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iT AL YADA SON HAMLE! 
itaıya, içinde bulunduğu müşkülattan 
kurtulacak yaı·ma hareketi hazırhyo 
'tl.gilizler : l talgan ordusu ispanyadan çekilmedikçe Avrupadakı 

gerginlik sürecektir.. diyorlar_ 
'1 .~dra, 1 (Hususi Muhabirimizden) - Musolininin Roma <l '.i· mütemadi taarruzlarla rahatsız edildiği ve zayiata uğratıldığı anla-
"(~ lngiltere meJıafilinde dıkkat ve alaka ile takip edilmektedir. şılmaktadır. Musolini Habeşistanın ilhakını ve Roma lmparatorluğu-
k·~tııe bu. mehafile na:::aran, italyc: bugün içine girmiş olduğu müş- mm tasdikini tahakkuk ettirebılmek için her çareye baş vurmakta, 
.. tlnzi bunun için İspanyadaki ordusunu da soıı azimle muharebe etmiye ,,,_ Yetten kendisini 1mrtarmak için bir yarma hareketi ltazırla-

··""kt<ıd H mecbur eylemektedir. Fakat, f rıgiliıler bu hususta bilhassa muannid 
tır. R ır. itler - Mıısolini miilcikatı bıt neticeyi istihsale çaLı~mış- davranmakta ve: lspanyadakf ltalyan ordusu çekiımedikçe Avrupa-
lece ~·oına • Berlin mi1ıveıinin fiılıyat sahasında kendisini gösterclıi- daki gergi~llik devam edecektir,, demektedirler. !talyanm Nyon mu-

Ulu önd er A tat ürf< Tra kya manevralarında.. · 

ATATURK 
ta Yı zaınar., ancak bu zammıdır. İtalyan ordusu Akdenizin birer kaı•elesirıe girmesine ve ispanya vaziyetini tahfif edici tedbirlere ya-

.... ıe~; .. cıf.ıtııııidlİİailİkamp~a:n~m~ı:ı:•s :k~a~lm:;ı§.tt~1'.~JI~a~hc~' §~is~t~an~d~a~k~i ~o~rd~u~y:ejn;i~y~e~nı~· :ta~Z~?Ji~k~-.i;.~n~aşiıım·a·s·ın·a·r·a·ğ·m·e·n·J·ıe·n·Ü·Z .u.m11u·m·t·p·o·l·it.ik·a·d·ak·i·b·u·1ı.ra·n·z·a·il·o·lm_U_§ .de •. ğ.il.-.. u 1 u 0- n der pek ya k 1 n da ., e 'Ağramaktadır. Müşkül bir tıaziyet oldıtğu va ltalyan ordusunun dir. 

l evfik ·Rüştü ARAS Avru- izmir.i şereflendiriyor 
Garbi Anadolu m·anevraları 

)ladan, Şükrü Kay· a Anka-
1 

büyük bir 
ehemmiyet ifadesi taşımaktadır 

tadan bu sabah geldiler İzmir Belediye Reisi Behçet Uz, 
geçenlerde şehrimize gelmiş, Büyük 
Şef Atatürke İzmirlilerin tazimlerini 
sunmuş ve bütün. İzmirlilerin baş -

huğlarına olan hasretinden bahse • 
derek İzmiri teşrif eylemelerini ri· 
ca etmişti. O zaman, münasip ve en 

(Devamı ikinci sahifede) 
11111111H111111111uın11•111ııııttıııuıııııuı11111111111111111111111ırıııuıı 1111111111111111111111111ııt1111111111111111111n•11111H ı ı1111•111ın11Mt1111111uU1 b,.. ARAS Avrupadaki gerpinliğin bir dereceye t 

.. k adar tadile uğradığını söyledi t K a r a b o r sa c ı I a r 
1ki Vekı·ı de Atatürke tazimle· <M~~t=~1~ 1~u~~b~=,:bc~ıd .. Emniyet Direktörünün hazırla· 

grupunu göslerlyor) 

r ini sundular . dığı rapor Başvekiilete bildirild~ 
Seyit Rıza Kara listede kimler var ? 

rı~a bi; dinlenme 
nonünün sıhhati 
Üzerindeki müsbet 

GF~Ydalanm osterdi 
~liı Bayar'ın An

'•daki çahfmaları 

'~b ı,~~kanı Şükrü Kaya 
AL~, t>uıoa ve atamızda 

lıı .. ~nıı 
~ li:vo rneı::lesinin halli için top-
~l ~l ı: ~onferansında hüku -
'tt~t ~ ~sll ettikten sonra Mil
~ •it ed lllJYetinin toplantılnrına 
d ... 'ı, ı... en l!ariciv V k 'l ' R'' c.-t'' 
~ "" sah " e e ı ı u" u 

ır. hhrirrı· ahki ekspresle Avruf.ıa
.., ''-th.a .• ııe dönm" cl'" °"ilet ""l~. S ., u:i.ur. 
~\itu Ue lr~ecı de Vali, Emniyet 
l\ ll~llıtşt Cliger ze\·at tarafından 

~ ~tu ır. 
il' 4\r 
"~l!h~l'a:ıı, kendisini karşılavan 
~ ırun ~ 

~~l'iilt Şe., ıze, seyahati hakkın-
"'~ e s" izahat vermeden ga-
>- ··ı~... O)>Jiy k ~I'~ '1-2ı t . ece bir şeyi olma-
~ !t~l azırnatta bulunmak ü-

. saraya gideceğini, eğer er_ .. 
~~~~~~ •uusaade ederse bu 

çırpınıyor 

Muhalefet reislerinden 
birisi daha yakalandı 
Elaziz, ı (Hu -

susi Muhabirimiz· 
den) - Muhale -
fet reislerinden 
Yusufan aşireti 

başı Fındık da 

dün takip müf -

rezeleri tarafın -
dan derdest edil -
miş. Elizize geti

Doktor Tevfik Rüştü Aras S irkeci istasyonunda rilmiştir. 
bu s aba h karşılanırken Seyit Rıza mu· 

....... ," ... "'"""'"""''""'""""''""'''''"'"u"""''"""'""""'"'"'"""''" .. '""''''""••••1111111111uu ı111ıaau .... , .. ,, .. ...,, ..... hakeme gün ı eri Seyl t Rız e 

Sebze ve meyva fiatlan düşmeye mi baıladı ? yaklaştıkça çırpınmakta ve: 
- Ah, ne yaptım ben. Hep bunla

ra karım Besi sebep oldu. 

Hal idaresi bu iddiayı reddedi- Diyerek dövünmekte, 
- Ömrümün sonunun böyle gele-

gor, pazarlarda izdiham var ceğini hiç aklımdan geçirmezdim. 
Demektedir. Mevkuf sergt'rJfole -

1 • • . • rin miktarı 70 i geçmektedir:' Mud
ŞSIZ kalan Seyyar esnaftan 400 kışıhk deiumumi iddianamesini bitirmek 

bir grup bU Sabah memleketlerine gittiler üzeredir. Bir kaç güne kadar rnuha-
- kemelere başlanacaktır. 

Dün akşam seyyar esnaflıQa veda eden oır satıcı 

Tiyatro mevsimi 
başladı 

da dolaşan satıcıların yokluğu sebe
bile bütün civar halkını buralara top
lamakta ve sekizden on buçuğa ka - 1 eu akşam Şehir Tiyatro-

Paramızın düşiırüleccği şayiasını 

ortaya atan kara borsacılar hakkın -
da İstanbul Emniyet Müdürü Salih 
Kılıç tarafından bizzat idare edil -
mekte olan tahkikat sona ermiş, bu
nun neticesi hakkındaki rapor vila
yet kanalılc Başvekalete gönderil -
miştir. 

j Evvelce ilk olarak haber verdiği
' miz gibi, böyle yalan haberleri çı -
karan ve bunları yayanların bir ta
kım gayri müslimlerle bazı ecnebi-

1 lerden mürekkep bir şebeke olduğu 
ve bu şebekenin daima bu gibi fır
satlan kolladıkları anlaşılmıştır. An
cak, tahkikatın neticesi hakkında bü
yük bir ketumiyet muhafaza edil
mekte olduğu cihetle şebeke efra -

ı dının sayısı ve isimleri hakkında he
. nüz bir mal(imat elde edilememiş -
1tir. 

Yalnız, ötedenberi borsa oyunu oy
nadıkları bilinen ve borsa haricinde 

Emniy e t Dire k törü Satıh 

iş görm~yi itiyad edinen bazı iract 
sahiplerile bir kaç sarrafın da kara 
borsada kısmen müessir olduklan 
görülmü~, bunların da ifadeleri \'e 
vaziyetleri raporda birer birer tes
bit edilmiştir. 

SON TELGRAF 
Pep yakında üç büyUk ese
rin b•rden neşrine ba,hyor 

Bir : Akşamcılar •• 

iKi 

OÇ : 

Yazan : O s man Ce rnol Koygıt 

66 No. lu Casus! 
Yazan : Celil Ceng!z 

- llurat Rel• • e Kudu ı Ktzlara miieilifi -

Aşka ina.ndım ! 
Yazan : Hallı B edi F1rat ••• Hika yelerimiz : Son Te:grat kücük hlkSye su-

tunıarın ı aa zengınıestlriyor 
Tarık Sunaya·nın da muvaffak imzası bu sütunlar· 

da sık sık görüleceKtlr .. 

• • 
bı:'lli 't4e Ankaraya gitmek 

'-ı.:~~ - ernıştir. 
~- Aras A 

Bugün şehrimizde tatbikına baş
lanan sırtta, başta ve omuzda yti.k 
taşıma yasağı ile ayni şekillerdeki 

seyyar satıcılığın men'i gıda madde
lerinden sebze ve meyva üzerinde 
mühim tesirler göstermiştir. 

Daima en iyi havadis, en canlı yazı, en itinalı röportaj, ~ kuv-
dar sürecek olan pazar saati dolayı- sunun Tepebaşı ve Operet vetli magazin ve kadın yazılarını SON TELGRAF'da bulacak-
sile büyük bir izdiham hasıl olmak- kı sım ları saat 20,30 da 

'"'ilrtıişr '1.tatürk tarafından 
(l:> ır. 

"'cınıı 2 . . 
ıncı sahifede) 

Şehrin muhtelif yerlerinl4e ihdas 
edilen pazar yerleri sokak aralarm• 

sınız. SON TEGRAF, olmyucıılarına en çok çalt§an 1·e okuyucu-
tadır. açı l ıy_or. Bu hususta ver- , 

!arından en çok rağbet gören, sabah gazetelerinin veremedikleri nü.Pazar yerlerindeki satış normal dlQlmlz tafsll~tı 4 Onca 
tün yeni haberleri bir gün önce okuyucularına bildiren gazetedir .•. 

Arka~i~nci~~~) sayfamızda okuyunuL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 



2 - S O N T E L G R A F - 1 Blrinclte,rln 937 .. 
MAKiNEYE 
VERİRKEN 

italya - Almanya nasıl 
bir manevra 

çevirmek istiyorlar?. 
fıransanın Pirene hudut-
1 arını açma tehdidi 
Almanları telaşa verdi 

Balin, 1 (A.A.} - Ha-.as Ajansının Muhabiri bildiriyor: 
Siyasi Alman mahfolleri İspanya me ... clesınin tetkiki için Paris vP 

Londra torafından derpiş edilen müzakereler hakkında şüphe ve tered -
düt göstermektedirler. Bu mahfeller, bazı deYletlerin müdahalesi neti -
cesinde ortaya çıkan müskülcit halisane ve açık bir şekilde hal1edilmediqi 
takdirde Pirene hududunun açılacağı hakkında Fransa taraf mdan il"ri 
:sürüldüğü iddia edilen tehdide şiddetle itiraz etmektedirler. 

Berlinde İspanyol işine taalluk eden bütün me clelerde Roma Hüku
meti siper ittihaz edilmekte ve bu hükumetin yapılacak işi en iyi bilecek 
mevkide bulunduğu iddia edilmektedir. Berlin'de General Franko'nun 
Berlın - Roma mıhwrine iltihakına intizar edıldı mi de ilave etmek la
zımdır. 

Paris, 1 (A.A.) - İtalya ile Almanya·nın hattı hareketi, gazetcierin 
bi.ıtun dikk:ıtini celbetmekte berdevamdır: 

Echo d Paris, diyor ki: 
Çarşamba günü, B. Eden ile B. Gr. ndı ara ında üç taraflı müzakera

tın günün brrindc açılacağını düşünmek gtictür ve tehlıkcnin ilk sebebi 
de> bakidir. 

Ecnebi askerlerı Iperik yarım adnsında harbctmektcdir. İtalyanl:ır 
Mınorque adasına, Almanlar da İspanyol Fasına ve sair yerlere yerles-
mişlerdir. · 

Bari bundan smıra y ni takviye kıtaatı gönderilmiyeceği hususunrla 
emniyet hasıl olmuş olsaydı.. Frnnsa ve İngiltere hiıkıimetleri, 24 Eyllıl
deki teşebbüslerini teyit mahiyetinde İtal) aya gonderecckleri notavı 
tanzim hususunda mutabık kalmak üzer dirler. Daha şimdiden Fran~a 
ıle İngiltere jçın esas olan nokta, ileride ne yapacaklarını şimdiden tayin 
etmektir. 

Exelsior gazetesinden: 
İtalyanın hattJ hareketi, Roma - Bcrlin misakının şu şekilde bir ma

nevrası olduğu endisesini tevlıt etmektedir: 
1 - Mutasavver üç tarailı görüşmeyi dört taraflı görüşmiye tahvil 

etmek, 

2 - Baleares adalan ile İspanya ve İspanyol Fasındaki deniz ve h:ıva 
üssi.ılharekelerinin tahliyesinden ibaret olan müz'iç meselenin tasfiyesi. 

3 - Fransız - İngiliz itilafını bozmak, 
4 - Vakit kazanmak ve bu suretle İtalyanın askeri müdahalesine 

General Franko'yl\ müs:ıit bir kararı temin etmek ve onu tehlikeli ve 
netayici tesadüfe bağh bir kış muharebesinden korumak. 

(Birinci sahifeden devam) 

• 
1 
Fransa 
Yeniden 
Silahlamyor 

••• A •• 
Musollni • Hitler mu• 

Tevfik üştO Ar Av·' 
ru ada , Şü rO Kaya 
Ankaradan geldiler ve lngilizler Jl 

İngilizlerin ~ son Musolinı · 
ler mülakatını nasıl gördükletiJll v' 
tirmek pek de imkansız değil· 
dra mebafilinin olsun, İngiliz '3 

(Birinci sayfadan devam) Başvekalet makammda her gün E?eç 
BELGRATTAKİ TEMAS- vakte kadar meşgul olmakta, bir ta-

SiJahlanma masrafı· LAR VE DOKTOR ARA- raftan Kamutayın açılıŞJna hazır -
SIN BEY ANA TI 1 lan makta, bir taraftan da ruzümerrc 

na 600 milyon frank- Tevfik Ri.lstü Aras, dün Belgrat - işleri çıkarmaktadır. 
Jık tahsisat daha ka- t~~ geçerken Yugos!av Başvekilile 1 Celal Bayarın Başbakmtl.ığından 

dıger Yugoslav erkanı tarafından bahseden Kurun Baş Muharriri bu 
hldı karşılanmış, istasyonun hanedan lo- 1 

'

sabah yazdığı makalesinde Celal Ba-

l Paris, 1 (Hususi Muhabirimizden) casında Yugoslnv Başvekili Stoyadi- yarın müstakbel faaliyetine ve İn -
Fransa, sür'atle teslihatını arttırmı- noviç ile Rüştü Aras arasında husu- onunun değer ve mesaısıne temas 
ya karar vermiştir. 600 milyon frank- s! bir konuşma yapılmıştı:. Bu mü- ederek şöyle demektedir: 
lık bütçe fazlasının derhal silahlan- liıkattan sonra gazetecılerı kabul c- ismet İnönü Başvekfı.lettcn çekil
ma masraflarına eklenmesine karar den Tevfik Rüştü Aras, Avrupadaki mekle Atatürk Türkiyesi için:le 
verilmiştir. Fransa teslihat masra - siyasi gerginliğin bir dereceye kadar mevkii değismiş olmuyor. O, yine 
fına bununla dokuz milyar frank tah- tadil edildiğini soyleıniştir. dün olduğu gibi bugün de, yarın da 
sis etmiş olmaktadır. DAHİ~IYE VEKİL! VE Atatürk'ün emrinde çok kıymetli 

ALMAN HAVA GENE PARTI GENEL SEKRE- bir devlet hadimi vazıyctmde bulu-
RALİ PARİSTE TERİ DE BU SABAH nuvor. Demek istiyoruz ki, İsmet tn-

Fransız hükumeti, biraz da kendi 
hava kuvvetleri etrafında nüma -
yiskar b!r tezahür ifade etmek için 
Alman hava generali Milch'i Fran
saya davet etmiştir. General Milch 
refakatinde me§hur tayyareci Udet 
ve Albay Hones olduğu halde pazar
tesi günü buraya gelecektir. Gene
ral Milch Fransada bir kaç gün ka
larak hava karnrgfıhlarını, fabrika -
larını ve Reims'dekı tayyare üssünü 
tetkik edecektir. 

GELDİ .J 

önü fiilen hükfunet reisi iken na -
sıl Atatürk'ün direktiflerini tatbik 

Dahiliye Vclcili ve Parti Genel 
Sekreteri Şi.ikrü Kaya, eksprese bai} 

etmeyi kendisi için en biiyük bir va
lanan hususi bir vagonla bu sabah 

zife bilmiş ise, bugün fiilen o me,·
Ankaradan şehrimize gelmiş, Hay -

kiden çekildikten ve yerine Celal 
darpaşada mebuslarla Vil5yet, Be-

Bayar geçtikten sonra yine Ata -
lediye ve Parti erkanı tarafından 

türk'ün direktiflerini takip eder"k k ılanmıştır. 
Şükrü Kaya, Büyük Önder Ata _ yeni kabinenin vazifesinde muvaf -

türke tazimlerini sunmak üzere Re- fakiyetlerini kolaylaştırmak için e
linden gelen her şeyi yapacaktır. 

isicumhurun nezdine gitmiştir. İ 
İNÖNÜNÜN İSTİRAHA- Bizim bildiğimiz İsmet nönü, böyle 
Tİ FA YDALARlNI VE _ yüksek meziyette ve karakteroe bir 
RfYOR şahsiyettir. Böyle olduğu da çok ~ 

Üniversitemiz Bul- miyecek, hadiseıer1e anlaşılacaktır. Memnuniyetle haber aldığımız:ı 

garistanın da Uftİ• göre ismet İnönü istirahatinin ilk mus Başyazıcısı kabine değişikli -
seına-elerini müessir bir surette his- ğinden bahseden sözlerine son ,.e -

VerSİte ihtiy&Clftl ısetmiye başlamıştır. Kendisi Anka- Tirken: 
karc.llıyor rada yaya ve atla gezintiler yap _ c- Atatürkü seven herke~ Ce'al 

Y k b it ekt Bayar'ın yardımcısıdır ... İlk defa olarak Dişçi Mektebinde ma ta, azan ava g m e ve mut- . • 
k d ·k · tt b" tek' ··1 k lak §ekilde dinlenmektedir Dıyor. Celal Bayara yardımcı o1a-a a eını vazıyc e ır ·amu ur- · İ · .. .. 

su açılmıştır. Kursta bulunmak üze- İnönü ağlcbi ihtimal doğrudan rloğ· caklar'ın başında smet Inonu bulu -
re civar vilayetlerden 40, Bulgaris - ıruya Ankaradan Garbi Anadoluya nacağı şüphesiz olduğuna göre, bil -
tandan da bu sabah 20 diş tabibi gel- hareket edecek ve Ulu Önder Ata- rniyoruz, bu yardımcılık hususunda 
miştir. türk'ün misafiri olarak manevralar- hizmet edebilecek vaziyette olup da 

Kursa şehrimizdeki di~ tabipleri- da hazır bulunacaktır. bunda kusur edebilecek ba~ka nir 
nin hemen hepsi iştirak eyliyecek _ Başbakan Vekili Celal Bayar da \'atandaş var mıdır?. 
tir. Diş tabipleri Cemiyeti Bulgaris
tandan ve vilayetlerden gelen diş 
tabipleri şerefine yarın akşam Park
otelde bir ziyafet verecek, pazar gü
nü de bir deniz gezintisi yapacak -
tir. 

Sebze ve meyva fiat
mı? ları arttı 

(Birinci sahifeden devam) 
Hatay seçiminde hadden çok ileri bulunmaktadır. Bu-

telerinın olsun ne düşündük]eriı>'Jıt' 
yazdıklannı hem istidlal etrnelt. 
de okumak kabil. Göze çarp~ 
şey var ki, o da Musolini -
mülakatının İngilizlerce son ac 
serin kanhhkla karşılandığıdır. 

"' Roma - Berlin mihverinin ş 
diye :kadar kurulduğu şu san sc 
lerde gfıh Berlinde, ifuh Roınada 
lenen nutuklar, İtalya ve Alrn b' 
arasında gösterilen müza.Jıeet 'j'I' 
zan öyle hal nlı~ ordu ki, bunun ıW' 
şısında °İngilizlerin sabırsızlıı~.,, 
oldu. Londra mat~uatının çok ~I 
lendiği görüldü. Ingilizin mu~ 
soğuk kanlı olduğunu iddia el 

elbette doğru olamaz. Çi.inki.i .. 0 

da hassasiyeti vardır ve hep fl.~ r 
ki, şu son senelerde bu hassası) 
Jabildiğine iğnelenmiştir. 

1 Bununla beraber, dcdiğiınit f 
Bitler - Musolini mülakatı k 
sında şimdi İngilizlerin göstc ~ 
hal, adeta mutlak bir sükut. ~ 
bir inşirahtır. Onlar da BaY ıl~ 
ve Bay Musolini gibi iki dostun. 
sene evvel görüştükten sonra 
tekrar biribirlerile buluşmalaf111 

sanki memnun görünüyorlar. 

İtalya Başvekilinin AlmanY~~~ 
dar giderek günlerce orada ııı; 
kalması, belki Roma - Berlin nı 
rinin sağlamlığını gösterecek, f; 
daha ileri giderek mese15., lspnfl) 
İtalyan müdahalesinin clevatn1119 

zı olmıya mukabil Avusturytın1.t1) 
Berlinin nüfuzu altına geç~es~ 
lunda bir pazarlığın neticesız 
mıya mahkum olduğunu bir kere 
ha anlatacaktır. Almanya, ispıırı' t 
teşne olmadığı gibi İtalyanın oBS 

ateşle oynamakta devam etme 
razı görünm<'mektedir. rı' 

Bu mühim nokta, bu sureti~ ~ti 
şıldıktan sonra Bitler - Musohrt\ı 
liıkatından ne netice çıkacağıtll ~ 
tirmek Londra mehafilince rııı:ı 
değildir. .,ı 

Ahmed R11./ 
yakın bir zamanda bu daveti yerme 
getireceğini vi..d buyuran Ulu Ön -
derimiz, pek yakında 1zmiri ziya -
retJ!ylemiyc karar vermişlerdir. 

... • •• na mukabil şehrin sebze ve meyva 
Banka yeni , .. için daha Turkıye Kontrolu de ihtiyacını temin eden Halde piyasa 

kararın hiç olmazsa bir ay sonra tat
biki için müsaade v rilmesi zımnın
da kendi cemiyetleri kanalile tekrar 
Vilayet ve Beledi) eye bir müracaat 

INIHllU1Hflllllll1111111111111111111111111111lllllllfllllllllftlf 

Rumen , 
Mektep gc:-·iS~ 
Bu sabah gefJı 

Bu haber, İzmirdc bir yıldırım sür
atıle ya} ılmış, halk şimdiden Büyük 
Önderi karşılamak için heyecan ve 
şadumanlık hisleri içinde geniş mik
yasta hazıı lıklara başlamıştır. 

Ataturk, pek } nkında şehrimizden 
ayrılarak izmiri teşrif edecekler ,.e 
gerek guzergfıhlarındakı kasabalar
da, gerek fzmirdc tetkiklerde bulu -
nacaklar, müteakiben bir hafta son
ra yapılacak olan biıl uk man"vra -
larda hazır bulunacaklardır. 

Garbi An ... doluda ynpılacak olan 
bu manevralar, cv,•clcC' de işaret et
tıgımiz vecbil pek zıyad ehemmi
yctı haiz bulunmakta, Trakva ma
nevralarından daha ziyade bir hu -
susiyet ifadesini taşımaktadır. 

Manevralarda İcra Vekilleri He
yeti azası ıle birlikte Atatürkün sa
yın arkadaşı Ye misafiri İsmet İnö
nü de hazır bulunacaktır. 

ManevTalardan sonra, Atatürkün 
İsmet f nönıle birlıkte istanbulu teş
rifleri muhtemeldır. 

Mareşal 
Fevzi Çakmak 
Atina'da 

zengin bir mUkAfat Bulunacak tamamen durgundur. Esnafın ve ka-

lfı h 1 .. bızınalların ,·erdiği ismc göre .. ölü, p nı aztr eyor Evvelce kararlaştırılan esasa gc..y., d .
1 

. b h li ta 
• . . . .. em en pıyasanın u a ne sırt 

Eylfil basında Iş Hatay ıntıhabatında kontrolor va -
1 

( h 
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.) d il 
ı Bankasının. kum -

1 
zifesini yalnız bir Fransız delegesi yapı an vfe ma ad:Cl ı . en been se

1
y-

b k "d · d kt Ah" h""k" 1. . 1 yar esna ın mene ı mesı se p o a-ara eşı csın e 
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yapaca · ı. ıren u ume ımız e k .
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kt d" 
.. ra ı erı suru me e ır. kazanan, Banka - Fransa arasındn cereyan eden rnu-

Düne nazarnn Halde sebze fiatları 
nın Mersin şube- zakere neticesinde intihabat işinin 

1 şinde 1581 numa- bir Türk ve bir Fransız kontrolöl."ii 
ralr küçük cari tarafından tetkik edilmesi hususun
hesap sahıbi Meh- da iki hükümet mutabık kalmışlar -
met Bener'in res- dır. 

mıni dercediyo -
ruz. Bu talili genç, 
Bankaya müraca
at ederek kendi -
sine isabet eden 

ıkl bin Lfra ka. 2.000.- lirayı al-
::anon Mehmed mıştır. Türkiye İş 

Bankasının nsgari 25.- lira mevdu -
atı bulunan bütün kumbara sahip
lerine yılda yeclı defa kur'a çekerek 

Mektepler bu 
Sabah açıldı 
Bu sabahtan itibaren bütün lise ,.e 

ortamekteplerde 937-938 ders yılına 
başlanmış, mektepler açılmıştır. 

3 veya 4 kuruş noksanına satılma~
tadır. Mesela @n 7,5 kuruşa verilen 
fasulyanın kilosu bugün 2,5 kuruşa 
yaş patlıcanın 300 tanesi 100 kuruşa 
satılmakta ve böyle olduğu halde 
müşteri bulunmamaktadır. 

1\foy,•a kabı:zrnallarmdan bir grup, 
bu vaziyeti daha evvelce kestirdi -
ğinden bundan bir hafta ev,·el bir 
istida ile vılay te müracaat ederek 
sebze ve meyva karakterinin göz ö
nünde tutularak hiç olmazsa bu ya
sağın bir ay daha tehirini dilemiş -
lerse de heniiz dileklerine cevap ve
rilmemiştir. 

Esnaf, umumiyetle yeni pazar 
mahallerinin intihabında merkezi -

yapacaklannı söylemişlerdir. 

Y ASAGA AYKIRI HAREKET 
EDENLER 

Diğer tarafımı yasagın farkına \•ar
mıyan bazı kimseler hala sırtta ''e 
sırıkta satıcılık yapmıya te§ebbiis 
etmişlerdir. Fnkat 7.abıta bu hususta Jıl'p 
sıkı emir aldığı için, bu sabah erken- Arjantin ft1B "'il' 
den şehirde tedbir almışlardır. Po- gemisi de 11 o ( 
lis komiser ve mun,·inleri mütema- m a 9 e 1 I '/ ~ 
diyen şehri dolaş.makta, yasağa ay- Limanımızı ziyaret edCCCIC .. 
kın hareket edenleri yakalamakta - Arjantin mektep gemisi bU~ (i 
dır. birde Çanakkaleden geçrni~ti!utıl' 
HALKIN ALDAl\TJ\1AMASI iÇİN mi ancak bu akşam geç vakıt ., 
Diğer taraftan halkın sabah pa - nımıza geleceği için resmi tJ., t 

}\:tı 
zarlarında yaş sebze ve meyvayı ua- ıve merasimler yarm yapılaca :ıttıl' 
halıya satın almaması Ye aldanma - Kapiten Dimitrevs'ki adlı . dC 
ması için de Belediye yeni tedbirler mektep gemisi bu sabah sekıı ~ 
almıştır. Bu maksatla Hal İdar<'si mammıza gelmiş, Balorkö1 8 ts<f 

!
muhtelif \"e her nev.i sebze ve mey-

1
rmda karşılanmış, şehri toP 8 ııı"' 

vanın toptan ve perakende sa~ [iat- selamlamış, buna Selimiycdefl ~ 
1 larını gösteren birer liste hazırla - knbele edilmiş ve gemi Dolrn8 
ırnış, Belediye memurları bunları .se- açıklnnnda demirlemiştir. ,i 

j 20.000.- lira mükafat dağıttığı ma
l(ırndur. Önümüzdeki ayın başında 
yckünu bC's hın lira tutan ve muh -
teJıf müküfatları ihtiva eden büyük 
ke ide yapılacaktır. Birincikiınun a
yının başında ısc 2.000.- liralık mü
kiıCat c kilccek ve bu suretle 1937 yı-

Müfredat programında değiştiri -
len kitapların bir kısmının Devlet 
Matbaası tarafından tab'ı ikmal e
dilerek satışa çıkarıldığı için bu yıl 
talebe kitapsızlık çekmiyecektir. 

1 kizden evvel pazar yerlerine dağıta- Gemi kumandanı, bu sabııJ'ıt.:~ 
yetin göz önünde bulundurulmasığı- rak halkın görebileceği yerlere as- İS»"..-' 
nı, pazar saatinin 2,5 saat gibi kısa mıştır. lO da Vnliyi, müteakiben ·şü!· "', 

yasetinde toplanan kültür müfet _ bir zamana inhisar ettirildiğini, na- """ı"'""""''"""""""""" .. ""''*"'ın"'"""'"'"'"""''"'•• Kumandanını ziyaret et~ ~ 
11 de Bu ziyaretler kendısınC 

tişleri, mekteplerin son ihtiyaçlarını kil vasıtalarının bugünkü ihtiyacı Çin - Japon dilmiştir. . .Jr>f.I tİ 
da tesbit etm(;kte ve lilzım gelen ted- karşılıyacak kadar geniş bulunma - ~ 
birleri almaktadırlar. dığını ve bugünkü ambalajların a- H b• • dd ti• Kumandan ve zabit.an, öğl pıl' 
Diğer taraftan Maarif Vekaleti U- raba nakliyatına pek uygun olmadı- ar l Şl e l ra saat 14 de Akaym bir ,.:ı of'' 

mumi müfettişleri de dün Kültür ğını ileri sürmektedir. Londra, l (Hususi) - Şanghav Hcybeliada'ya götürülmüşler~ ,.e 
Bakanlığı Yüksek Tedrisat Müdürü HAL İDARESİ NE DİYOR? etrafındaki muharebe çok şiddetli bir da şereflerine bir çay ziyafetl , 
Bay Cevadın reisliğinde içtima ede- Yeni vazi)et hakkında malumatı- safhaya girmiş ve 42 ikBometre üze- miştir. .. ıc,J' 

Maarü Müdürü Tcvfık Kuntun :-i-

ının kumbara keşide planı tamam
lanmış olacaktır. Yurdumuzda kü -
çük tasarruf hareketini ilk defa ku
ran ve te vik eden Türkiye İş Ban
kası, haber aldığımıza göre 1938 yıh 
için; daha geniş bir mükafat planı 

M 1 Y hüko 
hazırlamakkdır. 

areşa un an me-
rek görlişmüşlerdir. na müracaat eylediğimiz Hal İdare- rinde cereyan eden muharebede gün- Gemi, limanımızda iki gon A 

Bay Cevat bu içtimadan sonra Ü- si, vaziyetin normal olduğunu, ya - düz Japonlar Çin mevzilerini almı5- caktır. ~~~" 
tinin misafiri olarak iki 

gUn orada kalacak Bankaların yeni iş 
saatleri Haber aldığımıza göre, Adriyatik 

~olıle ve Adatepe muhribıle Yugos- Bugünden itibaren şehrimizdeki 
lnvyadan memleketimize dönecek 0 _ bankalarda da kış mesai saatinin tat
lan Buyuk Erkünıhaıbiye Reisimiz 
Mnreşal Çakmak, Yunan Hü.kiımı:?ti 
tarafından Atin ya davet edilmis _ 
tır. 

Mareşal bu daveti kabul eylemis 
olduğu için iki gün kalacağı Atinad~ 
kendisi Yunan Hükumetinin misa _ 
fıri addolunacak ve büyük tezahü -
ratla karşılanacaktır. 
Mareşal ve ref..ıkatindekilcr, bu -

gün Dobrovniktcn parlak uğurlnma 
mer, !'=imile ayrı1acak1ardır. 

izmirde zelzele 
29 eyl(ıl çarşamba gecesi İzmirde 

saat 23 ü 20 geçe Şarktan garbe doğ
ru biraz şiddetli bir zelzele olmuş -
tur. Zelzele, iki saniye kadar devam 
~tmiş, elhamdülillah bir zarar kay
aedilmemiştir. 

bikına ha ,Jnnılmıştır. Sabahtan ak
şama kadar fasılasız çalışılacaktır. 

Ezcümle Ziraat Bankası ve üs -
manlı Bankası gişeleri saat 9,45 ten 
16 ya kadar fasılasız açık kalacak ve 
yalnız Osmanlı Bankası Beyoğlu 
vezneleri saat 9,30 dan 12 ye ve 14 
den 16,30 a kadar açık bulunacaktır. 

Cenaze arabaları 
Sokakları ve caddeleri miisait o

lan butün şehir ve kasabalarda ba
dema nnkledilecek olan cenazeler 
yaya götüriilmiyccektir. 

Her belediye, bu maksatla müna
sip miktarda cenaze arabası veya ce
naze otomobili alacak ve cenazeler 
bu araba veya otomobillerle naklo • 
1unacaklardır. 

niversiteye giderek bir müddet mf'~- sağın ilk tatbik gijnü olmak rnüna - larsa da gece Çinliler bu mevzileri Sultanahmet Birinci sullı 
gul olmuş ve ak<şam Ankaraya hare- sebetile bugün sebze ve meyva .:Pi- istirdat eylemişlerdir. Bu \'aziyct Hakiml~inden : t ~ 
ket etmiştir. yasasında ufak tefek aksaklıklar ol- karşısında Japonlar topçu at~ini ve İstanbul Maliye Muhake~# 

-·· ·- ması pek tabü bulundugunu, maa - hücumu ziyadeleştirmişler, kat'i bir dürlüğü tar.ı.f ından Kadıkô>"" ~ 

1 1 Akd • d maf1kELA ,ELA ÖELA EL AEL EL netice istihsali irin Çinlilerin mu- ıı:ıllv ta Ya eniz e .--· cıbadem Oo:ımnniyc ma 
mafih esnafın iddia ettiği şekilde knvcmetlerini kırmak mı:ıksadile var n1 11ıı 

N 1 • k f büyük zararlara yol açacak derece- kuvvetlerile çalışmıyn başlamışlar _ Ahmetbey sokak 5 numar 
1 

ere eri ODtrO de gayri tabii bir hal mevcut olma- dır. oturan birinci mülazım gnlit9ıl,J 
E ? 

dığını söylemektedir. - hine açılan 36 lira !1.2 kunıŞ 
0 decek • • MAHALLECİ ESNAF GİDİYOR i<urultaya 9.C;llef! muallim•ldavasının duruşmasında :nıi.i~ 

• • Sırtta taşıma usulile ynpılan,sey- ler dondüler be tebligat yapılamadığı g ~ 
Londra, l (Hususı) - İtalyanm yar satıcılığın kaldırılması üzerine ikinci Tarih Kurultayına iştirak ve zabıtaca yapılan tahkikllıts 1' 

Nyon anlnşm~sın~ iş~i~akine dair ha- j bugün mahalleci esnaftan küçük ve etmek üu;re şehrimize gelmiş ~lan disinin e1yevm nerede oıduğ~ıı 
~ırlanan metin; Ingıhz, Fransız Ye yuvarlak sepetlerle mahalle nrala - ~nadolu ı.ısc v? orta ı:ıekte~lerı .. ta- lıen olmadığı anlaşılmış oldt.lb~ 
Italyan hükumetlerine resmen teb- rında dolaşmaktadırlnr. rıh muallırnlerı yerlerıne donmuş ---f iıanen tebligat icrasına karst tı 
liğ edilmiştir. Geniş mikyasta mahallecilik va- lcrdir. t/937 ı3t• 

Y.eni a_nlaş_ maya göre, .. Garbi Ak - pan \'C sın·a tac:ıdıkları bu··yu··k ku.:--fe- B 1 d b. k fil _1_ d.. lerek duruşması 12/l O 9 -s un ar an .son ır a e ~ un • _ .. stınt 1 \ 
denızde Ingıltcre Cebeluttarık mın- lerlc mevsimine göre sebze ve mey- akşamki tren ve vapurlarla vilayet- rastla~an cuma gunu Jl gilo 
takasını, Fransa Cezayirde Bon li- va satan Bozkırlı ve Konyalı mahal- lcrine gitmişlerdir. rakılm1ş olmakla sözü geç~ritıci ~ 
manına kadar uuınan kısmı ve İtal- lecilerin mühim bir kısım bu vazi- .., 1 

-. saatte Sultanahmet Sulh J3ı 
Radyoda Son t k ·t bıl}Ll" ,/ ya da diğer mıntakayı ve ŞarlH Ak· yet karşısında m mleketlerine dön- 8 Si huk mahkemesinde hazıt .. dU .. 

denizde İngiltere Egeden Portsaide, mektedirler. Bugün bunlardan 400 Şehir .. da~ilinde. rati!osu bulunan sı veya musaddak bir vekil go~))I 
Fransa Portsaitten Suriyeye ve İtal- kişilik bir grup yolculuğa hazırlan- ev ve dukkan sahıplcrmden, 937 yı- si ve aksi takdirde davaYıı ~' / 
ya da Portsaitten Trablusa kadarki mnktadır. lı~a aıit ruhsa~ ~esikalarl ı taksi:leri- da bakılacağı teblig makaJ119l 1141 
sahaları kontrol ed~ceklerdir. Sebze ve meyva kabızmalları hu- nın a ınması ıçın konu an mühlet ( " 

günkü durgun vaziyet karşısında bu dün akşam bitmiştir. mak üzere ilan olunur. 



Şehirlerin iman 
E:vkafda bu işe 
iştirak edecek 

11;,.çok yerlerde yeni gazinolar, 
c oteller yapılacak 

unden ·· 
ı aırnı gune modern bir daire ha-

' •tıd · . Ya başlıyan Evkaf Umum 
· Urlu-·· 
~dis· gu, şehirlerimizin imarında 

~ ıne bü .. k İlfrııış yu bir vazife ve ver a-
tı1ıtı ha Ve bunun için büyük bi; prog-
~dı Zırlanııştır. 

'(;llıurnğı;r1~z .. nıalfimata göre Evkaf 
\e h<:r •1udurlüğü, irat getirmiyen 
~<ıbet/ıl varidattan ziyade masrafı 
f1111 b ıren nıubtelü şehirlerdeki bü
lc'titıı u kabil nkaratını satarak yeni
tiljllrnı tneyd:ı.na getirmeyi de karar
etll'ldelŞtır. _Ayrıca; memleketin her 

g lir te:t ınıar edilecek şehirlerde 
ltıt bayatın eden ve şehirlerin umu
bllıalar a.?na fayda veren eserler, 
lır. Bu' tnuesseseler inşa edilecek -
~. l\rık t>ıcyanda İstanbulda, İzmir
<el'tle b·arada ve diğer bir çok şehir
~ (Evkaf mahallesi) vücu-

S ey /iı b a 
ka,.şı tedbir 
4lınıyor 
t),. 

•rna hazır bot ve san· 
nu daner bulunacak 

ta itıı~:f Adanada Seyhan nehrinin 
A..trıasy1 c geçirilen felUketten ve son 
'1ırıara~ seyl~p hfıdiscleri göz önüne 
) ltıı.ır' seylap, feyezan ve şiddetli 
~ d' ' Sağanak gibi afetlere karşı 
! .. llı~f ~erin daima müteyakkız bu-

tı ~~rı. ~·e evvelden tedbir alma
llıak atı edıyelere bildirilmiştir. Bu 
~~rı lah~. ~lediye reislikleri icabe

nırı1 .. 1181Ye vesaitini hazırlamıya 

de getirilecektir. 
Evkaf Umum Müdürlüğü memur

lar ve halk için ucuz evler, apart -
manlar da yaparak bunları kiraya 
vereceği gibi gazino, hamam, hal gi
bi umuma mahsus asri büyük yer
ler ve hastaneler de yapacaktır. 

Hazırlanan ve ana hatlarını yazdı

ğımız bu programın tatbikına der -
hal geçilmek üzere Evkaf Umum 
Müdürü Bay Sabri yanında inşaat 

Dairesi Umum Müdürü Bay Nihat 
olduğu halde bir tetkik seyahatine 
çıkmıştır. 

Bay Sabri ve Nihat evvela Anka -
radan İzmire giderek orada yeni ya
pılacak olan Evkaf hali ve Evkaf 
mahallesi ile büyültülmesi kar:ırlaş
tınlan Evkaf Gazinosu işile meşgul 
olmıya başlamışlardır. 

] Zeytincilik 
inkişaf 
Ediyor . 

Milyonlarca ağaç 
aşılanacak 

Zeytinciliğimizin inkişaf ve terak
kisi için Ziraat V:ekfiletince girişilen 
esaslı mücadele ilerlemektedir. 

Zeytin ağacı çok bulunan vilayet-

lerde, bilhassa şose kıyılarındaki a
dedi milyonlara varan zeytin ağaç
ları kamilen a~ılanacaktır. 

Yalnız; İzmir civarında bu suret

le aşılanacak 10 milyon ağaç t esbit 
edilmiştir. l::~ ~ardır. 

~ i~:ue Adana Beltdiycsi de seh- Delice ismi verilen aşı tatbik ed i
l llciaıı n tnüteaddit miktarda bot ve lccek ağaçlardan bilahare çok bol 

ti arıa bir çok cankurtaran si- mahsul alınabilecektir. 
~ l ve tahlisiye raketleri satın Faaliyete yakında muhtelif vila -

ır. 
yetlerde birden başlanılacaktır. 

~·ist~digim c'~bl -
• ı •· . ' ... 

Muharrir 
Dostları 

ve ... 

Evvela şunu söyleyeyim, bu y a -
zımla 1ıiç bir dosta tariz etmek ni -

, yetinde değilim.. Maksadım, sadece 

1 
müşahededen ibarettir. 

Muharrir bir eser yazar, kitap ha,. 
1 !inde ncşrettirir, Derlıal dostları et-
rafına toplanır: 

1 - Yahu, derler, kitabın çıkmt§, 
bir t ane de bana versene! .. 

Muharrir, kızarır, bozarır, tabie 
satmış olduğu kitabı kendi bastırma,.. 
dığını, binaenaleyh kendinde kitap 
olmadığını söyliyemez. Ya parası 

ile alır, verir, yalıut veremez. 
Verir ise, maddeten zarar eder. 

, Veremezse dostu kendine gücenir. 
Muharrir bir piyes yazar, oynana

caktır. Hemen a1ıpapları etrafını sa,. 
rarlar: 

1 - Maşallah, piyesin oynaıııyor • 
n111ş. Her halde artık bir bilet ve -

1 
rirsin. 

Muharrir J..-ızarır, bozarır. Piyesin 
oynandığı tiyatronun kendine ait ol
madığını, binaenaleyh, bilet vere -
miyeceğini söyleyemez. Ya parası 
ile bilet alır verir, yahut veremez. 

Verir ise, maddeten zarar eder, 
veremezse ahpabı kendine gücenir. 

Bir insan, bir lokanta açar. Her 

1 

in.~an gibi onun da eşi, dosttı vardır. 
fakat kimse gidip: 

1 

- Birader, lokanta açmışsın. A r-
tık yemeklere sendeyiz! 

Diye bedava yemek teklifinde bu
lunmaz. 

Bir insan, bir kunduracı dükkanı 
açar. Onun da her insan gibi tanı -
dıkları vardır. Lakin kimsenin ak
lına, gidip ona : 

- Eh, artık bir çift ayakkabı da 
bana verirsin! 

Demek gelmez. 
Neden muharririn kafasımn m ah -
sttlüne kar~ı bu cbedava> 1ıissi geli
yor ? 

Hunun sebebi basittir. Fikri m e
sai, bizde 1ıenüz göze görilnmüyor 
ve §ayet birisine : 

- Bugün bir 1ıikaye yazdım, yo
"ıldum. 

Diyecek olsanız: 
- Haydi canım. diyor, bir suru 

maval uydurmak için insan yorulur 
mu? Hele elime §Öyle bir kalemi a
laynn, ayak iistünde sana seksen ta
ne hikaye ya..,.armı. 

Evet. Ne çare! Bu b&yledir, ve ne 
yazık ki böyle devanı edip gidiyor. 
Ne zamana kadar? Bizde, muharrir
lik bir m eslek olana ve meslek sayı
lana kadar. 

Fikret Adil 

Dairelerde tasnif 
işleri 

Başvekaletten bütün dairelere 
gönderilen bir tamimle, her dairede 
bulunan dağınık haldeki resmi ga
zete ve mecmuaların, ayrı evrakın 

tasnifine başlanılması ve bunların 
daima muntazam tutulması bildirıl

miştir. 

Komiserlik imtihanına 
giren ponsler 

Komiserlik imtihanına giren polis 
memurlarının imtihan evrakının tet
kikine; Emniyet Umum Müdürlüğü 
tarafından b:ışlanmıştır. 10 güne ka
dar kazananların isimleri ilan edile
cektir. 
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bir karar !_yi 
Halka ucuz ilaç temi· 

çal.şılıyor • 
nıne 

1
-Halk Filozofu] 

diyor k i: 

Heykelin üstündeki 
satırlar 

Bazı müstahzarlardan 

Geçenlerde Gulhane parkına gıt
tim. Havuz kenarında ve yc~il çimen 
]erin üstündeki bey:ız mermerden 

1 :ıslcın heyke1lerine şöyle bir rlikkatm u a m e ı e Ii bakayım dedim. Dikkatli bakılın
ca h<'r şeyin mahiyetini biraz daha 

alınmıyacak • • 
vergısı esaslı görmek mümkündür. Meçhul 

he •keltraşın hiç te acemice olmıyan 
Eczacılığırnızın \'e ecza sanayiini n inkişafı için yeni tedbirler alın - bu escrlerinı biraz üstünde durarak 

maktadır. tetkik ettiğim zaman bunların hem 
Bu meyanda son yıllarda tıbbi müslahzaratımızın çok tevessü ettiği de ince birer eseri san'at olduğunu 

ve Avrupanın büyük ecza fabrikaları tarafından y2pılan mamulfıtm, ay- gördüm. Yaklaştım. Mermerin üs -
nen ve ayni nefasette memleketimizde de imal edildiği görülmektedir. tünde bir takım boyalı, renkli olarak 

Şimdi halledilecek cihet, yerli ecza funillcrine hükumetÇ€ gösterile- yazılmış bin bir türlıi yazılarla J.ar
cek yeni kolaylıklarla halka, tıbbi müstahzarları çok ucuza almak imka- şılaştım. 
nını vermektir. Bu cümleden olmak üzere Maliye Vekfılctince verilen bir Her biri bir hatıranın aksi olduğu 
kararla halkın en çok kullandığı tıbbi müstahzarlardan olan diş macunu, ifadelerinden ve tarihlerinden an -
diş tozu ve saç boyaları, muamele vergisinden istisna edilmiştir. taşılan bu ynzılarda hoyrat bir zi • 

Maliye Vekaletinden dün Defterdarlığa gönderilen bir emr; göre Sıh- yarctçi ruhunun çirkin akısleri var
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden ruhsatnamesi alınmış olan ve dı. Içiçe geçmiş kalbl~r, c.kendi git
kU\'7Vei rnuharrikesi beş beygiri ve i şçi adedi 10 u geçmiycn yerlerde imal ti ismi kaldı. yadigar• gibi amiyane 
edilen diş m acunu, diş tozu, saç boyaları, saç suları ve saireden muamele mısralar, karikntürler, rakamlar, hi
vergisi alınmıyacaktır. Ancak ruhsatnameyi h:ıiz olınıyan mamulat ve civler, küfürler velhasıl memerin 
ıtrfyattan addolunnrak muharrik kuvveti ve amele adedi ne olursa ol- güzelliğini taına~n bozan ve beyaz 
sun muamele vergisine t abi tutulacaklardır. mermere uzaktım adeta kirli bir gü· 

Katil Havuzların 
müşi renk halıni veren bu yazılara 
şaştım. 

Ali Can Faaliyeti 
1 

Dikkatinu bıraz daha iızerlerinde 
gezdirdikçe çakı gibi sivri bir şeyle 
o caaanım mermer heykellerin yine 
böyle münasebetsiz hatıralarla de-
lik deşik edıldiklerini. içim sızlaya
rak gördüm. 

Nasıl ele geçti? Arttı 
Resimden yapalan teşhis Kasımpaşadaki fabrika ve havuz-

Orada dolaşmakla olan bekçiyi 
kolundan yakalayarak bu saygısız 
hatıraları sırtında taşıyan zavllı as
lanın önüne kadar getirdim. Ara • 
mızda şöyle bir konuşma geçti: 

İzmirde Adliye halasının pencere- lar dairesinin faaliyeti çok artmıştır. 
sinden atlıyarak firara muvaffak ol- Türk amele ve Türk ustalarının 

duğunu düni'i.i sayımızda haber ver
diğimiz Adapazarlı katil Ali Can na
mile maruf Mehmet oğlu Hulusi, za
bıtanın sıkı takibi neticesinde çok 
kısa bir zamanda yakalanmıştır. 

Huliisi, İzmire, Beynelmilel Pa -
nayırın açık olduğu günlerde kala
balıktan istifade ederek gelmiş ve 
amele olarak Tuzlada bir müddet ça
lıştıktan sonra pazar günü de şehre 
gezmiyc çıkmıştır. 

Evvelce her tarafa resimleri gön
derilmiş buluna n katili, açık göz bir 
taharr i memuru sokakta t esadüf e
der etmez tanımış ve hemen der -
dest ederek Adliyeye teslim etmişse 
de Adapazarlı dün tafsilatını verdi
ğimiz veçhilc kaçmıştır. 

Firari atladığı yerden kolayca çık
mış ve akşam karanlığı arasında Kı

zılçulluya bağlar arasına giderek ha
rap bir bağ kulesine saklanmıştır. 

Gece yarısı devriye gezen ve ka
tili arayan jandarmalar izini keşfct
m iye muvaffak olarak yakalamış -
lardır. 

Katil Hulıisi cinayetinin hesabını 
\'ermek üzere Adapazarına sevkedil
miştir. 

Hapishanelerde 
Ne kadar 
Mahkum var 

Memleketimizde mevcut hapisa -
nelerdeki mahkumların adedini n 18 
bini bulduğıı nnlaşılmıştır. 

Adliye Vekfıle ti ; vatandaşların 
mahkümiyct hayatında ?lraat ve sa
nayi işlerinde faydalı olmalarına cok 
ehemmiyet vcrmektedır. • 

Diğer taraftan hapisanelerden üc
retli gardiyanların kaldınlarak uslu 
mahkumlar arasından seçilecek iyi 
ve nafiz şahıslara az bir para ile bu 
işin gördürülmesi de düşünülmek -
tedir. 

yaptığı sağlam ve temiz inşaat, ec
nebiler tarafından da takdirle kar
şılanmış ve yalnız bu yıl içinde fab
rika ve havuzlarımızda 4 İtalyan ge
misi ve 10 Rumen denizaltı rıemisile 
4 torpidosu tamir edilmiştir. 

936 yılında, yani geçen sene bu i
dare; memlekete 203 bin lira safi kar 
temin etmiştir. 

Önümüzdeki yıl; Kasımpaşa ter
s:ınesinde Erenköy ve Göztepe va -
purları büyiiklüğunde iki yerli se
vahili mütecavire vapuru da imal 
edil eccktir. 

Müzik şenliği 
Sezai ve Seyfettin Asal kardeşle

rin idaresinde geçenlerde Taksimde 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip e
dilen büyük müzik şenliğinin karşı
laştığı rağbet üzerine Kadıköy Halk
evi de büyük bir musiki fcsti\'nli ter
tip etmiştir. 

Konservatuvar muallimlerinden 
Bay Hulusi Öktem ile Fulya Akay
dın tarafından idare edilen Kadıköy 
!I:ılkevi gençleri yarın saat 16 da Fc
nerbahçe stadında ilk müsamerele
rini vereceklerdir. 

Müsamere parasız olup istiyen her·· 

- Sen buranın bekçisi misin! 
- Evet. 
- Ne bunlar? 
- Ah bayım! bılmczsiniz. Bız bun-

ları yapan1arı nasıl ararız da bula
mayız. 

- Peki, neye silmezsiniz bunları? 
- Bugün silsek yarın yine doldu-

rurlar. Kaç defa temizledik. Hep 
mektep çocukları yapıyor bunları. 
Başa çıkamıyoruz. Ah, onları vapan
ları bir elime geçirsem. 

İhtiyar bekçi benden fazla mütees
sir. Bu yaramaz ziyaretçilerden fe
na halde müstcki. Parka hava almalı 
için gelincccğıni ve böyle güzel bır 
heykdin sırtını ya7.ar bozar tahta
sına çevirmenin ayıp olduğunu öğre
ten dersler ila\·e ederek mektepleri 
gülünç hale sokmak mümkün değil
dir. Bunlar biraz aileden alınacak 
derslerdir. Her şeyi mektepten bek
lemek doğru değildir. Her yerde ço
cuklar aslandan korkar, Gülhane 
parkındaki aslan, çocukların elinden 
yılmış ve miskinleşmiş. Zavallı as
lan. 

Halk Filozofu 
kes serbestçe stada girip oturabile • ============== 
ccktir. Mualll kft mektepleri proğ• 
---- ---------1 ramları değişiyor 
İstanbul 4 üncü İcra Memurluğun- Muallim mekteplerinin fizik, kim-

dan: ya \'e tabiiyc dersleri programlarm-
Tamamına 1493 lira 75 kuruş ke - da bazı yeni deği~iklikler yapılmış

silen Langada Bostancıbaşı Abdul - tır. 

lahağa mahallesinde I..anga cadde - Ezcümle tabiiye dersleri program
sinde eski 81 No. lu bir tarafı Şerife lan kısmıncı bilhassa zirai bahisler 
hanım arsası hazan emanet malı ar- ilave edilmiştir. 
s:ı ve tarafayn Bostancıbaşı Abdul-
lahağa camii arsası bir tarafı 15 met- ZAYİ - Beşiktaş 23 üncü ilk o
relik cadde ve tarafı rabii 30 met - kuldan aldı~ını clıplomamı zayi et -
relik cadde ile mahdut ve 298_37 tim. Yenisini alacağımdan hükmu 
metre murabbaı alanındaki arsa da- yoktur. 
iremizce açık arttırmaya çıkarılmış Ortakoydc Cavıtağa rr>ah&.~-

}('sinae Sarmacı sokak No. Sl olup şartnamesi ilan larihinde!l itı-
Avni baren divanhaneye asılarak 1/11/37 r 

hirde susuzluk 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14-16 ya kadar dairemizde 1 inci art
tırması yapılacaktır. Birimizin derdi 

Hepimizin derdi Birçok mahallelerde çeş· 
meler hala akmıyor mu 7 

rine su almtık için müracaat etmiş-

Arttırmaya girmek için muham-
men kıymetin yüzde yedi buçuğu 
ınisbctinde teminat akçası alınır. Di-

l
rikıniş vergi, Belediye rüsumlurı ve 
vakıf icaresi buorçluya ve 20 sene

ı lik taviz bedeli müşteriye aittir. 
11 inci arttırmada teklif edilen bedel 
takdiri kıymetin r;, i5 ini bulmadığı 
takdirde en son arttıranın teahhüdü 
yerinde kaim k üzere aı:ttırma 15 

1 gün geri bırakılarak 16/11/937 tari
hine müsadif salı günü aynı ver ve 
aynı saatte 2 nci oçık ar'tırmosı ya-

l pılacak ve bu sefer de teklif cdılen 
bedel kıymetinin '175 ini bulmaz:sa 
2280 No. lu kanun ahkamın:ı tevfi
kan satış geri bırakılacaktır. 2004 
No.hı K. nun 126 ncı maddesi muci
bince ipotek sahıbi alac<ıklılarl:ı di
ğer alUkadarların \•e irtifak hakkı sa-

hiplerinin gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masarif" 
dair bulunan iddıalarını müsbet <'V-

rakile birlikte \'e 20 gün içinde d ... i
remize bildırmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sıcillerile sa
bit olmıyanlar satış })('delinin pay-
laşmasından hariç kalırlar. Daha fa?.-

1 Ia malıimat edinmek isteyenlcrın 
1934/2285 No. sile dairemize müra-
1caatları (333) 

Gazinolarda 
yabancı şark far 
Bcyoğlunda oturan 1 anlcrimiz

den Faruk Cemal imzasile aldı
ğımız bir mektupta· 
Bazı umumi bahçe \'C gazino

lardn bulunan saz heycUerindC'n 
şikayet cdılmcktc ve bunlardan 
Cihangır ve T<:pebası civarında 
bulunan bir kı mund i e ~ık sık 
ecnebi lisanile teganni edildiği ve 
programa hiç Türkçe ~arkı ko -
nulmadığı bildirılmf'ktedir. 

Ayni mevzu C'trafında Büyük-

1 adalı okuvuculnnmızdan Bayan 
Saimeden gelen bir mektupta da 

1 Büyükadada bu mevsim gazino-
larına çnlgı koyan bır ıki biraha
nede de daima yabnncı ~rk'llar 
söylenmesınden şikayet olunmak
tadır 

Tı.irkiyedc çnlısan ve ekseri 
Tür J;:\ atandaşlnrının gıttiği böy· 
le umumi yerlerde evvela Türk
çe şarkıların ve bunlardan sonra 
h:ı.lkın zevk ve istcfiine gôre de 
programn yabancı şarkıların kon
ması lazımdır. 

• 
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Halide tekrar Şehir ti yatrosu 
kad osunda i temsiline " Toka 11 

piyesi le çıkı yor. 
Perihan 

Tefrika No: 22 Yazan: ZIYA ŞAKiR 
Bunları gören serseri beş on Fran- Mesele.>, bu nümayişlere münha - 2 - (Kalabaka) civarında kuv -

sız genci de mavi gömleklerle orta- sır kalmamıştı. Birdenbire hudut - vetli bir çete hududu tecavüz etmek 
ya atılmışlardı. Bunlar da (Marscy- }arda tecavüzler ve müsademeler teşebbüsünde bulunmuşsa da, ric'ate 
yez) söyliyer<.ık: başlamıştı. icbar edilmiştir. 

- Yaşasın harp... Artık, Yıldız sarayına ve -o dev- 3 - (Alasonya) istikametinde 
Diye bağırarak halkı başlarına top- rin (Harbiye Nezareti) olan -(Seras- (bin kişilik) sivil bir müfreze, hu -

Jamışlardı. ker Kapısı) na Etem Paşa tarafın • dut kulelerine ateş açarak ilerle -
(Eterya) nın para ile tuttuğu bu dan gönderilen raporlarda, şu hadi- mek istemişse de, gördükleri muka-

İtalyan ve Fransızlar. bir anda hal- seler sıralanmıştı: bele üzerine ric'at etmişlerdir. 
1 Martın 10 uncu gu" ~ T 4 - Tekrar Kalabaka civarında,· 

kın heyecanını arttırmışlardı. (Şar- - nu, u r -
hala ile Yanya arasında asker siJah- adetleri iki bin kadar tahmin edilen 

ki Roma İmparatorluğunun ihyası larile mücel.hez, fakat başıbozuk el- bir çete, hudut karakollarından bi-
için gönüllü) olduklarını ilan eden biseli (üç hin beş yüz kişilik bir müf- rine taarruz ederek karakolda bulu

bu adamlar omuzlarda taşınmış, mu- reze) budu geçmek istemiş.. fa • nan (sekiz neferden ibaret) muha -
zaffer birer ordu kumandanı gibi, kat (asakiri şahane) tarafından gös- faza efradını alıp tekrar geri çekil

mcydanlarda papaslar tarafından tak- terilen mukavemet üzerine bunlar, mişlerdir. Bu suretle esir edilen se
d is olunmuşlardı. geri çekilmiştir. kiz Q'ürk neferi, istirdat edilememiş-

MACAR DA 
Nakleden Tarı z. 

KAY FRANCIS ve RIKARDO CORTEZ'in ,aheseri . ·ıe 

BEYAZ ZANBAK Fevkalade güzel, hissi Fransızca f~ 
( MANDALA Y ) BU AKŞAM . · b t ıyor A ycnı mevııme aş v., 

iLAVETEN: ÇIN.JAPON h arbi ve Afrikada arslan avı, öğretici fil~ 

BU GECE i PE*.r= • 1 
• :~ •• • , ; .1 ' • : • ' ... - • ;~'~ <ıi,:.,. 

KAHKAHA TUFANI • NEŞ'E KA YNAÔ 
EGLENCE MENBAI. ZEVK FIRTIN.AS~ 
DÜNYA KOMiKLER KRALI LOREL ve HAflO 

LOREL HARDİ 
ve İKİZLERİ 

2 Komik + 2 EŞi = 4 K O M 1 K 
TORKÇE SOZLO, 2 saatlik dayanııma~ 

derecede e ıenceli bü Ok film. 
- • .. -~- i. • • • • ". _. • • ı ......... ::"' • • . ,..,•-... ::; '"~ ..... il 

tir. 
5 - Yine Kalabaka civarında, Os

manlı hudut karakollarından birine 
tecaviiz olunarak karakol binası ber
hava edilmiş; bir nefer de yaralan -
mıştır. 

• BU HADİSELERİN, İSTANBUL-
DAKİ TESİRLERİ 

Abdülhamit devrinde, her şey ka
palı, örtülü cereyan ettiği halde, hiç 
bir şey gizlenemezdi. Nitekim, İs -
tanbul matbuatının sansür altında
ki ketumiyetine rağmen, İstanbul 

halkı, Giritteki faciaları, Tsalya ve 
Epir hudutlarındaki hadiseleri. Yu
nanistanda harp lehinde yapılan taş
kınl ıklaıı öğrenmekte, gecikmemişti. 

Tabiidir ki, efkarı umumiye, tees
sür içindeydi. Hiç kimse, bu teessür
lerini alenen göstermiye cesaret e
dememekle beraber; alakadarlar, 
milletin kalbini yakan ateşi pek ça
buk hissetmişlerdi. 

Hamiyetli Ti.irkler; bir taraftan 

Yunan tehditlc.>ri devam ederken, 
diğer taraftan da hükumetin bu ka
dar muhteriz davranmasına taham -

mili cdcmiyodar .. hele Avrupa ga -
zctclerinin, (Babıali) deki hareket
sizlikle istihza ederken: 

[(Hasta adam), bir türlü kımılda
namıyor.] diye alay etmelerine kan 
ağlıyorlardı. 

(Babıali) de, vükela meclisinde, 
bu meseleler etrafında konuşulmu -
yor değildi. Fakat, Yıldız Sarayının 
siyasetini takip etmek isliyen bazı 
nazırlar, hudut hadiselerinden bah
sederken daha hala ihtiyatlı bir lisan 
kullanıyorlar .. mütecavizleri (eşki

ya) kclimesile tavsif ediyorlardı. 
Bir gün serasker Ali Rıza Paşa da

yanamamıştı: 

- Paşalar ... hangi eşkiyadan bah
sediyorsunuz? .. Hudutlarımızda bizi 
tehdit edenler, mükemmel asker 
kıt'alarıdır. Hem de; zabitlerile, top
larile, borazanlarile muntazam emir 
ve kumanda altında hareket eden, 
asker kıt'aları ... Bilmem ki, bunlara 
(Eşkiya) demekle kimi aldatmak is
tiyoruz?. 

Diye bağırmıştı. 

Devlet ricali arasında, bu vazi -

yctten en çok müteessir olan, Seras-

------"/,/ 
ker Ali Rıza Paşa idi. Bu zat, 

1111 
torpido filosunun Girit suıorı lıfl 
mir attığı, ve (Miralay Vasos~ı f 
Girit topraklarına ayak bastı ~~ 
den beri fena bir sinir buhrıırı1 ~ 
mekte idi. ·ııi ~ 

Yunanlıların bu hareketl~:.1 1 
teakip derhal Saraya gitP11:.'gcl'ıı1 
ya hududunda mukabeleye. ti 
zamanının geldiğini söy ıernıŞ 11ı ~ 
Fak~t her hadiseyi en !~fi ~ 

noktmarından muhakeme \re 
diilhamit birdenbire bu te~ 1:13ı.1 
vafakat cevabı vcrmemiştı· 
çok tabii idi. ı:ıi) 

Abdülhamit, (93 Rus v ~~r i!l· cı 
meş'um neticesini gördüg~ J;jııİ 
di yeni bir harbin mes'tılıY'e İ'.e 
denbire omuzlarına yükicrıJil 
saret edememişti. · breoe 

- HeJ.ie, biraz daha sa ,csı 
Sefirler, Yunanlıların harbe ~ 
cdcmiycceğini söylüyorlar:: aıı 
bu gürültü ve patırtılarJJ'l 00,cıf. 
yasetle geçebileceklerine 111 "" 
veriyorlar... Şimdilik onl9r5ıılfl 
!erini dinliyelim, Avrupa 
biz ihlal etmiyelim. -vafl 

(Devanıı 
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Boğaziçi niçin 
Boşalıyor ? .. 

H yriyenin çalgıll 
" . 
gazın şaırane 

zdiniz mi? 
Sanyerin sakin suları yavaş 

yavaş huçmlaşmıya başlıyor ı 
Yazan Murat Kayahan 

Söyleyin bakalım deniz kıyısında 
radyolu bir gazinoda dört kahve için 
kaç kuruş verdık?. 
imkanı yok bilemezsiniz. Onun 

için ben söyliyeyim: Tam yüz yirmi 
iki kuruş verdık. Kahvenin tanesi 
25 kuruşmuş. Bir şişe Kocataş suyu 
B üyükdercde 10 kuruş, yüzde on 
garson parası da on iki kuruş, hep -
sini toplarsanız yekun doğru çıkar • 

••• 
Gece saat on ikiyi geçmiş. Vapur 

yok, otoblis yok. Yalnız otomobille 
dönülebilirmiş. Zorla bulunan bir 
taksi İstanbula gitmek için 6 lira is
tedi. Biraz daha tenzilat yapması için 
şoföre yalvarır gibi biT iki söz söy
ledik. Gayet ciddi ve yüksek sesle: 

- Aşağı olmaz, dedi. Ve uyukla
rnıya başladı. 

' 

Vapur ııerleyınce ... 
hievsim . . . 

1 Mecbur iyet bu. istersen gitme, is
, tersen yayan git. Düşündük, altı li
rayı gözden ç:ıkarıp otomobile b in
dik: 

Holivudun Baharı Betty Furness 
ffUNIHIHHHlllUUlllf&tffll llllhllltlHlllllUtfUlllllUJHUtlllllUlll HIUHUtrnın11ı ıuuınıııurruı ı11 1 1 1 1111111ıuH ......... .,.._ •••• _.......tıif ..... , ... nıHMtHlut .. nm•w11ımı-----·-rr• ........ 

edip a· geçıyor. Fırsattan ıstıfade 
içind oğazın sonbahar güzeJlikleri 
§ey :.;aşamak ihmal edilecek b ir .. ,ı. 

•80" 
hııtır gdazda her geçen gün, tatlı bir 

a ır, l'" ·· l:Ütiiltü .: c uşunccsile şehrin tozlu , 
S<;rirı lu Yollarından kaçıp Boğazın 
kını . ve .. sessiz kırlarına gitmeyi 

ısterrıcz? 
~eYsc b" ·· 

el p k ır k<ıç arkadaş Boğaza gi-
clık ,~na kana eğlcnmiye karar ver-

. VCtd"k 
l"rıuşk .. ı· ı amma bu sefer yeni bir 
?'uz ~ atla karşılaşmış bulunuyo -
g d~ı· caba Boğazın hangi tarafına 
ı. ltn? M_·· 
11;ııda 1 · · unaka5a epey uzadı. Ar-

<ırdan birı·· 
........ /\. . 

iten a-- nadolu cihetınc gidN.,ck er-
onrnck liızını 

....... Niçin? . 

- Vl'saıt k · ....... :p k" ı na lıye bulunm;ız . 
..._ 0 c ı Rumt'li ciheti nasıl? 

ra ı . "d 
l"rıobilJ ıyı ir. Geç de kalsak oto-

!t. e doncriz "tk . 
<'trııc iadaşırnı2ın ilk agı?.da bizi ikaz 
herneh ~Peyce ışe yaradı. Çünkü, be
tadan a eve dönmemiz lfızımnı. Son
~ar gün~nl~dık ki, cumartf'si vt"! pn
lf11kun erı geç vakte kadar dönmE'k 

l J ı varmış. 
't nyret etme ... ,. . G . d ~ . 
~ <ırıbuı :a "ınız. ı cct"gımız yN 
lieıtüp /\. oğazı, sakın ncemilığimizi 
1 tıce ,, V~upanın her hangi bir cğ
N h .rerıne ·a· ı ayet Va gı ıyoruz sanmay:n. 
'11ey1 k PUrla Sarıycrc kadar git-

OJd ararlaştıı dık. 
Ukça 

(tıknbn.ınd~\:et. sayılan bir parn 
k Vapur c lımıze aldıgım1z bılet
ildaş hea glrerk<'n Boğazı bilc>n ar
....... Oh .tncn atıldı: 

\>allUrla ··. taliimiz varmış. Radyolu 
'l'nb·· R•deceğiz. 

i1rı. ı1 heıJirn· b 
v· llrıdeki h ız u müjdeyle, gişe 

•ne<' daı ırsımızı kaybC'tmiş. se -
Va tnı~tık. 

l·o Purun h . 
li' rı en dur arekctıle başhyan pliık 
<ıkat ne k madan de\·am ediyordu. 

lkliyor b"l~nscr · · · İnsanın aklına ne 
~ • ı ıy0 b lllk r musunuz? 

, •rJikte ~ ?ramofonu hoparlöriyle 
eren arka~ıze fırlat. Ben, müjdeyi 

di....._ l3iradcraşın kulağına eğildim : 
tı-ı iller ll'lis· • bu konseri her ıaman 

aaan: ın? dedim. o istifıni boz-

' A ?hı talarınd 
f!'· canınna a çocukluk hatıraları-
ıın b ıran P 

ayılır arçalar var. Onun 
........ , ,, ırn. 

........ ~··· · 
tıı 1; liıklar1 .... 

efilend· · n eskılıgine bakma Se-
1\Jtlırna ırıyor Ya. . 
......_ b bir ata .... 

b,,1; ~tuı:-· . sozu geldi: 
.. ı;a o:.ın lyiJ "k .. 

~e /a d<'ğsin 1 
• urküttüğün k ur-

§u "J.I; (! tnnac-.ın' ~e~ı:r. Şirketi Hayri
~t>titı Uh Za ınan Yılık ctrnek istiyor, 

ç{!k .~cnneri ı~d~n kalma plüklar 
1il'll lı~irn· nı dınletsc. 

· S ız burad b 
Qldu1; arı~er<.' k a itecek zannet-
• · titı • . çı tık G·· 
~rıc1a 1Çırı old k · un cumartesi 
<::a.:ıd r kap1 ~ u ça kalabalık Ga-

\l ~ • onıe · · 
t!r,ıtlirı ırısarı seı· rıne kadar dolu. 
el C(! t ınc uğra B 
1

1~e ett· .. abiatin 1 mış. unları 
1<-trı ıgi bu gü stanbullulara he

lltılar ~ık. Çc . zeı Yerden ayrılmak 
llir- <lc}Otıürıde~ıt .~e?.it parklar, gazi

ılll öternfz~tümiye başladık. 
e Yaramazlık ça-

ğında çocuk gibi yerinde duramıyan 
deniz, ne kadar güzeldi. Ciğerleri -
mizi Boğazın serin r üzgarile yıka -
dık . Oh .. ne güzel yermiş, diye övün
d ük. B ravo İstanbul lulara. Bura -
!arda yaşamanın zevkini alm ışlar, 

~eklinde 1 ;ıkdirler savuruyorduk. 
Yorgunluğumııw gidermek için o

turduğumın: gazino·bahçelcrden bi
rinde garson bulmak mesele oldu. 
Artık fatikbalınden korkan miras -
yc.>diler gıbi bizi bir düşünce aldı. 

Epey 7.aman bekledık. Nihayet Bay 
garson daire miimeyyizi edasile bi
ze ne istcdiğimızi sordu. 

Getirilen kahveye kahve demek 
için ömründe kahve içmemek bile 

kafi d<'ğil. Neyse bu da geçti. Sıra 
hr>saba geldi. 

- Haydi, çek bakalım . 
Şoför gerindi, esnedi, bilmem k a

çınc ı uykusunu bitirdi ve sözde oto
mobil yola çıktı . 

Lastik patlaması. motör bozulması 
gibi korkularla güç bela Şişliye gel
dik. O ana kadar konuşmıya cesaret 
edemiyen bizler çenemizi açabildik. 

Ben Boğaziçi gezintisine evvel ta
lip olan arkadaşa sordum: 

- Gelecek hafta bir gezinti daha 
yapalım. 

Arkadaşım, kabustan kurtulur gi
bi: 

- Tövbelc.>r tövbesi. .. 
Onun sözüne ben de iştirak etme

mek için bilmC'm ne yapmalıyım? 

Af kabul etmiyen 
cani kadın .. ! 

Ramon Novarro 
geçmiş günleri 

anlatıyor 
Meşhur yıldızın hayatında öyle 

heyecanlı sayfalar var ki .. 
Günlerce aç ve ümitsiz r Gece yarıszn-1 

adam bir gün dan so'!ra oda
sına gıren ka· 

sinema yıldızı oldu dın kimdi ? 

gezen 

1926 da Rudolf Valantino ifülüğü ". sefalet başlamıştır. Ramon günlerce 
zaman büyük bir kasırga dalgası ka- aç kalmış ve nihayet papas olmıya 

~' Eg" e• ısrar edersen ı·z dm düny~sını altüst etti. Semada bir karar vermiştir. 
ı 

~ yıldız eksıkti. Ve bu eksikliği Ramon Fakat yeni gelmiş olan baharla be· 
• • • •• •• Novaro unutturdu. Aylarca Beyogv - b l\" · • h t d ·t · 

bir manastıra gidip Ol U.llu sinemaları on_u_n f_ilm_ler_in_i O'-'nat- . ra er ıarıanın a ırası a gı mış -

1 

" tir. On sekiz yaşında olan kahrama-
tılar. Ben-Hur ısımlı fılm ı ınsan u- nımız, babasından aldığı yüz dolar 

m om Ü bek 1 iyeceğ im ,, nu~::~~r kımdir? ~~~:n:~:.~a;~;;ı~~ar3~;~:~:a:;al~~~ 
Ramon Novaro!. deniyor. Fakat şehre geldiği zaman 

Hundan üç sene evvr.1 Fı ansada Pa- e e Ramon Novaro kimdir?. İşte bu 
t v· ı tt N ı b cebinde 10 dolardan fazla para kal-

~,ı~ ees~~ :os~: oı'::e;:~ i~:ı,n'ııra;ı~· T'TÇ Sene e V Ve l suali son günlerde Parise gelmiş o- .. mamıştır. Ailesinin de yardım et -
V j lan Ramon Novaroya Paris-Soir ga- mekten ~cı'z old 1 b"l R sureı it• yaraladıgını ve Jea11 Dabın'in a ugunu ı en amon 

g · ı • • • •• ı zetesinin muharriri sormuş ve genç- para kazanmıya Ç"'lış yor o he g·· hcı <; f Jnf")'P <ilmt'k Üzere ıkcn kaJdt· sev l l s l n l o • u l • ı r Un 
liğinı ne şekilde geçtigvini anlat - gelmekt"' 1 ·1 1 b rıldığırı gazetek·r yazmışlardı. Son '"' o an mı yon arca ya an-

z;ınıanlarda Vıyolct Nezıyerin affe. dürmÜ Ş f Ü/ BU mı:sını rica etmiştir. cının içinde hiç bir şeydir. Etrafın-
Scvimli artist, bu suali işitince bir d ··k 11 f t b'll · · · · dılt-ceğı hakkında Pari sle l>ir takım •• , an mu e e o omo ı crının ıçıne 

şayıalar dolaşmoktadır AdlıyP. sara- g U n Q f f l n f uzun nefes almış ve şunları anlatmı- Küçük bu gibi şeylerle meşgul ol- ,kurulmuş geçen sinema yıldızlarına 
yıııa hu mesele ıçın müracaat eden ya başlamıştır. makla beraber 0 da dığer küçük ço- bakıyor. Bu, ona açlığını hatırlatı-
gazete ınuhabirl<>rı bu iş hakkında İsfemİgor. - Ben, maziyi düşünmediğim için cuklar gibi mektebe gidiyordu... yor. Ve karşrnında duran lokantaya 

ld h h · b k ı d .• . · mes'udum. Benim için mazi yoktur. Seneler geçti.. çocuk büyüdü ve encrJ"ik adımlarla giriyor ve müdü-a a enuz ı r arar verı ıne ıgın ı rafındcın affedıldı<finı cluyunca dü- ı i 
b .. ı b" · ı 1 1 b" ı:. Sanki başka birisinin hayatı imiş gi- çok güzel bir delikanlı oldu. şte bu- re bir ''emeğe mukabil sarkı söylet-ve oy c ır şeyın mu ı tcmc o a ı- şüp bayılmış ,.e çok ı stırap çekmiş- ,,. 

leceği cC'vabile karşılaşmışlardır . . bi beni hiç alakadar etmez. günlerdedir ki, aşk onun kalbıne ilk tirmesini rica ediyor. Müdürün ka-

G 1 d 1 · b " h ı.._ tır. Ramon Novaronun hangi maksat- ziyaretini yaptı. Onun ismi Mnria bul etmesi üzerine oradaki yüksek-eçen e r e gc en yenı ır aucr, Violette N ogieres aff edıkceg~ i fi k-
fk " · · k la bu sözleri söyledignni anlamayı idi. Ramon bu güzel kızı gördüğiı za- çe bir yere çıkıyor ve cZavallı Ke-c arı umumıyeyı ço şaşırtmıştı : rini reddediyor, cezasını rckmek is-

Bu da: Violelte Nazıeres'in annesinin d 11 burada, daha sonraya bırakalım ve man uzaktan seyretmekten başka bir Jebck• isimli şarkısını söylemiye 
te iğini ağlıya ağlıya anlatmıştır. A- maziye doğru biraz gidelim. şey yapamıyordu. Nazarları bıPbıri başl yor 

kızını affettiği meselesidir. Ilalırlar- şağıya yazdığımız yazılar Paris-Soir ı 1 • 
d d k . 1 k d - İLK AŞK üzerinde durduğu zaman bızim acc- İşte şimdi Ramon'u lokantada fı'ı·-a ır ı, mu ıa eme cereyan e er - gazetesi muhnbirinin yazısı çok ala-
k b "ht" k d 1 •· · f Mcksikoda, çok gu··zel manzaralı mi aşığımızın kalbinde bir şev bur- len şarkı söylerken go"ru" yoruz. Fa-·en u ı ıyar a ın anne ıgını a- kayı caliptir . 
lan unutmuş, samiin mevkiinden küçük bir şehir vardır: Durango. Bu kuluyordu. Fakat hır gün onun par- kat şarkısının en güzel yerinde et-
hiddetle kalkarak kızını itham et - • • şehirdeki ailelerden birinin iki ço- maklarına dokunmıya cesaret etti rafından gelip gitmekte olan gar -
miş ve h akimlere dönerek: Bugün Nuvre kasabasında Violette cuğu; biri kız, diğeri erkek iki küçük ve buna da muvaffak oldu. Bu mu - sonların ellerindeki yemeklerin ko-

- Lütfen bu cani kadına ölüm ce- Nog iere'in annesini gördiim. Bu za- çocuğu yazın e\•lerinin önünde uza - vaffakiyet onu cesarnllendirmişdi. kusuna dayanamıyor ve düşüp bayı-
zası veriniz, demişt i . vu l lı ihtiyar kadının acısını tazele - nan geniş çayırlığın bir köşesinde Artık gece gündiiz kızın C\'İnin et- Iıyor. Ne kadar aç kalmış olduğuna 

Bu kadın, geçenlerde Soir ga _ diğimden dolay ı çok üzülüyorum. !küçük bir komedi oynuyorlar. Bu rafında dolaşmıya başladı. Bizim a- bakın. 
zetesinin bir m uhabirin i oturduğu Sinir has~~lığın~. t_~tulmuş olan Ma: oynadıkbrı komedi, Campamor'un cemi Romeo'muz hem mes'ut ve hem Los Angeles'te para kazanamıya _ 
küçük Nuvre kasabasında kabul et- dam Noııere yuzunde daha maddt Guadaly isimli bir eseridir. "" bü - de bedbahttı. Ve bütün hayatı da cağını anlıyor ve Marion Morgan'm 
miş ve kızın ı affettiğini yana yakıla ve manevi acıların taze çizgilerini ta- !yük babalarının senei devriyesi mü- böyle geçmiştir. Ramon hem bahti- idaresinde turneye çıkan bir artist 
anlatmıştır. şıyordu. Madam Niziere: nasebetile oynanıyor. yar, hem de bedbaht oldu. Fakat trupile turneye çıkıyor. 

Asıl şayanı hayret vaziyet şudur c- Violette acıyın, za\•allı koca - Şimdi bayram, komedi bitmiş ve ı her vakit olduğu gibi bvnu da zaman YARIN, DAİMA YARIN 
ki: mm hatırası namına soylüyorum. bu ailenin oturduğu küçuk evde her- jhalletti. İhtilal çıktı. İhtilal Meksi- New-York'tadır. Fakat Nevyork -

Bu kadın tarafından yaralanmış o- O. bunu istiyerek yapmamıştır, rne- kes uykuya çekilmiştir. Fakat bu kü- ıkada çok mümbittı ... Fakat bu se- ta da Los Angeles'te olduğu gibi kim. 
lan Jean Dabin, yaralı olarak yat - zarlığa gidip de zavallı kocamın me- çük evin odasında bir çocuk uyuya- feı ki çok büyük bır felfıket oldu. se onu farketmiyor. Bir kaç dolar 
tığı hastane köşelerinden kendini zarı üzerinde dua ettiğim zaman kal- mıyor, büyük artist olacağına kendi Bütün Meksikayı sildi, süpürdü. Bu buluyor ve Holivuda gidiyor. Ve o
görmek için gelen gazetecilere, bü- bim onun zavallı iniltilerile birle - kendine yemin ediyordu. O vakitten- meyanda Ramon Novaro'nun ııilesi rada büyük tiyatrolardan birine ka
tün hayatınca sevdiği kadını a ffet- şcrek kızımın affı için bağıran sesi- beri küçük Jose-Ramon kardeşlerile de ıfliıs etmiş, Meksıko şehrine sı- pıcı olarak yazılıyor. Bir gün gene 
tiğini söylemesidir. me kuvvet veriyor. \'e diğer bir çok artistle oynıya oy- ğınmıştır. otomobillerin kapılarını açarken meş 

Fakat Violette annesi \'e aşıkı ta- (Derıamı 6 ıracı •agf ada) nıya bıkmadı ve bıkmıyacakhr. 1 Ve bu ş~hirde Ramon ailesi için ( Devamı 6 ncı 6ag/amızdo) 
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1 HiKAYE ™I J R~mo~ Novarro geçmiş Af kabul etmiyefJ 
Macar dansı Gunlen anlatıyor 

Y B71'in : M. 8Uleyman Çepan 

( 4 ünca aalılf eden devam ) ( 5 fncf ıayf adan deoam ) 

Iaştı, ve bir çadıra girdi. Yoksa yine hur rejisör Grifith'i görüyor ve oto
onu kaybetmiş miydim? mobili açan kolu, Grifith'i elinden 

Benim arkasından koşmadığımı yakalıyor: 
anlamış olacak ki, Nita çadırın kapı - Affedersiniz, diyor, ne olur ba-
bezini bir kaç kere aralıyarak sevgi na bir şans veriniz. 
dolu bakışlarile beni içeri çağırdı. Gri!ith ona bakıyor ve: 
Artık Nita benim olm~tu, daha - Peki, gelecek hafta geliniz, di-

J'ercUme .. lktlbaa hakkı mtlhfuzdıı.r 

Tıbkı günahkar bir kadın gibi .•• doğrusu o benim olmalıydı artık? yor. 
Az ötede bir arabanın önünde Ni- - Gelecek hafta mı? Niçin yarın 

Usturayı çekti, koltuk takımlarını, y~tak ::nk~şe!?':.::babası oturuyordu, o- değn~cici yarın olsun. 

çarşaflarını, yorganları, perdelerı, - Nita'yı çok seviyorum, dedim, 15 gün Ramon koridorlarda bek -

Şl. lteler·ı birer birer kesti. karım olmasına müsaade eder misi- !emekten usanıyor. Bu yarın hiç bu-
niz? gün olmuyor. 

İhtiyar bana uzun uzun baktı: Nihayet, 16 ncı günü ona bir tec-
Umumhane kabadayılarının - ad- ılunmaktan çekinmemişlerdir. _ Hayatlarınızın yolu ayrı, dedi, rübe yaptırıyorlar ve neticesini de 

larında anlaşılacağı gibi - merdlik Belalıların bir de sermayelere m u- siz başka, 0 başka bir yolu takip e- yarın söyliyeceklerini ilave ediyor -
ve kabadayılıkla zerre kadar alaka- sallat olan takımı vardı. Bunlar , bir diyor. Fakat eğer Nita sizinle evlen- lar. 
ları yoktu. Bunlar kısım kısımdı: gece tesadüfen çıkardıklan kadınla- mek isterse, benim müsaademi al- - Ne, yarın mı? 

ı _ Belalılar ra, bilahara musallat olurlar, yalan- nııya hiç lüzum yok.. . Ramon, hemen bir mektup yazı -
2 _ Ev sahiplerinin dostları dan sevdalanmış gösterirler, iltifat Artık Nita benim olmuştu, artık yor ve sabahleyin elinde mektupla 
3 _Yasakçılar. göremeyince ustura ile burunlarını N' b . d' Grifith'in evine damlıyor ve o çıkar-ıta enım ı . .. 
Belalılar. Köprü altında büyümüş, kesmiye kalkışırlar, kezzapla yüz- Var kuvvetimle çadıra koştum, ken eline mektubu veriyor. 

bir hampanm koltuğunda yaşamış, lerini yakmıya kalkarlar, döverler, yavaş yavnı,ı kapı bezini kaldırdım, Ve bu mektubu verdiğinden üç 
birkaç para kazanmak için, tıpkı gü- velhasıl kadına rahat vermezlerdi fakat ... 0 anda beynimden vurulmu- gün sonra Grifit ona bir mektup ya
nahkar bir kndın gibi vücuUerini ki- Kadın, polise söylese aldıran olmaz, şa döndüm. Nita içerde gündüz gör- zarak, bir filmde baş rol teklif edi
ralnmış, hırsızlık, yankesicilik yap- karakol dert dinlemez, bunun için, düğüm genç demirci ile sevişiyordu. yor. 
mış, esrar kahvelerinde yatmış kalk- kadınlar da paralı bir takım avanak- •.• ... ... .. . •.. •.. •.. . .. .. . . .. .. • ... •.• Sonra da cFoudango Royah isim-
mış, karakollarda sabahlamış, velba- Iarı bularak, kazandıklarını, belfilı- Nerelere ve nasıl gittiğimi bilmi- Ii bir piyes oynuyor. Bir gün güzel 
sıl • kendi tabirlerile - : larına yedirirlerdi. Ve yakaladıkla- bir tesadüfle meşhur Rex Lugram yorum. 

- Kafa koltukta! rı avı ~mamile yolmadıkça salıver- Fakat gezdiğim yer, kumluk ve Ramon Novaro'nun oynadığı tiyat-
gezmiş adamlar oldukları için, hiç mezlerdL kayalık bir deniz kenarı idi. Ay bü- roya geliyor. 
bir tehlikeden gözleri yılmazdı. Po- Umumhane hayatının, sermaye1e- tün rengi ve yuvarlaklığlle tülden Valantino'yu artist yapan bu a
listen çekinmezler, dayaktan, hapis- :in, ma~aların, şunların ve bulnarın !bulutlar arasında yükselmişti, de _ adam, cZindanın Mahpusu• isimli 
ten korkmazlar, küfürden utanmaz- oyle ga:ıp .. yaşayış ~1:1arı,_ u~um: nizden kayalıklara doğru kıvrıla kıv- eserine bir baş mümessil arnmakla 
lardı. Ölmekten, vurulmaktan per- hanelerın oyle acı, gulunç ıçyuzlerı nla gelen pırıltılı yollar görünüyor- meşgul idi. Ramonu görünce hemen 
valan yoktu. vardır ki, onları burada, böyle bir- du angnje ediyor ve Ramon onunla be-

Bunlar müşterisi fazla, diğerlerin- ~ale!1' darbesi . içinde anlatmıy~ Artık hakJkat ve hayalin zıt ma- raber bir çok filmler çeviriyor: Sca-
den daha çok iş gören kerhanelere ımkan yoktur. Bır kadın nasıl falu- nalannı anlamıştım, ,.e bu güzel ramanche, Araf ve sonra Ben - Hur. 
asılırlar, haraç isterler; istedikleri şe olur, analar, kızlarını nasıl fuhşa mehtabın ışıkları altında gündüz 0 • Ve bir hızda Ramon Novaro zafere 
parayı alamayınca, ceplerine dol - teşvik eder, bazı deyyos kocalar eş- turduğum ve bana hiç ümit etme- ulaşıyor. Ben-Hur'dan sonra bir çok 
durdukları patateslerle camları baş- l~ini başkalarının koy~una nasıl e- diğim, hiç 1:.ir vakit inanamadığım filmler çevirdi. Mesela; Sevimli şar
tan başa indirirlerdi. Bir iki gün son- lile yatırır, randevu evın.e çalışmıya bir aşk hayali kurduran kayalığa kıcı. 
ra tekrar evi ziyaret ederler, fakat, yollarlar, işten (!) geldıkten son~a yaklaştım. Bir gün sinemadan \•azgeçtiği 
geçen defa camları kıranlar, şöyle kazandığı paranın hesabını ~asıl ıs- Nitanın beni görmeden çizdiği kalb ve Londraya bir operet oynamak için 
kapının açılmıyan tarafına sinerler, terler. İşte bunlar, yalnız eski yillar- hfıl& kumluktaydı. B u eğri büğrü, geldiği haber verildi. 
başka bir arkadaşlarına kapıyı çal- da değil, - hoş, eski yıllarda kızım fakat insanların hiç bir zaman eri- Londradan sonra konturatını yenile
dırırlar, ve açılır açılmaz içeri dala- (Devamı var) şemediği, hatta benim gibi bazıları- memişti ve bir sene gidip güzel kır
rak, önlerine gelenlere kim rastge- 1111;111u11nnınıııııuı111111muııuıı 111111111111 1111111 1111m1nmrnı .. nın yaklaşamadığı aşkı ifade eden larda, şairane manzaralar içinde ya-
lirse tokatlarlar, tekmelerler, sonra ı •ı• kalbe baktım, baktım. şadı. 
ustura ile perdeleri, koltuk takımla- ngı iZ Fakat bu çizgiye bakışımı vahşi Döndüğü zaman: 
rını, şilteleri, yastıkları, yorganları, M hk J • d deniz kıskanmış olacak ki, 0 anda - Meksiko'nun musikisini dinle -
yatak çarşaflarını ustura keserler, a eme erJD e sert bir dalga kumlara süründü, Ni- dim, karanlığın ışığını gördüm, di • 
aynalaı parça parça edip giderlerdi. tanın güzel ellerile çizdigvi kalbi sil- yordu. (4 iiucü •ag/ad~n cfevam) 
Bu işleri yaparlarken, evden biri gi- di, kendine çekti... Rnmon Novaro musıkiyi çok sever. 
dip polise haber vermesin diye, biri vel çalmış, onunla knpıyı açarak gir- Ve ondan sonra bir daha h.iç bir Dinlemesıni, çalmasım, söylemesini: 
kapıyı keser; bir tanesi de, evde ne miş, kadını uykuda bulunca uyan- km SC'vemedim... - Piyanosuz bir evde yaşıyamam, 
kadar sermaye, hizmetçi vesaire var- dırarak mağlüp etmek isterken mü- ............ .... ................................ .. ...... der. 

sa bir odaya kapayarak bağrışma- cadele başlamıştır. Fakat kadın ona ı Harici A skeri Kıtaatı 1 Ramon Nova:o halihazırda Pari~te 
maları için, tabancayı ev sahibinin anahtarı verdiğini inkar etmiştir. IJ A I istirahattedir ve Monmartrds Müzık-
alnına dayayarak; öteki arkadaşla- Bunun üzerine Conkerin vekili sor- an arı Hollerinden bırisinde şarkı söyliye -
nnın işlerim kolaylaştırırlardı. muştur: Kırklareli Tümen hayvanatının ceği umuluyor. 

Bu hal, haftada bir iki kere tek- - Siz, 926 senesinde ahlaksız bir 'ht' . . k 1 il t 1 'd' . , ı ıyacı ıçın apa ı zar a sa ın a ı-
rar ettikten sonra, umumhanccilcr, kadın mı ı ınız. . .. nan 800 ton kuru ota verHen fiat Kor 
muztar kalırlar, belalılara bir h af- -Hayır, meğer kı, bu sozden mak- K t 1 ğ h 1 .... 1d .. ~ .. • . umu an ı ınca pa a l goru ugun-
talık bağlamıya mecbur olurlardı. sadınız aşıkı olan her kadın, metresı d t k k 1 fl t 1 en e rar apa ı zar a sa ın a ına-

Eski yıllarda çok rastlanan bu gi- olan her erkek olsun .. bu hal her va- k t M h f. t 
3 

k 
50 ca ır. u ammen ı::ı ı ·uruş . 

bi hallere bugün rastlamak müm - kit devam etmez... santim olup tutarı 28,000 liradır. İlk 
kün değildir. Kanun, bu gibi yüz - - Siz, müvekkilim olan Conker- tcmınatı 2100 liradır. Şartnamesi her 
süz, arsız, edepsiz ve haysiyetsiz a- den 25 lira istediniz. Bununla apar- gün Kırklareli Tümen satınalma ko
damların knfalarını tamamen ez ... tımanın kirasını verecektiniz... misyonunda görülebilir. İhalesi 6/ 

· t• - Conker bana bunu teklif elti. mış ır. 10/937 çarşamba günü saat 16 dadır. 
Bec: ·vıl kadar n .. •·el birkaç mümı.- Fakat bunu ben, haysiyetime muga-

:;- J ~· • ' Şartname ve evsaf 140 kuruş muka-
sebetsiz adam (M.) adında bir Erme- yir buldum. Reddettim. bilinde talep edenlere verilir. İstek-
ni randevucunun evine giderek bü- Neticede jüri heyeti, Conkerin sir- Iilerin kanunun 2 ve 3 üncü madde
tün eşyaları harap ettikten sonra, katten mücrim olmadığına kanaat !erindeki vesikalarile teminat mek
kendisini de yaralamışlar, hatta a- getirmiş, muhakeme o suretle neti-

tuplarmı belli gün ve saatten en az 
damcağıza cinsi muamelede bile bu- celenmiştir. bir saat evveline kadar Kırklareli 

Noı 

31 

ta. 

Tümen Satınalmn komisyonuna \'er
meleri. c420> c6248> 

* Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 
35,000 kilo ekmeklik un kapalı zgrf 
usulile nlınacakbr. İlk teminat mik

tarı 3413 lira olup ihalesi 4/10/937 
pazartesi günü sant 16 da Çorluda 
Kor Satınalma komisyonunda yapı
lnraktır. E\•saf ve ~arnamesini gör
mek isteyenler Ankara Levazım a-

mesine daha müsaade edip etmiye
ceğinizdir. Esasen gazeteler bu se
bepten aleyhimize neşriyat yapıyor
lar. İki cinayet daha yapınca, katil 
maksadına ermiş olacak. 
Müfettiş bıı~ını salladı : 
- İki cinayet daha belki üç cina

yet. 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Şunu demek istiyorum ki, Sen-

ter ile Pcrlon'un ikisi birden ölüm 
tehlikesine maruz değillerdir. Ya 

- Hayır, aziz dostum, hayır. Yal- ,gibi gayelerim yok. Bu itibarla isti- Perlon ile annesi ve Gribbe'nin an
lbz şunu söylemek istiyorum ki, bu famı da rnhat rahat verebilirim. nesi ölüm tehlikesindeler, yahut 
iş ile uğraşmak istiyen bir çok arka- Mösyö Vogler bunu pekala bili - Gribbe'nin annesile Senter ölüm 
daşlarınız var, ve mütemadiyen ba- yordu. Bildiği için de daima mühim tchlikesindcler .. zira, malum ya, altı 
na müracaat edip duruyorlar. Onla- meseleleri ona tevdi eder, muvaffa- arkadaştan birisi ölürse anneleri 
r a hak verdirecek şekilde hareket kıyet olunca şerefi yalnız kendi he- varis olacaklardır. Hayır, hayır .. 
ediyorsunuz. Mesela müfettiş Malez sabına kaydederdi. Vorobeyçik te Senter ile Perlon ayni zamanda ö -
var ki... buna itiraz etmezdi. Mi.ıfcttiş devam lüm tehlikesine maruz değiller. 

- Tnnırım, gayet muktedir bir etti : - Peki amma neden? Bana ka-
polisti. Onunla teşrikimesaiden pek - Şunu da ilave edeyim ki bana lırsa, katil bu iki zatten biridir. 
hoşlanırım. Esasen bu katil ile uğ - verdiğiniz bu iş, alelade bir iş değil. - Ne diyorsunuz? 
raşmak kolay da değil. Katil pek müthiş bir şey. Mösyö Volger sırtını koltuğa da-

Vens kısa bir tereddütten sonra - Biliyorum. Lakin katilin sizin yamış, dUşünüyordu. Onun sustuğu-
ilave etti : elinizden kurtulamıyacağını da bi - nu gören müfettiş : 

- Biliyorsunuz ki, kiiçük te olsa, liyorum. Bütün öğrenmek istediğim - Demin, dedi, geri kalanları kur-
§ahsl bir servetim var. Terfi etmek şey, onun cinayetlerini devam ettir- tarmak için bir çare olup olmadığ ını 

M. ÖZDBMİR 

mirliği Satınalma komisyonu İstan
bul Le\•azım amirliği satınalma ko
misyonu Çorluda Kor Satınalma ko
misyonunda görebilirler. Taliplerin 
kanunun ikinci ve üçüncü maddele
rindeki belgclerıle bırlikte belli gün 
ve saatte Çorluda Kor Satınalma ko
misyonuna müracantları. 

c422> c6~50> 

* Kırklareli Tümen birlikleri ihti-
yacı için kapalı zarfla 1327 ton un 
satın alınacaktır. Muhammen fiatı 

14 kuruş olup tutarı 185,780 liradır. 
İlk teminatı 10539 liradır. Şartname
si her gün Tümen sntınalma komis
yonunda görülebilir. İhalesi 22/10/ 
937 cuma günü saat 16 dadır. Sart
name ve evsaf 950 kuruş mukabilin
de isteklilere vC'rilir. İstekliler ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesika ve teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en 
az bir saat evveline kndar Tümen 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

c47i~ c6649> 

soruyordunuz. Böyle bir çare var. 
Daha fazla beklemeden onları tev
kif etmek. 

- İkisini de mi? 
-Evet. 
- Vens, bi.ıtun bu sözlerinizi izah 

etmeniz lazım. Anlabr mısınız biraz. 
- Anlntayırn. Scnter, bana, arka

daşı Gerniko'nun sözlerini anlattı. 
Gerniko, öldürülmeden yarım saat 
evvel, altı arkadaş arasındaki muka
veleyi öğrenmış olan meçhul bir şah
siyetin, onları birer birer ortadan 
knldırmayı ve servetlerini elde et
miye knrar verdiğini söylemişti. 
Böyle bir odamın nasıl bu işi başa
rabileceğini tasavvur edemiyorum. 
Altı arkadaşın servetleri altın tor -
balarından ibaret olsa, bunu anlarım. 
Lakin öyle değil. Böyle bir adamın, 
eğer mevcut ise, bu servete kanuni 
bir alakası olsa gerek. 

- Evet, doğru. 
- Gerniko'nun hatası şurada oldu 

ki, bu tasavvurunu sonuna kadar te
kemmül ettiremedi. Farzedelim ki, 
katil bir yabancı olmasın da, altı ar
kadaştan biri olsun. 

(Devamı var) 

cani kadın ... 
( 5 inci • ay/adan devam ) 

Istırabı çok iyi tanıyan ben, artık 
kızımı affettim. Onun affolması için 
yal varıyorum. 

Onun annesi olan ben, artık onu 
demir-parmaklıkforın arkasında gör
mek istemiyorum. O demir parmak
lıkların arasından onun sararmış yü
zünü görüyorum. O zavallı bitmiş 
yüzü, onu öpmek istiyorum, fakat 
muvaffak olamıyorum. 
Zavallı kızım, iki aydır hastadır 

ve ben bir şey yapamıyorum. Bütün 
annelerin kalblerine müracaat edi -
yorum. Onlar beni çok iyi anlarlar. 
Kızımın affı için her şeyimi ve -

ririm. Canımı bile. 
Eğer cumhurreisinin beni kabul 

edeceğini bilsem, hemen koşar, ayak
larına kapanır, ıstırabım onun kalbi
ne hitap ettirecek kafi lakırdı bulur
du. Fakat beni kabul eder mi?> 

HAGENAU HAPİSANESİNİN 
HASTANESİNDE 

Hagenau kadınlar hapisanesi Fran
sanın en fena hapisanelerinden bi
ridir. Eski bir kale olan bu hapisane
de mahbuslar bir cehennem hayatı 
yaşarlar ve gece rüzgar koridorlar
da ıslık çalarak dolaşır. 

İşte bu hazin hapisanede 3 sene
denberidir ki, Violet çile Çl'ker. 2,5 
sene evvel onu ziyaret ettiğim za -
man yüzünde pişmanlık namına bir 
şey görmemiştim. Fakat bugün, o 
kadar fark var ki. Sanki başka bir 
kadın. 

KENDİ KENDİMDEN 
UTANIYORUM 

Şimdi Viyolet karşımda konuşu -
yor, her cümlesi uzun öksürüklerle 
tamamlanıyor. Öyle öksürükler ki 
bazısı mendilinde küçük kırmızı yıl
dızcıklar bırakıyor. 

- 3 senedenberi buradayım, Ha
tamın büyüklüğünü idrak cdiyo -
rum ve taliime boyun eğiyorum. 

l Annemin beni affettiğini habel' 
·ı . 

aldım. Fakat buna Hiyık olınadıg 

ı mı biliyorum. Burada olduğuındafl· 
beri hayatımı gözümün önünden ge
çirdim. Kendi kendimden utantY0 • 

rum. Jüri heyetinin \'erdiği karar 
münakaşa edilemez ve bunun içiıı ~· 
dir ki mahkümiyetımi cesaretle go-' . c 

1 ğüslüyorum. Madamki annem yııı . 
bana geldi, bu bana kifayet eder. fl~ 
yatıma hatime çekmeyi tasarııvo 
rum, fakat bir rahibe bundan \·aı· 
geçirdi. 
KİRLİ MAZİMİ SA TIN ALMAJ{ 
İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM 

\'!?' 2 aydanberi burada hastayım, · 1' 
güne tehlikeli, annem için yaşa~a li 
istiyorum. ve gözleri önünde kırd· 
mazimi unutturmak istiyorum. Mıı 
deten hiç bedbaht değilim. t 

Anneme sarılmak isterdim, fakll 
ancak demir parmaklıklar arkasın • 
dan görebiliyorum. ... , 

Bu fena hareketi nasıl yaptıgın'l 
şaşıyorum. Vicdnn azabı, şimdi b~ 
nim yegane arkadaşımdır. Öyle b • 
arkadaş ki, beni üç senedir terket 
medi. 
JEAN DABİN'İ UNUTTUM .BİL~ 

J ean Dabin'in çok hasta olduğı.ıfl~ 
işittim, ateş içinde her zaman be , 
arıyormuş .. çok geç .. . Bundan sorıl' ı 
artık biribirimize yabancı oımarn~ 
lazım ve bunu istiyorum. Cez~ e 
çekmek, şimdi cinayetimin yegarı 
ümidi ve gayesi. rı 

Bir gün eğer hapisanenin kapılatB 
önümde açılsa bile .. hususi haY8 a 
dön.miyeceğim. Betannc manastırın. 
gidip kapanacağım. Ve orada }la • 

yatta işlediğim günahın cezasını }lS 

kiki olarak çekeceğim. • • 
Şimdilik düşünmekten deli olacB 

ğımı sanıyorum. Nasıl olup da )'~~ 
tım?. Hayatımda yegane dilediğı 
şeyi buldum .. bu da: _ 

- Annemin beni affetmiş oııntt 
sıdır.• 

============================================~~ 
Kartal 

Mevkii ve mahallesi 
MalmüdürJüğünden : 

No. Cinsi Muhammen kıyınetl 

Maltepe Yalı Caddesi 252-62 

___ ı_ir~ 

,, Manastır C. 17 

Küçük yalı 2 

" iskele C. 21 
• " 23 
.. Fevziye 181-1 

Kartal Vapur iskelesi 532.s 
yanı 

n Çayırlar kuru 1472-71 
çeşme 

"86 M2 Arsa 
" 2 oda bir helayı 
müştemil ahşap ev 
Bir çatı altında fev· 
kar.i bir oda bir helA 
tahtani bir dükkan 
ayrıca ahır k:irgir. 

Kargir bir dükkan 
,, ,, ,, 

2 katta birer oda 1 
h"la sofası var ah· 
şap ev 
"1'19 M2 gazino arsası 

''6433 M2 tarla 

43 

100 

350 
100 
100 

100 
100 

200 

Yukarda yazılı emlak ve arazinin hizalarında gösterilen kıymetlerle 
ll-]{) .. 937 Paz1rtesi günü saat 14 de satılacaktır. 

isteklilerin % 7,5 pey akçelerini vıkti muayyencsinrlen evvel J(a~ 
t:ıl Mal Müdiirivetinde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatla 
ilan olunur. "6580., __.,,,,, 

SATIŞ ILANI 
fstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 

I-lüseyin ve Halit murisi ölü Halil tarafından Vakıf Paralar ld~r~ 
sinden 23612 ikraz numarasile borç alı'lan paraya mukabil birı11'1 derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolıı'I. 
sa tılmasına karar verilen ve t mamına ~·eminli üç e~livukuf tnraf•(, 
dan 982 lira k ı ymet takdir edilmiş olan Ayvansarnyda Atik Muslll 

. nııpaşada Fırın soka~ında 13 eski 17 ve papas soknğt'ıda 52 yenı fi 
maralı bir tarafı Bora hnnesi, bir tarafı Necmettin hanesi iki ttır 11 

yol ile çevrili maa dükkan hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazı lıdıf: 
52 numaralı kısım: 
ZEMiN KAT: Bir ev altı, bir hela, bir oda. 
BiRiNCi KAT: Bir oda ve bir sofa 
17 numaralı kısım: ~ 
ZEMiN KAT: Zemini toprnk bir antre, bir oda, bir mutbtı 1 

bir he a. 
BiRiNCi Kt\ T: Bir sofa, bir odadan ibarettir. , 
UMUMİ EVSAFI: her iki kısım da ka?,ir olup haricen sıva:ız~11~ 

lç°nr;le nıüşkrek bir kuyuyu havi ve cephesi tahta perde ile or tıı 
bir bahçesi vardır. d r 

MESAHASI : Ka} den 57, ~5 ve mahallen 91 metre murabbaı 1 • 

" Yukarda hudud,evsaf \ 'C mcc:ahası ~·azılı gayrınıenkulün tamamı _ ıı<19t 
arttırma) a konır.uş olupl0.11-937 tarihine rasllıyan Çarşamba günU 5~19 
14den 16ya kadar Yeni postahane binasındaki d ireınizde açık arttır 

0 
ile satılacaktır. Arllır:ua bedeli muhammen kıymetin % 75 ini tJufdıı~ısl 
takdırde ga}·rımenkul en çok arltıranın üzerine ihale edilecek, a ti 

takdirde en son nrttıranın taahhüdü b ki knlmnk üzere artlırnıa ,~11 
beş gün müddetle temdid edilerek 25-11-937 tarihine rastla} rt• 
Pcrşenbe günü sant 14 dtn 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 11111' 
tu ınası yapılacak ve bu ikinci ;ırttırmada ı:Ja arttırma bedeli rnııh:ıo
men kı } metin % 75 ini bulmazsa borç, '..!280 numaralı khnun h.ii'-0 

terine göre be~ mu!ıavi taksitde ödenm1.:k üzere tecil edilecekllf· eıı 

Salış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel mul~a?1 f11bif 
kıymetin % 7,5 u nisbelindc pey ak\csi vermeleri veya mıl lı 
bankanın teminat mektubunu ihraz etmeleri lazımd ı r. .

1
•
1
e 

. 1 d. . . . . r· dellll 1 
Bitikn;iş vergıler: bel~ ıyeye aıt t~nvırıye, t.aıızı ~~e ve liJ: t•• 

resimlerı t•e Vakıf ıcaresı satış bedelınden lenzı l edılır. 20 sene. 
viz bedeli müşteriye aittir. .. 11~G 

2004 numaralı icra \ 'C ifla~ kanununun 126 ancı maddesinin . 4 ul\ j• 
fıkrasınci'\, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacnklılar ile dı~er (a:ı 
kadaranın ve ir tifak hakkı ~nhipleriı;ıi_n bu hakl~rını ~e. hususı!~b3,eıı 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu . ıla.nın ne~r! tarıhındcn .•t ııaıde 
20 güo içinde evrakı müsbitelerile bıldırmelerı ıcabeder. Aksı dS" 
hakları tapu eicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşm~~~ tY 
hariç kalacakları ve daha fazla malümat almak isteyenlerin n-ıo-9 oısıt 
rihinden itibaren herkesin göre bilmesi için açık bulundurulacak jlill 
arttırma şartnamesile 937 /322 numaralı dosyasına müracaatları 
olunur. (6642) 



na 

Harbin 

:mımıııımıuımmm:ı 

- Sf 

hiç bir tehlikeye 

A kara 

KAYI'f 

ayabir i 

Devlet 
bu 

Konservatuvarına 
yll ahnacak talebe 

ğundan : 

Fatmanın Hasan oğlu Ethem zım
metindeki alac.ığmdan dolayı yüz 
lira mukabilinde birinci d rece& i

potekli olup :potek fazlasma şamil 
olmak üzere tahtı hacze alınan Fa
tihte Cambaziye mahallesmde Me-

şelimescit sokağı ile mahdut iki dük
kanın yarısı açık artırmaya vazedil
miştir. 

Tamamının muhammen kıymeti 

600 liradır. 

EVSAFI: (9) numaralı dükkan, 
zemini harap şaplı ve cephesi came
kanlı olup tahta perle ile iki kısım 
olarak mustameldir. Arkada zemini 
toprak ile bir depo vardır. 

(11) numaralı mahal halen hane 
olup zemini toprak ve tahta bir an
tre He iki oda ve arkadn zemini top
rak ve taş duvarlı mutfak mahalli ve 
bir hela vardır. Bahçede erik ve dut 
ağaçları vardır. Elektrik tesisatl 
mevcut olup sağ tarafında yangın 

duvarı vardır. Bina 76 metre murab
baı olup mütebaki kısım bahçedir. 

Satış peşindir. Arttımaya iştirak 

edeceklerin mulrnmmen. kıymetin 

VE KABUL ŞARTLARI akçasını veya milli ~ir _bankanın t:-l
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 

T
. minat mektubunu ham1l olmaltırı ı-1937 - 1938 öğretim yı1ı için Ankara Devlet Konservatuvarı ( ıyatro 

cap eder. 
ve Opera) kısımlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız yatı- 4/ll/937 tarihine müsadıf pcrşem-
hdır. Talebeye her ay bir miktar da harçlık ·verılecektir. be günü dairede yapılacak birinci 

l - Aranılan genel vasıflar şunlardır: arttırmada arttırma bedeli birinci 
a) Aza ve vücudü kusursuz olmak, . derecedeki ipotekli alacnklının mat-

. .. 1 1 ' lubunu temin "tmck üzere muham-
b) Sesı guzel o ma c, k t' ·· d · b · · . men ıyme ın yuz e yetmış cşım 
c) İyi kulağa malik bulunmak (Işitti~i sesleri tanımak veyahut aynı- buludğu takdirde üstte bırakılır. Ak-

nı tekrarlıyabilmek), si takdirde son arttıranın teahhü -
d) Kızlar için en a~ağı yaş 16, erkekler için 18 dir. dü baki kalmak üzere nrttıma on beş 
e) En az orta okuldan diplomalı bulunmak (Opera kısmı için pek iyi gün müddetle daha temdit ediletek 

. 19/ll/937 tarihine müsndif cuma gü-scse malık olanlardan bu §art arnnmaz.), .. d . d 
1 

k "k" · t 
\ nu aıre c yapı aca ı ıncı art ırmaf) Şivesi ve vücudu sahneye .müsait bulunmak, 

da birinci derecedeki ipotek alncak-
II - İstekliler arasında bir seçme sınavı yap1lacaktıri lısmın matlubunu temin ıetmek üze-

haklarını ve hususile faiz ve masa-
riCe dair ohm iddialarını evrakı müs
biteleri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet yirmi gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri la -
zımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilli 
III - Sımı.vlar, 5/l0/1937 salı gününden 9/10/1937 cumartesi gününe ka- ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 

dar İstanbul'da Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğünde, Ankara'da ll/10/ paylaşmasından hariç kalırlar. 1'1ü-
1937 pazartesi gününden 15/10/1937 cuma gününe k d h ·· terakim vergi, tenviriye, tanzifiye 

c) Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 

a ar er gun d ıı·ı· · d ··t ll't ., .. . .. ~ ve e a ıye resmın en mu eve ı 
saat 9,30 da Cebecı de Muzık Ogretmcn Okulunda bir heyet mari- B 1 a· .. k f · · b 

e e ıye susumu ve va ı ıcaresı c-
fctilc, yapılacnktır. deli müzayededen tenzil olunur. 20 
İstekliler, pullu dilckçekri ile İstanbul'da Şehir Tiyatrosu Reji- senelik vakıf icaresi tavizi müşteri
sörlüğüne ve Ankarada Müzık Öğr<:tmen Okulu Direktörlüğüne ye aittir. Daha fazla malCımat almak 
baş vurmalıdırlar. isteyenler 11/10/937 tarihinden iti-

IV _ Dilekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: baren herkesin görebilmesi için dai
rede açık bulundurulactık arttırma 
şartnamesi ile 936/1497 No. lu dos
yaya müracantle mezkur dosyada 

a) Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 

b) Ortaokul diploması veya 1asdikli bir sureti, 

ı mevcut vesaiki görebilecekleri ilim 
olunur. (338) 

c) Sıhhat raporu, 
d) Hüsnühal varakası (6031 ). 

Bu haff ak' yüzme er 
Beşiktaş Jımnastik klübünün Çı - Jmerasimi saat 14,30 da, l - 100 m. 

rağan Sarayındaki stadyomunda ye- büyükler (serbest) 15 de, 2 - 100 M. 

kiiçükkr (serbest) 15,15; 3 - 100 
M. sırtüstü (büyükler) 15 30; 4 -
400 M. büyükler (serbest) 15,41; 5 -
100 M. bayanlar (serbest) 16,15; 6 -
100 M. kurbalama (kuçüklcr) 16,30; 
7 - 4X200 bayrak (buyükler) 16,45; 
8 - 4X100 bayrak {küçükler) 16,15; 
9 - 50 'I. kelebek kurbalama 17 .30. 

3. 10. 1937 pazar giinü: 1 - 200 M. 
büyükler ( erbest) saat 15; 2 - 200 
M. küçükler (serbest) 15,15; 3 - 200 

M. kurbalama (büyükler) 15,30; 4 -
100 M. sırtüstü (küçükler) 15,45' 5 -
1500 M. büyükler ( rbest) 16; 6 - -
100 M. kurbalama (ba.yanlar) 16,45; 

7 -1oox2oox100 Türk bayrak (bü-
lyükler) li; 8 - ıooxıoo :<:100 Turk 
bayrak (küçükler) 17,20; 9- 6X100 
Beşiktaş bayrak yarışı 17,45; 10 -
Mükafatlar tevzii: 

(Birincilere ,.~ Hdncilere madal -

1 
ya ve en çok puv.an alan klübe ku· 

2. 10. 1937 cumartesi günü açılma pa). 

ÇUBUKLU HASAN BEY GAZİNO S U 
Her Pazar günU 

MUALLA'nın ·ş iraki e 
tanınmış sanatkarlanndan mürekkep iNCE 

SAZ HEYETİ scımslarına devam edeceğini sayın müşterilerimi'Ze 
b11dirir, teşriflerini bekleriz. Çubuklu suyu parasızdır. 

lst nbul Vakıflar 

Kıymeti Pey parası 

Lira K. Lira K. 
1500 00 113 00 Şehremini 

682 81 51 22 Eyüp 

360 26 Beyaııd 

417 10 Beyazıd 

58 26 Beyazıd 

226 71 17 50 Bcyazıd 

148 82 11 20 Çarşı 

220 10 16 50 Aksaray 

102 50 7 70 Ycdikule 

• . 

. . 

1 

ı 

Direktörlüğü ilanı~ 

'.Arpaemini rnahı:ı.Ilesinde hastane yo· 
lu üzerinde tamamı 1661 metre mu
rabbaında bulunan Yavaşçaşahin 
Mehmedağa camii ve tekkesi arsası. 
830 

Cczerikasım mahallesinde Arpacı • 
hayreddin sokağındn eski 18 yeni 20 
No. lu iki kat 3 oda 3 hela bir mut
fak sofa ve bahçesi olan hanenin ta
mamı. 5982. 

Beyazıd mahaliesiı1dc Çadırcılar ~d· 
desinde yeni 80/SJ No. lu dükkanın 
tamamı. 4021. 

Beyazıt mahallesinde Çadırcılar cad· 
desinde yeni 60 No. lu dükkanın ta
mamı. 5963. 

Beyazıd mahallesinde Çadırcılar H~
cımemiş sokağında 13 No. lu dükka-
nın tamamı. 5963. • 

Beyazıd mahallesinde Çadırcılar 
"addesinde 19 No. lu 88/120 hissesi 
5944. 

Ç::ı.rşıda Bodrum hanı alt katta 11 
numaralı peyke mahallinin 38471/ 
53760 hissesile mezkur peykenin al· 
tında bulunan ve toprakla dolduru1· 
muş olan 12 No. lu bodrumun tama• 
mı. 7187. 

Sofular mahallesinde eski Şeftali 
yeni Rağbet sokağında 8 numaraJı 
harap hanenin tamamı. 5073. 

İmrahor İlyasbey mahallesinde Ku
yulubakkal sokağında eski 18 yeni 
43 numaralı ve tamamı 54 metre ar· 
sanın tamamı. 5989. 

Yukarıda yazılı mallar satılmak üzere 15-gün müddetle arltı!maya 
çıkarılmıştır. ihalesi 4.10-937-Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
isteklilerin Mahlü!at kalemine g~lmeleri. {6266) 



·- Hasan zeytin yağile ve I-lasan kremile ve Hasan ıtriyatile yapılmış gül ve limon gliserinli, fujer, 
kolonya, şipr, gül, limon ve bilhassa amber kokulu 

HASAN SABUNLARI Birer Şaheserdir~ 
N azik cildli k adınlarla çocuklar, be beler mutlaka Hasan ıabunlarife yıkanmalıdırlar. Hasan saç sabuııu saçların dökülmesine vo kepeklere mani oldu~ için saçlan 

yıkarken yalnıı ondao kullanmalıdır. 

; ~~ ~ . • \ .,... • .. ~ !'ı . '!:-· . (., ~ 
. • .. • . • • , .,.~_ " ., - - ' .{ ), ::rt • !1•' ~ ..r. 'ı 

GRiP - NEZLE - NEVRALJi 

• • • • • • ! . 4 

Sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır? 

unutmayı BAŞ ve DiŞ ağrıları· RTRiTizm ÇOnkD 
isim ve markasına dikkat: Taklitlerinden snkın1n1z 

Bakımsız lık t ıın çür üyen dişlerin 

z ki: 

MASONLUK NEDİR? 
kat'i vesikalarla öğreneceksiniz. 20 kuruş. 

Düny adaki bu giLli 
teşekkülün içyüıünü 

Öğretmen Fuad Gücüyener 'in: (1~ürk Kitap Deposu)nda. Yeni postane 

karşısında Meydancık Han. 

1 L A N 1 Beyoğlu Dördiıncü Sulh Hukuk 

Bakırköy otobüslerinden verilen mahkemesinden : 
bilümum pasolar mülgadır. 10 Teş- ı Kasımpaşada Sinanpaşa yukuk so
rinievvelc kadar yenileri verilece- kak 5/7 sayıda oturmakta iken müp

ğinden şimdiden Sirkecide mezklır tela olduğu akıl hastalığından beray1 

otobüsler kahyası Bay Refi'e müra- tedavi Bakırköy emrazı akliye ve 
caat edilmesi rica olunur. asabiye hastanesine yatırılan ve is- ı 

-------------------------ZAYİ • timaında dahi bir fnide melhuz ol-

Kumkapı oı·ta okulundan 937 yı • mıyan Ekremin hacrıyla kendisine 

lında aldığım tasdiknamemi zayi mezkur adreste ikamet eden öz kar

ettim. Yenisini olacağımdan eskisi- deşi Bek irin vasi tayinine 27 /9/937 
nin hükmü yoktur. tarihinde karar vcrildıği ilan olu • 

Ahmet Şeker nur. (332) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
6 ıncı keşide 11 - Birinciteşrin -937 dedir. 

Büyük 2 O firadrr. ikramiye: • 
Buıtdan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000, 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
iJi)<kat: 
Bilet alan herkes 7-B. Teşrin-937 

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde .. 
ki hakkı sakıt olur. 

il 
1 1 

difteri, bademcik, kızamık, enflo· 
cnıa, ve h atta zatürrieye yol aç
tık l a rı, ilt ihap yapan diş etleri le 
kök lerinde mide humması, apandisit 
r.e vre steni, sıtma ve roma tizma 
yaptığı fennen anlaşılmı ştır. Temiz 
ağı z, ve sağlam dişler umuml 
vücut sağlığının en birinci şartı 
olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi 

bergÜQ ka bil olduğu kadar fazla 
- laak al 3 d efa .. (Radyolin) diş ma• 
cunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga· 
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
bu su retle mikrobları imha ederek 
d i şlerin i zi korumuş oJursunuz 

r ~1 evduat için elverişli şartla~ 
para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~------
Sulta? a.h met 3 üncü S ulh Hukuk l miş olduğundan berayı isti~t&P 

Hakımlığındcn : mahkemeye gelinmediği takdjrd' 
Davacı İstanbulda Bahçekapıda mübrez senetlerin kendisine aidi)'e-

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur Taşhanda Tevfık tarafından, İstan- tine gıyaben hüküm ve karar veril~ 
•• ... • bulda Aksarayda Yusuf paşa polis ceği hususunun ihtarı suretile mt1

8 

Sabah, ogle ve akşam her yemekten sonra karakolu karşısında berber dükkanı leli gıyap kararı tebliğine ve ınu0&" 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. bıtışiğinde 84 sayılı evde oturan Ra- kemenin 23/10/937 tarihine ınüs~; 

uf aleyhine 37 /852 No. lu dosya ile dif cumartesi günü saat 11 e talil.<ltl 
~ ıı· 

açılan clbıse bedelinden 87 lira ala- mahkemece karar verilmiş olduğtl 
. . . . 

.' "' • ,~· f . . . . 

I• N K ı B A z j ZAYİ - 3890 sicıl numaralı araba
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Ye-

" !) 
cak davasının cari muhakemesinde dan t arihi ilandan itibaren beş gı.ı 
müddeialeyhin ikametgahının meç- zarfında itiraz edilmediği ve ınnh1'e
hul bulunması hasebilc il5ncn yapı- meye gelinmediği t akdirde gıyabeıı 
lan tebligata rağmen mahkemeye hüküm ve karar verileceği iliı11eı:ı 

HAZIMSIZLIK 
Mide ekşilik ve yanmalarını 

tozdur. Mümastl müstahzarlardan d.ı

ha çabuk, daha kolay, daha kat'i te· 
sir eder Mide ve barsakları alıştır

maz. Ağızdaki fena kokuyu ve tat-

nisini alacağ ımdan zayiin hükmü 

yoktur. --- J\.rabacı Seyfi gelmemiş ve vekil dahi gönderme - tebliğ olunur. 

YARIN AKŞAM 
• 

Cumhuriıtet Hal C< Partisi istiklal K am u 11u tarafın an 

Btıyen 

TA Belediye ç 1 
Tertio edilen mevsimin en büyük müsameresi 

SAFiYE 
Aıe r oaycan heyeti 

v~ ATILLA RÔVÜSÜ Baya n A T 
GARDENBAR'ın bütün artistleri ve Tokathyanın Bayanlsraan mUtefekkll 

MACAR ORKESTRASI 

l
sızlığı defeder. MAZON isim ve 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HOROZ markas ına d ıkkat. 

Taksı m. Beıvu, Peın o rama oon çe ı e rl 6az h eyet lerin in lştiraklle 

l!::::==::~ KÜME SAZI ve bir çok sürprizler. Tel : 43703 

ilanları 
I 

lstanbul Komutanhğı --------Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alı
nacak sıhhi aliı.t ve malzemesinin 
cmsi ve ıniktarlarr ile muhammen 

Cinsi Miktarı 

Amel yal 
masası 2 Tane 

Tcşrihi ma-
razi kapları ı 1 Çeşit 

Radyom ve 
alatı . 4 " 

Muhnnımen 

tutarı 

2375 

500 

8754 

tutarları ilk teminatları ve ihale 
leri ile ihale saatleri ve müntı1' 
şekilleri aşağıda gösterilmıştir. 

ilk Te- ihale İhale Mür.ak05
' 

minatı günü saati ~ 

178 15·11-937 15. Açık Eksiltll1' 

38 15-11-937 15,30 • • 

ı:1~ 
657 15-11. 937 16. Kapıılı 

Şartnameleri her gı.ln öğleden ev- ları ile beraber ihale saatinden cıt ~ 
vel komisyonda görülebilir. İstekli- bır saat cv\·eline kadar teklıf Jl'I 
lerin ilk teminat makbuz veya mek- tuplarını Fıdıklıda Komutanlı1' 
tQpbrı ile 2490 sayılı kanunun 2 ve tınalma komisyonuna \•ermek~ , 

_a_u_· n_c_ü_n_1_ad_d_e_1e_r_in_d_e_y_a_z_ıı_ı _v_es_n_rn_-______ ~ 

ı""•' Kimyager""••: Teşviki Sana1i 
ı H.. dd. ı Biçki, Dikiş vurd11 

ı . USam.e JD :r. Türk zevkinin ince eseri oıaıı ~ i T~m ıdrar t~h~ılı 1~0 .. k.~ruşt~r. f gimiz açıldı ve kayda başland1· ı ıı f 
ı Bılumum tahlılat. Emınonu Emlak ı sali arasında yiiksek ve müırıta 
ı ve Eytam Bank ası karşısırıda ı ' şöhret kazanan yurdumuzun set 

ı lızet Bey Hanı. ı sine geliniz. Meccani prograırııJI'I 
•• •• .... w • • •OH .. •••• .. •• al 

Ö Ü 
ınız. p• 

DANS PROFES R KEMAL Kuruluşu 1926 ç8rşı"6 
SAMİ BAYER Telefon : 22994 / 

Türkuvaz dans dersanesini kapa- -:;:::::::::; 
mıştır. Yeni dersanemiz: Sahip ve Baş Muharriri: 

İsliklnl caddesinde İzzet Kanzler J /CE 
F'oto Evi yanında 69 numarada her 
gün sabah dokuzdan akşam ona ka
dar dersancmiz talebelerimize açık
tır. 

Etem zzct BEN il' 
Neşnyat ve Y~:_ ~ş-l~ri Mu lıi' / 

t.s.~/ 
-B-as-ıld_ı_ğı_y_e_r_: ~ 


