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Bütün ü '!1 i d.! er lnoiliz arazisind;I Yeni kabinenin yarın teşek
s u Ya duştu!· Bir hadise daha kül etmesi ihtimalinden 

~rankocular kat'i neticeyi Japon tayyareleri k l b h d ·ı k d. 
almak için harekete geçti ·:!~:~;(~~~~~!::i:- uvvet e a se ı me te ır 
Madrid boşaltılmaya başlandı ı:.~~~.~~'"Y:~p;.:a::;:.·~:~~:i:·~ Yeni kabinede Maliye, İnhisarlar, 
Akdenı·zde_yenı· tecavu··z haAdı·selerı· ~:~~;~:c~V:~~~~:::tr~e~:ı~:~ıe;~ Ziraat, Maarif' iktisad vekilliklerin

lmmasını istemektedirler. ispanya d6 degv ı·şı·kıı·k olması ı•htı·maıı· de 
meselesınde tutulan gev§ekllkten \~ 

şikayet eden muhalif partıler, Ja- k d d • ı kt d • ------' 
pon tecavüzleri karşısında büsbil- ay e 1 m e e 1 r 
tün ıenkitkcir bir 1ıal ifade etmek-

Fronkocuıe.r zafer şenılklerl yapıyorlar 1.. 

de~ondra, 25 (Hususi Muhabirimiz- }mak istemektedirler. O da Franko
tlirı) -:- demi Müdahale Komitesi- ınun zaferinin tahakkuku karşısında 
ka tn relerinden kat'iyyen ümit Frankonun İngıltereye ve Fransaya 
~r~ad.ı tahakkuk etmiştir. Müza- karşı mütecavizkar bir politika ta
iba e eruı devamı Ş<?kli kurtarmaktan kip etmeemsinin temini, ayni zaman-
~tttir. da İtalyanın Akdenizdeki istatükoyu 

g r Ususi kaynaklardan öğrendiğim~ bozmıyacağı hakkında kat'i teminat 
b t ( §İllldi İngıltere ve Fransa yeni vermesinin emniyet altına alınması. 
" v \heyi pobtıkalorına hfıkim kıl- (Deva'"r 2 in: i sagf aıla) ..... 
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MED EMiN 
Parti ve Basın 

tedirler. • • 
lKİNCl HADiSE lno"nu"nu"n mecı·ıs Chan.phai, 25 ( A.A.) - Sekiz Ja-

pon ta'!}l;aresi Koatun..Canton de -

iryolunun !ngtliz arazisine isa- ne·ıslı'p ... ·ıne. mecıı·s 1 (Devamı ikinci sahifede) 

1 

Bütün Reisinin de 
Pehlivanlarımızı Maliye vekilliğine 
Yenece_k_~? Gelmesi muhtemel 

Dev cüsseli birHind 
pehlivanı geldi •. Görülüyor 

Aldığımız hususi malumata naza
ran. rahatsızlığı ve yorgunluğu de
vam eden Başvekil İsmet İnönü ka-

binesinin istifasını ağlebi ihtimal bu 
akşam Cumhurreisimize takdim e
decektir . 

İnönü, bugün istifa etliği takdir-
de Başvekil ,·ekili Celiıl Bayar, ye
ni kabinesini teşkile memur edile • 

cektir. Kamutayın açılacağı bir teş
rinisani günü Meclisin huzuruna 

1 (Devamı 2 inci •ayfa.mııda) Rugün yarın kabinesini teşkil edecek olan Ceıaı Bayar 

Haysiyet divanlarının 
Harekete geçmesini isti yor 

Ah :·--- ---- · Yeni seçimde 
Yeni mebuslar 

---================-============,_ 

b ıned Emın ve Yunus Nadı artık is~~:a;~~;i~!~~ıt;~~~~a;e~~~~~. 
\l 1)1 •• k h ı k d• Dev cüsseli bir adam olan ve başına 

Ulla aşanJD ra atSJZ J Ver 1- resimde de gördüğünüz veçhile Hind 

v • • h b k } d J mılli sarığını saran Hindli pehlivan gJnJ esa a atma ) lf ar bu kıyafetilc dün Beyoğlunda bir 
C:lıttıh . gezinti yapmış ve sokaklarda peşi-

tas l'lcl ~rıyet ve Tan gazelelcri a- r--------------J ne bir çok meraklı takılmıştır. 
t ıt~kı ik. tarafın t:ecnebi aıem- Sormak Hindli pehlıvan, memleketimize 
Çolt . a~ıarile başlıyan münakaşa bütün Turk pehlivanlarını yenmek 

Mebus seçimi vakti gelince parti namzedleri 
arasında epeyce değişiklik olacağı kaydediliyor 

"arlı~kür Türk ınntbuatının milli A d .., •ı 1 için gcldığini .söylemekte ve buna 
IJ~ l'l"ı ına Ve haysivctinc temas eden yı p egı ya.. l kat'iyetle emin olduğunu iUh·e cde-
ılana a~iYetini ka~bcttı. Fakat, çok rek meydan okumaktadır. 

Hususi surette edindiğimiz malUmata göre, Tür- iterecek ve bu namzetlerin Partinin genç elemanların~ 
kiye Büyük Millet Meclisi için yeni seçim vak- ~dan olmasına bilhassa itina edilecektir. Tek dereceli in• 
ti geldiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi Yük-!tihap mevzuu, Cumhuriyet Halk Partisinin programı. 

SafhcısÇırkin bir safhaya, şahsiyat Bir noktanın izahı· Ezcümle kendısile görüşen gaze-
li· ~n\l dökiıldii. B y tecilere demıc:tir ki: 

sek dıvanı, saylavlar arasında epeyce değişiklik yapa-~na dahil olup, Parti vakti geldiği zamanda da bir dere. 
caktır. Parti, yüzde altmış nisbetinde yeni namzet gös-~celi intihabın tatbikına geçecektir. 

k aa,s~ı · nı sayın ay unus ,, 
·~i b lın cereyan şeklinden ha- ~- 38 yaşındayım. Hindistanın 
~ildaşıır teessür duyan matbuat ar· Nad i'den rica Lahur şehrinde doğdum Biz sülale-
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Cengizin 
Bayrağı 
Çekildi/ 

llhan-ıtrının tavsiyelerine ve vakı edı·yoruz. . ce pchlıvanız. Üç kardeşim var, üçü 
ııı.r ara rn ~ .. k 

diirf • gmcn muna aşalarını de benim gıbi pehlivandırlar. On beş 
t ıyorlnr. Bılmenıek ııyıp deg"ildir. Fa • senedir güreşiyorum. Şımdiye ka -Ilı ....... 8iit .. 
11 cı1ırl ttn okuyııcuların ştı nokta- kat, öğrenmemek en büyük ayıp • (De'llamı 2 ncl sahi/edı) 

fo~i ,,. .. nnıalarını dilerim ki. bu de- tır! 
~ ·"ıtn k 
el ,.k n bir n aııanın bize aid ceplıesi Derler Biz de bu sözden cesaret 

,. Orı sen ı•c ben kavgası değıl- alarak Cumhuriyet gazetesinin baş
t~d r ,Qda açık ve mt11ıim bir 1ıedef muharriri 46 senelık gazeteci, 36 

g "~11 Al senelik mcb'us ve 36 bin deja fa
~ l'lda b 

1 nı t Emin Yalman, ka1,·. tilet numunesi yüksek iş ve polıti· 
ah Ve f u hedefin şu olduğunu izah ka üstadı saym Bay Yunus Nadi-

,....._ 01 ade Cdivor· .ı b. 1 
•. d . r.ıen ır 110 ctayı öğrenmek ve tenev-
<ı~~l'lcı v a ınkılap rejiminin dürüst- vür etmek mecburiyetini duyduk. 

h l'l bir e tenıizliğine çok avkırı dü- c · • · 
c:ıı.ı va2 • • J ur etımızi cehlimize atıf buyu-
'" llurı i . ıyctı tasfiye etmektir 
v Çın b' yaralc bizi affetsinler. Baştan sona 
, tl ~er· .. ıraz rnhatsızlık cekmi- kadar 11eıalıet, edebiyat, san'at ve 

t•tıq n ' Çunkü dava zannedildi -
J Çok lll" h. . İ lJÜksek polemik örneği ifade eden 

Va 'l"ıın ı 1 u ımdır. şin içindP belig~ ve özel bir makalelerinde Ah· td r ıa ka gör"n" .. 
A ,, u uşu manzarası met Emin Ya1nıan'a Baıı Yunus d '1trı-ı • . 
tııtı et E?l'l·n y 1 ~öyle bııyur1ıyorlar: 

ili\ tıcs . :ı mnn, Yunus Na. S . . . . 
h lı.,.,. rıvat VP ı::ah . t• . h Jk •- enın gıbılerın pek çoğunu 

tı.ı ~'ll'l"ı sıve ının a • . 
"ı..ı .. et ve fıl'b."'n . ·• d k. ~· nuıt etmıye yalnız benım kalemim 

ı,.0 "' \·e • arasın n ı gu- ·-·!·a· U . . btı nheııge -:-u.. ,:-1 .. ,q.,d ·~· , . a ı ır. nutmayın kı. benım kale-
{?l'I... ks· ,... es.,H'- u~ ııırnruı . .. 
,, \'i i . ıtı izale içi .. ~ ':t "11.;.;. • • m'iı;nd,en sonra koca Turk milletinin 
,,.~~ tıı "" n mut:ar,.e ~ e •.. 1• l" b"' .. k h 
,.1 l'>ıııı.t "'1aknJesinde •. ~ 4 ·,. 011· .ı;.uvvc ı en uyu usumetleri 
• t ~ a uzun uztın • , .~ • 
t 1llirı Ve Cuınhurı"ynt b • h·"' : va~\!" yıkmıya daıma hazır ve ka-t!" rra-. ,.- aşmu ar- ~.. . , ,· 

.... "' c.<'le ·ı · · ır~ır. ·•1 

~~· rt is} . cı ık dısında yapf)ğı· ı ·Y,· , 
l!', rınfn bir kısmını ·sayma!<-\ ;.~1ş~ t~J:J'i~dt bu nokıada şaşala-

dı:._c-e:~(; •. ?..;,e· .ı;.: . 
•• • 'f. .,, •,ıı. ' • • 

.fll.9ıJamı:2 .~<;k salıifedt!) , . . .. ; .,! (Oe1:am ., . 
ı " ınd ıaJıif ede) 

----·----
Suriye Hariciye 
Nazırı 

Eski Mogul bayrağını 
Japonlar jade ve ihya 

ettiler 
Tientsin, 25 (A.A.) - Bir Japon 

membaından haber verildiğine gö -
re .Mogol takvimi> Suiyan eyale -

Antakyada çıkan Yenigün refıki- ı· d C · h d · · k' 
. . . ın e engız an eJ.•rının ve .es ı 

mızde okuduğumuza gore Surıye Ha- u 1 b ğ 'h d'Id"ğ. · 

İstifa mı etti ? 

· · v · · S d 11 h C b. • ıvıogo ayra mm ı ya e ı ı ını rıcıye czırı a u a a ırı, on 
gündenberi hastalık bahanesile otel- bildirmektedir. Bundan maksad, bu 
den dışarı çıkmamaktadır. 1 ha\'alinin Nnnkin Hüklımetine tabi 

İyi haber ulan Suriye mehafili olmadığını göstermektedir. 

Suriye Hariciye Nazırının hastalı

ğını siyasi bir hastalık (!) diye tav- Türkce okumak 
sıf etmekte ve Sadullah Cabirinin 

Hicaz hiJkümdarr lbnlssüud'un Necid'da Velıalıl kabileleri reislerine 
bir kon/eranı verirken ,ekllmlı ruml 

Bir evi dinamitle 
berhava ettiler istifasını ,·erdığini kat'iyetle ve ıs- yasak mı ? . 

rarla söylemektedirler. -- - --

Hariciye Vekili,, dün istirahat ha- Antakyadnn bildırildiğine göre, f ı·ıı·sı-'ı.nde kı• iz d d • 
hanesile otelden ayrılarak Lübnan- Hatayda Türkçe alfabe okutulması f ed lŞ evam e ,., 
daki Sukularp kasabasına gitmiştir. jandarma tnr~fıı~da~ men:.~ilmiştir. • h ,. d • l 

1 
H . . \1' 1 .. S . B Jandarma daırcsı, turkçc ogrenmek yor, yenl Q lSe er •• 
arıcıye uzare ını urıye aş - , . . 

,•ekili Cemil Mürdümün deruhde e- ıstıycn bır çok vatandnşımızı mnh-
1 k · t' ı 13 d T Kudüs, 25 (Hususi Muhabirimiz- l dırlaı. Bir İngılız neferinin ölümü-deceği ve Dahıliyc Vüzaretine bnş- emcye vermış ır. ) aşın a ev-

ı ka bir zatın getirileceği söylı>nmek- fık ismind~ bir çocuk da bu yüzden den) - İngil1 7lc>r, muk. lıil tedhı~ ne mukabil 20 bin ısterling cez:ı kes· 

1tedir. ımahküm edilmiştır! p-;-are~etle.riııi :ırtlıımış bulunma-1-ta· (Devamı lkıncı sahifede, 



.. E i 1 ra s 
Parti ve Basm kurumu haysiyet n ihap 
diı:a~.~~'!~~~,a~.!1oplanmasını istiyor

1 
Mücadelesi 

Yunus Nadi de teşrii masuniyetin s k - --
verdiği rnahruziyetıe olacak ki, Türk orma ayıp Blum bir nutuk 
matbuat ve ceza kanunlarının hu- D "' '/ ·· 1 d 
kümlerinden kendisinı \amamilc a- e gı ... fla soy e 1 
ı de sayarak ve hatta bularak, gaze- (8i1İnci sahifeden devam) Pans, 25 (Hususi Muhabirimizden) 
lcsınde doludizgin Ahmet Emin Yal- ı- Başvekıl muavmi Blum, bir nu-

, l - Türk mılletinin öz kuvveti tuk sö"·Jıvcrek Salengro'nun hcatıra-
man ıucamlar ) apmakta '(' .. adc- J J 
ta: Yunus Nadi'nin kaleminden sonra sını tebcil etmış ve şimdiki hüku _ 

S 
mı gelir, yoksa Yunus Nadi mi o metin parla·mento toplanınca derhal 

- u seni bir kakm darbe ile 
h 

. kuvvetten sonraya kalır? .. Acaba, matbuat vasıt,"sı"le zem "'·apılmasını 
rna vu perişan edC'cek kudretı her a " "' 

h ·ı h ay Nadi kendi payına bir milli meneden bı"r kanun kabul edeceg~•ı"nı 
H'Ç ı aiz bulunuyorum:.. 1 k · 

D b 
azıcı ı ônderlıği mi tasavvur bu- timid ettigiini so•.·•lemiştir. 

ven ır <'dava sahıp görünerek ı -' 
Ahmet Eminın hal ve mazi havatına ~ur?uyor ar da biz bunun gafili Blum, bundan sonra Halk cephe-

temas eden bc.zı izahatta buhı~mak-• } '~;~· .. .. .. • ısinin iflas ettiğı iddıasile tasfiye için 

d 
ye tereddude dU§tuk. Lutf en tekrar iktidar mevkiine gelmek is-

ta ır. B y 
B

. b k 1 kl k lk ay unus bıı noktayı kendilerine tiven mürt"cilerin lıareketleı·ini 
ız, u arşı ı ı müna ·aşayı i · I' . "' " - d b d w ıas üstadanc tarzı edalarile izah 1 meydana vurarak son Canton ı"nti-

gunun (n erı tasvıp etme ıgimız ve 
memleket hesabına da. efkiııı umu- buyurur, ne demek istediklerini habatının halk cephesi ekseriyetilc 

. h anlatırlar 'nı?.. Sosvalist Partisine araz"ı kazandır -
mıye esabına da çirkin bulduğu _ 

1 
J 

muz içm sadece okuyucularımızı ~~a~s?t.: wsırf tenevv~r ve bilmc- ı mı şolduğunu tebarüz ettirmiştir. 
· k · · b 

1 
d clıgımızı ogrenmekten ıbaret. O ka- Hatip, Halk cephesi ekseri"retini 

muna ·aşanın gırmı.:; u un uğu saf- J 

hal ar hakkında malfımatdar kılmak dar. deviı menin v~ meydana gelen eseri 
ıçin bu satırları ~havadis \"Crmea ma- tahrip etmenin imkanı olmadığını 
hıyetindc olarak kaydediyoruz. - Bız. neler görd ük, neler geçir- beyan etmiştir. 

A k 
d ik. Sen de atlarsın Yalman. .. N tk b"t" · k BlA L"ll nca . münakaşanın gidişinden u ·unu ı ırır en um, ı e 

ve bugünkü safhasından anlaşılan Diyen bir kuvvet ve kudret ifade Radikal Paıtısinin Halk Cephesin -
şey şudur ki, Ahmet Emin Yalman etmekte ve bu t abiye içinde ağza a- den ayrılmak istemediğini ve esasen 
polemigin müdafaa safhasını bi- J~n~ıyacak bazı tabirler le yazılarını bu na imkan olmadığını gösterece -
tirmis \'e hucum afh . stislıyerek kendisini müdafaa et • ğlni ümid ettiğini kaydetmiştir. 

• s asına gcçmtş mekt d" 
b 1 M . d r . a· e ır. u unuyor. u a aa sırası şım ı Yu- A 
nus Nadiye gelmiştir. Yunus Nadi- _mma ne olursa olsu n, Ahmed 
nin bugünkü makalesi kendisine has Emın ve Yunus Nadi, artık bu mü-
iısllıbilc bir müdafaadan ibarettir. nakaşalarının rahatsızlık verdiğini 

Ah t E 
· 

1 
. t" . y hesaba katmalıdırlar 

me mm mcse eyı ge ırıp u- · 
nus Nadinin iş kabiliyetlerine ve Bir izah 

Bütün pehlivan
lara meydan 

okuyor 

(1 inci say fadan J~ııom) 

Celal Bayar kabinesi çıkacaktır. 
Ulu Önder Atatürkün Büyük Mil

l('t Meclisinde irad buyuracağı nu
tuktan sonra ağlcbi ihtimal Celal 
Bayar Meclise hükumetin progra -
mını izah edecek ve itimad reyi ist.i
yecektır. 

1 
Ulu Önderin nutku gayet mühim 

olacak ve beynelmilel politika ha
dıselcri üzerinde Yüksek Şefin mü-
talealarını da içinde derliyecektir. 
Atntürkün söylevi Türk milleti için 
de yeni hamlelerin kaynağı olacak 
ve önümüzdeki yıl içinde katedece
ğimiı merhnlelere aid yüksek direk
tifleri muhtC'vi bulunacaktır. 

Bir teşrinisaniden önce değişecek 
ve Celıil Bayar tarafından teşkil o
lunacak kabinede hangi vekillerin 
kalacağı ve hangilerinin değişeceği 
hakkında henüz kat'i mahiyette a
lınmış hiç bir haber olmamakla be
raber, kabine azası arasında değişik
lik yapılmıyacağı. ancak İktısad Ve
kfıletine Ziraat Vekili Şakir Kesebi-

rin, Ziraat Vekaletine de siyasi Müs
teşar Tahsin veyahut da Cumhurri
yaseti Umumi Katibi Hasan Rızanın 

münhal meb'usluklardan birine se-

Bütün ümidler 
Suya düştü 

(Birinci sayfadan devam) 
Bu vaziyet tahakkuk ederse Madrid ı;azetccilikle iş beceriklilığini telif Bugünkü Cumhuriyet gazetesi A-

c:debilen şahsiyetine rampa ettir - tatürkün nutkundan Ahmet Emin 
miştir. Ahmet Emin bu mevzuun Yalman'a ve fstanbuldaki muhale
tetkiki için Cumhuriyet Halk Par- fet ga~telertne aid blr parçayı nak
tısile Basın Kurumunun harekete Jctmektedir. Bu parça içinde; c Va
ı;eçmesini ve haysiyet divanlarının tan, Tevhidiefkar, Tanin, Toksöz ... 

( Birtnci sahifeden devam) Hükumeti kendi mukaderatına ter-

bir karara vasıl olmasını istemekte 
ve mücadelesinde azimkar görün -
rnektedir. 

Ahmet Emin Yalman son yıl için
de ne kadar temiz bir maksad ve 
ideal uğruna olursa olsun Yunus 
Nadi ile mücadele edenlerin başına 
gelenleri de hesaba katmış olmalı 

ki, bunun için şöyle demektedir: 
~- Bu yüzden başıma aksilik ve 

belfı g lecekse, bunu da se\·e seve 
goze alıyorum. Çünkü rejimin ve 
mesleğin temizliği namına yapılma

sı Uızımgelen bu mücadele her feda
karlığa değecek kadar mühimdir.:ıo 

Yunus Nadi de Ahmet Eminin bu 
bal ve edası karşısında ihtiyar ve 
ltcrübeli bir politika kaplanı edasr
le k ükremekte: 

gazeteleri arasında cSon Telgraf, a
dı da geçmektedir. Bir iltibasa ma-
l hnl vermemek için burada bir nok

tay ı izaha mecbur olduk. O vakitki 
cSon Telgrafı. gazetesüe şimdiki 

cSon Telgrafı. gazetesinin ne mes-

lck, ne meşreb, ne de eleman itiba
rile hiç bir alaka ve münasebeti yok
tur. Gazetemiz, bu adı 1937 yılında 
İstanbul valiliğine müracaat ederek 
yeni ve boş bir isim olarak almıştır. 

Son Telgraf, Kemalist rejimin ve 

Türk gençliğinin hlç bir maziye sa
hip olmıyan ve idare edenlerinin si-

yasi tarihi, Cumhuriyet Halk Far-

ı tisinin teşekkülü ve seyri t ar ihi i
çinde başlıyanların tert emiz gazete
sidir. 

dar yaptır,ım bütün gureşlerde an- kedılecek demektir. Frankocular, her 
cak bir defa, o da Hındıstanda ol- şeyden önce kat'i neticeyi almak i
mak üzere yenıldim. Benim sırtımı çin harekete geçmiş bulunmakta -
yere gctir<'cek pehlıvana cBravo!:t dırlar. Madride karşı olan tazyik 
derim!.. mıştır. İaşe ve sair bakımlardan za

İki senedir seyahat ediyorum. A- yıflıyan Madrit hüki'ımeti, sivil hal
vustralyadan başlayıp Yeni Zeland kı şehirden çıkarmakta, çıkmıyanla
Amerika, Kanada, İngılterede gü - ra asi muamelesi yapılmaktadır. 
reştim. Yenılmc:"dim. Türk güreşçile- Cumhuriyet Hükumetinin Barse • 
rinin hepsini yeneceğimi ümid edi- son'a nakli de kat'ileşmiştir. 
yorum. Sinemayı çok severim. Pi- Her halde karışık ve karanlık bir 
liç kızartmasına bayılırım. Haya- vaziyet yeniden siyasi ufka hakim
tımda hiç içki içmedim. Ve kimseye dir. 
hele pehlivanlara hiç içki tavsiye Perpignan, 25 (A.A.) - Paquet 
etmem!.. vnpur kumpanyası mümessilinin 

Turk pehlivanlarına meydan oku- P ort - Vendres'den aldığı bir habere 
ya.~ .b~ Hind~i pchl~vanla, _evvela göre, Fas'tan P or-Vendrcs'e doğru 
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Mu layı mpehll'I: an gureşmeyı kabul gitmekte olan P uedmelah vapuru, 
?tmiş~~r. Bu cu~a ~ünü ~aat 15 d.? ı Barselon'un elin mil şarkında milli-
1lk musabaka Hındlı pehlıvanla Mu- yeti meçhul bir tayyare tal'afmdan 
lfiyim arasında yapılacaktır. bombardıman edilmişt ir. Bombalar-

· - -- mürettebat gemiyi tahliye etmiştir. 

Bir evi dinamitle Gemidek iler iki Fransız h arp ge
ı ı11 1 1 11unuıunı11111uıı11 ttııunıınıuuıu ı ıtının ı ınınuın111ıunnınttun1111u• enıuınnn.ı u111n1111 ıı ıın11ııunıınuııuuuınııtıft1 ınu ı misi tarafından kurtarılmıştır. Bü-

12 yaşında 
Bir kızcağız 
Ortada yok! 

Po lis küçük Muazzezi 
arıyor 

Nışantaşı, Meşrutiyet mahallo;ı, 

Pıyo.ngo c:okak 9 numarada oturan 
tütün amelesinden Mehmedin kızı 

12 yaslarında Muazzez, bu ayın 18 ın
cı pazarlcsi gimündrnberi kaybol -
muştur. Poli c ıhbankeyfiyet edıl

miştir. 

Zabıta bu hususta tnhkikata de -
vam etmcktc>dir. 

1 Eminönünde Ber hava ettiler tün tayfalar kurtulmuş ise de bat
mak üzeer bulunan vapur terkedil-

( Birinci sahifeden deı•am) miştir. 

istimlak 
Edilecek 

mekte 'c bunu hadisenin olduğu 1 Salamanca, 25 (A.A.) - Almiran-

l 
şehre ödetmektedirler. jtc Cervera kruvazörü, takriben 150 Yer e 7 Buna rağmen Fılistin milliyetper- kadar Astüryalıyı Fransız sahilleri-

Esna f ın m Ürac , t B ""rleri de hareketlerini arttırmış - ne doğru göti.irmekte olan iki vapu-
aa iDi e. lardlr. Dun Yafada, Nablüsde, Ku- ru zaptetmiştir. 

lediye kabul etmedi clusde 'eni hüdıseler olmuş, bir çok Londra, 125 (A.A.) - İngiliz Bro-
bombalar patlnmıştır. Şehir sokak- adakasting kumpanynsı. İngiliz tel
ları bomboş bır haldedir. Milliyet- siz telefon memurlarile h ariciye mc
pen erl• r, hazıı ladıkları çeteleri çCil- murları arasında yapılan müzakeer 
ele te>slıh etmekte ''e gızlice ~ehirle- 1 neti~esinoe bazı yabancı poslalala
re sokmakta de\"am etmektedirler. rin Ingiltere aleyhindeki neşriyatı

Emınönund<> yapılacak istimlak i
çın Nafıa Vı>kal('tinden 700,000 lira 
gönr:lerıldı[,ri ııı vazmıştık. 

Bıı para, ŞPhrimıze gelmış ve ha
vaıt>sı B<'IPdıycce alınmıştır. 

Bılfıh::ırc istımlfıke baslandıktan 
c;onra bu para, bir milyon yedi yiız 
hı ııliraya ıblağ edılccektir. 

Nasra, 25 (A.A.) _ Polis, petrol na karşı koymak için bir İngiliz dün
borularından bmni tahrip edenlerin ya propaganda servisi ihdasına ka
izini bu.muş ve bu izın üstünde bir rar verilmiş olduğu hakkındaki ha
evi dınamıtle berhava etmiştir. berleri kat'i surette yalanlamakta

dır. 

• 

\ çilmcsi su'rctile tayini muhtemel gö
rulmcktedir. 

Recep Peker'in ve P rofesör Afetin 
de yeni kabinede birer vekalet alma
larının muhtemel olduğu ayrıca şa
yi bulunmaktadır. Tarih Kurumu 
Asbaşk~nı ve kıymetli profesör Ba
yan Afct'in münhal saylavlıklardan 
birine seçilerek Maarif Vekaletine 
geçmesi mevzuubahs olmaktadır. Ali 
Çetinkaya, Şükrü Kaya, Şükrü Sa
racoğlu, Tevfik Rüşdü Aras, Refik 
Saydam, ve General Kazım Özalpın 
yen ikabinede vekaletlerini muhafa
za etmelerinin muhakkak olduğu ve 
değişikliğin ancak Maliye İnhisar-. , 
lar, Ziraat, Maarif, İktısad Vek5.let
leri arasında mevzubahs olmasının 
varid olduğu rivayet halinde kayde
dilmektedir. Hatta Büyük Millet 
Meclisi Reisliğine İsmet İnönünün, 
Maliye Vekfıletine de Abdülhalik 
Rendanın geleceği de bu rivayetler 
arasındadır. Her halde hakiki vazi
yet ancak yeni kabine teşekkül et

tikten sonra anlaşılacaktır. Şimdi 

yazılan ve söylenen her şey ihtiyat 

kaydile telakki etmek ve bir rivayet 
hududundan ileri kabul etmemek 
lazımdır. 

İngiliz arazisinde 
Bir hadise daha 

' 
Orta Avrupanın iş!erı 
A vrupanın ortası en sinirli yeı+ 

dir; diyenler doğru söylemiş. ~~ il) 
fak bir hadise orada derhal bııY" 
bir mahiyet alıyor, biitün komşular 
biribirlerine yan baktıkları için b" 
men kavga kopacağa benziyor. 

Son günlerde Almanya ile Çek~· 
a r· 

lovakyanın arası yine bozuldu. vC • 

lin ile Prag belki iyi geçineceldi!• 
$' 

f ak:ıt Çekoslovakyada bir Alman 
kalliyeti vnrdır. Bu nkalliyet can · 
dan, gönüledn Hitler Almanyasır 
meftundur. 

Önümüzdeki ay yapılacak Belcd • 
ye intihabatına şimdiden hazırlı 
görülüyor. Çekoslovakyanın 481 rı • 
hiyesinden 131 i Almanlarla do 

1 

imiş. Bu mühim akalliyet te var kU'. 
vctile intihabata hazırlanıyor. fa: 
kat bu hazırlık Çeklerle AlmanıarıJl 
arasını yeniden bozmıya vesile olB' 
cak hadiselere yol açmaktadır. 

Çeklerle Almnnların dahilde bifl• 
birlerini sevmemeleri, biribirleriJ!l 
böyle kanlı bıçaklı olmalarını uı.ı 
uzadıya tahlHe hacet var mı? 1 

Beılini çin Çekoslovakya, So':! 
Rusyanın müttefiki değil rnidır 
Her an bu mülahaza Hitler Aln18!l' 
yasının canını sıkıp durmakt3dı< 
Bu iç sıkıntısı varken, Berlin göıle
rini Çekoslovakyada olup biten şer 
lere çevirmekten hiç bir zaman ~c, 
kalmıyacaktır. Prag hükumeti şıff., 
diye kadar Çekoslovakyadaki j\l 

manlarla anlaşmak için gayret 5:1~ 
!etmemiş değildir. Fakat Alman 
kalliyeti mi1li sosyalist teşkilfıtı11 

( 1 inci sayfadan devam) bağlı bulunmakta ve Berlinden g 
1 

bet eden kısmını bombardıman e- len işaretle hareket etmektedir· ll ş 
derek, bir kaç ki§inin ölümüne sc- ciheti Almanlar da artık saklaıtıı' 
bep olmU§lardır. hiç lüzum görmüyorlar. 

16 Japon tayyaresi de Hankcu - Bu hal karşısında ise Çekosl~'° , 
Canton hattını bombardıman et • hükumeti, kendi toprağındaki bit , 
mişlerdir. kalliyetin ayrıca hükumet içinde }l·ı 

1NG1L1Z AMİRALiNiN kumet gibi hareket etmesini c~, 
TEŞEBBÜSÜ görmemektedir. Çekoslovak bük~ 1 

Chang1ıai, 25 ( A .A.) - fngiliz meti kendi nüfuz ve hakimiyetııı 
Amirali Little, diin bir İngiliz ne- göstermek isterken beriki tara~.111 
ferirıin lıayatı~ıa mal olmıış olan başka sevdalardadır. Hulasa bUgıı 
hadiseden dolayı Japon Amirali yine tazelenen bu bahis, orta J\"1"~~ 
llasegawa nezdinde protestoda bu- panın en müT.min bir derdi olmak 
1unmuştur. Dün İngiliz konsül ge- devam edecektir. 
nerali de Japon konsül generali nez Ahmet Rauf~ 
dinde buna mümasil bir protestoda H U!lmlRlllUUUJJIU IUIUUIUllllUlllUUIUUIUlllUIU .. 111""""" 

bulunm~tur. 

Japon makamatı namına söz sby-

1emiye salahiyettar olan bir zat, 
meselenin Tokio'ya bildirileceğıni 

söylemi§tir. 
_._.. .. .....,___. 

Bir otobüs 
Yandı 
Eyüp - Keresteciler arasında işli

yen 3375 numaralı şoför Hayrinin 

idare ettiği otobüs dün akşam Eyüp 

sultanda polis karakolu karşısında 

sebzeci İbrahimin dükkanı önünde 

yanmıştır. 

Bu kaza esnasında şoför Hayri ve 
biletçi, muhtelif verlerinden vara -. . 
lanmışlnrdır. Şoför Hayri ile biletçi 

Karagözün bu yaraları çok ağır ol

duğu için Cerrahpaşa hastahanesine 

kaldırılmışlardır. Yangının, benzin 

deposundaki bir kontaktan ileri gel

dıği zannedilmekte ve tahkikat ya

pılmaktadır. 

Arnavutluk 
Sefareti 
Arnavut Krallıgyı bund" ı :r rtı 1 

C' 
den evvel memleketimizd~-·· faı"h' 
tini kaldırmış ve konsolosluğa tJ· 
vil etmişti. Aldığımız mall '11atıı g, 
re Arnavut Hiikumeti, yeniden Acı' 
karada bir sefaret tesisine karar \ , J 

miştir. Bu münasebetle Anka' 
yeni bir Arna\·ut Sefiri göndeıı1" 
cektir. 

Ziya Gökalp 
ihtifali 

1 Bugün büyük Türk miitefe1'1<11~ Ziy:.ı Gökalpın öldüğü günün se 
'devriyesidir. 1 
! Du münasebetle dün akşaI11 5 tı ~ 
yedide Sehremini Halkevinde 

'ihtifal ;apılmış ve Ziya GölcDlP 1 
muhtelif eserleri ve edebiyatıı11~ 
yaptığı hizmetler hakkında bit8 

Jer irad edilmiştir. 

Yahudilere 
Hücum! 

İlk istimi.ile edilecek sahalar ta y
yün Etmiştir: 

\'alıdc hanı ile yanındaki bir kaç 
dti k kan ve karşı ındaki şekerciler, 

hPTbe>r. vağcı. piyango gi~esi ve Ye- 1 
nıcamı kaı şısındnki kunduracı, tuha- 1 
fıvcci ve di- r dükkanlar Dığer ta
raftan Bahçekapı istikametindeki 

Arap camiine kadar önlü ve arkalı 
dukkanlar. vani Selfınik 'Bonmarşesi, 
Tayyare piyango gışeleri. elbiseci
ler, bir ttrij at dükkanı ve saire ... 
Bunlar hep istimlak edilecektır 

Resmiküşadı A k Millet 
Yapılacak yeni . çı 

Bugün de saat 15,30 da E~i110dt' 
HaJkevinde ve merhumun Turbf t' 
ki mezarı ba~ında bir ihtiial ;cr
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dilmektc-dir. 
Danzig, 25 (A.A.) - N. sı on.ıl 

Sosyalist Partisinin matbuat ofisi 
tarafından n şredilen bir tcblığde 

e>zcümlc şÖj le denilmektedir: 
Geçen cumartesi glinü bılhas a şeh

rin eski kısmında ) irmi kadar Ya
hudi mahall!'sinin camek:tnların kı
rılmıstır. Nasyonal so.:.valıst parti
si bu ifrat hareketlerinden kat'iy -
yen habnrdar olmadığını bildirir ve 
bunları takbih ,.e sabit olduğu veç
hıle parti aza ından olmıyan faille
rinin ibret olacak şekilde cezalandı
rılmasını lüzumlu addeder. 
Tahkıkat, bu hadiseler esnaslnda 

hiç bir kimsenin ne yaralanmıc::, ne 
de ölmi.iş olmadığını göstermekte -
dir. 

Varşova, 25 (A.A.) - Cumaı tesi 
günü Dantzig şehrinde Yahudıler a
le •hinde yapılan tezahürat üzerine 
Polonya Yahudilerinden mür<'kkep 

bır h<>yet, Dantzig'deki P lonya u
mum komiserine müracaat etmis ve 

'ı: 

komiser de Dantzig ayan meclisi 
nezdinde bu bapta teşebbüslerde bu
lunacağını vadetmiştir. 

Varşo,·a, 25 (A.A.) - Varşo\·a'da 
altıncı kongresi toplanan Polonya 
Sosyalist Partisi faşizm ,.e Yahudi 
rıJcyhdarhğı ile mücade!eye dPvam 
edeceğini b ildiren bit karar sureti 
kabul etmiştir. 

DiğPr taraftan hali hazırda bu dük

kanlarda kıra ıle oturmakta olan es
naf ve tüccarlar. Beledh'eve müra-

~ . 
racaat ederek istimlakin hiç olmazsa 

bir sene tehirini VC' kendilerine. bir 
yere taşınıncıya kadar müsaade ve
rilmesini istemişlerdir. 

Buna Belediyece imkan görülme
mektedir. Ancak kendilerine toplu 

yeni bır •er gösterilmesi veya ya _ 
pı?ması ihtimal dahilindedir. 

Eminöni.indeki istimliık ikmal e _ 
dildikten sonra bu meydan büyültü

li.ip gcnisletilccek ve şimdiki tram

vay durak yerinin bulunduğu yerde 
büyük bir havuz yapılacaktır. 

M .. l ış ve Mektepleri Metaksa~- Atina.~' 
uessese er Memuriget'er A l v Cumhuriyet bayramın· 'j Çl ıyor İki gün evvel memleketiJ111Z ~l 

KAtlp ve eks 1 3} rılan Yunan B1şvck"Ji Melli .1 

da b ir çok eserler " per nam• 1 kinclteşrlnde detsl e , sv 
bacı.Janıyor 1 er ldün öğleden sonra Atinaya "~< 

kazanıyo,.uz zedi aranıyor y b:J'" 

Cumhuı ıy€t bayramı münasebeti· 

le m~mlckc tın her tarafında bırçok 
yeni bınaların re mıküşadı yapıla

cak, bır kısmının da temelleri atıla-

caktır. Ezcumle Ankaıada Ankara 

'olmuştur. Dost ve müttefik .JJ 
Ankaradaki (Akba) kitap ve gaze- Her sene açılan ve henüz yeni ı ti' 

kil, Atina istasyonunda fevltıl .ı 
le müessesesi için Fransızca bilir bir harfleı imizi okuyup yazmayı öğren- 11s> 

memur arnmaktadır. Ticari muhabe- memiş olan halkımıza çok büyük merasimle ve memleketimi~ f1'1 f' (i 
reye vakıf ve daktilo makinesi ile bir ıstifadesi dokunan (Millet mek- hatgüzarı ve ataşemiliteri ı1e 1 

1 kt d . b" A tepleri) bu sene de t"krar açılacak- başkonsolosumuz ve sair resrtl 
yazı yazmıya mu e ır ır genç ka- ~ 

1 t . t k d" tır. vat tarafından karşılanmıştır .. ,._ ... 
parac::iıt kulesi, Polis enstıtusiı, An- tıp e ıs enme te ır. Bu katiplik için 1 sı v Beyoğlu posta kutusu (3330) numa- Lüzum görülen yerlerde açılacak Çok kalabalık bir halk kit c ııı ' 
kara garı, Belediyeler bankası ve di- olan (Millet mektepleri) nde önü _ nera1 Metaksası hararetle aJkli 

J "' muz ekı ayın birinden itibaren ders- mıştır. O
öer bazı "eni "''Opılan binaların res-

1
raya bir mektup yazmak suretilc . d . 

miküşadı icra edilecektir. müracaat etmek kafidir. lere başlanacaktır. ------·----..-'""=" 
Ayrıca İzmirde de o gün bazı yeni İnhisarlar Umum Müdürlüğü de ·t KÜÇÜK HABERLER 

mekteplerin temelleri atılacak ve lise mezunları arasından ıo eksper Rumen Başvekili , 
resmıkiişatlar icra edilecektir. fstan- namzedi intihap edecektir. Çarşamba günü * Dtin Avrupadan şehri~~ıes~· 
bulda da bazı yerler açılacak \"e mek- 30 yaşını geç~emiş ve askcrlığini geliyor diğini haber verdiğimiz tngıbZ 
tep tc>me leri atılacaktır yapmış olan lısc rnezunlarıııın 15 D t ""tt f"k R ri Ankaraya hareket etmiştir· rfV, ' . . . . os ve mu e ı umen Başvekili d ,.. , 

Teşrınısanıye kadar İnhisarlar U • Ba T t k .. b.. .. . = Cumhuriyet Bayramın a eJel' 

Amerik ada yeni 
vergiler 

Vnşington, 25 (A.A.) - Cumhur-

.• .. .• w.. y a ares o, o ur gun, yanı çar - . .. .. ~ .. de , 
mum Mudurlugune yapacakları mü-ışamba gu""nü bir Rumen harp ge ._ yada yemden uç koyumuz di'!lı 

mı it "k t · t · k""clldl rT 
racaı:;tler kabul edile~ktir. Eksper sile limanımıza gelecek ve şehrimiz- rı esısa mm rcsmı u~ 
namzetleri kabul edilir edilmez ken- de bir müddet istirahat ettikten 1 caktırİ. . . . e }3> , 
d ·ı · ·· ,. b" 

1 
k sonra dogwı uca Haydarpac:ava geçe • * stanbul, Izrnır, Ed_ ırn ' • .. kıf ı erme cuz ı ır ay ı ta verilecek, :.- J JV>'- -" 

rek Ankarnya müteveccihen hare • Kastamonu ve Kayscrıden .. ,.,, 
bilahara maaşa geçirileceklerdir. s.'1" ket edecektir. ya giden bütün izciler Ankar 

-·-Lehistanda t avkif edUen reisi B. Roosevelt, Kongrenm ileri 
Al geelr. azasına gonderdiği mektupta, 

mantar kongrenin önümüzdeki içtıma dev-
Varşova, 25 (A.A.) - Polis, Lodz resini nizamnamesine dahil bulunan 

şehrindeki muhtelif Alman bürola - rekolte kontrolü programının tat • 
rında arnştırmalar yapmış ve iki k i- biki ıçın \'{ i wrgilcr ihdas'ı lüzu -
şiyi tevkif etmiştir. l mund, 1 1 <'ktedir. 

Son T;el?1"~f: ~er~k AnadoJuda, Muhterem misafirimiz, Ankarada 1 mışla;dır. 'ftp 
gerek şehrımızde ışcı ve memur is- Cumhuriyet bayramı şenliklerinde ı * Cumhuriyet Bayramınd~. ıl 
t~yenler gazetemize yazdı~ları .tak- . h azır bulunduktan sonra t ekrar şeb-

1
. yeni arabaları meccanen biittıtl ~ 

dırde muntaznmcn b u ~mt uhlarda 1 rimize gelerek bir iki gün misafir mal bölüklerine taksim edece1' 
meccanen a rzuları yazılacaktır. l k alncaklardıı·. r a pardsını alacaktı r. 
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'ıi Talebe ile 1 r a iş. 1
1-Halk Fllozofu-

1 
1 Muallim arasın-· e d. · dtvor kt = 

rak ve lran hududuna a• 1 da sempati a çesinden ağaç Geçen gun bır gozctede okudum 

da • d•f 1 •d "• M -- kesmegv müsadealınacak cSonzamanlardaşekersarfiyatıar· 
rş men 1 er egı ecegız :,~~fte:;::·~~nlb~:~n tıyormuş .• Ağztadıleokuduw mbu 

R k b 
habere çok sevmdım. Bu tatlı habe-

1\. ' tamim gönderdi er esı·n ı·r a tinç dı· 1,meg""e mec-Uzy b k • J • •b lk 20 0 u. j't. re iki türlii set:inmek gerektır. Bir 

k. 
Qr e lruen lil ll.ren i ' Maarif Vekili Bay Saffet Arıkan, b defa fazLa satış fa-la ı.ar ı·e 

l 
lise ve ortamektepledekı muallim- ur tutulması du··şu··nu··ıu··_,1or 

l t 
• • 800 b ı · l k' ~ nihayet deı•letin kesesıne gire -

butün mekteplere yeni bir tamim Memleketi ağaçlandırmak ve mevcut oğaçları iyi muhafaza etmek cek para demektir. fkincisı insan. ome re ıçın ı·n ıra ı !erle talebelerin temasları hakkında 
m .. k ld gcindcnnişf için büyük bir gayretle çalışılmaktadır. Kendi bahçe ve bağlarındakı tek 1 vücudüne lil .. umlu bir gıda olduqu 

UnQ QSQ QÇl l Bu tami:de evvela bu sene lise bir ağacı kesmek istiyenlcr için bi le bazı kayıtlar konmuştur. !anlaşılan şekerin vatandaş gursaqıncı 
•1ud er sıyase ımızuı aş ıca merhalelerinden birini teşkıl eden ve ortamekteplerde iyi randıman a- ag ve a çe erın en ve tapulu arazisinden ağaç kestirmek istiyen- girmesi demektir. ıı Şıınendıf · t' · · b ı 1 B w b h 1 · d 
r !ı~ Uda varmak• gayesinin tahakkuku için Dıyarbekirden itıbaren yeni ı ıınamadığını işaret edildikten sonra lerin evvel emirde zıraat müdürlüğüne müracaat ederek bır rapor alma- l' e y ·ne bir memlekette şeker snr-

da ete geçilmiştir. Diyarbekirden itibaren Irak ve Iran hudutl rına !eskiden olduğu gibi talebe ile mual- iarı lazımdır. Halbuki bazı yerlerde, yine orman kanunu mucıbince 35 fiyatının fa:lalaft?tast ilaç sarfıya-
• rr )'apılacak olan demiryolwıun, ilk 20 kilometrelik kısmının inşaatı ılım arasındaki cılıengin ve talebe a- hektardan az olan yerlerden ağaç kesmek serbest olduğu dücuniılerek t l d k ay ı . ıı mm aza ması eme tır Şeker ınsan 

,., er ıyatına başlanması Nafıa Vekaletince kararlaı::tırılnuc:tır. rnsındaki .,,,ptüraptın temini gaye- ziraat müdürlüğünden müsaade alınmadan şahsi bagw ve bahrelerden og·aç .. d" · · •'afı V :.- :.- .... ıı: vucu u ıçın en elzem gıdalardan bi-
~e v a ekfileti, bu hattı, bö)le parça parça taksim ederek muteuhhıt· sile talebe ile muallim arasında so- kesildiği görülmektedir. Elinde Zıraat mi.ıdürlüğünden alınmış bir müsa· ermek k b 

1 
·•· d a k" • d 1 d ridir. Halbuki. imdiye kadar eker 

. ıı lıı·r ın·· esasını a u ettıgın en şımdilik bu ilk 20 kilometrelik kısım ğukluk değil, biltıkis fıdabımuaşeret 3 e agı ı ve raporu oma an bahçesinden tek bır ağaç kesenler bile unak ı go·· "}" s d h ı b 1 1- d k' • 1 lüks bir şey, yemeklenn üuı ı•e ye-
Dı. . asa a~ı mıştır. hududunu geçmemek şartile bir sem- ru ur e er a un arın e ın e ı agaç ar müsadere edılc>cek ve kendi-

ı,,,k l •rıbekırden ıhbaren 20 kilometrelik ilk kmm 800,000 liraya mal pati tesis edilmesi lilzımgeldiği bil- !eri de cezaya çarptırılacaklardır. jnecek zengin yemeğidır sanılırdı. 
'eıı ~· ~nümüzd~ki ayın 6 ncı cumartesi günü sabahleyin Na!fıa Ve- ti.rilmektedir. Bundan maada köylerden başlıyarak şehırlılere kadar herkesin Jiia- \Kesesi dolgun!orın yemek üzerine, 

de, hu k ernır~ollar inşaat daırcsindc yapılacak olan münakasa neticesin- Tomimde,b undan sonra her ders- kal bir ağaç dlkmesınin mecburi bir hale getirilmesi de dılşünülmektedır. yaktıkları puro gibi telakki edilen ıe-
ııı :aat ısmı ınşa edecek olan müteahhidımıı taayyün edecek ve hemen te, muallimler dersi anlattıktan son- Bu sayede bir kaç yıl sonra bütün memlekette yeniden milyonlarca ağaç ker ve şekerleme bııgün a,.tık hakiki 
~ a ve ray ferşiyatına başlanıJacaktır ra, talebe ile ders mevzuu etrafında yetiştirilmiş olacak ve bütün memleket ıeşilliğe bürünecektır. manasile itibarını bulmuş sayılır. 

:l r ~ıa Vekaleti, bilahare Irak ve Iran hududuna kadar uzanacak olan münakaşalar tertip edilmesi ve bun- Gerçi btı fazlalık memleket nüfusu-
n de ı.sımları da münaka.s&ya çıkaıC.C6.ktır. Umum inşaat bir buçuk, 2 ~dan başka idare amirlerinden biri- 100 -'en çazla Ormanlardan na. göre yine az ise de öteki senete-
~kmaı olunabilecektir. nin ders çalışma saatlerinde talebe- U~ J I rin §eker sarfiyatına "11.Ukabil bu Se• 
b 1 ye bilfiil yardım etmesi ve lüzum M •• h AT 1 b f neki neticenin üçde bır nisbetinde 

~amazana ı Garsonlar ve 'görüldüğü takdirde bizzat o ders uessese ma - ıveıer ser es çe fazlalığ• insanı sevindinnekten hli!I 

O 
mualliminin de talebe müzakereleri- k •ıJ • ,.,.. l b .1. ? kalmıyor. Bir defa bunun bir ihtiyaç 

n gün Berberler mek- ,,ıırak etmesi bildirilm•k•e•ı.... eme ye verı ı 1. op ana , ır. olduğu kabul .d.ld•k••n ••nra, m•-t l Bunlar it kanununa riayet DUn bunlar1n bir listesi sele yoktur. Zira artık gün.den güne 

il~ a dl ! le b le r i açılı g or ! v azi I eden etmemekle mazna ndurlar allıkadarlara tebliğ edildi ortmıya nam••: d"".'ektı~. TTamvay-
1\"tUnasabetle haZ1r• . A tş kanununun alakadar müessese- Sahlep, yer mantcırı, kitre, çilek, da karşımda bır afış: Turk kadınını 

r ş_ehrlmizde ... musaıt bir yrılan )erde tamamen tatbıkini kontrol et- yabani soğan, hardal, miyan kökü, reçel ~~pmıya çağınyor. llk. bakı§da 
tt..rn ıklar ilerledi bına aranmaga başlandı t •• •• mek için İş Dairesi Müfettişleri her koca . d . . .. bu afişı yapan ve yaptıranın mutfa-
tı azilı a on gün kalmıstır. Bu .sa~'ati~de .. ve işinde mütehassıs. Nü/ us mudur/eri gün ani teftişler yapmaktadırlar. Ak =:::·:~ .~ç, çırı~, çove~, .50~~k, ğımıza kadar niçin burnunu soktu. 

1 kı betıc Evkafca yapılan hazır· bılgıh ve ışguzar garsonlar yetiştiril· I . Şimdiye kadar ynpılan te[tişler gu oku, çentıyan koku, gok Cjunu anlamak belki miişkütdür. Fcı-
fltA: ilerlemiştir. Bütün camilere mesi için Gcırsonlar Cemiyeti tara- Bunlar hakkında bar emir neticesinde, 100 den fazla müessese- boya, Anadolu otu tabir olunan yerli kat şeker sarfiyatının bir memleket 

t \·e: mum, yağ vesaire gibi şey· fından açılncak olan (Garsonlar mek· gönderildi l nin, 48 saatlik hafta mefhumuna ri· çayı, kekik, kekik yağı gibi orman meselesi, şeker yemenin ibr sıhhat 
~ Zı edUmistir. tehi) etrafındaki küçük hazırlıklar Mezuniyetten gayri her ne suretle ayet etmcdıkleri görülmüş ve resmi mahsullerinden gerek dcmiryollari- meselesi olduğunu di~crundükten son.-

tı ~. Yazıt camii avlusunda her sene bitmiş ve müsaıt bir binanın aran- o:ursa olsun vazifesinden ayrılması memurlar muvacehesinde bunlara le nakil esnasında ve gerekse mem- ra. bu bize reçel ve şurup ikram eden 
u gib' b mas:~a başlanılmıştır. 

1 

icap eden Nüfus Müdür ve memur- blre~ cü!'mümeşhut yapılmıştır. leket haricine ihraçlarında Demir- afişin 'büyük manasını anlamak güç 

1 
ka 1 u sene de bir sergi açıl· Dıger taraftan Berberler Cemiyeti !arının, muhafaza ve mes'uliyetlerl Curmumeşhut yapılan bu 100 den voııarı \'e G" "k İ • 1 • "' rarı t 

1 

el • - • · umru aare erınce sa- olmaz. Günden güne artan tatlıcı 
'" uş ırı mış ve Beyazıt ca- e aynı maksatla bir (Berberler altında bulunan nüCus kütüklerlni fazla muessesc, Iş Dairesince Adli· lh it\Ju u k k b') ' hiplcrinden orman tezkeresi aranıl- dükkanları ile bazı evlerde ka1ıve 

ır ısım kısım kiraya veril- ime te ı açacaktır. Tasarruf dola- 'haleflerine veya \•ekillerine devir yeye \'e Müdd~iumumiliğe teslim tı · rısilc bu iki cemiyet; açacakları iki ve teslim etmeden vazifelerinden ay- edilmişlerdir. Bu müessese sahipleri maması, yani bunların esaslarının yerine nıisafire akide ve ltitilokum 

~l ~ıkan mü nasebeti!e şeh riıni ze , mektebin ayni binada olmasını arzu \ rı lmamaları Dahili ye Vekiiletinden Cürmümeşhut mahkemesinde mu. bütün ormanlardan serbestçe top • sunulması şeker sarf iyatnun ııakm 
t ,

1 

' 1"rda gıllliiç, zeytin ve ba- etmoşlerdir. Vilfiycte bildlri!miştir. hakeme cdılecekler •·e cezaya çarp- 1anabi!eeeği aldkadar!ara dün tebliğ zamoııda bir kaç misline ç.kacağ••• 
~ Sehrildiği gibi şekerciler ve Şehrimizin içinde böyl~ iki mek- Ayrıca Maliye Vekliletinden, Vi- tırılacaklardır. edılmiştir. bize müjdeliyor, demektir. Allah ağ-

tııcıla d . . tep birden açılmasına müsait bir bi- lfıyele gönderilen bir emirle de bu - -·- - ztmızın tadını bozmasın. 
\ lıyetıe r . . na bulunur bulunmaz, hemen iki kabil memurlara birvesika ibraz et- l:'ogadları 1 r • Halk Filozofu { r a şımdıden hummalı 

b tamlık eçel, ~uru~ gıbı şeyler mektep te ayni zamanda açılarak meden maaş nakil ilmlıhaberi Yeril- fJ~ ver gı 
'-. 1 eker ımalıne başlamış· nazari ve ameli derslere başlanacak- memesi de tamım edılmıştir. Jl 'ası/ 'T' 

' ........ tır. ıv j 1. a hsiltilı 
llluu .. llllllflllllllllllflllflllH 111111111 UH1111Ullt1Ulflltllf11tllill HUlillllf1111UUllllU1111tUlll111l•UUtUllllUlltllntlt Şehrimizde terli eden 

B 
dun. ve k. ö_mu·· r 1·ş 1•. gümrük memurıar• 1 Değişebilecek? işleri 

İzmir, Urfa ve Samsun gümrükle- Boşanan kadınların tabi fazla tahsi1it hakkında 

~zı şe·hırlerımızde me1-h· rı mlemu·rılal:md n bazı muayene me- o1acağı muamele yani bir emir verildi ~ - ~ mur arı ı e stanbul gümrük memur-larından 712 Knıım, 256 Münip, 
408 

Kocasından boşanan kadınların Vergi tahsildarları şimdiye kadar, 
t ~ k R t 1576 H" ·t b' d so)'adları iı;in evvelki gün alakadar- lOOO liradan fazla tahsilatlarını, gün u at buhranı hissedı·ıı·yor et~~ş,lcrdir. amı ırer ercce terfi !ara yeni bir tamim gönderilmiştir. ~:c~ıuro!:~:~:ak~:r~~~er.yatırmıya 

l
t\f . Bu tamime göre her hangi bir ka-· Maliye Vekaletince yeni verilen 
Q b 200,000 kilo tUtUn alan dın, kocasından boşandıktan ancak bir kararla şimdiden sonra atlı tah-

Q h ul' J d d ka··. bir mUo.te'rimiz b ·ıd· 1 'I. UQ mevcu 0 un ve y ir sene sonra, isterse kocasııun SO)i• Sı ır ar; mali yılın ilk altı ayında 
Memleketimize gelen Romanya adını terkedebilecektir. 4,000, ikinci altı ayında 2,500 liradan 

mu··,. stokları çok boldur rejisi murahhasları hmirde piyasa· fazla tahsilat yaptıkları takdirde 
dan 936 mahsulünden olmak üzere Bu gibi kadınlar talak tarihinden .. dd b kl .. r r tb .... -.ı 't b b. mu et e emeden derhal teslim 

" .,. 
2 1 

I00,000 kılo tütün almışlardır. Ro _ ı l aren ır sene sonra pulsuz bir t k b 
<lan h a G<' en mcmlC'ket gazeteleruıdc okuduğumuza Ye bazı ta- e me mec uriyetinde olacaktır. ~ 

1 
aber ld men reJ·i hey<>tı, 937 mahsuıu··nden bevanname ile Nu" fus ı·darele · 

). ıle h'·lk verı ığıne göre bazı 'şehirlerırnızdP. kışın yuklaşması do- .; rıne 
'-1 b u fa ı de 100,000 kilo yeni tütun alacaklar- müracaat edip t k kl 
t r Od z a odun ve kömür tedankıne başlamış \'e bu yüzden me\'- a aca · an yeni soy- 20 hin liralık 

Bir biletile 
Kaybolmuş! 

<~e: ~a~~ı ~ömür .. sıkıntısı başlamıştır Ezcümle (Yenı Adamı) refıki· dır. adlarını tescil ettırebileceklcrdir. 
~cı~ !ni ve ~ı~a .. g~.rc Adanada bu yüzdm komür ve odun fıalları çok Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllll™'lllllUllllllllllllllll 
tıı rdl' Ya murun kılosu 7 kuruşa. rıdunun kılosu 3 kuruşa çıkmıştır. M •• • k ı 

~~ pılan tezekler şch"e kelidlerek şehude "tılmıya başlan- u c r 1 m ç o c u ar 
Tayyare piyagosunun bu seferki 

rt llteftede . , ITıı Ve d n verılen haberlere göre de orado odun ve kömür fiatları B ı 
u o un k " .. d un ar u nden l3 • oınur erdı hasıl olmuştur Ayni hal Bursada da görül-

1 

Ed • d b • ikramiy,esinde (20) bin lira kazanan 
1 r n e e 1 r bir bilet, asıl sahibinin elinden ga

rip bir şekilde çıkmış ve söylendiği-

• • 
ıçın 

r ~altnışs:~~ ~~~edıyesi kömür \'e odun fıatlarına narh koymıya mec- (Ç 
a ığ<.'r t vı ayet bu narhı kaldırarak satışları serbest bırakmıştır. k 

11,~ıı:ası i:;:rta~ orman mi.ıdürlukteri yeni odun kesılmesi \'e kömür OC U 
e teuirler mutemadiyen müsaade \e izın vermekte, ruhsatiye tevzi 

... 

ıslah evi) açılacak ne göre bu yüzden bir tahsildar or
tadan kaybolmuştur. 

Ankarada bir dairede tahsildar sı-

~ Şl'hriın· · 
Vztıb ızdc odun k- ·· · k t k ahs d . • omur ısto u bol bulunduğundan böyle bir buhran 

t ; ~iikscltt·:ğıldir. Yalmz. perakende kömürcüler fıatları toptancıların 
ırı ıgıni 'dd. ~ ........ er. 1 rn etmekte ,.e Bcledıyenın tedbir almasını istemek-

.......... , .. 
• lf11uıuuuuuı11111 l 11 • , ...................................................................................................................... . 
G gı tereden iran bizden 
'/'. elecek ipek böceği 
' r.tgya • ,,, ""atcsrıo remız ~ ohumu alıyor 

t> te"''~d 4 Uncu tayya· l~k parti 35,000 kutu 

C" • l k -- k fatile uzun zamandanberi çplışan 
IJUÇ lŞ egece ÇOCU /arla evvelce Bay Yaşarın, Anadoluda diğer bir 

h k 
"' l l / işle meşgul olan Kadri isminde bir 

ma Um 0 Qn ar,• ya nız buraya kayınbiraderi '·ardır. Bay Kadri toy-

/ k l 
. yare piyango biletlerinden her ay 

Q l n Q C a Q r almaktadır. Ve bu piyango işini mun-

Adlıyc ~ekaleti, suç işlıyen mücrim çocuklann hapiste geçirecekleri lazam bir şekilde takip için eniştesi 
zaman ve muddet esnasında ıslahlarile ugrw aşılmak u··ze . 1 hh Yaşara bırakmıştır. Ve Yaşar da bi-. • re yem ıs a ane- 1 . .. 
lcr tesıs ctmeyı kararlaştırmıştır. Şimdılik ilk lslahh Ed' d . Iet erı almakta ve Kadrinin yanına 
d·ı k . ane, ırne e tesıs .. d . k 

e ı ece ·tır. Bu ıslahhaneye mahkumiyetlerine kara .1. d . d' gon ermıyere yanında saklamak-

k d 
• r verı ıp e, şım ıye d B f • 

a ar ıslahhane tesis edilmediğinden cezaları infaz ed'l . 1 •. ta ır. u se erkı tayyare piyangosu-
rim çocuklar konulacaktır. ı memış 0 an muc- nun keşidesinde Kadrinin biletine 

Suç işledıği zaman ıı yaşını bitirip de 15 ,.. 1 .. b' . . (20) bin lira isabet etmiştir. Ve bu 
_ . . ,} aşını ıenuz ıtırmıyen ve ·k · · y ld w ·b· 

Adana sıhhiye mUdUrU 
Birm üddet e\-vel Adanada bir ha-

dise olmuş ve Adana Sıhhiye Müdü
rü çarşıda bir tecavüz neticesinde 

yaralanmıştı. Adana mahkemesi ta

rafından görülmekte ol n bu dava. 

yakında neticelenecektir. 
Diğer taraftan Adana Sıhhiye Mü· 

dürü Hüsnü Muhiddin Ertuan De • 

nizli Sıhhiye Müdürlüğüne tayin e

dilmiştir. 

C:alıtma lııd eı mıı aıal yorı 
eliaıızden !: çbll' ıemn •1 çı1 m yar v~ 
heııey b- zde ho • ı i\, o~r do)vrvyor. 

lıte burodo 

VALi DOL imdodımıxo yeti$irl 

Onu bir ker. tecriibe eıd "'' Kemtnııde yeru 
btr çolııma u-A rıın uyond O nı g5recekslnıı 

VAUDOl dom ;:ı ıab!e ve hop 
hal nd• her •~ıon.dı bu 11nur. 

·································· ..................... . r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 

t ı :ı "'1et ııa 8 hazırlandı haz1rlandı 
tan İngılt vayolJarı idaresi tara - Memleketimizden frana ipek bö-

{arık ve mümeyyiz olduklarından dolayı mahk" d 1. h . ı ramıyeyı aşara ıgı gı ı ortadan um e ı ıp aklarındakı k b ld w .. ı · · ı 
hüküm kat'ileştiğınden 18 yaşını doldurmam ş b 1 1 . ay o ugu soy enmektedır. Yıne 

Biçimsiz bayrakları 
derhal toplamahd1r 

Daimi okııyuculanmı:dan Al
bay Cemalden aldığımız bir mek
tupta şöyle denılmektedir : 

.Türk bayragının yeknesak bir 

<' fabrık <'redeki en meşhur tav- - · h -.a t!l a ve i _ .; :egı to umu ıhracına başlanmıştır. 
t~ . tırıırn k malathanelerinde Ilk partide 35,000 kutu ıpek bo'"cegw1· 
t tırn· e tc ol 

11 
1Zden d an yolcu tayya- tohumu gönderilmcküı ere hazırlı· 

t y,,ınşaatı tıı orduncusünün de bü- ğa başlanmış ve kutular tamamen 
ı: "lire....... ınamcn b' · ııa ·••ız 4 .. ıtmıştir. Bu yapılmıştır. 
lır~ lecrubeıınotorlüdür. Pek va -ıl'l'ıi eri ya 

1 
.; Umumi harptcnberi ilk defa ola-

bııı ?.e gele k pı dıktan sonra rak Burı!iadan ''apıiacak olan bu ı· • 
L4 tier la cc tir. ,} 

~llınh taftan ı . pek böceği tohumu ihracatı münase-
~"ll ta llriyet b zmır ile Adanaya betile bazı merasim icra edilecektir. 

b l YYare ile .ayramından itiba-
Olaca,_t gıtmek mümk·· 

• 1" ır un ve 
~ttı · _ 12 yllhk liman ve ticaret 

~· '-rı defti - hereketlmlz 
ı (1~"e Q 9Ut11r.Ukfltirllen Almanyadaki Türk Ticaret Odası 

~&l Utnrk er b' k T. • t:cı) ) gn ~ Direkt .. 
1
.. .. ırço ıcaret Odalarımıza ve bu 

eullil ıı, \1 an ~ğüni.in o; uğüne bağ- meyanda şehrimiz Ticaret Odasma 
"U 1l'iigun·· guınrüğ" a 1 (Çukur - gönderdiği bir tezkere ile 934 • 936 

~el l un nd une bağlı (De ) 11 ' 1 rt'ıişr ı (Bask 
1 

r yı arı esnasında şehirlerimizin ha· 
ır. ~ a e) ye tah- rici ticaret \'e liman hareketleri hak· 

...., kında malUmat istemiştir. 

ı u unan ardan çektırıle ·· ı d.. .. K d · 
cek cezaları en az 6 ay olan çocuklar da kab l d l ' - soy en ıgıne gorc a rı, vaziyeti u e ı eceklerdır. Bu ıslahha- r h b • . f 
nede, çocukların ruhi terbiyelerile uğraşılacak ve uslanıp namuslu adam po ıse a ~r '~rmış ı~. . 
olmalarına ve bir daha cürüm işlemiyecek sak· b' . Bunun uıerıne polıs te tahkıkat 

ın ır vatandaş halıne gel- . ~ k A k d y 
meler ine gayret edilecektir. ~ ap .. ra n ara a aşarı aramıya 

başlamıştır. Yaşarın f stanbula d 
.Pek ya~ında Edirnedeki ilk çocuk Jslahhanesine muhtelif şehirler- gelmesi ihtimali düşünülerek bura

~ekı bu.kabı! ço.cuklar sevkolunacak ve ileride bac:Jıca istanblılda olmak I · k' k b .. d :.- ca ı a nı ası arasında da tahkikat 

=u~ze:r:e~='ğ:e~r~~~h=rr=l=er=d=e~d~e=b~b~·s=·l=e=ı=~=a=h=h=a=n=el=e=r=k=u~·ş~a~d~ed;i;le~c~e:k:ti:r~·~~~~ yspılmaktadrr. 
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lşj biten komisyon Azaları 
Bazı yerlerde arazi tahriri işleri 

bıtmiştir. ·Müddetin az kalmusın:ı 
rağmen buna mukabil tligcr bircok 

şekilde olacağına dair yapılan ka.

nun ne zaman tatbik edılecek? .. 
Birçok yerlerde renkli, renksiz 

ve ~y !flldızlan biçimsiz bayrak
lar asılm.akta olduğunu goruyo
ruz. Kanım çıktığı halde bu şe
kildeki bayrakları daha ne kcıd.ar 
seyredeceğiz? Bilhassa Cumhu~ 
yet bayramında Türkün seviye 
ve seciyesine münasip muntazam 
bayrakların berra1; semada dalga
lanmasını görmek isterız. Bıı hu
susta icap eden makamın nazan
dikkatini celbetnıeııizi bir ııatan
das sıfatile, snygılarmıla dılerim.• 

SON TELGRAF : Muhterem ka-
Yukarıda adresi yazılı depo 1 - 3 sene müddetle açık arttırma 

ile kiraya verilecektir. 
ihale 1· 11·937 Pazartesi günü saat ond:ıdır. isteklilerin d~po. 

zito akçesile Şubemize bildirilen gün ve saette grlınelcri. 

'

yerlerde de henüz fa zla iş vardır. 
Bu münasebelle \Cni bir karar ve

' rilmi~ \'e i~ini bitiren komis) on aza-
larının diğer ~akın kanılarda, mua- ı riimizin bıı pek 1ıaklı şikayetme 

/melesi daha çok olan komisvonlnrda alakadarların ehemmiyetle 1ıaza. 
!çalıştırılması lüzumu a1:ıkadnrlara ı.-r-ıd•i•k-1;·a-ti•n•i •c•e•lb_e_d_e_n_z ___ _ 
bi!diı ilmi tir. - -

.,, . 

-rl • 
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ROMA-TOKY 
-----~--- i''Mes'ut izdivaç,, 

it layanlara göre, Japonlar Cin 
de ne isterlerse yapabilirler ! 

Nasıl oluyo 
!Her ilaç gibi bunun da terkipl 
!vardır: Fazla, eksik olmamah, 

1 iyi kadın, eline süpürgeyi alabile 
~.,,.. · en iyi koca da, kavgayı şakaya 'ita ı ya i ıe Japon ya1 Yeni anlaşmada: 

arası nda k i su sızd ır- ltalya, Japonya ve 
mıya_n dostluk bu da- Almanya her 
vayı ortaya koyuyor ,Hususta beraberler 

döküverendir •• 

B . d h .izdivaç deni len i 
ır reçete a a: çok vakit geçir"' 
den ve mümkün olduğu kadar erl<e 
den bitirmeli, milyonlarca evıuer 
arasına karışıp gitmeli ı .... Bir zamanlar İtalya ile Japonya • 

nın arası pek açıktı. Üç sene evvel 
Sinyor Musolini J<ıponyayı tehdit 
bile etmişti. Şöyle ki· Eğer İngiltere 
ve Amerika ve Fransa Uzak şarka 
donanma göndererek Japonyayı sus
turmak isterlerse İtalyan donanma
sının da buna iştirak edeceğini söy
lemekten kendini alamamıştı. Hal· 
buki o zamandanberi işler çok de • 
ğcşti. Bugün Japonyayı Çinde ilerle· 
mekten menetmek için İtalyanın da 
çağrılacağı dokuz devlet konferan • 
sına Roma hükümetinin Tokyoyu 
gücendirmemek için gidip gitmiye
ceği çok şüpheli görünüyor. Roma 
mahafilinin fikrince böyle bir kon
feransı toplamak için tatbik edile -
cek usulün isabeti şüphelidir. Bu 
mahafil diyor ki: 

- Bu konferans çağırmak işini 

Milletler Cemiyeti yapamaz. Bunu 
olsa olsa Amerikanın yapması li'ızım 
gelir. Çünkü 922 de akdedilen dokuz 
devlet muahedesi Vaşingtonda ya -
pılmıştı. Milletler Cemiyeti o zaman 
bu işe karışmamıştı. Şimdi de karı
şamaz. Hem de bu muahede 931 den 
beri artık hükümden düşmüştür. 

Çünkü o tarihtedir ki Japonya As -

- .r t?'-ı'L 

1 karşı İtalyanlar da csarı tehlike> den \Afrikada kurduğunu söylediği im -
bahsederek Japonyayı korkunç gös- lparatorluğunu tasdik etti. İtalya da 
termekte devam ediyorlardı. İtal - Mançoko namında Japonlar tarafın
yanlar o zaman şöyle diyorlardı: dan Asyada kurulan devleti kabul 

- Japonlar Avrupa ve Amerikan etti. Ondan sonra iki devlet bir de 
niyetine karşı düşmandır. Bun • ticaret muahedesi akdine giriştiler. 

ların maksadı bütün dünyada Japon Bu muahede hazırlandı, fakat hala 
hiıkimiyetinı kurmaktır. imzalanmadı. Bu muahede mucibin-

İşin hülasası o zaman İtalyanlar ce Japonya Habeşistanda İtalyanın 
Japonyayı bütün dünyaya düşman Almanyaya vermiş olduğu hukuka 
göstermek ıstiyorlardı. malik olacaktı. 

B"ununla beraber aradaki dostluğa 
rağmen Roma ile Tokyo her mana
sile mükemmel denecek siyasi bir 
yakınlık hala mevcut olamamıştır. 

Evet.. gerek Japonlar ve gerek İtal
yanlar el ele vererek bolşevikliğe 

karşı mücadele edeceklerini söyle -
mişlerdir. Fakat Japonya ile Alman
yayı bağlıyan 936 muahedesi gibi bir 
muahede İtalya ile Tokvo arasında 
şimdiye kadar imzalanamamıştır 

Aradan seneler geçti. Bugün ise 
Tokyo ile Romanın münasebatı bam
başka bir hale girdi. Japonya bütün 

Geçen sene sonbaharda Almanya 
ile Japonya bolşevıkliğe karşı müca
dele için bir muahede akdettik!eri 
zaman 1talya bundan uzak kalmıştı. 
Çijnkü o zamanlar Roma hükümeti
ni en ziyade meşgul eden cihet İngil
tere ile uyuşmak üzere imzalanan 
ma!('ım .efendice anlaşma. yı \Pmin 
etm~kti. O zaman İtalyanlar. İngil· 
terenin canını sıkacak suret•e Ja • 
ponya ile Almanya ile sıkı fıkı dost 
olmağı doğru bulmuyorlardı. 

·aya ilerlemiş ve l\fançoko devletini !Çini mi almak istiyor?. Bugünkü i
tesis etmiştir. talya bunu alkışlar gibi duruyor. 

Fakat geçen senedcnberi de vazi
yet çok değişmiştir. Bugün Tokyo 
ile Roma arasında bu kabil her han-

Habeş Veliahdı 

6,000 Habeş 
Ölüm korkusu ile İn-
giliz müstemlekesi-
ne iltica ettiler ! 

İki İngiliz kadını demek Afrika 
ormanları içinde iki beyaz kadın 

demektir. İngiliz gazetelerinin yaz
dığına göre iki İngiliz bayanı büyük 
işler görmektedir. Habeşistanın ce -
nubunda İngilizlerin Genya müs -

f 

. The: 
temlekesi vardır. Genya müstemle- ~-~ 1J 
kesi hem Habeşistana, hem de İta!- l - Ev i ı i nden k açm ıyan bayan, 2 - Çok düşünceli bir tıek ' 

3 - Gözleri buluUarda bir bayan, 4 - Suratı kalın bir koca yan Somalisine komşudur. Yani İ-
1 talyanların iddia ettikleri· Şarki Af- İzdivaçda mes'ut olmak bahsi a- ıizdivaç gibi en hayati bir mese . .ı; 

1 

rika imparatorluğunun yanı başın - çıldı mı hayli uzun sürer. Çeşit çeşit çeşit çeşit fikirleri olduğu tab'~,J 
(Devamı Y• dfnc l sagfa da ) adam vardır ve bunlar, her birinin (Devamı 7 nci sayfaııııı ~ 

ım .. u1111111111111111ııııııuııııııı111111ıııı11111111110111111111111111111111111tnın"ıııı1111111111ıııı11111011"11111u1"""1111111111111t11111111tıııııı1111111111111111 1 111111tıııııı111111111111111111rıtııııı111111ıııııııtılll 1111111 

~ .... Vaki olan sayısız SAKARYA sine. 
11- talepler karşısında ması 

Gör Ulmemlt muvaffaki· 
yetle r k azanmakta o lan 

IGİNGER ROGERS ve FREDASTAİRE'in VALS 
son zaferleri ve neşe kaynakları DALGASI 

im Filmini bırkaç gün daha gösterme~e karar vermiştir. 

GÜNEŞE 
DOGRU 

• 
SENENİN BİRİCİK TÜRK FİLMİ 

• 

iHTiŞAM - BALET • BiNLERCE 

FiLMi DEGILI 

Vatanseverllk ... 

Te iz bir aşk ••• 

Yeni görUşler ••• 

Samimi bir film ... 

• 
Cumhuriyet Bayramımızda fstao nbulda iPEK, 

izm irde ELH AMR A sinemalarında bi rden 

Bu iddia ne dPreceye kadar doğ - ,Daha Habeş meselesı bitmeden Ja
ı udur?. Bundan çıkan bir ı;etice var- ponlar da, Romadaki elçileri Sonmi· 
dır ki o da İtalyanın bugun J~poı.1- ıyor_a va>ıtasıle İtalyanlara açıktan 

gi bir muahede mevcut değilse de •• 

manevi bir anlaşmanın çoktanberi P k k d SUMER sinema .. 
,ıyı gücendirecek her hangı bır ha- açıga şoyle dıyorlardı: 

n·kl'tte . bulunmağı istemediğidır - İtalya Habeşistanı almak mı is
Bıı;.kis ltalya hükümeti Japonyanın tiyor? Buna Tokyo hükumeti itıraz 
Çinde yaptıklarını pek yerinde bu - edecek değıldtr Japonyanın Habe _ 
luyor. Japonya - İtalya münasebatı- şıştanda İtalya aleyhine çıkacak hiç 
nın ilerlemesi bugün Romanın aldığı bır menfaati yoktur. 

iki memleketi biribirine bağladığını e ya ın a sında 
söylmekten Roma mehafili ayrıca Tekrar bir l:\üyUk film d aha ı 
bir zevk duyma adır. t v R 

- Çünkü. divorlar. Japonya da, Y Q Ş A A 
ftalva da komünistliğe karşı ayni İ 
suretle düşmandırlar. Arada tam ve MAUR CE DEKQBRA' nın meşhur rom;ı.nından 

yaziyeti izaha yeter. Habeş;stan me
~lesi çıkıp da İtalya Afrikaya asker 
giindermeğe kalktığı zaman Japon
yanın İtalyaya karşı düşmanlığı pek 
aşikar bir şekil almıştı. Tokyo hü
küm•ti açıktan açığa Romaya anla
tıyordu ki Habeşistanın mukaddera
tına karşı Japonya hiç bir zaman la
kayd kalacak gibi değildir. Buna 

kar~ılıklı bir anlaşma vardır. Sözün iktibas ve SESSUE H A YAKAYA- PIERRE 
Bunun lizPrine İtalya - Japon mü- kısası: Geçenlerde Musolini Pololo RICHARD wlLLM - MICHIKO TANAKA 

nasebatı başka bir şekle girdi. Oka- Oitalya gazetesinde neşrettiği ma - tarafı n dan t e m sil edilmiş büyük Fransız mrrı 1• 
dar ki geçen sene Roma ile Tokyo a- kalede açıktan açığa söylemedi mi BU FiLMDE : Japonyanın göz ko nı aştı•ıcı a şk evler inin 
rasında bir dostluk muahedesi bile ki bugünkü Uzak Şark meselesinde esra rı göııeriniz ö~ünd o canlanacaktır. 

a~kdH~ed~ild~·A·. _::Ja~poC~ny~a ~l1ı.~1y~anMı~n ~Şa~Urk~i ~İRt::2aıv~aA~Jap~on~;_,la~~il~e ~b~~r:be~ş~~d:~·r=ş=eJ.yh~şa~m~i~ı ~va~k§a§s•§T§u§·· §R~K~ç§E§~P§e§k~~T§i~i§R§K§~S§.ı§n§e§m§a~;;ı 
Tolstoi'nin şaheseri SÖZLÜ yakında 

1!!!!"'"'!"!'!'......,.....,....., ...... !!!!!!!<~.....,.....,....., ..... .....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,_9!!!!!!!!!!.....,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..... """"'!!!!!!!!""-!!!!!!!!-..!!!!!..,.""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!.....,!!!!!!!!.....,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!'!!!!!!!!.....,!!!!!!!!...,..~ efil 
. b" ı·zzeti rı ,.; vakkuf iradesi) nı ır 1'8' 

·~~k-'-'lJ"'·~-4 
ve muh a r e b e.s l, z 

ultanjlamicJin 
gizlı .J ı Ya-5e-Ct 

Tefrika No: 46 Y azen: ZIYA ŞAKIR 

Sonra, bu muzafferiyet haberlerinin da tam telgrafhanenin önünden kol
iliıvelerle halka neşredilmesini de tuk kapıya doğru ilerlerken, bu se
ayrıca ferman buyuruyorlar. Zatı fer de Yıldız telgrafhanesi müdürü 
devletinizin de, derhal mabeyni hü- Vehbi bey koşa koşa yetişmiş; 
mayuna teşrifiniği irade buyurdular. bir telgraf vurmuştu. Bu telgrifda 
Beraberce gideceğiz. da, şu satırlar yazılı idi: 

Demişti. Makamı samii ser askeriye; 
Serasker Rıza Paşa, tekrar meclis 

odasına girerek, Abdü!hamidin ira- [Bugün kemali şiddetle yedi bu -
desi mucibince zafer haberlerinin çuk saat kadar devam etmiş olan 
derhal neşrini Sadrıazam Halil Rıfat ımııhareb_e "etic;,.esinde, bu. akşa".' .sa-
p D h ·ı· N M d h p at on ıkıde, dıger mevzıler mısıllit 
aşa ve a • ıye azırı em u a- . . . • . 

.. 1 . "d •.. d Beş pınarlar kalesı dahı Aı·nı Barı 
şaya soy emı ... saraya gı ecegını e . . . • 
h be k b . . F "k B ıle zaptedılmış oldugıı, arz ı·e teb -a r verere , ma evıncı aı ey- . '· 

1 J f b . k. y ld şır '"' ınır, ferman. e aytonuna ınere ı ız sarayı-
na gitmişti. Yanya kolordu lıümayunıt ku-

mandanı, ferik Tali.. bir kere gülümsemiye baş-
larsa, artık bunun tevali etmesi pek Ahmet Hıfzı 
tabii idi. Nitekim, Serasker Rıza Pa- Saray, coşkun bir sevinç içinde 
~anın faytonu Yıldız yokuşunu çıkıp idi. Başk5tip Tahsin paşa ile bir kaç 

mabeynci Serasker Riza paşayı kar
şılamışlar .. Abdülhamidin ne dere
cede memnun ve mesrur olduğunu 

anlatmışlardı. 

İltifat, iltifatı takip ediyordu. Ma
beyncilerden biri, ser askerin kula
ğına eğilerek: -tebşir ederim, paşa 
hazretleri .. efendimizden işittim. Si
ze, Hanedanı ali Osman nişanını ih
san buyuracaklarmış. 

Diyordu. 

* (GAZİ OSMAN PAŞA) NIN BA -
ŞINA GELENLER.. 

Serasker Rlza paşa; biribirini ta
kip eden bu mühim muvaffakıyet
ler sayesinde, -o kadar tara!darlık 

1 ettiği- harbin mes'uliyetinden kur -
tulmuştu. Fakat ne oldu ise, zavallı 
(Gazi Osman Paşa) ya olmuştu. 

(Lormes) vak'ası rnhura gelip de 

1 

Abdülhamit, Serasker Rıza paşayı 

saraya celp ederek (Çit köşkü) ne 
kapar kapamaz; Rıza paşa hünk5ra 
haber göndermiş: 

- Bu hadise, hiç bir zaman bir 

1 

muvaffakıyetsizlik sayılamaz. Her 
harpte vukubulan bir şeydir. Bil -

hassa bu vak'a mevziidir. Ve orada
ki kumandanın idaresizliğinden i!e
ri gelmiştir. Efendimizin, Gazi Os -
man paşaya itimadları vardır. Gön
dersinler, tahkik ettirsinler. 

Demişti. 

Esasen Abdülhamit de bu fikirde 
idi. Onun için; mabeyn müşiri Gazi 
Osman paşaya derhal Yanyaya gi -
derek meseleyi tahkik etmesini; ve 
icabederse, derhal kumandayı ele a
larak vaziyeti ıslah eylemesini irade 
etmişti. 

Fakat; hususi bir vagonla İstan -
buldan harek.et eden (Plevne kahra
manı); daha SeJaniğe vasıl olmadan, 
(Be~pınar) kalesi zaptedilmiş .. he.rp 
cephesinin o cihetinde de muvaffa
kıyet başgöstermişti. Şu hale naza -
ran, artık Osman paşanın harp cep
hesine gitmesine bir sebep kalma -
rrıştı. Bahusus; Gazi Osman paşa !!:
bi yüksek rütbeli ve Ethem pa;adan 

lçok kıdemli bir müşirin cepheye gıt-
1 mesinin, ordu kumandanı ve zabita
nı üzerinde fena tesirler husule f;C -

tirmesi ihtimali vardı. 
Son derecede evham \re vcs 1;escli 

olan Abdülhamit, böyle noktalara 

çok ehemmiyet verirdi. Onun için, 
cepheden muvaffakıyet haberleri 
gelmiye başlar başlamaz hemer, baş
katip Tahsin paşayı celbetmiş: 

- Osman paşayı göndermek hu -
susunda acele ettik. Şimdi bu vazi
yette onun cepheye gitmesi; Ethem 
paşayı meyus ve müteessir edebilir. 
Çabuk kendisine bir telgraf çekin. 
Seli'ınikde tevakkuf etsin. Zinhar i
leri geçmesin. 
Demişti . Tabiidir ki, bu telgraf da 

derhal çekilmişti. 
Henüz Selaniğe muvasalat etnıi;ı 

olan Gazi Osman paşa, (tevakkuf i
radesi) ni alır almaz, son derecede 
gücüne gitmişti. Bunda da haksız 
değildi. Koskoca bir müşir, mühim 
bir vazife ile bir yere gönderilirken, 
yarı yolda böyle bir emir vermek, 
bir haysiyet meselesi telakki edile -
bilirdi ... Madem ki, kendisine böyle 
bir emir verilmişti, artık bu emrin 
tatbikına lüzum kalmamış olsa bile, 
hiç olmazsa orduva padişahın sela -
mını götürmek, vesaire gibi bahane 
ile cepheye kadar gitmesi li'ızım ge -

'

lirdi. 
İşte b sebepten dolayı gelen (te -

meselesi telakki eden Osınarı ıel' 
eien Başkatip Tahsin paşadan g 

grafa: 111''~' 
[Bu vaziyette Selanikde 1<

9 ıll· it e 
beni son derecede mütee55 trsı' 
Hatta, sihhatim üzerinde fena 

8
rf" 

1 husule getirdi. Zatı şahaneYeziıııC' 
diniz. Tedavi için Avrupaya 8 

time müsaade buyursunlar l ti· 
Diye, garip bir cevap v~rı:n:~i. O': 
O gün bir perşembe gunu dill~s 

man paşanın bu telgrafı. Ab etıııif, 
midi derin hayretlere gar l< 1<al'ıl8 
Büyük bir telaş ve heyecana 
rak: ııai 1 

- Allah, Allah .. Gazi paşa~ jı!J :ı 
mıza bir mesele mi çıkarma et1 1~ 
yor? .. Harbin şiddetle .de.va~ir ;•~ 
bir sırada, onun gibi muhırn uşifİ!l 1 , 
siyetin, bahusus bir saray mdedi~o e' 
Avrupaya gitmesi, pek çok haf' S 
dulara sebebiyet verir .. • zırı rııesırı··; 
laniktden bir adım ileri g~Ç f1 lıgsı, 
İyice tahkik edin. Eğer ~idde~ifl• jjl 
ise, derhal doktorlar gorı . 
an evvel, buraya avdet etsı!l· 

j 
Diye emir vermişti. , ,,~r) 

(Deı·arı• 
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Aksa rayda Hamlet'i ı--.. --=---· .. ~~·.~ .. -------

seyrettim !. 
Ertuğrul Sadi T ek'in tiyat
tosun.da meşhur Şekspirin 
liamleti nasıl oynandı .. ? 
,.. ~ J-. «Bizde halkın behi-
tnı hissiyatına temas 
<=derek memnun etmek 

ı Reniş göbeklileri, gö
beklerini oynata oyna
ta güldiirmek demek 
olan san'a t fikri yaşa-
~ıkca her hangi bir is
tıdadlı amatörün ta
nınnuş bir artist dere
~esinde muvaffak ola-
~hesizdir. » 

Nefes alışlar bile, işidilmeyen sa
londan ''HAMLET,,in sesi geli
yordu: 

- Siz kraliçesiniz, kocanızın kar
.deşinin karısısınız, keşke olamaz 
olsaydınız, benim de annemsiniz! 

llHffltJlllllllUllflltlllllllMUIHtUllUllUIHHlll lO lltttııuıınıutı•lllUlllllUlllUllUIUIUUUllltlllfUIUttlJltJtltllllUllllfltUUIJllU•IHUHIU• 
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Yazan : Nusret Safa Coşkun 
kemmel teknik, bir sahne var mıydı? 1 

ikincisi: 
----------"· ------· 

Yeni bir film ini s eyredeceOin lz genç y11a ızla rdan Anne V e le rl o 

~~--~ ----
l Çin Hindlstan a dönen Hlnaıı m ülteciler 
.ıee,~r - Japon muhareb · ·· " d 11· d' d 1 d ·· "il oz,.,.,a v esı yuzun e tı ın ıstan a son zaman ar a mu.-e {li ... ga b l 
1'Ql' derek k ~§ ~mıştır. Şang-da bulunan ı:e orcıya ticaret maksa-
~l'llı'ttıeın1eke~~ ·t.ıle ış .~üç sahibi ~ U§ bulunan bir çok Hintli şimdi tek
clitı lflatdır ;rıne donmiye. yeniden 1ıayatlarını tanzim etmiye mecbm• 
ı:>erıQtı. hiiJc.u~ ~n. günlerde Hindistana dönenler 700 kişidir. Bunlar Hin
t_ıı(dcı;cıp.taıı gıı et~nın par.asile geri getirilmektedir. Bıınların çoğu vaktile 
lrıflil~ı;tıı lleni;ı§ ~lup §tmdi tekrar H indistana dönerek lıayatları;;ı kazan
~~~~ 9azeteıee~ 1.ş bulmıya mecbur olmuşlardır. Bu ise kolay değildir. 

11
eti Kalk:,tnın Yazdığına göre bu mültecilerin vaziyeti mii.şldildür. 

otaya getirilmişlerdir. 

Aksaray muhitine ciddi bir tiyat
ro kazandırmak azminde olan dos -
tum nicin bir komedi ile ve vahut 
daha p~püler bir piyesle perdesini 
kaldırmıyordu? .. 
Kafamın içindeki buna eklenen 

bir sürü mülahazalara takılan istih
famlara birer cevap almak ve hem 
de dostumun neler yapmak tasavvu
runda olduğunu öğrenmek için ken
disini görmekten başka çare yoktu. 
Ben de öyle yaptım. Temsil günü 
kendisini Fatihteki apartımanında 

aradım. 
Ertuğrul $adinin apartımanı bile 

tiyatroya benziyordu. Misafir odası 
iki t~rafa açılan kırmızı bir kadıfe 
perde ile ikiye böHinmüştü. Burada 
perde açıp kapamak sartılc mi.ıkem
mel prova yapmak mümkiin ... 

- Sen yabancı değilsin, kusura 
bakma .. diye üzerine çektiği hır pan
talon ve frPnk gömleğıle içen giren 
Ertuğrul Sadi. elimı uzatırken gü -
lumsediğimi görünce: . 

- Yoksa dedi, s"n d" Aksaravda 
temsil verPceğim icin bana akıl tav
siye elmeğe mi gddın ha! .. 

- Hayır, bilakis. Bu hareket sa
na akıl tav!\İV" etmeP,i değıl, tcşck -
küt ii ic<ıp ettirir. Demek Aksarayda 
oynıyacağıııız için hayret edenler 
\'ar .. 

Elile sorar mısın gibi işaret etti: 
- Kimi görsem bana ne yapı •or-

Karşı karşıya 

sun diyorlar. Her arkadaşım bu işde 
hata ettiğimi söylüyor. Bir artistin 
Aksaraya inmesi sukuttur! diyenler 
var. Fakat ben meseleyi şöyle düşii
nüyorum: Aksaray İstanbulun en 
kalabalık bir köşesidir. Ve bu civar
da her zümreden adam vardır. 

Odada san'atkarın refikası Bayan 
Suat ve genç aktör Lemi var. Ertuğ
rul Sadi ayakta elleri cebinde eser 
sahneye koyan bir rejisör edasile 
anlatıyor: 

- Ben bir yer hakkında hüküm 
verirken yerin fenasını ve iyisini 
düşünmem. Orada yapılacak işin i
yisi veya fenası mevzuu bahistir. 
Neden Beyoğlu ve neden Şehzade
başıdır da, niye Aksaray, ne bileyim 
Topkapı değildir. 

Çıktığımız. doğduğumuz, büyüdü
!;riimi.iz yerleri istihfaf edip kozmo
polid tefekkürü taşımaktan ise ol -
duğumuz gibi görünmemiz daha 5-
kılfıne bir harekettir. 

Ben Aksaraya beş yüz kişilik ye
ni, temiz, modern bir tiyatro kazan
dırdım. Bence Aksaraya jnen artist 

küçülmez. Her hangi bir yerde, her 
hangi bir semtte fena temsil veren 
san'atkar küçülür. Amatörler de da-

hil olmak üzere yirmi kişilik bir 
temsil heyeti yaptım. Bunun dokuzu 
dişidir. Ve bu küçiik tiyatroda sah-

.ıuuuıuıuıut,...Hıuuıu11ıınt1ıtuunuınınnıuıu111111uuuuıu11uıuıuıuıuunınuıınıuııuu nunıı uuou• ıuuu11111uu11111 ..._11111uı11tınnı111NıuHnııı111unt11n1111111u11u1111111uuı111111u11uıuu. 

Holivutta 
Haydutluk .. 
Holivuttan bildirildiğine göre iki 

1 sitahlı haydut Holi\rutta yeni bir 
1 vak'a çıkarmışlar ve 30,000 İngiliz 
lirası kıymetınde mücevherat çalıp 
kaçmıya muvaffak olmuşlardır. Bun
lar silahlı olarak bir mücevheratçı 
diıkkanına girmişler \'e orada ken -
dılcrine bazı kıymetli mücevheratın 

gösterılmesini istemişlerdir. Bu bıl
yük bir mağazadır .. Ho!i\'udun film 
müesseselerindcn ve yıldızlarından 
bazısı bu dükkanın karına ve serma
yesine ortakdırlar. 

Haydutlar en kıymetli pırlanta ve 
incılerı istemi lerdir. Bunları içi mü
cevherat dolu biiyuk bir kasamn ö
nüne gotürmüşler, dükkancılar ora
dan aldıkları kıymetli taşları gös -
termeğc- bası, mışlardır. Fakat çok 
geçmeden bu ha, dutlar silahlarını 

çıkararak dükkancıları tehdit edi -
verince ötekiler sinmiş. haydutlar 
da kasanın mücevheratını alarak 
gitmişlerdır. Bunlar tabıidir ki yük
te hafif pahada ağır şeyleri almışlar
dır. Aldıkları . eyler arasında sine -
ma vıldızı Simone Simonun 2,000 
İngilız lirası kıymetindeki bilezik -
leri de vardır. Aktiris Billi Yorkun 
kıymetli yüzükleri ile dört köşe ke
silmış bir pırlanta vardır. Bu pırlan
tanın kıymeti 5,000 İngiliz lirası tut
maktadır. 

Ladam O Kamelya 
Kimdir? 

Yüz yll evvel Paris 
kraliçesi ari Dub
les Yeni e irildi 
( Sarabernar) dan, ( Doze) den, 
f P ovan Perntan)dan sonra, (Gre
ta Garbo)da her gece sevgilisinin 

kolları arasında ölüyor. 
Yazan : F. Sermet ls tanbul 

bi -şüphesiz o da- unutulup gidecek
ti. Fakat bir muharrir tarafından 

sevildi. Ve bu sayede ebedi bir şöh-
ret kazandı. · 
Heışcyi öğrenmek merakında o -

lanlar; Liıdam Okamelyanın hayatı
nın en gizli noktalarını araştırdılar, 
odasının rengini, familyalarına kaç 

.. frank verdiğini, hangi kitapları o -
kuduğunu bilmiyen yoktur. 

Alfonsin çok fakir bir aileye men
,,,,,.,, . ....,.,..,. suptu. Babasına (bahriye sihirbaz) 

derlerdi. Son de: ece çapkın ve bü -
yücülüklc meşhurdu. Bütün köy 

nelerimizin eski iyi piyeslerile yeni halkı onun çapkınlığıhdan, sefaha -
bazı eserler oynıyacağız. Elektrik tinden çekinir, korkardı. Daima sar-
ve sahne tezyinatı mali kudretimizin hoş, vefasız bir koca, merhametsiz 
müsaade ettiğı nisbettc mükemmel bir baba idi. Karısını, çocuklarını 
yapmağa çalıştık. h<.'r dakika azarlar, günde bir kaç 

Başladığı, bir muhitin fikri terbi- posta döverdi. 
. Arman Gotye, her gece, dünya si- l Karısı kederinden öldü. Uzaktan yesıne hizmet etmek gibi asil işin ve 

feragatkar teşebbüsıln heyecanı için- nema perdeleri üzerinde, Arman Dö- bir teyze kızı Alfonsini yanına aldı. 
de bulunan sevimli san'atkfıra sor- valin kolları arasında ölüyor. Grata Küçük kız bir müddet dilencilik 
dum: Garbo, La~.am Okam.e~yanın ~ş~ ~e yaptı. Tarlad~ çalıştı. serbest bir ha-

- Repertuarda neler var?. Eser- acılarını gostermek ıçın san atının yat yaşadı. (Bahriyeli sihirbaz) kı-
l . h" .. . . "h . . ? bütün inceliklerini sarfediyor. zının ahlaksızlıklarına karşı kahka-
erı mu ıte gore mı ıntı ap ettınız... L.d Ok 1 "l 1· .. ı 

B lı d a am ame ya o e ı yuz y1 o- ha ile gülüyor hatta onu gu"zelliğin-
aşını sa a ı: F '- k" M M ' 

H k . Ak d luyor. a~at es ı on arter me - den istifadeve teşvik ediyordu - ayır, atıyyen saray a tem- . . . J • 

'l ' d"V• . d'. .. .. B zarlığındakı mezarı daıma taze çı - Alfosini 16 yaşında, havatın her 
sı \er ıgımı ııı.:unmuyorum. u kl 1 .. 1.. -

:. çe er e sus u. . t" ı·· 1 t tt S f l tl ·nı semtte kendisini çok yüksek addeden . · . ur u acı arını a 1• e a e erı 
.. .. .. . . . Bu eskı aşk macerasından bıraz ad N'h · t b sefil ha • tt kulturlu muhıtlere nısbetle tıyatro . yaş ı. ı 8) e , u ~ ~ a an 

seven uyanık bir halk var. Bunun i- bahsedelım; ~urtulmaya azmetti, Parise kaçtı. 
çindir ki oynıyacağımız eserleri tür- Margarit Gotyenin asıl ismi (Al - llk e\'\·~l bir manav yanında çalıştı. 
lü mülfıhazalarla bir tasnife tabi tut- fonsin PJes) di. Ve Kontes Döples o- Sonra bır şapkacıya çırak, sonra ha
mak lüzumunu hissetmiyoruz. Bu larak öldü. Bir çok maceralarla ge - v~i bir. kadın, daha ~onr~ ~a ~i~~r 
küçük ve mütevazı tiyatromuzda çen hayatı cidden tetkike değer. bır f~hışe ol.du. Zengın bır Ingılızın 
Hamidini Eşberini ilk defa tam ola- Pariste bir kaç mevsim güzelliği, sayesınde kıbar sosyetelere, kibar 
rak oynıyacağız. zarafeti ve israfı ile saltanat sürdü. sefahat köşelerine girdi. Artık yük _ 

_Tam olarak mı?. Yirmi üç yaşında öldü. İnsanların sek, mevki sahibi adamlarla düşüp 
_Evet.. niye şaştın? .. Şimdiye ka- hatırasında bir müddet yaşıyan, son- kalkıyordu. 

dar •Eşber. tamam olarak hiç bir ra silinip giden bir çok kadınlar gi- (Devamı 7 inci H g/ada) 

yerde oynanmamıştır. Sahneye ko
yacağımız yeni eserler arasında Hay
ri Fahreddinin Diktatör ve genç ya
zıcıların Beşler klubii, Sevda Maca
mı, Mitralyoz Hakkı, Karmakarışık, 
Kendimi arıyorum, gibi piyesleri de 
vardır. Ve ... 
Ertuğrul Sndi ve dedikten sonra 

durdu. 
Sordum: •• 
- Evet. \'e .. 

Dostum bu sünlimi bekliyormuş 
gibi devam etti. Fakat sesinin tonu 
bir p 0 rde daha yüksekti. 

- Nazım Hikmet de, dedi, heyeti
!lJf!vamı 6 ncı aag/amızd.ı) 
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Yazan : rı . Slileym 

(.1 (net 6ag/adan dcocm) 

mize yeni bir piyes hazırlamaktadır. 
Eski eserlerinden evvelki sene Şehir 
tiyatrosunda oynatılan cUnutulan 

1ercüaıe •o lhtlbu hakki mahhudıır Adam> da repertuarımıza dahildir. 

' 

- Heyette tanınmış olarak kimler Ba ka gişesi gibi işleyen meyhane. var?. . . . 
• - Hıç hır kımse'. 

ŞOri2yıdevlet izaıarı nerde içerlerdi ? 

Tevekkeli san'atkarın azaldığı ve 
hatta hiç mevcut olmadığı bir dcvır
dc gelerek, Mevlevihane hücresinin 
renkli bir göğe bakan dar pencere
sinde yeni ufukların renklerini se-
2en, rindlikle çelebiliği beraber yü
rüten (Galip dede) : 

Meyhaneyi seyrettim, uşşaka mu
taf olmuş 

Teklifü tekellüften, sükkanı muaf 
olmuş 

Bir neş'e gelüp meclis bihavfü 1ıı-
laf olmuş 

Gam sohbeti yô.r olmaz, meşrebleri 
sô.f olmuş 

Aşıkta keder neyler, gem halkı ci-
hanındır 

Koyma kadehi elden, söz piri mu.-
ğanındır. 

şı Ahmet Rasimi matbaadan alır, 
doğruca buraya gelirlerdi. Ekseri -
yetle ben de yanlarında bulunur -
dum. 8 - 9 yaslarında bir şeydim o 
zaman ... 

Babamın arkadaşlarından Harici
ye memurlarından Refet - Meşhur 

Zinet Hanım kahyası Ömer Efendi 
zade - Şürnyı Devlet muavinlerin
den Nihat - Şimdi mezbahada mü
dur - • Sadaret mühimme kalemi hu
lef asından Suat - Meşhur hattat Sa
mi Efendi damadı - • Şürayı Devlet 
başmuavinlerinden sakallı İbrahim, 
Nafiz, Sadaret teşrifatcılarından Ta
lat, Sadaret mühirnme kaleminden 
Asım ve Şevket - Beşi de öldü - Bey
ler de Papinin devamlı müşterile
rindendi. 

,. 
1 

İşlerim vardı. Fakat Aksarayda 
(Hamlet) in sahneye konulu5u gibi 
tarihi bir hadiseyi tesbit etmek için 

1 
iki eUm kanda dahi olsa koşmakta 
tereddüt ctmiyecektim. Bu da,·cte 

icabet için, her şeyden e\rvel, hal -
kın eseri nasıl karşılayacağı merak 
ve tecessüsü bir kat daha istek veri
yordu 

* 

lstanbul muhteliti e,f le mu~tel8itine hazırlık olmak uzere dun ' 
muhteliti ile karşılaştı 

A. muh eliti iyi bir oyun-o tr11ya adı. sıt 

1 
na mu a >il • mu teliti ca ı bir oyun 

çı ardı. e ice 3 • 3 berabere ..• 
- ---·,-~- ı· · ettrıer Macar maclanna h.1Zırlık mü - yaparak beraber ığı temın 

51 · B ld d · d f ~nm }latıı sabakası, uzun zamandanberi futbol 

1 

u uç go e e mu a a ... 
maçı seyrctmiyc hosrct knlmış bir- vardı. . .. k dtır" 
çok meraklıyı Kadıköy Fenerbahçe A muhtelıtı dun, nedense ço.. fıı.ıı 
stadına toplamıştı. 1 giın ve bozuktu. B~l~ıassa mu~:cak 

fstanbul A muhtelıt, B muhteliti aksıyordu. Hafta ıçınde yap Jctıı· 
ile karşılaştı. Son günlerde tekrar bır ıki ekZl"rsiz~e.n sonra bazı:~~dıf· 
canlanan tek takım daha kuvvetli- \aı·da esaslı tadılat yapmak l~ • rs 

k . f"k· 1 . . . bilah3 dir Fıkri esas tutularak A muhtı:>liti Bu hususta ı ı ·ır crımızı 

daha ziyade Fenerbahçeli futbolcü- yazacağız. 

)erden teşkil edilmişti. M. KEMAL CAJ{ 

• Takımlar sahaya çıktığı vakit iki 
tak1mı karşı karşıya şu şekillerle 

gördük: 
A muhtelıti - Cihat - Lebib, Fa

ruk - Reşat, Rıza, Esat - Niyazi, Na
ci, Bülent, Fikret, Orhan. 

B muhteliti - Nuri - Ruhi, Baha
dir - Enver, Kemal, Sadettın - Tur
han, Muhteşem, Şahap, Liva, Daniş. 

Hnkcm Adnan Akındı. 
İlk dakikalarda her iki takım da 

durgun. Hücumlar karşılıklı oluyor
du. Devrenin beşinci dakikasında 

Bülentten gayet güzel bir ara pas a
lan Orhan topu nefis bir şiltle kale
ye gönderdi. Fakat avut oldu. Bu su
retle B muhteliti ilk tehlikeyi atlat-

. et· Sipahi oceğ1nın tertıp 
1 tiği konkurlerln iklnci5 

çok muntazam oldLI 
. ·ğ· kOt1' Sipahi ocağının tertıp cttı ı ;tı 

. "kl . .k. . sonuncu:. kurıpı enn ı ıncı ,.e 
uw dün yapıldı. Müsabakalar çok rn 

taza rngeçti. . cic 
Konkurlara saat tam 14 de bın dı 

arabalarının geçit resınile başlan bB' 
Bundan evvel yapılan binek arn 

b. ·ncJ• 
Iarı müsabakasında Veysel .. ı:\ıcıl 
Fikret atlı ikinci, Dehşan uçu 

oldu. • . ded{ 
Sakarya mükafatı - l\ianı a 

12, yükseklil· 1,10: y cıı· 
1 dakika 3 sanıyede Doganla 1 

vit birinci Mekik ile Melahat AJcst;; 
' ~ ··ne .. ikinc!, Efekızı ile Süreyya uÇU 

oldu. · 11· 
D .. - "k .. b k s Mnnı uşurçı musa a ·a ı - ..• 

dedi 24, yükseklik 1,25, mani ~tl~tl 
ren diskalifye oluyordu. Astc~Jl'leıt 
Kudret birinci, Cavit ikinci, Tfgrl1 
Faik üçüncü oldu. d di 

~ . a c 
Ankara mükafatı - Ma.nı G"rııl 

12, yükseklik 1,25, Vural. ı_Ie . ;dtl· 
birinci, Caziolc Ertopçu ıkıncı_ 0i 

8
• 

Sümerbank mükiıf.atı - .~'1aÖ cil 
dedi 14, yükseklik 1,50, Eyup 11 ce 

G .. k "k" cı· dere birinci, Cevat ur ~an ı ın 

bir dakika 44 saniye. . 
8

• 

Sipahi Ocağı mükafatı - Mfı~ 
50

. 
dedi 12, vükseklik 1,25, genişlik. "

0
· 1• • • 1 

Çankaya ile Orhan A:zi: ~!rı~~ ~Jdtı 
ga ile yine Orhan Azız uçuncu sO 

Binicilik okulu mükafatı - e 
ctre' santimden başlayarak 1,30 rn .... 

• ·ı· bu ınu kadar vükselen altı manı ı . c' 
J • ·rırı " 

sabaknda Olga ile Orhan Azız ~ı . ciı 

Öcü ile Asteğmen Kua~~t.. 1~1n01• 
Mekikle Melahat Akse! uçuncu 
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aDam 
O Kamelya 
Kimdir? 

( 5 inci •09/aclan clevam) 

ittihatçlların 
rolleri 

donanmadaki 
neydi? 

' İnceleşti. MalUmatını arttırdı. J\z 
sonra kaba köylü kızı, şuh, zarif bir 
kadın oldu. Zekası tatlı ve nükteli 
sözlerile, çapkın jestlerile san'atkar
ları, musiki severleri, şairleri etra
fına topladı. 

A mira/ Vasıf, komodorun kar go/aga 
bağlandığını tekzip ediyor 

Amiral katibirıin hatıralarındaki 
yanlışlıklar ve Rauf Kaptan 

Bır çok aşk mt<ceralan geçiren bu 
kadın, hayatının sonlarına doğru 

(Mari Vagolt) un sevdalısı meşhur 
piyanist (Jist) e tesadüf etti. Ve onu 
şefkat ve sevgi ile sardı. 

Mari Vagolt Pariste yaşıyor, Jotj
san, Sentbo, Emil Jirar, Lamone gi
bi zamanın <m meşhur ediplerile dü
şüp kalkıyordu. (Jist) e daima mek
tup yazıyordu. 1847 de Ladam Oka -
melyanın ölümünü haber verdi. O 
cevabında diyor ki: 

,/44.tııiral V a..ı:ıf'm beyanatı deı·am 
eıı~~~r. Ancak Amiral dün de i§aret 
~fit_. gibi Balkan harbine geçmez-

0nce diğer beyanat sahiplerinin 
oUer· 

c ••• demek zavallı Doples öldü! Bu 
k "d"? daha birkaç nokta üzerinde ce\·ap- 1 kamaranızdaki müna aşa ne 1 1• son aşkım olan güzel kadını, şimdi 

larınızı rica edeyim.. 8 - Hamidiyenin donanmadan ay- kimbilir, hangi ıssız bir mezarlıkta, 
Dedim ve.. suallerimi sıraladım. nlıp Akdenize çıkması ve cevelan - soğuk, karanlık bir mezarda yatı • 

Bu sualler bir seri idi ve on bir tane lar yapması doğru bir hareket midir? yor. Kendisi son ziyaretimde bana: 
idi .. on birini de birden sıraladım 9 - Gazetemizde terciime ve nak- cÇok yaşayamıyacağım; ben garip 
ve .. sonra hepsi için kendisinden ay- leylediğimiz Yunan Amiral muavini- bir kadınım, nereye sürükliyeceği -

Ilı ıne bazı işaretler yapmakta ve 
tıo~harririmizin tereddütlü kalmış 
tQ talar hakkındaki suallerine ce -

1> Vermektedir. 
l(ı;ıu1ıarriTimiz dün bıraktığı nok -
eı an bugün de miilakatına devam 

'11C!ktcdir.] 

/\ . . . 
llltı nıı:aı Vasıf, zeki ve hırçın yakı
~ ı gozlerini gözlerime dikerek sö
ba:onanma kumandanı katibi bin • 
\e İhsanın naklettiği hatıralara ve 

rı ayrı cevaplar aldım. nin 1ı.atıratı 1ıakkındaki miitaleanı::: mi, nasıl taşıyacağımı bilemediğim 
Sorularım şunlardı : nedir? bu hayata daha fazla tahammül e -
1'- Balkan harbindeki donanma, 10 - Amiral Kondoryotisin her demiyeceğim ... > Demişti. 

tabiriniz veçhile nıateryal hakkın • ilı.i 1ıarpteki harekatı 1ıakkında mü- cPariste iken bu güzel kadına kar-
daki mütaleamz nedir? taleamz var mıdır? şı hissettiğim bağlılıktan size açık-

2 - Balkan 1ıarbiııdeki personel 11 - lkinci harpte mu1ıasmı do- ca bahsetmiştim. Kendisi ile bera • 
lıakkrnda 1le diişünüyorsunuz? rıanmada ecnebi miite1ıassısla.n. oldu- ber bir Avrupa seyahati yapmak is-

3 - Rauf Beyin, hücumişaretini ğuna siz de kani t•e kaa 'misiniz? tiyordum. Şimdi bütün bu arzular, 
görüp görmediği hakkındaki kanaat Amiral bu on bir sualimi dinledik- ümitler bir serap oldu. Çünkü artık 
ve tahkikatınız? ten sonra : o yaşamıyor, öldü. Şu satırları yazar-

4 - işareti görmediği takdirde bi- - Hıhhh... ken güzel hayali gözlerimin önünde Sil{alara getirerek devam etti: 
tan' Donanma kumandanı katibi İh-
~ <=fendinin hatıratına gelince: E

illtJ' bastırdığı vesiknlarla ve bir de 
b 1~?~a pek iyi kaldığına emin ola • 
fa ığı şeyleri söyleyivermekle ikti
taı "e hatta buna ilaveten {bu batı -
ela atıııı okuduğu diğer arkadaşlar -
ır~ Sirayet ettiği pek haklı olan) it
llıek_tc1Iığa bir mikdar da hücum et
ıyi le hatıratına hitam vereydi daha 
llıe 0~ur ve böyle bazı tczadlara dü~
tı-.~ış _bulunurdu. Mesela: .Ne za -
be;rı kı Ramiz, Remzi, ve Hamdi 
halt e ~üyükdercde donanma~·a ilti 
l Jt ettıler, donanmaya da ittıhadcı
~b l'Uhu orada girdi ,.e süvarilerle 

le, mademki müstakil idi ve madem- Diye bir dikkat işareti yaptı Ye : canlanıyor, kalbim eziliyor, sızlıyor, 
ki Averof ta sıkt§tırıldı deniliyor; o - Anlıyorum, anlıyorum ki, ısra- gözlc>rim kararıyor ... > 

{I ~ler arasında bir çok tebeddülat 
liaıb ar~aşalıklar vukubuldu> diyor. 
'lına u~ı ben Ramiz beyin ittihdcı 
~ i ~ıgına pek eminim. Hatıratın -
tı~ ~tıhadcılara hücum etmesi de bu-
~ısba! eder. 

do~ <!lnıı beyin ittihadcı olduğuna 
~'tusu pek emin değilim Hamdi 
rcd e gelince: Mumaileyh Büyükde
~ilııe· ~ğil, ancak donanma bilahara 
ta -:~alede tahaşşüd ettikten son-
~. lihak etmiştir. 

rııq ınaenaleyh Büyükdercde donan-
:Ya ruh r1· · · t· :ı;ı ı an gırmemış ır. 

ı t arbaros SÜ\•arisi Enver Bey İtti-
~~;ların tesirile donanmadan çı -
~a k llıarnıştır. Bilakis mumaileyh 

hı •Utnandan Nazım Paşanın eski 
le ı.ı ası ve mutemedi olması hasebi
~ ltdllıUr ve muamelatı bahriye hak-

'oi:U a. kendisile istişare etmek üzere 
~aı81 rnüşavir olarak müşarünileyh 
dar hndan alınmış \'C vefatına ka
~~lt Q,r gün nezdinde bulunduğu da 

ltrı CSce rnalum bulunmuştur. 
tı Ciro~ ~.arbindeki donanmanın bi
a~~ donuşü yani ric'ati ile Boğaz 
bıte~a tekarrüptc düşman üzerine 

ıtar gidilmesi hususunun terki 
~ ılt?tana dümen kırması hakkında
liı t:ci dönüş biribirine karıştırıl

k•;ı · Y~ni ikinci dönüşte geçen 
l ec khırıncide olmuş hissini vcre

Sı.: t Şekilde yazılmıştır. 
i·!ıcı:::i~crin, zabitlerin tebdili hak

ta b·ı ıfadede dahi sehiv vardır. 
~ ll!t \' ız do~anmaya iltihakta süva

tp .e Znbıtler kimler idiysc badel
r~lt<ıblnfikakimizde de yine bu mü-
) at a 
Orlcırd .Ynen donanmada bulunu-

~ l.ıtıcıu~· Ben, bir zabitin bile tebdil 
lit t;Unu bilmiyorum. 

~~ ·tıci 
b ..ıtı 1' rnuharebe esnasında Barba-
~ Urnanda köprüsünde geçtiği 

itrdır, 0~nan macerada isim hatası 
~ liı-1 Uhatabım gayet muti ve 
~ c] .. ~1.an Yaver Yüzbaşı Abdullah 

h "6ild· <ta ı. 
"ı1 ti> ct·· " .. 
tq tıcıa11 on~şunde asabı bozulan ku-

halde kendiliğinden hücum etmesi rıma rağmen bazı kurnazlıklarla be- Lô.dam Oka.melyanm mezarınaa 
icap etmez mi idi? ni daha çok söyletmek ve_ mevzuun Bir noter, 9 şubat 1847 de Madlen 

5 - Donanma 16 kerte dönmesey- derinliğine, içyüzüne sokmak isti • caddesinde (11) numaralı apartıma-
di, yani ric'at etmeseycli netice ne o- yorsun !.. na gitti. Ve üç gün e\'\'el ölen Kon-
Zurdu? Dedi ve .. il5.vc etti: tes (Döplesi) nin metrukiıtını bir 

6 - Birinci harpte 16 kerte dön- - Bu suallerine cevap yok.. deftere yazdı. Evrakını muhafaza 
dükten ve Boğaz ağzına hareket e- - Aman Amiralım.. Asıl tarihi altına aldı. 

dildikten, Averof ta fırkasının ba§ı- aydınlatacak ve henüz mübhemiye- Apartıman, felôkete uğrıyan bü -
na geçtikten sonra niçin tekrar düş- tini muhcıfaza eden noktalar buniar.. tün evler gibi matem içinde idi. Va-

d ·· · ·d·z d" bu lar zolardaki kamel"alıır solmuştu. Ya-man onanması uzerı11e gı ı me ı. n ... J 

Ve Remzi Beyin, askere yemek ye- Dedim ve .. uzun uzun kendisini tağın başucundaki komedinin üstün-
dirmeyi ba1ıane ederek bu hücttma iknaa çalıştım. Ondnn sonradır ki, de açık bir kitap duruyordu. Elbise 
mani olduğu doğru muduT? - Peki.. kısaca.. dolapforı, hizmetçiler tarafından bo-

7 - Birinci 1ıarp dönüşünde, Na- Diyerek cevap \'ermiye razı oldu. şaltılmıştı. 
raya gelindikten sonra Raııf Bey ile (Devamı var) Apartıman 6 odadan ibaretti. Ve 

6000 Habeş 
(4 üucı7 ıogfad~n a'~vam) 

da olan Gcnya ... Nairobi denilen bit 
yer vardır. Burada da 6000 zavallı 

Habeş gdmiş bulunuyor. Kadın, 

erkek, çocuktan mürekkep olan bu 
Habeşler hayatlarını kurtarabilmek 
için Şarki Afrika imparatorluğundan 
kaçarak İngiliz miistcmlekesine gel
miştir. Bunlara bakan iki İngiliz ba
yanı vardır ki mültecilerle meşgul 

olmağı kendilerine iş edinmişlerdir. 
Birisi Mistres Bonen. diğeri de Mist
res Genna isminde bir hekim bayan
dır. Her ikisinin de kocalan vardır. 
Kocalarının da Genyada i~leri 

vardır. Fakcıt bayanlar çadırları a -
larak orada oturmağa bnşlamışl;,;r 

ve zavallı Habeş müllecilerile meş
gul olmağı kendilerine en mühim 
bir iş edinmişlerdir. 

Bir çok da yetim Habeş çocuğu 

vardır. Her gün 2,000 Ha~ çocuğu
na süt Yerilmektedir. Bundan başka 
yaşı büyümüş olan Habeş kızların -
dan çoğu da hastabakıcı olarak ye -
tiştirilmekte<lir. 

Siyah Habeş kızları hastabakıcı1n
ra mahsus olan beyaz esvabları gi
yince çok iftihar duymaktadırlar. 

Gcnyaya iltica r.den Habeslerden 
sağlam olan erkeklere başka işler 

verilmiştir. Bunlara yeni yeni ev -
ler yaptırılmakta, inşaatta çc.lıstırıl
maktadırlar. Bazıları Habeşistandn 

İtalyanlardan canlarını kurtarmak 
için kaçıp gelirken orada bıraktık -
ları evlerinden bazı eşya da kurtara
bilmişlerdir. Şimdi kendi yaptıldarı 
yeni evlerine bu eşyaları koyarak 
tanzim etmeğe başlamışlarclır. Fakat 
gelenlerin bir kısmı da mcc!'uh, has
tadır. Bunlara bakmak için tngiliz -
ler hastahane yapmışlar, yatırmış -
)ardır. 

Hastaların mikdart 176 dır. Bun -

"Mes'ut izdivaç,, 
Nasıl oluyor! 

zamanın modası üzerine (Lui Flip) 
tarzında döşeli idi. Kontes çuha ku
maşları, müslinkti dantelalan çok 
severdi. Pelscnk ağacından yapıl -
mış karyolanın vişne renkli saten 

( 4 üncü sahifeden devam ) kaplı geniş bir yatağı, işlemeli be -
Maamafih bir İngiliz gazetesinin de- yaz müslin yastıktan vardı. Salon
diğine göre insanları başlıca dörde daki kanapeler, koltuklar kırmızı 
ayırmalı imiş, Başlıyalım: çuhcıdan \'e satenden kaplı idi. Oda-

1 _ Realıst insanlar. 13un ·ar ha • nın bir köşesinde yüksek bir sehpa 
yatın ncıhklarını. tatlılıklarını oldu- üzerinde küçük bir incil göze çarpı
ğu gibi kcıbul ederler, hayalata ka • yordu. 
pılmazlar. Derler ki: fazla şey um _ Dolaplarda beyaz keten yatak ve 
mayınız. Ümitsiz de olmayınız ikisi sofra takımlan, bir kadife. tafne ve 
ortası. izdivacı da öyle parlak bir dantd51ı 50 rop, G8 eteklik, 45 sa -
şey diye tasavvur etmeyiniz .. Bunu bahlık, 14 çift ayakkabı, bir sürü çi
bi1akis üzüntülü bir iş biliniz: ve 0 • çekli ve kordeJah şapka vardı. 
na göre hazırlanınız. Bir de izdivaç Kütüphanede Lamnrtinin, Vnltras-
d ,_ h · · . · d .. k konun, Aleksandr Dömaperin cser-
emeı; er şeyı evın ıçın e gorme ·; 

1 
. b 

1 
d 

k d hd . k d en u unuyor u. hayatı o a ar mn ut sa) ma e - ,
1 

h . 
1 

b"t•· b 
1 

· 
Y•ıd· E ,•b 1 . k 1 ı\ u ammm er u un u şey erı 
gı ır. } ayan ar, oca arınızı sa- ı b' b" ld .. d . a·ı 

O 1 . k h . t ırer ırer e en, go7. en geçır ı er, 
yınız. n ar sıze pe e emmıye ''er- . . . 
d ·kı · b" 1 b h d k k tetkık ettıler. Sonra ehcmmıyctsız ı crı ır şeye en a se er en ar- . 

] d kl S . d bn klYmet koydular: 17,000 frank.. 
şı arın a uyu amaymız. ız e ey · .. . .. . 
b ,ar k ı d"kk t d. . Fakat muzayede hıç umıt olunmı-ay. , arı arınıza ı a e ınız. , b. . . . 
O la lb d ·· d b h d k } an ır netice verdı: Bu kıvmetsız n r e ıse en, sus en <:ı sc er ·en . ~ 

al .k ·ı d. 1 · · H t • eşyaların her bıri, Mariyi sevenler n a ı e ın cyınız. aya ın mana- .. . 
Sın b·ı"n b k d 1. .. .. . tarafından yuksek fıatlarla satın a-ı ı " ır ·a ın e ıne supurgeyı 
] . . _ _ .. hndı. Ve bu suretle elde edilen (95) a ır. evım supurur. . • 
2 G 1 l . b k" B . . bın frankla Ladam Okamelyanın, - e e ım e ara: unun ışı • 

gu··c·· ı · 1 d ti h 1. ıson hastalık aylarında yekunu kaba-u ev enmış o an os arının a ı- b 
1 

öd d" 
ni, hayatını tedkık etmek, dedikodu ra~. orç an. en. 1• 

'
yapmaktır. Evlileri tenkid eden, h .ı.;ık.tke. hhakikı Ladam Okamelyanın 
ke d ; g'b· b k. 1 k l ··Y t ~ a ·ı ı ayatı ... n . ı ı e nr ara a ı ogre mege t 
kalkar B k • f"k · · · · t· F. SERMED STANBUL . e arın ı rınce ıyı ım ızaç 

'şöyle olur: Karı koca biribirlerile i- ı-· ' yi geçinmeli, eğlenceleri müşterek stanbul komutanlığı 
olmalı. Karının en büyük düşüncesi Satınalma Komisyonu ilanları 
evinin işleri olmalı. Fakat kocaSJ da -------------
karının her iyi hareketini alkışla - Birinci Topçu alayı levazımınca 
mağı ihmal etmemeli. Çocuklara ba- gününde alınacak taze sebze için mü
kımda karısına yardım etmeli iki teahhidine \'erilmek üzere 21 lira 50 
taraf da münakaşadan çekinmeli. kuruşluk 500 kilo taze fasulyaya ait 

İşte İngiliz gazetesine göre bekar- 4 cilt \'e 8/10508 sayılı ve 26/7/937 
lardan toplanan fikirlerin hülasası. tarihli levazım ayniyat tesellüm 

3 - Hayalata ve hissiyata mağJUp makbuzu zayi olduğundan hükmü 
olan takım. Bunların nazarları gök olmıyacağı ve bulanların İstanbul 
yüzündeki bulutlardadır. Bunlara Komutanlığı Daire Müdüriyetine tes-
görc saadet 12 tam adet ile 3-4 den lim etmeleri ilan olunur. c7158> t l';ıfttıd 111 fılvaki doktor Viktor Bey 

hl I! lie ~ t~davisinc ve süvarii se
ı lıe Çııl iriıkte tarafımızdan teski

ların coğu gıdasızlıktan hasta diiş • t<'şekkül eder: 6 muhabbet. 6 sada- * 
kat, yarım doğruluk, dörtte bir de İstihkam taburunun kullanmakta müşlerdir. Nairobi de şimdilik or • 
ümit. olduğu harbiye ayniyat tesellüm mnn kenarında yerleştirilen bu Ha- s k k b. 'b 1 

onra ·arı oca m ir erine tatlı makbuzlarından 22150 sayılı makbu-beşler bir müddet daha orada kala- ·· ·· 1 ~ · · l 
soz soy emegı ve sevım i görünmeği zunun renkli renkli kısmı boş olarak 
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l'enzin finthmnın lcrezzülü dolayısile otomobil taksi ücretlcrindfl 
icr sı kabul cdı:en tenzilatın taksi saatlerinin buna göre ayarlanma
sına dair taksit'erde yapılacı\k tadHat için kabul ve ilan edilen müd
dette ancak bir kısım taksi otomobillerfoin tadil işinin ikmal etme· 
dikleri anlaşıldığınd.:ın şimdiye kadar tadilat işini bitiremeyen taksi 
otomobil saatleri tadilat müddetinin bir ay daha temdid edildiği ilan 
olunur. (B) (7233) 

• • • 
Muhammen bedeli ilk teminatı 

Şebzadebaşında Kalenderbane mahalle-
sinin cüce çeşmesi sokağında 10-16 N.h 
ev ankazı 350 26,25 

Şebzadebaşında Kalenderhane mahalle-
şinin cüce çeşme sokağında 10-14 N.lı 
ev arıkazı 359 26,25 
Cerrahpaşada Davutpaşa mahallesind" 
bıyıklı Hüsrev sokağında (temel taşları 
ve tuklaları hariçtir.) ev ankazı 50 3,75 

Lalelicle Mimar Kemalettin mahallesinin 
tramvay caddesi sokag-mda 101-231 N.fı 
dükkAn ankazı SO 2,25 

Yukarda semti ve muhammen pedclleri yazıb olan ankaz satılmak 
üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalannda gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 2·11-937 Sah günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdlrlar. (7025) (B.) 

• • • 
Senelik muhammen ilk temi-

kirası natı 
Yeni halde 13 N.lı yazıhane (üç sene) 360 81 

• " 75 
" oda 

" " 360 81 ,, 
" 

44 ,, ,, 
" " 2-!0 54 

Çenberlitaşta Hüseybağa mahallesinin 
cami sokağında 34 N.h Mimar Hasln 
ağa medresesi (938, 939, 940) 48 ,60 

Yukarda semti, ~enelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazıl 
olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konul
muşlardır, Levazım Müdürlü~ünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 2-11-937 Sal 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7026) 1 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Bankanın Hesap N. 

ikraz B. 9 
Yeri Nev'i 

Feriköy ikinci kısım Hane 
mahallesi Şişli Büyük • 

icra Dosye N. 

1678/34 

dere Kır sokak 143 Mü-
kerrer yeni 38 No. 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul Altıncı icra dair~ince yukarıda 
numarası yazılı dosye ile• 2, 11-937 tarihiae müsadif Salı günü açık 
artırma ile satılacak olan gayrımenkulü .salın alanlar arzu ederlerse 
Banka bu gayrımenkule mevzuatı dahilinde kendilerine para ikraz 
edebilir. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Şartname ve kcşifnamesine tevfikan Cibali Fabrikası Tavhan 

ve dinlendirme sal(Jolanom döşemeleri işi. açık eksiltmeye konul~ 
muştur, 

2 - Muhammen bedeli 4763, 55 Uta ve muvakkat teminat 357,27 
liradır. 

3 - Eksiltme, 27-10-937 tarihine ras•lıyan Çarşamba günü saat 1.5 
de Kabatnş~a Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonun. 
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 24 kuruş mukabilinde her gün Iohisar:lar in aat 
Şubesinden alınabilir. ş 

S ~ Eksiltme~e iştirak edecek:erin; bu gibi işleri ttapmış olduklkra. 
na daır olan vesıkalannı inşaat ~.ıbesine ibraz ederek eksiltme · 
tirak vesikası almaları lazımdır. ye ış-

6 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte oı 7 5 -
1 "f b' J'k JO ' gu. venmo para arı e ır ı te adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
Malın cinsi Mikdarı 

Kolcu bel kayışı 
Eski Fişeklik 

Boynuz düdük 

490 adet 

30 .. 

Bel kayışı tokası pirinçten 
Kılıç 
Müstamel çifte 
Kolcu yakalığ'ı pirinçten 
Balçık kayışı 

Çifte namlusu 
" dipçiği 

Doldurma makinesJ 
Yatağan 

Boş şişe 75 gramlık 
,, 90 .. 

194 
330 
262 
35 

470 
154 
52 
47 
26 

520 
l686:i 
11483 

" ,, 10(1 .. 14 

" 
" 
" 

,, 

" 
it 

" 

" 
• 
" ,. 125 ,, 2312 " 

" 200 " 7512 
" 

" ,, 223 ,, 739 
il 

" 333 n 347 n 
• 400 " 2116 • 
" 750 " 19 

" 

" 
" ,, 
• 
" 

"'B,, "6933,, 

Bulunduku yer 

Sirkecide Meydancıkta 
Teftiş Şubesi binasının 

üst katında. 

Diyarbekir Müskirat 
Fabrikasında. 

" " %0 • ~ " 
Demirbaş eşya 58 parça Maltepe cnstitüsOn do 

Cinsleri ve mi~d~rlan yukarda yazılı eşya 3-Xl-637 tarihine rastlı· 
yan Çarşamba gunu saat 10 da pazarlı1'.la satılacaktır. 

isteklilerin. ~alları h~r gün hizalarında yazıla mahallerde görmeleri 
ve paıarlık ıçın de tayın olunan gün ve saatte Kabateşta inhisarlar 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan 

~"tırı:ı ışılınış ise de karyolasına 
\ as~rnıştır. Belki bu zehab, 
. ~o er arasında şüyu bulmasın 

~tı b?lunodorla zırhlı süvarile -
ille <l§ka kimsenin yanına git

l"tı •• 

caklar, ondan sonra bunlar için bir unutmamalı. zayi olmuştur. Zuhurunda hükmü 

karar verilecektir. ============================== ........................................................ 4 - Bu takımdakiler hiç bir şey olmadığı ve bulanların İstanbul Ko- • 
DANS PROFESÖRÜ KEMAL olmıyan vurdum duymaz adamlar· mutanlığı daire müdüriyetine teslim 

olunur. "7178,, 

' oıll'ı usaade olunmamasından 
Uştur.> 

~•l'cıı ON B1R SUAL 
~ ~a \r asıf birer kısa cümle ha
~ lqıar: i/hsanm hatıralarındaki 

~t!~tı:ı ıştikten sonra, asıl mev
' l\tll:k için durdu. 

lraJıın müsaade cders.eniz, 

SAMİ BAYER dır. Jştc böylclerden biri mes'ut iz - etmeleri ilan olunur. c7156> 
Türkuvaz dans dersanesini kapa

mıştır. Yeni dersanemiz: 

İstikHıl caddesinde İzzet Kanzler 
Foto Evi yanında 69 numarada her 
gün sabah dokuzdan akşam ona ka
dar dersanemiz talebelerimize açık
tır. 

divaç için şunları söylüyor: Ev\•elıl 
insanın derisi kalın olmalı. Çünkü 

karı koca arasında öyle lfıkırdı1ar o
lur ki insan evli olmasa başka \'akit 

• 
nuz. Sonra e\·H olan az çok aktör ol-
malı. Çünkü içinizden geçirdığıniz 

şeykri çok defa belli etmem('lk ıa -
zım geleceği için çehrenizi degi~ti • 

I bunla.rı işitmeğe ~iç tahammül ede- rebilmelisiniz. Mümkün olduğu ka
, mezdı. Sonra evlı olan şakacı olma- dar erken evlenmeli. Aileniz rnüm-
1 lı böylelikle gavgaya mani olursu - Jkün olduğu kadar kalabalık olmalı. 

Ertuğrul 
Saai Tek 

TiYATROSU 
(AKSARA YOA)da 

Bu ı;c-cc saat 20,30 da (Erkekler 
40 mdan sonra azarlaı) Giri~ 20 - 30. 

Her tarafa tramvay 

1 ~ ~ ISTANBULBELEDJYESf 
,~ 1 ŞEHiR TİYATROSU 

1 f 1 
:saat 20-30 da 

" ili üJ intikam maçı 
OPERET: 3 perde 

Yazan: Türkçesi ı 
P. Vebcr ve A'huze 

Pıuar ~ünleri 15.30 da Matine 
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IHA,. • 
MVLvSt ' 

'S7 ' 
fjıT;v.6"L 

v 
' 

BAYRAKLARINI 
ALDINMI? 

na 

• • t:·._ ._ ıl .: .......... • ~~ • • ...... • 

. . \ • 
·~ . . .. 

. , ... ~.,' .... ~!11 -·, .. -,~--"n,_;'1' ?- ,., 

.. :, ., - : t,~... . . . . . . ... : 

Günde bir 
defa 

HASA 
DANTO 

diş macunu 

ile dişlerinizi 

temizlerseniz, örnr 
.. 

nüz müddetince di 
leriniz sağlam ve 
inci gibi parlak 

ve beyaz 
kalır. 

Dişleriniz çürü 
mez, diş etleri 
niz kanamaz. 

Tüp 7,5 dört mlall 12, 
en bUyUk 20 kuruttur 

·..,;.~--~ ... _i~-: ('•;_~ .. t.. ..... . .· .... :.; : 

~·~ "'A :- .. ı,!-" •. ', .,.. .•. ·/-•.. -:".~ : ....... Kimyager ...... ı 

f Hüsameddin i KULAGINIZA KÜPE OLSUN 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı 
ı Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak ıı 
ı ve Eytam Bankası karşısınd:ı ı 
ı İzzet Bey Hanı. : .......................... : 
1 

Harici Askeri Kıtaatı ı 
ilanları 

EN MÜOHi$ 
\sTiRAPTAN 
~oNRA · · · 

GİTMEKTE ACELE ET BAYRAKSIZ KALIRSIN 

550 bin kilo fabrika unu kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah -
min bedeli 68750 lira, ilk teminatı, 

4687 lira 50 kuruc;tur. Eksiltmesi 
8/11 /937 pazartesi giinü saat 1:1 de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Erzurumda Askeri Satınalma Ko -

,:_._ .. SÜN 8 AHAR GEL O i ! ""' /Dans -merakhlarına misyonunda yapılacaktır. Şartna -

1 

1 

Ve yaklaşıyor 

Elbiseye dair ihtlyaçlarınız:ı şimdiden 
Galata'da m~şhur 

EKSELSYOR 
BÜYÜK ELBtSE AGAZAS,NDA 

Her yerden UCUZ ve TEMINA TLI 
alabilirsiniz. 

Şn cetvelden bir fikir edinehilirsiniı ı 

ERKEKLERE: 

PA RDESÜI. ER Jar :rngleı 13 Liradan itibaren 
P . .'\RDEStLER Empermeabl 18 f/2 ,, ,, 

~ahardin 

MUŞAM~ALAR Her renkte 11 1 2 " 

KADINLARA: 

f ANTOLAR Yünlü 10 1/2 ,. 
PARDESÜLER Gabardin 15 1/2 ,, 
:MUŞAMBALAR Her renkte 10 1 2 ,, 

MUŞAMBALAR( İpekli 
her renkte 23 ., 

ÇOCUKLARA: 

PARDESÜLER Gabardin 7 il 

MUŞAMBALAR Her retıkte 6 1/2 ,. 

" 

n 

" 
" 

" 

" 
• 

Erkeklere en iyi kuma,ıardan iki prova ile 

ISMARLAMA KOSTÜMLER 28 112 

TAKSiTLE 
dahi muamele vardır. 

Galata I<araköy EKSE LSYQR mağazasında 
•·------• satılmaktadar. -------• 

lstanbul Defterdarhğından: 

KADlKÔYÜND~ -
BÜYÜKÇARSIDA: 

Senelik Muham-
men kira bede. 
li, Lira Kuruş 

Eski Osman ağa yeni Rasim 
paşa mahallc:sinde eski rıhtım 
yeni iskele sokağında eski 7 
yeni 9 sayılı ev. 

Yağlıkçılar sokağında (5) sayılı 

dükkan. 

96 00 

Yukarıda yazılı mallar 26-10·937 Salı günü saat 14 de kiraya veri 

lccektir. Kira bedeli dört müsavi taksitle ve taksitler peşinen veriler 
lecektir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini muayyen vakittc:ı evvel ya
tırarak mezkür günde defterdarlık milli emlak müdürlüğünde mute• 
şek kil satış komisyonuna müracaatları. (F) "6907,, 

müjde mt>Sİ, her gün komisyonda görüle -

' 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ- bilir. Teklif m ktupları belli gün ve 
:enmek isterseniz ve ucuz bir fiat saatten bir saat evvel komisyon baş
ile va!dt kaybe neden dans pro • kanlığına verilmis veya posta ile 
fcsörü Yorgo'ya müracaat etsinler. gönderılmiş bulunacaktır. 

Adres: c55h c7154> 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • * 
sında Topçekenler sokak No. 31.. 1 - Pınarhisar garnizonunun 745 
t' :ıt:i kat. ton yulafı. 

EVROZiN 
Kullanmakla kabildir. 11••....................... 2 - İhalesi kapalı zarf usulile Vi-

ı DOKTOR ı zede yapılacaktır. r'------------------
ı Al ·ı Rıza Sagv far ı 3 - Yulafın tutarı 52150 liradır. 8 . t 1 ır hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür• 
ı l Ç HA S TA L IKLAR ı ı Ik tem!natı 3!H2 Jiradır. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları NEVROZIN t - ı 4 - ihalesi 1 ikincitcşrin 937 pa-
ı M ~UT EH A S S IS f ı zartesi gi.inü saat 16 dadır. almak suretile çarçab'1k def edilebilir. 

ı Her g:un ~eşiktaşta tramvay ı 5 - Şartnamesini görmek isti - -------- Kat'ı" Tesı·r 
: 

caddesındekı muayenehanesinde .. · 
saat on beşten sonra hast 1 • ı yenler, her gun Vıze Satınalma ko • 

ı rını kabul ediyor. a a ı misyonunda gösterilmektedir. 

.......................... 1 c527,. c6979,. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI * 
cM•l kutlt.ları için tozdan vikaye Bırec\k hudut taburunun ihtiyacı 

tertibatı.. hakkındaki ıhtiraa mah- olan 125000 kilo fabrika unu kapalı 
sus alınmış olan 22 EylUl 1931 tarıh zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Alı
ve 1271 numaralı ihtira beratının nacak unun tutan 17812 lira 50 ku -
ıhtiva ettiği hukuk bu kerre başka- ruş olup teminatı muvakkatası 1335 
sına dcvır veya mevkii fiile konmak lira 94 kuruştur. İhale günii 10-11-937 
için icara verilmesi teklıf edilmekte çarşamba gılnü olarak tesbit edil -
olmakla bu hususta fazla malumat miştir. İsteklılerin kanuni tarifat da
edınmek isteyenlerin Galatada, As- iresinde evrakı müsbiteleriJe satın
lan Han 5 lnci kat 1 - 4 numaralara alma komisyon reisliğine miiracaat-

1 müracaat eylemeleri ilan olunu_r_. __ ıa_r_ı. _________ <_72_5_0) 

NEOKALMiNA 
GRf P • NEZLE - NEVRAL.Jl - BAŞ ve 

Diş AGRILARI - ARTRİTİZM 

PATI 

Antivirüsle tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının araıındaki kaşıntılar, 

dolama, meme iltih&bı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş 

yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

1 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder l Şark ispençiyari Laboratuvarı, ISTAlllBUL 

f cabında güede 3 kaşe alınabi/İ 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakını0' 

.. 
'" • • _ ... 1,,_' ' (. ~ "'I ' • jı"v f' ; 

İstanbul Defterdarhğından : 
Lira 

BÜYÜKDEREDE : Fıstık SUJ'U ve ispanya sokağında -
eski 4 yeni 6-72sa}ılı , .e 141metre93 
san ti metre murabbaı ar~anın tamamı 70 

BALATTA : Karabaş mahallesinin Köprübpşı yeni 
bereket soka~ında eski 21 yeni 4$ 
sayılı evin 4/7 payı. 

YDDIKULEDE : imrahor llyas bey mahallesinde ku-
yulu soka~ında eski 27 yeni 6 sa-
yılı 95 metre murabbaı arsanın 

172 

oO 
tamnmı. 76 t r· 

Yukarıda yazılı mallar 26-10-937 Salı günü saat 14 de satılncıı~. ,. 
Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5, faizli hazine Lahvillcride ~ 
bul olunur. Taliplerin % 7,5 pey 1\kçelerini muayyen vakitten eıJ 
yatırarak mezkur günde Defterdarlık Mılli Emlak Müdürlüğiınde 
leşekkil satış komisyonuna müracaatları. (F) (6905) -----
Vakıf Paralar Müdürliiğündefl: 

Komisyon mlkdarlsr1nın yeniden indirlldlöi"
1 

d a 1 r d i r. iJ' 
Kagir binalarla hali inşada bulunan emlake aid ikrazlardaki "0 '° 

yon mikdarlarımız tekrar indirilmiştir. ilan ederiz. "6952,, 

' T. H. K. Satınalma Komisyonunds" ', 
" d ~ s' Uç a et murassa madalya yaptırılacaktır. 26.10-~37 Salı günll ir 

15 de münakasası yapılaca~mdan istekli olanların açık eksiltınere rr 
tirak etmek ve şartnameyi ve madalya örneğini görmek üıefe 
yango Direktörlüğüne müracaatları. •1221,, 

Baş muharriri 

ETEM iz~ 

Basıldığı yer: Ebüz~ 


