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En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi ' 

AÇIK 
SÖZ 

,, 
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EYDA o 
''.:_(va mukabelei bilmisil yaparsa ita/ya iliinı harp 

-~&r· edecek ve fili mukabeleye geçecek 
* . Aktte ·: onf er ansı 

·Bu sabah da 
Toplandı 

Roma ıı [Gazetemizi makineye verirken] .. _ Mös
yö Litvinof'un Akdeniz konferansındaki beyanatı burada galeyan 
uyandırmıştır. Rusyanın mukabelei bilmisil tedbirine baş vurmak ka· 

edilmektedir. 1 

rarı İtalya hükumeti tarafından fili tecav.üz sayılacak v~ derhal mu
kabeleye geçilecektir. Bu mukabele «ilanı harp» ·şeklinde tefsir 

Türk v: 1 Moskova 11 (Saat 14;5) Akdentz konferansından mUsbet netice çık· 
. ı Unan - madığı takdirde Sovyet Rusyanın doğrudan doğruya harekete geçmesi 

~OV yet amiral- esası takarrur etmiş ve .. Bu kararı i.:!:,za kifayet edecek tedbirler almıştır. 
lzk le r i ara sın da -- - - ~· 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1'e7ha l / ~· ~ r ı .,,.. s .ar . .ır- ~ ' MAKiNEYE 
}' <ı.pzlıyor ,:. > ~ VERhlKEN 

Dünyanın harbe mi, sulha mı glttfQlnl tahlil eden 
Hariciye nazırlarından Bay Eden, Hul, 

Nöyrat. Delbos 

Harp mi 
·Sulh mu? l·· . - :,J -r:.-=--~ Dr. Aras lngiliz ve 

d:r: f!losu nere? ~rans~~ pış ~~~anları Avrupa ve Uzak Şarkta vaziyet 
te~~evr;".\~~!~us~~!~~~z~ ıle muhım goruşme- nereye doğru gidiyor? 
fe nla verıyor) - Akdeniz Kon- ler yaptı e e 
ransı b 

hu~ . U sabah Niyon'da bir -·- 48 Amerikan Ajansı ve gazetesi· Salahiyetli Avru
pa Diplomatları 
bu yoldaki noktai 
nr:ızarlarını söylü-

liniusqoplantı yaptı. İngiliz amira- Akdeniz konferan- nin muhabirliğini yapan Mister Dovil 
Vez~t~oaınsetindcki hususi taksi~i SIOln kararları be• Jorj sayılı diplomatlar ve Hariciye 
du ısyonu da çalışmasını sur- nazırları arasında: 

~'4ektedir. hemehal tatb~k -Harp mi, sulh mü? .. dünya han· 
U aın saat 16 da Konferans U· OIUn8C8kbr gisine g_idiyor?. 

ca1t~l heyeti bir içtima daha yapa- Karar derhal tatbik Suali etrafında son vaziyetler ü - yorlar 
s.,ı~r R:onf ransın aleni ve hafi cel- olunacak zerine şayanı dikkat bir anket yap-
lııaıbınden taşan hava müsait ve iti- Paris, ıı, (A.A.) _ Nyon Kon- · mıştır. Bu anketi Londp muhabiri- tekrar Avrupayı aydınlatmıya ba la-

l!:a:~tır. KARARLARIN TATBİKİNE kararların en fazla on beş eylıilden feransı hakkında .Petit Parisien g_a 1 miz bu s:ıba.h telgrafla bize bildirdi. mıştır. Sulh arz,!lsWlu izhar eckn v;:, 
rllt r arın esası, konferansa işti- zetesi, diyor ki: En şayanı dıkkat cevapları neşredı • bu yolda sfıyeden milletlerin ekse -ctnıış 1 b NE ZAMAN BAŞLANACAK? itibaren tatbikine geçilecektir. d h d 

o an ütün devletler ara- Hasıl olan intıbalar, konferan- yoruz: riyeti teşkil ettiklerin en şüp e e i-Cenevre, 11 (Hıısusi Muhabirimiz- Fransıa - İngiliz harp gemilerinin lemez.• 
d t • ' k' · k ) sın önümüzdeki hafta ortasında AMERİKAN HARİCİYE en, gaze .emızı ma ıneye verır e~. Jteşriki mesaisi t.ef.errüatlı bir şekil-
- Akdenız Konferansının verdıgı (Devamı ıkınci sayfada) mesaisini hit~ına erdireceği ve ka- NAZIRI SÖYLÜYOR. 

bul edilmiş sistemi derhal tatbik c- Vaziyeti umumiye 1914 tekin-
FRANSIZ HARİCİYE 
NAZIRI SÖYLÜYOR 

Sovy 
l\ıeı 21 et Ve ltalyan Hariciye 

rıarı Lltvinof, ,Ciyano 
sında lı 
lııiştir eınen ittifakla kabul edil -

1 _·
0
Bu ~arar!ara göre: 

glı;z h arbı Akdenizde Fransız - İn· 
'l'iirki ~p gemileri; Şarki Akdenizde 
~.n;ı;' Sov~ct Rusya, Yunan harp 
ed<:<:ek.ı eınnıyet ve kontrolü temin 

2 erdır. 
- l<ar daiını b a sularında tahtelbahirler 

3 _ ~Yrak ta~ıyacaklardır .. 
lunın . çık denızde tahtelbahir bu-

ı.racaktı A . 
~~k h r. çık denızde rastlana-
•ıneı er tahtelbahire karşı korsan mu-

esı tatb'k ı 
Cak.tır. ı o unacak ve batırıla-

di~~t'A)<deniz dört yola taksim e
~tansa ı~. . Ce1:elüttarık - Portsait, t 
le , ?vıaıt Şıınalı Afrika, Çanakka -
Yollar ;· Balkanlar - Cebelüttarık 
filouııı~I u YolJar üzerinde torpido 
ları hal·arı beynelıniıeı filo posta -

Boğaziçinde bir 
facia önlendi! 

Şirket vapur-u rıhtıma çarptı, 
halk heyecana düştü 

~---- .......... -·---·· .... -----... ·---

mevkiine koyacağı merkezinde - den ço!< daha korkunçtur. Fakat, harp •-Harp ve ~ulh değil.. daima sulh 
dir. Nyon'da hüküm sürmekte o- ·de o nisbette korl;unç ve milletler için Fran-'a ve müttefikleri bu yolda yü
lan hava, pek mükemmeldir, zira , felliket getiricidir. Bu şart içinde u- rüyorlar .• 
herkes ifa edilecek vazifenin fev- . mumi bir harp beklenemez. Yeter ki, ALMAN HARİCİYE 
kalade olan ehemmiyetini ve Ak- ' bir mecnun irade milletleri gırtlak - NAZIRI SÖYLÜYOR 
denizin emniyetini· ihlal etmekte lıyacak bir emrivakie yürümesin.• J c- Harp isliyen ve böyle bir ka-
bulunan mutasavver korsanlığa İNGİLİZ HARİCİYE rarla amel eden devlet olduğunu 
nihayet vermek hususundaki mut- NAZIRI SÖYLÜYOR 

1 

sanmıyorum. Harbin getireceği fe-
lak zarureti anlamıştır. •- Harp yüzde doksan beş ihti • liıketlere herkes muttalidir. Ancak, 
. Cenevre, 11 (A.A.) --:. R. Eden maiden yüzde yirmi beş ihtimale kendilerine karşı haksızlık edilmiş 

1 
ıle B. Delb~s, D?ktor. ~uşt~ Aras düşmüştür. Siyasi ufukta son hafta 1 olan milletlere karşı gösterilecek dü
ve B. Pourıtch ıle goruşmuşler - içinde beliren tehlike önleme ted - rüstlük ve insaf daima sulhü takvi • 
dir. _ birlerile hafiflemiş ve sulh güneşi yeye yarıyacaktır .• 
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Tefrika No : 2 Yazan: ZİYA ŞAl(jR 

Gizli cemiyet Girid de isyan ha
zırlamak için neleryapıyordu? 

l1 ınde se ·· . 

t~~tı. ın~~~:r e~.::~~e!:: ı !Hedef Osmanlı imparatorluğunu kundaklamak, 
li~tind nız YolJarında her 60 mil Anadoluhlsarına bl b k • • • h k 
Rellıilere devriye ve karakol harp .. . . r a iŞ Sultan Hamıdı bır ce enneme atma tı 

6 ı buıunduruıacaktır ıDun akşam tam halkın ~lerınden ondan sonra Kan!ıcaya gitmek üze- 1 
hır - BeynelıniJel n d h. h . evlerine döndükleri sırada Boğaz - re yollanmıştır. eliği gündenberi Türklere hayır et-

geıniy h ı o an er angı d b' f . u1ın memişti. 
tası fi e er hangi bir taarruz ic- a ır acıa savuştur uştur. Vapur, tam Hisarla Kanlıcanın a>-

ltar•ı itaya d .. ahiJ bütu··n devletlere Şirketr Hayriyenin 53 numaralı rasında, meşhur Hünkfu- iskelesi mu- Senelerce harpten sonra, (Sultan 
L • e.ı İbrahim) zamanında kamilen ele ge-••ep birl~kavuz sayılacak w derhiı.l vapuru 8,45 te 200 yolcu ile Köprü - ahedesinin imzalandığı yalının önü· 
""""" ı te ınuk b 1 . . . çirilen bu ada, (İkinci Mahmut) dev-
• """""'""'"' a e e olunacaktır. den kalkmış 19,30 da Hısara varmış, (Devamı 2 ınci sahıfede). rinde başlıyan (Mora isyanı) nda, Os-11"11111•••1111ıı11u"11"ı111111ııuuıuııı111uuıu•11ıu11h••"•""uuıımuuum,.•uıı .. 1111111m11uuuıııııı1111nıımııuıuıııu1111111111111111111uıııııuıııııııı11111111uııııınııNıııı1111ııı11• 

• manlılarla alakasını kesmek.. (Yu

a nan istiklAli) nde de yeni hükfunete 
iltihak etmek istemişti. Buna sebep 
de, (Etiniki Eterya) Milli cemiyeti) 
[2] idi. 

Fakat Avrupa devletleri Yunan is
tiklalini kabul etmekle beraber, Gi
ridin Yunanistana ilhakını reddet
mişlerdi. 

Bunun üzerine Giritte şiddetli ?ir 
[2] 8tt gizli cemiyet hakkında mıı

fassa!an malumııt verilecektir. 
( Uııaamı 4 ıincü sayfac/4) 

Girld Valisi Müşir Cevat Paşa Vali konağının önünde 
/ liiı nslm hiç bir· gozf/eile neşredi!memi~ o'up 

Zıya Şcikirin lıuvusi l..olleksiyoıunıf~n a;ınmı~t·r.} 

-
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Türk 
n 

Erzurıım abidesi müsabakasında 
Hadi birinci Zühtü ikinci geldi 

Üçüncü Müfettişlik merkezi olan 
Erzurumda dikilecek ulusal anıt i
çin bir müsabaka açılmış ve buna 
Türk san'atkarlarından Hadi, Züh
tü, Cemal, Ratip, Nejat ve Nusret i
simli altı Türk san'atkarı iştirak et
misli. 

100,000 lira sarfile vücudc getiri
lecek anıtın ikmal edilen maketleri 
san'atkarlarca hazırlanmış ve üçün
cii umum. müfcttişliğın tensi bile de
rece tayini İstanbul Güzel san'atler 
akademisinde toplanacak ve profe
sörlerden Taon, Belling, Leopold Le
vi, doktor Vagner, Ceial Esat, Arif 
Hikmct'ten müteşekkil jüri heyetine 
havale edilmişti. 

Dün saat 15 te Güzel san'atıer aka
demisinde toplanan jüri saat 17 ye 
kadar süren tetkikleri neticesinde 
birinciliği Hadi Baranın eserine, i
kinciliği de Zühtü Müridoğlunun 
maketine vermişlerdir. 

Tetkik esnasında ayni mahalde 
bulunan altı san'atkar, sa::ıt 17 de 
müsabakanın neticesini öğrenmiş ve 
samimiyetle kazanan arkadaşlo.nnın 
ellerini sıkarak kendilerini tebrık 
eirr.işlerdir. 

Milli anıtların milli san'atkarlara 
yaptırılmasını, bu san'atin biricik 
inkişaf yolu ad ile san1atkarlarımız 
ecnebi mütehassıslardan mürekkep 
jürinin seçi!>indeki isabetinden fev
kal:.de memnundurlar. Umumi Mü
f etUşlikçe kabulünü muhakkak ad -
dettıkleri en muvaffak eser sahibi 
Hadi, bu işin yalnız Türk san'atkar
lara verilmesi hususunda büyük bir 
isabet gösteren Genel Müfettiş Tah
sin Uzer'e teşekkürlerini iblağ ede-

.Birinci gelen maket 

Zühtü 

ccklcrdir. 

Bırinciliği kazanan Hadiye 1000 
lira, ikinciliği nlnn Zühtüye de 500 
lira para mükafatı verilecektir. Seç

menin neticesi hemen telgrafla es
pektörlüğe bildirilmiştir. Abidenin 
inşsntına pek yakında başlanacak 
ve kısa zamanda bitirilecektir. 

ıııııııuıııuıı111111nııııııııuı1111ııuınnımıınnıın1111ııın1ınıııuı11ı11111111nııııııı•ııtııııııııııııııııınııı11111111ıııııııııuıııııııı1111n11111111 

ikinci büyük Japon 
taarruzu başladı 

Tokyo, 11 (A.A.) - Şanghaydan bildiriliyor: · __,,.....-
Jnpon askeri makamatı, dün sa at 14 tc Japonların Yuepoutchen 

mıntakasını işgal etmiş olduklarını bildirmektedir. Wousoung koyu mın
takasmda Japonlar, Çinlilerin mevzilerine 400 metre kalmcıya kadar iler
lemislerdir. 

Diger Japon mufrezcleri, Wousoung - Şanghay demiryolunu işgal 
etmi lerdir. 

Di~er bir Japon cüzütamı da Tthoungkoug yolu üzerinde mevzıler 
te ıs etmiştir. 

Tı~nçinden bildirildiğine göıe, Tiycnçin - Poukt.>u demiryolu boyunca 
~:erle mis olan Japonlar, dün sabah büyük bir taarruza girişmişlerdir. 

dan o y r! 
(Birinci sayfadan devam) 

d<> hazırlanmıstır. Türk - Sovyet -
Yunan filolarının müşterek çalışma
ı:.ı ekli de teknik bir komite tarafın
dan sür'atle hazırlanacak, ifayı va
zıfeye tefrik edilecek harp gemıleri 
hundan sonra hemen faaliyete geçc
c kJerdir. 

AMİRALLiKLER ARASIJ\IDA 
Atin:ı, 11 (Hususi) - Haber vcrıl· 

diğine göre Türk-Sovyet-Yunan ami
ralllklcri arasında AkdenizdP. müs -
terek emniyet vazifesi esası üzerm
de temaslara ba lanmıştır. Bu temas
lar neticesinde hangi harp gemileri
nm ve nasıl beraberce çalışacakları 
tc .. bit edilecektir. 

SOVYET RUSYA - İTALYA 
Cenevre, 11 (Hususi) - Güniin 

en had vaziyeti Sovyet Rusya He İ
talya arasındaki vaziyettir. Roma -
dan gelen akisler diın Bay Litvino.f 
tarafından söylenen nutkun İtalya -
da asabiyetle karşılandığını göster
mektedir. 

Sovyet Rusynnın kat'i kararı kar
smnda İtalyan matbuatı da vaziye
tin ciddiyetini ifham eden bir mu -
kabcle sistemi içinde bulunmakhdır
Jar. 

SOVYET GEMİLERİ 
ÇIKAMIYORLAR 

Son Akdeniz hadiseleri dolayısib 
Rus vapurları artık Boğazlardan ge
ccrck Akdenize çıkmaktan vazgeç
mişlerdir. Bu hadiseler diğer b::ındı
ralar taşıyan gemilerin de seyrü -
sefer işlerine sekte verr.ıesidır. Son 
günlerde artık Boğazlardan geçen 
g<.>rniler pek ziyade azalmış, hatta 
bazı gün sıfJra inmiştir. Bu hal bazı 
rüsum üzerine de tesirini göstermiş, 
bilhassa Sahil Sı11hiye İdaresi bu va
ziyetten epeyce müteessir olmuştur. 

VEKİLLER HEYETİ DÜN 
DE TOPLANDI. 

bit edildiği tahmin olunmaktadır. 
İTALYA DA MUAYYEN BİR MİN

TAKA YI KONTROLE DAVET 
EDİLECEK 

1 

Cenevre, 11 (A.A. - Bütün murah
haslar, konferansı nsür'atle önümüz
deki hafta başında neticelenmesi ar
ZUSlınu izhar etmişlerdir. 

Kontrol gemileri üssiilharekelerinc 
vfısıl olur olmaz, nezaret ve tarassut 
bnşlıyacaktır. Bu işin b uayın yir -
misinde başlıyacağmdan bahsedil -
mcktcdir. 

Bu is yapıldıktan sonra konferans, 

l
harp gemilerinin veya tayyarelerin 
muhtemel taarruzlarına karşı ted
birler alacaktır. Akdenize tayyare 
gcmHeri gbndcrileceği ve bunların 
avcı tayyarelcrini hemen hareket.? 
gctirmiye amade bulunacakları söy
lenmektedir. Fransız ve İngiliz filo -
}arının Garbi Akdenizi kontrol ede
cekleri rivayet olunuyor. Konferan
sın nihayetinde İtalyanın muayyen 
bir mıntakayı kontrole davet edi -
lec ği ve imtinaı halinde Fransız ve 
İngiliz filolarının İtalyanın yerine 
kaim olacağı söylenmektedir. 

Sarki Akdeniz, diğ<.>r Akdeniz dev
letleri tarafından, bilhassa Türkiye, 
Sov~ et Rusya ve Yunanistan tara -
fından kontrol edilecektir. 

EDENİN ÜMİDİ 
Cenevre, 11 (A.A.) - B. Litvinof

un aleni tchdıtkiır beyanatı, teknik 
komitece ne tekrar, ne de tevsi e
dilmiştir. 

B. Litvinof, Valencia hükümetinin 
konferansa davet edilmesi için ısrar
d:ı bulunmamıştır. Bilakis B. Eden, 
İtalyayı demiş edilen tedbirlerden 
haberdar etmek tasavvurunda oldu
iunu gizlememiş ve İtalyanın niha
yrt bu tedbirlere iştirak edeceği ü
midini izhar etmiştir. 

:Qı ÇQs 

Sabiha GökçenEn 
uçuşla ı 

l' cir ikt yuda 
ir faca! 
Bir çobanı 9 yerine 
bıçak saplıyarak fe
ci şekilde öldiirdiiler 

Evvelki gün Zincirlikuyuda Le -
vcnt çiftliği yanında, Dere içinde, do
kuz yerinden bıçakla yaralanarak öl
dürülmüş bir ceset bulunmuştur: Ya
pılnn t~hkikatta cesedin, 35 yaşla

rında Arapkirli Mustafa oğlu Ah -
medc ait olduğu anlaşılmıştır. 

Ahmet Sotirinin ağılından bir ko
yun ç lmış, götürürken, çoban Boş
nak Mustafa oğlu İbrahim kendisini 
görmüş ve koyunu vermesini iste
miştir. Ahmet, koyunu iade etme
yince, aralarında bir kavga çıkmış 
ve bıçaklnr çekilmiştir. Neticede Ah
met ağır surette yaralanarak cari ver
miş, lbrnhim de kaçmıştır. 

Katil Beşikt:ışta Çırçır sokağında 
teyzesi Rühsarın evinde yakalan -
mıştır. Katilin kanlı çamaşırları da 
bulunmuştur. Katil, suçunu itiraf 

etmiştir. ----· 

Profesör 
Nazmi Ziya 
Öldü 

Güzel San'atler Akademisi Resim 
Profesörlerinden ressam Nazmi Zi
vanın vefatını teessürle haber aldık. 
Nazmi Ziyn, 20 senedenberi Akade
mide Hocalık, müdürlük yapmış, bir 
çok kıymetli talebeler yetiştirmiş, 

güzel eserler vücude getirmiş, mem
lekete ço khizmeti dokunan güzide 
bir san'atkardı. 

Nazmi Ziya 1882 yılında İstanbul
da Aksarayda Horhor mahallesind~ 
doğmuştur. 

Nazmi Ziya Mülkiyeden mezun ol
duktan sonra, Sanayii Nefise mek
tebine girdi. 1908 senesinde Akade
miden mezun oldu ve Parisc gitti. 
Beş sene Pariste resim tahsil etti. 
Mütarekede İstanbula döndü. 

24 gün evvel Nazmi Ziyanın 50 
yıllık san'at hayatında yaptığı eser
lerden mürekkep büyük bir sergi 
açılmıştır. 

Tarih kurultayı 
hazırhklara 

20 eyltılde toplanacak Tarih Ku
rultayına 30 ecnebi alim iştirak ede
cektir. Bunlar yarından sonra şch -
rimize gelmlye başlıyacaklardır. 

Muallimlerden Kurultnya iştirak 

edec<:k olanların da listeleri Maarif 
İdaresince hazırlanmıştır. Listede i
simleri olmıyanlar Kurultaya gire
miyeceklerdir. 

T 

Bu 

bu 

• ngo-
1 

günkü keşidede kazanan 
talihliler numaralarını 
sütunlarda bulacaklarilır 

ra azana 

1000 

---~-

2219 24747 
31256 17166 
13.'.lS5 867S 

50 Lira 
155 

1997 
13715 
28353 
13047 

16862 
17185 
33337 
1997 

32005 

37724 34362 2219 
32824 34898 17361 
4265 6732 29626 

kazananlar 
22475 39677 22666 
19365 562 36~61 
22003 15727 19 
28800 3216 28048 

Lira kazananlar 
3640 
4944 

15105 
9011 

655 
23618 
35295 
325'.ll 

767 10931 22631 
23636 32493 23563 
8850 15803 30603 
8998 24794 6287 

23597 6082 3451~ 3279 

kden·zin emn·yet 
meselesi 

Ortada bir teklif var : Denizaltı 
korsanlığına nihayet ,·ermek, Til • 

letler arasında emniyeti yerine ı;~ 
tirdck için çnre aramak üzere b 
toplantı yapılacak; dendi. 

1 
t 

Ak denizle al8.knsı olan her deV e
3 

buraya çağırıldı. Herkes bu içtirn~,. 
1 gidecekti değil mi? Fakat gitı:nck \, 
temiycnler, gitmiyenler de var. }'IS 
buki hiç bir devlet, bir tarafta J>o!' 

. ~phC" 
sanlık yapılırken en ufak bır şu .. ,. 
nin bile kendi üzerine gelmesin1 1 

temez. Çünkü böyle bir hal on~ 
manevi mevcudiyeti kadar ınad. 
menafiine de uymamak Iüzıı:ngcııt· 
Çünkü bir mcm cketin kuvveti yal· 
nız malik oldu u sılahlarla de 1 

manevi kıymet v .. rdiğı ehefll • 
mİ'-'t'tle de öl k eskidenbcrl 

J ·1 
pek basit kaidelerdendir değil Jlll · 
Bunu daha ziyade doğrudan doğt'l1' 

kazananlar · dc-500 Lira kazananlar ya alfıkadar olanlar düşünsünler .• 
38406 27346 14682 7312 29706 73678 29630 7095 6650 22260 mekten başka elimizden bir şey ge 

30 Lira 

34258 30036 33314 3967 38235 28639 39433 35514 mez. 

k 1 3314 6588 37860 35914 18132 Toplanacak olan konferans, or~>,.. 
200 Lira azanan ar 26880 32478 35635 2129 10228 gekcek devletler düşünülürse btıl> 

25228 10777 36535 34656 36857 399:{0 !1360 36878 9180 12151 d ifil 
35650 29515 11988 1272 28890 medilebilir ki Londradaki a eı:n 

8561) 17344 35616 12000 26729 dahale komitesinden pek te far~ 
100 Lira kazananlar 30493 8892 7038 9881 60005 değildir. Malıim ya, ademi müdııl1~ 

30698 36045 31412 15134 25888 73100 30315 16041 19164 26316 le komitesinin faaliyeti şimdilik t 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= likedilmişti~Fakatkonfuranmn' 

Bogv az,. ç ,. n de m u·· t h ı· ş zifcsi o komitenin işinden daha gc-_ 
niştir. Çünkü ademi müdahale J.<Oc 

bl•r facıa o•• n lendı• mitesi yalnız ispanya işlerilc uğt.11 

tı. Bu konferans ise bütün Akdcnı~ 
d Yapmaktadır. Kazanın bir dümen kı- emniyet ve asayişini düşünecekl\ (Birinci sahife en devam) pli' 

rılması neticesinde mi, yoksa baş - 1937 senesinde Akdenizde korsa 
ne gelince ahali biribirine girmiş, vapılıyor, denseydi buna ini:lJlJlls.,. 

·ı · k d 1 b ka bir sebeple mi meydana geldiği J _ , 
kanapeler devrı mış, a ın ar a - zor olurdu. Çünkü medeniyet 1Jle 

l ı k ki b- ·· k b' h araştırılmaktadır. il' 
yı mış ar, er e er uyu ır eye- kezi olan Akdenizin geçmiş zaıllıı..c• 

l d Ç- k"" 53 Vapurun memurlarından Şinasi t:• 
cana kapılmış ar ır. un ·u nu - }arda korsanlığa sahne olduğu Jll • 
maramn ön tarafı büyük bir gü~"l- adında biri yaralıdır. Tedavi edil - b d Akde 

mektedir. hurdur. Fakat u 1.aman a ...ı 
tü ile bu yalının bahçe duva na nizde korsanlık? .. Buna inanılrnaı .. 

b' b "k "b' 1 ŞİRKET . NE DİYOR? çarpmış, vapur ır eşı gı ı sa • hadısat onu gösterdi. C' 

lanmıya başlamış ve baş tarafından Kaza hakkında şirkette yaptığımız Konferansın toplanacağı yer Jl 
'k" t ı d hal su tahkikat neticesinde şu izahat \'C - .... o ı ı me re yara anan vapur er resi olmalı bahsi de nz su götürw !' 
almıya başlamıştır. Vapurun su aldı- rilmiştir "" değildir. Milletler Cemiyetinin Jll~ 
ğını gören halk büsbütün heyecan 

1 

c- Köprüden 6,45 te hareket eden kezi olan Cene\·re, orası ile aral dl· 
ve endişeye kapılmış, feryatlar, fi - 53 numaralı vapur Anadoluhisarına iyi olmıynnlarm hoşuna gideı:neı , 
ganlar etrafı kaplamış, derhal ci • yolcularını çıkardıktan sonra sey - Londra, Paris gibi bir merkeze çııP. 
vardan bu sesleri işitenler sandallar- rini takip ile Anadoluhisarı ile Kan- . . . . 1 lcr ,,af 

. . rılmaktan ıse yıne sınır enen ,
11
• 

la facia yerine yaklaşmışlar, bir kı- lıcanın tam .vasat~ hır mevkıde bu- dı. Onun için İsviçrede Cenevre ) 
sım halkı vapurdan almıya başla - lunan Markı Necıp yalısının ?ah~e lkınıncta bir kasabada toplarulfllBS: 
mışlardır. Fakat vapurda bölmeler duvarına çarpmıştır. Rıhtım hıç bır t "h cd'ld' Fakat gelmek isteıı 

k ıh .. ercı ı ı. 
olduğu için su makine dairesini isti- hasara uğramamış, anca r tım uze- , 1 . gelmı"yor • . yen er yıne . 
ıtı edemediği için bir kısım halkın rinde korkuluk kabılınden yapılan Ah d RaLlf 
heyecanı vapur kaptanı Münirle ma- bir ince duvar kısmen yıkılmış, üze- ı me ~ 
iyeli tarafından teskin edilmiştir. rindeki demir parmaklık da kırıl - =- ı 

Bunun üzeı ine vapur y vaş yavaş mıştır. Müsademenin böyle iki iske- ı KÜÇÜK HABER; • q 
Kanlıca iskeles;ni tutmuş. diğer yol- lenin tam or!asına tesadüf eden bir ~ 
cuları buraya çıkarmış, bir saat son- yerinde vukun gelmesi yolcuların I~ 

rn da Şiı keti Hayriye diğer bir va- iskeleden uzak mesafede bulunması 
1 

. t 
11

..,· 
1 

* Liman daresinin yenı a •··. pur göndermiş \'e bu yolcuları gide- itibarıle hcrkC'sin yerli yerinde otur-
cekleri yerlere tasımıştır. y • , k 1 ive tahliye tarifesi bu ayın on be 

~ dugu bır sırada sademe \ u ua ge - d t tbik d'l kt" 
H .d. d 1 1 d B ·~· 1 h' b' .. e n e ı ece ır. a ıse esnasın a ya cu ar an ey- dıgınden oturan ar ıç ır zarar gor- * G . k~ .. .. .. d ·r al 

. azı oprusunun emı 
kozda Deri Fabrikasında Ziya muh- memişler, yalnız vazıfedar olup da t . 

1 
baslalllti 

d l ·hA mının mon a3ı yapı ınıya ~ telif yerlerin en yara anmış, tarı ı ayakta dolaşmakta bulunan vrıpur 
======== •• ======= yalının rıhtımı ile duvarı yıkılmış - memurlarından Ceialin dis eti St)' · tır. i b 1 nidC 

HERGUN " * lkmekteplerde u yı .ye il. 
tır. rıJmıştır. Denildiği gibi vapurda mü- ilave edilecek şubeler tcsbıt cd 

Hfü.lisenin vapurun projektörleri him bir heyecan olmadığı gibi ne ka-
• mistir. . 4,ı BiR Fl.LM yakılmaması yüzünden kaptanın ö- napelcr devrilmiş, ne de feryadükıişo *Bugüne kadar Izmir Fuarın1 

nünü göremediğinden ,.e dümenin gan olmuştur. bin kişi gezmiştir. 
ide bozulmuş olması hasebile der - Geminin hasarına gelince baş bodos- - - -·---

Beyaz kadın ticareti hal man{'vra yapamadığından ileri lama ile çarptığı için bodoslama eğ-
e " t k ı b"" -k gclcliği iddia edilmiştir. rı'lmiş ve bu kısımda saçlarda bir u su unu o uyucu arımna uy 11 
ılnemıılarda gösterilen filmlerin Deniz ticaret Müdürlüğü ve Şir - miktar çöküntü hasıl olmuştur. Ge-
ten_lddlni yapmaı,,si'!~m:ı hadise• keti Hayriye tarafından bu sabah ay- mı· su almadığı gı'b"ı hı'ç bı"r· yardım-
lerı nden bahıetmek uzere açıyo- • 
ru:ı. Her gün burada, arkadaşı- rı ayrı tahkıkata başlanılmıştır. Bu sız Kanlıcaya kad::ır gitti, Köprüye 
mız Fa. nın yazılarını okuyacak- k d hAd• · d 
ııınız. tahki atın sonun a a ısenın. ne en de yardımsız geldi ve Halice çekil -

cMclckt ve cSaray> dan sonra, ileri geldiğı anlaşılacaktır. di. 
clpcb sineması da açılmış bulunu - Vapur, Haliçte, Şirketi Hayriye Kanlıcaya çıkarılan yolcular ora-
yor. Üstüste üç büyük sinemanın bi- fabrikasının önüne çekilmiştir. Bu da demirli bulunan 74 numaralı va
rer ak§am fasıla ile açılışı, dün ak- sabah tamirine başlanmıştır. Tamir pura alınarak sefere devam edil -
şam clpek> için müşkül bir tecrubc edilen yer, vapurun baş bodoslama miştir. 53 numaralı vapur fabrika -
idi. Zira, 1ıavaların sıcaklığı, bir çok kısmında çöküntü hasıl olan kısım- mızdadır. İki gün sonra postaya ko
kimselerin 1ıenüz sayfiyede oluşu, dır. Bir fen heyeti vapurda tahkikat ,nacaktır. Hadise aynen budur.> 
daJıa CVVC!l de iJ:i kü.§ad TeSJJJi ya - OHHUtrııtnı11111111111111n1111111111111111u1nuu11111111111111n111111Ur11u11nnın11111111uuu111111111ut111111111ımıuu11111111untt1UUHt111111t 

pılmış olması clpeb sineması salo- Bir muvaffakiyet Beynelmilel parlamen-
nuııu boş bırakmak gibi bir 1.:aziye- 1 Ü tolar konferansı Astronomi lmi Kongresine ni -
te düşürecekti. :Fakat şayaııı 1ıay - "t . d b' h t 'Ik d , . .. I \'ersı emız a ına ır eye ı eıa 
rcttır, boyle olmadı, ı:e salon, tama- . . . 
mile doldu. Bıı itibarla c1pek> büyii.k olarak ıştırak elmış ve bu kongre 
bir mttvaffakiyet elde etmiş sayılabi- mesaisini bitirdiği için heyetimiz de 
lir. 1 sehrimize dönmüştür. Bilhassa bir 

Gösterilen cBeyaz Kadın Ticareti> kadın doçentimizin bulunduğu bu 
isimli film, cidden güzel oynanmıs, 
tertip cdilm4 bir eserdir. Kate de 
Nagy ile Jean PieTTe - Aumoııt ve 

heyet kongrenin dığer azaları üze -

rinde iyi bir tesir bırakmıştır. As -

Jules Berr1J'nin beraber oynadıkları tronomi doçenti Bayan Nüzhetin te-
zi gelecek kongrenin ruznamesine 

1 alınmıştır. Mallı molduğu üzere Ba
yan Nüzhet diğer astronomların id

diaları hıliıfına kainattaki maddele-

film, Cenubi A mcrikada, Fransanın 
en tanınmış gazetecilerinden biri ta
rafından yapılmış büyük bir Tepor
taj'ın mevzuunu teşkil ediyor. Fraıı
sız sinemacılığının, muhtelif saha -
Zarda en tanınmış sahsiyetleri bu rin muntazam değil kümeler halin-
film üzerinde uğrasmışlar ı;c güzel de bulunduğunu ileri siirmektedir. 
bir c .. er meydana çıkarmışlar. Film
de cazibeli, ccinsi cazibeli> sahneler 
de var. Kate de Nagy şüphc>siz, mııl a
tal>ı olan J. P. Aumont'tan daha gii-

Pa is sergisinin 
c·· güro""' 

Beynelmilel Par15mentolar Kon -
gresine isştirak eden heyetimizin 
başkanı Hasan Saka, Kongrenin Re
is vekilliğine seçilmiştir. Dünyanın 
umumi vaziyeti hakkında münaka -
şa yapılırken Hasan Saka da söz al
mış, şiddetli alkışlar arasında kür -
süye çıkarak Atatürk Türkiyesinin 
sulhperver siyasetini anlatmıştır. 

Belediye bütün menba 
sularını satın alacak 

B<.'lcdiyc; memba suyuna hile ka
rı~tu·ılma~ının öniine geçmek Ye 
memba sularında asri, sıhhi ve fenni 
tesisat yapabilmek için şahıslara ve
ya ôiğer müesseselere ait olan bü -
tün memba sularını satın almıya ve 
hep~ini Sular idaresine devretmiye 
karar vermiştir. 

ı Pm is sergisi 100 ünciı gününü ta-
ze oynuyor. Jules Berry'nin küçük Yeni tütün mıntakalar1 
bir ku.mru var. Göbek koyuvermiş, marn amıştır. 100 gündenberi Parıs 
vücudünün eski çizgisi bozulmıya 
y·iz tııtmuş. 

Filmin mükalemesi de çok giizel ı;t> 

~rgis'ni 13,014,366 ki i ziyaret et -
mi tir. 

Paris gazeteleri serginin bu sene 

Yeni kanuna göre memleketimiz
de tütün ekilecek ve ekilmiyecek 

'yerler yeniden tcsbit edilmiye başla· 
nılmıştır. 

l"mir Fuarandaı 
bi~ hadise . ~· 

Dün akşam Izmir Fuarında bır ~11• 
di~e olmuştur. Bir hesap meseıcsı 
den gazinocu Murada hiddetıcııt'. 
yağcı Ahmet, Muradı tabanca ile. 

0 

dürmiyc teşebbüs etmiş, halle sil , 
sesini duyunca kaçışmıya baş~~:~ 
tır. Zabıta güçlükle Fuardakı :;~ 
ğin önüne geçmiş ve Ahmet ) 9 

lanmıştır. --
Gece yarun 65 lik bit 

ihtiyar çiğnendi 01 
Dün gece saat 23,30 da Çarşı){aP1 

, 
r~I 

Diyarıbckir kahvesi önünde ka ~9., 
dan karşıya geçmiye çalışan 65 ~ , 
larında Salih isminde ?irisi Ph~~: , 
yolundan gelen şoför Ismailin 1 .1 
resinde 2396 numaralı otoı:nob~il' 
nltında kalmış, başından ve vücı.t 

1 
nün bir çok yerlerinden yaralan: 
tır. Zavallı ihtiyar Cerrahpaşa r t 
tanesine kaldırılmış, şoför tutul9 

tahkikata başlanmıştır. 

Üç tUrlU el araba•• 
Belediye, yaş sebze ve meyV9• )( 

ğurt, balık ve emsali üzüm, kirtl~ıııı' 
bi nmbalfıj içinde satılması 18

1 9• 

maddeler için ayrı ayrı üç tnne
1 
~1 & 

rabası tipi kabul e iye v~ şr ;ıır:.ı 
hep bir örnek araba isletmı~e. tll) ı 
vermiştir. Bu arabal ü ın1 

için bir müsabaka a~ıl 

Bilmecemiz t1~~ 
Mündcrecatımızın çokfııDıJ{of' 

bugün "Gözler . bilmecımlzi 
madık. 

Vekiller HeyeU dün de Ankarada 
İsmet İnönünün başkanlığında bir 
toplantı y::ıpmışlaı'dır. Bu toplantı -
da yine Akdeniz meselesinin görü -
şüldüğü ve Hariciye Vekilimize ve
rilecek mütemmim direktiflerin tcs-

Kıymetli kadın tayyarecimiz Sa -
biha Gökçen dün de şehrimiz afa -
kında bir uçuş Napmış ve mahirane 
manevralarda hulunmuştur. 

gayet muvaffak bir kaç bulıış t-'ar. ı~cnuz ıkmal edılmed~ğim, bir sene 
) ta. Jdahu uzatılma::;mı istemckte:dirler. 

937 tütiın re?rnltemiz 66 mil~ on ki
ılodur 

Özür dileriz. 



r -
Ruhsatiye alınacak mı ? 

Sokaklar fuzuli 
işgal ediliyor 

Pazar günleri dükkan önünde 

j stedigim ;: gibi . 
.. - -

Belediyeye dair 
Bazı ukala ve vükellt dalkavuğu 

kimseler, gazetecilerin çatacak yer 
bulamadıklan için mütemadiyen Be-

f 

lediyeye ait aleyhtar yazılar yazma
larını tenkit ednler ve hatta bunu 
zebunkü~Zük olarak görürler. 

, Evvelii Belediye aleyhine yazı yaz
mak, kat'iyyen zebunküşlük değil

dir. Zira, Belediye zayıf değildir. 

. Sergi açmak yasak.. Sonra, gazeteleri muhakkak aleyh -

B k 1 tar olarak kabul etmek, isnad ediln 
~- ısıın esnafın pazar günleri adeta küçük mikyasta bir dukkan- bu aleyhtarlığı bilzat yapmak şöyle 

du~ camekan içınde kapalı olan cılık yapmaları. mevcut talimatname- dursun, fena bir şey söylemeyi de 
tıkla !arının Önlerinde öteberi sat- !ere de aykırı görülmüştür. 

1 

bir nevi yasak ederek, fenalığa göz 
tac1;ı~1 .maliımdu;. Belediye, bu haf- Yalnız inhisara tabi maddelerin 

1 
ı;umulmasını istemektir. 

ltiıde ıtıbaren pazar günleri bu şe- satışları her gün için serbest oldu- &lediyeden bahseden gazeteler, 
cadd~Jsahş yapılmasını ve dolayısile ğundan Be:ediye, münhasıran bu I' lstanbulda çık.-maktadır, gazeteciler 
!uıuı erm ve yaya kaldırımlarının gibi maddeleri s~tmak üzere esna- b• bu şehirde otururlar. Bir şehirli 
'"'·rt· en ışgaJ edilmesini yasak eyle- fın dükkanfarının diğer taraflannı, r>!Brı:ık b<ıııa, Belediyeden mımıııun 
""'i ı.r. 

( 
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KADIN SAÇI 
' 

Ondülasyon makinelerini 
kimler kullanabilecek? 

[
Halk Filozofu-, 

diyor ki: 
----------------------~ ..... Üniversite tahsili 
bedava olmahdır 
Tanıdıklardan bir kız talebe var. ( 

Bu sene liselerden birinden mezun 

loldu. Şimdi Üniversitenin bir fakül-

T a /ima f name TeşrinisaniJen tesıne.yazılacak. Fa~at fakülteye 
kayıt ıçın vaş vuruldugu zaman. bu 

t tb •k d ·ı "' b ·'anacakltaIEl>eden, kayıt parası. tedrisat ücsonra Q ı e l mege QŞlj re>Iİ taksiti vesaire istemi~ler. O za-

0 ndülasyon makineleiini kullanacak berberlerin tibi olaeaklan sıhhi ıman. hali nltt.i pek yerinde olmıyan 
ve fenni şartlarla haiz bulunacakları bilgilerin derecesi hakkında ı;oc:ıkcağız, kayıt işini yaptırama -

Belediyece yeni bir talimatname hazırlanmıştır. mış. meyus bir halde e~-e gelm"J . 
Berberler cemiyeti delegelerinin de iştirak eylediği bir komisyon Sonra. anladık, dinledik ki. bir fakrı 

marifetile hazırlanan bu taliınatnam e kşrinisanide Şehir Meclisine veri- hal mazbatası yapılarak. Üniversite 
Jecek. Meclisin tasvibinden sonra ta tbil: mevkiine konulacaktır. ücretlerinden kurtulmak mümkün 

Bu talimatname tatbik edilince ondüJasyon kullanmak istiyen her- imiş.- Hakikaten bu yolda hareket 
berl~r evvela yeniden muayene edi lcc~lı:ler, sonra imtıhana tabi tutu- edildi ve çocuk fakülteye yazıldı. Fa
Jacaklardır. Bunlar ehliyetname almıya muvaffak oldukları takdirde ka- kat, bu işler için epeyce uğra~ıldı, 
dın berberliği yapmalarına müsaade eöilecektir. bir miktar da pul vesaire masrafı 

'r· tün akşamlan saat 19 dan sonra olduğu olan tek kişi gösterebilir mi$iniz? 
llıad~el • . Sigara, kibrit gibi inhisar gibi demir kepenkle kapamak ve l 11ayır. O halde her şehirlinin yap- y k /ı 
ır erınden maada çikolata vesa- Belediye ruhsaliyesi almak şartile. mıya hakkı olan şikıiyeti,_b. ir gazete- eni On eYQllS 
efibib 1 ı esııar azı şeyler de satan bu kabil !pazar günleri dükkanlarını aı;mala- İ r:i neden yapması~ ve. boy e u,ap - C" 

Talebenin 
Dişlerine 

yapı!dı. 

Burada söylemek istediğimiz bir 
şey var. Yükrek tahsilin ücretli ol
ması. hiç te yerinde bir i~ değildir. 

ın pazar ruhsatiyesi almaıhn rıoa izin verecekti« I ıruıkla lıerkesin Jnslerı.ne terC>&man ~a[onU • Çünkü. memlekette çok paralı yük
sek tahsil gençliğinden ziy:ıde, az 

D olmuy<.>r mu? 

okt l ("' d Bir ımde oturu1}'Jrsunuz. Ev sahi- Yaptırılacak or arımız yarap a bine, o evin eksiğini, gediijini ta -
Bakılacak paralı, hatta, fakir bir halde bulunan 

bir yüksek tahsil gençliği vardır. 

1' akdz"r l'l..raç mamlatmak istemez misiniz? Tamam- Üniversite konferans n lamak i$temezse ve bir tarajtan da c;a(onu par geliyor 

Cdi/dz" EJ • sizden mütenıadiııerı kirtı alına şi- Üniversite konferans salonunun 

Bunun için yeni doktorlar Zengin çocukları gayet mahduttur. 
tayin edildi Ve zannediyoruz ki, üniversitede, a

lınan ücret, senelik varidat bütçesi
ne mühim bir meblağ da temin et
memektedir. O halde. Üniversite ta
lebeden alınan bu ücretleri kaldır
malıdır. 

Fransada Türk tıbbı 
Co alaka gördü 

ler· ·Çenlerde Patis ve Nansi şehir
hı ~de Yapılan iki beynelmilel bb
e!Jıı,~aa hükumetimiz de iştirak 

(F'~~ ay sonunda, Nansi şehrinde 
<ıısıı d"J• ler ı ı ile konuşan memleket-
&sab· 

~ h·· ı~e kongresi)_ azalan arasın-
ı .. , Ulriımeti.ınizi, Ü'ı:ıiversite pro
-..ırıenn 

il(j· den ve Bakırköy emrazı 
~e Ye asabiye hastanesi sertabibi 
Rrelli ar Osman temsil etmiş ve kon
llıiz n açılış celsesinde memleketi
ı;c , namına çok alkışl~an bir nutuk 
-·Yıeı:n;.tir 

>ı. .., . 
llıar\'fuPalı doktorlar, Mazhar Os -
~. ~:.ıı lıbb.l tebliğlerine büyük alii
tıi11 ~ışler ve kendisini kongre
dir ır celsesine reis tayin etmişler-

(J~i_ncj <>ııınc· ayrı içtima olan Paristeki 
lrİai) kı beynelmilel çocuk psişiya
~aıııı ongresinde de memleketimiz 

na ... 
llıat · , ıne profesör Mazhar Os -
C0~~~ Profesör Fahreddin Kerim 
ıı,/ bulunmuşlardır. 

g,~ ıkı profesör doktorumuz kon
ej ~ ~uh:larımızda görülen (Fel
y~~ llrnı hastruıkları) ve (Türki -
llılilı; çOcuk cürümleri) hakkında iki 
di~. ~Ve ayn rapor tevdi etmişler
dılnllı .. 1 doktorumuz da şehrimize 

ll§tür. 

ece ğız kıiyet etmez misiniz? Edersiniz. Şe- çok dar ve toplantılar için gayrimü-
• .• • lıır!i ile Belediyenin biribirleTi11e sait bulunduğu görülmektedir. 

Bir şır~et butUn. şaraphk lcnşı olan vaziyetleri bundan başka Ayni zamanda resmi günlerde kon-

. lizUmle_rl t~tı.y?r . . jnedir?. ferunslar ve hitabeler için kalabalık 
Bır Holanda şırketi hukumetimı- Belı>di!)e bugüfte gelene kadar, mü- bir halkı içine alacak büyük bir sa-

ze müracaatle, bütün Türkiye üzüm- temadi tetkiklerden gayri ve berber- !ona. üniversitenin ihtiyacı olduğu 
!erinden alınacak üzümleri şarap o- tere, lokantalara biTer tıraş tıe ye- uzun zamandır hissedilmekte idi. 
!arak kabule funade bulunduğunu ı mek tarifesi asmaktan, seyyar satı- Bı;; maksatla yeni ve büyük bir 
bildırmişlri. rılann ktıtularım devirmekten., tram- konferans salonu inşası için Üniver

Memleketimizde şarap imalile uğ- şny . vapurdan at!ıyanlardan ceza al- sıte Rektörlüğü.ne izin verilmiştir. 
raşan inhisarlardan maada birçok maktan gayri ııe yaptı? Bugünlerde yeni salonun yapıl -
husus~ fabrika ve t~k~~ller de bu- ı Hakikat ş:ud.ıır ki. Belediye .s:adece ma,,na başlanılacaktır. 
lundagundan ve bu ış ıı;ın yatınlan bir .nehyi hazır• dan iba?ettir. Mii-

Başka memlekeilerde yüksek tah
sil paralı olabillf'. Fakat, Türkiye, 
yepyeni bir inkılap !"emleketidir. 
Hiç bir tarala beruıemez. İşlerimizi, 
kararlarımızı. hareketlerimizi kendi 
husıısiyetlerimize, ihtiyaçlarımıza 
göre ayar etmek mecburiyetindeyiz. 
Türkiye, yüksek tahsil görmüş bir
çok gençlere muhtaçbr. 

sermayelerin miktarı büyük bir ye- t""11ldiyen atlama, koşma, yapma. Üniversiteye yeni 
kur._ ~utluğundan. bu ~ay~nı ~ikka.t leıme! .. diye emirler Vf'ri1.JOr. Jla!tii 
tekhfı nkabul edılmcsıne ımkan go- •bu emirleri 0 derecesine ııardırıyoT bir profesör geliyor J 

rülememektcdir. J ki. baznn mizalıın en yüksek nokta- üniversitenin radyoloji ve biofi-

ı Memlekett.e, bütün tıahsil mües
sescleri mettanidir. Hatta, birçok 

' yübek ve orta dereceli tahsil mües-

Diğer taraftan yaş üzüm, yaş mey- t •ınn varıyor. Meseld, bir deniz ha- zik ı;,nsltlüsü müdür ve prof~sörü i
va ve sebze, kavun, karpuz ve do - ımamında şu ilanı gördiim: ken Prag Üniversitesine giden Des
matr.sten sonra üzüm kurumu, Av- .{)enize girenlerin. denizin irin - s:ıverin yerine Viyananın tanınmış 
rupaya mühim miktarda yeni ve ta- de su diıkmeleri zabıtaca menedil - profosörlerinden Wiser"in angaje e-
ze §arap ihraç elmiye karar vcrmi~- mistir, dilmesi tckarrıir etmiştir. 
tir. Ge! buııu da söyleme bakalım. Kendisi teşrinie~·elde buraya ge-

Bu maksatla bu sene (500 bin ki· Fikret Adll Jcrck kürsüsünıi işgal edecektir. 

,;:.;..,.~..,,. ı seselerinde devlet, üstelik masraf 

i
l ederek kendi hesabına talebe oku
tur. Hal böyle iken, fakültelerde ta

it':-llliüt..I., !ebelerden ücret almak, bilmiyoruz. 

Küçük yavrular 
ne dereceye kadar doğrudur. Bu me
seleyi ehemmiyetle Maarif Vekile-

1 

tinin nazandik.katine koyuyoruz. 
İlk tahsil çağında bulunan mem- Halk Filozofu 

lnya yakın şarap imal edilecektir. 
(Tariş) ismini taşıyacak olan yeni 
şaraplar, memleket dMilinde de u Yabancı 

Dil bilen 
Memurlar 

l 
leket yavrularının dişlerinin sağ -

laır. ve temiz olarak binnelice sıh • u.··sku .. dar Erenkö g ııatJerinin korunması için bu ders 

Sanatorgomu iı~m~~::;betile yeni tedbirler a- \Tramvay farında cuz fiata satılacaktır. 

Bu sene Konservatuvara 

rağbet fazla 
Konservatuvara talebe kaydına 

başfanılmıştır. Bu yıl konservatu -

vara geçen senelerden hemen bir 
misli fazla müracaat vardır. 

Bunların imtihanı Oniver· 
1 sitede yapılacak 

Barem kanunu mucibince bit ya
bancı dil bildiğini iddia eden bir me-

Bu cüı;nleden olarak. şPhrimiz Ma-

Genl"ş/z"gor arif Müdürlüğü, kendi kadrosu içe- Islahat 
ri.siııde ilkmektep muallimi olarak 1 

Noks~n kalan pavyon çalı an birkaç diş tabibini ilkrnci< - Halk lehine bir proje 
tamamlanacak tep!erin di.ş muayenesi için lavzü hazarlanacakmıt 

Verem mücadele cemiyeti tara - etmi~tir. Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 
Bımlar sık sık talebelerin di~leri- l ·· d .. l"" ... t 

tından Erenköyde tesis ve teşkil e- tramvay an umum mu ur ugune a-
• mur. bu dilden imtihana tiibi tutul
duğu ve bu imtihanı kazandığı tak
dircle bulunduğu dereceden bir de-Sünger fiatları 

b 
rccı> yukarısına terfi eylemesi ikti-

ni rr.uayene edeceklerdir. Tedaviye · d"J k" D J t d · 11 dilmış bulunan Erenköy sanatoryo- yın e ı en es ı ev e emıryo an 
muhtaç talebe dişlerinin esaslı suret- umum müdürü İbrahim Kemal, mu

munda me,..cut bir pavyon, parasız- te tedavi ve kontrolu için de bir •~-
!ık.tan dolayı ikmal edilmemiştir. -• amdatı eski müdürü umumi Necmet. 

kilat yapılması düşünülmektedir. · ~ h. d d · te lim alın 
Bir kaç senedenberi natamam ka- tın ~a ır en evır ve s ış ve 

Jaı:. bu pavyonun inşa ve ikmatine idarenin bütün tesisatını ve şebeke-
karı;r verilmiştır. Ve bu münasebet- Avrupa ya sini tetkik ve teftişe başlamıştır. 
le verem mücadele cemiyeti idare G J f Bu tetkik ve teftişlerden sonra, 

i rden bire arttı 23B~;.~i imtihanların bir knmisyon 
(l., maı ifetile yapilması iktıza eylemek-

'-> ll / • .,. te ioc de hükümet bu i i Üniversite- heyeti toplanmış. bu pavyon bak - iaen Üsküdar tramvaylarının, "Üsküdar 

11. ger isti hsa Ve lhTQCQflmlZ ye terketıniştir. Bu gıbi imtihanlar •• h • k J Ün İ\'ersitenin edebiyat fakültesi ro-

kında görüşmeler yapılmıştır_· Ce - p halkına daha faydalı bir hale soku-
miyetin gelır kaynaklan hakkında ro f esörler la bitmesini temin maksadile bir pro-

h Un 111u ım mı tarua artıyor manoloji enstitüsünde yapılacaktır. 
fj ~adan beş sene evvel bütün m em!eketimizde her sene ancak bir 
lilt&erf 0 kka sünger çıkarılırken bu yılın ilk aylan içinde avlanan 

müzakerelerde bulunulmuştur. Ders başlarken şehri~ je yapılacak ve idarede bazı mühim 
---~ miza gelecekler 1 ıslahat ve değişiklikler olacaktır. 

<\r er 20-25 bin kiloyu bulmuştur. 
~ l\ı~daki bu pek büyük farktan da anlaşılacağı üzere son samanlar
~~~tlj ~nya İngiltere ve Avrupad:ı yeni tip süngerlcrimize karşı ehem
h"~rı ır rağbet başlamış ve sünger fiatlan derhal kıymetlenmiştir . Bu 
it·~ 11 daha bir kaç yıl evvel 3-4 lira olan süngerlerimizin fiatıan bu 

cı~4 liraya yükselmiştir. 
:ıııı,rı .. n Yıl yalnız Bodrum, Marmaris ve İmroz havalisinden ihraç 
~t. ik~Ungerkrin kıymeti (3~) bin füayı geçmekte olup bu yıl ihra-
1)) ~R~r mıslı daha fazla olacagı ve hır kaç yıl sonra da beynelmilel 

'tı "e ~ıYasasınd1 Türkiyenin en birinci mevkii alacağı kuvvetle talı-
• , uın;t edi!mc>ktedir. 

h '"'''""""''" Q' • "'"''"'''"'"'""111n111t11111111111111111111uııuım111111111uı1111111111111111111111111m11111111ıı111111111uı111ııun 

~,. lngiliz 
G. eyefi 
"eldi 

Doğumlar 
Mutlaka 

Ilı· "'1 rn I)" a~su lerimlzden 
" 1~tııt)aaua bulunacaklar 
'~ !!re • ı~ ~taıı nın. ınaru! Whole Salc 
Ilı lıver on Şırketi umum m_üdürii 
li~i!t01 : Mançester şirketleri 
~ bir li ~inden mürekkep 6 kişi-

R~ltıı· e_aret heyeti memleketimi
!. 'Ştır 
··~ı· 'ılı ız ın .. 

'-'~ ul?ıes.si!Jerı. yeni yıl mah
' lııı "'· n Ilıuhım· "kt d ·· ·· "ı """'C'lltl mı ar a uzum 
~" ~llıaıtd ardır. Heyet azaları ay
~~lc l>iy a 'rürkofisi de ziyaret e

~ ~"1cıeri~a .. Vaziyeti ve mübayaa 
ı:ı"e ltoıı~Unıler hakkında görüş

~., ı~~t tar §llıalar yapacaklardır. 
'~llşıııaaftan . İ~giliz tıiq::arları 
~~ .. ~ ınucıbınce memleketi-
1;,ıo"'tı r ... ırıaı. ihraç edebilmek için 

'l~L --c.ıa 
"'r<tır ıııaı satın almıya baş -
I . 

Haber verilecek 
Doktorlar vak'aları geç 

bildiriyorlar 
Vefat, doğum gibi vak'aların vak

tindE hükUmete ve alakadar memur
lara haber verilmediği görülmekte
dir. 

Bilhassa buna mecbur olan baz1 
ebe ve doktorların da ekseriya geç 
bildirdikleri veya yalnız defterleri
ne ı;eçirmekle iktifa etlilderi anla
şılmıştır. 

Bu münasebetle Vilayet idare he
yeti verdiği yeni bir kararla, vefat 
ve doğum vak'alarını günü gününe 
ve saati saatine aliıkadar resmi me
murlara haber vermiyen bütün ehe
lerfo doktorlar hakkında idarei u -
mumiyei vilayet kanununun 68 inci 
maddesi mucibince hemen kanuni 
takibat yapılacağını bütün teşkila
tına tamim etmiştir. 

Tavukçu dUkkGn~arl ı Y;;z mevsıminın sonunun yaklaş-Taksilerlnl ayar etmiyen 

otomobllfer 
Belediye, muayyen müddet zar -

tında taksilerini yeni tenzilata göre 
ayar ettirmiyen otomobilleri, kcn
dılerine bu hususta verilen mühlet 

biter bitmez işlettirmemiye karar 

ısfah edilec0~ •ması miina.scbetile Ünive>rsite açıl- B" • · • d d" 
Belediye. tavuk satan dükkanların madan evvel memlekete dönmek ü- ı lflffilZ{n er f 

tavuk kesilen ynlerı hakkında yeni zere bazı_ pr?!esör_ ve doktorlar Av- Hepı"mı·zı·n derdı' 
kararlar almıştır. Bu karara göre kes- 1 rupaya gıtmışlerdır. 

me :--erlerinin her tarafı mermer ve- ı Bu meyanda profesör Akil Muhtar Bir çocuk velisinin 

vermiştir. Binaenaleyh teşrinİe\rvc

lin haftasına kadar ayar işini bitir
miyen taksiler o tarihten sonra ser
vis harici kalacaklardır . 

ya fayans yapılacak, ayıklama, kesm-2 Özden, pro.rcsör ~eş'e~ öm.er İrde- 1 söyledikleri 
yerleri bıribirlerindcn ayrı bulun~- lep, profesor Abdulkadır Noyan, pro-
cak ,.e birer terkos musluğu olacak- fe<ör Tevfik Sağlam, profesör Şükrü 1 Ayni zamaııda iki çocuk babası 
tır. Bu emre riayet etmiyenlcrin Emin, doktor Hulki Keymen, dok- olıın bir muallim, şunlan anlatı-
dükkanları kapatılacaktır . lor Osman Salman, dOl;ent Afife Ce-

================================================= nani. doktor O man Saka. doktor 
İhsan Rıfat, doktor Nuri Ayberk. 

YENİ FİDANLAR GETiRTİLDİ 1 dcktor Orhan Toros, doktor Feridun 
Feri· muhtelif Avrupa şehirlerıne 

~~~~~~~~~~~ 

Meyvacı 1 ımız gilr.>işlerdir, 

Rumen profesörü 
teşekkür ediyor te s· ve ink·şaf 

ettirilece 
İstanbul fcsti,·aline iştirak eden 

Rumen heyeti reisi profesör S:ıvesko 
Be!Hliye Reisliğine bir mektup gön
dermiş. şehrimizde bulundukları 

, müddet zarfındn Belediye, matbuat 

Şimdiye kadar bizde getişmigen ve halktan gördükleri hÜMÜ~abuJ 
ve mısafırperverlıkten çok mute -

bazı megvalar da yetı•ştı·rı·lecek bassis olduklarını beyan ederek te-
şekkürlerini sunmuştur. 

Z iraat Vekaleti, bütün zirai saha
larda olduğu gibi meyvacılık ve 

ıneyvacılığın inkişafı cihetinden de 
yeni tedbirler almıştır. 

Bu maksatla Fransa, İtalya, Suri
ye gibi ve diğer sair muhtelif mem
leketlerden birçok cins ve nevilere, 
ayrı fasilelere mensup tohum ve fi
danlar getirtilmiş ve zürraa tevzi e
dilmiştir. Ayrıca henüz memleketi
mizde yetiştirilmiyen ve iklimi mü
sait olan birçok mey,·almın da di -

kilmesine başlnnmıştır. 
Ezcümle İtalya ,.e Fransadan ge- Heyet Pazar günü 

tirtiien narenciye fasilesinden bazı ge!cce k 
meyva fidanları Bodrum ve havali- Aııkaradan şekrınıizdeki al5kadar-
sine dikilmiştir. !ara bildirildiğine göre Berlindeki 

Bu yeni çeşit meyvaların yetişme- Türk - Alman ticaret ve klcring an-

i 
sile halkımız, henüz mem!C'ketimiz- laşmasını imza eden heyetimiz, pa
de ı'imleri bile işitilmi~·en ,.e tanın- zar günü şehrimize düneceklir. He
j mıyan, fakat Avrupaca maruf bir- ııüz bütün esuları tüccarlarınuza 

!
çok meyvaları görecek ,.e bunlar, ltcbliğ edilmemiş olan anlaşma et -
memleketimizde de çok miktarda •rafında mufassal bir izahname d~ 

1 yetLjtirilecektir. J nesredilecektir. 

yor: 
.Sinemalar yine ~lıyor. Artık 

bütün Lır ı..~. İstnııoolun yegane 
e§lencesi sinemalardır. Fakat, şim
diye kadar bir tiirlii lciyıkile tatbik 
edilemiyen bir noktayı /ıatırlatm.ak 
islerim. Küçük çocukların sine -

,;..alara gitmeleri yasaktır. BJyle 
olduğu 1ıtıl<le, bilhassa akşam ı:e 

talil günleri seanslarında Jıer lıan
gi bir sinemaya gidini=. Rir mek
ıelı!ıı konferaııs "11onu kadar ço
cııUa doludıır. 

l\folıakkak ki, 1.-üçük ya§ta çocuk 
!ar il~erhde, sinema pek fena te
sir yapar. Buııdan, reliler de şi -
kciyeıçidir. Bıı sene olsun, çocuk
lITTm sinemalara almm(lmalan 
lrnkkır.da. kat"i tedbirlere baş t'U

rulma!ıdır Arrıı)"lad~. lnı gibi iş
lerde en ltl;ibali zı~nııcttiijimiz 

memleketlerde dahi, kiiı:iik çocuk
ların. büyüklerin gittikleri sine· 

malara t!lındıkları. görüliir işler

den değildir. Çocuk sinemaları he
nüz bizde mercut .değilse de. bu 
sene, terbiycı•i filmler gösteri! -
ntiye ba~larıacağını ümit ediyo -
rıım. Çocuklar, y~lnız kendilerini 
altikııdar eden filmlere götürül -
mı>lidir.• 
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HiKAYE 
EVLiLiGiN 

Ç k•ıd• "'• k•• d k d • • b L ondra, (Hususi) - Bugün açı-e l tgl OŞe en ar eştnl ey- lacak olan ~kdeniz Konferansın-• •d da Fransa ve Ingiltere konferansın B 
ayan Ayşe s~bahtanberi (Bu 
alçak hizmetçiye yol ver) di
ye tepiniyordu. 

Yazan : Zeki Cemal Bakı 

hu de bekledı, ne gelen var ,ne gı en .. açılacağı güne kadar mektum tut -

· tukları bir takım teklifler hazırla -

Dük ve Oüşes bir at yarışında 

S abık İngiliz Kralı Dük dö Vind- \gören bir İngiliz gazetecisile de gö
sor acaba ne fılemde?. Geçenler- rüşmüştür. Bu görüşme öyle bir mil

de Dükün Almanyaya giderek Her lakat tarzında değildir. Yalnız gaze
Bitlerle görüşeceği söylenmeseydi şu teci intibalarını kaydediyor ve şöyle 
giinlerde kendisinden hiç bahsedil- anlatıyor: 

miyor denebilirdi. Avusturyada bir Kendisi eskiden asabi tavırlı, can 
şatoda halaylarını geçiren Dük ve sıkıntılı bir halde bulunurdu. Hal -
Dü_şes artık balnyları bittiği için o- buki şimdi o alnındaki düşünceli çiz
ı·adan Macaristana geçmiş bulunu - gi zail olmuş, Dük 936 senesi yazın-
yorlar. dan beş sene daha gençleşmiştir. 

Avrupada bir seyahate çıkmış olan Saçları daha san, daha parlaktır. Da-

küçük kardeşi Dük d~ ~~nt?n Avus- jha kolay gl.iımektc ~e daha ncş'eli 
turyaya gelerek kendısını zıyaret et- bulunmaktadır. Kendisi son zaman
rn~sini Dük dö Vindso.r çok bekle - larda çok okuyor, bir çok mektuplar 
mışse de bu bekkmesı beyhude ol- k d" 1 ak' ·1 

t yazıyor, en ı yazı arını m ıne ı e 
muş ur. k d 0 kk l k d. . d ı· 

Ü 1 k .. · f' likt ço ı at e en ısı yazıyor u. n-ç ay ı • suren mısa ır en son- . . . . .. . 
D .. k D" A st d gılız gazccccısı şoyJe bır sual so -ra u ve U§'.es vu uryaya ve a 

etmişkrdır. Bundan bir senc evvel 
Kral Sekizinci Edvard Avusturyayı 
ziyaret etmisti. Şimdi ziyaret eden 
artık o İngiltere kralı değildir. 

ruyor: 
Balaylarını geçiren Dük ile Dü -

şesten acaba hangisi daha ziyade 

mes'ut bulunmaktadır? Netice şu -
Dük dö Vindsor Macaristana ha - dur ki, her ikisi de mes'ut görünü

reketinden evvel kendisini giderek yorlar ... 

lzmir fuarı ve 
Yunanhlar 
Bir Yunan gazetesi ya::.ıyor : 
İzmirde Kültür - Park haline kon-

muş olan yangın yerinde, kurulan 
arsıulusal fuar açılmıştır. Fuardaki 
her şey, Türk endüstrisi ile birlikte 
Türk medeniyetinin terakkiyatı -
nı da ispat etmektedir. 

!
Türkiye-Yunanistan 

Ati nada Katimerini gazetesi ya -
zıyor: 

Türkiye ile Yunanistan arasında 
ycni bir ticaret uzlaşması yapmak 
üzere, yakında bir Türk heyeti Ati
naya gelecektir. Burada yapılacak 
olan müzakerelerin, iki taraf için de 
hayırlı neticeler vereceği şüphesiz
dir. 

Deri, kô.ğıt, kumaş, cam ve kristal İki millet arnsındaki ticari müna-
Y,oku vesaire sanayiinin inkişafı, hay- sebetlerin, ticaret anlaşmaları çer
reti celbetmektedir. çevesi dışına taşması iktiza ettiğini 

Bu eşyanın, şimdiye kadar Türki- de söylemek isteriz. İki milletin yal
yeye Yunanistandan ithal edildiği- nız siyasal menfaatleri değil, ekono-
ni de kaydetmek i~teriz. mik menfaatleri de müşterektir. 

İzmir fuarında teşhir edilmekte 
olan çiftçi mahsulatı da mebzul ve 
mükemmeldir. 

İngiliz, Rus ve Yunan pavyonları, 
İzmir sergisinin muvaffak olmasına 
çok yardım etmişlerdir. İzmir fuarı· 

na ötedenberi çok ehemmiyet ver
miş olan Yunanistan, burada daimi 
bir pavyon yaptırmıya karar vermiş 
bulunuyor. Basın müsteşarlığı mü
meyyizlerinden M. dimitriadis bu 
iş için İzmirc gönderilmiştir. 

(Birinci sahifeden devam) Diye, garip bir iddiaya girişmiş -

isyan baş göstermiş; ve bu isyan fa- lerdi. .. Tabiidir ki; halkı bu gülünç 
sılasız olarak üç sene sürüklenmişti. iddia \"e isyana scvkeden, (Eterya) 
Bu isyanı idare eden (Eterya) cemi- cemiyeti idi. 
yeti; Türklerle başa çıkamıyacakla- Osmanlı hükumeti, bir taraftan Gi-
rını anlayınca, artık beyhude yere ride asker göndermiş; diğer taraf -
kan dökmemek için silahlı isyanı ter- tan da Avrupa devletlerine müra -
ketmiş .. başka hile ve desiselere geç- caat etmiş.. bu hadisenin de önüne 
mişti. geçmişti. Fakat artık Girit Adası; 

Mesela 1866 senesinde, Rusya İm- için için kaynıyan, ve sık sık etra -
paratoru İkinci Aleksandrın bira - fına ateşler saçan bir volkan haline 
derinin kızı, (Gran Düşes Olga), Yu- gelmişti. 

nan Kralilc izdivaç etmişti ... Girit · [ İstitraden şunu arzedelim ki: biz, 
hıristiyanları bu izdivaç münasebe- bir (Girit tarihi) yazmadığımız için, 
tile yapılan şenliklerde derhal silah- Girit meselelerinin bütün isyan ve 
larile ortaya atılarak: siyaset hadiselerinden uzun uzadı -

- Bizi, adamızla beraber yeni kra- ya bahsedecek değiliz. Sadece (1313 
Jiçeye (cihaz) 'Versinler .. Yunanis- harbi) ne sebep olan son Girit isya-
1ana ilhak etsinler. mna takaddüm eden hadiselere, kı -

mışlardır. Fakat söylendiğine göre 

bu teklifler şunlardır: 

1 - ispanyadan gayri yerlere gi-

decek olan bütün gemilerin, kaça!< 

addedilmiyen eşyayı hfımil olsalar 

· Kocası Bay Muh1is: 
- Sebep ne .. yine ne oldu? 
Dcmiye kalmadan Bayan Ayşe da

ha yüksek perdeden bağırmıya baş
! lıyor ve ağzına geleni de söylemek-

! 
ten çekinmiyordu. Hizmetçi dediği 

50 yaşındaki Fadime kadındı. 
bile, korsanlara karşı hareket ede - Aşağı yukarı 10 senedir bu evde 
cek filolar tarafından himaye edil - ıhizmct ediyor her zaman hanımın bir 
miyecektir. dediğini iki yapmıyor, onu elinden 

2 - Akdenizde muayyen ve hudu- gcldi,ği kadar memnun etnıiye uğra

du çizilmiş olan mıntaka dahilinde şıyordu. 
bulunan bütün denizaltı gemilerinin Daha doğrusu Fadime Bay Muh-
geriye çekilmesi. . l~~i~ ~eğil, Bayan Ayşeni~ bul.up ~e-

L d • d k f b' k .. lırdığı ve sıkı fıkı oldugu bır hız-
on ra a on eransın ır ço muş- t . 'd' 

k ··11 l k l ~ k · me çı ı ı. u er e arşı aşaca~ı anaatı mev - . · k . 
t Ad · M"d h 1 K .1 Bay Muhhs, arısının da ınadını - Yakaıadım: hem de ellerlmre.. 

sinde pek açık bir surette kendini 
göstermiş olan diktatör ve demok -
ratlar mücadelesi, Cenevrede de de-

cut ur. emı u a a e omı e - b·r . d ~·ıd· s d b' be · · 
ı mıyor egı ı.. u an ır se P ıçın suçun var ki, böyle yapıyorsun .. 01-

k~:gaya başladı mı hafta~::c? bunu masaydı kolundan tutar, kapıdan dı-
meydana çıktı .. yakaladım .. hem de 
ellerimle ... 

vam edecektir. 

Mevcut kanaate göre cuma günü 

hakiki bir netice elde edilebildiği 
takdirde, İngiltere bir defa daha- ha
kem rolünü ifa edecektir. Akdeniz 

1 

dılınc pelesenk eder, dedıgını yap - sarı atardın .. 

tırmadan ~usma~dı. . . • Bay Muhlis, işin sarpa şardığını 
l Fakat hızmetç.ı k~d;ndan şı.ındıye anlayınca hemen giyindi. Hiç bir şey 
kadar en ufak bır şıkayctte bılc bu- söylemeden kapıyı çekip gitti. 
Junmamıştı. Acab:ı kadın fevknl{ıdc *** 

Dün akşam yine süklüm pükliilll 
eve geldi.. şu köşeye oturdu .. gaır: 
tesini okudu .. 

- Bay .. biraz konuşsan a... ~ 
Dedim. dinlemedi. Ben konuşrnı.t 

terbiyesizce bir hareket mi yapmış
tı? Bay Muhlis de merak etti ve sor-

Kocasının sessizce kaçtığını gören için ağzımı açtım. 

Konfcransında her hükumetin müte- du: 
Bayan Ayşe daha çok kızmıştı. O- - Allah aşkına sus da şu gazete' 
<lanın içerisinde sinirli adımlarla do- IYi bitireyim. mühim bir havadis \.gt• 

!aşıyor ve kavga edecek birisini arı- dedi. kabilen fe<lak5rlıkta bulunması ica- - Sebep ne .. Anlatsan a karıcı -

bEdccektir. Acaba mevcut muhtelif 
partiler bunu yapacaklar mıdır?. Ak-

denizin emniyeti bu suale verilecek 

cevaba bağlıdır. 

ğim .. 
Vay sen misin bunu soran ... Bayan 

Ayşe kocasına öyle bir çatış çattı ki.. 
- Sen de hep bu kadını müdafaa 

edersin .. elbette kadının yanında bir 

yordu .. o kadar hiddetli idi ki.. fakat.. Velhasıl her akşamki gibi benimle 
Zavallı hizmetçi olan biten bu iş- konuşmadan yataga girdi.. iyi. gii· 

lerden bir şey anlamıyordu. Hanım zel.. fakat sabahleyin.. yatal<tı.ıll 
kendisine ne için kızmıştı. kalktıktan sonra .. yavaş yavaş odB; 

Daha dün gece kendisini çok sev- nın içinde gezindi.. gezindL NihaYc" 

Dansta Mukavemet 
42 Gün 42 Gec 

Dans etti .. 
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diğini söylemiş ve: Fadime kadını bir kenara çe e 

- Fadime .. öli.inciye kadar benim kulağına bir şey ösyledi.. 
yanımdan ayrılmazsın.. Dişlerimi sıktım. Ne olacak di}'e 

Demişti. Üstelik de bir lira bahşiı bekliyordum. Bekledim, beklcdif1l· 
vermişti. Sabahleyin başlıyan bu Ne gelen var, ne giden .. Amma btl 
kavganın sebebi ne idi?. Hanıma sor- işde bir oyun olduğunu iyice anW 
m:ıktan başka çare bulamadı. mıştım. Epeyce geçti. Bir de baktıf1l 

Korka korka odadan içeriye girdi. hizmetçi karı kapıdan başını uzat • 
Hr.nımın etc>ğine kapandı: mış bayı çağırıyor: 

- Ah hanımcığım, ben ne yaptım.. - Bay .. hazır .. 
• demiye kalmadan Bayan -Ayşe: Hl'rif gider gitmez hemen arkası~ 

Bu bar artistinin 42 günde kazancı - Vay alçak karı .. bir de eteğime dan koştum .. ne göreyim .. bizim bll. 
• mi yapışıyorsun .. diye öyle bir hay- ayaklarını yıkamıyor mu? Hanırrı; 7 500 lira kadar hır şey kırış haykırdı ki.. oda bile zangır cığım .. ben 12 yıllık ayalimi bilJYle 

•• wngır titredi .. Arkasından da dü - jmiyim? 

Dans müsabakası sık sık yapı • 
lır. Fakat güzel dans edenler kaza
nır. Arada bir yapılan mukavemet 
dansları müthiş olur: 
Budapeştede dans mukavemet mü

sabakası yapılmıştır. Bu müsaoaka
ya yüzden fazla çift iştirak etmiş -
tir. Neticede 42 gün 42 gece devam 
eden müsabakada İspanyalı Matma-

saca temas edip geçeceğiz.] 
Girit davasının iki taraftarı ve iki 

de aleyhtarı vardı. Taraftar olan -
lar, (Çarlık Rusyası) ile (Fransa) 
idi. 

Aleyhtar olanlar da, (Avusturya
Macaristan) ile (İngiltere) idi. 

Çarlar, himaye ettikleri Yuna -
nistanı zenginleştirmek için, Giritte 
yanan ateşi körüklüyorlar; gizlice si
lah ve cephane göndermek suretile, 
adeta asileri teşvik ediyorlardı. 

Bu teşvikten cür'et alan Girit hı

ristiyanları, 1867 senesi iptidaların -

da, umumi bir isyan vücude getir -
mişler .. o senenin eylfü ayında; ev

vela Giridin istiklalini, sonra da Yu

nanistana iltihakını itan eylemişti. 
Eğer (Sadrazam Ali Paşa) nın 

JJ?~~~lfir'~~~~~q şüp bayıldı.. Kadın şaşırmıştı.. Ne Akşam ayaklarını yıkamaz da sıı: 
yapsın?.. 

1 
bahlcyin ne) e yıkar .. hele böyle tB 

Biraz kolonya,, biraz su ... Kolla - ı til günü.. İşte bahaneyi de bu}dıJ·; 
rını ovarken hammın en aziz dostu sıvışıp gitti.. Ah kardeşim. Vallah b\ 
Bayan Mehibc de imdada yetişti.. 1 herifin bir dostu var .. yeni bil' ;ı.ıı!y 

•
0 bulrlu.. Yoksa ayağını kolay ıtol~e 

Biraz sonra ya va~ yavaş gerinme-
1 
böyle sabah karanlığında hem 

lcre başhyan Bayan Ayşe gözlerini a-j :;ıcak su ile yıkar mıydı?. • • 
çınca karşısında sevgili dostu Ba - 1 - Hizmetçinin bunda ne kab:t 
yan Mehibeyi gördü.. hati var? 

)'e - Ah .. kardeş .. başıma geleni bi- - Ne mi... Daha sorduğun şc • 
liyor musun? .. sorma sorma .. kaçtı. bak .. Kocama suyu ısıtıp veren kiıfl; 
gitti.. Hanımcığım... anlamıyor musııll" 

- Hyrola kardeş.. bu kaltak hizmetçi... dB 
- Ah .. ben sana dememiş miy - Kocamın bir şeyi var .. bu karı dt 

dim .. Kocam son günlerde muhak - biliyor ... Bu hizmetçiyi istemerrı 
kak bir karıya dadandı diye.. İşte istc>mcm.. A 

~~ 
1 BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 

SAKARYA SİNEMASI 
Yeni sinema mevsimini,insani bir hissin ifadesi ol8rı 

1 zel Zabo kazanmıştır. Onunla dans •• v 

eden erkekler bırakıp bırakıp çekil- G U N A H Ç Ü C U G U 
dikleri halde bu kız yalnız arada bir 1 Filmi ile açıyor. Valde olmuş bir genç kızın ıztırabat ve hissi# 
su içip ağzına bir lokma atıp dansına yatını tasvir ede'.'l kuvvetli ve ems:ılsiz bir dram. 
devam etmiştir. Matmazel Zabo bir Oynıyanlar: FRANÇOISE ROSAY - HELLA MUELLER. 
bar artistidir. • FELIX OUDART I 

Kendisine 6000 dolar mükafat veril- llftveten; En son PARAMOUNT dünya havadisler 
miştir. ~-g;m-=cm1~ma~---ll'.m!!~--ıs&11~ ____ c::::= -- ---~ 

1 

)~ himmet ve dirayeti, İngiltere, Avus- yıp gittiğini görünce, mahirane bir 1 O gün, vak'nyı çıkaracak fed~1 Jg" 
turya, Prusya hükumetlerinin mü - manevra çevirdi. Yerli kocitacılnrı bir meyhanede toplandılar. Ç\, 
zahereti imdada yetişmemiş olsay - teşvik ederek, bunlara, -merkezi (A- çaldırıp şarkı söyleyerek silah ~ ~ 
dı, Girit adası o tarihten itibaren el- pokorona) da olmak üzere- (Epiti - mıya başladılar ... Tabiidir ki, sil;sl 
den çıkıp gitmişti. ropi) isminde gizli bir cemiyet teş- seslerini duyan jandarmalar de! ti 

Fakat Ali Paşa, Girit adasının ida- kil ettirdi: . . .. · meyhaneye geldiler. Silah at~~ı:, 
resine bazı imtiyazlar vermek su- Bu cemıyetın programı, şu ıkı mad- menetmek istediler. Derhal mııC 
retile işin önüne geçmişti. de ile hulasa edilebilirdi: d 1 b l d B'"t~ h . . ıar or'J' 

Fakat, artık Giridin idaresi müş
külat kcsbetmişti. Sık sık, ve muh
telif sebeplerle bir çok valiler de -
ğişmişti. Hıristiyan· ahaliyi memnun 

etmek mümkün değildi. Ne, şiddetli 
tedbirler .. ve ne de, mülayimane mu
ameleler, Girit asilerinin inatlarını 

yenememişti. Adanın hemen her kö

şesinde, hıristiyan çeteleri daima fa
aliye>t göst~rmiş .. islfımlara karşı ya-

pılan 1-atiller, cinayetler, yağmalar 
ve yangınlar, biribirini takip etmişti. 
Ancak şu var ki, bütün bu kanlı ve 
ateşli hareketler, Girid asilerinin 

1 1 1• ı· .. d d e e aş a ı. u un rıst.ıyan .. - s am cemaa mı ı are E: en, . . . i 0ıs•· 
ve onlara mukavemet temin Pyli _ ya toplandı. Cemıyctın reıs . ı 
yen unsurlarla gizlice mücadelelere (Papa Malako) isminde bir pııl' 
girişmek .. esaslı bir şekilde suikast- ortaya atıldı : . 1~ı· 
Ier tertip etmek. - Bu jandarmaların elinden 1~e-

2 - Her türlü fedakarlıkları ilti- Iah .. artık halkın masum eğlene 
zam ederek isiam mallarını ele ge

çirmek .. islamları hicrele mecbur ey
lemek .. Giritte, kahir bir hıristiyan 
ekseriyeti temin etmek .. 

(Eterya) cemiyeti, teşekkül eder 
etmez, faaliyete geçmişti. İlk iş ol
mak üzere kanlı bir icraat göster -
mişti. 

rine bile karışıyorlar. 

Diye bağırmıya başladı. tl.I' 

Bu sözler, komitanın ilhamile ;1~ı.ı 
ya toplanmış olan halkı coştur 

kafi geldi. ıs!· 

maksadını temin edememişti. Çün- O tarihte, Giritteki Osmanlı jan
kü, bazı vali ve kumandanların al- darmalarının ekseriyetini, Arn~vut
dıkları kuvvetli tedbirler, umumi is- lar teşkil etmekte idi. Cemiyet, ev
yan hareketlerine meydan verme - vela bu jandarmaları yıldırmıya ka
mişti. rar vermişti. Bunun için de (Vamos) 

Jandarmaların üstüne atıl~ı.ı)1 
Çavuş Zekeriya ile üç jandar dt • 
parçaladılar. Ötekileri de kaçır de 
lar. İmdada asker geldi. Askcr~eS' 
silahla karşı koydular .. Nihayet }CıJ\1' 
mo) dan fazla miktarda imdat pııtJ 
veti geldi. Hadise, güçlükle ıca 
labildj ar! 

(Devamı ıı (Eterya) cemiyeti, işin böylece uza- mevkiinde bir vak'a tertip etmişti. 
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~~··11 heyecan uyandıran 
[DE :=========== Bir marifet gösterdi! 

ZINIZ· RDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA YA· 
VAp ts~ı~İZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: Hususr CE
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Sirklerde numara yapmakta olan 
Frederiko adında bir artist Lilde 

garip ve tehlikeli bir bahse tutuş -DIRLER.] 

On beş senedenberi evliyim, 
Artık kar d . 

ımın a benım de saç-.::;.:;:==:. 
larımızdaki beyazlar sayısız - ... 
dır. Bir zamanlar eşimi şüphe- • ı 
Ye düşürecek hareketlerde bu- • 
lundum B .. d GI 
ka · u !/UZ en çok acı kıs-

muştur. Artist dişlerile bir jimnastik 
ipine tutunmuş olduğu halde Lil şeh
rinin büyük kulesine kndar çıkabile
ceğini ve ayaklarından bağlı oldu
ğu halde aşağıya inebileceğini iddia 
etmiş ve bahsi kazanmıştır. Frederi
ko müthis bir seyirci kafilesi önün-

nçltk sahneleri oldu. Fakat 
s~elerdenberi her şeyden eli-

.., 
Gönül - 1 de dişlerinden ipe asılı bulunduğu 

18 yaşındayım. Beni asla ta- !halde 107 metre yüksekliğinde bulu
nımadığım, iki çocuklu ve otuz 'nan kulenin tepesine kadar çıkmış 
yaşında bir erkeğe vermek isti- ·ve ayaklarından bağlı olduğu halde 
yorlar. Mes'ut olamıyacağımı aşağıya inmiştir. 

mı çekı· ~· 
ıgım halde onun kıs -

ıb;~nçlığı devam ediyor. Beni 
ır .. 

9ttn, rahat bırakmıyor. Ak
şam·· 
k ıştmden çıkınca on . daki-
d a dol~amam. Sokakta bir ka-
ına bır saniye gözihnii tercih 

edemem d k ' et• e en yakııı akraba 
adınlarla bile başbCl§a ottt -

ramam N 

zannediyorum. Fakat ailem ıs- j Lil Belediye reisi artiste bu mu
rar edip duruyor. Evlenirsem . vaffakiyctinden dolayı gümüş bir ma
bu yaşta bir erkekle benim ya- ı' cialya vermiş ve şerefine bir resmi 
§Hnclcı bir kızın ileride iyi bir kabul tertip etmiştir. 
yu1JCı kurması kabil midir? -· ·---
Nazlı. · e yapayım? - Fırat 

Adnan 
Bir k · Mes'ut olmanıza yaşlarınız ara -

ernniy ~~e ?dınız çıkmış ve bir kere sındaki fark değil, sevişmemeniz se
IZtıley e sızlık telkin etmişsiniz. Onu bcp olabilır. Yoksa tanışırsanız size 
ÇQ0ı. ~kgayret ettiğiniz şiiphelidir. sempatik gelirse -hele karısı ölmüş 

'-U arınız b h · 
"onrn . ın u alı hele o yaştaTibir bekiırsa- mes'ut olmanıza çocuk-
dırdıg: ~ı~e hile braz heyecan uyan- ları da engel değildir. Ancak ço -

ı ıçın gı· 1' 1 . . 
diy z ıce ıoşunuza bıle gı- cuklrırm annesi sağ ise babasının ya-

orsa be Ik. f k 
tahrik d' 1 ar ·ında olmad:ın onu nında olduğu anlnşılan çocuklar, si-
niz v eh ıyorsunuz. Buna dikkat edi- zin için cinimi bir huzursuzluk mem
kadın~ undan çekininiz. Maamafih baı olacaktır. Bu takdirde, madamki 
haldir a;;n bazısında kıskançlık tabii henüz tanımıyorsunuz, ailenizi bu 
n:ıani ~la e Yaş, ne tahrik, hiç bir şey c:ihctten hakkınızı ileri sürerek ik-
baska ınaz. Bu takdirde sabırdan na edinız. 
~ ADEMBABA 

Montekarloda 
Kanapede 
Bir ceset 

Geçen hafta Montekarloda gün 
ağarmıya başlarken Lui II bulva -
rından geçmekte olan bir adam, 
caddedeki kanepelerden birinin ü-

1 zcrindc bir ceset bulmuştur. Cese
( din kalbi bir kurşunla delinmişti. 
Ceset henüz soğumamıştı. Biraz ö-

. 
' 
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ANABELLA BiR FiLMDE 

Bazan bir ve hazan 
iki kişi olan ... 
Yapışık hemşireler 

1 
tede dolu bir tabanca duruyordu. 
Otuz yaşında tahmin edflen b:.ı ada

mın üzerine hüviyetini gösterecek 
hiç bir vesika bulunmal!lıştır. Yal -
nız ceketinin cebinde bir kadın res
mi bulunmuştur. Kısmen yırtılmış 
olan bu resim genç, esmer ve müte
bessim çehreli bir kadına aitti. Üze
rinde emprime bir rop ve korsajı ü
zerinde bir buket çiçek bulunuyor
du. 

Film dedikoduları ve 
artistlerin gizli hayatı 

Acaba bu adam bu kadın yüzün
den mi öldürülmüştü? Yoksa ku -
marhanedc parasını tüketmiş olan 
bir kumarbaz mı idi? .. 

• 
Türkler ve 
Güzel san'etler 
Atinada Elefteron Vima yazıyor: 
Beyoğlundan ynzılıyor : Festival, 

fstanbulu oldukça canlandırmıştır. 
Şehrin her tarafında görülecek eğ
lenceler tertip edilmiş ve bilhassa 
eski İstanbulu hatırlatan oyunlar da 
oynanmıştır. 

Bu meyanda eski (Meb'usan bina
sı) dahilinde bulunan (Güzel san'at
ler) mektebinde de Türk san'atinin 
inkişafını göstermek üzere bir de 
sergi tertip edilmiştir. 

S iyarn 
YapışıK hem şlreler l<anapede 

Çok ine€ işler yaratmış olan eski 
cLevhacılar> ile tezhipciler, Bizans 
devrinde azizlerini tasvir eden iko
nograflara benzetilmelidir. Avrupa 
san'ati Türklere nüfuz ettikten son
ra, ilk defa olarak 1883 te Avrupaya 
Türk talebe gönderilmiş ve müslü
manlığın yasağı kale alınmamıya 

reı ~n nıeşhur yapışık hemşi-
Ço}( §a e~ınden Paris sergisindeki bir 
lar arşı acak garip eşya ve hayvan
liirıtliasında bir hilkat ucubesi olan 
Setrnişt~apışık hemşirelerden bah -
Cangab · Matmazel Gonrabal ve 
lliı1 otu al. 2~ Y.aşındadırlar. Her biri
ay,,ı ... z lkı dışi vardır. Bunlar dört ...,.. Uzer· 
la gibid. ınde duran garip bir kuk-
reket et Kalçalarını sağa, sola ha
dirler. :a~ır~.e~. suretile yürümekte
lerine Yuruyüş muvazene kaide
llışık h;rnrn~z gıbi görünürse de ya
CdC!rl şıreler kolaylıkla hareket 
.,_ er. X'ür" .. 
~r. Çift} uyuşleri, bir dansa ben-
tıbibin er dansederken ayakları bi
clnn810 e Çarpmadan hareket ederek 
leri gib ~Yaklarını vücude getirdik -
ltulfıtsızı, ~.u .. hilkat ucubesi de müş-

Va Yürurler. 
. Ptşık h . 

c, ıZs~ G enışırelcrden eğer tabir 
tıun ' angabal dahn k!. "kt" 0-tcbe .. uçu ur. d • ssum" •gct- h . unde ve bakışlarında 
)'ı_ eı-nşır · h"' Vard esıne nazaran bir genç-
?SSUll'ıl;:'. Garabal nazarları ve te· 

dır ı daha cı'dd. d.. .. 1· . ı, uşunce ı -
Vap 

cuı ışık he . 
)l· , b~za nı_şıreler hazan bir vü-

ıri kon n do. ıri iri iki vücutturlar. 
dar Uşurken d'w . 
0 olmaz b ıgerı asla alaka-

Yun oy
11
' aşka bir jşle meşgul olur. 

tçur. llunıaarrd~e başka birisile konu-
ai ı.i .. 

,.... nazarına şunrne ve anlayış nok-
·••t:?n an bi 'b· ı · ayrı bir . rı ır erınden tama-
" Antropo} .~r ınsandırlar. 
'lc:r 0Jı m"t ı-. l'lelot b' u ehassısı profesör 
ııışı){ ır Fran 
tı hemsi 1 sız gazetecisine ya-
nı Şu Yoldre er hakkındaki tetkika

ı. ......... nu ı a anlatmıştır: 
ı.ıırı . 11 nr azın 
'-ıtn erıne Yapı 

1 

1 acz vasıtasile biri-
~ Cıhazı ş. ktırla1. Bunların ha-

lı C•L arı bırib' l · 
'"' qıazıar 1 . ır erınden ayrıdır. ·"cut . ıarıce k 

.,., içinde b' çı ·mazdan evvel 
'lU ıribir] ·ı . . 

~l'\i Yapışık! k erı e bırleşırler. 
lt .. ._ rkt:?n v 1 

sayesinde her biri 
"·• d · ' eya hl . ~ 1iterirı1 t r rnerdıveni iner-

il' u rnahıeı aşıyabiliyor. 
faaı. kların b 1Yetleri aca a cinsi ve sa-

nasıldır? 

1 Profesör bu hususta kat'i bir şey 
söyliyememiştir. Zira yapışık hem • 
şireler bir doktor tarafından mua -
yene edilmelerine müsaade etme • 
mişlerdir. Bunların gizli kalmış olan 
tıeşrihi vaziyıetkri hakkında ııintli 

bir kadın doktorunun verdiği iza -
hat ile iktifa etmiştir. 

başlanmıştır. Buna rağmen Türk e
serlerindeki dini mistisizm göze 
çarpmaktadır. 

Bacak ve kalça 
için ölçülüyorlar! 

Sınema yıldızlarının vücutlerinin Ölçüyü yapan mütehassıs elindeki 

ö!çülerek alındıklarını biliyorsunuz. cetvele bakıyor V"' ona göre reyı'ni 
Ş . d .. d"ğü' - .. 11 b" ... u resım e gor u nuz guze er oy-
le bir ölçüye tabi tutulmaktadırlar. veriyor. 

IK~b:rlEvlenişleri ve arala-

'

vermeden 1 d b •t k b t 
evlenenlerırın a l meyen:r.--. r_e..--..-..a~ e 
H arpten sonra en çok rağbet gör

müş olan filmlerden biri de To
varich filmidir. Fransız muharrirle
rinden Jak Deval'in eseri olan bu pi
yes Pariste bulunan beyaz Rus mül
tecilerinin hayatını tasvir etmekte -
dir. Bu film bundan bir kaç sene 
evvel Elvire Popesco ve Andre Le
fanr tarafından çevrilmiştir. 

14 lisana tercüme edilmiş ve otuz 
memlekette temsil edilmiş olan bu 
piyes sinema iıleminde bir çok skan
dallara sebep olmuştur. Tavarich 
Fraı!sada filme çekildiği zaman ba 
filmin Elvire Popesco ve bilahare o
nun yerine kaim olmak üzere inti -
hap edilmiş olan Macar artisti Iı:ene 
Zalahy tarafından çevriJmesi aley -
hinde bir çok münakaşalar vukubul
muştu. 

Bundan sonra eserin :muharriri o
lan Jak Deval Amerikaya gitmiş ve 
o zaman bu eserde başlıca rol İtalyan 

artisti Marta Abba'ya '\'erilmişti. Bu 
defa bu meşhur eserin İngilizce ola
rak filme alınmasına karar veril • 

mişti. Milyonlarca dolar sarfedile -
cek olan bu filmde Jak Deva! pek az 
alakadar idi. Çünkü muharrir eserini 
Birleşik Amerika için bir cmfre -
zaryo'ya toptan satmıştı. 

Jak Dc~al bu esnada Holivudun 
güzel bir sayfiyesinde yerleşmiş ve 
son filmi olan Kadınlar Klübü fil -
mindc baş rolü yapmış ol:ın Llsa 

Algar ile evlenmiştir. Fnkat bu izdi
vaç muharririn nz kalsın hayatına 

mal oluyordu. Filhakika muharrir, 
bu izdivacı herkesten gizlemek iste
diği için civarda bulunan küçük bir 
köye gitmiş ve nikah orada aktedil
miştir. Mes'ut çiftler Holivuda dö • 
nerken otomobilleri bir kar fırtına
sına tutulmuştur. 48 saat Holivutta 
kimse, kendilerinden haber alama • 
mıştır ... 

Bilahare mesele anlaşılmca Holi • 
vutta izdivaç top gibi patlamıştır .. 

Fakat Tavarich filminin sebep ol
duğu dedikodular bu şekilde de kal
mamıştır. 

Bu filmin ingilizcesinde baş rol o

lan Tania rolü için bir artist aran

makta olduğu sırada bütün büyük 
yıldızlar arasında müthiş bir reka
bet başlamıştır. Nihayet filmi çevi
recek olan Varner Bros şirketi baş 
rolü Kay Francis'e, ve baş erkek ro
l ünü de Fransız artistlerinden Şarl 
Buaye'ye vermiştir. Fakat mesele 
bununla bitmemiştir. Varnes Bros 

~irketi filmde tasvir edilen vak'anın 
Pariste cereyan ettiğini nazarı dik -
kate alarak bu film için Parisli bir 
sahne vazii seçmek daha doğru ola-

cağı fikrini ileriye sürmüştür. Fakat 
vazii sahne Anatole Litvak ise, ma
demki, piyes Paristc cereyan ediyor, 
mükemmel ingilizce konuşmakla be-

(De,.ıamı 6 ıncı say/ada) 

• • • 
Jan Harlovun 

Pek az para 
Bıraktı : Bizim 
Para ile 50 bin 
Liradır ..• 
Z avallı Jan Harlov öldü, fakat ö

lümü etrafındaki dedikodular 
bir türlü bitmedi. Holivudun talisiz 
platin saçlı artisti, uzun senelerden
beri haftada 4,000 dolar kazanmakta 
idi. Fakat çok masraflı bir hayat sür
mekte ve çok israf etmekte olduğun
dan mühim bir servet bırakmamıştır1 
Jan Harlovun mirası hesap edilmiş 
\'e varisleri arasında taksim edilecek 
41 bin dolarlık bir servet bıraktığı 
anlaşılmıştır. Bu da, sigorta ettirmiş 
olduğu mücevheratı, otomobilleri ve 
köşkü için takdir edilen kıymetten 
ibarettir. 

serveti 

.... an Harlov 

iVEN Lö Bön 
den iz kenarında . ...................................................... . 

Çingeneler de 
Medeni 
Oluyorlar 
H l!rşey medeni olduğu gibi çin -

geneler de medeni oldu. 
Eskiden çingeneler serseri bir hal-

de eşeklerine, bulabilirlerse beygir

lerjne eşyalarını, çadırlarını yükler

ler, gezerlerdi. Halbuki yeni çinge

neler otomobillerin içinde yaşanuya 

başlamışlardır. Eşyalarını otomobil

lere yükletmişler, yataklarını da 

yapmışlardır. 
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Y azan : M . SUleyman Çapan 

1'crc:Gaıe n lktibu hakkı m.Uıfusd'll' 

Ölümlerden ölün b u ' egen ... 
~~~~~~~~~~~-

"Ne 
• 

duruyorsun vursana ? Ben 
ölümden korkmam f,..,, 

girmek isteyenler olursa, mahalle lerinden başka canlı bir kul yoktu. 
delikanlıları kolundan ve kulağın- Bunlar taştan birer heykel gibi du
dan tutup çıkarırlar, ailesine teslim ruyorlardı. 
ederlerdi. Kımıldanmıyorlardı bile... 

Bir gün Suphi, arkadaşı (A.) ile Bir emir, bir işaret, bir parola bek-
beraber, kahvede otururken, sekiz liyorlar; böyle bir işaret aldıkları 

bzıhriye askeri kahveden içeri girdi. anda çullanmıya, hücuma, aWmıya 
İçlerinden birisi elilc (A.) yı çağır- funade bir vaziyette duruyorlardı. 
dı. (A.), eskilerin dedikleri gibi, yü- Avluya bakan sıra sıra kahveler
züne bakılamıyacak kadar güzel, kı- de halk, dışanda olup bitenden bi
vırcık kirpikli, göz bebekleri birer haber, kimi tavla oynuyor, kimisi ça
siyah elmas gibi parlayan yosma bir yını içiyor, bazıları da domine ve 
delikanlı idi. [ (A.) cl'an sağdır. Bal- altıkol iskambil partileri çeviriyor
kan harbinde gönüllü olarak bulun- lardı. 

duğu gemide patlayan bir mermiden C~miin macunları fırlamış, isli ve 
manikalardan biri parçalanmış. ma- örümcekli kahve pencereleri önün
n ika parçnları başına isabet ederek de oturanlar ise, afyonunu yutmuş, 
iki gözü birden kör olmuştur.] kayluleye varmış bir takım ihtiyar-

Evvelcc de yazmıştım, eski devir- lardı. Değil dışarıda olanları, burun
lerde gençlere musallat olan birtakım !arının uçlarını görmiye takatleri 
ahlaksız kimseler vardı. Bunlar hü- yoktu. 

Birisi horluyor, öteki dalga geçi
yor, bir başkası rüya görüyordu. 
Aralarında Eshabı °'kehI uykusuna 
dalanlar da vardı. 

(A.) kendi kendine : 

kCımetten korkmaz, polisten çekin
mez, vicdanlardan utanmaz, bir gen
ce göz koyup, bir kere de musallat 
oldular mı, hiç rahat vermezler, çar
şıda giderken, mektepten çıktığı za
man, kahvede otururken yakapaça 
edip alıp götürürlerdi. Bu namus - Birdenbire ters cevap vermek 
düşmanları, aşağı yukarı her semtte doğru değil... Bunlar beni temizleyi
bulunur, fakat, mahalle gençlerinin verirler, işi alttnn almak lilzım ... O 
namuslannı vikaye ve muhafazayı vakte kadar muhakkak Suphiden 
bir vazife bilen mahalle delikanlı- bir ses çıkar··· 
ları, mahalle kabadayıları, kendi 
mıntakalarında bu şekilde edepsiz
likler yapmalarına müsaade etmez
ler, icabında dövü~ürler vurusurlar 

~ , - ' 
kanlı bıçaklı olurlardL 

(A.), kendisini çağıran bahriye 
askerini tanımıyordu. Bir şey sora
cak zannile kalktı, yanına gitti. As
ker: 

- Bıraz dışarı gel! Seninle konu
§3Cağım! .. 

Dedi. 
{A.) Suphinin arkadaşıydı. Onun 

yetiştirmesiydi. Meneceri gibi onun 
da gözü pekti. Suphi kadar atılgan, 
eşsiz bir kabadayı değilse de, onun 
da yüreği söyler : 

- Ha göreyim seni!.. 
Teşviki karşısında, ateşe atılmak

tan çekinmez ve kaçınmrızdı. 
Bunun için, bahriye askerinin da

\•ctine korkmadan, çekinmeden ica
bet etti. Beraberce dışarı çıktı. Ca
miin avlusuna doğru yürürniye baş
ladıkları zaman, etraftan 7 tane da
ha bahriye askeri çıktı. Bunlardan 
biri (A.) nın yanına yaklaştı, öteki
ler alargada durdu. 

(A.) işi anladı. Kendisini kötüye 
aüşürmek istediklerini hissetti. Üs
tünde silah ta yoktu. Korkmadı, iş 
t>lacağına varır tevekkülile, neticeyi 
beklemiye başladL 

iki bahriye askeri biri önden. öte
ki arkadan sakız kamalnru fora et
mişler, (A.) yı ortalarına almışlar, 
beraber gelmesini teklü ediyorlar, 
iyilikle., güzellikle gelmezse işin fe
naya varacağını anlatıyorlardı. 

(A.)cevap vermeden evvel, şöyle 
bir kere sağına soluna baktı : 

Etrafta ne in vardı, ne cin! .. 
C .. miin avlusunda bahriye aske 

L e:::> 

No: 
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Dive düsündü. . . 
Bunları düşünürken (A.) nın du

daklarından hiç eksik o1mıyan te -
bessümü kaybolmuştu. 

Birkaç saniye böyle geçti. Ne (A.), 
ne de onu ortalarına alan bahriye 
ask<'rleri bir tek kelime bile konuş
madılar. Nihayet askerlerden biri 
(A.) ya dedi ki : 

- Bizim beklemiye vaktimiz yok. 
Ne cevap vereceksen ver: Ya evet, 
ya hayır!.. 

(A) sert ve cesur cevap verdi: 
- Böyle budalaca sual olur mu? .. 

Elinizden geleni arkanıza koyma -
yın ! .. 

Askerlerden biri kızdı : 
- Vay! Bize posta mı okuyorsun, 

dedi.. öyle ise ölümlerden ölüm be 
ğen ... 

Artık iş çığırından çıkmıştı. Şe

refsiı; ve haysiyetsiz yaşamadansa, 
şerefle can vermek Hizımdı. Bunun 
için, gülerek sordu : 

- ~inbir .,gece masalı mı okuyor
sun? Olümlerden ölüm beğen ne de
mek:' .. Ölüm beğenilir mi hiç? .. 

- Çok lfıf istemez ... Masal mı, rii
ya mı şimdi anlarsın. Nasıl ölmek 
istersin ... 

- Bundan evvel sorulacak bir su
al vaı : Bir defa ölmek ister miyim 
onu sorsana! .. 

- Hcilu söylüyor ... sus artık. .• Sab
rım kalmadı. Bıçakla işini bitirmek 
daha iyi olacak ... 

Bahriye askcri bu sözleri bir göz 
dağ• vermek için söylüyor, (A.) nm 
korku ile yola geleceğini truunin e
derek tehditamiz söiler savuruyor
du. 

(Devamı var) 

Vens güldü: ınutur mu? Mesela ben miyopum. Va
- Tabii bir şey bulamıyacaklardı, kıa mütemadiyen gözlük takacak ka

z.ira, ben, oraya daha evvel gitmiş - dar değil amma, daima yanımda göz
tim. Bunu da ornda buldum. Başka lük bulunur, ve hiç bir yerde bırak
bir şey yoktu. Hoş, bu, kırmızı sa- mam. 
kallı adam masalını kafi derecede Binaenaleyh, ardığımız adam, göz-
ispat ediyor. lüklerini bırakbğına göre, onlara ih-

- Ne gibi? tiyaç hissetmemektedir. Bundan da 
- Ne gibi olacak? Evvela düşü - şu neticeye varabiliriz ki sakalı da 

nün. Hiç kırmızı sakallı ve siyah takmadır. Sakallı bir adam, cinayet 
gözlü bir cani mevcut olabilir mi? İ- yapmıya karar verirse ilk iş olarak 
ki adım atmadan yakalanır. Binae- sakalını traş eder. Bilhassa .sakalı 
nalcyh, sakal ve gözlük hikayesi ma- kırmızı olursa ... 
saldan ibaret. İspatı bu. Eğer haki- Senter sordu : 

katen bir adamın gözlüğe ihtiyacı ol- - O halde neye bu kıyafete giri
sa, onu, önüne gelen yere bırakır, u- yor 1 

Film dedikodu l arı ve 
artistlerin gizli hayatı A D A l A., R,J N D A 

(Devamı 5 inci srıgfuda) 
raber, ecnebi şivesini de taklit ede
bilecek bir artist intihap etmelidir, 
demiş ve Tania rolü için Klodet Kol
bert'in angaje edilmesini istemiştir. 

Klodet Kolbert Fransada doğmuş ise 
de anası! İngilizdir ve o zaman Pa -
ramunt şirketi tarafından angaje e

Tefrika No.: 67 Y azan: Celi l Cen~!~ ................................ ·················································· 
dilmiş bulunuyordu. lspangol kaptanı: ·Ben kendim için değil, dedi, 

ancak sevgili Jozettam için yaşıyorum .. Nihayet Varner Bros, Tavarich fil
minin çevrileceği müddet için Para
munt şiiketile anlaştı. Klodet Kol -
bert filmi çevirmiye başladı. Bu ha
ber de Holivutta top gibi patladL 
Evvelce bu rol kendisine verilmiş o
Ün Kay Francis küplere bindi. 

Holivutta sakin ve nazik bir kadın 
olarak tanınmış olan Kay Francis 
mahkemeye müracaat ederek şirket 

Poyraz İbrahim dümeni yamağına 
bırakmıştı .. 

Reisin yanında fazla duramadı
Dümenc koştu. 
Rüstem, Murada : 
- Bu herifi iyice sıkıştıralım.. di· 

linin altında çok şeyler var .. 

aleyhine dava açtı... Diyordu. 
Holivutta günün dedikodulu mev- Cn:miler yelken açarak yavaş ya-

zuu, birer ikişer Fransayı terkederek vaş Cezayir kıyılnrına doğru açıl
Holivuda giden Fra .. :;ız artistleri - ını~lardı. 

dir. Filhakika az zaman içinde Fran- Murat Reis yeni gemiye Türk kor
sız nrtistlerinden Jak Deval, Ana - sanlarını vererek, İspanyol gemici
tol Lotvak, Şarl Buayye, Simone Si- !erini bağlatıp bir ambarda hapset
mon, Annabella, D:ıniyel Daryö, Mi- mi~ti. 

şel Morgan, Fcrnand Gravey, Mar - Forsaların azlığından şikayet e
velle Balin, Galiyan, Ketti, Germain den gemiciler şimdi geniş bir nefes 
Oscy, Brüncy Blanşet, Jorj Rigo ve alıyordu. 

Denız üstünde oaşııyan narp, akş~m osto Dftnıl~ 
ve gemller sahile do~ru yol aıma{la baslamıştı .. 

daha tanınmış bir çok Fransız artist- Murat Reis sahilde hiç kimsenin 
leri Holivudun sevilen artistleri a- bilmediği bir gizli körfeze girecek, 
rasına girmişlerdir. Bu hal Holivut- bir müddet orada kalarak ortalığı 
ta parlamış olan bir çok artistleri dü- uzaktan tarassut edecekti. hayatlarını hiç düşünmezler. Hal • jEğer bu hastalık başınıza gelmedi!' 
şündürm.iye başlamıştır. Çünkü, bun- Murat kendi kendine: buki sen... Jse, çok mes'utsunuz! Fakat, ben ba9' 
lnr, yıldızlarının, Fransadan gelen Kaptan birdenbire şaşırdı: talıktan hiç le müşteki değilim. ~ 

- Gemilerimizin sayısı gün geç- rv artistlerin lehine olmak üzere sön - - Siz benim fışık olduğwnu ne- di kendi miçin değil, ancak onun ı, 
~ar~ k mekte olduğunu görmektedirler. reden biliyorsunuz? aşama istiyorum. 

Diyerek seviniyordu. GİZLİ BİR İZDİVAÇ -Kendi ağzından duyduk! Ciyo- Güverteye çıktılar. 
Rüstemc döndü: :ı"' Vazii sahne Anatol Litvak güzel vaninin güzel kızını Venedikte gö- Ambarın ağzını beş on gemici s ' 
- Ne diyorsun? dedi .. kaptanı bir Vilyam Hopking ile ötedenberi dost ren ve ona fışık olan sen değil mi • mıştı. 

daha sorguya mı çekelim? . ,. dı.lır idi. Bunlar Avrup:ıdan Amerikaya sın : . . Rüstem içinden: cBen sana 
giderken vapurda tanışmışlar ve bi- - Eebctte. Bir defa .. on defa .. ha- Kaptan yavaş yavaş başını salla- yanın kaç bucak olduğunu göstcrr 
ribirlerile ahpap olmuşlardı. .. Vil - kikati öğreninceye kadar sıkıştır - yarak : rim!> diyordu. . 
yam Hopking o zaman Londrada cİn- rnak gerektir. - Evet, dedi, onu çok seviyorum. Rüstem çok kıskanç bir erkelctı-' 
sanlar Allah değildir> ve Pariste - PekaHi. Haydi in de çıkar şu Ah. sevgili Jüzettam! Onun hayali sevgilisinin adının bile başka diUel"' 
•Ekipaj> filmini çevirmişti. herifciği yukarıya öyleyse.. göıümün önünden gitmiyor. Beni de gezmesine tahammül edenıeıd~ 

Bir çok filmlerde alkışlanmış olan Riistem ambara indi. ı bırc.kınız .. ben ona kavuşmak için Halbuki İSpanyol kaptanı ona Jıl • 
Vilyam Hopking eski bir dansözdür. İspanyol kaptanı birdenbire Rüs- yaşamalıyım . zcttayı çılgınca sevdiğinden balı#' 
Dansözlük yaptığı esnada bir gün sah- temi knrşısında görünce korktu : Rüstem, kaptanın ensesine bir - diyor .. ve Rüstem bunları dinledı~' 
nede düşmiiş ve ayağını kırmıştı. Bu _ Aman, bana dokunmayın! dcnbirc müthiş bir yumruk indirdi: çe hiddetinden ateş püskürüyord~ 
kaza üzerin cartist evvela tiyatroda Diye yalvarmıya başladı. - Haydi, yürü .. ve şimdi karşın- Eğer Rüstem bu gemide çaıışsıı1 
sonra da tinemada çalışmıya baş - Rüstem, kendine rakip gördüğü da dolaşan hayaletlere dikkatli bak! dı, muhakkak ki, bu adamı bir hBl11' 
!amıştır. . . bu adamı yiyecek gibi hiddetliydi. Jüzetta senden çok uzaklarda yaşı- lede gebertirdi. 
Anat~l Lilvak g~en hafta Ho1ı - _Haydi, gel benimle! .. Yukarıya yor.. Murat, kaptanın yüzüne dilckııt

1

~ 
v1~tta bır tay~are .kıralamış ve d~stu çıkacağız. Kaptan sersemledi : baktı : pı 
'\ ılyam Hookıng ıle tayyareye bınc- D d. k 

11 
d ki . 

1 
. .. d- - Niçin vurdunuz bana? .. Siz öm- - Neden heyecanlısın? dedi. Gi J 

ek h 1• b. t d ğr e ı.. 0 arın a ıp crı çoz u. ru··nu-zde bı·r kadın sevmedı'nı'z mı·'·· b. d d. · ? A b d keııı:ı r • meç u ır sem e o u uçmuş- K t k k d t•t . d ır er ın mı var. m ar a 
B

. Ar" , k " .. k ap an or u an ı rıyor u : k d. 1 .. 1 ., tur. ıraz sonra ızona nın uçu B . d . . t k ., er. ıne ne er soy cniyordun ... 
bi şehri olan Yama'da karaya inmiş- D" em denıze mı a aca sımz . NÖBETÇi Kaptan ensesini kaşıyarak ce\~~ 
Ü A k l d Y 

, 
1 

. ıyc sor u. d · 
r. r a arın an amaya ge mış o- R .. t k l tt ECZANELER ver ! : . . us cm aş arını ça ı : _,\' lan Frıtz Lang da tayyarcsınden i- - Dünyada dertsiz insan var ıw 

nerek birleşmişlerdir. Bir saat sonra - Hayır. Bu akşam şehrin muhtelif semt • dır? Elinize esir düştüm .. ynnn rıt 
Vilyam Hopking Madam Anatole Ve merdıvenden çıkarken ilave !erinde nöbetçi olan eczaneler şun- olacağımı düşünüyorum. Fakat, e' 

Lilvak oluyordu. etti : larcır: min olunuz ki, ben size esir düşrrıeı· 
DİGER BİR İZDİVAÇ DAHA - Neden korkuyorsun? Dünyanın İstanbul cihetindekiler: dim. Şövalye Fernandoya uydıJ~ 
Bu esnada diğer bir tayyare daha en cesur adamları aşıklardır. Onlar Eminönünde (A. Minasyan, Beya- (D vatl 

~ (B ık· ) .... kp d (H evamı / 
Y 

'd k · .. · · d J ... ........................... ..... .. ..... .............. zıtta n ıs Kuçu azar a Hu- . .,.............. • •.. ama a araya ınmış ve ıçın en :ın .. ' · ............................... . 
Harlov yerine geçmiş olan sarışın ar- ......-~ =-:;::- ...-~ lıisi), Eyüpsultanda (Mustafa Arif), 

\
iist Alis Fay inmiştır. Alis Fay da ı ~ch~em~ninde (Nazım Sadık), Ka -
biraz sonra bazı fılmlerde kendisile ı agumrukte (Kemal), Aksarayda 
partöner olan Tom Marten ile evle- r 1 (Etem Pertev), Şehzadebaşmda 
niyordu. Bunlar heniız 22 yaşında _ (Mustafa Hamdi), Alemdarda (E -
dırlar. Şurasını da ilave edelim ki, sat), Fenerde (Vitali), Samatyadn 
Alis Fny katolik ve Tom Marten Mu- n (Erofilos). Bakırköyde (Hilul). 
scvidir. Beyoğlu. cihetindekiler: 

Elyevm 33 yaşında bulunan Ana- İstiklal caddesinde (Della Suda), 
tol Litvak da Musevidir. Karısı Vil- Tepebaşında (Kinyoli), Galatada 
yam Hopking de 34 yaşındadır ye (Hüseyin Hüsnü), Taksim İstiklal 
protestandır. caddesinde (Limonciyao), Pangaltı 

Holivutta bundan başka daha bir Halfıskargazi caddesinde (Nargile -
tnkım aedikodular \'ardır. Denildiği- ciyan), Kasımpaşada (Vasıf), Has -
ne göre Frank Kapra serbest kalmak köyde (Barbut). Bcşiktaşta (Nail H:ı-
vc birleşik artistler film şirketine gi- ,,._____ lit) , Sarıyerde (Osman). 
rebilmck için Kolombiya Şirketi a- Üsküdar, Kcıdtköy ve Ada1ardaki-
1cyhine bir dava açmıştır. • ler: 

Rivayete göre Grcta Garbo da kcn- - --- Üsküdarda iskelede (Merkez), Ka-
di hesabına film çevirmek için men- - Zavallı ada.m ... Dışıniz mi agrı• dıköyünde eski iskele caddesinde - Ah .• Elbiselerini üzerinL....Oe 1 
sup olduğu şirketten ayrılacakmış .. ,yor?.. (Sotiryadis), Yeldeğirmeninde (Üç- duğu halde banyo yapıyorsunuz, z; 
Eğer bu hnber de doğru ise TaYarich - Hayır .. her gün ayni havayı i - ler), Büyükadada (Şinasi Rıza), Hey- nasıl olur? .. 
n.>7.aletleri unutulacaktır. şitmekten usandım-da.. belide (Halk). --= S~ treni kaçırmıyayım ~ 

- Şüphesiz nazarıdikkati ve araş- ter'e döndü : yordu. Onun için merdivenlerden - El ynzısı merakınız mı var! fl 
tırmaları başka noktalara çekmek - Zannedersem, dedi, bu eski tarz çıktık. leksiyon mu yapacaksınız? J 
için... mobilyenin bir de ipekli veya kadi- _Dün bütün gün işlemiyor muy- Diye sordu. Vcns giilümse'·ert 

Vcns bunları SÖ'-'ledikten sonra feden bir örtüsü olacak. ce\•ap d' ., du, yoksa doktorla döndüğünüz za- ver ı : 
doğruca yatnk odasına girdi. İki da- Sentcr şaşırmıştı. Bir Enkarnas- E t man mı ic:lemediğinin farkına vnr- - vet pek meraklıyımdır. , 
kikn sonra, sesi duyuldu: yona bakb, bir yatağa baktı ve: Y v b. k .. te dımz ?.. e ır öşedeki bavulları gos 

- Madam, size burada mı hücum - Ev~t, dedi, vardı. Fakat şimdi rerck sordu . 
ettiler?.. nerede, ııe olmuş, bilmiyorum. - O znmnn farkına vardım. Amma · _ _ . f 

Enkarnasyon, elindeki şişeleri ma- - Yani ne olduğundan haberdar belki bütün gün bozuktu, bilmiyo- - Bunlar Mosyo Namııt ıle, ?ı 
saya bıraktı. İçeri giderek baktı, tas- değilsiniz, değil mi? Zira, her knlde rum. Kapıcı daha iyi bilir. yö ~rniko'nun eşyaları mı?. r 
dik etti: bu örtünün üzerinde kan lekesi fi- _ Do&ıru. - Yalnız Namatınkilcr. Gcrtıtl> ~ 

- Evet!.. lfın olacaktı. Belki istintak hakimi.. nun cşyalannı, Mösvö Vazler teıl' Vcns pencereye yaklaştı. Karşıki ., 
- Merdiven başına çılan bu kapı - Bana böyle bir şeyden hiç bah- etmek üzere aldırttı. .A 

d. Be d otelin penceresine gözl~rini dikti: v 
açık mıydı?. setmc ı. n e. eğer siz söyleme - - Eğer sizce bir mahzur 1" ...ıl 

- Zannedersem aralıktı. İyi gör- seydiniz, farkına bile varmıyacak- - Bu s&kallı adam, müthiş nişan- M"" .. N tr"' 
medim. tım cı imiş doğrusu. ı osyo amat'm eş •alnrm1 .Jc~ı 

Vcns, ara kapının camekanlı ka -
nadı ile merdiven başına açılan ya
tak odası kapısının arasındaki kö -
şeyi göstererek sordu : 

- Bu takdirde, size hücum eden 
kimse ancak şuradn durabilirdi, de
ğil mi ?. 

- Öyle olsa gerek:_ 
- Öyle olsa gerek değil, muhak-

kak-.. 
Birkaç dakika sustu. Gözlerini ya

tağa dikmiş, bakıyordu. Sonra Sen-

· <'tmck isterdim. Fakat şimdi u 
Vens sitlona döndü: Dedi ve birdenbire dönerek: 
- Belki, dedi, arkadaşınızın vü- - Mösyö Scnter, dedi, sizden el yarın, öbür gün.• 0ı/ 

Hay hay. Yalnız bana bir }1 ; 
cudünü ona sarıp götürmüşlerdir?. yazınızın bir nümunesini rica ed~ a.r 
Eg~ er bir tarafta bulursanız, lıltfen veriniz. Zira, birkaç güne kad '1r ceğim. Sizden de madam. Kabil mi? ·ıc o 

partımam bırakıyorum. Titanı bana haber veriniz.. esasen o kadar 
ehemmiyetlıi bir şey de değil ya! .. 

Genç kadın kokteyleri hazırlamış
tı. Vens. bir e1inde kadeh Senter'e 
yaklaştı: 

Enkarm~syon sebebini sormadan 

çantasını açtı, içinden bir kartvizit 

çıkardı. Üzerine, bir dostuna, birkaç 
kelımelik bir teşekkür yazmıştı. Fa

knt Scnter genç kadından daha me-- Doktorln bernber geldiğiniz za-
man, asansöre binmcdiniz mi? raklı idi. Bir el yazısını bulmak üıe-

- Binmek istedik, lakin işlemi - re çekmecelerini araştırırken : 

1 ine gideceğim. fr; 
Başka bir şey düşünüyorını\Ş 

dalgın olan Vels: 

- Ya!.. . sa I 

Demekle iktifa etti. Kısa bır 
kuttan sonra sordu : ~J 

(Devamı 
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a 
Belılul kaptan, biriılci 
hakkında mühim bir 

muharebenin içyüzü 
i/şa daha yapıyor 

Don n a 15 da ika 
niçin birden 

için e 

oldu ve kaçmaya başla 
[Behı ·z k • tıcıı u ·aptanm bugiin de beya-

Jlıı ve izahatına devam ediyoruz. 
lık ~~k, Bchltll 1:aptan tarihin karan
.A.nı. ır noktasını, yani Raıı.f kaptanla 
CUrnıraı Ramiz arasındaki ma1ıut hü
son • emri keyfiyetini aydınlattıktan 
tin,.~ Yeni bir ifşa yapıyor. O da bi
kenct ha'.Ptc muzaffer olmak durur
!} Uerıye dönmek emri bahsinde 
~:~.arosun güvertesinde Amiral 
A.nı· tz, donanma erkanı11arbiyc reisi 
1'fllqıraı Vas~f, Barbaros süvarisi Mi
bır 11 ~cnızı arasında geçen şiddetli 
tı.un;unakCl§adır. Bu münakaşa so
i;,-ze-r/1' Amiral Vasıf Be1ı1iıl kaptanın 

ne atılmış, ona : 

'1€~· l'Ve Yaptın, bu cinnettir. Hiya
% ır. Geriye dön emrini donamaya 
n:nd~ nasıl tebliğ ettirebiliyorsun? 

tnış, o da: 
clı; Amiraldan aldığım emri ifa c
~rum. Ben askerim! 

13 
euabmı vermiştir. 

ele ; mühim ve mü.hcyyi~ 1ıcidiseyi 
<ılcu ehıuı kaptanın izahatı arasında 

Yaraksınız. 
llehz·ı k 

teb . tt aptan bugün 2 inci mıı1ıa-
l<ıj~Yı Ve beyanatının ]..,smen bu 

...... ~nı anlatıyor.] 
lar1 srnnnlı ve .. Yunan donanma
llıiıı <ırasındaki mesafe 7500 metreye 
\>f: he Aıniral Ramiz herkesin ateş 

...... C'Yccanla beklediği : 
~Baş.la ateş .. 

tUıı dl1nı verdi. Emri, isaretle bü -
tnE'r ?nanrnaya tebliğ ettim. İlk 
gibi ~ı Yine ilk muharebede olduğu 
~etı arbarostan atılmış ve harp bu 
dorıu e başlamıştı. Ateşimize Yunan 
ti. }1 nrnası da hemen mukabele et
'bı.c:ıı e gariptir ki ateş başlar başla -
~~1 ~~eroftan atılan birinci mermi 
isahe:ı ınci kısa düştü; üçüncü tam 
llatıad e Barbarosun güvertesinde 
:ııt t ı. Bunu takip eden 34 lük, 15 
Ufu.ad~~ların mütemadi sağnağına 
tni ı._ · Averoftan her cıkan mer-

·~dC!f . h tasa d .... ını iç şaşırmadan Barba-
~llağı uşuyordu. Bu ateş Ye ölüm sa
l"ıne 0.?1tında gemi bir mahşer ye
d ,, .. ~nmüştü. Her taraf kan için-
),. .,uzuyor .. . y 

"'tUh f • gu vcrtenın saglamlığını 
dcta ~ <ıın edebilen kısımlarından a-

On ~n dcr~leri .. akıyordu. , 
~llti 7 ş dakıka suren muharebenin 
talin: - 8 inci dakikalarında Ami-

?ı:ı~ ~9hUk sen de bak, bana düş -
<lir ı onanmasının \•azivetini bil -
t~i .. ,, 

ter tızenne d"" b"" ·· ·· A a "e . ur unumu ve -._ Vırd· 
~1llı bilrn· ım. Fakat, o andan sonra-
~llltıa~ 1Yorum. Birden beynimde 
d .,an b· 

'?ı:ı. G.. ır sadme ile yere yıkıl-
dil'l}i çozleriıni açtığım vakit ken • 
d b nnakkaı d h ayg e e astane gemisin-

tf,.,ı; tn Yatarken buldum 1 ~ı:;er · 
~<tn ve in··hen Averofa bakarken o 

zarfında büyük bir tekamül kaydet
miş, topçusunu fevkalade takviye 
etmişti. 

Bu takviye nasıl olabilmişti? Bu
nu tayin etmek, üzerinde durmak 
cidden erbabınca araştırılacak bir 
mevzudur.~ 

BİR İFŞA 
Behlül kaptanın yaralanmasına 

kadar geçen hadiseler üzerindeki 
müşahedesi burada bitiyor. Fakıat, 
Behlul kaptan efkarıumumiyc ve 
tarih huzurunda yeni bir ifşa yapı
yor. Bu ifşayı Behlül kaptan şu so
rumuza cevap olarak yapmaktadır: 

süvari Ramiz Beylerin konuştukla
rını kaydetmiş ve bilahare donan -
maya 8 kerte iskeleye dümen kırıl-

ması hakkında emir verildiğini söy
lemiştiniz. Halbuki, henüz beyanat
larını neşretmediğimiz bazı kuman-

danlar siz bu işareti çektiğiniz vakit 
Amiral Vasıfın üzerinize yürüdüğü
nü söylüyorlnr: Buna ne dersiniz? 

BehlUl kaptan bu sualimize bir 
hayli düşündükten ve hafızasını, ha
tıralarını derlemeye çalıştıktan sonra 
cevap verdi : 

- Evet, bu iddia doğrudur. O \•a-

- Siz, Averof müşkül vaziyete kit donanmanın erkanıharbiye reis
düştüğü vakit donanmanın at~ kes- liğini yapan Vasıf Bey üzerime yü
tiğini, bir müddet sonra da zırh ku- rüdü. Ve ... 
lede Amiral Ramiz, Binbaşı Vasıf, (Deı:amı var} 
u11ın1111uıt111111111111ıı1t111na111111111111uıuıu UU.tUtllHlllrlUHıttl&JtUIHllUrlUHlUIUtlltlUUUlltllltllllJlllllllllllllUlll1111nı1111n111nı 

Bir ölü Olimpiyatların 

B .. kl l b. d• j mucidi öldü 
lSl e e ın ı Olimpiyad oyunlarının kurucusu 

p ariste seyrüseferi tanzim etmek- Baron Kobertin geçenlerde İsviçre

Endamını ve güzelliğini muhafaza 

etmek Çocuklann sıhhatını koru

mak için her sabah 

HAVAGAZI ŞÖFBENILE 

bir banyo 

:ı =H=A=R=İC=İ=A=S=K=E=R_i-_K_I_T_A-~-T=I=l=LA=A N=L=A=R=I =ı j Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için aşağıda yazılı sabun satm alına• 

caktır. isteklileri ihaleden bir saat evvel ve ihale kanununurı 2.3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile komisyona müracaat elmclel'.İ. (387) (6050) 

Nereye aid olduğ•ı kilo 

Kapah Z. Çanakkale 34800 
Açık Gelibolu 4500 

L:ra kuruş 

Teminatı Tahmini F. 

1175 
152 

45 
45 

ihale tarihi 

28.9·1937 
28-9-1937 

saat 

16 
16 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
!stanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

le mükellef olan bir polis kala- ıde ölmüştü. 
balık arasında bir bisikletçinin gec- 01· · k •t • B "' 

_ .. .. . . ~ ımpıya omı esı aronun cese- • • - 1 · b h 9 5 12 aatl · ha mekte oldugunu gormuş ve ıntızamı d" . İ . .. .. . gun erı sa a c • - , s erı • 
ını svıçrede gomdurmı'-'e \'e kal Kon,_radaki kıtaatın ihtı"yacı olan / 4 -Pınarhisarın ilk teminatı 1358, h M temin etmek için bisikletçiye dur - J - J kiki fıkarayn ma sustur. uayene-

binin de çıkarılarak Atinada Olim- 400 000 kilo yulafı kapalı zarf usu- ,Demirköyün 378 liradır. 
masını işaret etmiştir. Fakat bisik- livle eksiltmeye konulmuştur. Şart- 5 - İha.lel·e· ri .. ayrı ayrı 18 Eylfil 937 hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
let durmaırus polı"s te emrı"ne ı"taat piya meydanındaki Olimpiva ateı:i- ., tel f 21044 

~, ' J ~ namesi Konyada Levazım amirliği cumartesı gunu saat il de. __ e_o_n_: ___ . _______ _ 
etmiyen bu adamı yakalamak için nin yanına yüksek bir ::,Te gömdü - İstanbul Ankarada Levazıl'l\ amir - 6 - Şartnamelerhıi görmek iste - İstanbul ikinci İcra Memurluğun• 
arkasından yetişmek istemiş ise de rülmesin~ karar vermiştir. likleri Satınalma Komisyonlarında- yenlere her gün Vize Satınalma Ko- dsn: ı 
bisikletçinin beş on adım ileride bay- ;;;~~;;;;.:=;:~=;;;:;;~~~~-;-;~- dır. İstekliler şartnameyi komisyon- misyonunda gösterilmektedir. c347> Mukaddema İstanbulda Beyoğlun-
gın bir halde yere ;}Uvarlandığını 1 11 d k b"l" ı t b 400 000 k'l 5766 

R A D Y O ar a o uya ı ır er. Ş u • 1 0 c • da İstiklfil caddesinde 171 numaralı 
görmüştür. 65 yaşında olan bu adam il 1 yulafın muhammen tutarı 17800 li- * 
h kl Ç kk l M l k M Petrograt pastanesinde iken halen ' astaneye na edilmiş ve dokktor radır. Şartnamesindeki '1ı 25 miktar ana - ·a e üsta l em evki Bir-

....,_,...,,B•U•G•Ü_NK_u·· •P•R•O•G•R•A•l\•I __ _.j fazlası da dahil olduğu halde ilk tc- J~leri ~çin kapalı zarfla 65000 kil.o 
minah 1668 lira 75 kuruştur. Eksilt- s1gır etı satın alınacaktır. Sığır eh· 

nerede bulunduğu bilinmiyen Niko 

İgnatiadise: 
tarafmdan muayene neticesinde bi
sikletten düşmezden birkaç dakika 
evvel scktei kalbden ölmüş olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 

19,30- konferan : Doktor Fahrettin 

Kerim (Mektepler açılırken), 20 Ce

mal Kamil ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve hnlk şarkıları, 20,30 
Bay Ömer Rıza tarafından arapça 

söylev, 20,45 Belma ve arkadaşları 

tarafmdan Türk musil..-isi ,.e halk 

me 21 Eylıil 937 tarihine tesadüf eden nin beher kilosu 30 kuruştan 19500 Tcodor Kalontoevski'nin 9/5/934 
salı günü saat 15 tc komisyonda Le- lira biçilmiştir. İhalesi 24/9/937 cu- tarihli ve 31-10-34 vadeli emre mu· 

Demek oluyor ki, bir olü bile bir
kaç dakika bisikletle gidJ biliyor -
muş ... 

Yent nesrıvat 

ORTA AVRUPA VE BALKAN 

GÜMRÜKLERİNDE MÜŞAHEDE 

VE TETKİKLER 

vazım amirliği Satınalma Komisyo- mn günü saat 16 da Çanakkale Müs
nunda yapılacaktır. İstekliler 21/9/ tahkem Mevki Satınnlma Komisyo-
937 salı günü saat 14 de kadar tek- nunda yapılacaktır. İsteklileri ihale
lif mektuplarını Konyada Levazım den bir saat evvel teminat akçeleri 
amirliği Satınalma Komisyon baş- olan 1463 lirayı ve ihale kanununun 
kanlığınn verecek veyahut göndere- 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
ceklerdir. Bu saatten sonra \•erilen bir saat evvel komisyona müracaat 
veyahut gönderilen mektuplar alın- etmeleri. c373> c5873>. 
mıyacaktır. Saat ayarı kolordu daire Jıf.. 

,saatile yapılacaktır. 2490 sayılı ka- Manisada Tümen kıtaatının ihti-

harrer bir kıt'a senetle zimmetinizde 

alacağı olan ezgayri istifa 300 lira 

ve % 5 faiz Ye r~ 10 ücreti veka -

letle ve icra masrailarile beraber tab. 

sili hakkında verdiği takip talebi ü-

zerine namınıza gönderilen ödeme 
emrinin ikametgfıhınızın meçhul ol

ması hasebile tebliğ edilemediğin • 
şarkıları (saat ayarı), 21,15 orkestra, 

22.15 Ajans ''e Borsa haberleri \"Cer-Fiatı: (200) kuruş 
tesi güni.in programı, 22,30 plakla 

Müracaat yeri: Sirkecide Keteon 
Matbaası üst katı. sololar. opera ve operet parçaları, 23 

son. 

1nunun hükümlerine ve bilhassa 32 yacı için kapalı zarfla münakasaya den 20 gün hakkı itiraz tayini sure
maddesine uygun olmayan mektup- konulan 24 ton sade yağma teklif e- tile ilanen tebligat icrasına karar ve
ların sahipleri eksiltmeye iştirak et- dilen fiat pahalı görülmekle 2490 sa- rilmiştir. İlan tarihinden itibaren iş-
tirilmiyecektir. c350• c5838ı. yılı kanunun 40 mcı maddesi mu - bu 2o gün içinde borcu ödemeniz, Bir nüshası matbaamıza gönderi

len cOrta Avrupa ve Balkan güm
rüklerinde müşahede ve tetkikler> 

------·-------- * cibince bir ay zarfında pazarlıkla a-
s T LIK .. borcun tamamına veya bir kısmına A 1 MUKEMMEL HANE Kçnyadaki kıtaatın ihtiyacı olan lın2raktır. Şartnamesi bedelsiz ola-

Ayaspa)adn Almanya Sefaretha - ısooooo kilo yulaf kapalı zarf usu - rak Manisada Tüm Satınalma ko-
unvanlı bu eser, gümrük ilmi saha • liyle eksiltmeye konulmuştur. Şart- misyonunda görülebilir. Münaka -

d ll ı k k nesi Alp sokağı (Çiftevav) sokağı 5 
sın a uzun Y1 ar ço c ıyrnetli eme - namesi Konyada Levazım amirliği sası 29/9/1937 çarşamba günü saat 
ler. v n"=· t•l ta A'h t No. lu kalorifer, sıcak su ile alafran- İ 1 c ~.ıya ı e nınan .~ me stanbul, Ankarada Levazım amir - 16 da Manisada St. Al. Ko. da yapı-

itirazınız varsa yine bu 20 gün için

de istida ile veya şifahen icra daire-

sine bildirmeniz ve bildirmediğiniz 

tnkdirde bu müddet çinde İcra ve if-
Esada aittir. ga abdesaneyi havi banyo ve kurnalı likleri Satınalma Komis'-·onlannda- Jacaktır. Kilosunun muhammen be-

J !fıs kanununun 76 ncı maddesi mu-A vusturya, Macaristan, Yugoslav- gayet lüks hamam, bahçe, kuyu, ter- dır. İstekliler sarlnameyi komisyon- deli 97 kuruş ve ilk teminatı 1746 li-
y · t R · ı · cibince mal beyanında bulunmanız ya, unanıs an ve omanya güm - kos. sarnıç ve Hamidiye gibi suları arda okuyabilirler. İşbu 500,000 kilo radır. Istckliler Ticaret Odasında 

rüklerinde teşkilat, limanlar ve mu- ve alaturka ve alafranga iki mutfak, yulafın muhammen tutarı 22250 li- mukayyet olduklarına dair vesika 
amele kısımlarında tetkıkat yapan çamaşırlık, mermer iki taşlık, iki so- radır. Şartnamesindeki ~ 25 mik _ gösterecekler ve ilk teminatlarile 

- llif t tk"k t b · k t f l d birlikte belli gün ve saatte Satınal-mue , e ı a mı u eserıne c;o fa ve altı oda mu~amba1ı Ye boyalı ı ar az ası a dahil olduğu halde ilk 
t b . t ·r ·ı · k1 -s t · t 2o8 ma komisyonuna müracaatleri. 

1
l'I} de h~rn sağanağı arasında be

~<lrça81 il ısseme düŞen bir mermi 
'lldc>n d c. sol kulağımın biraz üze

mun azam ır asnı ı e geçırme · e ve lıer türlü konforu ve nezareti ha- emına ı 5 lira 94 kuruştur. Ek - ,
394

, cGOSO> 

lazımdır. Beyanda bulunmaz iseniz 

hapsen tazyik olunacaksınız. Hakika
te muhalif beyanda bulunduğunuz 
takdirde hapis ile ceznlandınlaca

ğınız 37 /1985 sayılı dosyada ödeme kalmamış, eserin sonunda bizim güm- . .k. .. k b.1. t k . siltmc 21/9/937 tarihine tesadüf eden 
ız ı ı veya uçe a ı ı a sım mun - * 

rük teşkilatımızı da tetkik gözünden t h akt 
6500 

li salı günü saat 15,30 da Konyada Le- emri yerine kaim olmak üzere ila • 
erın b" ır Yara almışım. 

hftıh GAzt DôŞEGİNDE 
tı.ıfuz :rdebe, bütün benlig-ime kadar 
l" "en·· 
1 "llıı~ buı 

0 Yle bir tesirle beni kav-
~1 trıvak~~Yordu ki, gözlerimi aç-
..._ lı ılk sordug:rum sual· 

azam ane m uan raya sa- Zaradakı· kıtaat ı·,,ı·n 6/9/1937 de 
geçirerek hem adı geçen devletler ~ .. vazırr: amirliği Satınalma Komisyo- :s nen tebliğ olunur. (34746). 

tılıktır. Karşısında Osman agaya mu- nunda yapılacaktır. J"steklı"ler 21191 ihale edilmek üz.ere kapalı zarfla gümrüklerini biribirlerıle, hem de ' h 
b racaat. 937 salı günü saat 14,30 a ~·adar tek- eksiltmeye konulmuş ve i alc gü -

izim teşkilatımızı ve muameleleri- ~ nü talibi tarafından gali fiat teklif 
· • 1 l k t · · ~ lif mektuplarını Konyada Levanın Mahkemesinden: mızı on ara mu ayese c mıştır. edilmiş olan 16 bin kilo ekmeklik 
Eserin mütalea ve tahlil kısmı ise amirliği Satınalma Komisyonu B.:ı.ş- un bir ay zarfında pazarlıkla alına- İstanbul Sultanhamamında 44 No. 

bilhassa çok enteresandır. 29 kanlığına verecek veyahut göndere- caktır. Bedeli 20000 lira ve ilk temi- da S. Suraski mahdumları vekili a-

İstanbul Asliye ikinci Ticaret 

1.1.arb· • 
lt ~l'llek ı~ sonu ne oldu?. 

(>r: 0 muş. Hatta, yanımda -
Bu kısımda, bugünkü teşkilatın lil

zumsuz genişliğinin ihsai ve ilmi de-

- ceklerdir. Bu saatten sonra verilen k t 1 ·1 Rat" t -~·-d G zJ ---93_7_A_9______ ı natı 1500 liradır. Bu un 24 eyliıl 1937 vu a smaı ıp arıuıu an a 
Yıl 1 , y , Gün ~54, Hızır 129 veyahut gönderilen mektuplal" alın· 

cuma günü saat 14 te Sivas Tuğ Ko - Antepte tüccar Hasan Fuat birader-
11 Ey.ol• Cumartesi mıyacaktır. Saat ayarı Kolordu Da- 1 1b ah. 

tc ....... \7nhu ·· 
~deıı Y ' once ben ne oldum ne-
~· ara] ' 

ta ı~('rek ad ıyım? .. diye sor .. 
ltıll'ı.ı ,, eta bu heyecan ve me-

ll t ., eı·Si 
~ aıih~- z buldular. Hayatımda 1 bu ~4',; O]d -

Cevab uguın gün muhakkak 
tıı;- llarp 1 nlnıak oldu. 
._ aı ır on beş dak"k .. a·· A 
<:ıo~ <:>llÇliik • ı a sur u. -
:tl~ı dar t le rıc'at emrini verdi 

tlı· ~diler lı UttUk. • 
" . ":ıak"k 't\ı.~Q·· Yüzde 

1 
•• ~ten feci bir netice 

~ il rı donn ) uz anlaşılıyordu ki, 
~Ur· "nnıası b" · · ıncis· ırıncı muharc-

-
1 arasında geçen bir ay 

lillere müsteniden aleyhinde bulu -

nulmakta, gümrüklerin Maliyeye 

bağlanması noktai nazarı kuvvetle 
terviç olunmaktadır. 

Memurin ve barem kanunlarına, 
bütçeye, harici ticaret isttıtistikleri-

ne, muhafaza teşkilatına ve kaçak -
çılığa, memurların mesai saatle-

rine dair de esaslı ve mukı:ıyeseli ma-

Ezani Vakitler Vasati 

• mu tanlık binasındaki komisyonda ler ve Gaziantepte Şakir oğ u r mı 
ire saatile yapılacaktır. 2490 sayılı 

Bursanın kurtuluşu kanunun hükümlerine ve bilhassa 32 ihale edilecektir. Şartnamesini gör - (tüccar) aleyhlerine iki kıt'a senet 

f 1 
maddesine uygun olmıyan mektup- mek istiyenler her gün ve pazarlığa mucibince (400) liranın tahsiline 

------~-----~ lann sahipleri eksiltmeye iştirak et- girecek olanlar ihale gün ye saatin- mütedair ikame olunan davadan müa 
tirilmiyecektir. c353. c5839.t. de ticaret vesikaları ve temimıt mak- deialeyhlerdcn Şakir oğlu İbrahime 

______ , 1_s_a._~_._1 ı:a. d. * buzlarile Sivas Tüm satınalma ko - gönderilen 19/5/037 tarih ve 937/320 
l - Pınarhisann 517000 kilo kuru misyonuna mürac at E.tm lidirler. j sa) ılı da\·a arzuhal sureti mumai .. 

Güneş S 36 11 09 
1
ot Demirköy alayının da 16000 kilo .395. 6031> 1e)hin ikametgahının meçhuliye • 

ôx.ıe 12 11 5 44 k t 6 
·uru 

0 
u. ET"tu-rul s~di Te'• tine binaen tebliğ edilemediğinden 

ikindi 15 45 9 19 2 - Her ikisinin ihaleleri kapalı 
lıimat ve mütaleatı ihtiva eden bu Bu <>ece Be."lerb ~ 1• f .. ı..eıc tı· ~ atro- bir ay muddetle ilanen tebligat icra-Akşam 18 26 12 OJ zarfla Vizede yapılacaktır. b • - =- J 

eseri gümrük te~kilat ve muamela- Yatsı 20 Ol 3 - Pmarhisarın otun mu ham • sunda NURBAEA meshur vodvil 3 sın<ı karar 'erılmiş olmakla keyfiyet 
tile alaka~ar olan_ bütün okurları - l[t imsak 3 54 ~ ~~ ~ men bedeli 18095 lira Dcmirköyiin p<?rde, pazartesi &bek.Belediye bah- ı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
mıza tav11ye ederız. l.L.-.d .• -c:-;;o;:;...;;..;;;;;;;~;.;...;~;;;;.~=;.;....-.:.1~ 5040 liradır. çesinde büyük müsamere ilan olunur. (34748). 

1 
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................. 

• . 
1 KAŞE 

..-------------Telefon: 42517 • 

Nişantaşında tramvay ve Şekayık caddelerinde : 

1 Geceli IŞIŞLI TERAKKi LISESİIGündüzlül 
ANA· iLK. ORTA· LiSE KISIMLARI 

Kız ve erkek öğreniciler için yan yana ve geni~ bahçeli iki binada a.yrı YATI teşkilata vardır. Fran• 
sızca, Almanca, lngilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler iştirak edebilirler. 

Okul bcr gün saat 10 • 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine: 1 
CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA günleri bakılır. 1 

----------------------

.... 

L 1 M O N Ç İ Ç E K L E Rİ'; 
Hasan ve Nesrin Kolonyaları 

Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli 

menendi olmıyan kolonyadır. Bir damlası limon ba!'ıçesidir. 90 derece 

GRIPİN •' 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten 
kurtarır. 

Yollar ş..:be.sl için lüzumu olan dizel motörlü mazotfa işler bir tane 
kamyon şasisi açık eksiitmeye konulmuş ise de belli ihale gününde gi. 
ren bulunmadı~ndıın pazarlığa çevrilmiştir. Buna 3800 lira bedel tah· 
min edilmi~tir. Şartnamesi levazım müdürlü~ünde görülebilir. lskkliler 
2490 N. it kanunda yazılı vesika ve 285 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 13-9-937 Pazatreai günü saat 14 de daimi en• 
cümende bulunmahdırlar.(B.) (5893) 

•Dr. HORHORNi·1 
Eminönü Eczanesi yanında has
talarını kabul eder. Tel: 24131 

Dr.A. K. KUTİEL 
Kara köy Topçular cad.37 

En şiddetli baş, diş, adale ağ
nlarını, üşütmekten mütevellid 
butün sancı ve sızılan keser. 
Nezleye, romatizmaya, kırıklığ.ı 

karşı çok müessirdir. 
* * * 1

-- Askeri fabrik';ıar ı 
llAnlar1 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böb
rekleri yormaz. 

Kadıköy Belediyesinden: Başıboş olarak dolaşan bir res bolduk 
köpeği ile beyaz renkte bir re~ sarı av köpeği bulunmuştur. 
Sahibi zuhur etmediği takdirde bir hafta sonra satılaca~ı ilan olunur. 

27/9/1937 pazartesi günü saat 15 
te kapalı zarfla ihale edileceği An-

İcabında günde 3 kaşe "B,, "6099 .. 

!~nbul ~l~:::~:~~:ukuk Mah- l ,ım:m::t:~T!ZiA~R!!:!A Gü::A~İSiDY Aım::Nmm:E~D :::::ıEN:r.:rz:sıS~A~ıt:iZ5ARı:::::z::m' 
karada Ulus ve İstanbulda Cümhuri
yet gazetelerinde 5-7-9-11 ve İzmırde 

Anadolu gazetesınde 5, 7, 10, 12 ağus
tos 1937 günlerinde ilan edilen bir 

kemesinden: 
LUtfi tarafından Saraçhanbaşınd'l 

Kırkçeşme sokak 23 numaralı 
numaralı evde iken ikamet -
gahı belli olmıyan karısı Ayşe 

aleyhinde ikame olunan boşanmanın 
tescili davasının icra kılınmakta olan 
tahkikatında: Müddeialeyhin ika 
ınetgiıhının .meçhuliyeti hasebile 
füincn yapılan tebligat üzerine gel
miyen müddeialeyh hakkında 13/7/ 
937 tarihli celsede gıyabi kar.ar itti
haz olunarak müddeinin şahitleri din
lenmek ve ittihaz olunan gıyap ka
rarı ilanen tebliğ olunmak üzere tah
kikatın 6/10/937 günlerneci salı gü· 
nü saat ona talikına karar verilerek 
gıyap kararının bir nüshası mahke
me divanhanesine asılmış olmakla 
on beş gün müddetle ilanına karar 
verilmiş olduğundan müttehaz karar 
hakkında itirazlarını kanuni müdde
ti içinde dermeyan etmek suretile 
yC:!vmi muallakta hazır bulunmadığı 
takdirde gıyabında yapılan muame
!elerin muteber addolunacağı ilan o
lunur. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun
dan: 

Mukaddeme: İstanbulda Fatihte 
Nalbantçılar sokak 28 N. da otur -
maktn iken halen nerede olduğu bi
linmiyen Osman Safter Demirci oğ· 
luna: 

Hulüsinin 16/6/936 tarihli bir se
net ile senden alacağı olan 39 liranın 
haciz ve ma masarifile alacağı olan 
haciz şe ma masarifile birlikte tahsili 
hakkında verdiği vakıf talebi üze
rine namınıza gönderilen ödeme em
rinin ikametgahınızın meçhuliyeti 
hasebile tebliğ edilemediğinden bi:' 
ay hakkı itiraz tayini suretile teb1i
gatın ilanen icrasına karıır verilmiş
tir. İlim tarihinden itibaren bir ay 
içinde borcu ödemeniz borcun tama
mına veya bir kısmına alacaklının 
takibat icrası hakkında bir itirazınız 
.vars~ yine bu müddet zarfında isti
da ıle veya şifahen jcra dairesine bil
dirmeniz, aksi takdirde bu müddet
te icra ve iflas k. nun 76 mi si mu
cibince mal beyanında bulunmanız 
lazımdır. Beyanda bulunmazsanız 
tazyik V<? hakikate muhalif beyan -
da hulunursanız ceznlandırılacağınız 
36/2415 ödeme emrinin tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilanen teblio'~ o 
keyfiyet olunur. 

Beyoğlu ı:rapu Sicil Muhafızlığın
"dan: 

Hasköyde Piri Mehmetpaşa mahal
lesi Turşucu sokağında eski 88 yeni 
30 kapı No. lu bir bap hane senetsiz 
plarak Rau!un üzerinde iken (25) li
ra mukabilinde otuz sene evvel Ali 
kızı Ayşe tarafından satın alındı • 
ğınclan bahsile Hasköy nahiye mü
dürlüğünden tanzim ve tasdik edi
len ilmühaberle namına senede rap
tı talep eylemişse de müdevver def
ter üzerinde yapılan tetkik sonunda 
kaydı bulunamadığından tasarru _ 
fun mahallen tesbit ve tayini için 
,senetsiz tasarruf hükümlerine tev _ 
fikan tahkikatı mahalliye icra edi ; 
lecektir. Bu itibarla bahsi geçen ha
nenin tarihi ilandan itibaren niha • 
yet bir ay zarfında hariçten tasarruf 
iddiasında bulunanlar varsa elle -
rinde bulunan tasarruf vesikalarile 
birlikte Sultahmette Beyoğlu Tapu 
Sicil Muhafızlığına veyahut tahki -
kat günü olan 12/10/937 tarihine mü
sadıf salı günü saat 10-12 arasında 
mahallinde hazır bulunacak tapu me
murun,, .-.n ~ ... .,.~tle ~ ibraz etmeleri 

ilan ofonur. (347.i2). 

Ek5eriya bulunduklar. yeri terketmek arzu• 
sunda olanlardar. Binaenaleyh 

SAÇLARINIZI İTAATE ALIŞTIRINIZ 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRiYANTiNi 
k~llanmakttr. ---:-----· 

Açık Eksiltme ilanı 

Haydarpaşa Lise si Satınalma 
Kurumundan: 

1 - Haydarpaşa Lisesi için 150 adet Dersane sırası, altı adet 
sehpalı yazı tahtıtsı ve 4 adet Mulllim kürsüsü açık eksiltmeye ko. 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 13 Eylül 1937 pazartesi RÜnü saat 15 de fstanbul 
Kültür Direktörlüğü binası içinde liseler Muhase~eciliği odasında 
toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

3 - ilk teminat 175 lira ve mecmuunun tahmin bedeli 2323 lira 
20 kuruştur. 

4 - istekliler Şartname ve resimleri ı:ıaydarpaşa Lisesinde 
görebilirler 

5 - istekliler Bu işe benzer en az "1000,, liralık iş ye.pmış olduk• 
!arına dair lstanbul 'Nafia Direktörlüğünden alacakları belge ve Cari 
sene tecim odası vesikllsiyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
gelmeleri. (5648) 

adet Buhar lokomotifinin şartname
sinde değişiklik yapılmasına lüzum 

görüldüğünden mezkur günlerde çı
kan ilanlar hükümsüzdür. (5837. 

ZAYİ 

335 te Kasımpaşa ilk okulundan al
dığım şahadctnameyi kaybet.tim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hiıkmü 
yoktur. 

Havva Mehmet 

Kadıköy Sulh mahkemesi Başka
tiplığinden: 

Nısıf hissesi müddei sabahattinin 
uhdei tasarrufunda ve diğer nısıf 

hissesi müddeialeyhler l\IIari İneci -
yan namı diğer Sıranuş ile Sataniğe 
intikal etmek üzere murisleri Ha -
çik oğlu Takfur üzerinde bulunan ve 
tamamı (2200) iki bin iki yüz lira 
kıymeti muhammeneli Kadıköyün -
de Caferağa mahallesinde Muradiye 
namı diğer Murat Bey sokağında es
ki 11 yeni 23 No. lı ahşap hane ve 
bahçenin tamamı Kadıköy Birmci 
Sulh Hukuk Mahkemesinin ilamına 

-l
~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I müs~n~en satıl~lı~ 

, Üniversite Arttırma, Eksil.tme ve Pazarlık Mezkür Mülkün Muradiye sokağı 
Komisyonu lanlaraım;ı .. mc11r::::::ı:ı:ı-ıac:ı..iı cephesinde ve hanenin sokak cihe -

- tinde etrafı duvar ve üzerinde par-
Alınncak maddenin Muhıımmen 

bedeli 
Muvakkat 

teminat 
İhale 
S?Ünü 

Ebiltme 
şekli 

Ecza 10280 771 saat: 15 kapah zarf 
23-9· 1937 

Atat l~GO 135 saat: 15,30 
23-9- 1937 Açık eksiltme 

Üni\'ersite Fen Fakültesi Enstitü ve Laboratuvarlarına alı.-acak 
olan ecza ile alat Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere 
yukarda yazılı günlerde ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 şayılı kanunda yazılı belgf'ler ile ecza işine 
!arını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
lüğe vermiş olmaları lazımdır. Şartname ve listeler hergün 
lükde görü lür. (5954) 

ait zarf. 
Rektör. 
Rektör-

maklık ile mnhdut bir bahçesi için
de bir erik ağacı ve hanenin ı:ırka -
sında bir kuyusu ve bir ayva bir as
ma fidanı olan bahçesi vardır . .Meı;
kur mahallin umumi mesahai sat -
hiyesi kıymet raporunda gösteril -
diği üzere (167:00) ve yalnız bina -
nın işgal eylediği mahal (48,00) met
re murabbaıdır. Hanenin bir bodru
mu ve birinci katında sokak üzerin
de bir oda ve sofa ve arka cihetinde 
bir mutfak ve bir sahnnç ve bir ha
ltısı \"e ikinci katta bir sofa Ye sokak 

Kapah Zarf Eksiltme ilanı üzerinde bir oda ve bahçe cihetinde 
bir odası ve üçüncü katında bir sofa 

L• J AJ S f k • d ive sokak cihetinde bir ve bahco ciJSe er im a ım omısyonun an hetinde kiiçük iki odası ve bir halfısı 
17-9-1937 Tarih Cuma günü saat 11 de lstanbul Kültür Direktörlüğü ,ve hanenin bazı aksamında eıektrik 

binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda 8389lira ve Terkos suyu ve havagazı tesisatı 
tahmin bedel içinde 600 Dershane sırası , 34 siyah yazı tahtası ve 19 vardır. Satış esbabı eshabı müracaa-
yemek masası kapalı zarf usulile eksiltmene konmuştur, ta satış !,riinüne kadar dairede açık 

Mukave!e, Eksiltmenin Umumi ve fenni şartname ve resimleri ile 
buna aid evrak alım, satım komisyonu katipliğinden görülüp öğrenilir. 
Mııvakkal teminat 629 Lira 18 kuruştur. 

istekliler teminatlarını vaktinden evve! liseler muhasebeciliği vezne· 
sine yatırarak en az beş bin Jiralık buna benzer Mobilye işi yaptığına 

dair İstanbul Nafia Müdürlüğünden almış olduklan vesika ile ticaret 
odasının 937 yılı vesika ve teminat makbuzu ile teklif mektuplarını 
kanuna uygun şekilde eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon başkan· 
lığına makbuz karşılığında vermeleri lazımdır. (5786) 

Haydarpaşa Lisesi 
Direktörlüğünden : 

Okulumuzda leylf ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. 

Leyli talebenin kaydı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1937 ye ka• 
dar devam edecek ve icabederse daha da temdit edilecektir. "6059,, 

··-------~----~~------· --------------- ................. İnhisarla~ ~ . . Müdürlüğünden: 
1 - Nümune ve şartnamesine tevfikan 80ÔO kilo baş ipi pazarlıkla 

aatın alınacaktır. 
il - Pazarlık 

14 de Kabataşta 
da yapılacaktır. 

20-IX·.19J7 tarihine rastlıyan Pauırtesi günü· saat 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alı:::ı komisyonun• 

111 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden al•· 
na bilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen · komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (5789) 

bulundurulan ve mahkeme salonu
na asılan şartnamede muharrer şe
rait dairesinde peşin para ile 11-10-
937 tarihine tesadüf eden pazartesi 
günü saat ondan on ikiye kadar Ka
dıköy Sulh mahkemesi Ba~katipli

ğinden satılacaktır. Birinci arttırma

da \'Hilen bedel kıymeti muhammc
nenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere müzayedenin on 
beş gün daha temdidile 26/10/937 ta
rihine tesadüf eden salı günü saat 
ondan on ikiye kadar en çok arttı ~ 
rana ihalei kat'iyesi icra olunacak
tır. Mezkur hanenin satış tarihine 
kadar bina evkaf ve yirmi senelik 
evkaf tavizi ve belediye haliye ve 
sabıka müterakim vergi borçları ve 
rüsumu tellaliye ve satış harcı his
sedarlarına ve ihale pulu müşterile
rine aittir. İcra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesi mucibince ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer alacaklı -
ların hususile faiz ve masarife dair 

olan iddialarını yirmi gün içinde hil
dirmeleri ve aksi halde hakları tapu 
ı;icillerile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç kala -
cakları ve daha fazla malumat almak 
istiyenlerin diremizin 937 /507 nu -
maralı dosyasına müracaat eyleme -. 
leri lüzumu ilan olunur. 

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantalan 
Yasemin, ley liik, di vinya, revdor, şipr, fujer, ful, ınenek~c, suar 

Pıris, OrJgan, Krep dö şin, da~ çiçeği, zambak, sünbül, lale, milfl 
nergis, güller, amber, fulyalar, senk flör, çiçek demeti, nady~ ner 

şanel, amorita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, müğe losY 

ve lavantaları bir nadirei san'attır. 

H nsan deposu: lstanbul, Beyo~lu, Ka raköy, Beşiktaş, Divanyol 

Ankara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerlerile bilcii 

le tuhafiye, b::ıkkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan . isıni 
ve markasına dikkat. 

GRiP .. NEZLE, BAŞ v~ DiŞ,. Ki Al KLI K 
BüTüN AGRILAQI DİNDİ~İR.. 

G··mrük Muhafaza Ge el 
Komutanhğı İstanbul satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Alman yapısı motörlere aid yedek parçaların 23.9.937 per 

şembe günü saat 15 d e kap1lı zarfla ek<Jiltm.!sİ yapıbclktır. 

2 - Ta~ınlanan tutarı "5876,,lira "80,. ku rı.ı~lur. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak +tı liralık vezne makbuzu ve'i 

banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün cksiitme sn" 
tinden bir saat eveline kadar tekl if mektuplarını Galatada eski ithaf· 

Gümrüğü binasındaki komutanlık satınalma komisyonuna vermelni. .. 59J 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğ··nde 
Bilumum ispirto bayilerinin Inhisarlar İdaresinden ruhsat ntmn~ 

mı.:d ur olduk 'arı kanunda yazılı ve mııay ren fintla fazlasına sııtı 
yapmaları da yasak l.;u'unduğu ve 1·6-Y37 tarihinden ·itibaren B:tŞ 
müdürlüğümüzden ispirtolu içki bcyyi}'C tezkeresi alnnl.ıra isp1~l 
satmak için de aynı tezkere i1e ruhsat \'erilmckte old~ğu halde mır 
hasının ispirto ~alan diğer eşhıısın idaremizden ruhsat tezkc:resi ~ 
madıkları ve muayyen fiattan fazlasına ispirto sattıkları &öri.ılmektcd1 

Böyle tezkeresiz veya muayyen fiattan fazlasına ispirto satan!• 
hakkında kanun ahkam•nın tatbik olunac:ığı ilan olunur. "5936,, 

1
-
1 

L A . 1 ...... , Dans merakhları stanbul evazım m1r ıyı 
m_üjde 

Satına]nıa Komisyonu lıanları- .. 
En kısa bir ?.amanda iyi darıs 

Askeri okullar için 401100 adet kü

çük 149000 adet büyük kopça 
r~nmek isterseniz ve ucuz bir fi 

ile v&:dt kaybc neden dans prO 
26400 adet pantalon tokası 6500 adet !csörü Yorgo'ya müracaat etsiııle 
pantalon kancasına istekli çıkmadı-

ğından 14/9/937 salı gi'inü saat 14 te 
Topanede İstanbul levazım amirliği 

satınalma komisyonunda pazarlıkla 

alınacaktır. Tahmin bedeli 969 lira-
2 kuruştur. İlk teminatı 72 lira 68 

Jmruştur. Şartname ve nümuneleri 

komisyonda · görülebilir. · İsteklilerin 

kanuni vesikalarile belli saatte ko-

Adres: 

F.~yoğlu Tokatlıyan oteli srle• 

sında Topçekenler sokak No. SJ 

~"\nci kat. 

ZAYİ MÜHÜR · 

Bayan Zehra isimli üç aylık . 

aş mühü;~mü zayi ettim. YeniS
1 

çıkaracağımdan eskisinin hükrrrli 
misyona gelmeleri. cll9c c6014> madığını ilan ederim. 

Z_A_Y_İ______ Kasımpaşa Kavurmacı sO 

Üsküdar 47 inci ilk mektepten 334 kak No. 20 hanede~ 
senesinde aldığım nakil ilmühabe - Baş Muharriri. 
rini zayi ettim. Y~nisini almak üze-

Etem izzet HENiCE re Kültür Direktörlüğüne müracaat 

ettiğimden eskisinin hükmü olma - ~ Neşriyat ve Yazı işleri Mü.diiriİ: 
dığını ilan ederjm. t. s. ADAM 

Üsküdar 47 inci ilkmektep 
138 numarada Mukayyet 

Halit Kıvırcık 
Basıldığı.. yer: Eb~ 


