve lncm-
80 - Mübadele. Ankarada gUn geç. ıiaanlan bl)eD a,al amancla ev iflerlL 

tikçe kıymetlenen bir arasiden mikt&-
n kili _,... ve mıkMiliDde M6allel den do b'l ~ bir pnç dam cl8 
bulun b&\ttdar aenıtlerlnde mUnulp ırompahlllk arayor. ReferaU wrebftlr. 
bir ev atmak istiyorum. Yılı olması '19 _ K&4m wp erkek üç toCUP: 
mUreccabtir. bakmak Q1ere acele bir mUrebblye a· 

81 - JUrb bir ••. Ankarada Tllrki. JUJ10l'• 

Bunlan almak veya satmak iıtlyenlerln ve bu itlerle aJlkadar oJanlarm 

Ankara caddesinde V AKIT yurdunda V AKl7' Propoganda Servisine bizzat 

bir telefon veyahud bir mektupla maıneatJarlDda bütün bu ifleriode muvaffak 
Posta kutuıu: '143. Telefon 24310 

olabilirler. 

Muh&mm .. bedel (H000) ira olan vagon, ıvtomot.t ve 8*ir muhttllf kJie 

IO ve verenler. s. ıo. 937 euma ,unu u.ıt 15.30 da kapalı sarf usulü ile Ankarada ldan 

bbııwnda eabn aJntacdtır. Bu tee gtrmek 18teyenlerln 0200) liralık muvakkat teminat tle kanUDWI 
tayin etttll ft8lkalan, reeml patenin 1 • & • 1988 gOn ve 329'1 veya ı . T • t3T 
sin 36'6 No. lı nQabunada tntipr ~tmll oWI talim•~ datres~d.e aım. 
mıe vesika ve teklifierini ayni ~n u!t: 14,30 a kadar komıayon reialiltne ver. 

me1eri ı4znnc11r. 
Şartnameler paraau olarak Anka 1 ada malleme daareainden, BaydarpA. 

.. Telell6m ft ..t ~ ~· (&aT) 



Beşlktaşı Yıldız - Eski ŞemsOlmekAtlp 
OUndUzlU • Oecell ULL GU E 

KIZ-ERKEK 
Yuva - ilk • Orta kısımlan havidir. Almanca • Ingilizce - Fransızca 

TaOebe lkaydana başoanmoştoır. Acene ediniz 
Kayıt muamelesi her giln yap.hr. Telefon: 42282 

irektorlüfünden: 
1 - tık, Orta v~ Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kayaına başlanmıştır. 

2 - Bu yıl yen:den az ta lebe alm:ıcağmdan mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Eski talebe eylülillJ onurıcu ;:.inilne kadar gerek mektupla. ge ,.Pk mel{tcbe başvurarak k.ıydını yenile 

melidir. Eski talebenin eylüliln .wund.ı'1 sonra yapacakları müracaat kabul ed ı l miyccektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci sınıf?.ırın bütünleme ve engel sınavları evlilliin birinde, diğer sınıfların eylülün 
yedisinde ba.şlıyacaktrr. 

5 - isteyenlere mektebin ı<.wıt sactlarını bildiren tarifnnmı> parasız gönderil ir. 

Adres: Şehzadebaşı polis l\arakol~aı·kası. Telefon : 225'14 . , ................................................ . 
lstanbul P. T. T. ViJayet 

Müdürlüğünden: 

~ferlyete giren 8222 Sayılı telslz kan o I 
nu mucibince radyo sahiplerinin Ağustos 
sona na kadar en yakın P. T. T. merkezle
r ine mUracuat ederek ruhsatnam ele rlnl 
almaları IAzımdır. 

t- Ağustos-1987 den evvel ahnmış olan 
ruhsatnamelerin hllkmft yoktur. Ağustos 
sonuna kadar ruhsatnamelerlnl almıyan
lar evvelce l~An edlldlğl gibi ağır cezala
ra çarptırılacak ve bu mflddet hiç bir su
retle uzatılmayacaktır. 

9 37 Ucrellerl Eyllll sonuna kadar veri
lebilir. Ancak Radyo kullanılsın kullanıl
masın b eyannameslnlo Atostos ıeınde P. 
rr. '"f. Merkezlerine verllmlş olması beheme-
hal lazımdır. 

Huhsatname vermek için eski zamana 
a ld biç bir para lstenllmlyecektlr. (5167) 

.... Mm 

irk eti 
B•nat ÇIK•rdılı son 
pllklarını muhterem 

mUfterllerlne takdim eder 

- 'Sivub Veysel ve lbrah'l 
l 1S7 O Kayseri kirik havası 17 86 7 

Yeni Kör Oğlu 

Bay Kemal Günea 

B~yan Nermin 
Sarı bebe;. 

Gönül acısı 

Birinci smıl Operatör -

Jr.Ct\FEH rt\V VA tt l 
Umumi cerrahi Vtı sinir, dimağ 

CP,rrahisı mütehassısı 

Pariı T rp F akülteıi S. Aıiıtanı 
Erkek kadın ameliyatları, dımağ 

estetik .. Yüz.. meme, ka ~ın bu
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M n cc 8 o en 
8 den ıo a kadaı r; 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu , Parmakkapı. Rumelı Han 
~ No. 1 Telefon: 44086 -

lstanbu l 1·ı amvag 

şiı kelindPn: 
1937 yılının temmuz ayında tram 

1 
vay arabalarında bulunan eşyanın 

müfredat listesi : l 
Adet 

Muhtelif cins çanta 53 
Hirdavat 85 
Saoka, kasket, bere 24 
Çift bayan ve bay eldiven 48 
Tek bayan eldiveni 18 
Dolma ve kurşun kalemi 5 
Muhtelif iç çamaşırı 5 5 
Kumaş parı:;aları 4 
Deniz mayolan 1 1 
Ceket, pantolon, palto 13 
Bayan ve bay çorapl2 rr '" İ ft 1 2 
Bayan ve bay şemsiyesi 22 
Kitap, evnık. kağıt 48 
Fotoğraf makinesi 1 
Duvar hal,sı 1 
Havlu 3 
Savan ve bav """"kk;. l,.t~rı, çift 1 7 
r ift Vt' tel' C:OCUk patiği 7 
Yemek tası 1 Q 

"i...,,.rn tabakas. 3 
l.özliik ~ 
T esbih 4 

....................................... ., 
• nez ·I 

• 

vaffak o 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetlnde artmıştır 

~ildim. hemen ya 

n ölmü1 bir baldı 
lli. Buruımuı. sol 
muı ve ihtiyarla • 
nıştı. M~amafib 

<arakterim benilz 
~ençti. Danır ıe. 

ıiyordum, fakat 
ıiç kimse 'leni dan 
:Hı davet etntiyor
lu. Bugünün er. 
kekleri, gençJifl 
ırıyorlar. 

Nihayet bir cilt mOttha11r11 
ile istiıare ettjm. Dedi iri: Cildi. 
min "Biocel,,i c!ldi terü tue tu
tan krymetH cevheri • ualmlf • 

tır. Fen, son zamanlarcb "Bio
cel,.i genç hayvanlarda &izlen. 

mif cilt hilceyrelerin.ien istihsal 
çareıini bulmağa muvaffak ol· 
muıtur. Tıpkı cildinizin .. Biocel,, 

i gibidir.. Bu cevher; şimdi cil
dinizi beslemek ve' ıençlt>ttırmek 
için matlup niıbet dair!aitıde To 

kalon kreminin terkit>bde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve reıim!rrde ıö· 

rüldüğü gibi memnnr. :yetbah, 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

mıknatisin çeliği cezbettiği ıibi 

cilde son derece yapııma bassa· 
ıını veren buıusi ve lnyınetlİ 
maddeleri ihtiva eden yeni '1/C 

ıayet ince bir pudra ku?landıdl
Hemen hemen gayrimer't ol\ll' 

• ıudın, yağmurdan ve tıg~ 
ratı havaiyeden kat'iyycn mUtt' 
esair olmadılı için banyonuzu ı· 

' lırken veya aıcak bir 11lonclt 
danıederkcn terleııeniz bile yn. 

• zünüzde sabit kalır. Bu yeııl 
: pudranın pyanı bay,.et ve ori· 

• 1 jinal renkleri vardır. Bu casiP 
keıif pek büyük ve mali fedakir· 
lıklarla Tokalon müessesesi ta
rafından temin edilmiıtir. ve 
Tokalon pudrasına karrıtınlnııf' 
tır. Her yerde Tokalon kreın "' 
pudrasını arayını.z. 

Binlerce Tokalon müıterİ41nden müessesemize mektup 
yazanlann mütahedeleri, kendiliiinden ıelen ve kıy

metli delillerdir: 
l 7869 Yaban elleri 17 808 

Zeytun Karam 

Bayan Suna Yqar 
1 7 a 7 ı 1 ki koca alacağım 

Yeni kanarya 

Bayan Küçük Bedi• 
Penbeli kız 
Gözlerin tatlı olsun P ... cıt~n 21 

Cift bav terJ: ~j A • 
Yi 1ec:ek madde 28 
SiC{ort" saatı 1 • • 
t' .WC\O İr İ na)trn koJ ıtA ;ıı ti J 

( Krem ve pudralırınızı kullanmak auretile yüzümü. 
zün dü ve pürüzaüz hale ıeld• tim ıör düm. Bu hal u 
kadaılannun bile nazan dikkatini celbet ti.) 

M. F. S. M. Buru 

1 

Teknik Okuln MUdUrlüğDndt-n: 
1 - Okulumuz fizik Ji.borct.tuvan için lilzumu olatı 4998 lira tahıı.1n be. 

delli 223 •ka lem fizik aletleri iarlname ~ine göre ihalesi yapılmak üzer~ 10 • u 
- 937 tarihine rastlayan cuma günü Eaat 14 de Gilmüşsuyuııda Yüksek Mıi. 
l;.end's mektebinde toplanacak Jlan komisyonumuzda açık eksiltmesi yapıl.ı. 
caktır. 

Bayan için pırlanta yüzük 1 
Bayan içi nadi viizük 1 
1\1 ::- .:ıeni gerdanlık 1 

Bu eşya sahiolcri Ga!ata Hayne • 
man hanında Tramvay şirketi hare • 
ket dairesine müracaatl~rı. 

Direktörlük li 

2 - İlk teminat 374 lira 85 kuruş tur. Mektebimizden alınacak ırsaliy-~ ı =-••••P.::":"'::":=:~==.-.••im~ 
ile Yüksek Mühendis mektebi muhasebe&ine yatırılır. isteklilerin şartnameyi gö~ - DOK TOR 
mck üzere her gün mektebimize ve belli gün ve saatte ilk teminatlarmı yatır. Kftma• Özsan 
mış olarak ve fabrika mUmessi!i oldu'< larını bildirir vesikalarla ve bu gibi i~ 

leri yaptıklarına dair Ticaret Odası bt?lgesi ile birlikte komisyonumuza başvur. 
maları. (5512) 

.................................. 
Oroloğ Operatör 

Bevliye mUteh•••••• 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gUn öileden sonra 
2 den 8 e kadar: '?el: 41235 

Dr. Hafız Cemal 

(Tokalon kreminin yüdeki kabUcıldar için çok iıtİ· 
facleıini gördüm. Bu krem " eııiz pudnlarmız aayeıin. 
de düzrin • e beyu bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Melltuplann asıll•n doayal.rnnızda saklıdır. 

Afyonkarablsar Belediye RelsltğlodeJIS 
•.,e~ 

ı - Yapılacak :nşaat Afyonkarahısar Belediyesine ait yeni aeted1r 
Si inşasıdır. 

2 - Bedeli kelfi 49166 lira 63 kuruıtur. _..._ ·t e<IP' 
3- Bu inşaata aid f ennt ıartnamf!, eksiltme !Şartnamesi, resiın. ket' 

lan 225 kuruş mukabili Afyon BeJediye sinden verilecektir. • ~1' 
• - Bu inşaat 17 • 8 • 937 tarihin den itibaren 7 • 9 • 937 tarlhiJle e~-~~ 

yan Salı gününe kadar yirmi bir gUn müddetle ve kapalı zarf usuliY1
e ğaziç· Lisesi 

·o·rektörlüaünden: meye konmuştur. ·-·' ~ 
IAHlMAN lll:KIM k--hl,,.-

5 - İhalesi 1 - 9. 937 tarihinde Salı günü saat 15 de Afyon ~-
Orta okul ve lise ıon ıınıf bitirnıl'!, engel ve bütünleme sınavlarına 

1 
bir eylülde ve diğer sınıfların bütünleme ve engel sınavlarına 7 eylülde ve 

olgunluk imtihanlanna 9 eylülde batlanacaktır. Programları öğrmek üzere 

allkadarlarm mektebe mllracaatları. 

Dahiliye Mütehauı.aı lediyesinde encümeni belediyece icra kılınacaktır. -~ 
Pazardan bqka &1J,DJerde Oğleden llODJ'8 ı>elı, 

la&t (2,15 tan e yal kadar t.tanbıılda Divan 6 - Teklif mektuplan mezlcür au.tten bir saat evveline kadar 

Yolunda 0041 oumarah buauat katımeatndt encümene verilmiı olacaktır. 
but.alarmı kabul eder. Salı, cuınartem p 
ıert •bab ''9.~12 .. eaatıert hakiki fuka.ra19 

mauuıtur. Muayenehane .. n teletoo 

7 - Muvakkat teminat mikdarı: 3687 lira M kuruştur. 

Sahibi: Aamı Ua Nepiyat ıeneI direktöril R. A. Sevenıil 22388. KıtWr telefon: 210«. 

8 - Taliplerin en qağı otuz bin 1i ralık yapı i3i yaptıklarıDB dait 

Bakanlığın.dan almmıı ve ehli~t vealkasmı ha.iz bulunaca.kt.Ir. (5461) 


