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INGIL TERE VE SOVYET1

Bugünün gıl taş kalmıyacak 
RUSYAYA KARŞI Dönümünü nasıl 

Kutlulagacağız? 

Berlin -Roma . Ve 
Yarın, 15 yıl önce baş kumandanlık 

T k O meydan muharebesini kazandığımız O y kutlu gı.inün yıldönümüdür. 
, 26 Ağustosta başlıyan ve 3() ağus· 

Mihveri Harekete G 
tos muharebesile tamamlanan bu za-

t O ferimiz bize bugünkü hür \'e müsta· e c l kıl Türkiyeyi tem~ ettiği için ya-
' lrın, hatırasını ebedıyen unutamıya-

ltalyanlarm İspanyollara 
cağımız en büyük bir günümüzdür. 

Japonların lng •ı ıı•zıerı• ve 1 Her y~l olduğu gi~i, ?'?rın da, bu mutlu gi.ın memlcketımızın her tara-
fında ve şehrimızde parlak tezahü • 

yardım etmesi Sovyetlerl• f3hfl•k•I ra~~ ~~~~ı:n:e~~=t~:·bahieyin sekiz· 
den dokuza kadar İstanbul Komu -

Bütün Franko kuvvetleri Mad
rid önünde toplanıyorlar 

Bir dünya harbine yol b • ı • 1 tı:mlığında tPbrıkler kabul edilecek, . aça 1 1 r Vil'ıyet Parti ve Hava Kurumunda 
bayramnlşma olacaktır. 

Saat dokuzdan itibaren merasime Madrldde koca binalar geceleri yalnız bomooıarıa 
işitrak edecek olan askeri kıt'alar si- aydınlanıyor 
vıl ve askeri mektepler, esnaf teşek- Pari3, 28 (Hususi) - Santander ~<:::><::><;::..oe::::><::::-<:><::><:;::,..c:::><;;:~.<;;>~~ 

, külJeri Beynzıtta Üniversite mey - Şehrini alarak Şimalde, Madrit etra- Yı·ne bı·r ı·ngı·ıı·z 
danında ye ralacaklardır. fındaki kuvvetlerinin arkasında dos-

Sat 9,3° da İstanbul Komutan Ve· man kuvveti bırakmıyan İspanyol 
kilile Vali bu meydana gelecekler, asileri artık İspanyanın bu eski \'C 

kitaat ve mekteplileri teftiş edecek· bi.ıyük payitahtını sınır içine olmak 
· '· )erdir. Teftişten sonra en kıdemsiz üzeredirler. 320 bin kadar tahmin edi-

• • gem ısı 
bombalandı 

. _ •. ,, 1 ve en genç bir zabit bu büyük güne 'len nsi kuvvetlerinin çoğu Madride 
~ ~ Londra, 29 (Hususi) - Hangi dev-.... ~~ j ait bir hitabede bulunacak, buna Ko· hareket etmişlerdir. Buna mukabil lete ait oldugu malum olml'-'an bazı 

""._ ilfl',· mutan Vekili cevap verecek, mütc- c h · t k etle · de 11.!lad ·ı·d· J 

~ um urıye uvv rı ı' 1 1 tayyareler İspanya sahılleri yakının.-
' ..,, • akiben Üivnersite kapısı önüne ku· terkctmi'"·ecekleri için bir seneden t 

J dıı Bremkın ismindeki ngiliz \'Upu-~~ rulan tribüne geçilecek ve resmigc- fazla .,üren dahili İspanyol harbinin runu bombardıman etmişleı·dir. Y ı-
çidc ba~lnn~dca~ltı~. k d 1 t en kanlı, en mı.ithis safhası ba~lam::ık purun telsizle imdat tal<'bine bır in-
Resmıgcçı " ış ıra · e en a ay ram- .. . . . . . 

\'8' •olunu takip ederek Taksime ka-ıuzcredır. gılız torpıdo muhrıbı ko mustur 
y )ıkrıcaktır. (Devamı Z inci sahifede) ~ ~ 
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Berlin Tokyo cek ''e sonra kıtaat garnızonlarıı Roma merasimi yapılacak, hayra~ cekik - a ancı ve sa ıcı ıpe 

Pnris, 2a {Hususi) _ Akdenizde J 1 1.. _ • ı • mektepliler mekteplerine dönecek - b f k 
İspanyol gemilerinden başk:ı İngiliz apon ar ngı iZ lerdir. Gece fener alayları yanıla - çora ın ar ı 

' 

ca. k, şehir ve binalar elektrikle tcn-gemikri de Jıucuma uğruyor ve bu 
huc:umun nrkası kesilmiyor. İngil _ 

1 
vır olunacaktır. 

•ı e e o r Yarın avni zamanda Hava bayra-tcrenın protestosu, Akdenizdeki ge. gemı erını arıy r a J 

milcrinc mukabele emri vermesi de mıdır. Bu bayram 6 gün süreC'ektir. 
fayda vermedi. General Franko fa- Hava bayramı münascbetlle yarın 

İ , Londra, 29 (Hususi) - Japonlar tarafından Çin sahillerinin abluka Eskişehirden bir hava filomuz gele· 

iki gün sonra artık bir damga 
ile herkes anlıyabilecek .. c:ist spanya hükümcti namına rcs- ed'Jm · d 'Ik d f l k d" (Ş k' ) dl i ıı· t' t ., ı . :sm en sonra ı e a o ara un, en ıng a ı ng ız ıcare ccktir. 

men bu taarruzlnrm kendi tarafından gemısı durdurulmuş ve içinde ara~ tırma yapılmıştır. -=ıı:::z:ıa: Scnelerdenbcri yalancı ipek çıktı. 
yapılmadığını bildirdı. Zaten taarruz Geminin kaptanı hadiseyi Japon denız makamları nezdındc protesto A •• Kadınların ve -tabii- evli erkek-

(Devamı Z ınci stıhiff!de) etmiştir. rdz, QrQSl guçııerin bu yalancı ipekten ne c:ektık-
-·•"'"""'""""'"""'""'""""""""'""""""""''"-·•"'"""""'""""'"'""'"''"""'""""' ···-·-······-····-·· .... - ........................... _ ... ,,..__ Kesilen yağmur ~:~ ~;:1~;;;~:~.d!1;::'.ı.::;'~;~~:,;;: 
70 nci ölüm grupu Hatay -·-- lnncı ıpeği. snhisinden fnrketmek 

Mahsule zararh güçtü. B.una karşı hı.ikumet bir ka· 

Ş h Yol ndaJ rar verdı: ang ay___ u . Halk arıtk kan qo 1 EylUJden itıbarcn ipekli çoraplar 
damgalı olarak satılacaktır. Bu su • agv lıgor retle sun'i ipekten yapılan çorap -Çinlilerin müthiş mukavemeti 

Japon tekniği ve fedakarlığı 
karşısında çarpışıp duruyor 

Jarın hakiki ıpek diye satılması im-
Son gelen haberlere göre Hatayda kiını knlmıyacağı gıbi, bütün çorap. 

Ağustos ayı içinde geçen müessi{ ha· lorın da cins ve kalitelerı halk tara-
discler neticesi yaralanan Hatnylılar fından kolaylıkla nnlaşılabılccektır. 
o kadar çoktur ki, Hatay hastaneleri Şehrimizdekı çoı p fubrıksları se-
tamamile dolmuş, bu yaralılardan bir n de 1,100,000 ıpek corap, 400 bın 
çoğun •n evlerine yatırılarak ayak- merserize ve C'rkcklerle çocuklar ıçin 
ta tedavi edılmeleri zarureti hasıl de dbrt mılvon muhtelıf cins çorap 
olmuştur. yapmnktndırlar. (pek -·.. ~~~ ~~ 
Bir Tayyare fllosu geliyor .. , .. .. 

Altı tay~aı:eden m~rc~k~.P bir fi- lstanbul sokaklarında seı ... ,- Agzı kırmızı balmurnu ıle muhurıe.. =ı !omuz, cylulun bırmcı gunu Anka -

radarı hareke~le Eskişchire gelecek Kaç gundenbcrı bazım durup din- -- nen bir kumandan 
ve oradan dogruca İstanbula uça - lenmeden yağan yağmurların ardı 1 

caktır. Filomuz, tayyare ~~aftnsı mü- bugün güç kesildi; hava açıldı. Fakat IA d u·· ham ı·d sarayın "t!a 
nasebetıle şehrimizde muteaddıt u- hararet derecesi henüz bi rhnfta ev- U 
çuşıar yapacaktır. velki günleri aratmnktadır. or. 1 bı· r tokat şak I rtı Si '· 

·- talık serindir ve bundan dolayı bu-
1 t Bankası gür. pazar olduğu halde gezinti yer-

iş Bankcısı eylUI -ortalarında İsken- lerine halkın akını geçen hr.ftalara lkı· mu·· thı·ş rakı·p • Bozcaadalı 
deı un ve Antakyada birer şube aça· nazaran nz olmuştur. • 
caktıı. İskenderunda t~sis edılecek Son yağmurlar, mahsul içın fazla H p H R • p 
serbo:t mıntakanın yerini tayin ede- gelmiş, bir çok bostanlar ve bağlar asan aşa ve • amı aşa 
cek olan mütehassıs heyetimiz de ey- yağmurdan mutazarrır olmuştur. 

Japonların U{'Jrunda canlarını fedaaan ce'<inmedlkle'rı ltılün haftasında İskenderuna gıde - Şehrin bir çok sokaklarını su bas -
imparatorları (Yaıısı 2 nci sayfede] cektir. mıştn·. 

Balkan deniz harbi 
Donanma Erksnıharblye Raisi, Bar· 
baros, Mesudiye, Mecidiye, Derne sU· 
vsrileri, Filotila Erktinıharbiye Rehsl, 
heyeti sıhhiyQ reisi, '!auf kaptana 
hUcum emrini bildire" işar~t' yUzba· 
fısı, Barberos,ikincisi / harp .içindeki 
bateralorını, mUşahedcterını" söylU· 
yor ve tarihe karanllk ka'ııhıt hAdi· 
aelertn iç yU ?Ulerlnl~'anıatı vorlar .. 

·~ 

Amirallerin hatıra· 
larından sonra.: 
PERŞEMBE GÜNÜ 

başlıyor 

SEL ALTINDA BİR KAZA 
Aınasyanın Gümuşhacıköy kaza -

sını sd basmı.5, 180 ev ve bir çok har
man sular altında kalmış. y<'di kişi 
boğulmuş, bır çok kimse kaybolmuş 
100 hayvan mahvolmuş ve zarar bir 
milyonu geçmiştir. 

Vapurlarda çah,anlarİn 
hüviyetleri 

Meinleketıınizdeki bütün vapur ve 
seyahat' acentelerinde (alı'şanların 
hu.ı.:iJ et, adres, tahsıl derecesi \'e 
yaptı.klan i lcri günden bırer cet\ el 
h z r'iirım kt riı 

1313 ı ürk- runan harbinde vaL.ı~e oıon bir plyaae 
fırkası ıstirahat halince IKen,. (Yazuı 2d J 
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<? iiniin aliılert 
• . . . , Madrit şehrinde 

Her keskendı arabasına bınıgor,1 T k 1 k 
k d •t•• k .. ...... 1.. aş amıyaca 

en l Ur USUnU SO g UY07 (BG.§tarafı Nrinci sahifede) 

ispanyada Gizli 
,,. 

lngilterenin 
istedi"ği 

harp 
Japonyadan 
teminat 

Paslı su 
Tenekeleri 
Toplanıyor 

1 
stanbulun otomobilleri gittikçe zaman Arnavutlukta ya bir i!':yan fspanyol hükumeti, Madridin ziyaı 

d f k , nh t d k l b ~k t artık harbin tamamile kaybedilmesi (Birı'nci sayfada .. d-·-) 1 Almanvanın, Sov'-·et Rusyadan en-azalıyor. Baksanız a, son e a1 çı ıyor, y u a ra a ır suı as ,. ...,.,.,,. ol ol • 

d ·ı· d · 1 l · i l T,...,b .• n t k d demek olduğunu bildikleri için bu ıeden tahtelbahirlerin de, tayv"rclc- dic.t' ctmiyerek kuvvetlerini is.tediği muayene c ı ıp e, ış eme erı - yapı ıyormuş.. .. u, amze ·1z a . _ . . o1.. ~ 

çin ruhsat verilen otomobillerin sa- bu suıkastten korkuyor, çabucak boy- ş?~rı bırakm~mak uzere 250 .bın ~:· rinde Franko hükumetine ait olma - gibi kullanması, hele karada I talya
yısı topu topu 900 imiş .. Biz, bu raka- 1nu bükük dul kalmaktansa, evlenme- Işı) e yakın bır orduyu şehr.m mu- dıgı tesbit edilmiştir. O halde bu ta- dan y \rdım görmesi ihtimali Fran _ 

Pis kaplar kullana• • 
sakalar cezalandırd•d 
Bcledıye zabıtası, Belediye ni~ 

larına aykırı hareket edenlerle ~,ı 
cadele etmektedir. Bu arada saka 
da \•ardır. -41 

Sakaların TErkos çeşmelerindc1\ 
diger çeşmelerden doldurduk~ar~ 
nelteler paslı görulmuş ve şıın ~ 
kadar 200 ü mütecaviz su tene 

toplanarak imha edilmişt..ir .. ~asi~ 
tenekeleri, halkın sıhhatı uzer pil 
çok fena tesirler yapmaktadır. 

mın bile dog~ruluğuna inanmıyoruz. mevi tercih ediyormuş .. Kral Zogo- d~faasına ayırmışlardır. Ş. ehır artık arruları :> apan hangi devletin harp b 
ol bır h d Ge sayı endişeye düşürmekte, u su -Ç .. k .. b" k b"ll d a 40 t k · p-ı.. arp manzarası arze ıyor. ce- vasıtalarıdır? Londra ve Pariste bu un u ır ·ısım otomo ı er e var nun Y şı ı ar ı geçıyor. CU'>at ya- 1 . h _ . . • . . . retle fngiliz _ :Fransız ittifakı her za-

kı, işlemek için müsaadesi olduğu hal- kısıklı bir adam .. Bir türlü evlene - erı'. e. ta~af zıfırı karanlık ıçınd.~dır. meçhul de\ Jetin ismi mallımdur. 
de işsizlik.ten işlemiyor ve garaja çe- memesi tuhaf değil mi? .. Bu g;dişle Ta: ı~r~kıe .. ka~şı he~en her yuk - Diğer tara!tan Uzak Şarkta Japon mankinden daha zaruri görülmEkte· 
kilmi7 bağlı duruyor. Beş altı S<'ne ev- galiba, hiç evlenerniyecek ... Düsüne , se~ bın~.mn ustunde muda~aa topla~, 

1
ta) ya releri Ingıliz Sefirine ,.e Sov- dir. 

vcline gelinciye kadar İstanbulda 2-3 
1 düşüne aklımıza sadece şu tedbir ge- mıtralyo.~ler ''ardır. Şeh~r gecelen yet Rusıa Sefarethanesıne ateş aç- Vaziyet, İngiliz ricalinden Çurçilin 

b in, hatta daha fazla taksi otomobili liyor: Evlenmek mutlaka ,·erdiği bir yalnız duşman tayyarelerınd~n atı - tılar. Sovyetlcr. Japonlara karsı son dediği gibi şu iki kelime ile hulasa çok sakaların paslıf tenekeler kll1~ 
dıkları görülmüştür. Ka1amalık ~ 
çeşme başlan, memurlar tarafıtı 1' 
vakit vakit teftiş edilecektir. B~~ 
pis kablar içinde su taşıyan sak~ 
şiddetle tecziye edilecektir. Bir 
halkın elinde de bu şekilde psc:lı 
tenekeleri görülmektedir. 

vardı. Hepsi de kazanırdı. Acaba, es- karar halindeyse, tac ve tahUndan lan .b~mbalarla ve korkunç bır kızıl- derece müla) im ,.e uysal hareket et- edilebilir: 
k iden 1stanbulun nüfusu daha mı hemen feragat etsin ... O zaman. kız lık ıçmde bazı bazı ve yer yer aydın- tikleri halde mütemadiyen tahrike - Cihan harbinden evvelki gün-
çoktu ? .. Yoksa, şehirde otomobile bi- bulur .. Ağabeylerinden ders almadı lanmaktadır. uğruyorlar. Hele İngıliz Sefırinin ya- ]erden daha ,·ahim günler ynşıyo -
necek bnbayiğitler mi azalıyor?. As- mı , ncaba?.. -- ---· ralanması İngiliz efkarını son de- ruz. 
lına bakarsnnız ikisi de doğru .. Hem Jt.. A /manga ile rece hey<'cana getirmiştır. 1 • • 
bir çok kimseler, iş için Anadoluya Atık olan bu• İngiliz Kralının iştirak cttif,i iç- Londrn, 29 (Hususi) _ İngiltere 
gidiyorlar, hem de artık otomobile dala bir kadın venı·den timada bu tahrıkata acflc: mukabele .1 ~ Hi.ıkumeti, Çindeki Sefirinin bir tay-
verccek fazla para yok.. Yalnız bir edilmesi kararı verilmiştir. Mesele Edı·rnenı·n pla-nl 

M k l yare bombardımanı esnasında uğra-noktayı unutmayın: Eskiden otomo- Kazanovn isminde, tarıhte ismi ge- u••ZQ ere er artak umumi bir mahiyet almaktadır 
bile bınen zenginler, şimdi, bizzat çen bir serserı var. Bu adam, yüz el· ve Akdenizde İtalyanın İspanya) a dığı taarruz üzerine yapmakta ol - yapıhyor 
kendılcri birer otomobil aldılar, ken- 1i sene evvel, Avrupada çapk·nlıgı, l fttısot müsteşarı gene yardımı İngiltere) i hem burada meş- duğu tetkikatı bitirmiş ve kat'i ka- Profesör Egli, Edirnenin imar P 
di arabalarına biniyorlar. İstanbul sefaheti, ahUıksızlığı ile tanınmış bi- Berline gitti gul etmek, hem de Uzak Şarkta iz- rarını vermiştir. Hükumet, üç mü- mnı tanzim için Trakyaya gitrni 
sokaklarında hususi otomobillerin ne risidir. Vaktinde, bütün kadınları ka- Alman)a ile yeni bir ticaret mu _ zeti ncf~mi kırarak oraya yüklen - him tnlebi ihti\·a eden kararını bir Edirneyi süsliyen Türk abideleri 
kadar fazlalaştığına dikkat etmiyor fese koymasını bılirmi!'; .. Hatta bu kavclenamesi akdetmek üzere Ber- mek gibi İtalyanın işıne gelecek'bir tnota ile dün akşam J aponyaya bil- planda ön safa alınmıştır. Pliin ) 
musunuz?. serserinin, bir kaç fılmi bile vardır. linde mi.ızakerelerde bulunan heyeti· 

1
vaziyet ihdas edilmektedir. dirmişti!'. Bu notada şunlar istenil- başına kadar ikmal edilerek tatbı1' 

Demek artık, kimse kimsenin ara- Hayatı sinemaya geçmiştir. Bütün mize başkanlık eden iktısat Veka _ ı Sovy'Ct Rusya, Şimali Çirun Ja- miştir: ta geçilecektir. , 
basına binmiyor. Herkes, kendi ara- kadınlar, bu herife vurgundur, der- leli Müsteşarı Faik Kurdoğlu dün ponya tarafından işgali üz rme kuv- 1 _Japonya tarafmdan resmi tar- Diğer tarnfüın, Tekirdağ ve Viıt 
basına biniyor , kendi türküsünü söy· ler.. İktısat Vekilinden so ntalimatı almıc vetlerinden mühim bir k1smını bu- nin haritalarının yapılmasına bııJ 

:ır: ziyc, 
Jüyor. Şimdi, senelerden sonra, bir senç ve Berline hareket etmiştir. r ada tahşide mecbur olacak ve Al - lanmıştır. 

2 - Hadiseye sebep olan tayyare-* kad ın, K nzanovamn mezarı başında manyayı sıkıştıramıyacaktır. İngil - 1 t 1 Adllye-t-erfı"lerl ... _ Al· Ek · ci erin cezaya çarp ırı ması, Guzel 'arkı Ut:kliyormuş .. Kendısine, bu mezarın 1 remın tere, Japonyanın bu yeni harpte mu- , 
.. 3 - Bu gibi hadiselerin tekerrür Yeni Adli'-'e terfi ve tayin }istl yanında bir de k abir k~zdırmış.. O- cenazesi vaffak olması üzerine gözünü kendi " 1'ıf' 

dinleyemiyoruz ltınce de buraya gömülmesini vasi- ltopraklanna, hatta Avustralyaya Ç<?- ıetmiyeceğine dair teminat . sinden İstanbulu alakadar eden 
E l • Jd · "b ı · t k t t · B "· d d 1·d· h t Bil ·ük vatanperver Namık Kema· Sivasi mehafilde sövlendiğine gö· mı müddeiumumiliğe bildirilınişdt-y u en ıtı arenJ cenaze erı ar ı ye c mış.. u 1'a ın ya e ı ır, ya u vireceğıni anlıyarak buyük kuvvet- ol ol r) 

Bel d. kald k B · · · s· da salak D " ·· ·· d -1 ·· lin ogwlu Ustad Ali Ekremin cenazesi r", notada Şangha'' beynelmı"lel mın- j Bu iiste'-·e göre şehrimizde birJ e ıye ıraca . u ış ıçın se ı .. uşunun.. a am o muş. lerini Akdenizden ve ana vatandan ~ o1 ol Jj 
güzel .Jn imam angaje edilmiş .. demek yılJardan sonra, bu kadın Kazana - dün büyük merasimle kaldırılmış ve ayınp Uzak Şarka yığmıya mecbur. takasının bitaraflığı hakkında bir is- müstantik Rahmi, Sultanahmet S rtfJ 
bundan sonra, cenaze merasimleri vaya aşık oluyor. Resimlerine baka- asri mezarlıkta Abdülhak Hamıt ve olacaktır. tek yoktur. Üçüncü Ceza Hakimi Kamil, Altı 
gu .. zel ~esıı· hafızların, ı·mamların ı"ı::. rak, fı"lmlerı"nı· seyredere,· mı· vurul- Üb ydullahın yanına gömülmuştür. Hukuk azasından Tahir, MüddeiıJ 

- ~ ~K U11nınıuımnnntutmınoruıumtPHtUtt1UUUH1tuaen....,...ttutıııınnnıuntıuu11ııt1ıtuııH11ıın111uııunnnıuıunumunıııunnı ı oJ 
tiraki ile olncak .. Ne mutlu İstanbul- du acaba? .. Kazanova sağ olsaydı, mumi mua,·inlerincfon Cevdet 
1ulara, hayatlarında bir türlü güzel belki, bu kadının hareketinden mem- BUyUk çekmece 70 ncı• 0·• ı •• m grupu dukları yerde birer derece terfi ~ 
şarkı, güzel ses dinlemiyen hemşcri- nun olmazdı .. Çunkü, çok zeki bir a- Vilayet, İstanbul - Avrupa asfalt . U . mişler ve hakim namzetlerinden 
Jcrimıı. hiç olmazsa öldükleri zaman dam olduğu rivayet edilen Kazanova, ve demiryolu üzerinde bulunan ve d mine de Trabzon hakim muavinl1 

güzel ses dinliyebilecckler.. Buna her halde, böyle bir budala kadının mühim bir zirai ihraç iskelesi olnn Şa nghay yol un a ğine tayin edılmiştir. 
da şükür .. Artık, hep ölmiye hazır- aşkını kabul etmezdi.. Büyükçekmecenin inkişafı maksa - -- • 
lanalım, bari.. * dile kaza haline sokulması içın Da- Dumlupınarda yapllac• * Anlaşılamayan hiliye Vekaletine müracaat etmiş ve Tokyo, 27 (Hususi) - 70 ınci ölüm 1de Şanghay civarında kain Nanko merasim 

Bir türlU evlene• bir s ır var bu takdırdc buraya yeniden 10 bin Grupuna mensup Japon askerleri ka basını bombardıman etmiş ve 30 Ağustosta Dumlupınarda ~B~ 
göçmen de ısk"n e:dılebıleceginı bıl- Çinlılerin şiddeth mukavemctıne rağ- yuzlcrcc kadın ile çocuğun öli.ımünc lacak merasimde Cumhuri)et J1 

mi yen bir kral Şu İspanya hf diselcrine bir türıu·· dı"rmı·sıı·r. ş h 30 kil b l t Partisi adına bulunmak üzere, p,r . men ang ayın · ometre şıma - se (p o muş ur. 
akıl ermiyor, vesselam.. Şimdi de, Dahiliye, vı;:ıyetin bu 1ckliCıni lınde ilk karaya cık<m ve uç kılo _ Sıvil halkın bu şekilde bomberdı- ti Umumi İdaıe Heyeti azasından Ha) ret cdılecek bir iş .. Arnavut -

Juk Kralı Zogo, senelcrdenberi ev -
lenmıye karar vermiş; fakat, bir 
türlü bir kızcağız bulamıyormuş .. 
Zavallı kral. İnsan kral olunca, her 
istedi,)ni yapabılir gibi ge1iyor. Fa-

kat, i5te Arnavutluk Kralının hali... 
Zogo, şimdiye kadar bir çok prenses
lere, asılzadelere, milyoner kızla -
ı ına tnlip olmuş~ Kızlar da raıı olu
:vorlarmış .. Fakat, tam çöp çatılncağı 

Bask Hükumeti Reisi ve erkanı Fran- tetkik etme-kte ve bu istegın ~erine metrelık bir saha) ı göğüslerini kale manı kasabada büyük bir panik u- Cevdet Kerim İne.edayı dün 3,15 t 
saya iltica etmişler .. Peki :ımma, İs- gctırıleccği anlaşılmaktadır. yap rak tutan askerlerden bu grup, yandırmıs ve tüyleri ürperten sah- nile sehrimizden hareket etıni 
panyada hükumc:tı kım idare ediyor? hiç bir ş vdcn yılmı) arak ve hu bı- ne .re m~:ydan vermiştir. Bay Cevd t Kerim İncedayı D.ını 
Baz1 devletlere gore asi, bazılarına MalQI gaziler ri ölen 31 kada~ının yerini tutarak ÇİNLİLER1N YENİ TABIYESİ pınarda bir hitabe irad ed kt · 

göre muharip, bazılarına göre de Malua gazilerin yıllık li:ongre!eri kendini ate .e atmıya hazır fedailer- Şanghay, 29 (A.A.) - Emin bir eı·r tara-Handa i .. d' 
müstakil bir hükumet reisi olan Fran-

1 

bıtmiş, yeni idare hcyetıne mühim dc:n muteııekkildi. mc: inb. dan öğrenildiğine göre ~;akın- 1 aı-
konun biJe ne olduğu bellı değıl... vazifeler vcrilmistir. Bılhassa ordu 1 Bu suretle bir hayli teldat ver - ,c

4
a Ştınghay civarında Çinlıler tabi- yapıyorlaf 

Huliısa bir sır var amma, ::ınlasıla - mallıll~rınin aralarında mütekabıl bir dıkten sonra karaya çıkan Japonlar, yelerıni değiştireceklerdir. Çin kuv- Roma, 29 (Hususi) - önumüzd 
madı , gitti .. Allah encamını ha) H'Y· sıgorta teşkilatı yapılacaktır. arkadan donanma ve tayyarelerin hi· vetlerınin Liuho'nun garbinden baş- ay bidayctlcrindc İngilterenin Ak 
live.. - - -·· -- mayesınde gelen 50 bm k~ılık or- l\I 1. · V d f 

ol lıyarak Şanghay'ın garp mahallele - uso mı ene ige gid C<'k 'e 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kay~aka~lar arasında duyayolaçmı~~rdır.Şanghayaakın rinekadargitmck üzerehaz~lanmış Venedik lima~ı tlya~t edecek 

- · M h 1 1 S k k e':ien kuvvet. işte böylece Çin topra· H""k. t 1 T f 1 nrl 

Yen 1• tertı· eden il l j unAa oıank Karı,} erk ayma -:m: ~ın:ı yerleşmistır. olan bir hatta kadar çekilecekleri talı- u umc ngı ız 1 osunu ~ genera er ıgına .. yva ı a ·ma_ amı Husnu_, ŞANGHAY ÖNÜNDEKİ ŞI.DDETLİ . a·ı k . B 1 . . bir şekilde 'karşılamak üzere mu ...J 
a ır oy ayma ·amlıgına Emırdag ı.ıARP . . • zam a1.ır ı ar vapma a ır. 

___ ~ krın mukavcmetı kolaylaşmış ola - u 
1 
.. ,,. eli:~ ·d 

1 
i 

B k k K k - l mın c ı m<? tedır. u suret e Cınlı- h 1 kl kt d BiZV 

l • kaym. J..."tlmı Ahmet ve Golciık kay- L d 
29 

H • J 
1 

k muso mı veen ge gı ece\: ve 
3 General bırer derece ve 13 Albay makamlıgına Belediyenin E:Ski Le· oşn rah, eh USUSll) -d apon at - caTt~.. 29 (AA) - p k" d b"1· kumandanı olan İngıliz amirruinı " 

11 ·a. .. u·· k k rın ang aya ucum arı evam e - . o. ) o, . . e ın en ı btıl ed"'cektır· . vazım ~u uru nye a) ma amı . .. .. ,-

d il• u f f• cJ•J • J d• l\ır h N d . . . mektedır. Bu arada Şanghay onun- dırılıyor: s· . hf 11 b . t bii' a genera tge er 1 e ) mJş er lr "1
a mut c ım tayın edılmışlc>rdır. dek"ı J"pon lı,nrp gnmı"lerı· bugu··n Çın P k" H k h tt b il ıyası ma e er u zıyare e . 

.. " ın- an eu a ı oyunca er • eh mmi ·et ve:rm ktcdir. 
1 me\'Z lerıni şiddetle topa tutmuşlar IC'mcktc olan Japonlar diin Liulilıio Yeni askeri terfi listesi telgrafla M. Nazmi İnan, Seyfettin Akkos B. 

bugün kıt'alara bildirilmiş ve kıt'a- Faik Satunç( A. Fcvz· Ak ~~ 
larca da alakadarlara icabeden teb- m T f N ı arçay. S· 
ligatta bulunulmuştur. 1 ~n . u an,. .usrct Ba~.aran. Reş.t 

Bu listeye göre Genelkurmav İkin- G~nera~, Kamıl Bayre tumgrneral -
.. . jlıgc terfı etmişleıdir cı Başkanı Korgell€ral Asım Gunduz · . 

Orgeneralliğe, Ttimgeneral Hüsnü Bu suretle 13 generalımız bırcr dc-
Kılkış Korgeneralliğe ve Tuğg"nernl- rece terfi eylemiş, 13 albayımız ge
lerden M. Zihni Toydemır, İbrahim neral ve denız albaylarından Hullİ~i 
Rnhmi, Necip Kadri, Demir Kazık, de Tuğgeneral olmuştur. 

······ ................ ······ ........... . 
Ab Olhamid a ayında 

Osmanlı devletini harp aç
maktan alıkoymaya çalı
şaıı katır yükü rilşvet 

Yakın O~manlı tarihinin en mü -
h im hadiselerinden biri hiç şüphe 
~ok ki, 1313 Türk-Yunan muhar be
sidir. Bu muharebenin harp tarihi 
bakımından tenkitleri yapılmıştır. 
Fakat, siyasi tarih bakımından he -
men hemen bütiin sırlarını ve iç yü

zü nii henüz muhafaza ediyor. Büyük 
tarih müelJifi Ziya Şakir, 25 senelik 
bir etüd ve taharriden sonra O.,manlı 
Hazinei evrakındaki ve Yıldız , Ma
beyin hazinelerindeki vesikalar üze. 

rinde de durarak bu harbin bütün 

sebeplerini ve seyrini tamamlamış, 
harikulade bir eser vücude getirmiş
tir. 

1 
Hamidın qizli siyaseti. adını taşıyan 
bu eserde okuyacağınız ve Avrupa 

tarihlerine ıntikal edecek fasıllardan 
bir ikisini şimdiden size haber vere
lim: 

1 - Ayıı kır mm balmumtt ile mii
hiirlcnerek İstanbııla getiriten Jm. 
mandan! 

2 - il:i müthiş rakip: Bozcaadalı 
Hasan Paşa ve H. Rami Pll§a. 

3 - Osmanlı devletini harp acmak

tan alıkoymıya çalışan katır yükü 
altın rüşvet?. 

4 - Harp ilanı etrafında donen 
entrikalar nelerdi? 

5 - Bir hafta şimendifer vagonun
da hapsedilen meşhur Plevne ka1ıra
manı! 

S ov yet sporcuları 
Mo kovanın tanınmış sporcuların

dan murekkcp bir kafile eylül orta
larında memleketimize gelecektir. 

1 ve mukabele edemiyecek vaz.iyete nehrinin bütün sol sahilini işgal et-
sokmuc;lardır. mişlcr ve Çiıuileri karşı sahile kadar 1 # 

Dığer taraftan 20 Japon tayyaresi geri püskürtmüşlerdir. 

Efgan ve lran heyetıet1 

Manevralarda bulunmak üzere 
rimize gelmiş olan yabancı heyet1

C 

den Efgan Heyeti diin Ankara~ n ' 
Ecnebi vapurları ve K ÜÇÜ k i fİ [ô ./ ·,----0- 0- ·--A- ---- -:, iran heyeti de izmire hareket ctff. 
ihracat mallarım iz J . K Ç K H BERLER ler, her ikı heyet merasimle uğuıı 

. Bukrec:, 29 (Hususi) - Küçiık An- mışlardır. ~ 
Ecnebı vapur kumpanyalarının t:ınt Konferansı yarın Sina), da Ru- * Dobrovnik adlı Yugoslav zırh- __ -:::::::' 

navlonları yukseltmelerı ve aynı za. men Ba~Yckılinin rıyasetınde topla- lısı· dün Yugoslavyaya dönmuşti.ır. 
manda mallarımızı vaktinde sevk ey- 1 o:ıc k , <' Ifabe~istanın İtalya tara • * Yunan ve Bulgar hudutlarında 
k~e~cleri ih.racat tacirlerimizi çok frndan ilhakının tanmmasıle Mtica- gümrük tetkıkatı yapan Gümrük ; 

~uş~~l mev~ıd~ bı~akmıştır .. Key~i- ristanın ~.ıl~h~.anmas~ gıbi mühım me- ,ıe: l\~üsteşarilc İsta~b~l Ba~ m~dü
~ et lktısat \ ekaletınce tetkık edıl- selcler goruşulecektır. rlı dun akşam şchrımıze donmuş -
mcktedir. Ecncbı kumpanyalar bu 1 Burada tereşşuh eden haberlere gö- ]erdir. 
gıbi güçlüleri çıkarmakta ısrar eder- re, konferans muahedenin bir taraflı 1 * Belediye dün esnaf teşekkülle

' !erse Yunan vapurları kiralanarak bozulmaması şartile Macaristanın irile Ticaret Odasına bir teikere gön
dognıdan doğruya se\'kiyat yapıla - milli ~~niyetini koruyacak merte - ldcrmiş ve omuzda, başta, sırtta sey
caktır. bede sıluhlanmasına razı olacaktır. lyar satıcılığın bir teşrinieV\·elde kal-

Hapishanede takayyUt 
Muddeiumumihk Tevkifhane ve 

hapisancve esrar, afyon ve eroin so
kulmaması için yeni tedbirler almış
tır. Zıyaretçilerle mevkuflar araSJna 

telli bir perde gerilmiş, nöbetçiler 

tdörgü içine alınmış, hediye olarak 

her nevi kap, paket ve saire sokul -
ması yasak edilmiş; yemekler sıkı 

kontrole tabi tutulmıya başlanmış
tır. 

Kıavuzlar da sıhhi tetblr 
alacak 

Klavuzlarm sıhhi pratika almadan 
gemilere girmeleri usuldendir. An-

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak bu akşamki ekspresle 
Ankaraya hareket edecektir. 
tir. 
Mareşal Haydarpaşa istasyonunda 

askeri merasimle uğurlanacakhr. 

Bu sene mezunları 
Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama O

kulundan bu yıl mezun olan 49 gen
ce dün merasimle diplomaları veril
miş ve bunlar donanmaya devredil
miştir. 

' Tehir edilen mUsamere 
Havn Kurumu Üsküdar kazası ta

rfaından Salacak Pakrmda dün ak -

dırılacağını, esnafın otomatik vasıta 
temin eylemesini bildirmiştir. 

* Müşterilerden, musaddak tari
felerden fazla fiat istiyen eğlence ye
ri sahipleri hakkında Belecftye, ka
nuni takibatta bulunmaktadır. 

* Sarıyerle Taksim arasında işli
yen otobüslerin Emirgandan Taksi -
me kadar 26 kuruş almalarına halk 
itiraz etmiş, Belediye bu şikayeti 
haklı bulmuştur. * !1..nikten gelen üzüm sepetleri 
içinde 16 paket esrar bulunmuş, bun
ların Ali Osman adında birine ait ol
duğu anlaşılarak yakalanmıştır. * İktısat Vekaleti Teftiş heyeti 
reisi Hüsnü Yaman, Trakyndaki tet
kiklerini bitirmiş, dün şehrimize dön
müştür. 

Balkan deniz har.,I 
1 Osmanlı 1ıarp tarihinin acı lıad:;; 
lerinden biri de karada ve defi fil' 
Balkan harbinin körükörüne kaY 
dılmesidir. dl' 

Son Telgraf, o harpte Osmanlı 
nannıasma amirallik eden ],f ırD ti' 
Ramizlc Yunan amiralinin mvJı0 

be notlannı neşretti. ;, 
Şimdi de yine o muzaffer ol~ 

imkanı yüzde yü=ken pisipisine ıl 

lfıp vaziyete düşürülen donan11'~~rd 
emekli. ve değerli zabitlerinin 1ıDoı' 
ve müşahedelerini neşre başlıY t• 
ğını bildiriyor. Ba.rbarosta, Tıır9"' 

1 
ta, M ecidiycde, lif cs'udiyede ~ ~ 
bu 7ıarp gemisinde kumanda met~ 

1 inde bulunan emekli subaylarırı 
harp için ne diyeceklerini ancak c 

1 zılanları okuduktan sonra ögrcıı ,.ol" 
leceğiz. Fakat, imparatorluk a~' ~O' 
12in de, cs1d. Yunan amiralinin. ;,ı.;ç' 
tıra ve tenkitlerine göz gezdıf' 
isyan etmem.ek; . ıpD ' 

- Büyiik harpten önce bıı 111 
Sultan Hamidin en mahrem dü -

§Üncelerine kadar hadiselerin içine 

nüf~eden Ziya Şakir bu müheyyiç 
eserini Son Telgraf'ta neşrcdecektir. 

şam verilmesi kararlaştırılan müsa
Bunlnra benzer yüzlerce heyecan- birlere bu gemlere kılavuzluk eden- merc, havanın muhalefeitnden dola

lı vak'ayı bütün vesikalarile birlil..--te lerin de tabi tutulması Sıhhat Vekô-

cıık bulaşık hastalıklı yerlerden gel

diği anln~ılan vapurlarm limanımız

da fıtbi olacrığı ahkam ,.e sıhhi ted- * Hamallar Cemiyeti murahhas
ı ları dün Belediye reisile temns edc-
1 rek sırt hamallığı yerine kaim ola
cak tek araba tipinin tesbitine baş

J lamışlardır. 

ratorluk nasıl batmamış? ~,eJ.:li 
Dememe1~ için insanın taş 11:a11rr 

olması gerekiyor .. :Meğer ne 
501

:11 
11313 Türk-Yunan harbi ve Sultan Ziyn Şakirin eserind8tokuyacaksınız. letindPn vilayetlere bildirilmistir. 

yı eylfılün birinci akşamına bırakıl
mıstır. 1 • 

· · ne ye imiş, ne donanma ımış,. 1 
bönliii}ü, ne kör döğüşü. imış 0 • .. I 

·~· 
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r İstediğim gibt 
' . 

BAYRAGA SAYGI 
diyor ki : Demir buhranı bitti 

Cimento buhranı 
başgösterdi 

ÖLÜM 
Dün iki ôıüm haberi aldım. Birisi 

Ali Ekrem.in, ikincisi yafan dostla
rımdan sporcu ve mu.harrir Ulvi Ye
nat'iıı kardeşinin. 

Hürmette kusur edenlere Kendi •ı•m•z• -
• • Kendimiz görüyoru:r 

[
Halk FUozofu-ı 

Birisi yetmiş altı ynsma varmıs , S> 
ceza venlmesı kararlaşh k.::.:kik~:1::~n~:k~:::1y~::: 

------·----
Fiatlar da yükseldi, bazı, inşaat 
çimentosuzluktan geri kalıyor 

B ir müddet evvel görülen demir 1 mento tacirlerinin az bularak orrua
buhranı geçmiş ve demir bollaş- ra çimento getirtmemeleri gqsteril

mıştır. Bu yüzden iki üç misli yük- mc.ktedir. 
sclmiş olan demir çubuk, boru ve ~c- V<: yine söylendiğine göre bu yilz-
mir levhaların fiatı inmiştir. den Izmir ve İz.mir civarında bazı in-

Buna mukabil son zamanlarda baş şaat durmuş ve amelelere de yol ve
gösteren çimento buhranı bazı mm- rilmiştir. 
takalarda artmıştır. Resmi dairelere karşı bina ve sair 

Ezcümle Ege civan ve İzmirde çi- inşaat işlerini taahhüt eyli~ en mü -
mento bulmanın çok zorlaştığı iddia teahhit1er de çimento azlığı yüzün -
edilmektedir. den müşkül vaziyete düştüklerini ve 

Buna sebep olarak; şeh!imizde karı bu hal knrşısmda mukavelelerde ~ a-
ile birlikte (87,5) kuruşa satılan bir zıh im;aat telim zamnnlnrmın uza. 
torba çimentoya İzmir vilayctince tes- tılmasmı İzmir Belediyesinden ı tc-

dünyanın tadını acısını tatmıs ve 
'"!aksadına az çok ermiş bir ihtiyar. 
Ôteki, dalıa lıayat mücadelesine he
nüz atılmamış, maksadına eremem.i§, 
bir genç. Biriri.nin ö1ümü kemiinden 
verebildikleri. mazisi için ileeıısüflcr 
uyandırıyor. Ötekınin ölümü 'VCUld 
edı.şleri, istikbcılı ıç"n acılar yaratı -
yor. 

lhtiyar bir Ar. p fılozof u daima va
nında bir genç ibulundurumııış. Bu.
:ııu.n scbebmi soranlara demıiş ki: 

- Azr ·ı camını a1mıycı gelince, 
elbet ya mcla o genci gö,,ecck., bd
ki bent beğenmez bır.a1.ır da onıı ıaltT. 

I..Ukin Arrail fel efe, genç. ihtiyar 
dinler mi? 

••• 

Alay sancaklarına sokakta her 
rasgelen selam verecek 

S anc::ığa karşı gösterilmesi lllzım olan sevgi ve soy ı hislerini arttır -
mak ve bu yoldaki kusurlan gid ermek için Başvckületten gelen bir 

tamim, Vilayetçe bütün dairelere ve bilhns a mektep müdürlilklerinc 
tebliğ edil mi~ tir. 

Bayrağa karşı her Türkün saygı göstQrmesi l·zım olup sa~gısızlık • 
ların mucip olacağı eczalar tesbit ed ilmistir. 

Ayrıca, Cumhuriyet Ordusu alaylarına büyük Türk milletinin ema
neti ol rak verilen ve Ordunun şeref timsali olan alay "Sancaklarının yol
da ve ir her yerde gören herkesin saygı ile selôm 'ermesi mecburiyeti 
vardır. 

Bugün halkımızın bir ço~unun bnyrak ve s:ınca y,a karşı bilmiyerek 
saygıda ku urları görüldügündcn Baş,·ekiiletin lıu tcbli ile, mekteplerde 
ve bütün halkcvlerinde bayrak ve c;ancak hakkında dnrs 'e konferanslar 
verılmesi ve bunun temini istenmiştir. Yakında bu deıs vt ~ nferansla
r başlanılacaktır. 

~b_i_t_~~il_e_n_ı_o_s_k.~ur_u~ş~sa_t~q~fi-a_b_n_ı ~ç-~~m~is~l~~~d~i~~~~~~~~~~~~~~~n ı kr en,J~~Z 
Af tay n .c r' et ıte neşret - Odun, kömür 

ihtikarı 
Başlıyor 

Gemiler 
iz mite 

Yarın akşam 
Be glerbe yinde 
Balo 'Var 

1 Camilerin 
' Tamiratı iç ·n 
Talısisat geldi 

Sah gUnU fentival veda ı Lelerl1e ikmal e ilecek 
müsameresi verilecek Vakıflar Umum Mudürlü yü~ İstan-

ist.anbul Festivali salı akşamı Te- ıbuldaki camilerden, tamire muhtaç 
pebaşı bahçesinde verilecek bir veda olanlar.ı, sırasile tamir ettırmi} e ka· 
zi) afeti ve veda müsameresile sona rar vermiştir. İstanbul, camileri en 
erecektir. gok olan bir şehirdir. Bu übidelerden 

Ynnn akşam 30 Ağustos z , b mühim bir kısmı, tarihi, mimari kıy-, a.ler ay- . . 1 . 
rarnı munaseb t"l Be 

1 
rıb • mcti ılıaız -O an ıeserkrdır. Fakat. ya-

d c 1 e Y e eyı Sara- pılış tarihleri bir knç asra dayanan 
yın 8 muazzam bir balo verilecek ve bu abideler.den bir kısm1 uzun mi.ıd
Dalk~n . festival heyetleri de bu ba- det bakımsızlık yüzünde..'n har abiye 
!oyn ıştırak e~cekler ve oynıyacak- yüz tutmustur. 
lardır. Vakıflar Umum Müdürlüğü, bir kı-

Bugün 16,30 da Taksimde futbol sım camilerin tamirini ikmal ettir
maçı, 14 te Modada yelken şampiyo- imiştir. Bir kısmı da halen tamir gör
nası finali müsabakası yapılacak, .sa- mcktedir. 
at 15 tc Sarayburnunda Balkan fes- Yakında tamirine başlanacak -0lan
fü•alı oynıyacak, gece Fransız tiyat- lar .da vardır. Yeniden tamirat iç.in 
rosunda son olarak klasik Türk mu _ 30 bin lira tahsisat verilmiştir. Ta

miratı yarı kalan Laleli camii de bu 
tahsisaUa ikmal ettirilecektir. sikisi konseri verilecektir. 

jm s old ~:ı b_"r P~ris mekt~ımu o
J:udttm. 1 maıl Mıısta1 .. , Pans Sergi

ni gezeYken Sulh Paı•yonıına git· 
mif ve or a U umi harpte ölenle. 
rin saı ı ı g · t ren i&tatistikwri ıe.t- 1 
l:tk etmiş. 

Bıliyor mtı unuz Umumi lıarp yü
zünden olenlerin sayısı ne kadar? 
J\orl ttnç bir rakam: 10 milyon as-
1 er re 53 mılyon •il Cem'an 1.1e1cUn. 
3 mıl oıı insan olmü . 63 milyon! 
Yanı 63 milyo irsa ı başka in~anlar 
tarafından katl.edılmiş ve 1ıer mak
tulun en az ıl i J.işi tatııdığ , alcrabogı, 
babası anası, çocugu. karı ı, kocan 
olduquna gorc bu menhus harp l'G 
mil oız 1 albi kanatmış. Ne müthi~! 

Halbuki ortada hiç bir 
sebep yok 

Kışın yaklaşması dolayısile orman
lardan komt.ir yapmak için muhte -
lıf mınt kalarda müracaatlar çoğal
mıştır. 

Komür yapıl c;k yerler; orman 

mı:murl rı tarafından tayin edilerek 
lalıpl re goster"lmekte ve bazı §art
lar da konmaktadır. 

Ne feci' Ne anl~ılmaz ey. 1 Komürcüler; ormanda nğaç kesi • 
Ve ben su atırlan yazarJ en 1s - mınd n sonra kalacak el artıklarını 

kaldırıp ormanı tcmizlemiye de mec
burdurlar. 

Her tarafta fazl::ı miktarda imalata 

pat yada, Çmde ıı ı1·taıı açığa yapı

lan mukatelc d rnyanm mu1 telıf ı Ö· 

şclcrinde gizliden gi..,liyc yapılan ci
'f?ayetler ı•e 1ıattii adalet namına ya
pılan idamlar 11eticesinde acaba kaç bnşl ndığmdan bu yıl hiç bir kömür 

lyiiz birılerce k"si öldürülmektedir. muvaff k olncağı tahmin edilmek -
Ölümü bı· in 'ln1ar 1 endi <'limiz- tedir. 

le saçt m • halde n den hcilci ka(b. F k t, buna rağmen, şimdiden, bn-

Nasıl ~irecek? 
Bu hususta bazı tartlar 

kondu 

lerimiz ırl m ıor dtı her ölüm zı mahrukat tüccarları, büyük kömür I 
kar"ısında 1 n01 or? Ve madrnıki ' zmıtren bir görünüş •. 

odun stokl rı yapmıya başladıkları . .. . . 
ı.alblcrım · .. 1 er olüm 1 rrı'1 ' da ka- halde, kış ortasında fiaUarı yükselt- 1 • İ~ımt korfez.ınc gırecck gemilerin 

e e 
myor, neden 1.t> di e ·mizlı> ol im da- . . • .. . \tabı olacakları kayıt ve şartlar hak-
cjıt makta d v m ed"t OTU"' mek, ıhtıkar yapmak uzere vesıle ve kında bir talimatname hazırlanmış, 

Ne giiltinç gar"p, ne a yltzTta rık fırsatlar aramaktadırlar. Hatta. şim- alakadar dairelere tamim edilmiştir. 

6 
5 - ---- ı rııalılü"larız' dıden bazı yerlerde, odun kömür fi. Bu talimata göre körCcze girecek ge-

ya ş zndaki memurlar lehligat'.,.,, .. , ..... ,,,.,""""'"""' '"'~~"~'~!!111.~1~!.~"""'"l:tl~rıbytik.~lmi.ye b~şln.mıştir. Hal- ~~~~ ~:~~ı: :~nk~~~~~:i~ı~~:~en:~ 
yapılmadan tekaüt olacaklar Nümune ı:r.'· u~u selışc,hıçbırsebepyok- reye götüreceklerini istidnlarıa bn-

B 
u yıJ, Ca y ım dolduran büt"" M l' U - dıreccklerdir. Bu istidalnr tetkik e-
dilccekl~ri aliıkad~_rlara blldir~n i:it~::·e memurlarının tekaüde ı;evke- nama mla r l ı ft n dil~k. ondan sonra, İT.mit körfezine 
Bu yenı kara!"ll gore, bndemn bütün mıılıye 

1 
h V l k Kadıkdy Askffltk Şubesinden: gırmesıne müsaade cdılecektir. Bu 

rıca tebligata lüzum kalmadan karrırlııştınlan c~a:7:ı~r ;:~n~a:en%:;~ I apf :rl QCQ ı - 333 doğumlular ve bunlarla talimatnameye riayet etmeden ve 
kaüd \kolunacııklardır. tsta b ld b t"d • b rnuarn l<' g ren tecilli crl rin yolda- icabeden muameleyi ikmal etmeden 

k 1 
. d d w n u a ugun ıp ı aı ır şe - İzmit korfezinc airccek gemiler 

Ve nüfus tez ·ere M'ın e ogurn tarıhı hicri olarak 1288 yazılı ol~n ki1:.le bul n n •e hh. h J m ların~ 1 eylCıl 937 çarc:amba g-u _ ı::.-.. • ı l ma zur arı :r hakkında kanuni ve nnı.ai takı'bat "'3· 
m murlar 28 tc~inie\•vcl 937 tarihinde, bir ramazan 1283 bıcri .tarihı bu- gôrul n h k nünd n ıtıb:ıren b lan caktıı·. ...... ~ m:un rın pattlarak ) er- pılacaktır. 
Iunanlar 13 te~rinis:mi 937 gününde nüfus tezkerelerinde doğum senesı r~nne yı bu h m:ımlann ibu undu- 2 - İlgılı erlerin K dıköy hüku _ 
veyn ayı rumi olarak yazılı olmıyan 1288 doğumlular 25 cylUl 937 tari- ~u m \kıl rdc f nni \'"C n ri te ısntı met kona ında kurul< calr askeri mec
hinde \C bu tarihleıin dışınd:ı knl:ın doğumlular 31 agyustos 937 tarihin- haz h mamlar kurulm ı i i tctkık ı b 
d 

1 e s h a t ., kiz buçuktan on ıild-
: tekaüde s vkcdıkccklerdir. Bu yılı tnkip eden senelerde; hicri ve ru- edılm kt dır. Bu ıtetkıklerd n mus-

Tayyare 
Cemiyetine 
Yardım 

mı sen ler bırer sene fazlalaştırı1mak $tıretilc yukandaki cıwslar aynen bet n tıccler a'ındığı takdırde butiın ~=r '\:a;~.u~~J7a~ın yedi buçu a ka-
tatbık olunncaktır. ham mcıl rın i rakde bir irk t 1 3 y ki · 

. Mczı:urları.~ yaptırmış oldukları yaş tashihleri resen tekaüde sevke- kurulması \e m \CUt ham mların .t .. d o 1 amnya C l cckl r huvı-
dılmclcrıne muessir olamıyacaktır. :bu sur Uc rnod rnı e ettiıilmesi ye cuz n arı ''e dord<'r parça \'esi-
....................... "'"""''""" ... "'"mu" mıı it h ld 1\ıf f h D.,l d ka fo 0ğrafll1l \ t h iJe devam ede. 

Esnafın derdi
• llChHlllHllUlllllllllll;;ullllllrtımuCltlCClllllllglllltlUuU·t·111711'1ull·ır·UJll1UtJlllull·ll·lllllllll mu tem t°. J.Vl am l ut: ıy~, kl • n j h rde asri numune hamam arı )ap- ce erın okuduk!, rı mekteplerden 1 

D k 
1 mayı 'c dığ r haınamcılaı ı cb rcica- fot~grafü bır ve ıka ve ellerındc as-

30 Ajustosta bir çok 
eğlencel.e r var 

30 A ustos pazarte · gt.inü Zafer 

Ü kanczlar ile temsı·l''er ~b t yohle hamam nnı y m şekle Jf· k rı chlıyctname,,ı bulumınl::ır eh -

l 
l ~ rağ ettirmek u u da t u·ıl: er · lı.} ctnamclerile beraber gelec<!kler _ 

şsizlikt en Başlıyacak •:k•cdu. dır. 
Şikayetci SALAHA DOGRU GİDiYORLAR 

Seyyar esnaf ekmeği 
ellerinden alıyor mu? 
Esnafın şıkuyet 

\'e dileklerini yaz
. ruya devam edi -

)Oruz. 
Tophanede Sı -

rakasaplar 21 nu
maradıı scbzecı Ba 
ki Örücü imznsılc 
bir okuyucumuz 
şunları yazıyor: 

Birlnciteşrinde tiyatro 
ç :ıhşmıya başrayacak 
Şehir Tiyntrosu Operet kısmı ar -

üstleri, yedınci İzmir Enternasyonal 
Fuarı münasebctile temsiller \'er • 
mek üzere İzmivc gitmi~lerdir . 

Operet artistleri on gün kadar tz
m.irdc kaldıktan sonra Trakyaya ge-

çecekler, Edirne ile Kırklarelinde al
tı temsil vereceklerdir. 

Şehrimizde yeni yıl :temsillerine ı 
birinciteyinden itibaren başlanacak
tır. Bu seneki ilk oyun, yerli bir eser 
olan (Kuru Gürültü) dür. cBiz dükkancı -

ların en büyük şi
kayetimiz seyyar 

Baki Orücü ~Bu sene, yine, Operet Kısmı, Bey-
oglundaki Fransız Tiyatrosunda tem
siller verecektir. Bu sene Operet kıs-esnaf tandır. Hele bizim civarda oka

dar çok seyyar esnaf var ki, adım ba
şında birine rasgelebilirsiniz. Top

hane bilhassa akşamları çok kalaba

ı mının daha iyi eserler çıknracağı ve 
muvafik aolacağı tahmin edilmek • 
tedir. 

İsf an bul hapisanesin 
mahkumlar 

e 
azalıyor 

Bir çok mahkumlar ıslahı hal 
ed_i~miş ve vazife görüyorlar 
Ş c~rım1z umumi hapisanesinde bulunan mahkumların adedi gün geç

tıkçe azalmakta ve hapisane bo~ altılmrurtadır. 
.?~n yıl içinde yalnız İstanbul hapisancsinde 1200 mahkiim varken 

bug~nku mahkum adedi 420 dir ve bunların ekserisi de t.n§I"adan .gelen
ı:rdır. Cezalnrı çok olan ağır mahkumlar başka ycrkrc cönderilmiş ve 
bır çokları da İmralı ve Zonguldak Ceuı işevlerine yollanmıştır. 

Umumiyetle halen mevcut mankumların ekserisi; ceznlnrı bir sene
den a~ olanlardır. Burada; cezası bir seneden fazla olan yalnız 50 _ 60 
mahkum kalmıştır. 

H~pisane Müdürlüğünün aldığı iyi tedbirler sayesinde hemen bütün 
mahkumların hepsi ıslahı hal etmekte \'€ bir iş, san'at sahibi olmakt _ 
dırlar. a 

lık oluyor. Halk buradan alış veriş Evvelce Şehir Tiyatrosundan ayrı
cdiyor. Fakat, knzannn seyyar esnaf- lan sanatkar Halide ile Muammer bu 
tır. Burada, bir sıra dükkanlar bo~.. yıl temsillere iştirak edeceklerdir. 
Sahıplcri oturmuş, müşteri bekli -
yorlar. Esnaf bize iş bırakmıyor At- GeÇ<?n k~ temsil edilen operetlerin 'Mahkümlardan hastabnkıcılığı, berberlik eden olduğu gibi ambar ve 
dığırnız .mali .. pek tutmadığı iddia edilmektedir. kalem kısımlnrında da kütip olarak çaJıc::an mahkumlar da ''nrdır. 

ar ç.urüyor, ziyana giri· -s 
yoruz. Seyyar esna' bizden hır' ka" k l Hapis::ınede bulunan mücrimlerin arasında, eroinciler ve esrarcılar 
p:ı.ra ek ·ııı· ~ :r ço ·vergi er de veriyoruz. Yani öte- mühim bir yekun tutmaktadır 

51t>ıne satış yapıyor ekmek kilerden masrafımız da çoktur. Ner- B" . · " 

dpu~rkak~ızı elimizden alıyorl~r. Biz d - . .. • 1r kısım eroıncı1er de nyrıca Bnkırkoy hastanesinde tedavi görerek 
an snhibi olduğumuzdan bir eyse, bız de dukkanlar~ kapatıp, sey- m hkiımiyeticrıni ıkmal etmekte olduklarınd n hu suretle bQyaz zehir 

bajramı oldu~u g bı Uıyyare hafta
sıa da t aduf etm ktedir. Uç k h f
t ı mu bctı e kauı ve ah") ler h:ı
zırlıkl rına b 1 mı r, mu 
muhtclıf w 1 ne l rın pr 
yapmışlardır. 

Bu mc-yand Ha\ a Kuurmu Alem-

i 
dar n hi)' i mınt k ı d hilınde 
haft mjn bctıl nza yazmak ıçin 
mahnll lcrde f liycttc bulun cak he
yetleri gruplara ayırmıştır. 

Di er nahi) clcrde he~ etle seçil -
miştir. 30 A u tosta ba lmak üzere, 
bir hnfta, bu heyetler, mahalleleri 
dola arak aza ya7. caklar, tebcrrula
rı kabul eccdeklerdir. Bir çok esnaf. 
30 Ağustos günü, kazancını, Türk Ha
va Kurumuna terkedeceklir. 30 A -
ğustos gecesi, ~hrimizin bir çok semt 
lerinde müsamereler, balolar tertip 
edilecek, halk eğlenecektir. 

Posta idaresi 
memur ahyor 

Posta \'C Telgraf Umum Müdürlü
ğü, bu yıl tekaüt cdılen ve sair su -

1 retle nçılnn muhtelif münhaller ye
rine y€ni memurlra almayı kararlaş-

1 tırmıştır. Bu maksatla; 18-30 yaş ara
sında bulunan ortamektep ve lise me
zunları arasında İstanbul Posta Baş 
Müdürlüğlinde bir imtihan yapılmıs
tır. 

İmtihanda kazanan genç talipler ay 
baş.ından itibaren kadro)'a alınacak-

nümü kutlulandı. 

Türkiycde, milli bir bankanın 

14 üncü yıldönümünü kutlu -
lamak çok şey ifade eder. Daha düne 
kadar, bankacılık, iktisadi mesele -
ler, para işleri, ticaret bizim için 
meçhul şeylerdi. Mahalle bakkalla
rından tutun da, C'n büvük mali mü
esseselere, bankalara kadar hepsi, 

gayri Türklerin elinde idi. Biz, bu 
geniş iktısat ve ticaret fileminin ya
bancısı idik ve bu fılemin içine gir

miyc udeta korkardık. Biz ':Vürklcrdc, 
böyl" işleri beccremiycccğimiz ka -
naati hakimdi. Binncticc bu kana -
atle, Eenelc~e. asırlarca, bu vurdun 

kazancı, biz'ın cebimf C' dC'ğil. ya -
hancıların cebinC' aktı. Ve bu nkışta 
memleketin hiç bir menfaati yoktu. 

Çünkü, o i lcri yapanlar, dt'ce 

k<>ndi kazançlarını düsürıüı·orlar, 

yurdıın ıktıs:ı.di menfa::ıtlerini, iktı- · 
sadi kalkınma mı, ihtiyaçlarını. hiç 
bir znmnn göz önüne getirmiyorlar
dı. 

İşte İş Bankası, bütün bu fena ka

naatleri yıkan, memlekette yeni birl 
iktısadi haynt, maü fılem yaratan~ 

bir müessesedir. Düne kadar yaban

cı olduğumuz işlerde, şimdi Türk 
mütehnssısları çalı ıyor ve yurdun 

kalkınmasına hizmet ediyorlar. Tür
kiye İş Bankası 14 yıl flİbi bir 7.aman 

içinde, mucize kabilinden büyük iş-' 
icr yaratmıştır. Vatnndaı.lnrn iktısat 

ve tascırruf temin etmiş, yeni bir ban· 

kacı nesli ortaya koymustur. 

Bu memleketi<! en iyi kazanç yol

larını ve vasıtalannı ellerinde tut - ' 
mıya alışmış olan yabancılar, Türk' 
zekasıııın, Türk bilgisinin bu miis

bet ('Seri karşısında, hnyran bulu -
nuyorlar. ' 

Her şeyi, bütün islc:>rimizi kendi -
miz ynpıyoruz. Türkün yapamıyaca

ğı, elinden gehniycn hiç bir is yok

tur. On beş inkılap senesi, bütün dün

yaya bunları anlatım tır. 

1 Art.k bu memlekette biz çalı~ıp biz 
kazandı ımız için, bu hür topraklar 

ustüncJe dC', en rahat, asude ve refah 
içinde yaşıyanlar yine yalnız biz o-

lacağız. Her sahada kuvvetliyiz. İs
tikbal bizimdir. Hiç bir kuvvet bizi 
yolumuzdnn geri çevirmiyecektir. 
Ensemiz kalındır. Tıpkı kurdun hi· 
kaye.s! gibi, çünkü, kendi işimui ken

dimiz görüyoruz. 

Halk Filozofu 
lllUlll&n lt111Hll 1111Hl111111 llNHU lllH 11 lllttllll'UI IUlltu 11 lllUHttl 

Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

Boğaz içinde 
Saldan mikroplu 
Etler 

Beykozda. oturan bir okuyucu • 
muz yazd gı bir mektupta hulasa
ten dıyor 1ci : 

clfot n ıemız et yemesi için Be
lediy~, §chir dalıil" dcJ..i. kasap 
dükkcinlannda bazı yeni tertibat 
yaptınyor. Bu haber bana sevinç 
verdi. Fal:.at, size bir hii.d' eyi an
lat.ayım: Beykoza on beş, yinni 
dakika mc.-af ede Akbaba isimli bir 
1·öy vardır. Bu 1:oyde, ayda. muh
telif cins hayı anılan 800 kadar ke
silir. Fakat bu 1ıayvanlar hiç bir 
sıhhi, f cnni muayene ve 1rontrola 
tcibi olmaz ve kesilen bu etler, A
nadolu ve Rumeli If isanndan tu
tun, tci Kavaklara kadar, Boğazın 
iki sahilinde satılır. Beykoz ve ci
vannda et kaçakçuı birkaç kıuap 
vardır. Bunlar, Akbabada kesilen 
etleri çuvallara, pis, mikroplu pa
çatn'alara sararak evlerine taşırlar 
1'C buradan satış yaparlar. Bu 'ha· 
valide, mezbahaya bağlanmış ka
saplar 1ıiç bir iş yapamaz. Çiinkii, 
ha1k, Akbabada kesilen bu kaçak 
eti - ucuz olduğundan - satın alır .. 
Mezbaha.dan et altp satan zaı•allı 
kasrıplann hali pek fenadır.Hep zi
yan ederler, etleri lrokar ve atar
lar. 

Akbaba ve eivannda yapılan bu 
et kaça1C{ı1ığı yıllardır bu ,ckilde 
devam ediyor. Söylediğim gibi 
bütün bu clt'ar 1talkı garisıhhi, pis 
et yiyor. Belediyenin naıarıdik -
ICatine arzederim.> ;ar csnaflıfa ba~lıyacagız,,. k çaltçı ve müptelalarının adedi daha yüks.lm ltledir. lardır. ·-

~--.------------------------= 
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an y ol 
G .. zelleri 

Siperlerde dövüşen 
sefahati v e harbi 

bar kızları 
anlatıyorlar 

• J spanya ihtilalinın başlangıcında ' - Hiç bilmiyorum. Biribirirnizi 
her sınıfa mensup kadınlar, genç kaybettik. • 

kızlar erkek le beraber harbe işti- Yalnız Tereza'nın yeni yapılan ka
rak etmişlerdir. Bu k~dınlar, Madrit, dınlar hapisanesinde gardiyanlık ct
Valnncc, Barcclone sokaklarında, tiğini işitmiştim. Şimdi ben de bir 
sonra cephede cesaret ve fedakarlık mühimmat fabrikasında çalı~arak 
hususunda erkeklerden ileri gitmiş- geçiniyorum. 
!erdir. KADINLAR HAPİSANESİNDE 

Şimdi bu kadın milislerden si
perlerde hemen hiç kimse kalma -
mış gibidir. Kimisi ölmüş, bazıları 

eski hayatlarına avdet etmişler, bir 
çoğunun da ne oldukları belli değil
dir. 
İspanya ihtilalini pek yakından ta

kip eden bir Fransız muhaniri bu 
kadınlardan bazılarını bulmuş ve 
kendilerile göriişmiye muvaffak ol
muştur. Muharrir mülakatını şu su
retle anlatıyor: 

Tereza mavi üniformasile, göğsün-
deki nikel plak arasına bir gül ge -

! çirmiş olduğu halde beni salona ka-

l
bul etti. Terezayı görünce, aypi grup· 
tan Paulayı hatırladım. Bir müzik
hol artisti olan Paula gayet neş'eli 
oynak bir kızdı. 

Tereza'ya Paulayı sordum: 

- Öldü, dedi, o bır mılis askerinin • 
ı kolları arasında bir kamyon iç.inde 
1 
öldü. Tayyareden atılan bir bomba • 

1ikisinin de ölümüne sebep oldu. Bu 
olüme ne dersiniz, iyi bir ölüm mli, . 
yoksa fena mı?. 

Tereza'ya yeni vazifesine alışıp 

alışmadığını sordum. Dedi ki: 

(Luzanne) ni ilk defa 1936 da Pcr
diguero ve Aragon'da görmüştüm. 
Bir yandnn silah atıyor, diğer taraf
tan arkadnşlarınn: cHe! bana baksa
nız a, Pcpitayı esir aldılar, g6tü.rü
) orlar, çabuk öldürünüz, ellerinde - F.ğer idam mahkumları olma -
sağ olarak kalmasın. • saydı, pckfıla alışacakt1m.. Onların 

R 
üveyda, Şakiri ilk defa, kış so
nunda bir baloda görmüştü. 

Şakir, bütün kadınların üze -
rinde olduğu gibi, Rüveydanın kal -
binde de bir gizli heyecan uyandır
mıştı. Aradan iki ay geçti. 

Rüveyda, sayfiyeye taşındığı Ycşil
köy istasyonunda, bir sabah, misafir 
gelecek arkadaşları bekliyordu. Tren 
gelmiş, yolcular boşalıyordu. Fa -
kat Rüvcydanın arkadaşları çıkma
dılar. Yalnız, Şakir, uzun boyu, mun
tazam taranmış, briyantinli siyah saç
larile, genç kadının birden gözüne 
nişmişti.. Bu erkeğin kim olduğunu 
tanımakta gEcikmedi. Bir gün de, 
Bayan Rüveyda, Floryada ban -
yo alırken, Şakire tesadüf etmişti. 

Sonra, yine bir gece, Yeşilköydeki 

Marmara otelinin tarasasında, Sakiri 
sarışın bir Rus kadını ile danseder -
kcn görmüş, içinde tuhaf bit· his u
yanmıştı. Şakiri kıskanmış mıydı?. 

Tanışmadığı, konuşmadığı, bir erke
ği, başka bir kadından kıskanmak 
kendisine de gülünç geliyordu. Utan
dı .. fakat, Rüveyda Şakire aşık ol
muştu. Bu hissini herkesten saklı -
yabilir, fakat, bizzat kendisinden sak
lıyamazdı. Genç adam, koyu c:;iyah 
saçları, uzun boyu, geniş omuzlc.rı 
ve kuvvetli yapısile geceleri Rüvey-

danın gözlerinin önüne geliyor, onu 
düşündüı-üyor, içine tatlı bir ürper
me veriyordu. Bu hatırlayışlar. son
ra, sonra, birer küçük ıstll"ap fırtı -
nası halinde, Rüveydanın kalbinde 
sıkıntı yapmıya başladı. Şnkiri dü
şünüyor, şu dakikada nerede, ki -
minle beraber olabileceğini tahmin 
ediyor, onu kıskanıyordu. Hele o sarı 
saçlı Rus kadınına karşı, sonsuz bir 
kin duyuyordu. 

••• 

KADIN iS ANI 
Yazan: Reşat Feyzi 

Ge n ç kadın Şakire yiyecek Qlbi bakıyordu. 

soğur, ona fena bir not mu verirdi? .. 
Rüveyda, kendi kendine: . 

-- Ah bu kadınlık .. diyordu .. Ne 
kadar ça!ı~:;ak .. erkeklerin malik ol
dukları hakların binde birine bile 

.. M 
Saatine baktı. Onlara veda etti. SıJ 
atle salona girdi. Aşağıya in~i .. F~ 
veydanın kafasında, şimşek gıbı, ~tf 
fikir çaktı. Bu gece Rüveyda, şa1'1 

aşkını itiraf edecekti. 
snhip olamayız.. Derhal yerinden fırladı. Şakir~ 

'*'* arkasından koştu .. Genç adam, ağar' 
Rü\·eyd:ı, Şakirin aşkile çıldıracak- lıklı şosenin sol köşesini dönüyordıJ

tı. Delikanlıyı şiddetle seviyordu. Ha- İzini kaybetmemek için, hızlı hız]lt 
yatında, ideal erkek tipi, işte Şa- nefes nefese gidiyordu. Şakir, yolıl' 
kirdi. Fakat, onu ele geçi.:mek Hl- nu değiştirmiş, Rüveydanın oturd~ 
zımdı .. A~tık, her akşam guneş ba - ğu köşkün yanındaki bahçenin dll 
tar~en, koşkten _çıkıyor,_ doğ~u otele varından atlamıştı.. Şakir, bahçcY' 
gelıyor, orada bır kaç şışe hıra, hat- inince bir defa etrafına bakındı .. 
ta hazan, bir şişe rakı içiyor, vemek R"" ' d b ' d k d"n yf 

· · b" uvey a, u esna a, ar asın .. 
yemıyor, gece yarısı, yorgun, asa ı, . . t• S k' k . 1 kt b" kndıl1 
ı t bi h Jd cı·· .. d y tışmış ı. "'a ır, aıan ı a, ır · ~' 1as a r a e eve onuyor u.. a- .. 1 . • k d" . d - ldi1'1ıll' . . _. go gesının en ısıne ogru ge t> 
tağnıa gırdıgı zaman, şakaklarının f k . . D d R"' d sar • 

1 d - h" d 1 .. .. nr ·etmıştı. ur u. uvey a, 
sıza ıgını ısse er, saat erce gozu- h 1 k "d 11 d . . oş u tan a eta sa anıyor u. 
ne uyku gırmez, o ıstırap gelırken, clı 
Şakirin, başka kadınlar yanında, na- Şakir, bu kadın gölgesi yaklaşın 
sıl kah kaba attığını düşünürdii .. Göz- yüz~_ni.i .f:_;ketmişti. Akşamları o~ 
leri yaşarır, hıçkıra hıçkıra ağlardı. de gordugu genç, kumral kadın ... 

o tarihte Luzanne bütün milisler son dakıkasın:ı kadar yanlarında bu
gibi giyinmiş. sırtında mavzeri, be- lunmıık l<izım geliyor. Burada idama 
]inde hançeri ile arkadaşlarını takip mahk(ım olanlar için hususi bir re
cdiyordu. Onun da dığerleri gibi 200 jim yoktur. Bunl:ır da diğer mah • 
'fışcğe, günde ıo pesctaya, sigaraya ve kumlar gibi yaşa~~ar. Hatta ha -
şaraba hakkı vardı. lyathırından zevk bı c almıya başlar- ••• ni ve meraklı bir sergüze~t başlıyot Rüveyda evli bir kadındı. Kocası ~ 

Anadoluda bir taahhüt işinde calışı - Bir akşamdı .. O gece, büyük bir diye düşündü .. Gcçcn gün kendisini zarif bir tu- lar. Fa.kat günün birinde, idam hük
valetlc bir kahvenin önünde görünce münün infazından Dir gün evvel ak
güclliklc tanıyabildim. Yanına gide- şam üze;ri onlara yaşıyacaklan saat
rek konuşmıya başladık. Artık cep- lcrin :;ayılı olduğu haber verilince 
heye gitmiyormuş. Göğsünden ya- sendclcmiyc başlarlar. Mesela hafi 
ralanarrık üç ay hastanede kalmış: bir teşekküle mensup olduğU için 
.Artık cephede vazifem bitmiştir. idama mahkfım olan bir k:ıdın g{'çcn 
Farlete'de dostumu Lietamo'da kar- gün bize mlithiş bir gece geçirtti. 
dcşimi kaybettim. Az kalsın ~n de Akşam yemeğinde iyi idi. Hatta ye
gidiyordum. O 7.'lman arkadaşım P•!· n'l<?ktc, diğer bil' mahkum ile.>, önün
pitayı öldürüşümüze şaşmıştınıı de- den bir parça sucuğunu aldı, diye 
~il mi? Tabii onu, sağ bırakamaıdık. kavga bile etmişti. Fakat yemekten 
Düşmanların zavallı kıza bin türlü sonra direktör kcndısini odasına çı
işkcnccdcn sonra ne tarzda öldüre - kararak dedi ki: 

sizinle beraber geçireceklerdir. yordu. Yazın Yeşilköyde bir köşk şişe rakı içmişti.. iyice sarhoş ol - Rü\·eydn, bahçe duvarının yanııı' 
Zavallı kadın bunun üzerine yer- tutmu~, iki çocuğu ve annesi ile be- muştu. Şakir de başka kadınlarla be- geldiği zamanı Şakirin yanında b~ 

lere serildi ve ağlayıp sızlamıya baş- raber ~turuyordu. Yaşı 35 i bulmuş raber oturduğu masada hayli içmiş, genç kızın peyda olduğunu !arkettı 
ladı: olmasına rağmen, gayet şık giyinmesi o da harikulade ncş'eli idi.. Rüvey- Birden şaşırmış, duraklamıştı. Falt• 

- Hayır, hayır .. doğru değil, beni sıhhati, ve bakımı ile, y.aşınt örtebi- dn, genç adama, yiyecek gibi bakı • bir an -oldu kı, bahçe duvarının arl<" 
öldürmiyecekler, diyordu. liyor, bütün erkek gözlerinde bir ar- yordu, içinde bir isyan duyuyordu. sında, Şaki'rin kolunun altındaki, sa: 

Kendisini güçlükle odaya götür • zu uyandırıyordu. Kumral, uzun boy· Gece yarısı olmuştu. Otelin tara - ları dağınık genç kız korkunç, acı b 
dük. Bütün geceyi buhranlar içinde lu, balık etınde. cins\ cazibesi fev • sası, yavaş yavaş boşalıyordu.. Bu çığlık kopardı: 
göz yaşı dökerek geçirdi... kalade gözleri olan bir 'kadındı. akşam, Şakir, yanındaki kadınlardan, - A ... annem .. . annem ... 

Biz de bu hale tahammül etmek Kendisini talisiz ve bedbaht olmu~ ilk defa erken ayrılmak istiyordu. Refat Fe_!!!, 
için casusluk etmiş olan bu kadının Carzediyordu. Gönlü bomboştu. Se·ı- _ 
diğer 14 ajanı ile beraber yaptığı fc- mck, sevilmek istiyor, kuvvetli bir OBURLUK MÜSABAKASI 

erkeg-·ı n kolları aı·asında zedelenmek _ 

ceklerini biliyorduk. - Bu akşam yatakhaneye çıkmaz-
- Diğer milis arkadaşlarınız ne sınız, iki gardiyan hususi odada, mu- j 

nalıkları düşünüyorduk .. Zavallı sa-

oldular? ayyan vakıt gclinciye kadar, geceyi 

bahleyin ancak aıahada bira7. süku- ihtiyacını duyuyordu. Hayatı, o
net hissetti ve yüzüne teveccüh eden 11un telakkisine göre, faydasız bir 

(Devamı 5 ine i stıyfuda) duğ suyu gibi akıyor, gidiyordu Da-
11tt1111uuınıuu111111111111nınıuuuu1111u111111uuu11ı1111111nauı111ııuumuuınıı11ı•nwıu11111••nuı u11111111111111111ouunn1uuı .., lhUfHUlfUUfllltllllUUUllllt lt11U U trl11tlllllfllflllllllllll tOUUlttlUUUOI._. ha CV len d iği gün' h a,y at ta b ~d baht 

M K 1 1 E k olduğunu anlamıştı. Kocası, yanında JSlr ra 1 nişan ısını R ÇO bile olsa, yaşlı bir adamdı. Rü·.ıcy -n .8 k <layı, onun ürp<?rcn. hoppa ve ateşii • ı· ıv.ıe tup gazan kalbini dolduramaztlı. 
gız ıce ziyaret etti /ngilizlerdir Vnıortasıolm:;u GençkadınŞn-

---~ - kire gittikçe tutuluyordu. Artık, ak-
Bir lngiliz sen ade 78 şamları, tek başına, tarasasına gcli-
• mektuıı yazıyor yor. orada bir bardak bira içiyordu. J ngilizlerle Amerikalılar, diinya- Fakat, asıl maksadı, orada Şakiri 
nın en çok mektup yazan milleti görmek, genç adamı, bir müddet ol

sayılır ve her sene bu iki memleket sun seyretmekti. Onun gözlerinde, b:ı· 
postaları arasındaki istatistıklere dik- kışlarında tam bir erkeğin, küvvet
kat edilir. lı, hakim kudretini görüyor, bu er-

Bir kadın bir otu
ruşta 22 tavuk yed 
Genç ve zayıf bir kadının bıı 

hareketi erkekleri şaşırttı 

Gariptir ki, son senelerde İngi _ keğin kollarının arasında dans ede
lizlerlc Amerikalılar arasındaki mek- ;mediğine yanıyordu. Şakir, Rüvey
tup yazma müsabakası had devre - danın alfıkasınn bigane miydi?. Genç 
sine girmiştir. kadın, bu noktayı aydınlatmış de • 

Meselfı üç sene evvel İngiltcrede ğildi. Delikanlının da kendisine ta- · 
adam başına senede 60 mektup dii - mamilc yabancı olabileceğini tahmin 
şerdi. Bugün bu mektup adedi 87 e etmiyordu. Çünkü Rüveyda, hazan, 
kadar çıkmıştır. dakikalarca, Şakirin gözlerinin içine 

Amcrikada adam başına 67 mek - bakar, hatta içini çekerdi. Üstelik de, 
tup düşmektedir. Rüveyda, hoşa gitmiyecek bir kadın 

Almanyada ise bu rakam 53 ve Da- değildi. 
nimarkadn ise 41 dir. 

• Rus prensesi 

Bazı akşam, Şakir. Rüveydaya bir 
kere bile bakmak fırsatını bulamaz-
dı. Çünkü, yanında o kadar bol ve 
genç kadınlar olurdu ki, onlarla gü-gazeteci oldu 

Meşhur Rus prenseslerinden Mar- lüp eğlenmekten, kahkaha atmak -
· tan, fırsat bulamazdı. O zaman, Rü-ya Pavlova. Ingiliz ve Amerikan ga-

veycl:ı, oturduğu yerden kşJkmak, 
zetelerinin muhabirliğini almıştır. 

talisiz hayatına nihayet vermek, 
Prenses gazeteci, Kral Borislc mü-

kendisini denize atmak isterdi. 
lakat yapmış ve oradan Almanyaya 

Bazan, daha başka şeyler düşünür-
Kral Majeste Faru<;ıun genç n işanlısı Safinaz, son gitmiştir. Romanya Kralı da prenses dü. Kadın olduğuna nadim olurdu. 

Fransa seyahatinde Kral allesı·ıe b "ı r a rade gazcteciy" kabul edec k · ı e mış. Yüreğini ezen bu aşk, onu niçin bu 
(Salda agakta Safinaz. Ortada Krolm hem~ireltri) l2 rn . . . 

vnbını almak için aranmışsa da bu- kadar mustarıp etmelıydı?. O an 
Mısır Krnlı Majeste Faruk, dün giz-ıtarafındnn tanınmış ve pek çok al- lunamamıştır. Polis iki gün mütema- bir erkeğin malik olduğu hürriyete 

· lice nişanlısı Bayan Safinazı ilk kış]anmıştır. · diyen Bay Zülfikarı nramıştır. Kra- kavuşmak en birinci nrzusu olurdu. 
defa olarak ziyaret etmiştir. Kral Majeste Kral, nişanlısına A\·rupa- lın, kızile nişanlanmak istediğinden Tıpkı bir erkek gibi, Şakirin yolunu 
bizzat jdare ettiği küçük bir araba dan getirttiği kıymettar bir ) üzi.ık haberi olmıyan Bay Zülfikar, Mısır beklemek, önünü kesmek, ona aşkı
ilc İskenderiyedeki sarayından çık- hediye etmiştir. sahillerinde bir vapur ile tenezzühe nı itiraf etmek, hatta, onu kucakla
mış ve müstakbel kayınpederi Bay Mısırın müstakbel kraliçesi Fran- çıkmış bulunuyordu .. O günlerde Av- mak, karanlıkta onu öpmek isterdi .. 
Zülfikarın evine giderek öğleden sız sörleri nezdinde tahsil etmiştir. rupaya gitmiyc hazırlanan Bay Zi.il- Dir kadın bunu yapabilir miydi?. 
sonraki vaktini orada geçirmiştir. Kralın nişanlanma kararı çok nni ol-

1 
'fıkar, nişan merasimi dolayısile se- Rüveyda, bunları yaparsa, ne o-

Kral saraya dönerken, yolda halk muştur. Bay Zülfikar muvafakat ce- yahatini tehire mecbur olmuştur. !urdu? .. Şakir, ondan bütün bütün 

Müsabakaya gıren Kadın ıarac::ın ı K r sı , 

, Kızarmış tavuk etini kim çabuk Jvuk yemek suretile birinciliği Jt~d' 
yer?.. zanmış, tabii dünya rekoru d3 c 

Böyle bir müsabaka nerede yapı- etmiştir. 11ıt ){av 
lır? Sormıya lüzum yok değil mi? A- Edna Potter isminde olan bU dıı' 

1 merikada olduğu aşikar. Filhakika ufak tefek, hatta yüzüne baJul ııır 
Los Ancelosta kızarmış tavuk eti ye- zaman hiç de fevkaHidelik göriil'l 

me müsabakası yapılmıştır. Bu mü- yen cılız bir mahlıiktur. cJeıı' 

sabakayı çok yemek sevenler cemi- Yalnız müsabakada istifade e ı 
nrıı8" yeti tertip etmiştir. ler olmuştur. Bunlar uzun ı dV' 

Müsabakaya konulan tavuklar 6 danberi et yüzü görmiyen işsizler !1' 
d d k Bulllar da mu··sabakay,a nirmişJetftl, _ .. a"·lık idi \·e orta erccc e ızarmıştı. ı:.- v. 

" •,;e 
kat 3-4 kızarmış tavuk yer dıt: Müsabakaya yüzlerce kişi girmiş ve 

neticede genç bir kadın 22 buçuk ta- jdoyup müsabakadan ayrı lmışıar 
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Vahşi hayvan sirkindeki 
müthiş ve korkunç yılan 

- ır--

Sirk sahibinin oğlunun arkadaşı oldu 

Çocuk işte abus çehre ile .. 

B udapeştcde vahşi hayvanlar cam-\ ta bir çok sinemn yıldızları da bu gi
bazının 14 yaşındaki oğlu dün- bi garip meraka düşerek dcvekuşu, 

yadaki bütün insanları şaşırtacak bir gelincik ve saire gibi hayvanları alır-
nrkadaşa maliktir. Jar, beslerler, beraberce gezerler. 

- Müthiş ve korkunç bir yılan. bunları merakla seyrederiz. 

tan başka elimizden bir şey gelmez. 
Budapeştede şehir bahçesinin ke

narındaki cambazhanede üç beş ku. 
ruşa herkese gösterilen bu yılan her 
nedense Geza ile çok iyi ahbap ol
muştur. 

Ondan başka kimse ile konuşmaz, 
ondan başka kimse ile oynamaz, ve 
onun elinden başka kimseden yE.'mek 
yemez. 

Evet .. Gcza'nın babası yılanı san
dığa koyar. Çocuk da eve gider. Sa
bahleyin sandıktan çıkarılan yılan 
başını kaldırmadan öylece durur. Fa
kat Geza'nın: 

- Bu bu ... diye ismini çağırdığını 
duyunca hemen başını kaldırır ve 
sürüne sürüne onun yanına gider. 

!
Boynuna doğru atlar ve onu kucak
lar. Vücudünün her tarafına sarılır 
ve onunla saatlerce oynar. 

Geza vahşi hayvandan çok mem
nundur. Ve çocuk diyor ki: 

I ;.·. 
Bir çok insanların vahşi hayvan - Fakat 14 yaşındaki Geza Szegedi'in 

- Öyle iyi hayvandır ki o ... Onun
la gezerken hiç korkmam. Oynarken 
boyılırım. htcdiğim gibi elimin icin
de kıvrılır. Evirir, çevirir, istediğim 
şekle sokarım. 

Marıen• 
Dletrich 

1 bu resım .. 
ı de, kadınlı~ 
Qın ve cılşl
llOe mah· 

sus cinsT ca 
larla ünsiyet ettiklerini \'e onları Hindistanın Çongal tepesinden gelen 
kucaklarında gezdirdiklerini, öptük- müthiş yılnnla oynadığını görünce 
lerini, kokladıklarını biliyoruz. Hat- hayret etmek değil, şaşırıp kalmak-

lspanyol güzelleri 
( 4 üncü sng/adon clevam \ 

tüfekler karşısında ayakta durmak 
cesaretini kendisinde buldu ... 

Tcreza içini çekerek devam ediyor
du: 

- Bereket versin burada kadınları 
hazan nffediyorlar .. 

Bu sırada bir trampet çaldı .. Terc
za santine bakarak: 

- Affedersiniz, Allahn ısmarladık, 
dedi ve ayrıldı. 
İspanyadaki harp ccphderine git

memiş olanlar buradaki kadın mi -
lislcrin f .. hişelcrden ibaret olduğu
nu iddia ediyorlar. Bu doğru değil
dir. Filhakika b:ırlardan kaçan ka
dınların siperlerde soluğu aldığı gö
rülmüştür. Hnkikat şudur ki, genç 
kadınlarla genç erkeklerin bir arada 
bulunm sı, burasını bir mektep ha
line getirmiş değildir. 

kız vardı . Onu tekr:ır gazinoda gör· 
düm. O beni ilk önce tanımadı. Bi· 
raz :-onra: 

- Ha ... gazeteci, tanıyorum, dedi. 
- Ben seni görünce tanıdım, de-

dim. 

- Benim cepheye gidişim bir de· 
lilikti. Bu delilik üç ay sürdü ... Si
perlerden kadın milisler çıkarılınca 
ben de doğruca bur<ıya geldim ... 

Biraz daha konuştuktan sonra: 

- Allaha ısmarladık, dedi. Seni 
gördüğümden çok memnun oldum ... 
Yalnızca dışarıya çıkmıya mezunuz 
Beni gezmiye götürmek istersen pa
zartesi günü gel... O gün benim izin 
günümdür. 

Sonra ellerini kalçalarına koya • 
rak meydan okur gibi bir tavırla ila
ve etti: 

••• - Burada kendimi satarım! .. Fa-
Bir bardn tanıdığım ve bilahare si- kat cephede daima teslim olmuş -

perlcrde gördüğüm Lcna isminde bir tum! .. 
MRlllllllllllllUlllttıtt1tı1t"111•••unı11ı•tt"n111111utnıunnM11nı11nnunMIUlllllltttlflHllUllllUUllUIUUllllUHlnhNllllhMfWllJIMI-.; 

Seven kadınları 
belli eden bir keşif 

Bundan daha iyi arkadaş nerede 
bulunur. 

Çocuı;run babası da diyor ki: 
- Ben bu kadar yıllık vahşi hay _ 

van cambazıyım, fakat böyle oğlu • 
mun yaptığı gibi değil, iki dakika bi
le yılanı elimde oynatamam. Amma 
bu yaramazla kardeş oldular. Bir da
kıka yılanın yanından a)Tılmıyor. 
Gece bile yılanını sayıklıyor. 
Fılhakika dört senedir beraber o

lnn yılan şimdiye kadar çocuğun hcl' 

/ 

/ 

zibenfn bü· 
tün şuhluQu 

nu ve kıvraKlığınr 
$U güzel duruşu 
ile ifade ediyor .. 

Marlenfn güzellikte na 
sıl muvaffak oldu(:'Junu 

bu yazıda okuyup öğren!· 
nız .• 

• •• • • • . 

En hoşa giden kadın 
tipi: Marlene Dietrich 

... 
} ki film~~ ~'larlen Ditrich'in ko • ı Bu bizi henüz az bılinen ve snyanı 

cası rolunu oynamış olan Her .. dikkat bir noktaya götürür. Şimdiye 
b<.'rt Marşal, Marlen Ditrich'in gü - jkadar büyük artistlerin makyajı hnk
zelliği hakkında §U makaleyi yaz • kında bir çok makaleler okudum. Bu 
mıştır: 

cBir çok senelerdenbcri tanıdığım 
bir kadın hakkında şu makaleyi ya
zarken iyi bir harekette bulunma • 
nuş olmaktan korkuyorum. Fakat 
mevzubahs olan kadının beni affe
deceğinden eminim. 

meyanda Mis Ditrich'in ruju \'e muh
telif rujlar arasındaki farklar ve per
de Uzerindc padamak için fotojenik 

vasıflara dair bazı şeyler okudum. 
Fakat o, bu işi öyle heı kese söylene
miyecek kadar miihim bir iş adde

der. Marlen'in makynjcısı bızzat ken

disidir. Mesela son filmindeki mak • 
yajını kendisi yapmıştır. Yalnız kaş· 

larının makyajını bir kadına yaptır
mıştı. Fakat o kaşlarına verilecek 
şekli çoktan tayin etmiş olduğundan 
yapılacak iş, bir kurşun kalem dar
besinden ibaret kalır. 

Marlen genç bir kadın olduğundan 
güzelliğinin derecesini d'e pek ala 
bilir. Fakat beni bilhassa mütehassis 
eden bir şey v:ırdır ki, o da geçen 

gün iki film fotoğrafilerini biribirile 

mukayese ederken, bütün tabii üs -
tünlüklere rağmen kendisini en güzel 

( Deoamı 6 ınct sagfamt%dtı) 

Nabız ve tansiyon, sevgilinin 
ismi söylenince kaça çıkıyor 

1 

1 Burada da gülüyor 

türlü hareketlerine ses çıkarmamış, 
ve onunla tam bir arkadaş hayatı ge-

Mar]en Ditrich'ten bahsetmek is
tiyorum. Holivuda geldiği zaman, 
yani bundan takriben yedi sene ev -
vel, birinci derecede büyük film • 
lorinden biri olan cS:ırışın Venüs> 
filminde kendisiJc ber:ıbcr oynamak 
şerefine mazhar oldum. Sonra Pn son 
filmi olan (Melek) filminde bir rol 
aldım. Tuhaf bir tesadüf eseri ola
rak her iki filmde de kocası rolün
de bulunuyordum. 

Loretta Young 

hayatları esrarengiz 
artistlerden birkaçı 

A ~]aşılan Londra dokt.orları Ho - ıtansiyonun 15 c çıktığı görülmüştü;. 
hvutta bulunan artıst Robcrt Genç kız, Robert Taylor'un sesini 

Tayl u·'un reklamını yapıyorlar. Bir işitince nabzı 168 ve tansiyonu 16,5 
doktt r ahiren Londrada garip bir \'C teneffüs 24 e çıkmıştır. Burada 
fenni tecrübe yapmıştır. artiste üç sual sorulmuştur: 
Tıb cemiyeti tarafından inzibati Birinci sual - Size hayran olan 

bir talibe maruz kalmamak için bu kadınl:ırın her gittiğiniz yerde mev
tccrübeyi yapan doktorun ismi gizli cudiyeti sizi asabileştiriyor mu? 
tutulmaktadır. Cevabı - Hayır .. hiç bir zaman! .. 

Mis Yvenne Ellis adında genç bir İkinci sual - Barbara Stanvick si-
daktilo Londrn telefon merkezine gö· sinle cvlencbileccğırı~en emin midir? 
türülmüş ..• Ornda nabıılarının da - Cevabı - Bu suale cevap verme
l'abanı ve şiryanlnrının tansiyonu öl- meyi tercih ediyorum. 
çulmuş, nabzın dakikada 88 ve tan- Üçüncü sual - Tanımadığınız ve 
siyonun 12,2 olduğu görülmiı~tür. hiç bir hususiyeti olmıyan bir dakti
Bundnn sonra tecrübeye başlanmış - loya fışık olmanız mümkün müdür? 
tır. - Ne bileyim?. 

Genç kıza Atlnntik denizinde Be- Bu anda zavallı genç kız heyecan-
~ngari: vapurunda bulunan Robert dan bayılacak gibi olmuş ve hayatı
. ay lor .ılc telefonla görüştüriıleceği nı tchlıkcye düşürmemek için tele

Eoy lenmıs ve hemen nabzın 136 ve !on muhaberesi kesilmiştir .. . 

çirmiştir. 

Fakat bu sessiz, sadasız gibi gö
rünen yılana her gün bir tavşan ve
rilmektedir .. Çocuk tavşan yavrusu
nu bubu'nun önüne koyar koymaz 
müthiş yılan öyle bir şekilde ba~ını 
kaldırarak t:ıvşanı kendisine çeker 
ki.. ha)Tct edersiniz. Bir dakika son
ra tavşan yavrusunun yılanın adale
leri arasında her yutkunuşta biraz 
daha ileriye gittiğini görürsünüz. 

M:ı-:-len Ditrich'in ber:ıbcr çevirdi
ğimiz son iki filmden sonra çok de
ği~ip değişmediğini ekseriyetle so
ruyorl:ır. Evet, çok değişmiştir. 

Bund:ı şaşılacak bir şey yoktur. Çün
kü hepimiz değişiyoruz. Fakat bil • 
hassa ~unu tebarüz ettirmek iste
rim ki, Mnrlcn Ditrich, herkesin dc
ğişmC'~iııin büsbütün aksi bir mana
ı.a dcğismiştir. 

Seneler, faniler için asla hayır se-
700Ü nCÜ ylldönümü ver değildir. Bununla beraber sizi şe-

. .. .. , refim üzerine temin ederim ki, Mar-B erlın bu harta da 700 uncu ~ ıl - len D't · h k' . d d h .. 1 
d .. ·· .. ·· k 1 1 B 1. B ı rıc es ısın f'n a a guze , 

onumunu ut u uyor. er ın c- daha ca . d l . ı· d h 1. . . .. • zıp, a rn sevım ı ve a a a-ledıyesı bu munasebetlc muazzam t'ft ' 
l
. . ı ır. 

merasim yaptı ve 700 yılda Bcr ının 
geçirdiği bir çok tarihi v:ık'aları da D:ıha geçen gün birinci ve ikinci 
c:ınl:ındırdı. Eski Prusya nazırlarının filmin fotoğrafıleri önümüzde duru-

yordu. Mis Ditrichlc birlikte bunlara yaptıkları işleri, büyük Frcderiki, ve 
yakın zamanı birer birer yaşattı. b:ıkıyorduk. O bana ihtisaslannı söy-

lem k istedi. Karilcrimin de bu sözBundan başka Almany:ıda her şch- 1 eri t:ıkdir edeceklerini zannediyo • rin kendisine göre birer remzi var • 
rum. Bu sözler cok cesaret verici şcydır. Berlinin remzi de aylaırdır. J.fö. 
lerdir. Mis Ditrich tabii güzelliğe, 

rnsimde bu ayılar da yaşatıldı \'el- ş:ıhsi bir cazibeye maliktir. Bu gü -
hasıl Berlinin 700 yıllık hayatı p:ı- zellik her hangi bir kadınla rekabet 
naroma gibi gözönlinde canlandın!· edebilir. 
dı. Bir aralık niifusa da tcm:ıs etti. Mis Ditrich bana dedi ki: 

Berlin Belediyesinin yaptığı ista- - En iyi bir şekilde görünmek e-
tistiğe göre, bugün Bcrlindc tam sasen beni msan'atimdir. 

4,5 milyon nüfus vardır. Umumi Böylece Mis Ditrichin güzelliğin 
harbin başında Berlinin ancak bir felsefesine viıkıf olduğunu anl:ıdım. 
milyona yakın nüfusu varmış ve 100 Onun için güzellik gayri şahsi ve ôb· 
yıl evvel ise yarım milyonu geçmi - jektif bir şeydir. Marlenin güzelliği, 
yormuş. 700 yıl evvelki nüfusu söy- k<'ndisi için bir ilim meselesidir. San
lemiye lüzum yok. Çünkü o günün ati onu aynaya bakmıya mC'cbur c
şehir mefhumu ile bugünküler ara - diyor. O zaman o Marlen değildir. O 
sında mukayese imkunı yoktur, Ber- o zaman her kadın gibi kalbi olan bir 
linin 700 yıl evvelki nüfusu tahminen f kadındır. Onun guzelliği bir uhenk, 
400 hane imiş. çizgi, ı.ekıl ve renk meselesidir. 

Bu güzel sinema yıldızı saızburg egıenceıerınde bu• 
ıunmak üzere, Salzburg şehrine gelmlştlr. Cazf b 

ve sevim il yıldızın etrafını bir çok meraklılar sarmış 
ve kendisinin muhtelif resımıerlnl çekmişlerdir. iste 
bu resim onlardan biridir. 
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Yazen : M. SUle,man Çapan 

Tercüme ve lkUbu hakkı m'1ıfuzdur 

Mezarlıkta hortlak ' var .... 
baktı. Bir adam 

itryordu. 
Çukura yaklaştı, 

büzülmüş, tirtir 
Bu istidrattan sonra Deli Suphi • 

nin bir kaç macerasını anlatayım: 
40-50 yıl önce, İstinye tenha bir 

köydü. Yerli ahali balıkçılık ve çift
çilikle geçinirlerdi. Mezarlık köyün 
dışında ve epeyce uzağında ve yol 
üstündedir. 

Bir gün, koydc ağızdan ağıza bir 
haber yayıldı: 

- Mezarlıkta hortlak var! 
Korkanlar ve hurafelere inananlar 

bir daha mezarlık yolundan geçmedi. 
Korkmıyanlar, bu gibi bid'atlerle alay 
edenler, insanlarla alay etmiye baş
lndılar. Fakat, eğlenenlerin, alay 
edenlerin. boyle bir şey olamıyaca -
ğını ileri sürenlerin iddialarına rağ
men mezarlıkta bir şey vardı. 

Ne1di bu şey?. 
Hortlak mıydı? .. 
Cadı mıydı? 

Gulyabani miydi? .. '~-
Korkunç bir heyula mezarlıktan. 

çıkıyor, geçen yolculara hücum edi: 
yor, ve hücuma uğrıyanlar, ertesi 
gı.in çırılçıplak, baygın bir halde yol 
i.tstünde bulunuyordu. Korkudan di
li tutulanlar da vardL 

Deli Suphi de, hortlağa falan inan
mıyanlardandı. Bunun için, mezar
lıkta görünen, ötekinin berikinin kar
şısına çıkan heyulanın ne biçim şeJ; 
olduğunu meydana çikarmak için, bir 
akşam, yatsı ezanından epey sonra 
mezarlığın yolunu tuttu. Omuzunda 
bir av tüfeği vardı. 
Mezarlığın ortasına geldiği zaman, 

korkunç bir ses duydu. Bu ses ne bir 
köpek, ne kurt, ne domuz sesine v-e 
homurtusuna benziyordu. Garip, a
caip bir sesti. Eyüpsultan oyuncakçı
iarının yaptığı çocuk oyuncakların • 
dan kaynana zırılbsına çok benziyor
du. 

Suphi, sesin geldiği tarafa doğru 
Ilerledi. Omuzundan tüfeğini indirdi, 
içine bir domuz kantarlaması dol • 
durdu. 

Sesin geldiği yere yaklaşmak için, 
otuz kırk adım kalmıştı. Birdenbire, 
büyük ve dişlek ağızlı, uzun burun
lu, beyaz ve sip.sivri korkunç bir şey 
haı·aya yükscldi. 

Suphi korkmadı, kaçmadı, bayıl -
madı, havaya doğru yükselen şeye 
doğru yürüdü. O, cadıya, hortlağa fa
lan inanmadığı için, bu işde bir oros
topoğlulıık olduğuna kanaat getirdi. 
Bu inanışla, ilerledikçe mütemadiyen 
uzayan beyaz ve uzun burunlu ca
dıyı, diri diri yakalamıya karar ver
dı. Bu suretle, bütün İstinye halkını 
l:urtnracak, onlara: 

- Nah, işte hortlak diye korktu
ğunuz mezarlık haydudu!.. 

Diyerek, önlerine atacaktı. 
Bunun için silah kullanmamıya ka

rar VE'rdi. 
Bu kararla ileriye doğru bir kaç a

dım daha attı. Suphi ilerledikçe, 
Jıortlak zıplamalarını, hırlamalarını 
arttırdı. Hatta hücum etmiye bile 
başladı. 

Suphi aldırış etmedi bile ... Biliıkis 
adımlarını sıklaştırdı, üstüne doğru 
yürüdü. 

Bu sefer de hortlak kaçmak, ora
dan uzaklaşmak hareketleri göster -
miye başladı. Fakat Suphi buna mey
dan vermedi. Üzerine atıldı, hortla
ğa sarıldı. 

Suphinin hamlesi boşa gitti, eline 
bir insan vücudü, bir kadavra geç -
medi. Uzun ve ince bir fasulya sırı
ğına sarılmış beyaz bir bez geldi. 
Sırığın baş tarafında yine bezler .. 

den yapılmış, üstüne siyah boya ile 
ağız, burun resmi çizilmiş bir kafa 
iliştirilmişti. 

Bu işde bir hile, bir dalavere oldu
ğunu evvelden sezen Suphi, bu va • 
ziyet karşısında; bu seyyar hortlnk 
müsveddesini kukla gibi o~atan biri 
bulunacağını da hesapladı ve bunu 
yapanın yakınında olduğunu düşün

dü, kibritini yaktı, etrafı araştınnıya 
başladL Hortlağın çıh-tığı yerden bir 
kaç adım ilerde, bir çukur gözüne 
ilişti, yaklaştı, bir kibrit daha çaktı, 
içcrde büzülmüş bir adam gördü. 
Korkudan tirtir titriyen bir adamL 

Kimdi bu herif? .. 
Çukurun içinde korkudan titriyen 

bu adam kimdi? .. 

lstlngeli Deli Suphi 

ri o.: 54 ................................ 

- Kora .. kara
Diye bağrıştılar. 

İstinyenin meşhur tütüncüsü ve 
ak.tarı Dimitri... 

Gerçi cenup sahilleri sık sık görü
nüyorsa da, fırtına esnasında o sahil-

Terfi eden 
Jandarma 
Subayları 

Memur sınlfının tam 
listesini ne rediyoruz 

Terfi eden jandarma subaylarının 
isimlerini dün neşretmiştik. Bugün 
de jandarma memur sınıfına dahil 
olan subayların isimlerini tamamen 
neşrediyoruz: 

MUAMELE MEMURLARI: 
1 inci sınıfa terfi edenler: Nev-

• 

Tefrika No: 154 Yazan: M. Necdet Tunçer 

Süleyman, vahşi hayvanlar bekçisinin elindeki 
tepsiye bakınca titredi: - Benim Sarı Çiçeğim .. 

zat Nuğay, Herkes odalarına kapanıp kapıla- ı Ak d 3 üncü sınıfa terfi edenleT: İrfan - şamdanberi. Biraz rahatsız- göz atarak boğuk bir sesle bağır ı· 
Aktan, Cemal Tekin. rını kapıyordu. dı .. yemek yemeden yattı.. - Safi.. ta kendisi. 

Saray muhafızı bir saat sonra Sü- I Haremağası, hükümdarın Tamara- Ve ellerile yüzünü kapayarak· 
Dördüncü sınıfa terfi edenler: 1 h kt T fk K 

1 
r eymanın uzuruna çı ı. yı odasında olup olmadığını anlamak - Zavallı Sarı Çiçeğim! Seni o en· 

esv 1 f uTe 1

1
·. d 

1 
N E k - Safi'vi bulamadık, mella! O sa- için arattıgyını biliyordu. l k k. ? sını a er ı e en er: eset r an. .J navar arın oynuna ım attı. 

HESAP MEMURLA-RI raydan kaçmış olacak... - Uyandırma .. yatsın. Diye mırıldandı. 
3. sınıfa terfi eden: H. Hüsnü Arı- 1 Süleyman, sarayından hiç bir kim- Diyerek, ters yüzüne döndü .. Sii- A:;lanlar tarafından parçalanan 

kan. t senin, bahusus bir kadının kolaylıkla 1 leymanın yanına geldi: genç kadının (Safi) den başka biri 
4. Sınıfa terfi edenler: İ. Hakkı kaçabilcccğıni zannetmiyordu. Bu ih- - Tamarn biraz rahatsızmış .. Bu olmadığı anlaşılmıştı. 

Baysal Saffet Erkı Mehmet Yazıcı timal üzerinde fikir bile yormamı~tı. akşam erkenden yatmış, ınella! (Snrı Çiçek) m yüzü kan içindeY'-, 
Abdullah Türker Rasim Yücer Veh- - Onu bır daha arayın .. belki ken- - Yattığını gördün mü? di.. Aslanlar, boynundaki etleri bile. 
bl Erkul, M. Fev~i Şahinoğlu, Remzi disi?e afy~n içirmişlerdir. - Gözümle gördüm.. yatağında kemirmişlerdi. 
Ertaş, A. Kazım Ozaner, E. Hakkı Dıye bcıgırdı. uyu.~ordu. Safinin uzun sarı saçları kırmızı 
Bayık, Ali Diçer, Muhtar Denktaş, Bu ~ırada hükümd~rm .. b~lu.?d.u~u 1 Sul<-~~an: . .. kan Jekelcrile boyanmış. gözleri ve 
Ahmet Ben1iay, M. Sabri Beşkurt, salomın kapısında bır gurultu ışı - .. - Elını k .nn bulaya? ınsanın go - yanakları delik deşik olmuştu. 
Yusuf Engin, Salih Ayunver, Malı- tildı.. İ zune> uyku gı~mez, dedı, ~ balde Ta- Süleyman bir çocuk gibi ağlıyor-
mut İnal, Abdurrahman Süel, Vey- Saray muhafızı kapıya koştu. 1 mnranın bu ısde parmagı yoktur. du .. 
sel Baykol Mustafa Bolkal. Sarayın vahşi hayvanlar bek~si varsın uyusun.. Hassa kumandanı ve haremağaJnrı 

s. sınıf oİanlar: Bahri Aykut Mitat kapının önünde, göğsünü tutarak te- Bu sırada vahşi hayvanlar bekçisi ıbu korkunç manzara karşısında hay· 
Arkan, M. Emin Akant, A. Hil~i Ay- laşla -anlatıyordu: sarayın zemin katından yukarıya çık- retten hayrete dü~üyorlar, söyliye • 
tuğ, Abdurrahman Ardaş, M. Sabri, - Efendimize haber veriniz .. as • ımış ~ulun.uyord_u:. .. lcek fÖZ bulamıyorlardı. 
Mehmet öztürk, M. Ferhat Alpat, lanların koynuna attırdığı kadın par- Elın?e~ı tepsı ıle Suleymanın yn- Siileymanın gözdesini vahşi hay • 
Mehkmet Keskin, Yusuf Akgün, Ta- çalandı. Kemiklerini toplayıp kö • nına gır_dı:.-- Parçalanan kadının ba- vanların ağzına atıp parçalatan btı 
lip İşcan, İ. Hakkı Türkay, M. Nuri peklere mi atalım .. yoksa mezara mı şını getırdım, mellfı! !gizli el,_ kimin eli olabilirdi? 
Gerek, M. Bahri özmutlu, t. Hakkı gömelim? Diyerek, tepsiyi hiikümdarın önü- Beni Israil hükümdarı bu kanlı hfı· 
Baloğlu, Vahşi hayvanlar bekçisinin sözle· 1 ne koydu. ı diseden çok müteessir olmuştu: 

6. sınıf olanlar: Ali Ceyhun, Ka. rini duyan hükümdar birdenbire bey-1 Süleyman o dakiknda duyduğu he- - Gözüm görmesin hepinizi! De· 
sım Ünvermez. nindan yıldırımla vurulmuşa dön • jyecanı bütün ömründe ilk defa du- folun karşımdan ... 

Beşinci sınıf imam olanlar: Bekir dü .. sendeliyerek yerinden kalktı. yuyordu.. Diyerek salondan çıktı. 
Gelenöbet. - Ben vahşi hayvanların ağzına Gözlerinin akı dönmüş, elleri tit- Hareme geçti. 

Beşinci sınıf tüfekçi olanlar: Cemil kimseyi attırmadım. Kimdir bu par- remiye başlamıştı .. Tepsiye şöyle bir (Devamı var} 
Plcvne, Mazhar Önal. çalanan kadın? ·~:.-·t··i· .. ··•·.:ı.:.·"······· ........... ~., .. ,,, .............. ıı .... .,ıı .. 11.11 .................... üiil 

Hoşa giden kadın 
Diye sordu. 
Bekçi: 
- Başı yerde duruyor, mella! İs 

terseniz getireyim? 
Dedi. 
Süleyman hiddetinden titriyordu. 
- Getir .. ! göreyim .. 
Diye bağırdı. 
Bekçi koştu . , 
Sarayın bahçesine indi.. 
Ve vahşi hayvanlar mahzenine gir

di. 
Yerde duran bir yığın kemik ara

sından genç bir kadın başını saçla
rından tutup dışarıya çıkardı.. Bir 
tepsinin içine koydu. Tekrar yuka
rıya döndü. 

Beni İsrail hükümdarı burnundan 
soluyordu. 

ANKASINA MEMUR 
ALINACAKTIR 

Türkiye lş Bankasından : 
Bankamızın l\rerkez ve Şubelerinde çJlıştırılmak üzere yiikı;elc 

mektep Lise mezunlarından müsabaka ile memur nlınacnktır. 

Ru imtihanda kazananlar arasında, yüksek tahsil görıııiiş olnıı• 
lar ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Altnıcllk memurl:ıra, foıtihandaki muvaffakiyet ve tahsil, 
dereceleıine göre (70) ila {100) lira arasında ayhk verilecektir. 

Yüksek tahsil görmüş olup ta çok iyi derecede muvaffak 
olanlara daha yit',sek vazife ve aylık ve rilebilccektir. 

Yazı ile imtihnn 1 l·Eylül J 937 Cunırtesi gi'ınü saat on dörtte 
Ankara, lstan lınl ve Izınir şu belerim izde yapı lac l ktır. 

En son yazılma tarihi 9.Eylül·1937 Perşenbe günüdür. 
İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına nit izalınaıııeyi 

Bankamızın Ankara, İstanbnl ve İzmirdeki şnbelcrinden nlabi• 
lecckler. lhş'rn yerlerde bulunanl:ır, bu izalınaıııeyi tahriren de 
talep edebilirlcı·. 

Yazan: e - Cengi~ . ........ ·············································· 
receklerini uman Muradın adamı · 
rındnn ikisi palalarını çekerek. baŞ1 

i
l ucunda cellat heybetile duruyordu. 

Rüstem bu manzarayı sancak difC· 
ği dibinde ayakta durmuş seyrcdi " 
yor ve kendisine: 

Kara Mustafa birdenbire 
mişti .. Murat reis gemiye 

gibi 
yanaştı 

kedi • 
sın-

-Ne var? 
Diye soran gemicilere: 
- Ben de bilmiyorum, diyordll• 

Murat Reis emir verdi. Kara Mus· 
tafa ile konuşmak istiyormuş .. keıı· 
disini gemisine aldırıyor. -----------------------------------------

lerc yanaşmak daha tehlikeli oldu -
ğundım gemiciler bir adaya sığın -
mayı düşünüyorlardı. 

Murat reis gemiye iyice yaklaşın-
ca gür scsile bağırdı: 

- İçinizden biri kaybolmadı mı? 
Rüstem, birdenbire şaşaladı: 
- Çolak Ahmet denize düşmüştü .. 

fakat, geri dönüp kurtarmak imka
nını bulamadık. Zavallı arkadaşımız 
dalgaların arasında bağıra bağ1ra, 

çırpma çırpına boğuldu gitti. 
Dedi. 
Murat Reis gülümsedi: 

- Onu dalgaların koynundan biz 
kurtardık. Ambarda yatıyor şimdi.. 

Deyince, bu habere Rüstem ne ka
dar sevindiyse, Kara Mustafa da o 
derecede şaşırıp kalmıştı. 
Mustafanın elleri titriyordu .. 

Dümeni güçlükle idare edebilir -
yordu. 

- Demek o sarı yılan kurtuldu 
ha .. ! 

Diye homurdandı. 
Yelkenci Ahmedin kurtulduğunu 

ve yaşadığını duyan diğer gemicile
rin de benzi sararmıştı. 

Murat reisin Rüstemlc konuşması, 
isyana hazırlanan bütün korsanların 
planlarını ve zihinlerini altüst et -
mişti. 

Şimdi ne yapacaklardı? 
Kara Mustafa, Ahmedin Murat Re

ise her şeyi söylediğini tahmin edi
yordu. 

Muratla Rüstem başbaşa küpeş -
tcde buluştular .. yavaş yavaş konuş
tular. 

Korsnnlar bu konusmayı duyama-

dıkları için, bir şey anlıyamamışlar
dı. Fa.kat, herkesin içine korkunç bir 
şüphe gimıişti: 

- Ahmet her şeyi anlattıysa, işi-
miz dumandır. 

Diyorlardı. 

Biraz sonra reisler ayrıldılar .. 
:Murndın gemisinden sekiz on kuv-

vetli korsan birdenbire Rüstemin 
gemisinin arka küpeştesine atladı.. 

ve dizlerinin bağı çoktan çözülmüş 
olan Kara Mustafanın üzerine saldır
dılar. 

Kara Mustafanın çeneleri kilitlen
miş gibiydi.. Ağzını bıçak açmıyor
du .. 

Bu canavar ruhlu adam, birden -
bire nasıl da kedileşmiş ve korkunç 
sesi kısılıvermişti! 

Kara Mustnfadan mukavemet gö-

Rüstemin gemisinde isyana tıazı~· 
lanan gemiciler, süt dökmüş kedi gı· 
bi önlerine bakarak, her biri bir t8 ' 
rafta siniyor, sesleri cıkmıyordU· 

Murat Reisin gemisinden p0yr9~ 
İbrahim isminde dev cüsseli bir adtı 
birdenbire Rüstemin gemisine at .. 
ladı: 1 

- Reis beni bu gemiye düırıcııc 
olarıık gönderdi .. 

Diyerek Rüstemi selamladı. . .. 
·sı" Poyrnı İbrahim, Murnt :neı 1 

cellndı idi. Onun bu gemiye .. geliti 
gök yüzünden yıldırım düşmuŞ gf 
herkesi titretmişti. 

- Haydi geç dümen başına .. 
Diye seslendi. . 
Poyraz İbrahim dümene geçtı. 

(Devamı. varJ 
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Bu sefer ateş kısa 
mesafeden başladı DÜNKÜ MAÇ l 

filonun rehberleri 
bordaladılar 

Nihayet iki 
biri birini 

Pire muhteliti, karşısına hazırlıksız ç kan, yor 
gun Beşiktaş- G. Saray muhtelitini 4- 3 yend 

!ilo garbe seyrediyor, işaretini \'er- ze tekrar ediyorum. Sevgili vatanı
di. Artık cErini> burnunun arkasın· mıza gelecek her şey bugünkü gü -
dan kesif dumanlar gözükmiye baş- nün neticesine bağlıdır. Aslanlar gibi 

Bizim takım ikinci derecede bitap bir hale geldi I 
lanuştı. Biraz sonra .. Lcon ve cAs- hareket ediniz! .. > 

pist muhripleri borda hattında ol - Düşman iki filo yekdiğerine hem 
dukları halde burnun arkasından tekarrüp ediyor, ve ayni zamanda 
cıktılar. Bunları (7000) Dl€trc mesa- da kertrizler tebeddül eyliyordu. Fil
fcden cMecidiye., kruvazörü takip hakika düşmanı bidayette gün dof,tU-
cdiyor, fakat at<'Ş etmiyordu. şu istıkametindc gördüğümüz halde 

HARP BAŞLIYOR yavaş yavaş ke§işleme cihetinde gör-

• (? ~. 

r. 

' 
Yazan Murat Kayanu.ı 

Bir iki dakika sonra Hüsnünün sı
kı bir kafa vuruşunu kaleci kurtardı. 

Gene Yunan solaçığı Eşfağın ıska
sından kaptığı topu kaleye gönderdi. 
Sacit topu içerid n tuttu ve gol oldu. 
4-2. 
32 nci dakıkada Hiisnii şnhsi bir a· 
kınla Yunan müdnfıleımi geçti ve 
3 üncü golü attı. 4-3. 

Bir ıki dakika sonra Yunanlılara 

Gemilerimiz cMondros dış 1ima- miye başladık. Bu vaziyet üzerine 
nının burnunu döner clônmez blıtün düşman filosu başta Barbaros olmak 
düşman filosunu gördük. Filo takri • üzere sancağa aldı. Mnksadı Yunan 
ben (15) mil kadar mesafede bulu- donanmasını c T • vaziyetine düşür-
nuyor \'e gemilerin direkl'"ri, baca- mek idi. Lakin bu maksad derhal an- penaltı oldu. Hüsünnün şütü a\ · '.h.hmet Adem GöQdün ve 
ları ve büyük gemilerin tekneleri- laşıldığından Yunan !ılosu da keza· Bundan ~onra maç 4-3 Yunanlıla- esi Ferhunde 
nin yarısından yukarısı ufkun üze- lik sancağa aldı. rın galibiyeHle bıtti. 
rinde görünüyordu. ı İki iilonun yeni seyir hatları yek- NE DİYORLAR? dı1ar. Galip gelmelerine rağmen üs 
Mecidiy~ bizi.gö.'rdüklen so~ra döndü ı diğ_erine cüz"i _mail .b~r- vaziyel:e ol- Maçtann sonra Pire muhteliti kafile tünlük gösteremediler. 
ve asıl fıloyaıltıhak etmek uzcre son dugu halde hır çe)rck saat kadar Oyun Yunanıııarın naKimıyetrnde cereyan ederKen rcısi Kalfapulos: YENİ EVLİLER 
sür'atle uzaklaştı. Osmanlı gemileri ıscyrettiler. Nıhayet iki filonun reh- ı O~ır seyiı:ci kitlesi önünde oyna· çektiği şütü M. Ali ~o:~ere_ çıkara· ı -Takımınız hiç çalışmamıstır. Ge- Tanınmış hakemimiz ve mua11i 
yekdiğerini takiben d vrederek kılr her gemileri yekdığerini bordc:ıladı- ı un Taksımde oldukça kalabalık rak kurtardı. Kornerı bızunkıler kur· lirken bır antrenman maçı yaptık. Ahmet Adem Göğdem Muallim Fer
leye kadar döndü ve bu vJziyetle jlar. nan Pırc,. Galatasara~ .- Bı:!§iktaş tardılar f~at Yu~a~lı1ar muhtelit~~ Bizım C'Ocuk1ar ümıdımizin fevklntle hunde Or'la evlendi. Yeni evlilerin 
seyre başladı. Düşman filosu b.u vaziyelte rc:ta- muhtehllerı maçında hızım takını durgunlugundan ıstıfade ederek hu· bir oyun oynadılar. B.:ıı: galibiyet b k- sporcu ve hoca olmaları spor mulıiti-

Saat onu kırk beş geçe Yunan A- 1 sını muhafaza etmıye başh-:dı. Çun- 3-4 mağlüp oldu. EvYeldcn belli olan cumlarmı arttırdılar. lc:miyorduk. Sızın takımdan santrhnf, mizde mes'ut bir hadise teşkil etmek 
miralin Osmanlı donanmasına vak - kü daha sanc;ığn :.ılsa b\zc yııpm<ık b~ rmığlı'.ıbiyct hakkında uzun bir şey Muhteli~ kalesi ön.ün~: to~u kapa.:ı santrfor \'C ıki açığı beğt ndım. tedir. Kıy'n-ıctli iki sporcu \'C öğrct-
laşmak için iskeleye aldı. Filo ile be- istedıği hareket yani cT,, vaziyetine soylemıye hacet y.ok. Kısaca mağlı1- PiJpandonıya sıkı bır şutle ilk golu Maçın hakemi Ahmet Adem: menin birleşmesi spor ve kiıltlir fıle-
rabcr bulunan muhrip1erin, düşma- düşmek, kendi başına gcle>bilirdı. biyetin sırrını söyliyelim. Bizlm ço- attı. 1-0. _ Bizimkil<:r claha teknik oyna • miıniz için daha faydalı olacaktır. 
nm, top menzilinden çıkmak üzere ( Devamt var) 

1
cuklar idmansız bulunduklarından Yunanlıların yaptığı akınlar daha dılar. Yunanlılar nefes kabiliyetle • Yeni evlilere saadetler temenni 

filonun sancak tarafına ,-e Amiralin I - 1 mevsımsız yapılan maçta turşu ol- tehlikeli oluyor. Yunan kalesi yakın- rinden istıfe.de eO(;rek macı kazan • edeı iz. 
işaretini görebilecek bir mesafeye R A o y Q dular. Fakat maksat yerine getirildi. larından lehimize bir fevl oldu. Es· 
kadar nçılınalnrı cmr dildi. Zırhlı - 1 1 Programa konulan futbol macı da fağın attığı şütü Yunan kalecisi elin-
lara da top menziline girince di.ışma- -------------=a.ı•ıııi yapılmış oldu. Mağlup oluşumuz, ne den kaçırdı. Top yere düşmeden 
na ateş açmaları bildirildi. . BUGÜNKÜ PROGRAM çıkar. Maksat festival programını içerden tutmıya muvaffak oldu. Hn· 

Bu aralık cMeddiye muvahkaten Akşam neşriyatı: zcnginlcştirmcık değil mi? kem bu vaziyette topun içeri girdi-
di.ışman zırhlı fırkasının dördüncü Saat 17 Güneş muhtelıtı - P re muh iste bu maç da bir festival oldu. Ha- ğini gordiığünden gol verdi: 1-1. 
gemisini teşkil etti. leliti fulbol maçı Taksım stadından ?Jrhksız gelen Pıre muhtclıti dc bu Bizim takımdan Süleymanın yeri· 

Bu hattın arkasındn ve muv12i bir naklen. Fenerbahçe maçı - 18,30 plak- galıbiyctın ncm?den geldiğine şaş - ne Bı.i.lend, Yunnn takımından da 
hat üzerinde ola1ak üzere sekiz gemi la dan., musikisi - 19,30 konforans : maktadır. Eh bugün ye:nildik, yarın santrhafın yerine başka oyuncu gir~ 
daha gbrünüyordu ki bunların birin· &>im Sırrı Tarcan (Çocuklara liği.ıl· kaz::ınırız, demiye cesarctimız yok. dı. 
cisi ile sonuncusu (Beı ki Satvet) ve ler) . 20 Hikmet ve ark.:ıdaşları tnra- Çünkü bugün de mağlüp olaca •ımız Topu kapan Simionidis ikinci golii 
(Peyki Şevket) ve mütebaki üçü fından Türk musıkisi ve halk şarkı- en kuvvetlı ihtimaldir. yaptı: 2-1. 
•Şihav. ve üçü cK rözo. mamulatı lan - 20,30 Ömer Rıza tarafından a· l\lAÇ NASIL OLDU? Bu golden sonra muhtelıt hücuma 

altı muhrip idile r. nıpça söylev • 20,45 Muza ffer ,.e ar- S '.'lhada mutad m erasim yapıldık - geçti. Haşim Yunan kalesi önünde gü· 
Yunan Amirali bir miiddet düş • kadaşları tarafından Tılrk musikisi tan !;onra oyuna Yunanlıların muh- zel bir sıyrılı:la kaptığı topu kaleye 

man hattına mail olarak seyre de • ve halk şarkıları (saat ayarı) - 21,15 telıt mi.ıdafaasında kalan bir ~kınile sokarak beraberliği temin etti. 
vnm <'yledi. Sn t on birde, sür'atle orkestra - 22,15 Ajans ve Borsa ha· ba lanc.lı Muhtelıtin kornerle netice- Birinci devre bu şekılcle 2-2 bea-r 
azalmıya başlayan mesafe. (16 000) berleri ve ertesi günün programı - knen akınından da bır netice nim- berlıkle bitti. 
metreye inmiş bulunu"ordu. Bu sı- 22 30 '1\11' d St 1 p · ı t 

J • ı~ıa am ange : ıyano so o - mayınca Yunanlılar birıbirini takip 1KİNC DEVRE: 
radn (Mecidiye) ateş menzilin - 23 
d son. ed~n bir kaç tehlikeli akın yaptılar. Muhtelit takım değişik bir k;ıdro 

en çıkmak üzere Osmanlı fılosunun YARINKİ PROGRAM 
3.4 rna()IOblyetimızle neliceıenen maçtan bir 

an ve Hüsnü ifıkelc tarafına geçti. Fakat muhtelıt müdafaasının ıyi O· ile oynuyor: Sacit - Vıfastardi, Faruk-
Ö@c nep~mt: yunu maçın Eeyrini Yunan sahomna Eşfak. Elyen,Fcy~.Rıdvan, Hüsnil, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

Dfü:man filosunun tir'ati 13, ıı s t 1230 ı·kı • 
aa . p a a Türk musiki!i, intikaJ ettirdi. Hakkı, Haşim, Bülent. J b ı s hhA M •• J A 

mil kadardı . 12 50 hnvadıs, 13 5 muhtelif plak Bizim takımın daha fazla teknik Yunanlılnr da bir kaç oyuncularını Sİ3fi ll ) ) UeSSeSe er rttJrffi 
Düşman gemileri pro,·a hattında ncşı iyatı, 14 son. oynadığını görüyoruz Fakat btı sis· değiştirmişlerdi. E } K 

idiler \'e aralarındaki mescı.fe mun- 1356 Hicri l 1353 Rumi lem enerjik oymyan Yunan n.üda- Bu devTeed bizim takım daha fazla ve ksi tme omisyonundan 
tazamdı . (Barbaros) un prova dıre- Cemaıiyelahır Ağuıılos faasını nşamıyor. yoruldu. Bundan istifade eden Yu -
finde büyük bir snncak dnlgalanı - "'2 16 Yunanlılar hücuma geçtiler Önü nanlılar 1 ne! dakikada Depuntis'in A11 Çoğu Muhammen Muvakkat Eksiltmenin ı:ilo ve saati 
yordu ki, bu (Barbaros Hayred- - - boş olan Yunan soliçinin yakından ayağile 3 üncü golü kazandılar. 3.2. Fiyat Garanti 
din) in müzeden alınmış sancağı idı. Yıl 1937, Ay 8, Gün ?.41, Hızır J 161 , Z. Ku. 
Fakat bu hokiki;lt, o zamanlar bizce 29 Ağustos: Pazar \ Makarna 1300· 1700 25 79 22 
m~çhul bulunduğundan prova dire- - 1 Şehriye 250- 360 25 
ğinde büyük sancag~ın ne olabilece· Kuskus 50- 100 25 

l-EylCıl· 1937 
Saat 15 

Lt!yleklerin gltmesi 
ğini hır türlü kesliı enıemiştik. Pirinç unu 225- 300 17 

16 (Barbaros) un arkasından sıra ile Un 1550-2575 

Vakitler Vuati Eıaot 

aa. d. ıa. d. 

(Turgut) ve (Mes'udiyc) zırhlıları 

geliyordu. Bu sefer İmroz harbinde
ki gibi düşmanın arkasında ne gü • 
neş ve ne de kara vardı te ne de hava Güneş s 24 10 35 
sisli idi. Kezalik ateş tc mezkur harp- Ôğle 12 15 5 27 
te olduğu gibi uzun mesafeden başla-

1 

ikindi 
madı. Akşam 

Saat on biri çeyrek gece Amir;:ıl, Yatsı 

15 58 

18 48 

20 26 

9 10 
12 0() 1 

1 37 l 
8 48 ~ bilümum gemiler şu tel~izi \'erdı: ıfl lm k 

c- 1 Kanunuevvddeki işareti si- ~--sa 3 36 

Noı 

4 

ta. 
sesinin oğulları olınnk ihtimalile ~Ü· 
ı·ekleri hoplayarak beklemişlerdi, 

hfıla da bekliyorlardı. Bu ıntizar on-
1 rın hayatiyetini artırmıştı. 

Scnter bunlardan hiç o1mazsa bi -
rinin, Perlon'un annesinin nihayet 
boşuna beklemediğine memnun ol
du. Yaı ın, oğlunu göğsüne basabile
ceğini düsündü. Bir an Namot'u u
nuttu. Fakat derhal Gribe'nin anne· 
sini hatırladı. Acaba Gribe dönecek 
miydi? Ya Tignol ve Gerniko? Ya 
b~ı~lardan biı i veya ikisi de Perlon 
gıbı m<ığliıp bir vaziyette dönerlerse 
tınun gibi isyan edip yeniden gitmiye 
kalkışacak mıydı? Perlon; iyi ve 

merd çocuktu. Teklifini teddedi~i 
~, 

f 
mağlıibıyetinl kabul ctmiye razı o
lamayışından idi. Fakat karar karar
ldı. Hatta yemin etmişlerdi. O da beş 
senelik mesailerinin mcyvasını pay
laşmıya yemin etmişti. Esasen, ta
lihsizliğin altısına birden musallat 

olmıyacağı düşünL:sile böyle bir 
maceraya atılmamışlar mıydı? Per· 
lon ne diye ş!mdi razı olmuyordu?. 

Sant iiçü çaldı. Scnter yataI,rın -

l
da bir daha döndü. Belki uyuyabi -

lirdi artık. Fakat ne miimkün? Hatı
ralar hep hücum ediyordu. Beş sene 
evvel, hangi biri yarınından emindi. 

Perlon, Gribe ve Tignol gündüzleri 
şurada burada çalışırlar, kazandık-

Heybeliadn sanatoryoınu \'C ebe talebe yurdunun 1937 malf yıla 
makarna ve benzerleri ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Miktarları, Muhammen fiyat, wuvakkat garanti ve eksiltmenin 
gün ve saatleri yukarıda yazılmışt.r. 

2 - istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler 

Dünkü maçtan evvel Pire ve B . .J. K. - G. s. Muhte
ııtıerl bir arada 

3 - istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 
sayılı knnunda yazılı bdgcicr ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya Banka mektubu ile bu lıkte belli gün ve saatte Cağaloğlunda 
Sıhhat ve içtimaf muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonıı 
çdmcleri. (5262) 

!arını o gece barlarda yerlerdi. Na· 
mot ile Gerniko'nun babalrırının hali 
vakti yerinde idi. Onlardan para ko
parırlardı. Lakin bir gün, bu sefahe
tin sonu olmıyacağını düşünen ba
baları, onları kapıdışan etmişti1er. 

Senter'e gelince, altı arkadaştan 

bu maceraya. servet peşinde koşmı
ya ihtiyacı olmıyan biri yar;;a o da 
kendisi idi. O tarihlerde, Senter şi
irler yazardı. Oldukça da tanınmıştı. 
Birkaç ser neşretmişti. Bu macera
ya atılmasına sebep, tamamen şai • 
rane bir hareketti. Yeni ufuklar gör-

mek, yeni intıbalar elde etmek ar

zusu idi. Yeni ufuklar .. yeni intıba
lnr .. yeni ıklim1er .. Umanlar, denız
ler, ormanlar ... 

Sen ter yatağında doğı uldu. Lam
basını yaktı. Kapısı çalınır gibi ol -
muştu. Delikanlı, iki kapısı olan lfü· 
yük bir binada, bir apartımanda o -
turuyordu. Büyük kapı daima açık 
dururdu. Otel kapısı gibi idi. Sahi -

den kapı mı çalınmıştı? Evet, ikinci 
defo olarnk kapı çalınmıştı. Sentcr : 

- Acaba kimT Her halde Jozef 
kımıldanmaz!. 

Diye homurdanarak kalktı. Jozef 1 Diyerek odada dolaşmıya başladı. 
dedıği, uşnğı idi. Sonra aklına geldi. Gözle ini de yere dıkmişti. Enknr-
0 akşam ızinli idi. Gitti. Kapıyı açtı. nasyon'u görmek ısteıniyordu. Bu 
Bir telgraf gelmişti. Kapıyı çalan kadın, bır başkasının kadını idi. 0-
muvczzidi. Aldı. Hemen açtı \'C o • nı:ı bakmak, ı::ıtıı abını arttırmak ne
kudu: ye y:ırardı! Bu telgraf gelene kadar 

1 
kin, kendi kendine, bu kadına karşı 
1.aafından hiddet ettiği için, onu tas· 
dık etmek istemiyordu. Enkarnas -
yon: 

- o halde, dedi, ne diye ckabil o
lursa. geleceğim diyor. Onu sizi ve .. 
beni bir saat evvel görmekten ııe 
menedebilir? 

cNamot ile beraberdim. Kabil oltu-
1 
keııdıni bir takım hayallere kaptır-

sa, yarın cık§am geliyorum. mamış de!ğildi. 

Gerniko 

• 
BERMÜD ADALARINDA BİR 

AKŞAM. 

Sen ter 'in hizmetçisi henüz izin • 
den dönmediği için gidip kapıyı aç
tı. Gelen Enkarnasyon idi. Genç ka
dın içeri girdi \'e doğruca salona iler· 
ledi. 

Senh'r kapı) ı kapayıp döndü. Genç 
kadın, bir koltuğa oturmuş, ayak a
yak üzerine atmıştı. Düşünceli bir 
tavırla: 

- Drmck, dedi, onu artık görcbi· 
leceğim. 

Ağır, tatlı bir sesle konuşuyordu, 
Her halde he~ ccan içindeydi. Fnkat 
hissettirınemiye çalışıyordu. Scnter, 
ona, gece aldığı telgrafı uzattı ve: 

- İşte telgrafı. Okuyunuz. 

Hatta arkadaşının geJmeme::ıini bi
le temenni etmemiş miydı? 

Daha bır hafta <?vveJine gelene ka· 
dar, Senter, kalbınde bugün büyük.! 
çok buyuk bir yer tdınınış olan bu 
kadını tanımıyordu. Ve onu, ~imdi· 
ye k<ıclar 1oputopu ıki defacık gör
müştü. L5kin bu aldım başından al· 
masına kafi gelmışti. 

- Doğrusunu isterseniz .. bilmem. 
- Bu telgraf hakikaten tuhaf... 

hem acaba ne diye bana geleceğin
den bir şey bahsetrr.edi? Bana yaz
mndı? 

- Sizin burada olduğunuzu bili • 
yor mu ki! 

Genç kndın, Senter'e dikkatle bak· 
tı ve: 

- Kalbden kalbe yol vardır, dedi. - Tuhnf bir tclgı af, değil mi ?ı.Iös-
yö Senter? bilmesi lazım. 
Delikanlı durdu, onun keHmcleı ·nı Ye ayağa kalktı, ilnve elti: 

tckıar etti: - Siz oırnn dostusunuz .. hem de 

Tuh f 1 h f en iyi dostu. Bana, bilhnssa sizden - a .. u:ı .. 
Ve başını kaldırarak, Enkarnasyo- bahsetmişti. 

nun gözlerinin içine baktı: Senter yumruklarını sıktı. Kendi• 
- Hayır, dedi, ben bir tuhaflıl. bul· ni zaptetmiye çnlışh. Muvaffak ola• 

muyorum. madı. Genç kadına yaklaştı, titrek 
H:ıkiknttc, Scnt r de telgrafı tuhaf, bir sesle: 

daha doğrusu g~rıp buluyordu. La- (Devamı var) 
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VERESİYE SATIŞ . •· 
TAKSiTLERi 

AV O AN. 

AVA ÇIKARILMIŞTIR, 

VALNIZ DEVLET MEMURLARİLE' 

VAPILAN VERESİYE MUAMELESİ 

BDVOK ŞİRKETLERİN 

MEMURLARINA 

EDİLMİ 

DA TEŞMİL 

ş T i R . 

DIGR:~ ŞARTLARDA DA MCŞTEAi 

LEHi NE DEQİŞİKLİK YARDIR 

FAZLA TAFSİLAT ALMAK . İÇİN 

ANKARA, İSTANBUL, BEVOGLU VE İZMİA 

YERLİ MALLAR 

PAZARLARI NA 

MOAACAAT ICDINİZ 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Müıtahdimin için nümunesi üzerine 166 çift fotin açık eksiltme 
ile yaptıralacalıbr. 

2 - Fotinlerin muhammen fiatı beher çift içiA Beş liradır. 

3 - Buna aid nümuneleri istekliler rnezkür Met kez: levazımından 

sıörebilirler ve şartnameleri de parasız alabilirler. 

4 - Eksiltme açık olarak 7 Eylül 1937 Salı a-ünü saat on altıda 
Galatada Kara Mustafapaşa sokağında lstanbu1 Liman Sahil Sıhhiye 

Merkeıi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parı-sı 62 lira 25 kuruştur. 

6 - isteklilerin kunduracı olduklarına dair 937 senesi ticaret odası 
vesikalarıı:un ibrazı mecburidir. Aksi takdirde eksiltmeğe 

giremezler. '"5426,, 

ROFiLAKSi- . 1 
1 Belsoğukluğu ve Frengiden korur.•; 

.. , ....... RDl ..... !1!131m=ıP.m.CmEmllİ! 

r· Sandalya ve Mobilyanın .. 

1 
Hem ucuzunu, hem güz.elini almak için lstanbulda Rıınpaşn 

yokuşuııda 66 No. ASRI MOBiL YA mağaıası'lı ziyaret ediniz. 

ı-•81 AHMED FEYZi Tel. 23407 mi.'!~ıJ!!'J 

Üniversite Rektörlüğünden: 
lstanbul Üniversitesi Tıb, Hukuk, Edebiyat.Fen ve iktısat Fakültel'!

rine ve Üniversiteye bağlı Diştababeti ve Eczacı mektebine 1 E} lfı'· 
dan itibaren talebe kabulüne başlanacaktır. Yaıılmak isteyenlerin 
Fakülte Dekanlıklarına vesikalariyle beraber müracaat etmeleri. (5545} 

f • 3 EyfOI Cuma gUnU 

PANORAMA 
Bahçesinde 

111~~: Te~?~:~J 
ZAYİ 1 

935 zenesinde İstanbul 37 nci ilk o-
kuldan 248 numara ile aldığım dip- 1 
lomamı zayi ettim. Yenisini alaca -
ğımdan hükmü yoktur. 

Fatih caddesi Numara 
.. de A. Şükrü Sav 

ZAYİ 
Ticaret lisesinden aldığım ,·aziye~ 

timi bildirir vesikayı zayi ettim. Ye
nisini çıkaracağımdan hükmü yok
tur. 

Denizyolları memurlarından 

Sabri 

İstanbul 7 inci İcra Mcmurluğun- ı 
dan: 

Bir borçtan dolayı dairemizin 35/ 

1 
2689 sayılı dosyasile mahcuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilen muh
telıf ev eşyası 2 Eylül 937 pcr§embe 
günü saat 16 dan 17 ye kadar Beşik
taş Valdeçeşme meydanı 9 Na Ju ev 
önünd~ hazır bulunacak memuru ta
rafından açık arttırma suretıle satı
lacağı ilan olunur. 

Eyüp İcra Dairesinden: 
Mahcuz olup paraya çnvrilmPsine 

1 kanır verilen Standart Doç marknlı 
ve 2596 numaralı otomobil 8/9/937 
çarşamba günü saat l4 de Eyüp oto
büs durağında satılacağından istek
lılcrin memuruna müracaatları füir.1 
otur.ur. 

Dişlere ebedi hayat verir. 
Dişleri temizler, parlatır, beyaL13tır. çürümesine mani olur, diş 

et !erini kı.ı vvetlendirir. 
Her gün sabah ve akşam mutlaka DANTOS ile dişlerinizi 

temizleyiniz. Danlos Hasan İ!!miı1e ve: marknsına dikkat. 
Fiatı: Tüp 7 1,2, büyük 12 1,2, dört ruisli 20 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

rr 
1 İSTiKLAL tlSES1 irektörlüğunden : 

1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydın:ı başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden aı talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat 

etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylülün onuncu gününe kadnr gerek mektupla gerek ın~ktebe başvurarak kay• 

~ını yeniletmelidir. Eski talebenin Eylülün onundan sonra mürac~otları kabul C""dilmiyecektir, 
,5 - Se1dzinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eylülün birinde, ciiğer sınıfla

r:n Eylülün yedisinde btışlıyacakltr. 
6 - isteyenlere mektebin kayıt şartlarını bild İren tarifname parasız i(Önderilir. 

Adre!I : Şehzatlebaşı Polis karakolu arkası. Telefen 22534 
- . ' . • ! ' ' . . • . .. "' . ~ ~ . . . . .... .. . .:; . ........_ . . .... 

••-:mm-• H E R AKŞAM ·-----

Memleketln en yUkeek sanatklrlarlle birlikte 

SAFi·YE 

İstanbul Birinci İcra memurluğun
dan: 

Heyeti umumıycs.inin tarnanıına 

~2075- iki bin yetmiş be~ı> lira kıy
met takdir edilen Eyüptc Şahsultan 

mahallesinde Bahariye cadde ve so
kağında vaki eski ve yeni 88 yeni nu
merotaj clOO. No. lu bostanın altıda 

.• 

Dr. HORHORNI 
Eminönü Eczanesi yanında hafi 
talarını kabul eder. Tel: 24131 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha " 
kimliğinden ; 
Hazin~ Muhakemat MüdürliiğÜ " 

nün Galatada Tahir handa Hayri A· 
raboğlu Feridun ve Sinem köyünde 
Makaracı.sokağı~da 16 No. da Acunun 

1 

annesi Bedia aleyhlerine açtığı aıa: 
cak davasının yapılan rnuhakcrnesı 
sonunda yalnız seksen üç lira otuı 
kuruşun 5.4.1937 gününden itibaren 
<'(. 5 faiz ve C(, 5 ücreti vekaletle rnüd· 
deialeyh Bedia'dan alınarak müd " 
dc>iyc verilmesine ve Feridun'un hak• 
kı velayeti olmamasına mebni on\111 
hakkındaki davanın reddine ve rna· 

1 

sarifi muhakemenin Bediaya aidiy: 
tine gıyaben kabili temyiz olmak o• 
zere 24-6-1937 tarihinde karar veril• 
miş olduğundan mumaileyhanın ika• 
mctgfıhıııın meçhuliyetine mebni ir 
bu hutasai hüküm gazete ile iJan ~ 
lunur. 937 /531. ......................... 
ı DOKTOR 
ı Ali Rıza Sağlar i iÇ HASTALIKLARI 

t MÜTEHASSISI 
ı Her gün Acşiktaşta tramvay 

t caddesindeki muayenehanesinde l 
: saat on beşten sonr.ı hastala• 
ı rını kabul ediyor. • ......................... 

ı Dans mer~khlarınl 

1 

müjde 
En kısa bir zamanda iyi dans ö!• 

renmek isterseniz ve ucuz bir fi!lt 
ile vakit kaybe' neden dans pro • 
fösöril Yorgo'ya mürac3at etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka " 

smda Topçekenler sokak No. 3lı· 
~ .. mci kat. 

:••000000000000000 .. 
Cild ve zührevi hastalıklar 

mütehasıım 

Dr. Feyzi Ahmet 
ihtisas No. : 53 

Telefon No. : 23899 

lstanbul Al"\kara cad-
desi No. 43 

Pazardan maada her gün sabah• 
ı tan akşama kadar 
..ooooooooOOOOOOOOOGOOOOOO _.. 

!
dairemizde birinci açık arttırma ue 
satılncaktır. Şu kadar ki, yapılaca!< 
olan bu birinci açık arttırmasında ve· 
rilen bedeli satılan hisseye musip rnu 
hammen kıymetinin ;; 75 şini bul· 
madığı takdirde en son arttıranın ta· 
ahhüdii baki kalmak şartile ıırttırınıt 
15 gün dııha temdit edilerek tam oıı 

.TAKSIM 
-----·-- Tel: 43103 

Belediye 
bahçesinde 

beş hissesi sahibi olan Fatma Hacere besinci güne rastlayan 15 birinci teŞ
ait işbu beş hissenin ipotek cihetin- rir; 1937 tarihine müsadif cuma günlİ 
den açık arttırma ile satılmasına ka- gene saat 14 ten 16 ya kadar daire -
rar verilmiştir. mizde ikinci açık arttıma ile ~atıla· 

Bostıının hudl:t ve evsafına g<:lince: cak ve en çok arttıranın üzerinde bı· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,Bir tarafi M~~~haM~~~ıbk jnkıl~~ktrr.Artlırm~~i~rak~O 

I tara!ı Kıbrıslı Mustafa ile Aliycnin satılan ışbu altıda beş hısseye musıP 

Türk Hava Kurumu 'bostanı \"e bir tıırnfı Bahariye cad - muhammen kıymetinin% 7,5 yüzde 
1 desi ·::. bir t:ır~f~ bostanı mezkur - yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ,ot 

B O Y O K P 1 Y A
l N G o s u dıın mufrcz tarikı hasdır. va bu miktar üzerinden milli bir b::ırt 
, Bahariye caddesi hududu es1d bir kanın teminat mektubunu vermeleri 

.stinat duvarilc ve Vehbi verescsinc liızımdır. Mi.iterakim vergiler ile vn· 

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

B ndan başk~: 15.000, 12.000, 
l .000 Liralık i ramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bi ei alan herkes 7 - Eylul -

gunu kşamına kadar biletini 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

937 
de· 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde-

ait hudut 2 00 M. irtifaında kuru bir 

1 duvar ile ve Mevlc\•ihnnc ve Mev-

l 
lcvilıaı1e sokarsı hudutları da lııırçlı 

duvarla ;cvrili olup kabili mezru ve 
kuvvej inbcıiy"si olduğu gibi etnı(ı 
bahçe du·ıar·l<' ~ vrili ve ıçinde mey-
valı ve mey,·a ız bir çok ngaçlf!rı 

mevcuttur. Bostana bahçe kapısın -

kıC icarcsi belediyeye ait tenvirnt \" 

1 tanzifat resimleri \'C dcllfıliye r4-'SJJ1 
satış bedelinden çıkarılır. Yalnız 20 
senelik vakıt taviz bcdeH rnfr:;tr -

1 
risine aittir. 

2004 No. lu icro ve iiliıs kanuntı • 
nun 126 ncı Qıaddesinc t~vfik"'n h ı. 

dan ~irildikte sol farafta faal büyük ;nrı tapu sıcilkrile sabit olmn "n 
bir ı,ostan ku,·u ile) ımında 4X3 met- tekli alacaklılar ile di er altik::ı 
re cb'adınd:ı bir havuz ve ikinci bir 1 nın ve irtifak h kkı sıhıp!eri lin b 

metruk bostan ku\ u u dahi mevcut haklarını ve hu.,uc:i' ' hiz ve m s"l ı· 
b~ı)~dugu ~i~i harap. · hsap b~r l·at~ı fe dn,ır olon idrıta ::ırır.ı 2f) gün i i dl 

l bır Dına ve hır tonoz harabesı dnhı k ·· b"• l ·ı b'Jd' ı · k• . . cvra -ı mus ı C' en e ı ırm ı ı · 
mevcut "lup bınanın önünde alçak 
bir çatı ıle> bır sundurma ve sundur

! ma nihaydindc etrafı harap tahta -
Jardan kaplı bir kiimes olup bina ze-

1 min ve birinci katt. n ibaret bakım -
sız ve harnp hır haldedir. Binava ze

I :niıı katındttn kapıdan girildikte ze
mini toprak ve kısmen Malta döşeli 

1 si hald<' h. k! ı ı ı hu ıci!lerl 1 

olmı~ nn 'nı ın satıı; bcdı linın pııd • l masından hmç !:alacakları ciheti 

alfıkad. rların ı bu madd i kanuı 

yeye ri:ı.yct etmeleri ,.e daha zb ııti 
mal'1mnt almak istivenlerin 937 :!l 
dosya numarasile memuriv<'!;mı 

bır sofa iiz0rınde bir merdiven· ve 
1 ..., · · miiracuat ederek 6 Eyl(ıl 937 tnrıtı111' 
ı uftık bir oda ve ocıanın zemin ve ta-

- Emlcik ve . E}'ta~ l,fankasından: : 1 Lki hakkı sakıt oıur. 
. -

l \'anı ahşap duvarlar bağdadi ve sı- den itibaren daircmızde herkcsın go-i valar bozuk ve brtdaİ1asız?ıı-. Bırinci rebileceği m::ıhalde asılı bulunduru -
kata on bir basamaklı ahşap -merdi- lacak ~attmımcsjni \'e dosyasıı;da nı 

j venle ı,;•lulıncn nfak bir sofa üzcfinde , cut ,·azıyct ve takdi.rı kıym~t rıı~ 
bir oda ,.e kü<;ük bir pencere olup l l'ile haritasını görüp tetkik etıııe 
·zemin katınm ayni ve çatısı adi kire- ı .. .. .. . dt1'1J 
mıtlidir. İşbu binanın mcsahası ve satıs gununden once ı.:.te g 1 

Tekaüt, Dul ve ·Yetim Maaşları İskontosu 
ba~ı:Oac~~ıı:: Teşrinisani devresi m~aş iskuntosun• t-9-937 tarihinde •• A DEM i iKTi DAR• 

'2X4.90X4,60-45 m3 olup şu :;ur.etle ı taf~il~~ı almış bulu.nmaları ı:.zırrı 2 - E1•1Ulün ilk ilç günü ha~p malüllerine tahsis edilmiştir. Bu gün· 
lerde saat 16 } a kadar müracaat eden maluH~r maaşlarını aynı gün· 

de alırlar. Malüllerin 4 Eylül sabahından itibaren yapılan m!iracaatlar 
sıraya girer. . . . 

3 - 1 Eyllıl sabahından itibaren müracaat eden diğer maaş sahipe 

!erine maaşlarını alacakları tarihi gösteren birer nu"mara ka~ıdı ve-~ 
rilir. Bu kağıt üstünde yaıılı tarilıt~n cvv~l iskonto mu4melesfoin ik. 
mali için yapılacak rnür.,caa~~arm hiçbır soretle kabul cdilemiyece~i 

ilan olunur. 

~ 
flcvcti umumiycsinin tamamının me- ceğı ıl.ın olunur (34628). ~ -sahası .8940 m2• dan ib~et olduğu . it h ·n· 

· · . gerek tapunun eld<' ~vcut harita- Salııp ve Baş ftt arrı · 

H O R ·M o ·e· ··N ı.smdan \'C gerekse mahallen yapılı:ın Etem izzet BENİCE_ : _ · . · · · ı 
1 

Jakdiri kıymet .rapor~.ndan .'~nla~ıl- 1 N~şriyat ve Yazı lslcri Miidiir~i: 
• _ · ,. _ lma~tfl bulunan ısbu.ınuşfemılallı bos- . 

. .tsnın mezkur cnltıda beş hissesi 30 ' 1. s. ~ 
Tabletlcri.

25
H
5
er Htczanb~de) arayınız. l(tPob~a1 . .ı eyliıl 1937 tarihine müsadif. P?r - Basıldır1ı yer: F:biizzi!ıa Matbaa~ 

kutusu 1 ormo ın C1lata. s an Q. şeınbe günü saat 14 ten 16 ya kadar ~ : 

ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 


