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Ya(Jmurun soKakları b ir a n da aenlze çevlrd l<;ıi 
bir sırada .• 

istanbulun bugün 
geçirdiği J>ir tehlike 
Birden ve şiddetle boşanan gağ
rtıu,. birçok yolları ve evleri su 

baskınına uğrattı 

Bebek - Arnavudköyü ile tramvay 
ınünakalesi bu yüzden kesildi 

l<lJRUÇEŞMEDE DE BAZI EVLERi SU BASTI 
ı<orku geçirmiştir. 

Yağmur, bilhassa Bebek ile Arna
vutköy arasındaki mıntakalardıı a
rızalar husule getirmiştir. Sırtlardan 

· Aras bu akşam 
Ar.karaya gidiyor 

Dı,bakanımız tek rar 
Cenevreye gitm lyecek 

Bu ay içinde Ankaraya 
ondan fazla ecnebi mi• 

safiri gelecek 

D okto r Aras 

VERiRKEN 

Dört devlet anlaşması 
mümkün değil 

İtalya - Almanya -Fransa sonuna 
kadar kendi talihlerine 

... 
bağlı kalacak 

ltalya;Aıman fabrikalarında yapı
lan 42 likleri tesellDme başladı 

inen kuvvetli su boşanmalar) yüzün· Dı~ Bakıını Doktor Tevfik Rüştü 
den yollaı kapanmı.,, tram~aylar dur- Aras, bu akşam, Ankaraya gıdecek· 
muş, evlerin alt katlarını sular bas- tir. Salı günü kendisi Irak Dış Baka
mıştır. nını Ankarada karşılayacak, Türki

Hitler Franko Evlerin alt katlarına hücum eden ye - Irak:ı alakadar eden meseleler 
üzerinde Istanbu1da başladığı görüş-sular, 20-25 santimetreye kadar çık

mış, fakat yağmurun durması tek
likeyi bertaraf etmiştir. 

Arnavutköyle Kuruçeşme arasın
daki kısma suların indirdiği kum ve 
çakıllar da yolları kapatmış, tram -
vay seferleri durmuş. Belediyece 

Suıar .__ gönderilen ve etraftan tedarik edilen 
n arasında ve ıçınae.· amelelerle yolun açılmasına başlan-

~l'i ~ :-abah İstanbul, bir çok semt • mıştır. 
tllt~tıbarile ciddi bir tehlike savuş- istanbula inecek halk, tramvay se· 
haıcı \.lştur. Bu tehlike şiddetli bir ferlerinin durması üzerine Şirket is-
1'.tıur~ Ve ~ir saatten fazla süren yağ- kelelerine üşüşmüş, saat 12 den ev-
6,3<1 dan ıleri geliyordu. Şükür ki, vel sefer yapılamıyan Arnavutköy 
'lıı.u§ a başlıyarı yağmur, 7,30 da dur- iskelesinden, bu izdiham karşısında 
lahriı:cller ancak bazı mıntakalarda iki vapur kaldırılmış ve yolcular bu 

:n· at Yapmıştır. suretle İstanbula gelebilmişlerdir. 
~U~t kısım yerlerde münakalat dur· Tophane mm ta kasında Boğazke -
~· halk, epeyce (Devamı 2 inci sahifede) 

~dek subayları~ 
Maaşları 

Q 
c,.etli ve muvazzaf memurların 

it 'naaş meseleleri halledildi 
~~irandan itibaren yapılmış no ksanlar·1 

' Yeni vaziyete göre tamir edilecek 

melerine Ankarada devam edecek -
tir. 

Öğrendiğimize göre, Doktor Aras, 
içtimalarına devam etmekte bulu -
nan Uluslar Kurumu Assamble içti· 
maına tekrar dönmiyecektir. Kendi· 
si manevralarda bulunacak ve .. on
dan sonra da bu ay içinde ve sonun
da Türkiyeye gelecek ecnebi misa • 

Prağ, 3 (Hususi Muhabirimizden) - Bütün tah- + 
min, şayia ve .. rivayetlere rağmen Musotini ile Hit
ler arasındaki konU§manın mevzuu, verilen kararlar 
mahremiyetini muhafaza etmektedir. İngiltere-Fran
sa-İtalya-Almanya arasında bir birleşme vukuu. ve 
bunun Avrupa sulhüııde nazım rolü ifa etmesi ümit
leri de suya düşmüştür. Avrupanın bugünkü vaziyc-rinde böyle bir dört devlet birliğinin kurulmasına 

rı ve ihtimal mutasavver değildir. 

Musolini-Hitler-FTanko, müşterek talilerini son 
tecellisine kadar beraberlikte devam edeceklerdir. 
Bugünkü. ör.tülü sükutun yann, öbür gün yeni bir 
htzlanma ile tekrcrr Avnıpa sullıü üzerinde müessiı· 

bir rol almıya ktyam etmesi her an beklenmektedir. 

ltalya'nın Alman Krup fabrikalarına ısmarlamış o!
duğu yeni silahlardan 42 liklerin tesellümüne ba~ · 

lanmıştır. 42 lik toplar bilhassa İtalyan bahriyesi ı;~ 
(Devamı 2 inci sahifede) 

firlerimizle meşgul olacaktır. Ay SO• 'C'.rank ışı·rketı• Hayrı· ye ı· kı· ncı· nuna doğru hükumet merkezimize r ~ 

::::::::;~.~~ı~~~~!~~ıv~:;:k~~k0~: Nereye vapuru da yapıyor 
mak üzere yine dost ve müttefik dev- G 
!etlerin ricali gelecektir. Ayni za - c idigor? •• 
manda Yemen, Hicaz veliahtlarmın • - · - 75 numaralı VQpUr hugun Se,rere 
da Cumhuriyet Bayramında Anka - S k t d d - J 1 

rada bulunmak üzere Türkiyeye ge- U U un yarın a evam tahsis edildi 
rin adedi çoktur. edip etmiyeceği 

• 

l 

belli değil 

DUtUt Türk borcu tahvil· 
lerlne de tesir ediyor 
Bir kaç gündür normal bir vaziyet 

gösteren Fransız frangı, dün tekrar 
dünya borsalarında düşmiye başla· 
mıştır. 

Ayni hal, İstanbul Borsasında da 
görülmüş, bu sukut; Türk borcu tah-

'1 villerine de tesir etmiştir. 
DOn Borsa; bir İngiliz lirası karşı

lığı 149 frank olarak, yani 4,5 frank 
sukutla kapanmıştır. Türk borcu tah
villeri de 14,15 lirada açılmışken 13,35 

Filistin müftüsü ve milliyet• Hı-ada -~apanıruştır. 
petverler reisi BugY.!1 Borsa ve bankalar kapalı 

Filistinde 
Vaziyet 
Tehlikeli 

olduğu için değişmiş bir ,-aziyet yok
t..ur. Yarın ne olabileceği de bu va
ziyet karşısında pek kestirilememek
tedir. 

- ·-

Yeni vapur 50,000 liraya mal oldu, 
Avrupadan gelseydi bu rakkam 

100,000 olacaktll 

Şirketi Hayriyenin 75 numaraıı yeııı voµuı u ıık 
seferinde ve ilk iskelede 

Bütün yollar, nakli· 
yat, herşey kontrol 

Mareşal 
Çakmak 
Geliyor 

Şirketi Hayriyenin Hasköydeki 
fabrikasında inşa ettiği 75 numara
lı (Kocataş) vapurunun ilk sefere 
başlaması münasebctile, Şirketi Hay
riye, dün akşam bu vapuru hükumet 
erkanına ve gazetecilere göstermek 
maksadile bir deniz tenezzühü ter -
tip etmiştir. 

mil yaparak 64 numaralı büyük Şir
(Devamı lkiııci sahifede; 

tllUtlllllflllllflllltlllUllllllllfllUUUlllUUUIUllUlllflllllllllllllllllll 

lzmir 
Manevraları 

&itin& &hndl Büyük Yugoslav askeri manevra-
-- larına iştirak ettikten sonra Atinaya 

MUftUnUn de tevkif edll. hareket eden Erkanıharbiyei Umu-
~"h ~ •.. ,,. ,.,. •. •· meal muhtemel miye Reisimiz Mareşal Fevzi Çak -

rQn:i .. ~h ..6.Jli'muz~n yedeK suoaylarından Kudüs, 3 (Hususi) - Vaziyet çok mak'm bugün Adatepe muhri'?ilc 
tı~~<:r·· -:- Jr~fDTr çırup, törende gergindir. İngiliz askeri kıtaatı ve Yunanistanın Faler limanından Is -

tllL llJtie . { • Jt: f \• •'it• t b l ••t 0 h h k t • 
lı-1.ı q; ~a tıni kisıı .Jr.m~ll~ tabı · ;· ~u_plardan asil maaşlı memur olan- polis kimseye göz açtırmıyacak bir an u a mu eveccı en are e et • 
~lıı~~tla ~acak _ola~ maaşij·"'I ~;.,· "!.~.lllJ'~.~ek sübay okulunu bitirip de şekilde her tarafı tutmuş, çok sıkı mesi muhtemeldir. 

~ ~ar;ı Cl'etıılerın mıialTpw~ ıı•~ ybrsu~ay olarak kıt'aya çıktıkları kontrol tertibatı almıştır. Yollar, her Muhterem Mareşalimiz, dün Ati • 
t ıttıhaz edilmiştır:." ~ ~ JetfJ.ttıı ikinci sahifede) (Devamı ikinci sayfada) (Devamı 2 inci snyfuda) 

... : '"' -\- . . 

Beledive reis muavini Rauf, Üs • 
küdar Kaymakamı Liıtfi ile diğer 
Boğaziçi kaymakamları ve sair bazı 
zevatı ve gazetecil<'ri hamil olan va
pur, Köprüden hareket ettikten son
ra tam yol verilmiş ve bir aralık 12,5 

Önümüzdeki hafta içinde Aydın -
Söke havalisınde yapılacak olan i
kinci Ordu manevralarını, manevra 
kumandanı olarak idare edecek olan 
İkinci Ordu Müfettişi Orgenerrıl tz
zettın dun İzmire hareket ctmıştu. 
Kıtaat mevzilerinde tahaşşüt et

miye başlamıştır. 
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Ben okuyunca gülmek mi, ağla -
mak mı lazım kestiremedim, bilmem 
sız ne yapacaksınız? Adamcağızın bi
ri münhal bir memuriyete talip ol
muş, evrakını göndermiş. Hakkınız

da tahkikat yapılacak demişler, bek
lemi. 

lü ihtimaller yürüten, muhayyilesi • 
Amerikn kadnr geniş arkadaşıını.ı 

çamları devirmiye başla~·ınca, ken
disirıe oturun, rahatsız olmayın, den
mesine rağmen, bir tane kaldı, onu 
da devireyim bari, dedi ve dediğini 
yaptı; Ayan Meclisi tasavvurunu or
taya attı! 

(Birinci ıahijedcn devam) 

salıil müdafaası içiıı ısmarlanmıştır ve gerek miida
f aada, gerek taarruzda, bu. topların namlularından 

fırlıyacak mermiler, lngiltcrc ııe Fransaya kar§ıdır. 
Musolini Berlin seyahati esnasında Krup Fabrikasın!! 
giderek bu ve diğer topların imalini ıızun ·uzadıya 
tetkik etmiştir. 

konuştular? 
ika etmiyece"ini beyan etmekte ve m ydan okuyan Bay Muso1ıni il Bay Hitlcr, neP 
neşriyat yapmaktadırlar. 

1 

biJiyoruz ki, biribirlerile epeyce JtO-

• e nuştular. Fakat ne konuştuklartll1 
'C' hala merak eden, bu muammayı hıı} 
r ranko za/ erden emin ledemiyenler de az değildir. çunl<~ 

rirler mi'!. Orada Bol vikliğin yo. 
Parıs, . 3 (H~usi Muhabi~imizdcn) - General mek için hiç bir şey esirgeruncdiğifl· Tahkikat sonunda, mnalese! sizi a

lamıyacağız_ cevabını vermişler. 

- Sebep! .. 
- Sebep şu ki, siz vaktile sahneye 

çıkmışsınız, sahneye çıkan bir insa
nın memur olmasına inıkan yoktur. 
Şimdi zavallı memur namzedi dö

' unüyor, gazeteye sikiiyet yazmış: 
- Yahu, di)Or, ben sahneye tullı

at tıyatrosunda, panayırda çıkma -
dım. Halkevine mensuptum, bu mü
nasebetle bunu milli bir vazife te
]akki ettim. Halkevleri, muallimleri 
sahneye çıkmıya teşvık etmiyor mu? 

Ben, sahneye çıktığı için bir va
tandaşı, tıpkı para çalmış, bir kim
senin namusuna tecav,üz etmiş gibi 
: deta sabıkalandırarak momur ol -
masına mani olan bu makama şaş -
madım, dersem yalan söylemiş olu
rum. 

Yahu baylar, siz daha hiıla bırak
tığımız yerde misiniz? .. İnk11Cıp yü
rüyor, pesi sıra koşamıyor musunuz: 
Bu "Ür'atten başınız mı döndü yok
sa!. 

İstanbul Ş<'hir Tiyatrosu artistleri 
memur addediliyor. Devlet Tıyat -
rosu için hukumet harıl harıl çalışı
yor. Artistliğin istikbalini garanti 

tti H lk Partisi hnlkevlerinde mu
allimlerin, kadın olsun, erkek olsun 
snhrıcye çıkmalarını taminı etti. 

Bu nasıl iştir ki, bir adamı sahneye 
çıktı, diye ekmeğinden ediyorsunuz? 
Ü telık, bu vatandaş, hnlkevinde 
sahneye çıkmış olursa, ona bir kat 
d2.hrı değer v rmcmiz lazım değil 
mi? Tuluat kumpanyasında çıkmış 
olsa bile, bu bir kusur mu teşkil e
der? San'atin adisi yoktur, sadece 
d reccsi vardır, sınıfı vprdır. 

Bu hfıdise, bana <'Ski bir fıkrayı 
hatırlattı: 

Otuz, kırk sene evvel bir tiyatro 
heyeti turneye çıkmış. Bu arada da 
Heri vilayetlerimizden birine uğra
mı,. Vali. san'at sever bir zatmış, 
bunları himaye etmiş, vilayetten 
sonro uğrıyncakları bir kazn için de 
kaymakama mektup yazarak, san
ntkfırlara Hizımgelen yardımın ya
pılmasını emretmis. Kazaya indik -
leri gün, kumpanyanın idare müdü
rile rejisörü kont rollerinde giydik
leri ~ akası yağlı, havı dökülmüş bon
jurları gıyip kaymakamın huzuruna 
~ıkmışlar, vali paşanın mektubunu 
kendisine takdim etmişler. Kayma -
knın, mektubu okumuş, bir daha o
kumuş, bir daha okumuş. Bır mek
tuba, bir r<'jisörle idare miıdürüne 
bakmış, tekrar tekrar mektuba göz 
gezdirmi Düşiınmiis, taşınmış, on 
dakika olmu cevap yok, on beş da
kika olmus, kaymakamın ağzı kıpır
damıyor. Dakikalar, saatleri kovala
mı~, neden sonra hazret kızara bo-
zrıra: 

- Vnllahi efendiler. vali paşa ha.z
rE"tlerı emir buyuruyorlar, fakat ben
drniz hiç oyun oynamasını bilmem! 
Cevabını vermiş. 

Valinin yardım emrini sahneye 
çıkmnk suretile ters anlıynn kay -
makamın bir 937 modeli de sahneye 
çıktığı için bir zavnllı vatandaşa va
zife vcrmiyen şu zatın kim olduğu
nu hakikaten merak ediyoruz. 

Sövlcnecek yalnız bir ':ley var: 
- Ve mlııelgaraip! .. 

* D vrllmed i k 
bir ıuıe kardı 

İsmet İnöminün sıhhi sebepler do
layısile bir buçuk ay mezuniyet al
ması ve Celal Bayarın Başvckiılet 
VEkılUğine gelmesi, bilahare bu Vc
Vckılli ine gelmesi, bilahare bu ve
kaletin bir ay sonra asalete çevrile
c:_ği şa;} ialnrı arasında bir hayli iş
guzarlık yapan bir sabah arkadaşı -
mız. pot üstüne pot kırınca on gün
luk bir dil tutukluğuna uğradı. 

Hani bir hikflye vardır: Çok utan
gaç adamın biri kalabalık bır mec
lise girince ne yapacağını şaşırmış. 
Birisini selamlıyayım derken bir 
b şka nnrgile devirmiye başlamı~. 
onları kaldırayım, derken berikileri 
de\ ırmi~, berikileri düzelteyim d r
kcn diğerlerini yuvarlamı~. Onun bu 
feci halini gören ev sahibi: 

Zıyanı yok efendim, rahatsız o1-
~vın, şöyle bir kenara buyurun, de
~ ınce; bizim hazret: 

- .Müsaade edin, efer.dim, demiş, 

1'1-anko, mıllete hıtap eden hır nutkunda, zaferden b'l' L"k" b k uaılt:ll . ~ . ı ıyoruz. a m aca a on "-
emın oldugunu kat'ıyetle söylemiş, .sulh ve tavassut> mevzularla vanlan neticeler, ,-crı:· • • 

ilalya meydan okuyor! 
* Dayan Belediye .• 

Muharrir arkadaşlardan Hikmet 
Kır, bır fıkra yazmış. Bu fıkrasında; 
Belediyenin hamalları kaldırmasını, 
yolları çivilemesini alkışlıyor.. her 
yeni işin muarızları olduğunu söyli
yerek dayan Belediye.. diyor. Biz, 
elimizden geldiği kadar sana yardım 
ederiz, arkanda biz varız. 

sözlerini. a~a~ların.v~tan haini ilan ~dilerek idam €eli- mek istçnen ehcmmıyetle müteı:ı • 
leceklerını soylemıştır. Franko, ne ıçcrdcn, ne dışar- sip oldu mu? .. Gfıh dedıler ki, Al · 

Londra, 3 (Hususi Muhabirimizden) - İngiltere, d n. h:r hangi bir sulh ve tavassut vuku una taraftar manl a ile İtalya askeri bir ittifak' 
Fransa, İspanya meselesinin bir an önce halledilmesi değıldır. doğru gidıyorlnr, Bcrlin - Roma rnıll' 
için İtalyaya yarın bir nota tevdi edecekler ve Roma 'C'. k 'J • veri mutlaka böyle bir itt1fak hnlif. 
Hükumetini \'UZUh ve kat'ıyete davet edeceklerdir. r ran .o uan nışan alac&kmıs .. Giıh dedıler ki, İtalya , c 
Bu miızakerelere esas, göni.illülerin çekilmesi tutula- Bnrgos, 3 ( A.A.) _ General Franko, yalnız yüt- Almcıny:ı İspanyayı öyle bırakıve • 
caktır. italyn, Nyon anlaşması sıralarında bu esas'.l · ı '? o d b 1 kl" •et· 

Eh, İstanbul Belediyesi de arka
sında bizim matbuat gibi dayanacak 
bir mesned bulduktan sonra ned n 
yılar ki.. 

sek ecnebi şahsiyetlerine ve harp ka1ıramanıarınn rır er m! ·· ra a i şevi · ıg1n ) • 
yanaşmış gözükürken, sımdi veni bir ric'nte dogy ru ı i · 1 k · Ro"""ıı • .ı h l ı. ·· z· 1 . . .. eşmes ne manı o ma ıçın ... 
gitmektedir. İtalya, gönüllüleri geriye almaktan istin- ma sus 0 mat;; uzcrc nasyona ıst spanya ıçın en yuk· Be . - • r" 
kat ettigyi takdirde, Fransa Pı'rcne hudııtlarındakı' sek bir nişan ihdas etmiştir. rlm mıhvcrı, ne gune duru)O ·1'· .. . Ynlnız bu kadar degil. Uzak şar 
kontrolü behemehal kaldıracak ve İspanyaya yardım ~ugu~ neşrettıği bir emirname ile ilk defa olarak taki Japonya da bu mücadelede p.l· 

Yahu, iki gözüm Hikmet Kır; lafla 
peynir gemisi yürüseydi şimdi İstan
bul cennet olmuştu. Belediyenin lfıfa 
değil, paraya 'ihtiyacı var cancağı -
zım. Para .. duyuy r musun, parn .. 
Birinci ihtiyacımız para, ikinci yine 
paru, sonuncu yine para .. 

yapılmasına .mani olmıyacakhr. Bu vaziyet karŞ1sında bu nı.şanı ltalya Kralı Vict tor Emanuel'e, Musolinı'ye manya v~ İtalya ile beraberdır ... , e 
bu sabnhki Italyan gazeteleri, Pirene hudutlarındaki ve Hitler'e vermektedir. Emırnamcdc bu isimler, yu· saire. 

1 kontrolün kalkmasının netice üzerine hiç bir tesir karıda1d sıra ile yazılıdır. İtalyamn hassas noktacı Afrikll · 
fUUHUIUIUllUllllllllllllUHUlllll lllUttUllUlllllllUllf1HllUlllfntıttnnftııttnnn111nıttnturtU11ttrtUHlhfftfttllrttnnnltntRDf'tUMllUUh11UIJIRlllHfllQl11flt1tUlltftUltllhtılttHttlıUtUUuUtnthUttttıtlUUli daki İmparatorluğunun tasdik edl , 

ers• ı ı• ı•s a u 1 u u o e• mesidir. Bu t~sdik ışı ~lamadı: ~tıı~ 
~ yanın end1scsı, Habeşıstan ışırıd • 1 r • v • b • eh 

11
• Milktlc.>r Cemiyetinin tatbik ettir : 

Yook eğer eş k1erin konuşması, 
fillerin uçması kabllinden bir muci
ze Ankara caddesinin taşını, topra
ğını altın cylcdise, Belediye bize dn
yanobilir. Sen ne söylüyorsun be 
kardeşim, kendi kendine dayonamı
yan insanlnrın teşkil ettiği bir top
luluğa dayanacak bir akıllı bulunur 
mu dersin?. 

Y 1 g 1 1 r e diği zecri tedbirlerin akim kalrnll • 
sından dolayı hasıl olan derın irıki 
san hayalin intiknmı, İtalva aleJb · 

* ulh .• 
Musolinl Almanynya gitti. Ken

disi ve Hıtler nutuklnr söyledikr, 
dediler ki, Roma - Bcrlin mihveri 
sulh mihveridir. Faşist İtnlya, nıısw 
yonalist Almanya, yalnız sulh isti w 
yorlar. Yaşasın sulh .. . 

- -
Muhalefet elebatı 1 arı 
pek yakında bir arada 
muhakeme edllec ki r 
Elfıziz, 2 (Hususi Muhnbirimiz bil

diriyor) - Son muh lefct elebaşısı 
Seyit Rıza ile şeriklerinin muhake -
melerinin tevhidcn yapıl cağı anla
şılmaktadır. 

Mevkuf reis, buhr n içinde bulun
mnktadır. Müddeiumumilik makamı 
iddian mesini hazırlamaktadır. İd -
dianı:ım<ı; Şiırki ve Garbi Dersim hn
rekütı mcvzuilc iki kısma ayrılmış
tır. 

Filistinde vazizet 
tehlikeli 

Evet, yaşasın sulh, yaşasın amma, 
nutuklarının arasında İspanyada ha
ıa dövü n Alman ve İtalyan bulun
duğunu da itiraf ettiler. 

Bu, ne biçim sulh istemek, yahu!.. (Birinci saufadan devam) 
Yoksa harbin, ihtilalin ndı sulh mu ç~şit nakliyat mürakabe edilmekte, 
oldu? çolle ve hemhudut Arap memleket-

llerile yapılan muhaberat da sansü-
ErcUm nt Uh re ti'ıbi tutulmaktadır. Bilhassa Fi-

.. ,.,u•u••••tt•u•n•uu111uıuıu1111uıuu111111111nnııuııuı•1:11nt11nu • • • 
lıstıne sılah ve cephane sokulmama-

Mar eşal sına dikkat edilmektedir. Umumi bir 
ihtilal tehlikesi şimdilik bertaraf e-F evzi Çakmak dilmi~tir. Tevkü edilen .milli rües~
nın Hınt Okyanusundakı adalara su-G ı · rülmesi için emir beklenmekte ve e ıyor bunlar bir İngiliz harp gemisinde 

( Birinci sahifeden devam) bulundurulmaktadırlar. Camii Öme-
nada sarayı kraliyi ziyaret ederek re iltica etmiş olan Filistin milliyet
dcfteri mahsusu imzalamıştır. perverleri reisi Müfti İbrahim'in de 

Bilahare Harbıye Nezaretine giden tevkif edileceği ısrarla şayidir. 
Mareşal Fevzi Çakmak'ı burada Baş- Kudüs, 3 (A.A.) - Polis, Arap 
vekil ve Harbiye Nazırı M. Metaksas muhitlerinde yapılan seyrüseferi şid
istikbal etmiştir. dctıi bir k<>ntrol altında tutmakta -

Fevzi Çakmak saat 12 de tekrar dır. Yollarda bütün arabalar tevkif 
saraya gitmiş, dost ve müttefik Yu- edilmekte ve yolcuların isimleri bi
nan Kralı Majeste Jorj tarafından ka- rer birer knydolunmaktadır. 

( B v b' irinci scı1ıifcdcn devam) 'kalaroa münakalatın sür'atle tesisi ne> kurulmakta olan tcrtıbat ile 
senden gelen seller me;) danlıktaki için icabcden tedbirler alınmı~tır. gün nlınacoğıdır. Roma hükUnlctı 
ısknraları tıkamışlar, tophane mey· Tanzifat am lesi ve civnrdan teda· İngiltercn n alabıldığin~ silahlntı · 
danına ve tramvay hattı uzcrıne sü- masıno baska mana \Crcmemekte • rik edilen işçilerle yolların temiz -
rüklcnen kum yığınları buralardaki lenmesi ikmal edılmektedir. dir. Bu bir. 
soknkları v~ c dd lerde biriken su- • •• • Geçeli mAlmanyaya: Her :flitle 
ları kabartmıştır. Burada dn t nzifat Ort oyde de tahrı· de Fransa ve Rusyanın ve on~sr 
amelesinin yaptıliı temizlık netice - bat var müu.heret edecek olan AmerıksJll1 
sinde tevakkufa uğrıyan tram,·ay se- yardımile Almanyanın etrafı çe''fil· 
f l · k ı k ld 1 Bu sabahki selin Ortakbyde yap - d er erı, ·um arın a ırı masile ha· diğindcn korkıruıktadır. Berlin 
rekete bnşlomıştır. tığı tahribat bıl,hassa bostanlar üze- buna karşı Fransa ve Rusvanın ctr9• 

Şchrı'n d'ııı. ht lif tl · d rindedir. Bir kısım sebzeyi tama - f v fcte 15er mu e sem erın e mı çevirmek sevdasındadır. ~ 1' 
de seller bir hayli fırm:ılar vücude men söküp süri.ıkliyen sular, Orta· Garpte Franko ile anlaşmak, lJzli 
getirmiştir. Ancak, ya •murun uzun köy deresini de trış1rmış, suların bir Şarkta da Japonyalı elde etmek içıı1 
silrmemesi arızaların tehlıke halıni lkolu Köprü sokağından, diğerı D - Berlinin çoktanberi snrfettiği eJl'le' 
almasına fırsat vermemiştir. girmen sokağından taşarak de - ğin manası nn1aşılıyor. I· 

Sabahleyin yağan ya~murun mik- nize dökiilmiye başlamıştır. Bu ara- Müstakbel harpte, Fransanın p. 
tarı, Yeşilköy meteoroloji istasyo - da ch·arda duran bir su arabası da rika ile münasebatını kesmek p.? • 
nunca tesbit edıkn rakama gore0,4 sele kapılarak denize kadar süri.ık _ manyanın elindedir. Bunu İtalya ıe: 
milime::redır. y penmiş, denize yuvarlanan arab·ı min ederse, Garbi İspanyada B~~ 

Su baskınlarına ugrayan mınta - batmış, hayvanlar da boğulmuştur. Muhiti Atlaside Alınan tahtclb:lbJ! 
lltUlllUllllllHllllllllltlfllllllJlllllUUUtUntnuuunııı11111ıuıunınnn11 nnıtnnıın n lerı· ir-in mu-stakbel harpte u"ssÜı,ab -yedek şı•rk"e'""t"ı:"""'."'"111ııııııı11111111uıııııııııııı11111 riler ,tedariki Almanyanın şimdi~C~ 

düşündüğü en mühim noktadır. ~" s 
Subayların . . lıyor Japonya; o da Uzak • rktO ıt 

ayrıyenın yayı çevirecektir. 

Maaşları ı·k İşte Berlin - Roma mıh\· 
İDCİ VapUrU sapları .. Acaba Musolini - -ı ~· 

(Birinci sahifeden devam) Iakatmda bunlar konuşu • -la. 11•• 
ızamnn maaşları daırelerinden tam (1 inci sayfa dan clet!am) vadan, sudnn, sonbaharın Jet · tıtl 
olarak verilecek, asil maaş lan rut - ket vapurunu da geçmiştir. den mi bahsedildi?. Bu nesaplat''. 

lbelerinin maaşından az olursa ara- Kavaklara kadar bir gezintiyi mü- Berlin _Roma mihverini tc Jtil cd& 
daki fark Milli Müdafaa butçesindcn teakip Tarabyada Tokatlıyan oteli- ler, belki çok nikbinlikle yürüt ı.ı' 
~verilecektir. ne misafir edilen davetliler, içkili bir lerdir. Fakat ortada ~!'Vcut otsr. s· 
1 Ücretli memur Ye müstahdemler bı.ifede izaz olunmuşlar ve 7 genç Ma- kikat kendirtl göstcrm kten de 
hakkında alınan kararda ise bunlar, car kızından mürekkep hususi bir kalmamaktadır. Bugün italyanıtl ~ 
bılfıil kıt'aya dahil oldukları tarıh - orkestrayı dinlemişlerdir. Almanyanın başında bulun. nla! stı> 

bul edilmiştir. 
Dost devlet reisi, mareşalimize fev

kalade iltifatta bulunmuşlardır. 

ten itibaren ve yedek subay okulun· . Gece ele~trikle donatılmış . olan tan mı bahs<'diyorlar?.. doğrııd~'· 
da bulu11dukları müddetçe eskisi 'apur, nynı tarzda. B?.gazda_ bır .. ce- lharpten mi bahsedıyorlar? .. ~et10 • 
gibi ücretlerinin üçte biri verılmi - 1 veltindan sonra Kopnıye donmuş - lerinc tabi olanların hararetinı 5 • 

yecek, siliıh altına alındıkları tarih· tür... ğutmamak içindir. Hakıkat şudı.:t J; . 

ten itibaren-ücretleri katedilecektir. Dun, tekmil Boğaziçi halkı, yeni Berlin - Roma mihveri harbi tcctt'~ 
ilan Ve Kıt'alarda Yarsubay olarak yapa - vapuru görmek üzere sahillere ve lb!!ye kalkacak kadar kendisinde J; 

cakları altı aylık hızmet zamanında f cvlcri.niıı pencerelerine iişüşmüş ve vet bulamadığını an1ntmıştır. 

Otellerl•n da rütbelerinin maaşını Milli Mü da- , ~en~ıl, el sallamak suretile Türk iş- Ahmed Ra"f-"' 
f b .. t · d ı · çısının bu · i z f · · lk l "" 

Saat be de Mare alimiz şerefine 

Sarayda bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Gece de Başvekil Metaksas tara -

fından Büyük Britnnya otelinde mü
kellef bir resmi ziyafet verilmiş, zi
·a( t sonunda Fevzi Çakmak'la Me

tnksas mühim biı er nutuk söylemiş
lerdir. 

aa U çesın en fl ncaklaraır. • yen 8 erını a ış amıştır. rmlJIUllH IJl ll ll ll lllllllıtU111111h11mnı111111m11ıtt1lfl Jll"11 

"remı•zzı•g"ı• Yalnıt fıili hizmetini bitirerek as- Kocataş vapuru Şirkete 50 bin liraya 
.l ~ teğmen rutbesile terhis 'edilen ye- mal olmuştur. Şirketin fabrika mü· 

emirler dek subaylar manevra veya tatbikat dürü Alman mütehassısı Dik, ayni 

Bar barosun 
Türbesi 
Güzelleş · riliyor 

Ziyafeti, muhtesem bir suvare ta
kip etmiştir. Yunan halkı, Marec:ali 
gcçtiğt yollarda şiddetle alkışlamış
tır. 

Belediye sıkı 
verdi 

Şehirdeki otellerin ve bilhassa 
hanl<mn temizliğe ve sıhhat kaide
lerine taınamile riayet edip etme -
dıkleri hakkında yapılan kontrolle-

jrin ş!ddetlendirilmcsi ve bu gibi yer
lerin azami on beş günde bir kere 

-·· ·· - muhakkak teftiş edilmesi hususun-
Top pı ar ınd ki da nliıkadarlara emir verilmiştir. 

hafriyat Buna sebep, bilhassa Tahtakale, 
Müzeler Umum Müdurü Aziz Oga- •Küçükpazar civarındaki ve ekseri 

nın başkanlığı altında Arkeolog dok- j taşr~lı se~yar . sa~ı:ıların oturduğ.u 
tor Arıf Mufidın nezareti altında hanların ıstenıldığı derecede temız 
Topkapı Muzesi içınde yapılmakta olm~masıdır. Ayrıca bu gibi yerlcr
olan h frıyat ilerlemiştir. Yapılan d.ekı yatak ve çarşaflar, her müşte· 
tahkıkata gore, kubbe altında, yani 1 rı~en sonra. muhakkak yıkanıp te -
eskı Bızans Akropolunun bulunduğu mızlenecektır. 
sahada bir kılisc temel ve dbşemele- --··--
rine tcs dul edilmiş, döşemeler, sırf Belediye nizamlarına 
mermer olarak bulunmuştur. Bu ki- ayk1rıhk edenler 
lise temellerine çok ehemmiyet ve- Belediye zabıtası, Beledıve nizam-
rilmektc.>dır. Bu kilise civarında mi· !arına aykırı hareket ede~lerle şid
lfıttıın evvel yedınci asra ait seramik detle mücadele etmektedir. 
asara tc:.adüf cıdıldiği, burada bazı Zabıta memurları, yaptıkları kon
mczarlara tesadüf edildıği gıbi top- trollar neticesinde sıhhat cüzdanları 
rak ·ı ınları arasından kcmıkler çı- olmadan çalışanları, ehliyetsiz ara
knrılm ktadır. Bunlardan bac:ka bir ba, otomobil kullanan! ı ı, etiketsiz 
de kıymetlı sütun başlığı bulunmuş- mal satanları, damga vurulmadan 
tur. Kıl enin etrnfı genı~letılmek _ il" n tevzi eden] rle bacasını temiz -
tedir. letmiy enleri lak lamış \: e hakların-

da t kibnta b l mı tır. ---
BU Un inekler ı ElçH r m muriyetlerine 

aşı anıyor gidiyorlar 

için silah altına celbedildıkleri tak· vapurun Avrupadan ancak 100 bin 
dirde, bu müddet zarfında dairele _ liraya almnbileceğini söylemektedir. 
rince mezun addedileceklerinden üc- Şirketi Hayriye, pek yakında ikin
retleri tamam verilecek, eğer ücreti ci milli vapuru inşa ctmiye hazırlan
rütbesinin manşmdan az olursa ara- !maktadır ki, buna 76 numara veri
daki fark Milli Müdafaa bütçesinden pecektir. 
verilecektir. 

Feci Bu hususları ihtiva eden 3041 nu
maralı kanunun mer'iyete girdiği 20 
haziran 936 tarihinden itibaren b·ı 
hususata muhalif yapılmış hareket
ler varsa, derhal düzeltilmesi alaka

Etrafındaki dükka~,ı~~l 
yıkıhp bir parEıc yap•IB 1• 

Türk tarihinde hiiı metle nt1
1 ıı • 

açık denizlerde Türk bayra•1111ı Ir ~ 
kipsiz olarak dolaştırmıya muva t ' 

. tıı 
olan Barbaros'un Beşiktnştakı . ~e' 
besir.in bu büyük ölüye layık bır ı-a' 

Dün akşam, Yenikapı açıklarında kilde tanzim edilmesi Beledı) eeeıe • 
bir facia ile nihayetlcnmesine pek az rarlaştırılmıştı. Bu maksatla J3t" 

bir sandal 
kazası 

darkra tebliğ edilmiştir. 

Paris 

kafan bir sandal kazası olmuştur. diye Fen ve İmar işleri Mudı.ırl~t 
Yrnikapıda oturan ve orada Ha - tarafından bfr proje hazırianJ111' ~ 

SUİkaSfl sanın kahvesinde yatan kayıkçı Ha- Bu ny tatbika başlanacak ol:ı~ ~ 
• san oğlu İbrahim Etem, dün akşam projeye göre, türbenin yan:ıJl 

0 
~ 

faili bir Jtalyan f sr.ndal.ına, Lfınga?a. ~tura~ Sul~y- - mezarlar knldırılacak, etrafı~ e ı 
• man, Ömer, Cemıl ısımlerındekı uç bütün binalar istiml.'.ik olun C~' c 

Pariste geçen hafta Patronlar Ce- şahsı almıştır. baros"un jürbesi ortay çıkarı~ 
miyeti merkezine yapılan bombalı Üç arkadaşı taşıyan sandal, sahil- ve türbe güzclleştiri ecek, e 
suikast faillerinden Fiamberti is - den biraz açıldıktnn sonra bunlardan tarh ve tanzim olunacal:tır. 
minde hır İtalyan yakalanmıştır. Bir biri ayağa ı.kalkmak istemiştir. Bu - -- dl 
taksi şoförü, bu İtalyanın diğer Uç sırada muvazene bozulduğundan san- YUzd otuz çıksr•~e et 
kişi ile beraber kendi otomobiline dal ala bura olmuş ve hepsi denize 1937 finans yılı iptıd i ınııd 

1 
cı 

bindiklerini ve yanlarında iki san. dökülmüşlerdir. tenzilat cetveline, bt:zı m ddC $ 

dık. b~lunduğunu kari surette söy- Etraftan yt:tişcnler, boğulmak ü- ithal edılmediği onl 11 rnk t ı ' 
lf'mıc;tır. Zabıta tahkikatına göre zE're olan üç nrkacfaşı ölümden kur· yazılan bu maddelere de tcnzıl ı 
beynelmilel fırkada İspanyada har- tarmı 1 rdır. bik cdılmesi icab tt i al· 
beden Fıamberti, orad n Fr~n ·aya Yapıl n tahkikatta sandalcı Hasan bıldirılmi tir: 
geçmis, 9 eylülde Parise varmış ve oğlu İbrahimin ehliyetnamesi olma· Tahta kutu, incir ka 
2 gün sonra da suika t o muştur. dığı ve ehliyet ız and 1 kullandığı kabı ve zi >reeli ~ en t htad. tı , ' 

at yda seçim faeliyetl 
b hyor 

da anl ılnrak hakkında bu cihetten J5t yapan bilcümle s, nayi içıI1 tl1 ' 
da takibata başl nmıştır. ... de 10, döşem Jık ve yol muş:ıtl'l b • 

• devrılmndik bir lüle kaldı, onu da 
devirip öyle oturayım! .. 
Tıpkı nar~ile deviren bu sakar a

ilamcnğ ız g'bi daha ilk günden t ür-

Dün sabahtan itibaren şehrimiz - .Evvelki ak m maha11i mcmuriye-
dcki bütün ineklere tüberkülin oşısı tine harc>ket eden Londra Sefiri Fet
ya~ıl~ıya ?,a~a~.ışt~r. -~u aşı neti- hiden sonra dün, Var$ova Sefiri Fc
cesı tuberkulın alaımı gosteren inek · rit, Blikreş Sefiri Hamdullah Suphi 

ller derhal itı:ıf cdilcccıktir. j de vazifelerinc..dönmüşlcrdir. 

Hntayda yapıl cak sec m, 15 nisa
na kadnr ikmal edilmiş olacaktır. 

Diğ<>r tarnftan Hatnydaki Ti.irk 
mckteplE:rinde Arapça okumak mcc
buri\"C'ti ktıld ırılmıştır. 

Başve"alet husus"' k 1 de ıo, dösemelık ve yol m~Ş:~, ' 
d l k t ö l ü

- 'u a em balar yüzde 30 tenzilata tabi 
r e r g caklardır. f) 

.. B~~~.eki'ılct Hususi Kalem Direk- B undan maada kurşun kaleı1'1sif 

l
ı torlugu_nc- Baki Sedes tayin edılmiş tayin edilen yüzde on tenzı}fit .rı 
ve yenı vazifesine başlamıştır. ti, yüzde otuza iblfığ edilzniştit· 
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' ! Hastabakıcı 
Genç 
Hemşireler 

Köylerin sıhhatı 
l(öy sağhk koriıcu
su kursları açlldı 

- ·-
Y Uksek istldath!ar Avru

p a ya gönderilecek 

Köylerde geni sıhhi led .. 

Aksarayda Kızılay hastabakıcıları 
Mektebine yapılan müracaatler gün 
geçtikçe artmaktadır. Genç kızları

mıza şerefli bir istikbal hazırlayan 
bu mesleğe yalnız orta mektep me

zunları kabul edildiği halde lise me
zunu genç kızlarımız da hastabakı
cılığa talip olmaktadırlar. 

birler alınıyor 
. l<oYler· · . ~ 
~ett: t ~ın sağlıgını korum.ak lerin üremesine mfıni olmak, çürük 

ve pis meyvaları sattırmamak, süp
rüntülerin sokaklara atılmasına ma
ni olmak , salgın hastalıkları hükiı-

l'ııcu) 1~1 ~dilecek (Köy sağlık ko
% it arı ıçın her vilayette veya ka
l<r. Su Ursların açılmasına başlanmış
Ce( ,. kurslar altı hafta devam ede-e y 1 mete hnber vermek, frengi gibi sari 
Uk ta}ı ~ş arı 25 ile 40 ıırasında olan hastalıkları teda,·i ett~yenleri de 

Diğer taraftan, mektepten yeni 

mezun olan ve evvelki gün merasim
le diplomalarını alan 36 genç hasta
'bakıcı namzedi, muhtelif hastanelere 
tayin edilmişlerdir. Bunlar, stajları
nı ikmalden sonra memleket için
deki hıı.stanelere tevzi edileceklerdir. 

Pek iyi derece ile mezun olan genç 
ve yüksek istidntlar da geçen yıllar
da olduğu gibi Avrupnya gönderile
ceklerdir. 

~tı.r. su muallimleri tercih edile· 

sa~1~rda kısaca, insan gövdesi, 
saı koruma bilgisi, mikroplar 'lre 
. gııı b . 

hü:kUmete ihbar ederek tedaviye ic

bar etmek gibi işlerle meşgul ola -
caklardır Ufak köylerden bir ikisi 
birleşip bir sağlık korucusu tayin 

vı ledb· asta.lıkbr, ılk ve acele ileda-
't! ırlerı gösterilmektedir. edebilecekler, bu suretle her köyün 
ıal'· 

Qz.
1
, bı~lhedilecek köy sağlık korucu- muhakkak bir sağlık korucusu ola-

~ssa köy içinde sivrisinek- caktır. 

Üniversitede 
l<alan 
l'aleheler 
~~lnız Usanda n kalan 

ebenin vaziyeti ne 
llu olacak? 

f.,r . sene, Üniversite yabancı dil -
ıak·· 

dq el Ultesinin ikmal imtihanların-
tın a~e~vaffak olamıyan taiebele

nu dı çoktur. 

lert! talebeler arasında, bütün ders-
~ mu dersın vaffak olup ta yalnız lisan 

bi taı den kalanlar da vardır. Bu gi-
rı ebeler n . 't R kt·· .1··~ .. 
"ın·· unıversı e e or;ıugu-

Uraca t 
~~tınd a. ederek yalnız bir ders 
~Jiltı..nen hır senelerinin heba olma-
U . 1 rica etmişlerdir. 

ı. nı\"ersite R kt'' ı·· w •• b ıı.. 
"<t }'a e or ugu u :uusus-
~lc~ılan teklifleri tetkik etmiye 

ıştır, 

Hayvanat ve 
Nebatat 
Bahçesi 

Yedi aylık 
Ticaret 
Blançomuz 

Sultanahmetta inşa -- · 
edilecek ihracatımız dalma 

Şehircilik mütehasS1sı Prost, İs - fazladır 
tanbulda bir hayvanat ve nebatat Yedi aylık ithalat ve ihracatımızın 
bahçesile bir de bütün deniz mah- blimçosu da teshil edilmiştir. 
sullerini ihtiva eden akuvaryum te- Bu resmi kayıtlara göre 1 kanunu
sisini teklif etmiş, Belediye de bunu sani 937 den temmuz ayı sonuna ka
kabul eylemişti. Bu üç bahçenin, ya-

dar ithalatımız. 58 milyon 500 bin li
nan Adliye binasından başhyarak, 
bir taraftan Ahırknpıya, diğer taraf- raya baliğ olmuştur. 
tan Sarayburnuna kadar inen \Te de- Ayni müddet içinde 59 milyon 800 
nize kadar uzayan geniş sahada in- bin liralık ihracat yapılmıştır. 
şa edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu En çok mal satın aldığımız hükıi
suretle Sultanahmet, arkeolojik met Almanyadır. Bu müddet zar -
mıntakası ayni zamanda ilmi bir tet- unda Almanyadan memleketimize 
kik ve tetebbü merkezi de olacakhr. ~ .1 100 b. ı- 1 k 1 · · 

. ·ı ".t mı yon ın ııra ı ma gumış-
Yalnız: bu ınşaat programımı, şe- t' 

hir planı tatbik edildikten sonra baş- ır. 
Janaeaktır. En çok ihracat, Belçikaya yapıl -

mıştır. ve yekunu 840 bin liradır. 

SOYADLARI 
Belediye, soy adı kontro

lüne başladı 
Soy adsız çocuklar da 

!ere alınacak 
mekteb-

Nüfus teşkilatındaki kadrolıırın darlığı yüzünden soyadı tescil mu
ameleleri bazan teahhura uğramaktadır. Umumiyetle halk arasında soy
adı almıyanlar çok azalmıştır. Resmi dairelerde ve her yerde soyadı olmı
yanlann karşılaştıkları müşkülat üzerine herkes soyadı almakta acele 
etmektedir. 
Diğer taraf tan evvelce Maarif Ve kale ti soyadı almıyan çocukların 

mekteplere kabul edilmemesini bildirmişti. Verilen yeni bir emirle şiın
dilik soyadı almamış çocukların da mektebe kabul edilmelerinden i:ntina 
olunmaması bildirilmiştir. Yalnız b'.lnlar kayıtları yapıldıktan sonra sene' 
içinde muhakkak birer soyadı alacaklardır. 

Belediye de, bütün dükkancıların \'e esnafın soyadı alıp almadıkla
rını kontrole başlaınıştır. Her dükkancı muhakknk tabelasının üzerine 
sa.yadını da yazacaktır. 

tt1tıJ1t11nıu111111111ı ırıuıu11111t111u11ıtıı11111.1t111111111•11•ununıuıt11tıtu11111111nıı111m 11u 11uınıuıttt1utt1t"'t1uıtnıuuıuıttnıuıuuın 

Yeni 
Ba.lJrak 
Kanunu 
Bazı teşek illlerln bay• 

rakları d deqişti 
Yeni kabul edılen (Türk bayrağı 

nizamnamesi) nin tatbikına başlan
ması münasebetile alakadar memur
lara, hususi ve umumi yerlere çeki
len bayrakların sıkı bir surette kon
trol edilmesi ve nizamnameye uy -
gun olmıyan bayrakların kat'iyyen 
astmlmaması bildirilmiştir. 
Diğer taraf tan bazı resmi daireler

de eskimiş olan bayrakların kafilen 
yenilerile değiştirilmesine başlan -
mıştır. 

Yeni nizamname ile bazı teşekkül
lerin bayrakları da değiştiğinden 

Eminönünden 
Çenberlitaşa 

1 Uzanan gol 
Asfalt olara hemen 

yapalacak 
Belediye, İş Bankası önünde yap

tırmakta olduğu asfallt yolu, Emin
önü meydanına kadar uzatmaktadır. 
&lediyc reisi, bu yolun Bahçekapı -
Orozdibak - Postane önü - Ankara 
caddesi - Babıali yoUlc Belediyenin 
önüne kadar derhal uzatılmasını cm· 
retmiştir. Bunun üzerine Belediye 
Fen Müdürlüğü, bu yolun keşfini 

yaptırmıya başlamıştır. Bu yolun 
asfalta çevrilmesine bu ay içinde 
başlanacak \'e kara kış bastırmadan 
ikmal edilecektir. 

bunlar da yeni bayraklarinı imal e t- Haliç Ş•rketl kir etmlye 
mişkrdir. = bsşladı ı 

Ezcümle Gümrük Teşkilatına mah- Haliç Şirketi, Belediye tarafından 
sus o1an bayrak da değişmiş ve yeni idare edildiği günden itibaren bir 
örneğe göre yapılan bayrak; Güm - kar temin etmiye başlamıştır. 
rük Baş müdürlüğü binasına talık Bu karı göz önüne alan idare, me-
cdilmiştir. murlarına bir zam yapmak esasını 

Tifo 
lstanbulda 

hastahğı Güzel Köylerimizde 
kabul etmiştir. Bu maksatla bazı i
dare erkanile, müfettişlere ve büro 
mcmurlnrına, lıazı kaptan ve me -
murlara bir miktar zam yapılmıştır. 

hiç tifo kal- Sanatlara Aio.fürk Gümrük ve inhisarlar 

m a m 1 Ş • b • d • Teşvik.. Heykelleri müsteşarının ehrimlz· g 1 1 1 r Akademide leyli kısım Di Uecek anıtlar için deki tetkikl eri 
l:. yapllacak mı ? nümune late~ecek E\•velki gün şehrimize gelen Güm-

Cczane/erde aşılananların Güzel San'atler Akademisıne t a- Türk milletinin Atatürke derin rük ve İnhisarlar Vekaleti müste -
!ebenin fazla rağbet etmesi için yeni sevgi ve saygısını göstermek için bü- şarı Bay Adil Okuldaş dün İstanbul 

h vaziyeti ne olacak ? !edbirler alınmıştır. Akademinin da- tün kazalar, nahiye ve köylerde bi- Gümrüğünde bir müddet meşgul O-
L Qu 

1 
At t·· k tı k d'l kt. !arak çalışmış ve giimrük muamelatı 

-e~ Yı m k . hili talimatnamesi de bu bakımdan ıer a ur anı re ze ı ece ır. 
den ın e tcplerc gcrc:k yemden yazılan ıtalebcden, gerek eski ta· Bu he kel ve anıtların güzel ve hakkında İstanbul Baş müdürü Mus-

b Sun~ktep idarelerince behemehal tifo aşısı kağıdı istenilmektedir. tadil edilmiştir. Yeni talimatname mütenasfp bir şekilde olması için tafa _Nuriden bazı izah.a~ almışt_ır .. 
)'~iller~ kiti maada, h~susi do.~t-~runa, ta?1ıdığı eczacısına aşı yaptıran ile Akademinin resim ve heykeltraş dikilecek her anıt ve heykel için Da- Musteşar, yımndan ıtıbaren ınhı-
fı.t sa:ıahiy hulundugu da gorulmektedır. V:c eczanelerle vesika vermi- şubelerine ayda yirmi beşer lira üc- biliye Vekaletinden nümune ve pro- sar işlerile de meşgııl olacaktır. 
~~li Zorı ett.ar olmıyan yerlerde tifo aş.ısı yaptıranların vaziyetleri bir retle bu yıl için onar talebe kabul e- je istenecektir. ı 

1~ctt,, .. ~ştır .. Çünkü bu gibi yerler ''esika venniye, aşı yaprruya sa· C a~- "" '-'Cğild 
1 

dilecektir. Bu şekilde yoktuk yüzün- Kaza, nahiye ve bir çok kövlerimiz umhuri yet bayramında 
~~ "<I aŞJ. ıi • ır er. Ancak memlekette umumi bir mücadele yapıldığı .; ı 
'1 ıs, Çoc~lerı yapan eczanelerin tecziyesi cihetine gidilmiyecektir. Bi- den san'ate hevesli bir.takım genç- her gün Vekfüete müracaat ederek ya~ulacak resmlkUşatlar 

ilc~ltları 'ıt~~ın iki defa aşılanıp sıhhaUerinin muhtel olmaması için lerin atıl kalmasının önüne geçil _ n~une ve pro~e isM DR SD SDSDI Bu Cumhuriyet. bayramında her 
~ ı, Sıhha;~~~r~n ~~~dan .doğr~y~ Sıh~a~ Müdürlüğüne ibraz edil _ miş olacaktır. numune ve prOJe talep etmektedır- ıyerde olduğu gibi Izmirde de bir çok 
d ~buı ednnı u.durlugunce de tasdıkı .takdmnde bu vesaikin mektepler- Ayrıca, gelecek yıldan itibaren, ler. yeni binaların resmi küşadı ve temel 
l a ..... a,,- esı kararlaştırılmıştır. Bu suretle bı'r çok kı"mselL>.r, ı'kı"ncı· b'' 1 .. Vekalet, isabetli bir kararla, ayni atma merasimi yapılacaktır. Ezcüm-
q "'"'ltı -...q ~ oy e ucret verilerek talebe mikta- 1 ı ı· lito la1ığ1 ta ııktnn kurtu1muş olacals:lardır. Diğer taraftan şehirde tifo mecburiyeti büstler için de vazet - ıe zmirde yeni açılacak olan Eşref-
~\' lnUsııp ~anıen azalmış, hiç kal· mamı_ş gibidir. Eskiden günde 16-18 rının arttırılması ve opera - tiyat ro miştir. Küçük kıt'adaki Atatürk ıpaşa ve !Faikpaşa orta mekteplerile 

Ya 3 '1 e VUkuata müşahede edilirken şimdi tifoluların adedi günde kısmında oldut:ıu gibi leyli talebe a- büstleri de ancak nürnuncsine göre yeni ve büyük kız enstitüsü binatıı-
~Ia Ce9nlenıektedir. hnması da düşünülmektedir. imal edilebilecektir. rımn temel atma merasimteri de ay-

~ ~~~::1~ :şıya devam edilmekte, yine aşılananlar olmaktadır. Sıh- flllfl lllllllfllllflllllfllUilllllJlllllllllfllllllllflllJlllflllllllllllllllllllllJlllllUJ!lllllllllll lllllllllllllll ni günde icra edil~rektir. 
~11" ~~"ve ":.ı:.:.~ğt~d:::ıe~aı::,,,':';_bir şekilde tekerrür •ime- Ç i FT E TED R i SAT Tanzifat 

"'Q~darpaşa Suriye B 1 b• k k b Amele sinin ~eçzd" U yı lr ÇO me te lere Aybkları 
/(. l l Haricige f fb•k d·ı k Bu oyc:ic.• r;o nra yine 

"'·ı~,. dın/ıgor Nazırı a ı . e 1 ece Belediye, ~~:!~!:!!~n eyliıl üc-

t ~Odern bir köprü Yakında m emleketlmlze ·- - retlerıni yarın (pazartesi günü) ve-

~ \t~1- •flPılac k D l b h recektir. ~~... a mi gelecek? ers e a t J • ~ '"'afıa Vekfı.Ietile Beledi re SQ SaQ ye f Amelenın eylül ücretleri de evvel-
b tn~'k ye Halepten bıldirildiğine göre Pa- buçukla b ce yapılan zamma göre yirmişerli-

~ .. - _, '~lt ~-·· - _en Haydarp~c;a- risten Halebe yeni dönen Surive Ye aşlanac' ak -~l --~ ~op J radan dağıtılacak, fakat gelecek ay 

~ rusu in_şa edilmesi Lübnan Fevkalade Komiseri Kont 
I
.lk başı c.ÖP amelesinin ücretleri yine 

ve ~- - - d- 1r 1 Tü k okullar önümüzdeki p"zartesi miştir l\1r 'f 1 d , 30() b· . oprunun keşfi o ·ıarte r iye ile Suriye arasın- " · 'ıaarı memura rı a mınta- eski mıktara indırilccektir. Vakıa 
h tı. ın lıraya mal olacağı da bir dostluk muahedesini berabe - günü açılarak tedrisata başlayacak- kalarında çifte tedrisat yapmıya Beledı'-'e bu ücretleri indirmemek 
<l~'=- . lardır. J '·tıcı~ ~ ,. rmde getirmiştir. mecbur olan ilkokulların vezi) etleri içın çok çalışmışsı:ı da hazirana ka-

" _, it '·a,.. , .• ~a.!ıa :ı.·ı Belednre ara- Bu muah...ıc u-zerı"nde go··ru-şmek Bu yıl çıfte tedrisat yapacak olan h kk d k • ... " ., ,, -~ L"U a ın a i raporlarını dün Maarife dar yetecek derecede bütçede tahsi-
ı, tı ~"hıı- Clrı}"a '\"°-.,erek ko''pru·· _ ve lhc1' iki hükümet tarafından tasdı·k ilkokulların sayıları geçen senekin- b"ld. · 1 d 1 l' .. " .,

1 
'~u d ı ırmış er ir. Maahaza ilkmektep· sat bulamamıştır. Bu itibar a gele -

b,,tı bv'h ası lllu•-fık g· ··1 .. edilmek üzere pek yakında Suri'-·e en iki misli fazladır. Bunun da se- d l .. ,,
1 

,..,. .. ~ ... oru muş J b b' 'd 1 ed lerc bu yıl tahminden fazla mıktar- jcek ay başı yine mey an.cı ar .on b_e-
.ı~l'rn_L ...... -e ~Jn.l·ıy . . - !Hariciye Veziri Sadullah Cabirinin e ı, yem en açı an Y i ortaokulun b ı ed ı ~ --.q11; .tıhı_. ...~ enı t h ·ık k 1 b. l da talebe ka'-•dedı'Imekt"' oldug·u ı·ç·ın işer ve ara acı ar on y ışer ıra uc-
1~ ~ b ~n.ı n·· 

1 
.n a sısat memleketimize geleceği de Halcpte 1 ~ u ına arı~da kurulması ve ki- J " ~h..· ı.ı ~a\1"'u.ç etmış ve bu yüz- kat'iveUe söylenmektedir ra ıle tutulan bınalardan bir kısmı- çifte tedrisat yapacak mekteplerin, ret alacaklardır. 

,_. "'""lili vur Jıaı.o. . . J • • d h ğ ----LI~~~~ · w tatbik edı- • nın, kıraların pahnlı olması ve kira a a ço alacağı da tahmin edilmek- Hapıs~ ne gardiyanları 
-~~ VckcUe . Ed1rne de de z el zel9 oldu tahsisatının az olması yüzünden tedir. Hapisanelerden gardiyanların kal-
:'İ<i~ ~ tih Cerek :nakil vası- Bir lkaç gün evvel f zmirde hisse - terkedilmesidir. Bu hususta knt'i \'atlyet p:ı.zartesi dırılarak bunların işlerinin uslu ve 

lı ~ n serbest alkın iBaydarpaşa dilen ~lzeled:n sonra ~vvelki .gün Ç~fte tedrisat yapacak mektepler- akşamı belli olacaktır. genç mahkumlara gördürülmek is-
~t'\trilın il bir ~ ~eleri için de Edırnedc hır hareketı arz olmuş- 1 de aers1ere sabahleyin 7,5 ta başla- Diğer taraftan çifte tedrisat dola- tendiği hakkındaki şayialar teeyyüt 
b;q.l~ b es~ k Cl.rı 0 nce bir köprüy~ tur. nacaktır. yısile öğleden sonra boşta kalacak etmemiştir. 
~la .. ~ ltöp ·.~~r '1erıniştir. Bu iti- Zelzele sabah saat beşi otuz beş Bu grup çocukların dersleri ikmal çocukların faydalı vakıt geçırmeleri- Bu hususta kendisile görüştüğü -
t~ullı ~un bu Yıl . g~ şarktan garbe doğru amudi bir edildikten sonra kısa bir fasıla ile ni, bunların sokaklarda oynavıp bey· müz İstanbul Cumhuriyet Müddei -

. ~ ıçin hazı :sına şe.kılde hissedilmiş ve Edirnelileri ikinci grup çocukları mektebe alı - hude zaman kaybetmemelerini te- umumisi Bay Hıkmet Onat, hapisa-
r - a €!!- ik:orkutmuşsa da bir zaviat olmamı~- nacaktır. · · · d neden gardı''-·anların •~m"men kal--s mm ıçın c yeni tedbirler alınacak- J "' .. 

tar. ... Bu husustaki kadrolar tesbit edil- tır. dmlmasına imkan olmadığını söy -
lemiştir. 

1
-Halk F ilo zo fu-] 

d iyor ki: 

Komşumun köpeği 
Bir komşum var. Bu komşumun 

bir de köpeği var. Madem ki insan~ 
ların köpek beslemesi yasak edilme
miştir. Komşum da bu hakkından 
pekala istifade ederek köpeğini bes
leyebilir. Bunda hiç bir fcvkatadc
Jik yoktur. 

Bu köpek gerçi biraz fazla huysuz
ca .. falan filan amma, ne de olsa 
komşumun C\~ne misafirliğe gide
cek kadar aramızda pek sıkı fıkı bir 
ahpaplığımız olmadığı için evine ge
lenlere veya kapıdan öteberi alır -
larken satlcılara saldırması da beni 
alakadar etmez. Çünkü kapısına yak
laşmıyorum. Yalnız biraz geç vakit 
evimin kapısına yaklaştığım z::ıman 
ayak seslerimi duyunca havlamıya 
başlar ,.e beni biraz ürkütur. O ka
dar ... Bunun da fevkalade bir tarafı 
yok sayılır . 

Fakat bu köpek geç vakit ben eve 
gelirken haykırmıya başladığı gib!, 
yoldan her geçen yolcuya ve bah -
çeden geçen kedilere de, bana yap
tığı gibi ha\7lar, yoldan geçen yol -
cular ve bahçeden geçen kediler ol
masa komşumun köpeğinin sesi sa
dası çıkmıyacak. Lakin bu yolcu -
larla kedileri ko~umun köpeğıne 
işittirmeden \"e göstermeden geçır
mek te kabil değil. Şu halde ynbancı 
ayak sesini sahibıne haber vermekle 
mükellef olan komşumun köpeği, 

hiç durmadan bağıracak, haykıra -
cak ve havlayacaktır. Daha doğrusu 
madem ki köpektir. Havlamak ta 
hakkıdır. Komşumun köpeğinin hav
lamıya hakkı olduğu kadar olsun be
nim de uyurruya hakkım yok mu? 
Siz insaf edip te söyleyiniz. 

Bu, sade benim derdim olsa hiç 
ağzıma bile almadan uykusuz geçir
diğim gccclerime yaumıyacağım; 
cBaşa gelen çekilir. deyip geçece -
ğim. Lakin yalnız benim komşum 
yok. Ve yalnız benim komşumun 
köpeği yok. Daha birçok komşuların 
J.'.ilpcği var. Onlar da komşularını 

uykusuz bırakırlar. Bunun içindir 
ki zaten ben de bunu bir mesele ya
parak sütunuma geçiriyorum. Kö
pekli komşuların Allah Vi! Belediye 
yardımcısı olsun. 

Halk Flloz~•u 
= 

Silivr i hayva n sergisi 
d ün sabah açıldı 

Vilayet tarafından halkı ha:Fan
cılığa teşvik etmek maksadite 6 ka
zada açılması tckarrür eden ehli hay· 
van sergisinin üçüncüsü dün Siliv -
ride açılmıştır. Sergiyi Vilayet Bay
tar müdürü Etem Elcvli ile Baytar 
Hüsnü hazırlamış1ardır. Sergide teş
hir edilen iyi cins hayvanlara veril
mek üzere 416 lira mükafat ayrılmış· 
tır. 

Bu para birinci, ikinci ve üçüncü 
gelenlere veril~. dördüncü, be -
şinciye ayrıca hediyeler dağıtılacak
tır. Sergi, Silivrinin panayır 7..ama -
nına tesadüf eylediği için çok kala-
! balık olacaktır. 
r ~ 

1 Birimizin derdi 
1 Hepimizin derdi 

Sir dersten ikmale 
kalan talebe üni
versiteye devam 

edemez mi? •• 
Bir kaç lise talebesi dün bize 

müracaat etti. Gençler, Tİcalarının 
Kültür Bakanlığının nazarı dik -
katine arzı içiıı vasıta olmamızı 

istediler, dileklerini vazıyoruz: 

- İki scnedenberi liselerın son 
sınıfında olgunluk imtihanında 

bir dersten ikmale kalan talebeye 
Üniversiteye devam hakkı veri -
liyordu. Bu suretle bir tek ders
ten sınıfta kalmış olan talebe, hem 
bir sene kaybetmekten, hem ele 
bir sene boşda dolaşmaktan kur
tuluyordu. Fakat bu sene ikmal -
liler Üniversiteye kabul edilmi -
yor. 

Olgunlukta bir dersten kalmış 
1 yüzl~rce talebe var. Bunlar 'Üni -

\•crsıtcye de\•am edemezler. Bir 
sene sokaklarda, kah,relerde do
laşıp beyhude yere vakitlerinj öl
dürccel-lC'rinc bunları 'Üniversite
ye kabul etmek daha hayırlı ol
maz mı?. 

Biz ayni vaziyetteyiz. Şimdi bir 
sene ne yapa hm? 

Büsbütün sefil kalacağız. Bir 
sene kaybettiğimiz yetişmezmiş 

gibi üstelik bildiklerımizı de u
nutacağız. Kültür Bakanlığındntı 
bir dersten kalmış olanların Üni
\•ersiteye kabul edilmelerini istir 
ham ediyoruz. 



ihtiyar mihracenin sırrı Mektep yerine 
sabahları Dünyayı dolaşarak Çok yaşamak için 

uzun yol yürümek lazımmış Bilgi sahibi 
Oluyormuş! v 

Yel Şimdiye kadar birmo· ı KQCASINI BEG MiYE A "Ben 
bu 

tahta çıktığım zaman gençtim .. 
itiyadı elden bırakmadım 1,, 

r 
... ~ 

1 

törle 3000 millik me· -
safe katetmı, 

;... ______________________ ____ Yazan: Tarık z. Tuna18 

ingilteredc on dokuz yaşlarında 
Biknel isminde genç bir mektepli 
garip bir maceraya atılmıştır. Bu 
çocuk, mektepte gitaplardan öğreni
len rnallımatın hayatta kafi olmadı
ğını düşünmüş, zengin bir adam olan 
babasından bir senelik mektep mas
rafının kendi eline verilmesini isti
yerek, aldığı 100 İngiliz Hrasile bir 

Saçları, burnunun üstüne kayan 
genç kız, arkadaşına sordu: 

-- Peki amma, neden şu adamca -
ğızı beğenmiyorsun? 

Kadın şişman dudaklarını büktü, 
cevap vermedi. 

- Çirkin mi? 
- Hayır ... 
- Fena huylu mu? .• 
- Hayır ... 
-· Akşamları geç mi geliyor? 
- Ne münasebet canım! .. 

fotoğraf, bir yazı makinesi, bir de 
tüfek edinmiş, devritılem seyahati 
yapmak üzere yola çıkmıştır. Her 
yeri dolaşmış, nihayet Amerikaya 
gitmiş, orada San-Fransiskoya vera-

Sabık 'Jngrttz. kralının rak 10 İngilize aldığı bir motosikletle 

- Eeee .. . Artık ~en de çok oluyor-
, sun' .. Peki neden kırk yıllık ndam ho
şuna gitmiyor? Hem zavallı ayni za
manda muharrir de!... 

CJeliahtlr~r z.amanrnda 3,000 mil bir mesafede seyahat et-
Hindislan segahati miş, sonra motosikletin bir yerde 

eınasırıdaki inttbal•rt çok para ettiğini görmtiş, ktirile onu 
satarak bir de motosiklet ticareti 
yapmıştır. Ondan sonra Amerikadan 
İngilizlerin meşhur Küin Mari vapu-

l
runa binerek geçen gün İngiltereye 
dönmüştür. 

Saçları burnunun üstüne kayan 
genç kızın. kapkara saçları küçi.icük 
başına yapışık gibi duran ar -
kadaşı günlerce aradığı bir şeyi bul
muş gibi gözleri parladı ve olduğu 
yerde sıçradı: 

- Ben de muh.arrir, namıdiğer şa
ir olduğu için beğenmiyorum ya ... 

!
oralı bile olmaz .. okur, söyler, okur, 
sonra yine söyler, yine okur ... Bir 
üflemesini bilse ... 

hayet çıkarabildi. Sonra: Hindistan mihracelerinin hikayesi 
biter tükenir gibi değildir. Zenginin 
malı, züğürdün çenesini yorduğu gi
bi, bunların hazinelerindeki mücev
heratın da bahsi uzadıkça uzar. Hin
distanda hastalıktan karnı şişen ço -
cukların, sefnletten ölenlerin resim
leri pek ahnmnz. Fakat bir mihra -
cenin debdebe ve fötişamını göste -
ren resimler, her vakit İngiliz mec -
mualarının parlak kağıtlı sayfala -
rında yer tutar, durur. 

\ İhtiyarlar için bundan öğrenilecek 
dersler vardır. Demek ki, sabahları 
yürümek çok iyi bir şey. Vakti, hali 
müsait olanlar, mihraceyi taklit e
debilir. 1 (Deflamr 6 rn:r say{ ada) ............................. ÇCi'CüK ....... HIRSiZLI~ ......................... .. 1 - Ben de senin gibisini görmedim 

vallah ... Ayol şairlik, muharrirlik in
sanı gözden düşürmez, bilakis yük
seltir. 

- Peki amma bütün bunlar fena 
şeyler mi? 

- Karıcığım, dedi, aşkımız g 
tikce büyüyor ... Hem biliyor rrıt1• • 
se;gimizi ~eye benzetiyorum t>e 
Yanö.n bir mangala ... Kor hahtle ~ 
miş eski kömürler benim ... Be~· 
ki aşk gölünün içinde yüzen bıl" ır. 
rim, işte ey L~yliı, seni seviyo:.~1 

Küçük bir kız çocuğunu 
- Sen daha çocuksun! .. Şair biri 

ile evlen de işin iç yüzünü anlarsın! .. 
Onlar, mısralarında ve fikirlerinde 
iyi görünürler. Onların yeri kitao 

- Davulun sesi uzaktan hoş gelir
miş. Muharrirle, şairle evlen de gö
rürsün ... Bir kaç zamandır artık o
kumayı bıraktı ... Şimdi kendisi icat 
ediyor, yaratıyor ... 

Kayan saclarını burnunun il 
den kaldırro'ıya üşenen genç ~ıı 
lerck: bC 

- Ne iyi, dedi , ne iyi. .. BcTl 

Kendisinden en çok bahsedilen 
mihracelerden birini mi istiyorsu -
nuz? işte yetmiş dort yaşındaki Ba
roda mihracesi. Yetmiş dört ya -
şındaki hükümdarın ömrünün yirmi 

anasımn, babasının 
dan çaldılar 

Yan 1 r, • sayfalarıdır, benim gibi kadınların 
kucakları değil... Hem bak sana an
latayım: 

Desen e, dünya kurulalıdanberi ilk 
defa bir şair karısından ilham alı -
yor ... 

- Şunu, bunu bırak amma, şimdi 
ben şairlerin, niçin karılarile geçine
mediklerini, ne diye o canım karıla
rını sevmediklerini anlıyorum. Me
ğer bunlar ne çekilmez, ne sıkıcı a
damlarmış!.. İlk zamanları yine da
yanıyordum, fakat şimdi artık büs
bütün tahammüliim kalmadı. Bir kaç 
gün evvel her zamanki gibi eve gel
di, gelir gelmez dizlerime kapandı 
ve kollarını bana doğru uzatıp elleri
ni tapınır gibi tutarak: 

le kccalara bayılırım ... 
- Zevkine diyecek yok ... Dzı~~ ıı' 

kadar olsa neyse... Diinmüydll 
yine dizlerime kapandı. bu sefer~ 
kımızı neye benzetti biliyor Jllı.15 

-· altı senesi mihracelikle geçmiştir. 
Ellinci saltanat senesi munasebctile 
cjubile> dedikleri merasimı yaptılar. Siyah otomobildeki 

esrarengiz kadının 
ayak izleri .. 

Mihrace çok sağlamdır. Öyle ki, bu 
gidişle bir yirmi beş sene daha ya
şarsa saltanatının yetmiş beşinci yıl

döniimü için de kim bilir ne parlak 
jübile merasimi yapacaklar, demek-

tir. Mihrace çok yaşamayı sever. Bir 
Fransız hekimi kendisine talimat 

vermiş, nasıl yaşıyacağını öğretmiş, 

Mihrace her sabah kalkar, biiyük, 

amma pek büyük olan bahçesinde 
saatlerle yı.irürmüş. Artık dizlerinde 
ağrılar, sızılar kalmamı~. Bunu ise, 
h<'p sabah yürüyüşlerine veriyor. 

İhtiyar Hintlı prens sıhhatile çok 
iftihar <'tmektedır. Baroda mihrace
sinin hfıkim olduğu yerlerde yaşı -
yanlrır arasında öyle çok yaşlı kim -
selere hemen hiç tesadüf edilmez -
mis. Vasati ömür oralarda 26 dan 
fazlayı geçmiyccek kadar kısa imiş. 
Şimdi, mihracenin bu kadar uzun ö

r 
Çocuğun kadın 

1 Hırsızlar tarafın· 
1 dan çahndığını 

1 

gösteriyor ! 
--~..---

'.Bundan uç gün evvel Frugeres'te 

1 
Odette Lorant isminde bir kız kay
bolmuştur. Küçük kız sabahleyin 
mektebe gitmek için saat 7,30 da e
vinden çıkmış ve bir daha eve dön
memiştir. 

1 Çocuğun ayak izleri kendi evle -
rinde 250 metre mesafede ve bir ak-
rabasının evi önünde kaybolmakta-

mürlii olması ht>rkes nazarında ona 
dır. İşte Fransa zabıtasının üç gün 

başka bir kıymet verdiriyor. Mihrn-
içinde öğrenebildiği şey sadece bu 

ce bizzat hayatını şöyle anlatıyor: ı 
kadc.rdır. 

-Ben, tahta çıktığım zaman gene- Herkesin hayret ve dehşetini cel-
tim. O zamandanberi sıhhatime çok 
dikkat ederim. Gençliğime rağmen 
bunu hiç ihmal etmedim. Hep sıhha

timi muhafaza edecek tedbirlere ri
ayet ettim. Spor yapıyorum. Yaş -
landıkça her günkü spora tahsis et-

tiğım zamanı birer saat daha arttı
rıyorum. Sabahları yürüyuşle, jim
nastikle vakit geçiririm. Öğleden 

sonra uzun bir sandalyeye uzanır, e
lime bir kitap alırım, saatlerce bu 
vaziyette kalırım. O zaman biitün 
adalc:lerim gevşer, dinlenir. 

İşte zengin Hınt mihracesinin ken
dince tanzim ettiği hayat. 

22 

Meselenin en garip tarafı şurasıdır 
ki; Serasker Rıza Paşa, Yunan Sefiri 
(Prens Mavro Kordato) ile de ı::ık 
sık görüşmekte idi. Rıza Paşanm 

şahsi dostu olan bu Yunan diplomatı, 
Yunanistanda cereyan eden hadise
lerden cidden müteessirdi. 

Miralay Vasos'un Giride gönde -
rilmesini şiddetle takbih ediyordu. 
Yenişehirde üç fırka Yunan askeri
nin içtima etmesine jyi bir mana ve
emiyordu. 
-Hükumet ve halk; bir kaç komi

acının elinde oyuncak oluyor, bu -
un sonu iyi gelmiyecek. 
Diye, acınıp duruyordu. 
Bu al...-ıllı ve ağır başlı diplomat, bu 

özleri yalnız Türk dostlarına söy -
mekle kalmıyor .. kendi hükfıme -

beden hadiseyi anlatalım : 
Lorant ailesi St. Hi. Hiart kasaba

sından üç kilometre mesafede bir 
köyde oturuyorlar. Babası yollarda 
amelelik yapıyor, annesi de terzilik
le geçiniyor. Bu ailenin şimdiye ka
dar üç çocuğu olmuştur. Birincisi 
Odette Lorant, öbürleri de iki tane 
küç;lk çocuk. 

Odct, 2 senedenberi mektebe gi -
dıyor, mekteplerin açılma günü o
lan 15 EylUldenberi de köyün mek
tebine tekrar gitmiye başlamış ve 
muallimin söylediğine nazaran, bir 

(Devamı 6 ıncı &ayfarntzda) 

tine de mütemadiyen raporlar gön
dererek: 

[Türklerin sabırlarını bu kadar 
suiistimal etmek doğru değil Neti -
cenin vehametinden son derece en
dişe içindeyim.] 

Diyordu. 
Fakat, artık tamamile (Eterya) 

nın tesir ve nüfuzu altına girmiş o
lan Yunan hükumetine, söz dinlet
mek mümkün olmuyordu. 

* İLAN EDİLMEDEN BAŞLIY AN 
HARP 

Etuya Cemiyeti, bir taraftan (res
mi Yunanistan) ı cebren harbe sü -
rüklerken, diğer taraftan da artık 

kendi kuvvetlerini ortaya çıkarmıya 
başlamıŞtı. 

r<aybolan küçüğün arka
daşı Marie Coqueıın 

Eterya Efradından mürekkep, bir 
fırka teşkil edilmişti. Bunlara, asker 
elbisesine benziyen hep bir örnek el
bise ile, üzerinde (E. E.) harfleri ve 
bir de haç bulunan şapkalar giydi
rilmişti. 

(Eterya) cemiyetinin (hassa) ]a
rını teşkil eden bu fırka, en mü -
kemmel silahlarla tcchiz edilerek, 
doğruca (Kalabaka) ya gönderil -
miş; Osmanlı hududunun en yakın 
bir yerine yerleştirilmişti. Fırkanın 
kumandanlığına da, Miralay (Amli
kar Çirpani) tayin edilmişti. 
Martın 22 nci günü bu fırka, o ci

\•arda bulunan (Pirenci) ormanına 
götürülerek orada bulunan manas -
tırda bir metropolit tarafından tak
dis olunmuş,, mavi atlas zemin üze-

- Bizim şair koca teşbih yapmakta 
çok mahirdir, 7.atcn ben de onun 
bu benzetişlt>rinden bıktım ya! .. 

- Ne gibi? .. 
- Dur, anlatıyorum, işte... Her 

akşam, eve gelir, kapıdan ı!İrer gir
mez elindeki, kendisine gönderilen 
bir kaç yeni kitabı yere fırlatır, otur-
duğum kanapenin önüne diz çöker 
ve ... 

- Ne der? .. 
- Allah Allah ..• Ayol dur biraz 

sabırlı ol... Söylenir işte, ne bileyim 
ben ... Bir gün Ji.i1yet olurum, o Ro
meo olur, bir gün Leyla olurum, o 
Mecnune döner. ertesi gün karşım· 
da fransızca, almanca, italyanca ask 
şiirleri okur .. ve ben hiç anlamadı
ğım bu şeylerden bıkarım, usanı -
rım, bitirmesi için yalvarırım... O, 

- Ey karıcığım, dedi, görüyorum 
ki, s<:vgimiz gittikçe artıyor. Seni bir 
Leyliı, seni bir Ofclya, seni bir Eli
zabet, seni bir Agripin, seni bir ... se
ni bir ... 

Patlıyncaktım. 

- Sus Allah askına, dedim, şu .. gi
bi sevivorum .. kdimcsini söyle de iş 
bitsin artık. Ve o şiddetli bir csevi
yorum! -. kelimesini ağzından en ni-

- Nevc? 
- Bir kazan işkembeye ... 
- !... r 
- Öyle ya .. aşkımız bir kazL11'1~ 

kur fokur kaynıyan işke~~eye ı: 
ziyormuş. Bu kazan ve ıçınde 0 
nıyan işkembe kendisi imiş ~~ııı' 
kolları sıvalı, pala bıyıklı. tıraş -er 
mış -buralara kadar söylüyor· \ 
lindcki kepçeyi boyuna kazana ıi · 
tırnn Arn:ı\·ut işkembeciye lJell 
yormuşum... it• 
Artık yüzümün hangi renge ~:ı 

eliğini, nasıl öfkelenio. nasıl ava 
b y d ., d .. ·· on" vaz agır ıgımı uşun... ceı' 

deli gibi o1uYordum. İşkertıb lt ' 
benzemek, beni baya~tı \Jldırtııc~4) 

(Dwamı 6 ncı sa~ 
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Bugün i P E K sinemasında 
KAHKAHA TUFANI· NEŞ'E KA YNAGI. EGLENCE McNBAI .. ZEVK 

FIRTINASI· DÜNYA KOMiKLER KRALI LOREL ve HARDI 

LOREL HARDİ ve İKiZLERİ 
2 Komik + 2 E}i = 4 Komik 

TUrkçe sözlU· 2 saatlik dayanılmaz derecede eğl0!nceli hüyük film 

............................................................ 
. . ~). .... . . 

IFrcidden gör'!lec:ek MEŞ'UM K A O 1 N 
Fransızca bır film 

Büyük 
muvaff akiyetıe 

SAKARYA SiNEMASINDA Devam ediyor 
BAŞ ROLLERDE : Takdir nazarlarile .seyredilecek 3 büyük yıldız : 

FRANCIS FARMER - MADY CHRİSTİANS-JOEL Mc CREA 
. ·""'.. . . ' 

rine beyaz renkte büyük bir haç, ve ordusunu hiçe saydığı için, bir haf-
haçın altında da: tada Selıiniği alacağına .. on beş gün 

[Bununla, galip ve muzaffer ol.] zarfında da İstanbul surlarının kar-
Cumlesi yazılı bir bayrak veril - şısına dayanacaklarına kanidi. 

mişti. Tecaviiz planının kararlaştırıldığı 
Fırka, bu dini merasimden avdet gecenin ertesi günü, (Çipiryani) is

eder etmez, derhal taarruza geçecek- minde mütekait bir İtalyan yüzbaşı
ti. Bunun için, fırka zabitlerinden jsının kumandasında, (300 kızıl göm
(Milonas), (Jermas), (Daveli) kuman llekli) den mürekkep bir İtalyan gö
dalarında birer müfreze tertip edi- nüllü müfrezesi de gelmiş; Eterya 
lerek, Osmanlı hudutlarının gerile- 1 fırkasına iltihak etmişti... Bu 300 
rinde keşfe gönderilmişti. 1 İtalyanın gelişi, fırka karargahında 
Martın 26 ncı günü akşamı, bu 1 büyük bir meserret husule getirmiş; 

müstakil fırkanın karargahında bir o gün \'e o gece her tarafta şenlikler 
harp meclisi teşekkül etmiş; keşif - 'ıyapılarak çalınan kasap havaları ve 

•ten avdet eden zabitlerin ifadeleri ncş'eli nara sesleri, Osmanlı hudut
j ctinlenmişti. Ve bu ifadelere naza - larının Üzerlerine kadar sürüklen -

1 ran tecavüz planı tertip edilmişti... mişti. 

İlk tecaviiz, (Kranya) üzerine yapı
lacak .. o mühim tepe, ele geçirile -
cekti. Ve bu tepe ele geçirildikten 
sonra, artık her tarafta harp devam 
edecekti. 

* İLK HÜCUMDA, BİR TÜRK 
MÜLAZIMININ EMSALSİZ 

KAHRAMANLIGI 
1313 martının 28 nci ve 1897 nisanı-

Bugiinkü askeri zihniyetlere göre, nın 9 uncu cuma günü. Berrak ve ılık 
bu şekilde harbe girişmek biraz ga- bir bava ... Her taraf. sessiz ve sa
rip görünür. Fakat şunu arzedelim kin ... Vakit vakit, derinden gelen tek 
ki, o tarihte, Yunon hükiımetinin e- : tük silah sesleri.. iki tarafı yalçın 
saslı bir harp pl:inı mevcut değildi. kayalardan mürekkep, dar vadilerin 
Hakikatten ziyade hayal peşinde ko- lüzerinden yılan ıslığı gibi uzayıp gi
şan (Eterya) cemiyeti ise, Osmanlı den fasılalı kurşun vızıltıları ... 

( 

C'okff 
Kahraman Mült!zim v 5' 

. ...., ' ··nıw 1' 
Yunan ordusunun en rnu. te;r 

keri merkezlerinden biri~ı deı s3 
eden .<Kalabaka) nın şiınahfl) Jıtlcl f 
bir tepe üzerinde, (Kra~Y9 1 t~ ~· 
kulesi. Kulede, beşinci nışaflCrııilrt 
rundan, 35 Türk neferinden ııl'd 
kep bir takım. Takımın kurrı 
(Mülazim Şakir Efendi. [lJ. S 

l cJıf· . 
[l] Bu zat, aslen Sivas' ge~ ~ 

raları, jandarma smıfı11cı i~e 
Divrik jandarma ktımandafl' 
vefat etmi§tir. tJ~rJ 

(Devamı 
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Volpi kupasını Bette 
Davis kazandı! 

Mevsimin en iyi sinema artisti unvanını alan 
bu kadın A VA R D S mükafatını almıştı 

lstıraı llsesı direktörü Agah Sı rrı Levend, Kız li~esı d lrei<törü Sobr l •vaşayan 
Stanbuı .. reportaj serisine ilk önce mekteplerden başl ıyan muharrl mlz 

Nusret Safa Coşkunla Konuşuyorlar 

Gençler yaz tatilinden ders 
s11·aıarına döndüler 

Her sene, en iyi sinema artistine 
verHen Volpi kupasını bu sene cVe
sik2lı kadınlar. isimli şaheser .filmi
le Betta Davis almıştır. 

1 
Bette Daves, bundan evvel de A

merika artistleri arasında çok itiba
rı olan Awards akademisinin büyük 
mükfıfatını almıştı. Bu münasebetle 
bu büyük artistin hayatını yazıyo
ruz: 

; Bette Davis - daha doğrusu asıl is
' mile Ruth E!isabet Davis - Kanunu
I sani 1908 de Lo\.vel'de doğmu~tur. 

Babası iyi iş yapan cenuplu bir 
avukattı . Bette'in hayatında iken 
teessür, büyük rol oynamakta üzere 
idi. 

Ya babasının sözünü dinleyip hu
k uk tahsil edecek ve yahut ta anne
sinin ısrarile tiyatro artisti olacaktı. Genç kızlar soruyor: 

- Biz de kampa çıkacak mıyız b ?
I Bu mesele de, babasile annesi bo -

a C a a şanı~ca .ka~andı ve Bette annesine 
• tevd ı edıld ı. 

A • • K 1 skerliğin kadınlar ara- ız ar askerlik dersinin konma-
sında moda olmamasını sından memnun gözüküyorlar 

Birçoklarında olduğu gibi artist
liğe ilk heves onda da mektepte baş
ladı. Mektepte yapılan müsamere ve 
tiyatrolara o d" iştirak etti. 

ternennı' ed f' ti. Yeni bir çalışma yılına giriyo _ e ım. ruz. Bu yeni yıl, g"enç okurlara u-
yer gösterdi. Oturduk. Telefon çal
dı . Muhasebeci kağıtlar getirdi, katip 
öteberi imzalattı. Muavin bir şeyler 
sordu. Bütün bunlara birer dakika 
içinde yetişen direktör, nihayet biz

den evvel gelmiş olan bir talebe ve
lisine son izahatı verdi; çocuğunu 
mektebe kaydettirmek için gelmiş 
olan bu zat, ricada bulunuyor, mek
tep müdürü de son sınıfta yer olma

dığını söyliyerek itizar ediyordu. 
Arzusu is'af edilmiyen talebe velisi, 
dışarı çıktıktan sonra ancak bir ga
zetecide bulunabilecek bir yüz sağ
lamlığile Agah Sırrı Levende bazı 

Yezan : N. Safa Coşkun ğurlu olsun. 
b 'l'tende her S"'b h b 1 · Sokakta ilk günün neş'esi ve se -
o ka .. a oş vagon arın, . . . . d .. d" ~.. .. 

11
1 

napcıer1· 11 b' 1 vınc:ı ıçersın e gor ugumuz genç 
r g b· c ır şez onga uza-

-~- k 1 ı kurulur t b' t f dostlarımızı bir de mekteplerinde ""P a , çan amı ır ara a, .. . . . . . . 
b~ mı diğer ta f t l . . gormek ıstedık. Itıraf ederım kı, bu 
••.ı:şırn ra a, gaze e erımı . kd b' d . .. . 
(! a koyar aA d t h A t d ıste e, ıraz a eskı gunlcrı, ço -Vah , e a ususı ren e . 

ı-: at eden ekAb d b' ., cukluk, talebelık hatıralarını ihya 
ıle 1 c ·a ır en ırı.• gu - t k b" 'k 1 b 

'ab stanbula · d' F k t d" e me , ır saatcı o sun ir mektep ah ıncr ım. a ·a un .. 
kaı gışenin ön" d b' 'k havası ıçındc bulunmak arzusunun 

abaı _ un e ırı en genç . . d d 
e.. ıgı, vagon b kl tesırı e var ı. 
··ıne1t b un asama arma . . _ . 

t'dc11 bi ~hranında fırınlara hücum HAYDİ ISTIKLAL LiSESİ 
rı Yığ,{ ınsan gibi biribirinin üstü- Fotoğrafçı arkadaş makinesini dol-
Rliiullıs~~~asına koşan halkı görünce durdu. Yola düzüldük. Evvela bir 
R~ç "e ırn. Sahanlıklarına kadar 
de §oyl Ş~n kahkahalarla dolan tren
biİl\'ıc: e ır ilişecek yer ancak bula-
.... ıne r • ··ıı in agmen, hiç de rahatı kaç-
lıu, öy~n~_ra has bir jest yapmadım. 

tıdan ır kalabalıktı ki, ilk va -
kad •son v • ar b" .. agonun stop flamasına 
~ ı c: t~t.un trende bir gençlik ha -

1 tın~1Yor. Bu gürültü, şen ve 
1 ler a knvak yeli esen genç li

~ ı huf ~asında onların estirdiği ncş-
u.. .} alı rt"ızgA · · d h ··tı~u. . _.ar ıcın e çocuklu -
illıt}ı,, gençlıgınizi, takbeliğinizi 

~e J orsunu K. ııgeı t k z. ahkahaları size bir 
lı:ıtır;ı b· a ıp kendılerine çekiyor 
~ ıra b ' 0rstınu n u cengelden kurtulu-
~~ıl()ı • z. Fakat döndüğünüz alem 
r;ıld gınız y d • 
~ ır. tsk· er e bıraktığınız de-

huıuy 1 
de, yılların ek yerlerin-

b 'l'~tlı b;::u~~z, k~ndinizi... Şimal yazı boş geçiren sınıtıor doldu .. 
ta Sılin~ atılın. güzel günlerin da-
~ ~k ll'liş tuzlu hatıralarile tek- hususi, sonra bir resmi mektep ge

&t~ g n teplerine dönen boş ve gam- zelim, dedik, arkadaş ilave etti: 

~1.aya~ ~~ları kulak zarlarını bur· - ~ir erkek, bir de kız mektebi. •• 
lcıtıbitler~~Ultülerinc, istasyonlarda - !kisini birden yapmak müm -
ltıı 'elarnıı: Uzun ıslıklnr ve yaşalar- kün! .. Mulıtclit bir liseye uğraya -
U t aıaka ~lnrına rağmen, hepi - lım.. . 
~ ~Ytet; ~ıraz gıpta ve müsamaha Düşündiik. 'Bugün ml'ktcpler yeni 

ı. «\oııru.··n·~ · açıldJ. Miidüdcri, hocaları meşgul 
151lğ\j Un •· ·· d sıugij : U~ttınde siyah, açık rcn!r ols1 gerek. Bize pek yüz vermezler 

ıı~hçantaı: lacıvert şapkalı ellerin _ belki .. Şöyle borumuzun öteceği bir 
~ . ..rı Pak ' . . 'alt l'i akıyo~ C'tlerilc bir gençlik yere gıdelım. 
~ltlar hep du. Tramvaylar, tünel, Kalktık, istiklDl lisesinin yolunu 
~ eltteplel\ onlarla dolu idi. tuttuk. Saçları, bıyıkları, duruşu ile 

bit~ de~kt~çıl~ı. Hillerin bir nüshai saniyesi olan ka-
,.. _ &Yat ,, ır. kı, İstanbulda yeni pıcı, Direktör Agah Sırrı Levend'in 
~ • Jenı b' 

bir nçlıkte b ır hareket başladı. odasında olduğunu söyledi. 
g tı ca~ibe va a~a bir tılsım, başka İhtiyarların bal dök de, yala, de
~a.r:k 0lllııya:İar Yle ki, bu cazibeye dikleri kadar insan yüziine gülen or
tıııştrı etsız, hı 1 ~.a kapılıyor. Boş, ta salondan, gıcıı gıcır tertemiz mer
l~tı1c?'an, ha:ı ı ögulrn~yen, hızlı ko- divenlerden Agah sırrı Levendin o
~encl· arı sokakı nde ınsanların do· dasının kapısına geldik. 
~ ıne · arda ş· d' . 
~t. hır Çeken bir .... ım ı msanı Fakat kapıda kadınlı, erkekli, ço-
\telt akış var gurultü, bir hare- luklu, çocuklu bir kalabalık kay -

~u ~eı>ler a~ıldı. dolmak, ~aydettirmek için sıra bek-
tt\ı~atı ~~ektir ki t liyordu. Içeri girdik. üstad Agah 

' llıletce . ' 
0 

uran, kıpırda - Levend çok kimselere nümunei im
ınsan harekete geç- tisal olması gereken nezaketile bize 

meKtepıer ecııd ı .• 

sualler sordum. Bu seneki t alebe 
müracaati, müessesede talebelerin 
talim ve terbiyesi ve saire hakkın • 
da ... 

İşte bir sürü iş, giren, çıkan ara -
sı.~da on beş yıll ık bir idareci, yirmi 
dort yıllık bir muallim olan Agah 
Sırrının söyledikleri: 

- Bu sene, diğer senelere nazaran 
talebe müracaati daha fazladır. Bil
hassa talebe kesafeti, en fazla lise 
kısmında görülmektedir. Biz de kad
romuzu doldurmuş bulunuyoruz. Bu. 
gün ders yılının ilk günü olduğu hal
de talebe kadromuz dolmuştur. An
cak bazı sınıflarda leyli talebe için 
mahdut bir kaç yerimiz kalmıştır. 

Şurası kayda layıktır ki, ilk gün
den itibaren muntazaman tedrisata 
başlamış bulunuyoruz. Bir kaç gün 
evvel haftalık ders programı hazır
lanmış ve bugün tatbikata geçilmiş
tir. Hiç bir ders muallimsiz değildir. 
Bu sene mektebin iç hayatına daha 
fazla değer vermek kararındayım. 
Bir mektebin iç hayatı ne kadar faal 
ve canlı olursa, o nisbette mektebe. 
derslere ve tahsile ısınmış olur. Va
tansever, devlet otoritesine hürmet
kar, her türlü maddi ve manevi si
lahla mücehhez talebe yetiştirmek, 
mekteplerin en birinci hedefi olma
lı.~ır. İşte biz bu noktayı hiç bir an 
gozdcn uzak tutmıyarak mesaimizi 
tertiplemiş ve yolumuza devam için 
hız almış bulunuyoruz. İstiklal talim 

ve terbiye heyeti efradı en sıkı bağ
'Jarla biribiriııe merbut bir ailedir. 
Bu ailede her ferd vazifesini tanı
mış, bilmiş ve kendini ona göre 
lıazırlamıştır. 

Mekteplerimizde ilk nazarda gö -
r ülen en mühim noksan, talebenin 
muaşeret kaidelerine karş ı laübali 
bulunmuş olmasıdır. Biz, bununla 
uğraşmayı , en lüzumlu işlerimizden 

B ette Danıs 

Daha sonraları Bette Davis, Jon 
Morayın dramatik mektebine yazıl
dı ve ayni zamanda da dans dersi a
lıyordu. 

CAP VODDA KENDİSİNE BjR 
ROL VERİLMİŞTİ, FAKAT . . , 
Kapvoda geldiği zaman genç kız, 

çok büyük bir sukutu hayale uğradı . 
Müdüriyet, oynanacak eseri değiştir
mişti. ve Bette Davis'e de ihtiyaç 
yoktu. 

Ümitsizliğini yüzünden anlayan 
bir adam: 

- Sizi bu şekilde Nevyorka gön
dermek canımı sıkıyor. Fakat sizi 
atist olarak ahkoyamazsak ta bura
da tiyatro salonunda çalışmak üzere 
sizi angaje edebiliriz. 

Bu çok ağır bir teklifti. 
O Nevyork tan Capvoda kadar hep 

trende, b ir ar tist im diye övünmüştü. 
Faka~ çoktanberi de b ir iş bekliyord•ı. 
Annesi zengin değildi. Böyle elleri 
boş dönmek h iç doğru olmıyacaktı. 

Kabul etti ve çok iyi de yaptı . 

Capvod tiyatrosu, orada çalışanlar 
için çok şans getiren bir tiyatrodur. 
Bette Davis orada çalışırken küçük 
dekor atelyesinde de genç bir adam 
çalışıyordu. Bu adamın ismi Henri 
Fouda idi. 

Henri Fouda, şimdi Holivudun en 
büyük artistlerinden biridir. 

TALİH DÖNÜYOR 
M€vsim sonuna yaklrışJyordu ki, 

bir ronıanes söyleyecek olan genç 
bir kadın rolü için Bette Davis'i an
gaje ettiler. O, bu rolde muvaffakı
yet kazandı. Bu muvaffakıyet ona, 
Brodovayda bir tiyatroda çalışmak 
imkanını verdi. 

Bette Davis, işte böyle tiyatroda 
eserler oynarken sinema geldi, bul
du. 

HOLİVUDDA İLK ADIMLAR 
Siııemada bir gece Betti Davis'in 

locasına kibar kıyafette bir adam 
girdi ve şu lafları söyledi : 

- Madmazel zannedersem bu da
racık Sahnede kıymetli bir zaman 
kayhr·diyorsunuz. Holivuda geliniz .. 
Ufak bir tecrüb~ filmi yapalım. 

James Light'in yıldızı fazla düşün
medi, hemen kabul etti. Ona paralı 

biri addediyoruz. Çocuk, yürürken, 
otururken, büyüklerile konuşurken, 
yemek yerken nasıl hareket et~k 
Jazımgeldiğini artık öğrenmeli ve 
hareketlerini bilgiye bağlamalıdır. 
Cumhuriyetin genç vatandaşından 
bunu istemek hakkımızdır. Bunu is
temek için de evvelemirde bizim bu
nu gençlere öğretmemiz lazımdır. 

Bize düşen bir vazife de h ususi o
CD~t1urrıı Yedinci .ag/atla) 

Büyük bir Amerikan Revü sü Avrupa turnesine çıkıyor. 

bir tecrübe filmi çevirtiyorlardı ve 
hemen gitti. 

Holivutta ilk zamanları çok büyük 
bir muvaffak iyetle geçmedi. Bu baş-

langıçlar biiyük aktör George Arl
tss'ın merakını çekti ve direktörle -
rine: 

; - Gelecek filmimde bu kızla be
raber oynıyacağım, dedirtti. İstedi
ği yapıldı ve Bette Davis angaje e

dildL İlk :filmi: The man who played 
yed god'dur. Sonra çevirdiği c20000 

senelik kürek mahkumları:t filmini 
acaba İstanbulda görmiyen var mı
dır? Bu filmi Bette Davis, Spencer 
Tracy ile beraber çe,•irmişti. (Cenu
ba giden gölgeler) de Bette Davis 
bir nebatat aliminin kızı oluyordu. 
c Yılmıyan adam-. da sevdiği adamı 
öldürecek derecede de aşık bir Bet
te Davis gördük. 

HAKİKİ BİR AŞK EVLENMESİ 
Sinemada kendisine bir isim ya -

lpan artistle evlenmişti. Bundan son
ra çevirdiği filmler: 

6 ncı tab'ı. Bureau des epaves, So

kakta bir kadın. Orman, Altın oktur. 

MÜKAFATTAN MÜKAFATA 
Çevirdiği emprise filmi için ken

disine verllmiyen mükafat 1936 .da 
İntruse filmi için verildi. Bundan 
sonrn da bulunduğu firma ile arası 
açıldı. 

Senenin en iyi filmınin artisti se
çildiğinden, haklı olarak fırmaya mü 
racaat ederek fazla para verilmesini ! istedi, onlar vermediler .. O da her 

ı 
şeyi yüzüstü bırakarak Ingiltereyc 
geldi. Halbuki 1942 ye kadar kon -
turalı vardı. \Varner Bros şirketi a

ileyhine açtığı davayı kazanınca mec· 

buren döndU. cDamgalı Kadınlar,. 

mmini yaptı. İşte bn film Volpi ku

pası mükafatını kazandı. Yakında bu 

kupayı ve mükafatı İtalya Elçisi 
kendisine ,·erecektir. 
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Ondört gün Atlas Ok. 
yanosunda çırpınan yat 
nihayet bulundu! 
Eudeauvovre 
yatı on dört gOn
de 2500 millik 

bir mesafe 
katetmiştir 

1 
Yatın bulunması ln-
gilterede büyük bir 
sevinç u andırd1. 
Bundan 14 gün evvel çok büyük 

bir fırtınaya yakalanan Eudeavaur I 
yatı, o günden beri hiç bir haber gön
dermemişti. Herl«!s, nihay€t yatın 

' fırtınadan battığını zannediyordu. 
Son gelen haberler, bu yatın bulun
duğunu yazıyorlar. 

14 gündenberi yattan bir haber 

alamıyan İngilizler yatın bulundu -

ğunu öğrenince, bayram yapmıya 

Tekerlekle 

Sek sen at tı yaşınaoKı lh· 
Uya r, o Qlu v e te k e rle kleri 

14 gon d e n iz üzerinde 
çırpınan Eude ouvovre yatı 

başlamışlar. Kaybolduğu zannedilen 
gemi bulununca çalman Hoyds çanı 
bu hafta ikinci defa çalmıştır. 

Yani Cheycune isimli bir gaz ge
(D.oamı 7 ncl ıagfada) 

Geçinigorlar 
= 

Tekerlekle geçinen bir a·ı f 
ı e... n-

gilterede bu sene, tam seksen altı 
yaşına girmiş bir ihtiyardan bahse _ 

diliyor. Basct ismindeki bu ihtiyar, 

her sabah dört buçukta kalkar, bir 
saat sonra işinin başma geçer ve bü

tün gün çalışırmış. Bulunduğu Vad

horst civarında ise kendisini bilmi

yen yoktur. Bu adam, tam altmış ye

di senedcnberi araba tekerleği yap

makla geçinirmiş. Oğulları, torunları 
vardır. Onlar da bu san'ate girmiş _ 
lerdir. Yalnız oğullarından biri ge
çenlerde şimendifer idaresine gir • 

miş, orada hareket memuru olmuş
t ur. Bu sefer araba tekerlekleri ye
rine şimendifer tekerleklerile meş .. 
gul olmaktadır. 
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ı __ H.._IK_A_Y_E _.J 
Kocasını B~ğenmiyen 

Kadın!.. 
f 4 6ncil sayfadan devam} 

'ferc:üme •• tkt lbu hakkı m• nfuzdur 

Leyla olduk, Zühre olduk, Jülyet 
olduk, sonra mangal yelpazeliyen 
kadına, oradan da palabıyıklı işkem· 
beciliğe düşmek, insanın başını öyle 
fena döndürüyor ki, sorma. Dün ge· 
ce sinemadan dönüyorduk, birden • 
bire önümüzden hızla koşan bir k~ 
di geçti, arkasından soluyan bir 
köpek koşuyordu. Kocam hemen ko-

Dünya haberleri 
Anam, babam, ' yanma sen .•• 

Yakasından tuttu, bir iki tokat aşketti, 
sonra kapı dışarı fırlattı, attı. 

1 lumdan çıktı, önüme geçerek bana 
döndü ve: 

Fransa - ltalga 
Ve 

tenis müsabakaları 

Olamaz bence şümulü gidene hay· 
n1 şetin 

Her ölü yükselir omzunda safufu 
beşerin 

Rolünü yaptı demektir gidene bul· 
ma kusur 

Onu var sen, yipesi oynatanın ken· 
dine SOT 

Bir misafir olarak kaldı beş on gün 
kürede 

Rahmeti Rab ile Olga caşup aktı 
ebede 

Yasakçıların --evvelce de yazdığım 
gibi • gündelikle tutulan ameleden, 
aylıkla kullanılan uşaktan farkları 

yoktu. Kerhane yasakçıları da, mey· 
hane yasakçılnrı gibi, belalılara, e • 
depsizlcre, 'sululara karşı durmak 
vazifosile (!) mükellefti. Fakat, mey
hane yasakçıları arasında hakiki ka· 
badayı vardı. Hele, bazıları, yılla!' 

ve yıllar Beyoğlu hayatında ömür 
yıpratıp, Galata eğlencelerinde şöh· 
ret kazandıktan sonra, her şeyden el 
etek çekmiş, oldukça yaşlanmış ve 
uslanmış adamlardı. Günlük nafa
kasını gündüzleri muhtelif işler ya· 
parak kazanmıya çalışırlar, geceleri 
de büyük gazinolarda, birkaç kuruş 
yevmiye ile yasakçılık ederlerdi 

Bunlar külhanbeyi idi amma, kül· 
hanbeylerinin edepli, terbiyeli, ağır. 
başlı, efendi takımındandı. Bu ayarda 
yasakçıları, gazinolarda gören sulu
lar, dükkan bozucular,eğcr ffısit bir 
fikirle gelmişlerse, niyetlerinden 
vazgeçerler, onun bir Beyoğlu kur
du, eski bir külhan olduğunu anlar· 
lar, anlamıyanlnr, dana cımklıkla· 

rının başlangıcında, ya'!>akçılar, ya· 
kalarmdan tuttukları gibi kapıdışan 
atar1ardL Birkaç pısırık, hatır için 
yasakçı olarak kullanılanlar istisna 
edilecek olursa, ötekiler tam mana
sile eli ayağı tutan, gözü pek adam· 
lardı. 

Bunlar temiz giyerlerdi. Elbise
lerini daima İstanbulun en iyi ve 
tanınmış terzilerine diktirirlerdi. 
Her hangi bir kabadayılık vak'ası 

ile Adliyeyi, zabıtayı uğraştırmak
tan çekindikleri için, zabıta da bu 
gibileri tu1ar, yasakçılık ettikleri 
zaman, ellerinden bir kaza çıksa bile 
örtbas etrniye çalışırlardı. 

Kuman, yüksek kabadayılığın i -
caplarından sandıkları için oyrbr· 
lardı. Fakat kumarbaz değillerdi. 
Galatada Kürkçülerde Hurşit Reisin 
dükkfuımda paseta, kılıç, Yenişehir· 
de Kostinin bitirim yerinde barbut, 
Beyoğlunda Galatasaray lisesini 
geçtikten sonra tayyare piyango şu· 
besinin üç dükkan üstündeki Hana
ki'de bakara, lakine oynarlardı. Çün
kü buraya hatırlı kabadayılar, efen
di adamlar, beyler, paşa zadeler de· 
vam ederlerdi 

Halbuki kerhane yasakçıları hiç 
te bu kıratta, bu ruhta, bu karakter
de insanlar değildi. Filhakika, cesa
ret bakımından yürekleri söyleyen 
adamlardı. Olur olmaz şeylerden 
korkmazlardı. Fakat, yaptıkları iş, 

gördükleri vazife, nihayet kerhane 
bekçiliğinden başka bir şey değildL 

Her halde bunlardan birisi suçlu, bi· 
risi değil. Elbet katil aleyhine rahat 
rahat bir delil bulabiliriz. Ayni za -
manda da masum olanı ölümden 
kurtarmış oluruz. Fakat görüyorum 
ki bu tarafa hiç yanaşmıyorsunuz. İs· 
terseniz, onları çağırayım, sıkı bir 

istintaka tfıbi tutayım. Belki bir şey 
öğreniriz. 

Mösyö Vogler tasdik etti: 
- Evet. Bunu tercih ederim. Öyle 

inansız, delilsiz adam tevkif etmek 
işime gelmez. Es<ısen şu dakikada 

Tinyol'un öldüğüne dair hiç bir şey 
yok. Belki de hayranlarının elinden 
kurtulmak için kaçmış olabilir. 

Yasakçı! 

Kerhane yasakçısı! 
Sermayeler bunları tahkir eder, 

hizmetçiler istihkarla bakar, birkaç 
kuruş günlükle, bir iki lokma ek -
mck ve bir iki kap yemek için, bu 
kadar adi, kötü bir vazife ( ! ) gör
düklerinden dolayı, bunları iyi a • 
dam saymazlardı. 
Yasakçıların vazifesi, umumhane

lerc asılan, zorla içeri girmek iste
yen adamları karşılamak, güzellikle 
atlatmak, işi polise aksettirmeden 
idare etmekti. Llıf dinlemiyenler, 
dikilenler olursa, onlara karşıkoy· 

lmak ,dövüşmek, boğuşmak ~a vazi
feleri icabındandı. 
Akşamdan ısmarladıkları rakının, 

geceHk kaldıkları kadınların para -
lannı vermek istemiyenler olursa, 
kabarık bir yekun tutan bu parayı 
tahsil etmek, olmazsa zorla almak 
ta y&sakçılara ait bir işti. 

Para vcrmiven, vermek istemiycn 
zamparalar, her şeyi göze aldıkları 

için, yasakçılara silah çekenler de 
olurdu. O zaman evin içinde boğaz 
boğaza bir kavga başlar, kafa göz 
yarılır, sustalılar kaba tarafa soku
lur, camlar, çerçveler kınlır, niha
yet sermayelerin, hizmetçilerin, ev 
sahiplerinin, teyzelerin : 

- Can kurtaran yok mu? 
- Bizi öldürüyorlar.. imdat! 
- Ulannnnn... pt~ştttt! Hakknnı 

vermiyorsun, i.istelik bir de evi kırı
yorsun! .. 

- Ah mahvoldum, eşyalarım bit-
ti ! .. 

- Bedavacılar bastı ... Poliilisss! 
- Ah vre kaymeni, yandım! 
Seslerine bekçi, polis, zaptiye, fıs

tıkçı Acem, Tatavlalı laternacı, to
pikçi Mıgır, başçı Arnavut koşar, 
etraftakı pencerelerden bir sürü zam
para başları uzanır, birsürü yarı de· 
kolte, çoraplı, çorapsız günahkarlar, 
ihtiyar teyzeler, hizmetçi dudular 
evin önünde toplanır, her ağızdan 
bir ses, bir lıif çıkardı : 

- Kaaaa! Ne oldu ki? 
- Tikanite! .. Tikanite! .. 
- Yanan kimdir zo? 

- Şunları görüyor musun, dedi, 
işte bize benziycn iki mahlük,. .. Sen, 
cm.iyav miyav1ı diye nazlı şarkılar 

terennüm eden bir kedisin .. ben de 
chavhav!1ı diye aşk hüzünlerile solu· 
yan bir köpeğim. .. 
Artık buna dayanamamıştım. Bi

ze gülerek bakan ahalinin arasından 
zorla kaçabildim. 

Genç kadının, burnunun üstüne 
kayını saçlarını nihayet düzelten ar· 
:kadaşı, bu sefer kahkaha ile güldü. 

Cocuk 

İki haf tadanberi devam etmekte 
olan Fransa ile İtalya arasındaki te
nis müsabakaları şu şekilde cereyan 
etmiştir: 

1 İlk haftada Fransızlar Paul Feret, 
Cristinn Bou~us'un galibiyetleri sa· 
ycsinde İtalyanları 4 puvan geçmiş· 
tir. Buna, Andrc Merlin ile J. Ja -
min'in de muvaffakiyctleri binince 
Fransızlar İtalyanları iyice geçmiş
lerdir. 

Bu müsabakaların en mühimmi 
Boussos - Taroin arasındakidir. Oyu
nun başlarında Fransız şampiyonu 
Baussos hasmına oyununu kabul et
tirememiş, fakat sonlarda şaheser 

denilecek bir oyun çıkararak İtal .. 
yanı 1-6, 6-4, 6-4 mağllıp etmiştir. 

H gV' İkinci müsabakada İtalyanın en 1rs1 z 1 1 çok ümit bağladığı genç şampiyon v. 
Csnepele'yi Fransız Andre Merlin 

1 (4 iiucü •ay/ad-ın dıvam) 6-1, 6-4, 6-0 kazanmıştır. Fakat son· 
köylü kızından ziyade bir şehir kı- ra da Quin Laval'ı:ı talisiz bir oyun 
zına benziyor. Çok çalışkan da bir çıkararak 3.6, 6-3, 4-6, yenilmiştir ve 
kız. Geçen cuma sabahı kiıçük kız, bu suretle İtalyanlar ilk puvanı al· 
7,30 da çıkarak mektebe doğru ha· mışlardır. 

rck.:?t ediyor. Boynundaki küçük Paul Feret kendi hesabına Taroui
bir çantada kitapları ve defterleri yi az müşkülatla yenmemiştir. Ve 
var. Annesi, yolun dönemecine kadar bu suretle maçların ilk haftası Fran
bir daha göremiyeceği kızını gözle- sızların 4-1 galibiyetile bitmiştir. Bu 
rile takip etmiş. pazartesi günü de\•am edilen mü -
200 metre öbür tarafta küçük kız, bir sabakalarda Fransızlar 7 puvan ~a· 

çiftlik sahibinin çocuğuna rastgeli- ha almışlar ve 5 puvan kaybetmış· 
yor. Zavallı çocuk, mualliminin ona lerdır. 
öğrettiği gibi yolun sağından yürü- FRANSADA FUTBOL MAÇLARI 

yor ve çifük sahibinin oğluna selam 
veriyor. Şimdi çiftlikten 150 metre 
kadar uzaktadır. Her günkü gibi 
çiftliğe uğrayıp arkadaşı Moric Co. 

Eylulün 26 sında Moutbeliard'da 
Parisin Racing'ıle Sochaux takımı 

karşılaşmıştır. Maçtan evvel spor 
muharrirleri bu maçın Sochaux ta· 
rafından kazanılacağını ümit ediyor

guelin'i alıp mektebe beraber gide· lardı. Çünkü Racing takımı daha 
cekler. Ve zavallı kız bu esnada kay- formunda değildi. 

bolrnuştur. Takımlar, maça şu şekilde çıkmış· 
SİY AH OTOMOBİL, KURŞUN! lardır· 

KAMYON Soı::haux: Di Lorto, Cazenave, Mot-
St. Helard'da oturanlar o gün bir let Hug, Szabo, Lehwmi, C. Keller, 

siyah otobille bir de kurşuni kam - Faczinek, Courtois, Hoff mon, Korb. 
yont>ti büyük yolun sağ kenarında Racing: Hiden, Cathelı:ıin, Diagne, 
ve kaybolma vak'asının mııhallinde Bainde, Yordan, Louys, Keruven, 

1 k·ı tr f d d k Ozenne, Zibkovitch, Vemante, Y. 
ı ome e mesa e e urur en l\I 

1
. 

·· ·· 1 Ot b'ld b" k d . at ıe. gormuş er. omo ı e ır a ın var· . 
Ilk haftaymda, 45 inci dakikaya 

mış. Fakat köylülerin anlattığına 
kadar maçın berabere biteceği zan· göre çok güzel olatl bu yolda müte· 

- Yine ne olooorrr! Borozalarcılar addit otomobiller gelip dururlarmış. 
nolunuyordu ve :nıaç ilk haft::ıymda 

0-0 bitti. Sochaux mükemmel çi -
menli kendi sahasında pek rahat oy
nıyamıyordu. 

bastı ... 
- Anam, babam yanına sen!.. 
- Efendim, sana söyleyim, bunlar 

fena alışmış ettiler. İstoorlar ki be. 
davadan eğlensinler, param pul ver
mesinler. Bu nerede görülmüş şey
dir ki?_ 

Nihayet polis işe müdahale eder, 
yasakçı pestil gibi karakola nakle • 
dilir, bedavacılarla ev sahibi kara
kola posta gider, bu perde de böyle 
kapanırdı. 

Yasakçiliınn bir vazifeleri daha 
vardı: Bunlar, sabaha kadar uyu -
mazlar, kapıda nöbet beklerlerdi. 
Eski yıllarda, umumi evlerde zam· 
paradan ekseriyetle akşamdan para 
alınmaz, hesap sabahleyin görülür
dü. Bunların gece savuşmaları ihti
maline binaen, yasakçılar gece uyu
mazlnrdı. 

(Devamı var) 

-Peh ummam. 
- Gerniko'nun vücudündeki döv-

melerden bir şey çıkmadı mı? 

Mösyö Vogler bu sualınin, Voro· 
beyçik üzerinde bu kadar tesiri ola
ca&'lllı zannetmemişti. Filhakika, 
müfettiş, hemen müdafaa vaziyeti· 
ne geçmişti. Dudakları gerilmişti. 
Kısaca: 

- Hayır, dedi, hem bu dövmeler 
tuhaf_ çok tuhaf ... Şu örtü hikayesi 
kadar tuhaf. 

- Neler söylüyorsunuz? Ne örtü-
.. ? su ••• 

- Hiç .. teferruat kabilinden bir 
şey. Lakin bir gtin belki bu teferru· 

Bir de vak'a yerinden 600 metre u
zakta bir kadın ayakkabısı izleri bu-
h.:nmuştur. Fakat buralarda her va
kit gelip gezinilirmiş. 

Genç bir kız, perşembe günü, yani 
vak'adan bir gün evvel bir otomobi· 
lin, Lorant familyasının oturduğu 

evinin yanında durduğunu görmÜi· 

~ür. Polis, ailenin tanıdığı kimseJer 
hakkında tahkikat yapmıştır. 

1stıntak esnasında komşular çok 
müp'hern sözler söylemişlerdir. Bun· 
ların en mühimmi, bu ailenin yanın

daki evde oturan iki komşunun söy· 
lediğidir. 

Bnn1ar, bir otomobilin durduğu

nu söylemişlerdir. Vak'adan bir ge. 

ce evvel kızın annesi ve babası, bir· 

kaç defa bahçelerindeki köpeğin acı 
1 r:ıvl:ımalarile uyanmışlardır. 

at sayesinde hakıknte varacağız. 
- Peki amma hangi örtü?. 
- Gerniko yaralandıktan sonra 

Senter'in yatağına yatırılmıştı ve 
yatakla bir de örtü vardı. Kendi kay· 
bolwıca örtü de beraber kayboldu. 
Bir türlü bulamadık. 

Mö yö Vogler artık bu işten bık· 
mıstı. Hem okumakta olduğu kita
ba devam etmek te istiyordu. 

- Vens, dedi, ne yaparsan yap, bir 
an evvel vu işi hallet. 

Vorobeyçik kalktı, Vogler devam 
etti: 

- Demin, gazeUerin neşriyatı yü
zünden sizi biraz tnhtic ettim. AHe
dcrsiniz. Ne yapayım? Matbuatı sus· 
turmak liızım. Hakları da var ya! 
Bununla beraber bu işi muvaffakı

yetle başaracağınızdan eminim. 
- Ya bir cinayet daha olursa! 
M,ösyö Vogler cNe yapalım?. der 

gibi omuzlarını silkti. Müfettiş te 
veda ederek evrıldı. 

ENKARNASYONUN SIRRI 
Vorobeyçik koltuğu göstererek: 
- Oturunuz madam. 
Dedi. Karşısında Mösyö Vogl~1~ 

ismini söylemek istemediği kimse, 

l\laç, cansız bir şekilde cereyan e
diyordu. İki tarafın pasları ve şilt
leri isabetsizdi. 

Courtis'nin aldığı mükemmel 
bir ;ütü Avusturya milli takımının 
kalecisi Hiden parmaklarının ucile 
zor tutabildi. 

Yordan Courtois'ı çok iyi marke 
ediyordu. Loys ile Bauide de vazi • 
felerini çok iyi yapıyorlardı. So -
chaux'nin muhacimleri böyle mü -
kemmel tutulurken müdafileri de 
boş durmuyorlar ve Racing'in mu • 
hacimlerini tutuyorlardı. 

Maç, bu şekilde hatasız devam edi
yordu ki, ikinci haftaymın başların
da birdenbire durdu. Diagne'nin bir 
hatasından istifade eden Sochaux 
oyuncusu Szabo gol yapmıştı. 

yani Enkarnasyon vardı. Müfettiş: 
- Sizi, dedi, buraya kadar getirt· 

mekle rnhatsız ettim. Beni affediniz. 
Buna mecburdum. 
Müfettiş bu sozleri söylerken genç 

kadına bakıyor ve hayntında birçok 
güzel görmüş olmasına rağmen, kar
şısındaki k dına hayran olmaktan 
kendinı alamıyordu. Genç kadın si· 
yah bir tuvalet giymişti. Yalnız, 
göğsünde küf rengi bir çiçek vardı. 

Vens, onun sakin ve kendinden e
min tavrı karşısında, Polis Müdüri
yetindeki odasında değil, bir dostu
nu ziyarette zannediyordu. Diğer 
taraftan, Enkarnac:yon'un bu süklı· 
neti onu sinirlendiriyordu da. Bu 
kadını sorguya çekecekti. Kadın bu
nu biliyor ve hiç bir merak veya he
yecan göstermi) ordu. Vcns, i§e nere· 
den başlayaca ~ ını şaşırmıştı. Bere
ket versin, imdadına bizzat genç ka
dın geldi: 

- Mösvö Vens, dedi, kanunen ne 
şekı!de sorguvn Çt:>kmek icap edi • 
yorsa o şekılde hareket ediniz. Esa
sen bugüne kadnr kimsenin bana bir 
şey Stırmnmıı:; olmasına hayret edi-

lyordum. Zannedersem Tinyol'un 

1 Güneşten gözleri görmiyen Hiden, 
yumruğunu boşa sallamıştı. 

Bu dakikadan itibaren oyun, Ra • 
cing'in aleyhine döndü. Yordan'm 
hatasından istifade eden Courtois bir 
gol daha yaptı ve üçüncü gol de Cour
tois tarafından yapılınca, oyunun a· 
kibeti belli olmıya başladı ve Szabo 
dördüncü golü de attı. Maç bu şe
kilde 4-0 bitti. 
KLÜPLERİN PUVAN VAZİYETİ 

1 inci Sochaux 9 puvan 
2 nci Sete 9 > 

3 iincü Marseille 8 > 

4 üncü Rouen 8. > 

5 inci Strasbourg 7 > 
6 ncı Lens 7 > 

7 nci Red Star 7 lı 

8 inci Fivcs 6 > 

Racing • S«h ux 

uratındcı !,opıl n 

maçtan en si an iane bir 

10 uncu Racing Club 6 
11 inci Roubaix: 5 
12 nci Excclsior 5 
13 üncü Antibes 4 

DTGER MAÇLAR 
Birinci seri: 
Rouen • O. Lillois: 0-0. 
Red Star - Valenciennes: 2-0. 
Marseille - Antibes: 1-0. 
Sete • Cannes: 4-3. 
Metz - Leus: 1-1. 
Fives • Roubaix: 3-0. 
ikinci seri: 
Havre • Caen: 3·0. 

, 
, 
' 

BOKS ıJ-
Doktor Madriello geçenlerde F~~ıı 

Apostoli ile maç yapan Marscl 'fı et 
gözündeki yaranın \•ahım bir netI 

9 uncu Metz 6 > alabileceğini söylemiştir. 
ıtttn1nnnttmt11111111:111ııuıoıru1Hu••uıınm111uıu111uıııunHıııuıruıuuauuıımuıuuı111111tUtU1n nunınıuttrRJHI~ 

Mektep • 
yerıne 

( 4 üncü sahifeden devam ) 
Genç seyyah, Mançuryada iken 

başır.a bir hadise gelmiştir. Japon
lar, İngiliz gencinin elindeki foto&'l'af 
makinesini görerek, kendisinin he -
men Mançuryadan çıkmasını bildir
mişlerdir. Sibiryada da casus, diye 
yakalanmıştır. Litvanyada treni ka
çırmış. buna yetişmek için bir tak· 
siye binmiş, karlar içinde örtülü yol
lardan müşkülatla geçerek bir saat
te kırk mil mesafe katederek trene 
yetişmiştir. Bu seyahat, bir seneden 
az bir zamanda olup bitmiştir. Genç 
mektepli diyor ki: 

- Bu sayede çok şey gördüm, öğ
rendim. Kitapların öğretmediğini öğ
rendim.1ı 

Her ne ise .. kendisi bir şey söyle· 
miyorsa da her halde yine mektebe 
dönerek okumasına devam ederse iyi 
olur: diyorlar. 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: . ..1 
"}.151' Saat 18.30 plakla dans rnusı ı11 

19,30 konferans: Ordu Savlavı Selı\'' 
Sırrı Tarcan tarafından,· 20 MüZ.:;~ 
yen \'e arkadaşları tarafından 'fil Ô' 
musikisi ve halk şarkıları, 20.30 

.. • Je~'· 
mer Rıza tarafından arnpça so) Jfl 
20,45 Bay Muzaffer ve arkadM1 ~ 
tarafından Türk musikisi ve ıııı 
şarkıları (saat ayarı), 21,15 orkcst~ 
22,15 Ajans ve Borsa haberleri \'C e 

tesi günün programı, 22.30 pli"; 
sololar. opera ve operet parçalatl• 
son. 

Y ARINKf PROGRAM'. 

Öğle ne§riyatı: L 
u.-ıs 

Saat 12 30 pfiikla Türk mus 1;~ 12,50 Ha\•adis, 13,5 Muhtelif P 
neşriyatı, 14 son. ,; 

Tramvdy geçen caddeler ıa"""""'"'"""""""""'""'ıuo"'w"'"'"""N1"'"'' 
rakın da asfalta cevrilecek 

Belediye, üzerinden tramvay hattı 
geçen caddelerin asfalta çevrilmesi 
için tramvay şirketi ile müzakereye 
başlamıştır. Bu müzakere sür'atle 
ikmal edilecek \'e İstikl5. caddesin
den başlanılmak üzere bazı ana ead
deler derhal asfalt yapılacaktır. 

kayboluşu, polisi harekete getirdi. 
- Ne münasebet? .. 
- Miinasebeti şu ki, nıhayet ben-

den de şüphe edildiğini zannediyo
rum. Esnscn daima masumlardan 
şüphe edilir değil mi Suçlular, ken· 
diJerındcn şüphe edilecek şeyleri ev
velden önlerler. Size, bütün soraca
ğınız şeylere açıkça cevap vereceği
mi vadediyorum. Haltfı en mahrem 
suallere bile. Bu itibarla bana karşı 
istediğiniz şekilde hareket edebilir· 
siniz. Şunu da ilave edev·m ki, ni -
şanlım Gerniko'nun uğradığı akıbeti 
de öğrendim, Mösyö Senter söyledi. 

Vens gülümsedi. Şimd· büsbütün 
şaşıı mıştı. Bu kadına k_J,.-;ı kendini 
küçülmüs görüyordu O:ı~ n 1 ken
disir.den şüphe ettigin• sö le ebile
crkti. Nasıl olur da O"'.l 8€nter ile 
Perlon derecesfode b·.. frohe altın
da bulunduğunu izh 
onu bir müttehem g 
kerdi. Her hald!! k" 
nın kalbi, nişanlısını 
nıyor ve büyük bir truıetle tees-

lsü rünü gizliyordu. v bu i ham o-

lnun tnhammülünii n~ r 
Vr.ns genç kndına h:r rlalıa baktı 

Ertuğr&11 

sadi fef' 
Yarın gece (Bebek) b:ıh~;, 

(Erkekler kırkmdan sonn.; aıst 

.. .. tıı'·:ı.lt" ve gozune çarpan şey, onun, J11 ... 
tine gösterdiği itina olrlu. Eğer b r 
fettişin tasavvur ettiği der<-'cede t r 
teessür içinde olsa, bu derece 1 b 
ile giyinebilir miydı? Müf tt c;ıtı 
görüşü, soğukkanlılıgını ıkt P 
mesinc yardım etti. Lakın rırıe 
şey sövle-medi. Onun sustuğU11tl 
ren Enkamasyon : ~ 

- Mösyö Vens, dedi. be.ndel1 fi 

mot ile Gribbe ölduklerı zarnarı 9Y 
relerde olduğumu. ne yaptı ~~,ıo 
racaksınız zannediyorum. f{er reC 
nişanlımın vurulduğu zanıa.n ıı .. ıc(I' 
oJduğumu soramazsınız. zirıı ~rı 
ne ateş edildiği zaman, bilıY0 

ki yanında idim. '86 I' 
Yorobevçik tekrar şaşırdı. 1' i5' 

bir şey düşünmedığini söylc~flt' 
tedi Lakin her halde bir ı;e) 
mek lazımdı : gl~t 

- Görüyorsunuz ki, ded1• _,,,t· izi rw
müşkül bir vaziyetteyim. S ,~~ 
sız etmek istemezdim. Uıkıtı ~aııtf 
ki, bizzat kendiniz birtakım ;cıe ~ 
den bahsed:yorsunuz, her. b J3tl ıtı 
vaplarınız da var demektır. 

barla... t'CJf) 
(Deııamı 

\i 
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• • ençler 
sıralarına 

ı n en rs 
döndüler .. 

- Tabii.. 
- Programa askerlik dersi konul-

masını nasıl karşıladınız? 

- Çok memnun olduk. Zaten bu
nu ne zamandanberi beklıyorduk. 

· - Peki amma, kadınlar askerlik 
yapabilir mi? .. 

Bu sualime adeta içerliyorlar: 
- Niçin yapamasınlar?. Kadınlar 

şimdi her sahada eı kekleri geride bı
rakmıyorlar mı?. 

-·Hem biz asker milletız, bir mil-
lette kadın, erkek )Oktur. 

- A.,kolsun!. 
Blı tanesj i<.'reddütle sordu: 
- Size bir şey soracağım~. 
- Hep ben soracak değılım ya!.. 

siz de sorun .. 
- Bizı kampa ~ıkarırlnr mı?. 

- TabH değil mi ya! .. 
- Çadırda mı yatarız? 

- Vallahi, pek bilmem, belki si-
zin için beton yatakhaneler yapar
lar ... 

- Çadırda ) atarsak, yılan falan 
gelir .. 

- Merak etmcvin. Çadır hayatın
da da başka bir zevk \·ardır. Ne yı
lan gelir, ne böcek.. 

Bir diğeri aı kadaşlanmn arka -
sından sesleniyor: 

- Silah atarken omuz yara olu -
yormuş. 

- İyi kullanırsanız, bir şey ol • 
maz. 

- Elbise verecekler mi bize?. 
- Tabii.. Plise etek14 haki ~nk 

elbise giyersiniz artık .. 
- Ne güzel.. 
Kızlarımızda hakıkaten askerliğe 

knrşı derin bir sempati var. Tem en
ni edelim ki, bu da bir moda olına .. 
sın .. 

- Sizin hiç dertleriniz, şikfıyetle
riniz, istekleriniz yok mu? .. 

Dertleriniz deyince, he-psi gülüş

miye. biribirlcrinin arkasına saklan
mıya başladılar. Anlaşılan suali baş
ka türlü telakki ettiler. İznh ettim. 

- Yani dersler, kitaplar hakkında 
temennileriniz yok mu?. 

Bağrıştılar - K!taplnr çok pahalı, 
defterler de şimdi fena yapraklı ve 
ateş pahasına ... 

Kapıdan çıkıyoruz. Kız lisesmin 
dik ıki merdiveninden delta yapm1ş 
bir nehir gibi siyah göği.ıslüklerile 
akan genç kız selinin, yarının anne
lerinin, pardon, i&tikbalin büyük1€ -
rinin arasından geçerken, onlarırı 
şen, cıvıltılı sadasma kendimi kaptı
n:-•or, mes'ut nesil, diyorum .. 

Ve benim de çoc~ talebe olup o· 
kuyasım geliyor. 

NUSRET SAFA COŞKUN 
tlHillttnlllJtlfllflPIHlltllHlllHlflHtUtnltUlllUUHtlfllfttılftln:nntntUnHnmnntrtnınnın ınnunnıınııuııtıUUPllQIUUllllftllllll .. 

Amerikada 
Bir hadise 
Amerikada her türlü merasim, bir 

eğlence vesilesidır. Nitekim, Ameri
kanın Büyük Harbe girişini tes'it 
için yapılan merasim de kadın, er
kek, bütün halkın çılgıncasına <:>ğlen
mesine vesile olmuştur. 

300 bin Amerikan lejyonerinin bir 
araya toplanması münasebetile kar
naval eğlencelerini andıran çılgın

lıklar yapılmıştır. 

jl 
Harici ~skeri Kıtaatı ı 

ilanları 

1 

Kor insnn hastanesi ihtiyacı ıçin 
10 bin kilo lıoyun eti açık .ekslltme 
ile alınncakhr. İlk pey parası 323 
lira olup şartname ve evsafını gör
mek istevenler her gün İstanbul le-
vazım amirliği Satımılına komisyo
nunda ve Çorluda Kor satınalma ko
misyonunda görebilirler. İhal si 
28/10/937 pazartesi günü saat 16 da 
Çorluda Kor karargahında yapıla

caktır. İskklilcrin ikinci ve üçüncü 
11)ilddelerindeki belgelerile birlikte 
belli gün ve saatte Kor satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

c490~ c6702> 

• * 

İki gün Nevyc;rk şehri donanma 
fişeği ve ateş o •unları içinde çal -
kanmıştır. Gülünç bir şekilde süsle
nen arabalar, bulvarlardan geçiril -
miştir. Bu arabaların içinde vahşi, 
genç delikanlı ve mukallit soytarı 

Bt::her tanesine tahmin edilen fiatı 
kıyafetinde lejyonerler bulunuyor -

11 kuruş olan 222,000 tane portatif 
du. dır 

Hatta, alaya kadın lejyonerler de ça direği ile 245,000 tnne portatif 
çadır kazığı kapalı zarfla eksiltme

iştirak etmiştir. Fakat bunlar üni -
y.e konmuştur. ihalesi 20/11/937 cu

forma giyecek yerde mayo ile geçit 
martesi günü saat 11 dedir. tık temi

resminc iştirak etmişlerdir. Bunlar, 
tarihi bir habrayı yfıd etmekten zi- natı 3818 lira 50 kuruştur. Şartna • 
yade, bulvarları dolduran milyonlar- mesi 257 kuruş mukabilinde ko • 
ca halka, güzel bacakla mı göster • misyondan alınır. Eksiltmeye gire-

ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
mişlcr, erkeklerle çılgıncasına eğ - 3 üncü maddelerinde göstcırilen ve
Jenmişlcrdir. 

:============ sikalarilc teminat ve teklif mektup-
Üsküdar icra mcmurluöundan: larile birlikte ihale saatinden en =fZ 
Mahcuz ve satılmasına karar \·eri- bir saat evvel Ankarada M. M. Ve

len müteaddıt halı, aynalı dolap, pi- kah~ti Satınalma komisyonuna ver-
yano, kanapc takımı, asma st:at ve melcri. c480a •66521 
sair kıymettar eşya 5/10/937 tarihi- KİRALIK 
ne müsadif salı günü saat 10 dan Ayaspaşada beş odalı Marmara ,.e 
12 ye kadar K artal Maltepcsindc Boğaza nazır asansörlü banyolu bir 
Bağdat caddesinde 1 numaralı hane daire mobilyalı veya mabilyasız ki· 
derununda bilmiizayede satılacağın- ralıktır. Telefon: 42174. 
dan talip olanların mahallınde hazır İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
b·ulunmaları ilan_o_ıu_n_u_r_. _____ mahkemesinden: 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

Merkez manifesto kakminde müs· 
tahdem Hayri ve Tahsinden noksan 
gümriı resmi olan 201 lira 29 kuruş 
ve baytar resmi olan 69 lira 77 kuruş 
ki: 271 lira 6 kuruşun hükmen tah
sili için gümrük idaresi namına iı;.
zine avukatı tarafından mahkemeye 
müracaatla 934/414 ve 937/591 nu -
maralı dosya ile ikame olunan da • 
vanın cari muhakemesinde miid -
deialeyhlerdcn Hayrinin vefah dola
yısile zevcesi AYŞE Vafiyeye tebli
gat ifasına mukaddema verilen ka
rara tevfikan tebligat icrasına çalı
şılmış ise de mumailcyhanın Üs -
küdarda Paşakapısında sabık Düyu
nu Umumiye müdürlerinden müte
kait Necminin nezdinde gösterilen 
ikametgahta bulunamamış olduğun
dan gazete ile ilanen tebligat icra
sına ve muhakemenin 3/11/937 ye 
talikine karar verildiğinden muma
ileyha mezkur gün ve saatte mahke
mede bizzat ve vekili resmi vekfılc
tile ispati vücut etmediği takdirde 
gıyaben muhakemeye başlanacağı 
malılm olmak üzere ilanı keyfiyet 
olunur. (037 /591) 

Üsküdar İcra M murluğundan: 
Bir borçtan aolayı mahcur. oluD 

paraya çevrilmesin kal'tı \erilen 
bir adet parı:ı~oı araba de bir met 
koyu kestane renginde doru a't 5/lfl.' 
937 sah günü saat 10 dan 12 ye knd:ır 
Üsküdarda A'tpazannda at'ık arttrr
ma ile satılacağından hay\·an ve a
rabanın muayyen ,gün \'e saatte o
rada kazır bulundurulacak olan me .. 
mura mi.iracaatları ilan olunur. 

Huriye tarafından Kadirgada Mek
tep Sinan mahallesinde çıkmaz Çeş
me sokak 23 numaralı evde mukim 
Tıb Talebe Yurdu terzisi Me -
lek gelini Sıdıka nezdinde mu
kim kocası Arif aleyhine ika -
me olunan boşanma davasını?\ ic
ra kılınmakta olan tahkikatında: 

müddeialeyhin ikametgahının rneç
huliyetine binaen davetiyıenin on 

beş gün müddetle iliınen tebliğine 

ve tahkikatın 9/11/937 salı snat 14 e 
talikine karar verilmiş ve davetiye
nin bir nüshası da mahkeme divan
hanesine talik kılınmış olduğundan 
ıneik(ır günde İstanbul Asliye Al
tıncı Hukuk mahkemesinde hazır 

bulunulması, aksi takdirde gıyabın
da tahkikata devam olunacağı teb
lig yerinde olmak üzere ilan olunur. 

( 1356- Hicri 1353 Rumr 
Recep Ağustos 

28 20 
Yıl 1937,Ay 10, Oün 'J.76, Hızır 151 

3 S. Te,rln: Pazar -
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Çaresi varken ıstırap 
çekmek.. N~~ acınacak ha_I!......,...._ 

•• GRiPiN: --------
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını , romaUzma 

sancı ve sızı1arını 

keser 

~--=---

il GRiPiN: 
Üşütmekten ;ü'ievel
lid bütün ı stırabları, 

adale, b el, sinir 
ağrılarını 

dindirir 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 
Şart ile 

RADYOLIN 
Diş lerirıizi tertemiz, 

bembeyaz ve sap 

sağlam yapar. Ona 

yirminci asır kimya• 

sının harikalarından 

biridir, denilebilir. 

Kokusu güzel, lez

zeti hoş, mikropla· 

ra kartı tesiri yüzde 

yüzdür. 

10 
kuruşa 

1 
Ka,elerini ahnız. j f$ 

İcabında günde _3 kaşe ahnabllir. Türkiyenin en mükemmel cilalaradır. Sedef ve renkleri birer şJ 

1 
serd ir. 1, 2, 3, 4, 5, renkle ve mo dern nev'i fı rçasile şişesi 

isim ve markaya dikkat. Taklitl e r inden sakınınuo . il Kullananlar, dişlerini en ucuz 1 küçük 1 o kuruş, büyük 20 kur11P 

1 
l stanbul Komutanhğı ilanları 1 şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 1 _ __ H_er_y_er_de_H_as_an_is_m_in_i _v_e_ma_rk_a_sın~ 

_ _ . ~ . . . 1 Sabah ög"le ve akşam her yemekten 1 
Gumuşsuyu hastanesılc Çatalca Mustahkem Mevkı Komutanlığı ıçın ' •• • • • • 

satın alınacak odunların cins ve mikdarları ile muhammen tutarları . sonra gunde 3 defa dışlerınızı ·~----~~-------.,.------'--~~~-----., 
m ... teminatları _ve i~at~ .gün!eri ile ihale saatleri ve münakasa şekil- fırçalayınız 
lerı aşağıda gosterılmıştır. • 

PA~ Cinsi Mıkdarı Muhammen ilk ihale ihale Münakasa 
tutan teminata günü saati şekli 

Tutuşturma odunu 277 ton 3740 281 13-10-937 15 Açık eksiltme 
Tutuşturma odunu 84 ton H28 107 13- 10-937 15.30., ,. 
Hamam odunu 80 ton 1440 108 13· 10.937 16. ,, ,, 
Fırın odunu 152 ton 2508 188 13- 10-937 J6 30 ., ,, 

Şartnameleri her gün ö~leden evvel komisyonda görülebilir. lsteklile. 
rin ilk teminat makbuz veya mektup!arile 2490 sa~ılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı vesikala rı ile beraber belli gün ve vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelme· 
leri. "6459,. 

Ordu sıhhi ihtiyacJ için satın alınacak kimyevi alat ve etüv mik· 
darlnrile muhı:mmen tutarları ilk teminatları ve ihale günleri ile ihale 
saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 

Cinsi Mıkdarı Muhammen ilk ihale ihale Münakasa 
tutarı teminatı gü 1ü ı-aati şekli 

Kimyevi atat 133 çeşit 20JI) 150 10.11.937 15. Açık eksiltme 
Etüv 2 ,, 1300 98 H>-11-937 15.30 ,. ., 

Şartname!eri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir.isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı ve&ikalarilc beraber belli günde ve vaktı muayye• 
ninde Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri "6460. 

Ankara Devlet Konservatuvarına 

KAYI'f 
bu 

VE 
yıl alınacak talebe 

KABUL ŞARTLARI 
1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet Konservatuvarı (Tiyatro 

ve Opera) kısımlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız ~ratı

lıdır. Talebe~·c her ay bir miktar da harçlık verilecektir. 

1 - Aranılan genel vasıflar şunlardır; 

a) Aza ve vücudü kusursuz olmak, 

b) Sesi güzel olmak, 

c) İyi klflağa malik bulunmak (İşitti~i sesleri tanımak veyahut aynı

nı tekrarlıyabi1mek), 

el) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 18 dir. 

c) En az orta okuldan dıplomalı bulunmak (Opera kısmı için pek iyi 

sese malik olanlardan bu şart aranmaz.), 

f) Şivesi ve vücudu sahneye müsait bulunmak, 

il - İstcklıler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır: 

A - Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: 

Basur memelerinin ANTIVIROS ile teda~iı 
lç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 11tib~: 
Jarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayarı basur memeteriııı 
tedavisinde daima mu\.·affakiyetle şifarı temin ederi 
Şark İspençiyari Laboratuvarı, Ista~ 

"Bu s1rn hiçbir vakit 
Zevcime ifşa . etmedim,, 

. .......--.,_~~-

H A Z 1 M S 1 z L 1 K a) Düzgün ve serbest konuşma, görciüğü ve okuduğu şeyi anlatma 

il kudreti, 

PERTEHV~yatıKn zeAvkinRdenBinQsanıNmaAhruTm eder. • b) Ok.~duğu ~eya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek bir 

komprlmelert rolu yapabılmek, 

Çok temiz bi· Ka~bo~a~tan ve toz karbonat almaktaki müşkülat l ı c) Sınav heyetince verilecek bir rolü yapabilmek, 

.şimdi, eskisinden daha fazla se
vişiyoruz. Halbuki bir müddet, mu

habbeti ve sevgisi azaımı'"ştı. Sebe

bini de biliyordum. Buruşuklukla

rım, beni 50 yaşlarında ve adeta ih

tiyarlamış gibi gösteriyordu. Bugün 

ise 30 dan noksan görü~üyorum. 

Zevcim bunun sırrına \'akıf değildir. 

Fakat, bunu da yegane cilt unsuru 

lı t e b ura d a 

~ VALIOOL i md a d ı m ı~o ı 

Onu bır kere tecrübe ediniı. zor::: 
•İnırleri toıkın ıdicı olen bu ıl6ç ııtl' 

goı onunde tutularak yapı l mıştır. B - Opera kısmı için şunlar aranılaca1~tır: 

------ Her Eczanede Satılır. 
ka11ı umulmaı bır dev6dır. -,J 

VAUDOl: damla, ıablc~ 
halinde her ec zantd• 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esa!ı No. Yeri 

660 lstanbul, Ycş'lkôy, Um· 
raniye eski 
Dördüncü yeni dört 
kardeşler sokağı 

663 lstanbul, Bakırköy ma• 

hailesi A\niye sokağı. 

No. su 

25 

27 

5 

Dcpozito~u • 
Nev'i T.L 

Ev 120, 

Ev 300, 

Yerleri yukarda yazılı gayrimenkuller açık arttırma suretile ve sekiz 

taksitle satılacaktır. Birinci taksit peşin, geri kalanı faizsiz olarak 

yedi senede ve yedi musavi taksitte ödenecektir. 

İhale 7-10-937 Perşembe günü sa;ıt ondadır. isteklilerin bildirilen 
gün \C saatte depozito parasile birlikte şubemize gelmeleri. 

Sen~lik muhammen ilk teminatı 
kirası 

Eski Alipaşnda Hobyar sokağında 107 
N. lı dükkan 36,00 2,70 
Beşiktaşta şcnlik::lede mahallesinir: ·dere 
ı;okağında hazine vekili hacı Osmanag-a 96 
mektebi. · 7,20 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 
teslim. tarihi nde.n itiba~en 38,39,40 seneleri Mayısı sonuna kadar ayrı 
ayrı kıraya verılmek uzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şar tna
meleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında gös· 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4-10-937 Pazar· 
tesi günü saat l4 de Daimt Encümende bul ıı nmalıdırlar, (h (6292) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Keşif bedeli 888 lira 78 kuruşdan ibaret bulunan Darphane ve 

d amga matbaası Müdürlüğü binası ihata dııvarlarının yükseltmesi 
inşaatı bir ay içinde p:uarlıkla ekslitmeye konulmuştur. Bu işe ait 
genel, özel ve fennt şartnamelerle keşif hülasasını gürmek isteyenle .. 
r in 67 liralık muvakkat teminat akçaları ve bu işe benzer en az beş · 
yüz liralık iş yaptıklarına dair gösterecekleri vesaika istinad en 

Nafia M üdürJüğünden alacakları müteahhit lik ve Ticaret Odası vesi• 
kalarını hfımflen 1-11-937 Pazartesi gün ü saat on dörde kadar Milli 
Emlak Müdürlüğünde t oplanan Komisyona gelmeleri. (M.) (6712) 

a)_ Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 

b) Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 

c) Ritmik duyma ve hissetme kudrEti. 

III - Sınavlar, 5/10/1937 salı gününden 9/10/1937 cumartesi gününe ka

dar !stanbul'da Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğünde, Ankara'da 11/10/ 

1937 pazartesi gününden 15/10/1937 cuma gününe kadar her gün 

saat 9,30 da Cebeci'de Müzik Öğretmen Okulunda bir heyet mari

fetılc, yapılacaktır. 

İsteklıler, pullu dilekçeleri ile İstanbul'da Şehir Tiyatrosu Reji

sorlüğune ve Ankarada Müzık Ö&rrctmcn Okulu Direktörlüğiine 

baş vurmalıdırlar. 

IV - Dılekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 

a) Nüfus tczkeresı veya bunun tasdikli bir sureti 

b) Ortaokul diploması veya tasdiklı bir sureti, 

c) Sıhhat raporu. 
d) Hüsnühal varc:ıka!iı (6031). 

iirlüğünden: 1 İnhisarlar U. M .. ___ _. 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak kurulu dekovil ray ve 

vagonları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
il - Eksiltme 26-10:937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 

Kabataşda inhisar lar Levazım ve mübayat Şubesindeki Alım komis

olan Tokalon kremine medyunum. ,---------~ 
Kullanmıya başladığım günden bir ı 1 Beyoğlunda : Eski 
gün sonra ne kadar genç ve ne ka- I " 
dar taze görünüyorum.. Tokalon HA YDEH mağazsıst• ~I" 

1 
kremi. cildin hüceyrelerini gençlik Nefis ve müntehap S.At-' d 

ı.:t' faaliyetine irca için yegane vasıta - mobilyaları teşhir edilme dş!J 
dır. Terkıbindc Viya nada yapılan YAT AK ve YEMEK 0 ~ 

0111 
şayanıhuyret fenni keşfin cevheri ile SALON takımlar• d 

r h · · ı · · h r )'er olan (Bioce]) mevcuttur. \ e cev er, zengın çeşıt erını e 

genç ve sağlam cilt hüceyrelerini bes- ucuz Hatlarla bulacaksıoıı. 
lıyerek ikaz ve ihya eder. -= 4 j 
Slzde bu kadının yaptı§ını• Teşviki sans1 ~ 

yapabilirsiniz Biçki, Di ic y 1Jtd 
Siz de yegane cilt unsuru olan To- ııı 

T"' k k' · · eri 0 
kalon kremini kullanınız. Akşamları ur zev ·mm ınce es dı 

gimiz açıldı ve kayda b:ışl?.Il t 
yatmazdan ·evvel (Pembe renginde- sali arasında yüksek ve nıı.ıJ11 
ki) Tokalon kremini ve sabahları şöhret kazanan yurduınuıı.ıil 

111 
(B · d k') T k l k · · ı· · M • progr

9 
eyaz rengın c ı o a on remı- sıne ge ınız. eccanı 

JOnunda yapılacaktır. 
tU -Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat temin atı 544 l iradır. ni kullanınız. Mukavvi, besleyici ve alınız. ç3r 

· iV -Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alına- beyazlatıcıdır. Kuruluşu 1926 zı994 
bilir. : - . . Telefon : f.IJ 

V - Münakasaya iştirak efmek isteyen firmalar eksiltme tarihinden ı""•' Kimyager """ı DANS PROFESÖRÜ J{f1-i 
10 gün evvel fiya tsı z ve mufassal tekliflerini Türkçe ve Fransı zca ı H •• dd• ı SAMİ BAYER . ~-
tercemelerile inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar şubesine ı USa me Jll t siil1 

Türkuvaz dans dersanc 
vermeleri ve teklifleri muvafık gürüldügü takdirde münakasaya işti. ı Tam idrar tahlili lOO kuruştur. ı mıştır. Yeni dersanemiz: .,r9 r!k edebilmek için mezkur şubeden vesika alma l arı IAzımd ı r. · ı ı t P 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, eksiltmeye iştirak ve- ı lfüumum tahlilat. Eminönü Emlak ı İstiklal caddesinde tzıc rııclıı ~ 
slkası ve% 7,5 güvenme pa,asını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek· ı ve Eytam Bankası karşısında ı Foto Evi yanında 69 nurJ1B ıııı' 
siltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon izzet Bey Hanı. gün sabah dokuzdan nkşnrı1.ıe 1 

Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıd ı r. "B'' 5976" :., ........................ : dor dersanemiz tale~ıerir111 

•** . . ...... .... ............. tır. 
Cibali Jfüfün Fabrikasında yapılan tadilattan çıkan tahta, kapı ve ca- ı Zührevi ve cild hastalık! ın ı -- 1 arri,.ı; 

mekan gibi 25-30 bin kilo miktarında tahmin edilen ankaz 13/10/937 çar- ı H . o·· ı Sahip ve Baş M« ~es ~ 
şamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. ı Or. a yrI mer ı Etem 1zzct BEN. :rJvdıl 

İsteklilerin enkazı her gün mahallinde görebilecekleri ve pazarlık için. ı Öğleden sonrd Bey~~lu. ~~acaıni ı . Neşr:iyat ve Y~ l_ş~~n ı..- J 
de tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralariyle birlikte Knbataşta ı ~ar~ısında ~o. 313 1 eıefon: ı ı 1. S. ~~I 
İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesmdeki satış komisyonuna ırelıneleri I;.. 43585 J . .. ziı a ttftıtlJ 
ilan olunur .• 6618.. • •• ••• . ................... ' Ba.cııldıgı yer: Ebuı '!./ 

1 


