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rkiİ ltalyan _tahtetbahirleri Sovyet gemisi batırmakta devam ederlerse 
nkarayaSovyetler muk<:Jbelede b lunac k · 
a re keti ita/yada bunuharp tela ki edecektir 
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Büyük Önderimiz Atatürkün Kamutayın Sabahkı• 
f ev kala de toplantısı münasebetile bu akşam 
Ankaraya hareket etmeleri muhtemeldir, 

orsan 
"geri dO 

• eme e Dünkü 

r .. 
" Yangın . ' ,, -emrı. 

1 

Ci ay~_ 

Lcı~~!~ Ônderimiz Atatü.rkü.n Lci Tür ki Kemalist'ten iktibas ederek ve 
r1 ıı1qı kısmını renkli olarak kli§e c ttirdiğimiz yu.1candaki f otoğrafilcri. 
~ı t .. 8llYznu::da tabı makinesinin renk kısmındaki birl1rıza yüzünden 

e '''Shalarda iyi basılmamış, bayrak iyice tebarüz etmemiştir. 
bo~ı ~ çok muvaffak fotoğraf iyi biitün detaylarile bir kere da1ıa tab edi· 

~ 

• • • 
Meclisin içtimaı 
bir gün sürecek 

YekiJler, Dil Kurultayı~a iştirak 
• • 
•çın hareketlerini tehir ettiler 

~Yo 
~l'ııı ~ Paktının kabulü için Kamu-

·~~ll'tl'lılatü~.k tarafından toplantıya 
~il.t ası uzerine memleketin her 
t(!L lndan 
ıtcte b snylavlar Ankaraya ha -
~ıışlardır. 

hurrcisi veya Kamutay Başkanı t:ı

raündan toplantıya çağırılabilir. Ni
(Devamı 2 ınci sahifede) 

·lk. d • ınatcı üşman 

J boğuşuyor ? 
il.:P~nlar da, Çinliİer de kendilerini 
eşın içine atmaktan çekinmiyorlar 

Kimya enstitüsü 
Az kaldı yanıp 
Kül olacaktı 
Bugün saat on buçuğa doğru Fen 

Fakültesinin Kimya Enstitüsünde 
bir yangın çıkmış ve bütün enstitü 
binası büyük bir tehlike etlatmıştır. 

Emniyet Sandığı civarında bulu
nan enstitü binasında sabahleyin ey
lill devresi imtihanlarına başlanmış 
ve Profesör Arndt'ın ilk yoklaması
na da talebeden Bayan Ayşe ile Nu
ri girmişlerdir. 

Mümeyyiz profesör Baha daha bi
rinci suali sorarken dışardan bir fer
yat işitilmiş ve akabinde: 

- Yangın var!.. seslcrile beyaz bo· 
ğucu ecza dumımlarının yiikseldiği 
görülmüştür. 

İmtihan geri bırakılmış ve vak'a 
hemen itfaiyeye haber verilmiştir. 
Yangına, ecza sandıkları ,.e şişe -

Ieri arasında bulunan fosforlar sebe
biyet vermiştir. 

Fosforlar havada kendi kendine iş
tial ederek yanındaki ceza şişelerilc 

temas edince bu eczalar pat1amış1ar 
ve yanmıya başlamışlardır. 

(nevamı 2 inci sahifede) 
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İtalyayı memnun etmek için 
muahede tadil edileınez 

Almanyaya gitmiye hazırlanan 1ta1y an Başvekili. Roma tayyare karar -

gıi.lnnda Alman Harbiye nazırını istikbal ettiği sırada 

• • • 
alya sahnede değil, 
fa at kuliste 

hazır bekliyormuş ! 

Karısını öldüren 
Halilin şüphesi 
Nasıl başladı ? 
Dün sabah kıskançlık yüzünden 

Beyazıtta karısı 32 yaşlarında Şük
riyeyi öldüren katil sucu Halil, 2 ncı 
Sulh Ceza hakimi Salahattin De -
mirclli tarafından tevkif cdilmi~tir. 

Katil muhakeme esnasında cür -
münü itiraf etmiş ve: 

- Fatih Mahkemesi yolunda ka -
rımla dostu şoför Lutfiy1 konuşur -
ken gördüm. Zaten biribirlerini sev
diklerini görüyor ve biliyordum. Ak
lım başımdan gitti. Kendimi kaybet
tim. Bıçağı çektim. Kaç yerinden 
vurduğumu bilmiyorum amma kar
nından yaraladım.:t demiştir. 

13 yaşında bir genç kızın yetim 

Abdülhamid. n 
8 milyar lirası 

8 millet arasında paylaşılam .. ıyor, 
İsviçrede davası 
Görülüyor 
Abdülhamidin mirası gazetelerimi

zin senelerdenberi dilinden düşmi • 
yen mevzulardandır. Fakat bu mev· 
zu şimdi de Avrupa gazetelerine geç• 
ti. Çunkü bugünlerde Abdülhami • 
din milyarlarının muhakemesine İs
viçrenin Zürih şehrinde bakılacak -
tır. 

Davanın İsviçrede bakılması da -
vacıların altı muhtelif millete ve yir
miye yakın Abdülhamit zadelere ait 
olmasındandır. Mevzubahs olan ser
vet 50 milyon İngiliz lirası kadar -
dır. Yani fransız parasile 8 milyar 
frank. 
Davacılar içinde dünyanın dört 

(Devamı 2 ınci sahifede) 
19 sene e v ve l ö len 

Kızı ısultan Abdüıhamit 

Bu 4 çift göz, geçen 
Pei'şembeden bugüne 
Kadar gazetemizde 

1 

Çıkan resiml~rden kimlere aittir ? Ulll!llllllillllllllllllllll 
Gö z r esim •erini ge lecek erşombeye kad r 

koymakta dev am edeceğiz ve ayni suali 
tekrar edeceğiz . 
c~ıecek Perşembe gunünden sonra cevapları alacağız. Bu cevaplar, 

her gö1.-tin altı lda-.i numara ile işaret olunarak bildirilecektir. Ya,\i 
1 numara fıifı.ncanın gözü, 2 numara filaııcanındır mı ... 

{Tatr;ilat iç s~yfaını2d 1 
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Bir yangının söndürülmesinde 
kullanılan halis süt 

Yugoslav 
Manevralarında 
Heyetimiz 18 eylOlde 
Adatepe ile gidecek 

Akdeilizde 
gemilerine senelik pro';!ırı• . 

1 • Japonların Çine karşı ilan ct~e. 
Korsan 

• ---------

1 şte size bir havadis ki, inan- \deyse yolda Tastgeldiğini arkadaşla-
mak veya inanmamak kendi 1 rınız: 
elinizdedir. Akdenizdc meç - 1 - Yahu, demin tram\1ayla geçer-

hul tahtelbahir yakalanmış, diye - ken Taksimde gördüm .. 
cck olsak inanır mısınız?. İnanmoz- - Meçbul tahtelbahir mi? .. dün 
~anız ... Fakat, aşağıya yazacağım bıı.- sabah tizim evin önünden gcçtı . 
vadise inanınız_ - Tahtelbahirden bahsediyorsun 

Yugoslav köylerinden birinde, bir değil mi? dün akşam, Beyazıttaki 
yıldırım düşmesilc yangın zuhura Çınardibi kahvesine uğramış .. 
gelmiş .. hemen itfaiyeye haber et - - Ha, evet .. dün öğle yemeğine gi
mişler .. En yakın itfaiye müfrezesi derken, kalabalık arasında göziime 
gelmiş .. fakat, köyde, kuraklık dola- ilişir gibi oldu .. 
yısile su kalmamış.. su yok.. Ateş ba- Gibi, bir sürü hikaye ve masallar 
cayı sarmış .. Ne yapsınlar?. İçlerin- anlatacnklar .• 
den en akıllı köylü: cEvlerirnizde ne 
k:ıdar süt güği.imü varsa getirelim, 
~utle yangını söndürelim.) demiş .. 

1f. 

Dünyanın en 
bUyük vapuru 

İyi bulu!' .. Hemen sütier gelmiş .. tu-
Evvelki gün, dünyanın e'h büyük 

Jumbalara doldurulmuş.. yangm d<! 
söndürülmüş_ 1 rahat ve konforlu ~eyyah vapuru, 

. . yanitrnnsatlantiği hmanımıza gel -
Şıındı, bu manzaraya ne buyuru - ıd· a· k d b b"" ··k b.h 

ı ? O k .. d ı. ır ar a aş, u uyu ve sa ı 
ur . .. oy c, ne kadar çok fazla h . . . d 1 ld ~ b ıı _ şc rın lÇın e ne er o ugunu a an-

sut olduğunu vann kıyas edin .. Hem d b 11 d 1 d D" l" . . .. ıra a an ıra an atıyor u.. ın ı -
de hılesız. su karışmamıs sut.. Suyun k d 1 d b" · • ~ . p'c..'n ar a aş ar an ırı: 
karışmadıgını şuradan anlavın kı, D k k. d a· 1· 1 b ld el 
k .. d f ., ı - eme ı, e ı, s an u an a-

oy e esasen azla su yok.. I .. . 
M 11 h b. - d i b • ha rahat, daha guzel, daha temız .. O 

aaza a •. U: gu.n. e stan .. uı halde istanbulu imar etmek için 
susuz kalsa, ıtfoıye ıçın mevcut sut- b"l k d. b kl" 

ı mcm aç sene ne ıye c ıyo -
lcr toplansa, ne olur, dersiniz?. b lm ~ ? B .. .. _ . . ruz, para u ıya ugraşıyoruz. oy-

Yugoslavyada bu ayın 21 inde bü
yük bir manevra yapılacaktır. Bu 
manevralara bilhassa Fransa Çekos
lovakya, Romanya, Yunanistan ve İ
talya crkanıharbiye reislerinin baş
kanlıgında birer heyetle iştirak ede
ceklerdir. Bizden de Fevzi Çakmağın 
riyasetinde biı- heyet gönderilecek
tir. 

1 Heyetimiz, 18 eyliıl akşamı bur.a-

ldan Adatepe muhribimizle hareket 
edecek, doğruca Yugoslavyamn Ad
riyatık sahillerindeki İspilit limanı-
na gidecektir. Heyetimiz manevra
lardan sonra ~ine ayni yolla buraya 
donccektir. 

lliiiiil • _., 

Frank düşüyor 
Paris, 16 (A.A.) - Frangın yeni -

den sukutu iktısadi ve mali meha -
fılde derin endi e uyandırmıştır. 

Mezkür mchafilde beyan olundu
ğuna göre Fransanın son 9 aylık ti
careti hariciye bilançosu bu düşüşte 
alfıkadardır. Çünkü, Fransa ihraca
tına nisbetlc 11 milyar franklık faz
la itha1fıt yapmıştır. Bundan başka 
Fransanın harice sipariş ettiği mü
him miktarda iptidai madde sipa -
rişleri de İngiliz lirası ve dolar mü
bayaasmı zaruri kıldığından bunun 
da mühim bir rolü olmuştur. Hüku
metin dövizi muhafaza için elde bu
lundurduğu ihtiyat akçesi bu para 
hareketlerine karşı gelmiye kafi dc
ğıldir. Hükumet fevkalade mühim 

ge em rı den giriştikleri harp öyle ilk gu:ı-
'' lerde umdukları gibi ne çabuk \. 

• • • • • w d • ti ne de şimdiye kadar kat'i zafer e . 

'' . gerı 
Birinci ıagf adan d~vom 

l
talya Sovyetlerin batan gemileri için 
tazminat talebine cevap vermemişti. 
Bunun üzerine Sovyet Rusyanın, İl talyaya karşı mukabelcbilmisil ya-
pacakları haberi geldi. Bu haber, 
burada pek bariz bir aksülamel u -
yandırmıştır. 

Salahiyettar bir zat bu hususta di-
yor ki: 

1 
cSovyet Rusyanın bu yeni hücu

munu teyit edecek bir haber almış 
değiliz. Fakat ağlcbi ihtimal, bu ha-
ber doğrudur. Sovyetlerin bu talebi, 
tam bolşevik hükumetinin hattı ha
reketine tevafuk etmektedir. Bu da 
bizim Nyon konferansının çarçabuk 
siyasi bir cemiyet haline geleceği 

hakkındaki söylemiş olduğumuz söz
de haklı olduğumuzu göstermekte -

hıç bır tcsırı olmıyacagından a emı- • . . . . . süreceği 
· F k t s t H'·k· eti b hu de cdılebıldı. Bu ışın uzun 

nız. a a ovye u ·um u - h f . k Japo!l • 
t dah il . g"d k olursa azır ırsat ele geçnuş ·en her sus a a erıye ı ece , . . . ine 

k eli · t f d ak.· l" ak her yayı yormak ıstıyenlerın Ç . ll' en sı ara ın an v ı o ac ı 1.. d 1 il k hnrbı 
ı türlü mukabclebilmisil hareketini bir tur u yar ım arı ~·o . ıyara •. dedıl<-

lhar hareketi . ·bi telakki edccegiz zat~ıracak.larını SO) Iıy~nl.erın Ja • 
p .gı lerı vanlıs çıkmadı. Çınlıler de 

ve bu hususta ıcabcden knrarlan ve-
1
• ·b h b d "ktisadell 

L pon arın u mu are e e ı . 
ıeceğiz. · ı:ı 

Bugün ıçın beklem<?kten başka altüst olacaklarını söylcdiklerı. bit 
man bunu içtinap edilemiyccek j

yapacak bir şey yoktur. Bu birinci mağlıibiyetin acısını hafifletrnelc 
aksülamel, İtalyanın sahnede ıfoğil- çin bulunmuş bir teselli gibi sar~ 
sc bile kulislerde müdahaleye hazır lamak akla gelmiyor değildi. fal''. 
bir halde bulunduğunu gösteriyor.> tıen~ 

o gün, bugün Japonyaya dair "sC' 
İtalya ile Sovyet Rusya arasında Japonyadan alınan malümat b~ 

1
• 

'
İtalyan Hariciye Vekiline verilen no- fcrki Çin harbinin 932 deki gibl O· 

ta dolayısile zuhur etmiş olan hadi- d ma ığını anlatmıya yetiyor. fil 
seye gelince, bu mesele vakti gelin- Japonların beş senelik bi~. ~~ogt:t· 
cc üçüncü bir devletin müdahalesi- hazırlıyarak memleketin butun \c 
ne lüzum olmadan. doğrudan doğru- vet ve kudret membalarını ona go 

1 y.a iki devlet arasında halledilecek - işletmiye karar vermeleri yeni de • 
tır. ğildir. 

11
• 

ATİNA TASDİK ETTİ Fakat yeni gelen haberler JaP",
11 

Atinadan gelen haberlere göre, Yu- yanın bu beş senelik prograrndıı 
h·:ıkkını sclbetmek istemiyoruz. Sov- nanistan Nyon itilafını tasdik etmiş- vazgeçtiğini göstermektedir. d· 
yctlerin Nyon'daki teşebbüslerinin tir. Çünkü memleketin servet ve Jı:ıl 1• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r~memb~ana~l~h~pi~n~ 

ldir. 
Biz, kim olursa olsun, ondan bize 

karşı ınukabelebilmisilde bulunmak 

M l· ı ıet Mecl ı· sı· ·ıçti m a 1~.~~1=:~~~ .. nun inkişa~~ için neri s~; 
rulen tasavvurlar da oyle kala~a i• 

b·ı rg u·· n su·· recek :::ı;~;r;,,~~ı;:;~~rk~~~:;:~~;p~ 
tı senedir Asyada girmiş olduğU yt • 

. Ne ol.acak yahu, ~utu_n ıtfaıye ma- le bir kaç transatlantik alıp, Saray -
kınc1crı bozulur. Çu.nku Terkos kul- burnu önüne demirlemeli .. şehri o
lanmıya nlışıkı makıneler, pıs kuyu raya nakletmeli oldu bitti.. 
suyunu görünce, pas tutar, işlemez.. ' 1f. ' miktarda altın ve döviz sarfederse an· (Birinci sahifeden devam) rilecektir. 

lerdeki kömürü, bakırı, demiri çı 
11 karmayı düşünmektedir. Buralatd':ı· 

1f GUnde bee ruz Tay· 
Tahte lbahirleri yare uçan meydan 

cak frangı tutuabilecektir ki, hüku- tekim geçen sene Mntrö mukavele -
metin de en muvafık zamanda bu sinin tasdiki için Kamutay Meclis 

Vekiller, meb·u.c;lar cumartesi ve 
pazar akşamki trenlerle tekrar şeh
rimize dönerek Tarih Kurultayında 
bulunacaklardır. 

ne elde edebilirse bugün harp sB1' 
yiine tahsis edecektir. • 

Mançukoya şimdiye kadar J~~. 
yada yapılan makineler gönderılit'd 0 

g ören bei gelsin yolda hareket edeceği söyleniyor. reisi tarafından içtimaa davet edil -
Bizim gazetede okudum.. Paris e e mişti. Davetin bu defa bizzat Ata -

Kamutayda Nyon paktının tasdi - Fakat şimdi hariçten, Almanya a Bir Yunan vapuru da Karadcnizdc tayyare meydanının faaliyeti o ka
iki meçhul tahtelmahirc rastgelmiş.. dar artmış ki, artık, meydan dar gel
Artık, her gün bu meçhul tahtclba- miye başlamış .. yeni, büyük bir mcy
hirlere rastgeliniyor. Tesadüf eden, dan yapılacakmış .. Çünkü, Paris tay
görcn .:> kadar çok ki, nerdcysc, on - yare meydanında bir günde gelen 
Jarın hal[ı niçin, meçhul oluşuna şaş- \•c giden pasta ve yolcu tayyareleri 
mak lazım gelecek.. Öyle ya, bu ka- yekunu beş yüzü buluyormuş .. Bil -
dar çok görülen bir nesne hala meç- hassa Londrn ile Paris arasında, tay
hul olur mu?. Biz, patronun yüzünü yareler hiç durmadan gidip geliyor-

Fransız frangı dün sabahtanberi türk tarafından yapılması da Türki
beklenmiycn bir şekilde sukuta baş- yenin barış \'e emniyet işlerine vcr
lamış ve dünya piyasa ve borsaları diği ehemmiyet ve gösterdiği fev -
yeniden heyecanlı bir devreye gir _ kaladc hassasivetin yeni bir delili 

telakki olunmaktadır. 

kine mütedar kanun Başvekil İnönü makineler celbedilecektir. ıııı· 
tarafından müdafaa edilecektir. Sovyet Rusya ile olan mün~ . 
Bu itibarla bu anlaşma hakkında ta gelince; Şarki Çin şimendif, 
l\Icclise izahat vermek üzere Hari- devri hasebile Rusyaya ödenecek ~ 
ciye Vekilimiz.in buraya gelmiyerck raya mukabil Japonlar Rusyaya ~i. 
Milletler Cemiyetinin mesaisine iş- yedi vapur yaparak vereceld~,r 
tirak eylemesi kendisine bildiril - Şimdi haber veriliyor ki, Japo t• 
miştir. buna dair mukaveleyi feshcluUşleıı· 

bilc kırk yılda bir görüyoruz. larmıj .. 
Sokakta kime satlasanız, ilk sözü Deseniz e, Parislc Londra arasın-

sıze meçhul tahtclbahirdcn bahset- dnki yalnız tayyare postaları, Bü -
mek oluyor: yükada ile köprü veya Boğaziçi ile 

- Yine fılan lcrde görmüşler.. köprü arasındaki bütün \•asıtalar • 

Esk. 
1 

d .. _... don daha cok .. Adalara, Bo~ıaza seri 
ı ramazan ar o, av gormt:.ı:. için . . . . 

d ~ t k 1 d B. k . vopurlaı ı~elmek ıçın, tetkıkat, tah-
aga, aşa çı ar ar ı. ır ço · rıva - k"k k _ · ı ·at. tamı at vapmcıya kadar. ga-

yctler ottalıgı kaplardı: liba, Istanbul da Pari"'C dönecek, her 

miştir. Frangın dü§mesi üzerine 
Türk borcu tahvilleri de kıymetle -
rinden kaybctmiye başlamışlardır. 
Frangın beklenilmiyen sukutu bn 

sabah da devam etmiştir. 
Dün sabah bir İngiliz lirası mu -

kabili 138,79 frank iken di'ın akşam 
144,75 tc kapanmıştır. 

Bugün saat on ikide alınan tel -
graflara nazaran öğleyin kapanış fi-

1 atı 2 frank sukutla 146,12 dir. 
Şu hale mızaran. dün s bahtanberi 

bir İngiliz lirası karşılığı 8 frank 
birden düşmfü:;tür. 

Kamutayın cumartesiye toplan -
tıya çağmlması üzerine Tarih Ku -
rultayı için şehrimize gelecek -.,,·,. -
killer Ankaradan hareketlerini tc -

Bütün saylavların en geç cumar - dir. Bu suretle Rusya ile JapanYa ııt 
Kamutay binasında icabedcn ha - tesi sabahı Ankarada bulunmaları rasındaki son kalan ticari rabıtal 

zırlıklara başlanılmıştır. Cumartesi iktiza eylediğindcn bugün 15,10 da da kırılmış oluyor. ·r 
öğlcdetı evvel Parti grupu, öğleden ve akşam 19,10 da kalkacak trenler- Japon parlfımentosu fevkalade \. 
sonra da Kamutay toplanacak \"e iç- d ki bütün yerler mebuslarımız ta- timaında büyük tahsisat kabul ~ r 
tima ağlcbi ihtimal bir günde biti- rafından tutulmuştur. tikten sonra Uzak Şarkta devamlı ,;. 
==============================s~h~sW~n~llibirl~muhJ~ 

Du .. n sabahkı· cinavet •• ctmiye karnr veriyordu. l 1. şıı~ 

hir ct~şlerdir. 

., ta devamlı sulh demek, Çı · a ri 
- Filan ~erde.1 hılfil görülmüş.. }r.un ) üzlcrcc tayyare Boğaza. Ada -
Tahtelbahir de ona döndü_ Ner - lm n uccıcak.. 

111u11ııut11ıı1.nnıuıııııııııtuuuuanuıttuuıunınıtU1.uuııııı•ııııııı Katı·ıı·n karı~ına ·ık .. h . tirmek, yani Janon nüfuz ve . 1e~ıl .... ı, . sup esı altına 1.am:ım~l~ almak dem.ektıf·v· 
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Bu sabahki 
Yangın 

Plaka resmi 
İndiriliyor 

(Birinci sayfadan devam) 'fak~Herin pUıka resimlerinin in-
Maamafih itfaiye gelinciye kada:- dirilmiyeccği hakkında bu sabah in

talcbcnın gnyretile oteş söndürül -
tişar eden bir haber şoförler arasın-
da epey telaş uyandırmıştır. Bunun 

ınüştür. 

Esasen fosfora su atılamıyacağı, 

ı:u ile temas ederse büsbütün yana- üzcrıne Şoförler Cemiyeti Umumi 
cağı için itfaiye kum dokmüş ve ıt- Katibi Aziz Nami ile görüştük. Aziz 
!aiye efradı boğucu gaz maskesini Nami: 
k ullanmışla.rdır. 
Tutuşan eczalardan bütiin o civa

rı bir müddet pis \·c boğucu gazler 
kaplamıştır. 

Vak'a yerine Fen Fakültesi dekanı 
Ali Yar ile diğer bnzı profesörler ele 

- Bu husustaki proje hazırlanmış 

\'C Belediye Reislik makamınca da 

tas\'ip edilmiştir. Şehir Meclisinin 

1 
teşrinisani içtimaında proje Meclis

ten çıkacaktır. Aksi haberler yanlış-
gelmişlerdir. 

Yanan eczalar boş bir arsaya alı- lır. 
narak imha eclilmişliı. Dedi. 
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BiLMECE 
Gazetemizde gelecek Perşembeye 

kad ar çıkacak resimler in 
gözlerini tanıyınız! 

izah ediyoruz: 

' 

tl:ıns1mıat. 
ilk acı 

Dün akşam cMelek> te cf lk ach 
isimli bir Alman filmi göTdük. Bir 
Alman filmi. Rejisör Genina tarafın
dan usta bir elle yapılml§. Fakat /il
min isminin neden cİlk Acı• oldu
ğunu anlamak biraz güç. 

Magda Şnayder ile İvan Petroviçin 
b~ rollerini oynadıklan filmde, on
lardan dalıa iyi oymyan iki artist var 
ki biri, Toni amuca. öteki 'küçük Pe
ter rollerini yapıyorlar. Diğer küçük 
rolleri yapan artistler de birer ka-

l
rakıer kompozisyonu yapmıya çalış-
mlilar. 

Filmin mevzuu Jıcr anneyi ve ai
leyi alakadar eder bir mevzu. Bu iti
baTla hemen lıerkes taTafından be
ğcnilecektiT. ivan Petroviç anla§ıl
manı4 bir san'atkar, intihar etmek 
üzere iken hizmetçilik yapan ve bu 
rolde sahici bir hizmetçi imi§ gibi 
muvaffak olan l\fogda Şnayder tara
jındaıı kurtarılıyor ve .. bir çocukları 
oluyor. İvan Petroviç'in bundan 1ıa
bcri yoktur. Zira, yabancı memleket
lere iş araııııya gitmi§lİI°, muvaffak 
da olarak me§1ıur bir piyanist olmuş
tur. Magda ise çocuğunu büyütmek 
için hizmetçiliğe devam ediyor ııe 

Son Telgraf her giin. hemen 1ıcr sa!Jfasmda 
kimsenin Tesmini koyuyor. 

yerli veya ecnebi bir N\k .. ~ bir p(lra~ız gi.,ıü.nde. 1ıasta çocuğuna 
ziyarete gitmek mecburiyetinde iken 

Birinci sayfada ki gözler bir haf ta içinde gaze- Toni ile tanışıyor, bu iyi kalbli. ne-
_____________ ....:;;...___ şeli adam ona yardım ediyor. Niha-

t emizde çıkan resiml~rden kimlere aittir ~/ ıvet, Magda, çocuğun babasını bulu-
yor, fakat onun tarafmdaıı tımınmı-

nu alacağız. 
Bu sual de bir hafta sürecek, öbür hafta sonunda cevapların sonu- yor. Aradan seneler geçmiştir, lvan 

Petroviç onun yüziinü unutmuştur. 

Bu bilmece için kupon yoktur. 
Magda çocuğunu on,,.a göndererek in
tihar ediyor. Lakin ölmemiştir. Toni 
katil diye tevkif ediliyor. Sonra ha
kikat me1Jdana çıkıyor ve lı:an ile 
Magda evleniyorlar. 

Herkes iştirak edebilir 
Bilmece için hediyelerimiz Rejisör Genina bu yüzlerce defa 

Gazetemizde çıkacak göz resimle- 25 inciye kadar: Birer mürekkepli oynanmış olan mevzuu aleladelik -
rinir. yine gazetemizdeki ı.resimler ~ kalem. ten kurtarmak için çok çalışmış, za-
den kimlere ait olduğunu en çok bi- 50 nciye kadar: Birer cüzdan. man zaman nıuvaff ak da olmuş. Fil-
lenler tabii büyük hediyeleri kaza- 100 üncüye kadar: Birer ipekli min musiki tarafı giize?. Bilhassa, 
nacaklar; daha az bilenler sıralarile mendil. i§inden kovulan piyanistin, kapan-
şu hediyeleri alacaklardır: 150 nciye kadar: Birer kravat ve- mış barda, yalnız başına çaldığı par-

Birinciye: 15 lira. ya tarak. ça. 
İkinciye: 10 lira. 300 üncüye kadar: Muhtelif sür- Dün ak§am •Melekıı mevsimin i-
ÜÇ;iincüye: 5 lira. priz hediyeler. ki11ci haftasına giriyordu. Salon !Jine 
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(Birinci :.a1ıifeden. deı:am) Ve bır daha da eve dönmiyerek ka- ıaz ~man~n. ışıne benzemıyo:·. ç. 
nin yanına taşınıp çıktıkları evi Ha- rısma Aksarayda ev tuttuğunu, o- man ıse kımın hesabına daha ı) ı; 
!ılın arkadaşlarmdan şoför Lütfiye raya gelmesi yolunda haber gönder- lışıyor? .. Bu sualin ce\'abını. ~ ı· 
kiraya vermişlerdir. Şoför Lutfi de miştir. Şarktaki kahinler acaba kestır ..... 
evlidir. Hem de iki evli. Birincisi Genç kndın bunu evvela kabul et- yorlar mı? .. 
Rum, digerı Türk olan refikalarından mc~!.5 v: bir gün yine Halil.in da - j 
3 de çocuğu vardır. vetı uzerınc Aksaraya, kocasıle ko -

A hmed A•~ 
Şoför Lütfı'nin ailesile Halilin ka- nuşmıya gitmişse de orada dayak 

rısı Şükriye de kısa bir zaman için• yemiş ve iş poljse aksetmiştir. 
de tanışmışlar ve canciğer olmuş - Halil de artık karısile beraber ya
lardır. Bir kaç ay evveline kadar bu şama imkanı kalmadığına hükme -
iki aile arasındaki samimiyet devam derck Fatih Sulh Hukuk Mahkeme
etmiş ve Halil, Lütfi, Şükriye ile Lut- sine müracaatla boşanma davası aç
finin ailesi ve çocukları müştereken mışt1r. 
F'loryaya, Adalara gezmelere git - CiNAYET GÜNÜ 
mişlerdir. 

İLK ŞÜPHE 
Dün bu davanın ilk celsesine bakı

lacaktı. 

Şfıkriye sabahleyin yanma komşu

Abdülhamidin 
8 milyarlık mir951 

(Birinci 3aJıif eden devanı) O' 

tarafından gelenler var. Alakadar ti' 
lan devletler, eski Türk top~n1'11\ı·j 
nın şimdiki sahipleridir. Yanı: S~t· 
ye, Ira!c, Filistin, Trablus, Arn8' 

luk, Lübnan... tt• 
Bunlarm arkasında tabii ingilte Lakin bu tenezzühlerde Ualil, genç 

kansının; arkadaşı şoför Lutfi ile, 
bir aşk ve kalb yakınlığının verdiği 
hislerle alakadar olduğunu sezmiş -

larından Binnazı alarak evden çık - Fransa \"C Türkiye. 
mış ve mahkemeye gitmek iizerc o- 0 * " ,.,. 
töbüsle Beyazıda gelmişlerdir. Abdülhamit öldiiğü zaman z.,. t'~ 

tir. Bcyazıtta otobüstm inip eski Mu- ris bırakmıştır. Bunlar henüz 'f~il' 
AYRILIK hassasatı Zatiye dairesi sokağına sa- toprakları taksime uğramadaJl . il' 

Halilin hu şüpheleri zamanla git- pacakları sırada nereden çıktığı belli vük arazimizin dört bir ucunda1'
1 

e
tikçe kuvvetlenmiş ve bir ay evvel olmıyan Halil birdenbire arkaların- ~aziyi, çiftlikleri, saraylan taksi~~' 
bir p:ızar sabahı; karısını şoför Lüt- dan yetişmiş ve bıçağını olanca kuv- dememişler ve harpten sonra .b~t • 
finin ailesile beraber Samatyaya gez- vetile karısının karnına saplamıştır. devletlere geçince onlardan ıs . bıJ 
miye göndermiş, diğer taraftan evde Bu darbe ve hücum o kadar ani ol - dada kıyam etmişlerdir. Halbuı-; dt 
yalnız kalınca kaoıya bir araba gcti- muştur ki, vak'aya şahit olan Binnaz topraklara sahip olan devletle iJ1'' 
rerek karısının bütün eşyalarını Ak- bile Balili görememiştir. Kadın üç bu büyük mirası \'ermekten çel< 
saraya taşımıştır. bıçak darbesile ölmüştür. yorlar. Dava buradan çıkıyor. 11d3 
"""'""""'"""''"""'"""."'"'''''. '""'''"""'""'""""""""'"'"""'""""'""""""'""''"""''"""""""'"'"""""'"'"' Bununla beraber Zürihte ya~~c' 
'it N l ı• k• • o.. başlanacak olan dava pek yeJl1 -ııt• 
lVI e gVQ ar lmlZ ) JDalÇI UŞman ğildir. On dört sene evvel aç11rnı1,1,· 
• . . • . İnkıtaa uğramıştı. ÇünkÜ da"8c IJİt lsveçten k &VUn V8 (Bınncı sahıfeden devam) k"ll . d b" . A eriktı.ll , , rın ve ı erın en ırı, m 0t• 

U··zu··m ı·stı·yorlar Manşang a, garpten Hatung a karşı . b··ı·· ik. t l yarııl' t . . serserı u un vesa ı op a reı1 
her ıkı mıntakada bulunan ve Pe- t d k b 1 t ş· d" dava ) t 

maddeleri gibi kalite Ü7.crine İstan
geçcn f:enclerc nisbetlc çok fazladır. 
Türkofisc müracaat eden bazı İsveç 
firmaları kavun ve üzüm istemekte, 
İngiliz.firmaları da muhtelif yaş ve 
kuru ;neyvalara talip bulunmakta

r d 
. d . 1 . . a an ay o muş u. ım ı rlll 

kin etra ın aki uç cmıryo u ıstı - den açılmıştır. Bakalım rnlJYll 
kametinde büyük bir taarruza geç-

kimin kesesine girecek? 
mişlerdir. 

dır. 

Tiyen-Çin demiryolu üzerinde bu
lunan Maşang 29 uncu Çin ordusu
nun elinde bulunmaktadır. 

Son defa Japon tayyarecilerinin 
İktısat Vekaleti, yapılacak yaş 

meyva ihracatının da diğer ihraç yeni bir akınile Maşang mevkii a-
maddeleri gibi kalite üzerine istan- !evler içinde kalmıştır. J apon as -
rlardize ettirmek için tetkikat yap- kerlcri, feyezan yüzünden çenele -

• tırmaktadır. Meyvalar1mıı.ın iyi bir rinc kadar suya batmış oldukları 
listandardizasyon neticesinde Avru - halde yanmakta olan Maşang'a iler
pa piyasalarında çok iyi bir mevki !emekte devam etmişler; Şimali Çi
J.:azanacağı ümit edilmektedir. Şim- ne kadar uzanan şiddetli bir muha
dilik fiatların biraz pahalı olduğu i- rebeden sonra şehri işgal etmişler -
leri süriilmekte ise de kalite itiba- dir. 
rilc malların nefaseti her tarafta tak- Şahar'a ve Pekin - Suyuan'a karşı 
dir cdilmt'ktcdir. p·apılan taarruza da ayni şiddetle de-

iş tallmatnameıer~ ııı· 
Askeri müesseselerin dahili ıŞ \ rc

limatnaınflerini Milli Müdafa8.~et' 
haleti, vilayet ve bclediyc~crin ~t" 
tikleri iş yerlerine ait taıırna.tJl ede' 
leri de iktısat Vekaleti tasdik 
cektir. /, 
e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~==~~~~JliSt 
vam olunmaktadır. Eski k 0r:.1c9dC' 
ordusu, 10 sene süren bir rn; stJı'ltı 
leden sonra Çang-Ka)~-Şek or ~a"P°1'. 
iltihak etmiştir. Çinliler d: iJli t~ 
hatlarını yarmak için kendilet ıctt 1 

b .. · m etme da ederek yandan ucu 
dirler. 
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Adliye sarayı yapılıyor 

16 ev ve dükkan 

İstediğim gibi 
Balzacın ölümü, 
Hugo ve bir Türk 

BiR iHTiLA F 
Karakulak suyuna bir 

köy sahip çıktı 
-----·-

[
Halk F ilozofu-, 

diyor ki: 
--------------------------8 i r bardak 
Suyun hikayesi 
İzmir fuarı münasebetile yabancı 

memleketlerden Turkiyeyc gelen istimlak edir or 
Bir arkadaşım var. Avrupada tah

sil etmi§tir. Bugün mali müessesele
rimizden biriııiıı yüksek bir nıevki
ini i19al etmektedir. Ta1ısillerini Tıa
riçte yapmış olan birçok kim.seleriıı 8 • - - ~- j aksine olarak, arkadaşım tamamen 

lllQ Sahiplerine bugün febliga cTürb kalmıştır ve okumakta de -

Dereteki köyü ve 
• seyyahlar, çok büyük bir yekun tut

S U mÜsfecirl mamak1a bcrabe_r, insana ü_~it ve.
recck derecededır. Fuarı gormek ı· 

QÇlldl çin Tüıkiyeye gelen yabancılardan aleyhiııe dava 
vam eder. Onunla konuşmaktan de-

g apı /mana başlanacak rin bir zevk duyarım. Çünkü o1cu. -

S 6 , 1 mayı c:Mesleğime ait değil. vahime-
~ltanahınette hapisaen yerin - 'lak sahiplcr;e bedelleri verilecek- 1 sine kapıLtp ta yalnız rakanı ve is -

i'.lu .e Yapılacak Adliye sarayı için tir. Bu civarda istimHik edilecek ev- tatisıik ile meşgul olanlar gibi te ~ 
tUnı~~a~d~ Yapıl_ması ıcap eden is - 1 ıer şunlardır: Ldkki etmez, okumanın ne demek ol
buı C ıçın Adlıye Vekc1Ieti İstan- Binbirdirek mahnllesinin Divan- duğunıı bilir, manasını anlar. Birke
ne t bu~uriyet Müddeiumumiliği- yolu caddesinde 43, 45, 37, 39 numa- lime ile. arkadaşım. tanı bir nıünev
ltıili: .lı~at Yapmıstır. Müddeiumu- ralı maabahçe dükkan, ve 21, 23, 25 vcrdir, re yarı müncvverlcden nef
ltl\i.r ıstınılak işi hakkında Vilayete numaralı maabahçe .hane, 13, 17, rn ret eder. Bu, beni oıııı sevmeme sev
Itiy~ca~t etmiş, Vilayet ve Belediye !numaralı ahşap evler ile Sultanah- kedcn sebeplerden lıiı'idir, öteki se-
l etı de c· d p k k ~ d 15 11 7 5 3 ı bep te sonsuz malwiyetidir. Esasen, ak · . ıvar a yapılacak istim- met ar so ·agın a , , , , , 
c·ıçın hazırlıklara başlamıştır. 'numaralı ahşap evler istimlake da- mahviyeti o kadar sonsuz olmasay-
ıvard .. 1·· b" h'l d"l · t• dı, arkadaşımın kim oldıığunıı söy-t>ıJını . "ll.J ınaların haritaları ya- ı e ı ınış ır. • 

'11 a· ş, ı:adı gayrisafileri çıkarılarak ı Bu :mrctlc Adliye sarayı sahasına Zerdim. 
Yet ıd • işte bu arkadaşım. geçen giin ba-cu,... are heyetine ve daimi en- isabet c:den l 6 ev ve dükkanın sa -

"•Cne .. na. Victor Hugo'nun, Balzac'm ölii-
h . gonderilrnış· tir. hiplerine bugün Eminönü Kayma- .. 
ou münc dair olan bir yazısını gosterdi. biııa ~radı gayri safiler üzerinden kamlığı tarafından tebligata başla- Yazıda liugo, ölüm döşeğinde yatan 

~etleri hesap edilerek em- nacaktır. z · tt. -· · l t ---..:;..:.;;::;::!,;:..:;.:::.:.::.:.:;:...=:....~:.:;.~~------------ı Balzac'ı nası zıyaret e ıgını an a -

f( d k 1 A b d tıktan sonra. şöyle diyordu : 
Q l .ö Y g aşın Q c Eve döndüğüm zaman - o gün C pazardı - bPni birkaç kişi bekliyor-
ll Tn i /erin in Çeşmeler du. Bunların arasında, Türkiye Mas-

'>'t Jahatgüzarı Rıza Bey, İspanyol şairi 
l <ıniiri Tamam Navarette ve İtalyadan sürgfın edil-
81, miş olan Kont Arriv:ıbene vardı. 

••dcrvan için 9 bin Susuz mahalle Onlara: 

l't lira harcanacak kalmıyacak c - Efendiler. dedım, Avrupa, bü-
lind ad'.köy Vakıflar Müdürlüğü dahi- Belediyece yaptırılmakta olan Ter- yük bir zeka kaybedecektir. 

ekı ca ·1 kos çeşmelerinin inşaatına devam e- cBalzac o gece öldü. Elli bir yaşın-da ba 1 rnı erin tamiratına yakın- da idi.• 
e:ı~. ş anacaktır. Bu mıntakada 15 dilmektedir. Birçok semtlerde inşa-
-...ıııı tanı· atı bitmiş ve halen şehrin pek az Arkadaşımın yii=t1ne baktım: 
§lfleri ır edilecektir. Bunların ke- kısmındaki inşaat kalmıştır. İnşaatta - Görüyorsun 11a, dedi. o zaman 

h :tapılrnıştır. · b' d'k Hl•golarla, Bal~acla1·la alakadar o-ounıar Ü her semtin bir çeşmesı ıtme ı çe • .. 
dei atik tn~yanında sküdarda Val- diğerinin yapılmasına başlanmadı- lan, edebiyat ıilemine girip çıkan bir 
bunı ' Çınm camileri vardır ki gvından inşaat betaelle ilerlemekte- Tiirk t·armıs. Acaba bu Rıza Bey 

arda ..... ~h. . . d'l • 1·1· b 1. t Cek V •uu ım tamırat ıcra e ı e- dir. Eylulün nihayetine bdar bü - kim? Belki bir eser ı an ıraı-=mış ır. 
tııtt; aldc caıniinin yalnız şadırva- tün semtlerin çeşme inşaatının ikmal Merak edip durııyorum. Seıı biliyor 
l1aca~ttarniratı için 9 bin lira harca- edilmesi kararlaştırılmış olduğun - musun ? .. 

Usk~rd. dan gelecek ay )>aşından itibaren her Bilmediğimi ve Hugo'mm bıı ya-
ltıirat arda Altunizade camii ta- semte Terkos suyu isalesine başla - zısmı ilk defa olarak gördüğiim1! 1 

da bitmek üzeredir. nacaktır. söyledim. Lakin ayni merak bana da 
lllı aşılanmıştı. Balzac 1850 sen.esinde 

B eykozda Deretcki köyünde bulu nan Karakulal• suyu na.mile maruf 
memba suyu yüzünden Evkaf id rıresile Dereteki köyü halkı arasında 

bir ihtliıf çıkmış ve iş mahkemeye intikal etmiştir. 
Elde mevcut Yakfiyelere naznran vakıf olduğu anlaşılmakta. Dcr<?

teki köyü ahalisi ise bu suyun köye ait olduğunu iddia etmektedir. Ev
kaf idarcsile köylü arasında bu yüzden ihtilaf çıkmıştır. Bunun üzerine 

ı Kndıköy Vakıflar Müdürlüğü elde mevcut vakfiyelere istinad eder<:k g:-
1 
rek suyun müsteciri Salahattin ,.e gerekse köy ahalisi. ~ley~ine :tJ~k.u
dar Hukuk mahkemesine müracn::ıt ederek suyun kendısınc ıadcsını ıs
temektedir. ... 1;1~;.,;;·;1~·; .... ., ................. T ... St;;;;~;;ı; ................... .. 
imarı Verilecek 
Meselesi 

Bir kısım işleri hUkQmet 
ı Uzerine ahyor 

İstanbulun imarı meselesi, mesela 
liman gibi, esaslı ve mühim mnsrafı 
mucip biiyük işler, bazı Vekaletleri 
alakadar eden ve şehirde mühim de
ğişikliğe sebep olucak işler ve Bele
diyece doğrudan doğruya yapılacak 
i~ler olmak üzere üçe aynlacakhr. 
~ 

Bunlardan ilk ikisine ait masraflar 
hükumetce \•erilecek ,.e bu suretle 
Hükumet: istanbulun imarına geniş 
mikyasta iştirak eylemiş ve imar i
sini kolaylaştırmış olacaktır. 
~ Belediye de kendi uhdesine teret
tüp eden i~i yapacaktır. 

Parti 
Kongreleri 
Başlıyor 

Ocak kongreleri 1 Birinci 
te,rinde yapılacak 

Konser 
Halk geniş şekilde 

rağbet ediyor 
Beyoğlu Halke\•i tarafından Tak

ı sim stadyomunda 250 amatörün iş-

tirakile bir orkestra konseri verile-
ceğini evvelce yazmıştık. 

Bütün hazırlıkları ikmal edilen 

müzik gecesi için 18 eylfıl cumartesi 
akşamı intihap edilmiştir. B u gece
ye Konservatuvar profesörlerinden 
Sezai Seyfeddin Asal ile Nurullah 

Şevket iştirak edeceklerdir. Halka 

garp tekniği üzerine yapılmış halk 
bestelerini tanıtmak için yapılan bu 

geceye geniş mikyasta iştiraki te -
min edebilmek için bütün tedbirler 
alınmıştır. Yarın ilk provalar stad
yomda yapılacak ve cumartesi ge
~esi konser verilecektir. 

YUkaek muallim mekte
bine ahnacak talebe 

Yüksek Muallim mektebine talebe 
kayıt ve kabul edilmesine başlanıl-

bir S uriyeli He, bir bahçede, bir ve
sile ile konuştuk. Komsu memleket
ten gelen bu ziyaretçi 15 gündür İs
tanbulda olduğunu söyleyerek, şun
ları anlatıyor : 

- Türkiyenin güzelligini, öteden
beri duyar, işitirdik. Fakat gelmek 
için bir fırsat zuhur ~tmemişti. Yeni 
rejiminizin yaptığı emsalsiz işler ve 
başardığı büyük eserler ve medeni
yet tezahürleri karşısında havret 
doğrusu, ne yalan söyleyeyim, Tür-

kiyeye gelmeden evvel, Cumhuriyet 
idaresinin memleketinizi bu kadar 
değişik ve tam manasile modern ve 
medeni bir hale soktuğuna inanını· 
yorduk. Türkiye tamamen bir Av-

· rupa memleketi olmuştur. Şarkla, 

arasında dağlar kadar fark var.• 

Komşu Suriyeli seyyah, hayran· 
lığını uzun uzadıya anlattıktan son· 
ra, şunları ilave etti : 

- Yalnız burada hayat çok pahah 
Yemek, içmek, gezmek, eğlenmek,' 
yatmak, kalkmak, giymek her şey 
pahalı ... En ziyade nazarıdikkati cel

beden şey suyun pahalılığıdır. On 

beş gündür İstanbuldayız.. geziyo· 
ruz. B urada, Boğazın meşhur balık
larını yemiye geldik. Her gün bol 

bol balık yiyoruz. Tabii fazla da su 
içiyoruz. Bahçelerde, gazinolarda, 

bir buçuk bardak su a lan bir şişe i 
çin 10 kuruş alıyorlar. Buna bir türlü 
aklım ermiyor .. Neden su bu kadar 

pal13lı? Üç arkadaş bir yere gidiyo
ruz. Bir iki saat oturup ikişer şişe su 

içiçnce, yalnız altmış kuruş su pa -
rası tutuyor. Yemek, ~çmek parası 
ayrı .. halbuki, duyduk ki, İstanbul-
da, gayet bol ve çeşitli içecek iyi su
lar varmış .. o halde, neden bu kadar 
pahalıya satılıyor? ... ihracatı Tu·· rk vapur- ~~~üe::~:1a~~;~~t~ii~:~m~ı~:rı;~~ ~~ 

caba kmıdı? Sonra Hugo. italyadan 

Halk Partisi vilayet ve kaza kon
greleri iki yılda bir içtima ettiği için 

bu yıl toplanmıyacaktır. Bu sene 

yalnız ocak ve nahiye kongreleri iç

mıştır. Kayıt işleri 4 Teşrinievvel 
akşamına kad::ır sürecektir. Bu mek- Yabancıların, memleketimizde gör
tebe girmek isteyenler hangi züm- dükleri şaynnıdikkat değiriklik ve 

ları 
siirgiin edilmiş bir kont Arrivabene-

ya pa ca k den de ba1ısed~tıor. Rttgfüı. eijer ya
mlmıyorsam. lstanbulda f tal ya Se
faretinde bu namdn lıir zrıt vardır. 

tima edecektir. 

reye girmeye talip iseler, bu arzula- 0~~n ~a~~~~~- hayat ~ahalılığı ''ar .. 
rım evvelden bir beyanname ile mek- Bırıncı goruşu daha zıyadc hayran-

Y.ehz• l t• k J Otnmnb il t·eya başka müsaba1:a1ar-

Ocak kongrelerine 1 Birinciteş -
tep idaresine bildireceklerdir. lık verecek hale sokmalıyız .. fakat, 

ikinci görüş, bizim zararımızadır. 

'' vapur ar ge lTlCe ye auar aa mm·affabvetıeriııi işitiyorum. 
Şi Bıı sntırları 1ıazmaktan maksadım, 'ndilik bazı tedbirler alınıyor Rıza Bey hakkmda malumatı o1an 

rinde başlanacak, 12 sinde nihayet lngUtereye yaf sebze 
verilecek, nahiye kongreleri de 15 sevkiyatı 

Birinciteşrinde başlanacak, 30 da ni- Londrada çıkan (Büyük Britan -

k• ellll . bir kimse varsa, malttmat almak ü-
lYj na e~etimiz limanları ile ecnebi yerl~r arasında Tu:k vapu.rl~rı ı_le midiledir. Böylece. hem l'ir merakı 

hayet bulacaktır ya ve Şark) m"cmuasında okun~u-
Ocak ve nahiye kongrelerinin top- ğuna göre bu yıl ilk defa olarak In

lanacakları yerler ve saatleri göste- giltereye de ihraç edilen yaş mey • ' k~ıyat yapılması için girişilen esaslı tetkikler netıcclenmıştır. Bıl- tatmin etmiş olacağım. Jıem de, bel
lli~d=ılli ihracat m~Uarımızın hariç limanlara taşınması ihracat me\'- ki - eğer o zamana ait bazı eserleri 

~a başlıbaşma bır deı't olmak tadır. ~ . . . varsa - bunlardan miistcfid olabile-

ren bir cetvel hazırlanmaktadır. valarımız orada da beğenilmiştir. 

-- Fakat İngiliz piyasaları malivet ı.... hancı firmalar bu mevsimlerde -bu yaz oldugu gıbı- ekserıya fıat-
"ll'J. arı ccğiz. l'iııdt> lırznakta ve seferlere de miktarı kafi vapur tahsis edemedikle-

Hayvanların muaye .. fiatını biraz rahaıı buıdukıarından 
nesi başhyor maliyet fiatını bir miktar indirmek ~ tüccarlar bir çok zarar görmektedirler. . . . . 

l'ı ld Gllaıırnızın tam zamanında ve ucuza nakledilmesı ıçın Denızyolla
~da~es~ vapurlarının mevcut kadro ile kafi gele~iy.eceği anl~şıld ı -
lııtı~n ş~dilik Almanya.ya ısmarlanan vapurla.r gelı~cıye kadar ıhraca-

ll Yıne ecnebi vapurlar la yapılması zarurı oldugu anlaşılm ıştır. 
~arıy~ tnünasebetle memleketimiz l imanlarına sefer yapan yabancı kum
~~llla arından bazılarile yapılan temasta bu kumpanyalar daha fazla ve 
, ,,11 ~anı vapur tnhsis edeceklerini \•adetmişlerdir. 

Fikret Adil 

Sellnik sergisine davet 
edilen zevat 

Yeni açılan beynelmilel Selanik 
sergisi miinasebctilc memleketimiz· 
den bazı zevat Yunan hükumeti ta-

Görülen lüzum üzerine bütün yük suretile önümüzdeki sene f ngilterc
ye mühim miktarda yaş meyva sev
kiyatı yapılacaktır. 

1 hayvanlarının muayeneleri yapıl -
masına karar verilmişti r . Muayene
lere av baş ı başlanacaktır. B ir tali· 
matname hazırlanmaktadır. Mudanyaya bir gezinti 

Kızılay Beşiktaş Kurumu tarafın
Noksan pul kullanan dan iinümüzdeki pazar günü Mudan-.. ,.,, .. 

~ ıı1ı ıı 111ıı ı 11ıııı11 111n11 •111ııııııumıııııııııı ıı ııı ı ıııı111111ııı1111111 1<ını11111111111111ııııııı"11mt1111 nıımıuı11 11111111u11ıı" 

l emurların Mekteplerin 
rafından resmen sergiyi ziyarete da- müesseseler var mı?. ya yolile Bursaya büyük bir tenez-
\•et edilmişlerdir. Pul müfettişleri şehrimizdeki ban- züh tertip edilmiştir. 

Ezcümle da\•etlilerden İktısad Ve- o · h • b' la sabak 

t;,.a.zları Teftişi 
b4t"-a11ıelesi Artıyor 
'~• "t ŞQrasına yapılacak idari ve tedris safhalar1 

1 ııe:lll lllUracaatla r 
~'\ ~ Urlar tarafmdan Şurayı Dev
~ın~ıla~~k temyizen itirazlar 
~%~.işı~ dun yeni bir karar tebliğ 
~~ ır. 
"' ltarara .. . b k . 

~ '' 1'ar gore ınzı at omısyon-
Jc L atları alevhine temyizen tet-

1'-· 'Çin n -
~ ta~:-. evlet Şürasına yapılacak 

tırıcıe ~tler aynen idari dava mahi
~i:h telftkki edilecektir. 
~ «erıaı 
~ Vi~ ·r eyh alakadarlardan bu 

11• t11 ~ 1 ırazJarı için peşin harç ile 

gözden geçirilecek 
Akalliyet ve ecnebi mekteplerinb 

önümüzdeki ders yılı esnasında da
ha sıkı bir kontroln tabi tutulmasına 
karar \•erilmi~tir. Esasen bu mek -
teplerde ihdas edilen müdür mua -
vinlikleri ile kültür derslerinin eski
sine nisbetle daha iyi bir murakabe 
altında bulundurulması temin edil-
miştir. Ayrıca müfettişler \•asıtasi
le de diğer tedrisat ve idari hususlar 
teftiş ettirilecektır. 

Ilı. haaYdıye, tebligiye, tezkere ve 

tcı alınacaktır. ikmal imtihanlara 
S>ı--:,- yapıhyor 

8J posta Si Beyoğlu H alkevinden: 

h-ıl\~lar .11(8ldırıldı 1 - 1936 - 1937 ders yılı içinde Be-
trıı ~ıl ilkı e Yörükali pliıjı arasında yoğlu Halke\·i kurslarına devam e
\: etı(!li defa ihdas edilen vapur den ve ikmale kalan talebeler için 
3 ~~i ille ep:y rağbet görmüştür. ikmal imtihanları aşağıda yazılı gi.in
~ al'ı gunıerde günlük hasılat, lerde yapılacaktır : 

~' ı,. geçrn ......... : • d ·· ) R" · 16/9/93"" be <! so "••uŞ ıse e pazar gun- a ıyazıye : • ı pcrşem 
~ lltrı~ aylarda bu hnttın masrafı günü; 
~ %-ıı Ur. b) Teknik resim: 17/9/937 cuma 
tı..~(! t~cı ar €elınesi ve Adaya gez- günü; 
tıı lı:ı; .. i~.e~.in azalması sebcbile c) Elektrik : 18/9/937 cumartesi 
~~· 0

tukali postası Jağvedil- günü. 
~ b \i~Q 2 - İmtihanlar sözlü olacak, tam 
~\ l:t İsJc~eki Yaz, Heybeli plajına saat 19 da başlayacakt ır. 
~~ b\tray e Yapılarak küçük vapur- 3 - Talebe hüviyet karnesi yanın-

ttt. a da uğraması temin edi- da olmıyanlar imtihana alınmıya • 
caktır. 

•-

ka ve büyük şirketlerin muamelatı- gun ususı ır Yapur -
kaleti Si.}·asi Müsteşarı Ali Rıza Tö- 1 • ':\ır d n aya g"ıdı'lecek ve ha 

nın ehemmiyetle tetkikine devam eym ıVıu a Y -rel ile İzmir Valisi Bay Fazlı Güleç b · 1 
edilmektedir. Bu ara bazı yerlerde, zırlanan yine hususi oto üs ve tren e yarın Seliıniğe hareket edeceklerdir. -

Trakya Umumi Müfettişi General eski muamelelerde kasden noksan Bursaya \'arılarak şehir gezilecek
Kazım Dirik te ayni maksatla birkaç pul kullanıldığı müfettişlere ihbar tir. Ayni gece saat onda İstanbula 
güne kadar Selaniğe giderek bfr haf. edilmiştir. Yeniden şehrimize üç pul dönülecektir. 
ta kadar kalacaktır. müfettişi gönderilmiştir. 1 
=================~======== Cınarcı~a vapur i•liyor 

· E ı·LE Mu·· CADELE Yalova kadar güzel Ye latif olan 
HIL (Çınarcık) mesiresine halkın rağbe-

FI rl n 1 arda Y U •• z 1 erce ~:~o~~;,~:~~~~a~~:: :~~~~~~,~~d;~: 
u~ramasını kararlnştırmış ve bır kaç 

boz U k ekmek günden beri bu knrarın tatbi.kine ge-v ar çilmiştir. 

1 

İstnnbuldan f:?İdcn vapurlar hem 
sabahleyin giderken, hem akşam 

Yapılan te-'tişlerde ..eena ekmek dönerken {Çınarcık) ada uğ~ayacak 
J 

1 

J 
1 

lyolcu götürün getireceklcrdır. 4rancalalar müsadere edildi -
Ve ./ 

4 

Eserleri olan memurlar 

E minöni.ı kazası dahılindc Bele • 
diye zabıtası kontrollarına de

vam etmekte olup Belediye nizam
namesine riayet etmiyen esnaf ile 
sıkı bir surette mücadele etmekte-
dir. 

Belediye zabıtası mmtaka dahi -
Jindeki fırınları gece \"C gündüz ani 
olarak teftiş Ye kontrol ederek te -
mizliğe riayet etmiyenlcri tecziye 
etmektedir. 

Bunl::ır meyanında yapılan ani tef
tiş neticesinde zir fırm pis görül -
müş ve fırın sahibi tecziye edilmiş
tir. 

Bundan başka fırınlarda hamur 
ekmek görülerek 215 kilo ekmek, 2:1 
kil o francala, 40 k ilo p·ı sta müsade-

re t'dilerck imha edilmi~tir. 
Yo.ğurtc;u ve sli t~ü di.ikkbn1arında 

yapı l an teftiş nc>ticcsinde de bozuk 
peynir ve yoğurt sattıkları görüle
rek 20 kilo peynir, 10 kilo yoğurt ta 
müsadere edHerek imha edilmiştir. 

Dün Belediye zabıtası Bal ı khane 
civarında dolasarak fena balık satan 
ve caddeleri işgal edenler hakkınd:ı 
takib:ıt yaparak tecziye edilmiştir. 

Belediye zabıtasının yaptığı taki

bat neticesinde, bunlardan en mü -
himmi olarak Yenicami avlusunda 
seyyar satıcılık yapar görü nen v~ 

muhtelif şekillerde dolandırıcılık, 
tavcılık gibi hadiselere sebcbiy~t 

H?ı en bazı killlseler de buradan u
zaklaş tınlmıştır. 

Eserleri mevcut ohın Devlet me-

murlarının sicil dosyalan na konmak 

1 
ve karnelerine işaret edilmek üzere 

her niishasından ikişer adedinin ait 

oldukları Vekaletlere gönderilmesi 

butün dairelere tamimen bıldiril -
miştir. 

Tuz ihracallmız arhyor 
Tuz istihsal ve ihra('atımız büyül: 

bir hız ve faalivetle artmakta -

dır. Yakında memleketimizd<>n J a-

ı ponyaya .mühim mikt~r~a tuz ihraç 
edilecek l ır. Bu hafta ıçınde Yugos-

1 

Javyaya da 3000 ton t uz ilmıc edil
miştir 

Halk Filozofu 

Beledfyede 19 sahipleri 
Belediye Reisi, iş sahiplerinin Be

lediyenin bütün şubelerinde memur

larla temas etmelerini yasak etmiş
tir. Bunlar ancak alakadar şube mü

dürle.ri veya munvinlerine müra -

('aat edeekr işlerini takip edebilecek
lerdir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Umumf 
Müesseselerin 
Kontrolü 

Bir okuyucumuz matbaamıza 
geldi. Geçenlerde tavanı çöken 
bir sinemadan bahsederek, bir 
kısım inşaat ve tamir işlerini Ü
zerlerine götürü alan kimselerin. 
ne diplomalı mühendis, ne de hat
ta, ruhsatiyeli kalfa olmadıkla -
rını söyledi.. hatta. yıkılan sine
manın da, böyle ehliyetsiz birisi 
tarafından yapıldığım ileri sii.r -
dü. 

Hatırlardadır lci. geçenlerde de, 
Samatya sahillerinde, bir gazino
nun denize bakan tarasası yıkıl
dı. Birçok insan denize dökü'ldii. 
Biz. ehliyetsiz kimseler tarafın
dan bu gibi insaat t•e tamiratın 
yapıldığına ihtimal ı•ermek iste-

miyoruz. Fakat, böyle lıall.ın top
landığı umumi yerlerdeki bina 
çatılannın, döşemelerinin fenni 
muayeneleri yaoılıyor mıı. yapıl

mıyor mu, onu da pek kcstircmi
yorıız. Söylemek istediriimiz şey 
sudur : Tıpkı otomo'biller gibi, 
höyle umumi mıiessesc t•e bina

lar da, hiç olmrızsa, seııede bir de
fa tımtımi bfr f<>nni ve sı1ı1ıi mua
yeneden geçirilmelidir, diyortız. 

Bıı gibi yerlerin inşa ve tamirle
rinde de alô.kodar fen dairesi, da
lıa 2iyade titiz dat,ranmaltdır. 

Birçok kimselerin sı1ı1ıat ve 1ıa-
11atile alakadar olan bu gibi yer
ler hakkında en ufak müsama1ıa

mn bile çok biiyük zarar uerebil
mek istidadında bttltmduğıına ka
niiz. Bi~den söylemesi. .. -



Filistin 
--~-=~~~~~----~-- ----•• 
Uçe ayrılacak mı? AŞKLARI . 

Y azan: Reşat Feyz~ 
ZAMANE 

Irak hükümeti 
:taksime razı değil Fllls tfn de Y a hudi talebe 

marongozluk dersinde 

S
üheyla, Göztepedeki köşkleri
nin dört duvarı arasında ha -
yat geçiren, bahçenin yeşil 

ağaçlarından başka bir şey görme -
miş, tanımamış bir kızdı. Yaşı, bu ey
lUlde 19 olmuştu. O, şimdiki spor -
cu, atılgan kızlardan değildi.. Daha 
küçük yaşta okuduğu bir takım içli 
romanların tesiri altında kalmış, kal
binde melankoli yer tutmuştu. Şair 
ruhlu idi.. Geceleri, elektriği söndü
rür, odasının penceresinde oturur, 

! 

Arap kongresinde bu yüzden şiddetli münakaşalar 
Filistinde onye di sene sürmüş o- 1 karanlık bahçeyi, ağaçların hışırtı-

. h sını dinlerdi. lan Ingiliz mandası bu suretle ni a-
yet bulacak olsa bile yeni idarenin Sühcylci güzel bir kızdı. Mavi göz
tatl>ikatı için zaman geçmesi iktiza leri, uzun kırpikleri, uzun boyu var
etmektedir. dı. Onda temiz, saf, ince bir ruh hfı-

Filistinin Arap Krallığı namı al- kimdi. Melalden hoşlanırdı .. Bu ya
tında ayrılacak olan kısmına hüküm- şa geldiği halde, henüz, eli hiç bir 
dar olarak Maverayi Erdün Emiri erkek eline de[,rrrıcmiş, sevmemiş, bir 
Abdullahın kral olacağı ise çoktan- gönül macerası yaşamamıştı. Onun 
beri söylenmektedir. ideal tanıdığı bir aşk vardı. .. Me -

IRAK HÜKÜMETİNİN lfınkolik, lirik, pliıtonik bir aşk ... 
Al4DIGI VAZIYET 1Böyle bir aşka belki muhtaçtı. Fa -

Irakta yeni bir hükümet değişik - ı kat, bugünün çapkın, bir daldan bin 
dala konan genç erkeklerine itimat liği olduğu malümdur. Geçen sene 

iktidar mevkiine gelmiş olan Bc>kir ledemiyordu. Emin idi ki, bu gcnç
Sıtkı Paşanın geçenlerde öldürül - lerden hiç biri, Süheyl:ının gönlünü 
mesi ve kabinenin değişerek Sü _ dolduramıyacak, onun istediği te -
leyman Bey Hikmetin yerine Cemil miz aşkı ona \'eremiyecekti.. 

K u mlu, dar yolda ilerliyordu 

lığın içine karışmak için, epeyce te- lfının yanına geldiği vakit. gözlet 
reddüt etti. Adeta utanıyordu .. Hat- nin içinde manalı bir gülüms~nıc ~ 
ta, içinden, birden dönüp gitmek, e- dı. Boyuna Nuri ile dans edi) 0~ 

1 vine kapanıp, semasız odasında yal- Sil hey la, nrkadaşının bu haline 
1 

nız kalmak arzusu belirdi.. için gülüyordu. Nuriye dikkat c 
Kumlu, dar yolda düşünerek iler- Bu, yakışıklı bir gençti.. i.,im gııd 

liyordu. Bir an durdu. Bir ağacın göv- hakikaten iyi kutlulanıyor, dıyc ıJ! 
desine yaslanarak, yaprakların ara- şündü .. Süheyl§, bir kenara ot e 
sından kalabalığı seyretti. Kimler muş. dans edenlere, genç kızları~ 
!vardı? .. Misafirleri evvela, şöyle u- rafında pervane gibi dönen delıııı 
zuktan tanımak istedi.. lıl~rn, sık yapraklı agaçların 3 cıı 

Caz, güzel bi rvals çalıyordu. dogru, teker t~ker kaybolan ıfi (. 

Flllstinde bir Yahudi mektebinde yemek sofrası .. 

Bey Medfainin geldiği de mali'ımdur. Arasıra. arkadaşları gelir, SUhey
Yeni Irak kabinesinin İngiltere ile lfıya uzun uzun, kalb maceralarını 
olan münasebatı Irakta şimdiye ka- anlatırlardı .. Bunlar, genç kıza göre, 
dar iktidar mevkiine gelmiş olan ka- birer • şk macerası değil, çirkin, iğ -
binelcrin siyasetinden başka ol mı- renç, bayağı ŞC) lerdi. Arkadaşlarını 

1 
Bir aralık, yanıbaşında bir hışırtı lere, onları takıp ederken, be d 

duydu .. ürkmüştü. Karanlık içinde>, 
1 
memek için, başka islikametle\sı 

dönüp arkasına baktı .. üç adım Cite- 1 gi.den e:·.k:_klere ~~kıyordu~ .:t se\ 
de, kalın gövdeli bir ağacın altında, Zışnn, koyun en guzel erkegı b'' 

L übnanda toplanan Arap Kon -
gresi işini bitirerek dağılmıştır. 

Bu kongrenin resmi mahiyeti olma -

makla beraber Suriye, Mısır ve Irak
tnn gelmiş murahhasların iştirakile 
bu toplantıda uzun uzadıya müza -
kereler cereyan etmiştir. Kongrede 
Arap milliyet cereyanının kuvvet -
lenmcsi ittifakla kabul edilmiştir. Bu 
kongreye daimi bir mahiyet vermek 
suretile Arap milliyeti için nasıl bir 
istikamet verilmek Hlzım geleceğinin 
ileride bu daimi kongreye bırakıl -
m. sına karar verilmiştir. 

Bu toplantıda Filistin meselesi 
ınevzubahs olmuştur. İngilterenirı 
Filistin meselesinde bir an evvel 

kat'i bir hattı hareket kabul ederek 
bu memleketin mukadderatı hakkın
da ona göre karar vermesi istenmiş
tir. 

İngilterenin Filistini üçe ayırarak 
dağlık kısmını Arabistan Krallığı ve 

dinler, onlara acırdı .. Suheyla, askı 
yacaktır. 

Iraktaki vaziyeti burada hatırlat- 1 böyle tanımak istemiyordu. Onun 
maktan maksat ise Filistinin mu - kafasının içinde bambaşka bir sevgi 
kadderatına !rakın Uıkayt kalmıya- vardı .. Fakat, henüz bövle bir sevgi 
cağı malum olduğundan bu sefer ile yüreği çarpmamıştı. 
Lübnanda toplanan kongre kararla- Bir gündü. Süheylanın arkadaşları 
rma !rakın resmi ve gayri resmi me- yine geldiler. Genç kıza: 
hafilinin de alakadar olacağıdır. - Süheyıa, dediler, yarın gece 

Irak Başvekili Cemil Bey Medfai mutlaka Zişanın evine geleceksin .. 
yeni beyanahnda Filistinden ba _ gelmezsen çok ayıp edersin .. bir da-
hisle demiştir ki: ha Y.9züne bakmayız. ,, 

- Filistin Arap devletlerinin bir Zişanın, isim günü idi. Bunun için 
cüz'üdür. Bu devletlerin bir kısım bir eğlence tertip edilmişti. Zişanın 

babası zengin bir avukattı. Yarın akarazisinin ayrılmasına razı olmıya -
şarn köşkün bahçesinde büyük ve 

cağız.> 
Cemil Bey Araplığın hukukunu çılgın bir eğlence yapı1acaktı. 

Süheyla, Arkada larının ısrarına 
Milletler Cemiyeti nezdinde müda-

B . y d' k bl d dayanamadı: ır ahu ı me te n e faa için de Cenevreye bir heyet gön-
resim dersi derileceğini söylemiştir. - Peki, gelirim, dedi.. 

,,,,,,,,,ıı ı ı• ••••••••••nuıı••••••••••u•ııııııııuıııı••••••• •• • • • ıı ırııııııı ıı ır111111111 1 1 11111111111rıı1 1 • •• • ••••••• • ••••• • •• •••• •• •11•uıııııııı ııı ıı ıııı ııııııu Fakat, bu kararı istemiyerek ver-

Lil şehri meclisi 
Azası aşcıhk 
Y~pıyor 

Amerika Reisinin 
Annesindeki 
Sağlam kalp 

mi~ti . Oraya gidecek, fakat, eğlene

miyccekti. Bir takım züppe insanla
rın içinde, muhit, onu sıkacaktı. 

••• 

1 · · N · ·d t b··t·· kal9 
yere oturmuş iki gölge gördü. Sü- mıştı.. urı, a e a, u un o dı · 
heylfının, dönüp onlara bakmasile, lık içinde, nazarı dikkati cel~ııılB 
gölgeler kalktı. Bir kız, ayaklarının y~rdu. Halbuki ~işan, o kada\di. 
ucuna basarak, koşarak SüheyJfının guzel denecek bır kız da değı dl 
yanınn geldi. Bu, Zişandı. Güliiyor- Süh~ylfının içi sıkılmıya b:şıs r· 
du. Biraz şaşkın bir hali vardı. Par- Biraz başı ağrıdı. Bu gürültülU ~s· 
mağını ağzına götürerek Sühcylaya, den kalkıp gitmek. köşkün ön t ıı.ıt' 
cSus .. :ı. der, gibi yaptı .. Arkadaşının fındaki koltuklarda tek başına o e~ 

k · ··k· t' · a·nJefll e!Jerini tuttu: ma , gecenın su une ını ı ··tii· 
- Geldiğine çok iyi yaptın Sühey- istedi. Ağır ağır köşke doğru ytJ 9' 

lci. Yalnız senden bir ricam var. Be- 1 yordu. Sık yapraklı bir ıhlaın~r ıcr 
ni Nuri ile burada gördüğünü kim - ğacının altında, yol kenarında bır ref• 
seye söyleme.. nape gözüne ilişti. Bu şairane.? de 

Süheyla sordu: hoşuna gitmişti. Kanapenin üstul1r, 
- Nuri kim?. oturdu .. Zi~anı, Nuriyi düşünüY0 r· 
- Komşu köşkte oturuyor., ho~u- du .. Hakik~ten biribirlerini seviY

0 

ma giden bir çocuk.. Jar mı, diyordu.. ..
11 

- Görmedim bile .. ha .. yanını:Jaki Beş on dakika geçmişti. ı<?~~it' 
gölge o muydu?. arkasından doğru, kollarını .b~t ~ 

- Evet .. biribirimizi çok seviyo- ]erinin omuzlarına atmış, ıkı dl• 
ruz. amma, kuzum SüheylU, kimse- geliyordu. Biri erkek, biri kadı~ıl 
ye söyleme, olur mu?.. Süheyla dikkatle onlara bakıY0 • 

- Peki söylemem.. Onlar, Sühcylüyı görmüyorıard~ 

sahil tarafını Yahudi cumhuriyeti fransanın Lil §€hri şehir meclisi 
namı altında müstakil de\•Jetlere ve- azaları bir iki gündenberi eşle-

Birleşik Amerika hükumetleri 
Cumhurreisi Rooseveltin ihtiyar va
lidesi bir müddettenberi Pariste bu-

Köyün genç çocukları, Göztepenin 
en güzel kızı Zişanın isim günü için, 
bir caz takımı yapmışlardı.. Köşki.in 
bahçesi kahkahalarla inliyordu. Bir 
sürü genç kız ve erkek, dans edi
yorlar, ağaçların altında dolaşıyor

lar, gülüşüyorlardı. 

Bu esnada, Nuri ağaçların altın - lıe ... Bir aralık, yolun kenarında ,)' 
dan, genç kızların yanına doğru gel- ıd l b ı t f1 l yapt u ar.. aş arını, a an arın . et• 
mıştı. 

1 
ıarı arkasına saklıyarak öpilş~~ır 

rerek Kudüs ile hıristiyanlığın mu- rılc beraber aşçılık yapmaktadırlar. 

kaddes bildiği makamları kendi ida- Bunun sebebi pek basıttir. Lil şehri, lunmaktadır. Madam Roosevelt Pa-
resi altında tutmak istediği hakkın
da evvelce çıkan proje malümdur. 
Bu proje esas itibarile gerek İngil
tere ve gerek Milletler Cemiyeti me
hafilince kabul edilmiş sayılabilir. 

Yalnız halledilmesi lclzım gelen bir 

mesele vardır ki, o da bu taksim işi
nin na.5ıl olacağıdır. Hudutların, bil
hassa askerlikçe mühim olan yerle
rin tayini, nereye ait olacağı çok 
mühim olduğu gibi mesela yahudi
lcre verilecek yerde kalacak Arap
lnrla, Araplara verilecek yerde kala
cak yahudilerin mübadelesi vardır. 
Bundan başka yeni teşekkül edecek 
olan Arap devletine paraca çok yar
dım etmek lfızım geliyor. 

Tefrika No: 7 
- E .. bu çareyi düşünmek vı> bul

mak, biraz da dostlarımızın vazifesi 
değil mi ekselans ... Büyük ve sadık 
muhibbim, Kayzer Vilhelm hazret
leri, 1stanbula geldikleri zaman, biz~ 
bir çok şeyler vaad etmişlerdi. Her 
meselede bize karşı büyük yardım-

larda bulunacaklarına söz vermiş -
lerdi. .. Halbuki bugün en daraldı -
ğım bir zamanda, bu vaadlardan ve 
sözlerden hiç bir eser göremiyorum 

ve doğrusunu isterseniz, bunun için 
de çok müteessir oluyorum ... Bilir
sıniz ki, ben, haşmetmaabın hiç bir 
arzusunu reddetmcmiştim. 

Abdülhamit, yine sükut etmişti. 
F akat bu son sözlcrile, Haydnrpaşa-

altı bin çocuk için bır kamp kur - riste bilhassa sergi ile çok alaka -
dar olmaktadır. Madam Roosevc1t 72 muş ve bu çocukları yedirmek için 

her ti.irlü tertibatı almıştır. Fakat yaş.~ndadır. Pariste t~yyarecilerin pa-
.. . . . . • raşutle tayyareden ındtklerini gö -

gunun bırındc altı bın çocugun ye - . ·· k ·· 1 h · 1 runce pe mu c assıs o mus ve: 
mcğini pişiren a~çtlar, gündelikleri- Ah b d k a· · ·b .. ı . . . - .. en e en ımı oy ece 
ne zam yapılmasını ıstem1şler, ıste- yukarıdan aşağı .atabilsem!. demiş _ 
dikleri kabul edilmeyince grev yap- tir. 
mlşlardır. Bunun üzerine Şehir Mec- Böyle bir tehlikenin kalbi ıçın 
lisi azaları, •anlarında eşleri, kızları pek tehlikc1i bir şey olacağı söyle -

bulunduğu halde çocuk kampına gi- nince ihtiyar kadın · omuzlarını sil -
derek altı bin çocuğun yemeğini pi- kcrck şu cevabı vermiştir: 
şirmişlerdir ... Grev cl'an devam et- - Sizin de benim kalbim kadar 
dıyor. Çocuklar da etrafta dolaşan sağlam bir kalbiniz olmasını dilerim. 

karışıklıklardan bihaber bir halde Bu kalb oğluma intihap mücadelesi 
E'ğlcniyorlar ve sabah akşam yemek- esnasında yapılan hücumlara bile 
lcrini yiyorlar... mukav •met etmiştir ... 

Bağdat şimendifer hattının imtiyazı 
meselesile, İmparatorun ricası üzeri
ne Almanyadan satın alınan top, tü
fek ve cephaneleri hatırlatmak is
temişti. 

Sefir, Abdülhamidın ne demek is
tediğini derhal anlamıştı. 

- Şevkctmaab! .. müsaade buyurur 
musunuz .. bu konuştuklarımızı, ay
nen haşmetmaab Kayzer hazretleri
ne arzedeyim. 

Demişti. 

Abdülhamit, sefirin üzerjnde hasıl 
ettiği tesirden memnun olarak: 

- Çok isabet edersiniz, ekselfıns ... 
Şu halde, hnşmetmaab dostumdan 
cevap gelinciye kadar, İngiliz Sefiri 

ile yapmak istediğim mülakatı te -
bir edeyim. 

Diye, cevap vermişti. 
Abdülhamidin bu son sözleri, ade

ta bir tehdit mahiyetinde idi. Çünkü 
bu diplomat hükümdar, bu sözleri 
söylemekle: 

- Yani, size temin edeceğim men
faati, İngilizlere veririm, haaa. 

Demek istemişti. 

••• 
Almanya sefirinin avdeti üzerin -

'tlen henüz bir saat kadar geçmeden, 
Rusya sefiri, Mösyö Dö Nelidof gel
mişti. 

Abdülhamit, onu da Çit köşkünün 
ayni salonunda kabul et~ti ve, ona 

Süheyla, bahçeden içeri girdi -
ği vakit, daha ileri gitmek, elektrik 
ampullerinin berrak bir aydınlığa 
boğduğu çamların altındaki kalaba-

Zişan, Süheylaya: Yine ağır ağır, Süheylanın ot\Jl"' 
- Seni tanıştırayım, dedi.. Nuri .. 

ğu tarafa geliyorlardı. 
Süheyla... .,ı. 

••• Bir iki adım kalmıştı. GenÇ • 

Süheyla, onların yanından ayrıl

ch. Davetlilerin toplandığı yere gel· 
di.. Bütün kızlar, Süheylayı büyük 
bir hararetle karşıladılar.. Limona
ta, pasta ikram ettiler. Zisan Sühey-

=====================-=============-==ı 

birden Süheylfının orada oturduP 
gördü, hafif bir: , 

- A ... diye, kısık bir feryat JcO 
0 

parmak istedi.. koşarak Süheyl~ 
(Devamı 6 ncı ıagfa~ 

AŞK· KAN· GÜZE L~IK • MACERA· IHT(RAS · ve TERGÜZE~ T ŞAHESERi 

CEZA YIR BAT AKHANELERi 
Eli kanlı bir sergerdenin heyecanları~ dolu aşkı ve maceraları 

varın akşam 1 p E K ' t e - -
1 
da Almanya sefirine söylediği gibi sözlerinizi, şimdi bir telgrafla h;- ılaştırılması esbabını temin içi11, ~~~ 
bir mukaddemeden sonra: mctmaab imparatoruma arzcderim. da bulunan ecnebi nmiralleri11e 

- Rusya hükumeti, evvela şunu Demiş .. o da telaş ile Yııdız sara- hal tebligat icra kılınmasını, rr 
1
1akdir etmelidir ki; ben, seneler - yını tcrketmişti. 3 - Giritteki ecnebi konsoıosl3e. 
dcnberi Rusyanın kapılarını muha- nın, derhal Osmanlı hükumeti TJ'I ,., Avruı>aya meydan okuyan de 
faza ediyorum. Aziz ve halis dostum genç bir a vukat murlarile birleşerek, asayişin ia 
çar hazretlerinin komşuluk hatıra - muhafaza olunmasını] 

(ELEFTERYOS Vr:NiZELOS) sına hürmet etmek için hiç bir fırsatı Teklif etmişti, .J 
fevt etm"y u B ~ zl t hk'm" Abdülhamidin, Almanya ve Rusya ·~·s11 ı or m. oga arın a 1 ı Almanya hükumeti ise; RU5.ı t.P' 

ı·ç·n yu··z b' le c Jt d""k" o sefirlerile yaptıg~ı su iki mülakatın }<le il" ı , ın r e a ın o uy rum.. ~ bu teklifini aynen kabul ctıne . idil 
Fakat buna mukabil, çar hazretleri, iki hükumetin imparatorları üzerin- rab{?r, Yunan hükumetinin Qıı" e~ 
Yunanistanı himaye ediyorlar.. ve de nasıl bir tesir husule getirdiğini zırhlı, asker ve sair göndererrıerft t' 
beni, arzumun hilafında bir takım bilmiyoruz .. fakat, elimizdeki resmi için derhal Yunanistanın abJoJcB 
düşüncelere sevk eyliyorlar ... Maa- vesaikc nazaran, aradan yirmi dört d'I . . . t" 

saat geçmeden Avrupa büyük dev - ı mesını tavsiye eylemış ı. ·ııert 
lesef bu vaziyet devam ederse, İngi- A h b tcl:clı 

!etlerinin Yunanistana karşı göster- vust1irya ükumeti, uo·g"'er de~' 
lizlerle anlaşmak mecburiyetini his- şu kısa cevabı vermişti· ( ı dJ' dikleri siyasetin rengi, değişiver - · tst• 
sedeceğim .. hatta, onların yardımile !etler razı olursa, ben bunlara 

mişti. 
Gil'ide iki fırka asker göndc>recc - tarım ) 9 

Bu mülakatların ertesi gün, (yani · 11" 
1897-1312 senesi şubat ayının 12 nci İngiltere hükumeti de Al~'1et' ğim. 

Demişti. 

İngilizlerle anlaşmak demek; Bo
ğazlar meselesinde onlara müsamaha 
göstermek demekti. Abdülhamidin 
bu sözlcri de bir tehdit mahiyetinde 
icli. Nitekim sefir, Mösyö Dö Nelidof. 
parmaklarının uçlarile çatal saka -
Jını sıvayarak: 

- Müsterih olunuz, şevketmanb• 

günü) Rusya Hariciye Nazırı Kont ve Rusyanın tekliflerini tasvıP tıil' 
Moravyef Avrupa büyük devletleri- mişti. Yalnız Fransa ve ftaıya rrıti' 
nin hariciye nezaretlerine (müsta - k(ımctleri birdenbire cevap vedi 
ceJ) kaydile bir nota göndererek: yerek müzakereye girişınişler ~l ' 

[l - Giridin Yunnnistana ilha - Avrupa büyük devletler~n:;11d~ı 
kının asla kabil olamıyacağını, dıkları bu vaziyet, Yuoanıs erstrı" 

2 - Osmanlı hükumeti tarafın - maceraperestleri bir an için 5 sıJf 
dan, Giride asker gönderilmiyerek, }etmişti. Acaba; Girit hulySSl .,at} 
~nan dona.1*ıasmın Ciritten uzak- mı düşecekti. (Devamı 
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~--.. };-::·Bir kadın 
.fJ İspanyada esir 

... _.~ \ ~ocasını 
z [DERDİNİZ:! :SO:N=TE:L:G:R:A:F:t:D:A:R:ES:f:ND:E:A:. D:E:!\:f BABAYA YA~ 1 f Otogra fla 
VI'NIZ; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUS! CE-

L:p İS'I'IYEr·n.ER MEKTUPLARltiA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 1 kurtardı 
FFETJ\IEL1DfRLER.] ı ~ 

Mel"lek ı· d b' k y ı i spanyada General Franko ta • •• c ım e ır ızcagızı ~~ · . . . 

Haıa harem hayatı yaşıyan· bOşnaklarda 

Amerikalı milyonerle 
Kaçan .bir Müslüman 

scviyorı m B d 1 ·za (". - ı rafından esır edılmış olan Ame-l • ura a ta ısı e - "' ~ • - ı . . d ı Yİ"' Ond b k ·z l ~../. ; ' 'rika tavvarecı]erınden Harol Dah , .... an aş ası e ev ene- . ı .; v ,. .. 

nıe.... b k F ahiren (•si Roger DJhJ ın Gc>neral ... , aş asını sevemenı. a- "' . y • 

kat b•· 1 •• _ b z a· Frnnkoya göndermış oldugu bır !o-.. ~ı ana ı.·ermez er ı- 1 • b" k l · · 
ye kork Ç .. k .. ki aydan ben ır ·ı;:;ı çı gın- toğraCı sayesınde seroe.o::t bırakılmış-uyorum. un ·u yaşı . . ı 
1cii · k . • . . . ca seviyorum. O da benı sevdt- 1 tır. 

çu ~. a~.lesı zengın, kendısın· ~· . . . . • . . Ro er Dahi 1936 sen<:>sinde tay -
den buyuk bir ablası var ve gını soylemt§tı. Fakat bır gun, ~ D hl .

1 
·I . . 

b .1 yarccı IIarold a 1 e e\ enmıstı. en t:1ılikcli bir mesleğe gir- lıir dü§ünde onun ba§kası e a- , B 1 Meksikada evlenmic::lcr ·\·e mek · . . ? • ~ .. .• . un nr • :ı 
.. tızereyım .. Ne dersınız. - lakadar oldugıımı gordıım, ışa- izdivacı müteakip Awupaya gelmiş-

Sulcyman Çelıkkanat. . . . · . 
Rv . 1• ret ettım, aıınesmın yam na gıt · ·ıerciJr. 

' Kızı 
• • 

İsmail ağanın 
Beşiııci karısı 
Nuriye ~ " e a se d · ~ · · k 1 l 1 • d 1 · k • F'aı. v ıgınız ız a an aşınız. , . F kat ben de oradrm sat·ıı.~- 1 H ırold Dahl, Jspanya a lU "Ull)et 11.at tnademk· k h ·· k k'" ı. a · · ·1 

ÇÜkt"' ı ız enuz ço u - . . . .. ordusunun ccnebı tayyarerı ere, ir kurunuvusta hikayesi.. veya "ini'"~· lıok!~\iniz. Ne ailesinin zen-
1 ımı. Fa kat b". ıkı g•.m. ~~nra Fraııko ardusundon ziya de para ver- 1 bir aşk film;, .. Bun unla beraber 

l~k ıg'.• ne ~ı~n bahsettiğiniz mes - ban.n .b" .. başka~le se~ıştıgı Jın: d;i;ini haber.~larak hemen Madrit hü- hakiki, ve yaşanılmış bir macera ... 
""'" hıç bms~ ~zdıvacını~a engel ol- bennı gonderdı. O gundcnb<!n 

1 
kfımctine m~ra.caat cd_erck ordu hız- Yugoslavyanın SJrf müslümanlar-

S , l_{endınızı sevdırmıye çalışınız. b ıılamıyorıım, görcmiyoru m. I m•U ne gll"mıştır. ilk once karısı da 'la meskiın olan şehirlerinde el' an ha-/"dıgınden emin iseniz. vakti ge- llalbııki seviyorum Ca. Ne ya- •kendisin• refakat etmişse de bi!ô - ırem hoyatı bütün manosile mevcut-ınce hü)uklerinizden birini gönde- iıare şiddetli bombardımanlar dola- tur. BrelJ'ak şehrinde oturan müs -terek . payım? - A. O. Kıskanç. ·ı . t · t" 
.. ıstetirsiniz. Bizzat onun bü - • . . . . yısile Fransaya ı tıca e mış ır. lümanlar el'an eski an'anelerini mu-

YUklcrir.(' ınüracaat ederek nasıl de- Bu hususta teluş ve acele ışınızı ! .Roger Dahi, zevci Frnnko ordusu- h::ıfa etmişlerdir. Burada taaddüdü 
lll bir ask ıle ne kadar eskidenberi büsbütün bozar. Bekleyiniı, lakayt na esir dü"?tüğü zaman. ~mıda bir or- /zevcat bütün kuvvetile caridir. 

onu s Vdığinizi anlatırsınız. Muvaf- görününüz, sabrediniz. Bu yoldan kestra idare etmekte ıdı. Kocasın~." İhtiyar İsmail Ağa Ramazano -

fok olınoınaktan nevmit de olmayı - size dönmesi imkiinı bulunursa ne esir dii<tüğünü haber •}ınca ço~ mu- Jviç, bu civarda büyük bir derebeyi 
n~z, Çiinkii tekrarı için sizin de, sev- alfı Yoksa bn kasile aHıkadar olmı- teessir olm~ş ~: .. h~tta hır mu.del.et gibi yaşamaktadır ... İsmail Ağa Ra-dıııiniz k . . . ş kocasının oldugunu zannetmıstır. mazaııoviçin evinde dört karısı ve 

Nuriye ve köyü 
ızın da vaktınız çok . •. · k k b · • f d ı b" J.r • •• 

ya çalışınız. lki aylı ve anca ır Bilahare spanya an ge en ır mc - müteaddit halayıkları vardır. Bır gun 

'

1

11\\ kaç mülakata inhisar eden aşk çabuk 1 İsmail Ağa göye iner, mevcut genç görüşmıye muvaffak olmuştur. Hat-

unutulur. kızları gözden gecirdikten sonra pem- ta Amerikalı Nuriye ile münaseba-::::;:~:=:=~~~~~~·ıı~ll ADEM BABA be yanaklı, sarı saçlı bir köy güze - !tını oldukça ilerletmiştir. Fakat iş 
1 rüyor. Genç kızla milyoner Ameri -
kalının macerası Amerika gazetele' -
rinin birinci sahifesini işgal ediyor. 

so • 
ın ira ha! 

l<oca J~a~-Haırlov 
bu kadarcık mı 

biri.ktirdi ? 
Fakat bu zavalhcıkların 
dan yarısını hükômet 

paraların- Roger Dahı 

1 f tup tayyarecinin hayatta olduğunu 
3 IY01ffiUŞ •bildirmiştir. Harold bu mektubun -

da aç kaldığından şikayet etmekte 
ve soğuktan çok mustarip olduğun
dan ve günün birinde kurşuna dizi
leceğinden bahsetmekte idi. 

Bu fedakar kadın bir barda şarkı 
söylemek suretile çalışmıya mecbur 
olmuş \'e kazandığı parayı kocasına 

nız yarısı hükume~e gidiyor .. Bun - göndermiştir. Bu meyanda kocasını 
dan sonra kaza.ndıgımız para ıle t~- kurtarmak için teşebbüste bulun • 
valet yapmak lazımdır. Bunların mık- maktan da geri durmamıştır. Hatta
tarı ne olduğunu size imkanı yok an- İspanya hükumet taraftarları nez -
!atamayız. Çünkü her gün yalnız tu- dinde esir bulunan asi tayyarecile
valete 75 dolar vermek mecburiye - rin listesini elde ederek bunu Fran
tindeyim. Bunlara ilaveten yemek, ev koya vermiye muvaffak olduğu tak
ve saireyi ve bir de eğlenceyi ilave dirde kocasının serbest bırakılacağı 
edersek 2000 dolardan 48 dolar art- haberini almıştır. Fakat Roger Dahl 
tırmak bile büyük bir muvaffaki - bu listeyi ele geçirmiye muvaffak o

yettiı'.> lamamıştır. Bununla beraber Fran-

met derhal vergi olarak alıyor. Bu -
nun muvafık olup olmadığını sor • 
mıya bile lüzum kalmadan müessese 
vergiyi kesip ·yatırıyor. Makbuzunu 
elimize tutuşturuyor. Bu sebepten 
ne kadar yüksek para alırsanız alı -

Gın R / Ginger Rogc>rs'ıp bu sözleri bütün ko nezdinde son bir teşebbüste bu-ger ogers f .1 ... 1 · · d t 
Je I ı m muesscse erını uyan ırmış ır. lunmıya karar vermiştir. · ~!}}an liarlov ismindeki meşhur si- Herkes haf tada binlerce dolar ka- Geçen hafta General Frankoya hi-

bırq~ Yıldızının ölümünden sonra zanan Jean Hnrlow'un 40,000 dolar taben bir mektup yazarak tayyareci 
lira k tığı 40,000 dolar (yani 50 bin biriktirmesini bile pek biiyük muvaf· Harold Dahl'in serbest bırakılmasını 
başı adar bir şey) nakit Amerikadan fakiyet saymaktadırlar. rica etmiş ve bu mektuba bir de res-
buy~~ar~k A~upaya kadar gelen Milyona yakın .kazı:m.a~ı sinema yıl- mini leffetmiştir. 

-..... Ç hır dedıkodu mevzuu doğurdu: dızlarına bu şckıl dahılınde acımak Bu fotoğraf meseleyi halletmiştir. 
~<ilik ok genç ve henüz tam maziye lıizımdır. General Franko, bu kadının kocasına 
10,ooo olınıyan bir sinemn yıldızı ııııı11111111111111111ıııııııııuı11"""'"""'"""""""'""""'"""' karşı gösterdiği sadakatten dolayı 
t~bildı~olar gibi az bir para birikti- Koca Hintli çok mütehassis olmuş ve Amerikalı 

.Stı 01 • tayyareciyi şartsız olarak serbest bı-lı·~ınınd ev~u etrafında sınemacılık [ı. Şair hasta rakmıştır. 
<lır. e hır çok ŞE'yler söylenmekte- .. Roger Dahl oldukça güzel bir ka-

J<:an K al_kiıtadan yazılıyor: Nobel mu- dındır. Sarışın saçlnrı, mavi gözleri-~a~a llarlov, yılda 600,000 dolar kafotını kazanmış olan meşhur le Kanda herkesin nazarı dikkatini 
I'~ Öl~an bir sinema yıldızı birdenbi- şair Rabindıranat Tagore ağır has • celbeden bu kadın sinema artisti za-
1· ll.Yor t d "'6 d ı ·r· on da ' '<ll}ı 40 . ve 26 yaşındaki bu yıldız a ır. / yaşın a 0 an şaı m s • ,·allı ,Jcan Harlov'a benzemektedir. tıas 1 ı hın dolar bırakıyor ha? Bu kikalarını yaşadığı doktorlar tara - ~ 

~lı olur? !ından söylenmektedir. ya atmıya başlamıştı. 
lqtı111 l1tın ccıvabını yine Amerikanın Bu satırlar Kalküta gazetelerinde Tagore, bugüne kadar 30 eser ver-
(k'l's !}}ış . .Yıldızlarından Ginger Ro- intişar eder etmez Blitün Hindistan mişti. 28 de nesri vardır. Bunlar Ben· 

-..... ~erıyor ve diyor ki: büy~k ~ir heyecana~düşm.Ü§tÜ~. .. gal eisanı~da yazılm.ıştı. .. .. 
tlıfüll'l ~n haftada 2000 dolar kazan- Çunku Şarkta dogan bır şaır bu- Tagorenın e6erlerı hemen butun 
b'<bi!h•lde •nc•k oyda 48 dolar art- tün dünyaya sesini duyurmuş ve her- dünya lisanlarına terctime edilmiş
blltıtı 

1

.Yo:uın .. ne yaptım, yaptım, kesi kendisine bağlamış, nihayet No- tir. Türkçeye tercüme edilmiş bır 
~il~ ~ıktarını arttıramadım. bel mükafatını almıya kadar yük • çok eserleri vardır. 

bahta11akıka bu sinema yıldızları sa- selmişti. Tagore bir kaç sene evYel İstan
~l o)d akşaına kadar stüdyoda meş- Bugün ~air Tagoreyi bilmiyen yok- bula da gelmiş ve Türkleri yakından 
l:'i de llltları için para yiyecek yer- tur. 1861 de Bengalede doğan şai; tah- görüp 1anıdığından çok büyük zevk 
dtıt §<!1(~0ktur. Geceleri de pek mah- silini ikmal ettikten sonra evvela po- duyduğunu da muhtelif yerlerde an-
b C:ing ilde eğic:ncelere giderler. litika hayatına atı1ınış, sonra şiirlere !atmıştır. 
ltıı v~~~ ltogers yine bunun ccva- başlamıştı. Tagorenin eserleri 1913 te Nobel 

lq: lli?or: Kırk yaşında ilk defa olarak san- mükafatının büyük ikramiyesini ka-~ bıı llltı Yıldız çalışmıya başlarken at cS<?rini veren Tagore 1878 de Lon- zanmışlt. 
"eıl'. lQo 0csscses1 ile konturat yapı - draya giderek tahsilini orada ikmal 915 te İngiliz baronluğunu ve 919 da t'lliltı • oo d l l T 

bu k 
0 

ar ık olmak üzere ya- etmiş ve Kalkütaya gelerek yerleş- bü\'ük bir madalya alan agore na-bıt\ dcı oturattnn eline ancak 58 mişti. San'atkfır 24 yaşında iken fel· mı~a Bengalede büyük bir mektep 

ar JSQçiyor. Üst tarafını hüku- scfe ile iştigale ve yeni fikirler orta- de inşa edilmiştir. 

lini seçerek kasabaya döner. Nuriyc bununla da bitmemiş. Ameri!~alı, 
ndını taşıyan bu kızcağız o günden Nuriyeyi Amerikaya götürmek is

' itibaren İsmail Ağanın halayıkları tcmiş \'e karşısına çıkan bir imam 
arasına dahil olur. bu meseleyi halletmiştri. 

Bundan sekiz ay evvel Amerıka - Dolarla satın alınan imam, milyo-
nın Nev Jersey şehrinde oturmakta ner Amerikalıya der ki: 
olan Kennet Harison adında genç bir • .. .. , 

·1 b h l"d h"t "der - Kur an taaddudu zevcata ce\ az mı yoner u ava ı e .scya ... "' - . . ~. 
ken İsmail Ağadan bahsedildiğini i- vcrıyor. Fakat hır erkcgın yalnız 
şitıniş ve şehirdeki konağı nazarı dik- dört ka:ı aln:a~ın~ mi.isaad~ e.diyor. 
katini celbetmiştir. Burada genç Halbukı Nurıyı aganın bcşıncı ka -
milyonerde gıırip bir sergüzeşte a- rısıdır. Bu sebeple aralarındaki izdi
tılmak fikri uyanıyor: İsmail Ağanın ıvaç dinen muteber değildir. Bina -
konağına girerek Jıaremde yaşıyan enaleyh Nuriyeyi kaçırmakta hiç bir 
kadınları görmek... mahzur yoktur. 

Amerikalı milyoner, İsmail ağa - imamın bu fetvası Amerikalı mil-
nın uşaklarından birini para ile elde yonere cesaret veriyor. 

ederek onun vasıtasile hareme yeni İşte Yugoslavyanın küçük bir şeh
alınmış olan 18 yaşındaki Nuriye ile rinde başlıyan aşk filminin ilk kısım 

KADINLAR iÇiN 
uıuuııuuı:.uuınııuııu1ttıuuuuuıntnııııu111111111 

Sonbahar geldi, artık modanın 

merkezleri olan Paris ve Londradan 
sonbahar modelleri akın etmektedir. 
Resmini gördüğünüz modeller İngi
ı:zlere aittir. 

bu suretle oynanıyor ... 

Tcrtibııt alınıyor, milyoner Ken

net Harison güzel Nuriyeyi kaçın -

yor. .Aşiklar evvela Yugosla\'yanın 
Dubrovnik şehrine geliyorlar. Ora

da Nuriye Avrupalı bir genç kız kı
yafetine giriyor. İlk vapurla Ameri
kaya hareket ediyorlar. 

••• 

Gazetelerde çıkan resimler, Holi -
vutta bir çok sahne vazilcrinın na-

l zarı dikkatini celbettiğinden her ta-
raftan bir çok teklifler yağıyor ... 

' Fakat genç milyoner Harison bu 1 
maceradan bir kaç ay zarfında heve-

I sini aldığından genç kızı, Holivutta 
kendi mukadderatına terkederek 

I \'!ski masasına dönüyor ve ihtimal 
ki yeni ve daha heyecanlı bir mace

ranın peşinden koşmıya başlıyor. 

Fakat zavallı Nuriye Holi -

vutta bir şey yapmıya muvaffak o
lamadığındıın muhite yabancı bir va

ziyette kalıyor ve nihayet tekrar Sır-

lı bistana dönmiye muvaffak oluyor. J 

• •• 
Günün birinde İsmail ağa Rama-

zanoviçin konağının kapısı çalınmış, 
genç, gilzel, kıyafeti Avrupalılaşmış 

bir genç kız içeriye girmiştir. Nuri
ye hareme girince orada tanımadığı 

bir takım genç kızlar görmüş ve İs
mail ağanın, kendisinin bir hıristiyal\ 

ile kaçmasının intikamını ancak ha

reme yeni bir takım kızlar kabul et
mekle aldığını ıınlamıştır. Nuriye de 

Amerikalı sevgilisini Nevyork, Ho- yüz görmediğinden gözleri yaşlı ol-

...:-~~=--"-'~ 

livut, Kaliforniya, Filoridaya götü- duğu halde köyüne dönmüştür ... 
..... ,, ......... 11nu1111111111unuttt1HHUHllUIHtltfltUHUtttınttU1lllUUHUUUllflhttUllllllllUllUllUUttUUlllUllUlnll1ttnın111u11111tttU 

Fransanın kral 
hanedanına 

mensup bir Prens! 
!Nihayet gayrimeşru kızını bakkal

lıktan aldı, ortaya çıkardı. 
1 

·1 . . t (p ariste kibar a e~.ın~ ve . gaz: ~-
leri işgal eden muhım bır hadı· 

f se olmuş, bir ticarcthııne idare et -
ı mektc olan bir genç kızın Burbon 

1
, hanedanına mensup olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu kadın, Pariste Monmartr'de 
c bir bakkal dükk5nını Madmazel Co

fülon namı altında idare etmekte o
lan bir genç kızdır. 

Bundan birkaç aydanberi Fran -
sanın kral hanedanına mensup olan 
prens Louis Charlcs de Bourbon, 
Madmazel Cotillon'un babası olduğu
nu iddia etmekte idi. Prens bu hu -

susta lazımgelen resmi vesaiki ha· 
zırlamıştır. Netice itibarile Madma
zel Cotillon'un bugün Fransız kral
larından XVII inci Luinin torunu
nun kızı olduğu meydana çıkmıştır. 

Madmazel Cotillon, gazetecilere 
vaki olan beyanatında nasıl olup ta 
şimdiye kadar ailesinden uzak ve 
başk~ bir nam altında yaşadığını şu 
suretle anlatmıştır : 

- Babam, doğduğum gündenberi 
benimle meşguldü. Fakat beni an -
cak bundan al tı ay c\'vel tanıyabil
di. 

Babam 1903 senesinde Pariste bu
lunduğu sırada genç bir kız ile seviş-

] 

miştir. Bu kadınla tesis ettiği rabı

tanın neticesi olarak ben dünyaya 

Prens ve sevglli Kızı 
Prenses Cotlllon 

geldim. Sonra annem ile babam bi
ribirlerinden aynlmışlar, fakat ba
bam beni hiç bir zaman unutmıım~~
tır. Beni o büyüttü. Annem, ben uç 
vaşında iken ölmüştür. 
~ Babam, Madmazel Mcmreur adın
da bir kadınla evlenmişti. Bu kadın 
öldükten sonra, babam senelerden
beri zihnini işgal edecek bir projeyi 
gerçekleştirmiye muvaffak oldu. 

Ben de bu müddet zarfında Pre·ı
ses de Bourbon olduğumu ifşa etmek 
istemedim. Benim, bugün XVII inci 
Loui'nin hemşiresi olan Madam Eli
zabet'e benzediğimi söylüyorlar. 



Yazen, M. 81Ue1ma11 C-p•n 1 HiKAYE 1 
Zamane aşkları 

( 4 4ncıi Mlıif •den cf nHlm ) 

yanına geldi. Bu, Belkisü. Süheyli
nın ellerini tuttu: 

- Stiheylacığım, dedi... kabaha -

timizi gördün mü?. Aman, sakın Tefrika No.: 72 
khnseye söyleme .. Kuzum Süheyli.. • .............................. . 

• 

1'erc:Ume •e tkUbu hakkı aııU:ıfudı.ır Süheyla Belkisin bir kaç adım ar- I ı cY 
kasında duran erkeğe baktL Bu, Nu- tJen yalancı bir kadına benziyorsun! Bize 

Rahat rahat rakılarını içseler ne ala' ri idi. Be~k.is Süh~~liya: . . . 
•• - Nurı ıle sevışıyoruz. Delı gıbı kati söylemezsen Seni gemiye götürecegv iz!,, 

aşığız, dedi. Sakın Sübeylacığım 

Burast yangın yerine dönmüş.. mezeleri kimseye söyleme... Genç kadın gözlerini açınca, her

tazele bir porsiyon da kOC yumurtası yap! Nuri, biraz evvel~ Ziş~.nla b_: - kesten önce yelkenci ibrahimi gör-
' ~ raber ynkalandığı ıçın, Suheylaya müştü. 

Bu sınıfa çamurları da dahil ede- çeyreği göstererek) param yok diye karşı ne söyliyeceğini şaşırmıştı .. Sil- Acaba rüya mı görüyordu? 
bilinz. Bunlar da suludur, yapışkan- korkma, nah işte para!.. heyla, için için gülüyordu. - Bu ne heybetli adam?! .. 
dır. Maamafih aralarında bariz fark- Üçı.incü defa polisle dışarı çıkarı- 1 Genç ıkız, bu akşam ilk defa tanı - Demek isteyen bir bakışla İbrahi-
lar vardır. Ötekiler kendi paralarilc Jan çamurlar, on, on beş dakika son- dığı bu delıkanlının, genç kızları min gözlerinin içine baktı .. sonra ya. 
içki içtikleri halde, bunlar beleşten ra tekrar gelirler, dükkanın önüne avlamak hususundaki meharetine vaş yavaş kımıldandı.. etrafındaki 
içmek bedavadan kafayı tütsülemek dikilirlerdi. Fakat, meyhaneciler on- şaşmıştı. Zişan ve Belkis .. ikisi bil- Türk denizcilerini birer birer ~öz .. 
istt:rler. ların geri döneceklerini bildikleri için ~~yere~ •. ~iribirlcrin~ıı rakibi i~iler.. den geçirdi. 

Eski ahpaplarına, bildiklerine, ta- kepenkleri evvelden jndirirler, ça _ Suhcyla ıçınden. Nurıye karşı hır nef- - Ben neredeyim? 
nıcLklarına : murlar da içeri giremezlerdi. ret duydu.. Diye sordu. 

- Bir kadeh ısmarla! Kepenkleri inile gören çamurlar, .... İbrahim: 
- Bir şişe kiras et! buna ehemmiyet bile vermezler, bu Vakıt geç olmuştu. Misafirler bi- - Korkma! - diye seslendi • Biz, 
- Bir duble, başka istemem.. sefer de yumruklamıya başlarlardı. rer ikişer gıdiyorlardı. Süheyla da, Türk denizcileriyiz .. sen kimsin? 
Dıye nasıl asılırlar, musallat olur- İçeriden ses çıkmadı, kepenkleri aç- 1 kalktı.. Arkadaşlarına veda etti... Genç kadın şaşkın şaşkın etrafına 

larsa, daha ahpaplıkları iki günü mak için bir hareket falan yapılmad! ıZişanı, Belkisi, Nuriyi düşünerek, bakınarak anlatmıya başladı: 
ge~miyen bir akşamcıya, bir gece akl ve içinden onlara acıyarak köşkten - Ben Cinyo isminde bir kaptanın 

mı, ay arile kepenklere vurmıya 
evvel tezgah başında tanıdığı bir a- başlarlar, bir taraftan da seslerinin çıktı .. Yandaki bahçe duvarının di~ kızıyım.. gemimiz fırtınaya tutul • 
dama da öyle musallat olurlar, yüz olanca kuvvetile haykırırlardı: bindeki dar yoldan e\·e doğru geli - muştu. Bir aralık güverteye çıktı .. 
bulamayınca yalvarırlar, daha ol • A be yordu. Birden, bahçe duvarından ö- ğım zaman, birdenbire denize uç .. 

- ç ! Vakit geçtiği halde baş-
mazsa : .kasına rakı var da bana yok mu?.. nüne birisi atladı. Süheyla o kadar turu .. dalgalar beni buraya atmış .• 

- Bu akşam param yok. Borca ıs- Bl korkmuştu ki: İbrahim kurnaz bir adamdı .. raz daha bekletir, kapıyı açmaz-
marla, yarın da ben sana kiras ede- snn polise haber vermek sırası be _ 

1 

- A ... diye bir çığlık kopardı.. Genç kadının bu sözlerini ihtiyatla 
rim... . Du\·ardan atlıyan Nuri idi .. Sü • dinliyordu. 

nım. .• 
Diyerek kandırmıya çalışırlar, vel- heylanın yanına geldi: - Peki, dedi, baban senin denize 

Meyhaneci ceza vermemek için o k da k hasıl bir tek içmeden, ısmarlanma- - a r ço mu sizi korkuttum düştüğünü görmedi mi? 
içeri almıya mecbur olurdu. Onlar dan yakalarını bırakmazlardı. Bayan Süheyliı? dedi.. - Hayır .. görmedi. 
da tezgah başında çakmıya başlar - E d Bir ondan, bir ötekinden, bir Ah- lardı. - vet ... bir en boş bulundum.. - Nasıl olur? Ben de gemiciyim .• 

metten, bir balıkçı Karabetten, bir Tahmin etmemiştim buradan karşı- güverteden biri denize düşer de gör-
Halfık Beyden, bir mübaşir İsmet Rahat rahat rakılarını içseler ne ma çıkacağınızı... mez mi hiç? .. 
Efendiden, bir dükkancıdan otlak- ala! .. Bu sefer sokağa atılmanın, po- Süheyla, zaten bu çocuğ'a karşı - Görmedi dedim ya. Görseydi 
çılık suretile kafayı yapan bu güruh, lisle meyhaneden çıkarılmanuı inti- bir kin besliyordu; onun konuşma - gemiyi durdurur, ip atar ve beni 
şöylece neş,elendikten sonr.a da ra- kamını almak için adamakıllı cıvır- sına meydan vermeden: kurtarırdı. 
hat durmazlardı. lar, sulanırlar, etrafa saldırmıya baş- - Şimdi bana ne söyliyeceğinizi - Denize düşerken bağırmadın 

Bu sefer de, kadehlerini kaptıkları larlardı. Nihayet müşterilerden birisi biliyorum, dedi.. Endişe etmeyiniz mı? .. 
gibi masa masa dolaşırlar, doluca şi· adamakıllı bir dayak çektikten son- Bay Nuri.. n~ Belkise, ne de Zişana - Bağırdım .. duymadılar. 
şe hangi masada görürlerse, oturan- ra kollarından tutup bir sigara pa- hiç bir şey söylemem.. - Tuhaf şey! Fırtına çok şiddet-
lar tanıdık olsun olmasın, hemen bir keti gibi sokağa fırlatır, atarlardı. Nuri pişkin pişkin gülüyordu .. Genç liydi demek?!.. 
sandalye alıp oraya çöküverirlerdi. Bugün, hacamatçılardan kimse kal- kıza daha çok sokuldu: ~ Evet.. rüzgar aç canavarlar gibi 
Ses çıkarnuyanlar olursa, birbiri pe- mamış. Tabir caizse, nesli münkariz - Söylememeniz için, dedi, sizi uğulduyordu. Sesim rüzgarların u
şine kadehlerini doldurup yuvarlar- olmuş, dumura uğramıştır. Yeniden de bir kere öpmeliyim .. . Vallahi çok ğultularına karıştı. Ve babamın ge-
Iar, mezeleri silip süpürürler, arada türemesinin ve üremesinin de ihti- hoşuma gittiniz, Bayan Süheyla... misi yoluna devam ettı.. ..... 
meyhaneciye emrederlerdi: mali yoktur. Biraz filizlenmek, boy Sizi bu akşam görür görmez sevdim.. - Nereden geliyordunuz~ 

_ Burası yangın yerine dönmüş.. \•ermek istiyenler de kanun ve hü- aşık oldum.. şimdi yolunuzu kes - - Napoliden .. 

lbrahlm, blrd~nblre: - Ah, vuruldum.. diye b~Qırd•· 

kati söylemediğin için seni aemiye tık önce gökten düşen bir yıidırJlf 
götüreceğiz ! gibi, İbrahimin omuzuna sapıana'O 

- Hangi gemiye?. bu hançer.in nereden geldiğini anll' 
- Bizim gemimize .. Türk gemisine. yamadılar_ 
- Ben buradan bir yere gide • Etrafa göz attılar .. 

mem.. Araştırdılar. 

- Zorla götüreceğiz seni. Haydi Biraz sonra ikinci bir hançer dahi 
kalk bakalım.. atıldı .. bu da boşa gitmemiştL 

Bu sırada ağacın yanındaki demir Ayakta duran bir Türk denizdll 

parmaklıklı pencereden atılan bir kalçasından yaralanarak • 

hançer zavallı İbr.:ıhimin omuzuna -· Ah .. vuruldum .. 
saplanıvermişti. Diye bağırdı. 

Türk korsanları şaşırdılar.. (Devamı "arJ 
n111111111ııııtııııııı1111111111ıt111111•1n111u11uuu111111111MHttnınn111•111111111111111111ttı111nı1111MU_.111111111nı111nı1111t1ıı11111tlfllllll"' 

En güzel 
İkizler nerede? 

Havacılık 
mezeleri tazele ... Bi porsiyon da koç kiimet korkusundan yeşermiye mu- mekteki maksadım da bu idi.. sizin - Nereye gidiyordunuz: 
yumurtası yapı.. vaffak oımadan kurumuş, hepsi mum se~ginizd~n ;ahrum olmamak için.. Genç .kadın önüne baktı.. · Viyanall kızlar yeni paraşüt 

İstiskal gördükleri masalarda su- gibi olmuştur. Yalnız, küçük beyle- üheyla, u küstah çocuğun söz- Düşündü. Birbirinin tıpkısıdır D •• k 
lanıı·lar, çamurlaşırlar, etrafı raLat- rin ve kalk gidelimcilerin yaptık - leri kar4ıs.ında donakalımştı .. Nuriyi, Sonra birden başını kaldırarak ce- unya re oru 

ıı h kt t k tı k · t d" d' A iman Altmleri ikiz çocuklarla ö-
sız etmi\!e başlarlardı. Arada uluor- ları tertipten hacamatçılığa rastlan- emen ora.cı . a 0 a ama ıs e ı. vap ver ı : _. .. .; Fakat Nun bırden genç k 11 B bab d b k b"l tedenberi meşgul olmaktadırlar. Yüzbaşı Kaytan~v. 24 Ağust03M"' 
ta küfür savurdukları da olurdu. Et- maktadır. Bu da, yukarıda söyledi- . . ' • ızın e e- - unu am an aş a 1 en -~,. 

v rını tuttu dudaklarını dudaklarına yoktu Ahiren Berllne yakın Dahlem mev - oksijen maSkesilc 11,037 metre Y-
rafta mırıltılar, küfre kızanların ho- gim gibi, yankesicilerin, ele geçtik- .. "rd"' s' "h ı~ h k' ı . lh-t b t r gotu u. u ey et ay ırıyordu. Nu. brahim hayretini gizleyemedi : kiindo ikizler hakkında fenni tetki· seklikten kendisini paraşütle aşae· 
murtularını işitince, hemen meyha- en sonra za ı anın e ıne geçmemek ri: 1nsa . ·-· i bil katta bulunmak, onların tedavi ve ya atarak parafiitle yüksekten as 
nenin ortasına gelip, işı' tuhaflığa için yaptıkları bir hareket, bir kur- - n nereye gıttıgın mez 8 .... k 

1 
. - Bağırmayınız, dedi, emin olun, ml, yavrum? büyütme şekillerini tetkik etmek ü- lama dtlnya rekorunu kınmfb. -

vurara : ~~ıu.ş ham esınck!n başka bir şey de- ki, ne Zişana, ne Belki.e hiç bir şey _ Ben bilmiyorum.. zere bir enstitü açılmıştır. Bu ensti- dan evvelki rekor da yine k~ 
- Ne kızıyorsunuz ayol!.. (p ... ) de- gıldır. söylemem .. Siz de söylemezsiniz ta- _ Yalan söylüyorsun? tü yalnız Almanyada değil, dünya- ait bulunmakta, fakat 9,800 melltl' 

me~ _fona bir ~Y değil ki ... Yol g~ (Devamı var) bü, artık... R•tal Ferzi - Nereden anladın yalan söyledi- nın her tarafında bulunan ikizler den :yukarı çıkmamakta idi. 
terıcı demektir. Ben de (p. .. ) yim. ttll H mmr IMltlllUll llM llBBl_IU_ ğimi?., hakkında tetkikat yapmaktadır, Otuz dakika süren 80D a$111 

Diyerek işin içinden bu suretle çık- Mustakbel Mısır Tarih kongresine - Bir gemici olsaydın, nereye git- Ahiren yapılan araştırmalar neti- hakkında Kaytanov, aşalıdaki M6 
ınanın yolunu bulmıya çalışırlardı. kraliçesinin tuvaleti I _._ U ill tiğini .bilmiyerek çal_ışabilir~! Fa- cesinde dünyanın teşekkül itibarile hab ftrllliştlr: . . 
Dükkancı, bunlarm rahatsızlıkla • 98 9CWR in 11189 er kat, bır kadının gemıde ne ışı var? en iyi, en güzel ikiz çocuklarının Vi- cBu atlaJll, ~mm. 427 ncı a 

nnn, iz'acatına nihayet vermek için, . KahFire, kl~ (Hususi) -. Kr~l Ma- 20 EyUU tarihinde Dolmabahçe sa- - Kocamı aramıya çıkmıştım ~n. yanada bulunduğu anlaşılmıştır. Bun- şımdır. 11t 0_? ~a on iki saniye 

1
• .. ll'kl ;ıeste aru un Bayan Safmaz ıle ev- K red ? k" . d k d Elf 'd 0 smda "'91-m•tümü .,."'•-•ak 1 

evve a guze ı e muamele eder, iti lenmelerine alt hazırlıklara baslan- rayında toplanacak olan (İkinci bü- - ocan ne e. . ların i ısı e ız ır. rı a gusto .---.- ~.....,.-
tek verir, eline bir de çeyrek slkı§- mıştır. ~ yük tarih kurulta ) için b V ki- - İspanyollarla (Cerbe) ye gıt - ve Ogusta Eafrida Sejival adında bu- metre kadar düştüm ve bundan 
tırır, dükkiindan çıkarmıya çalışır _ 

1 
yı er e mişti. Sonra İspanyollardan ayrıl • lunan bu iki kız ayni boyda, ayni ra parqiltilmü açtım. Açılına~_!! 

el Mısırın müstakbel kraliçesi ciha - etten müsteşarlar ve iki de mümes· mış. siklettedirler. Göğüslerinin genişliği 1 lay.oldu, fakat bu esnada, sol eJJllll""'"' 

ı.Çe zını hazırlamaktadır. Rivayete göre sil davet edilmiştir. Bu münasebetle - Nereye gitmiş? de biribirinin aynidir. Bu iki kız iki le~diven bulunmadığını hayre~tle ~ 
yreği cebine indirerek kapadan kral cihazın Mısırda hazırlanmasını d- Pek uht l 1 ak 

.. ıkan r-amurla .. ı b' l" l"f birkaç güne kadar VeklleUer müs- - Cerbede Türkler oldug-una gö- süt damlası gibi biribirlerine benze- um. m eme 
0 ar _,. 

-ı 11 r, şoy e ır ame ı çe- ve milli tcrzihanelerde diktirilmesı' - k b. i f k k ld",,erı-< "rd'kt ı ·· ili re, elbette orada kalamazdı. Belki dikleri gibi şiryanlarının tansiyonu, a. ın n n a.p.ısını açar en e ı0 .ı.-
vı ı en sonra tekrar meyhaneye ni istemi•sc de Safinaz hanım buna teşar arı ve mumess er şehrimıze - k b tm p akl ov 

liri rd. B def :ı- o sahillerdeki köylere kaçmıştır di- nabızlarının darabanı da birdir. Hat- mı ay e ışım. arm anm . 
ıe e L u a dük:Hucı da kı- muvafakat etmemiştir. geleceklerdir. h" · b' h l ld" ki rını 1'9" yerek, bütün köyleri aramıştık. ta kulakları, parmak izleri şekil iti- rece ıssız ır a ege ı e ı ,JI• 
zar, kolundan tuttuğu gibi sokag-a a- Bavan Safinaz: Aldığımız malu" mata go"re Zı'raat patamıyordum. 4 000 metre ı'rtif " -' - Kocan ne iş yapardı? barile biribirinin aynidir. ' nJfJl1' 
tar, fakat onlar bu muameleye büs- - Ben elbiselerimi Pariste ı'ntı"hap Vek~'etı' mu"messı"lliklerm· e, İstanbul oksı·3·en maskemı· çıkardım Isı cu - Kardinal Loredano'nun karele- Bu iki kız biribirlcrine o kndar çok . _ . · ~ 
bütün içerler, kapının önünde avaz edeceğim terzilere yaptırmak iste • b l 1 b th cı ~· 
a bağ lardı · bakteriyolOJ0 İ enstitüsu- mu-dur" u· Şe- şidir. Bu sahilleri hiç görmemişti. benzerler ki bunları biribirindcn a- aş ayan e ım ana mu ış a ~ 

\'az ırır : rim, demi..+:r. ' d t · 1 b' · tte er" ~.. gezmiye gelmişti buralara. yırmak kabil değildir. Çünkü bunla- yor u .. nış, no~a ır va~ıye _;....a-
- Parasile değil mi? .. içeceğim iş- Bunun üzerine Kral MaJ"este Fa- fik ile Burnuva ziraat mücadele is- İ vam edıyor ve ruzgar benı deu~ı-r_ brahim kaşlarını çattı : rın sesleri, talftffuzları, konuşmaları .. .. .. 

500 11• --
te ... Niçin bana rakı vermiyorsun?.. ruk da müstakbel kralir-enin bu ar- tasyonu müdürü Nihat Egrv iboz ta- B d lu boyunca goturuyordu a :ı: - u a yalan. Sen çok yalancı ve konuşurken kullandıkları kelime- · · b ba1' 
(Biraz evvel meyhanecinin verdiği zusuna muvafakat etmiştir. vin edilmiı::lPrdir. bir kadma bı>nzivorsun! Bize haki !er hen birdir. metreye inince, bataklık i_r : taof 

düşündünüz mü? Belki de şu daki -
kada bir yere hapsetmişlerdir, sırrını 
verme-;i için ona işkence yapılıyor? 
Bunu tasavvur etmek ve yardımına 
koşamamak ne müthiş! 

__ ___ e :ı; konacağımı anladım. Bu hıç ıv 

Durdu. Düşünceli, ilave etti: bunu, ba~t:ı matmazel Enkarnasvon bir şey de~ildi. İniş sür'atini az;..,.. 
- Fakat her halde bir sebep ola- olduğu halde herkC'sin bilmesi la - mak için ikinci paraşütü açtım. 

cak. zım . Yasıyan bir adama verilmiş bir ~at yalnız sağ elimle açabiliyord:: 
Senter alay etti: sözü tutmnk gayet tabiidir. Lakin, ki paraşüt biribirine karıştı ~ ri .. 
- Evet. Her halde bir sebep ola- bir ölü' e karşı bu sözü tutmakta ıs- daha zivade hızlılaştı. Bunun ~ze ~ 

ne bıçakla ikinci paraşütü kestı!v 
cak. Lakin, dostumun nasıl kaçırıl- rar etmek nc~ip ve lüzumsuz olmaz V'"". 

- Bunlar kadın düşüncesi. h kk mı'. attım. Biraz hızlıca yere indim. .. 
Dedi. Senler kızardı ve kızardı • dığı 3 ında da henüz bir mallı - tüğüm yer, fundahkla dolu bir çlJ • 

Vens omuzlarını silkti: 

matınız yok, değil mi? Vens bunları söyliyerek yatak o- kurumsu yerdı". Paraşu"t derhal ~\IS· 
ğını far ketti. V ens tam yerini bul -

E k 
- Hayır, yok. dasına doğru yürüdü. Senı.er dona tu""mu" kapadı ve ben de bir da 

muş, n arnasyon tarafından ileri ~~ 
siirülen bu ihtimalin kimin tarafın- - Halbuki ben, Gernikoya inti - 1 kalmış, ne yapacağını şaşırmışlı. O- kadar hareketsiz kaldım. Hemen fJll"' 

fa. dan söylenmiş olduğunu keşfetmiş _ kamını almıya yemin ettim. Buna nun yatak odnsında öteyi. beriyi yok- hal yakınlarda çalışmakta olan ~k~ 
Senter, hakikatte, bundan şüphe olduğunu, çok kan kaybettiğini, göm- ti. Buna rağmen Sen\er müfettişin rağmen ve aradan bu kadar gün geç- ladığını duydu. ho?.cular geldiler ve paraşütüıruı 

ediyordu. Lakin: leğinin kan içinde olduğunu söyle - cevabını nezaketsiz telakki etmişti. tiği halde... .. Müfettiş, ~rdiven başınıı açılan lamıva yardım ettiler. 
- Tabii tahmin ediyorum. diniz. Hatta şu meşhur yatak örtüsü Vens, bir saat kadar evvel, otur- - Tam beş gün oluyor. kapıyı açtı, tekrar içeri girdi. Sen - 11,037 metrelik bu rekor atla~ 
Dedi. Durdu ve sordu: de kan içinde kalmış. Şayet, bu evden makta olduğu Titanik oteline gelmiş, - Evet, beş gün geçtiği halde ni- ter, salonun açtk ka~mış olan orta ka- ne benim için, ne de diğer ~o b;4 
- Bana, Gerniko'nun şu saatte ya- dışarı diri olarak çıkarılabildise, kı- onu uyandırmış, bir defa daha ha- şanlısı ve ben, onun ölü veya diri pısından ne yaptıgına bakıyordu. 'paraşütçüleri için. en yüksek bit 

şayıp yaşamadığını söyler misiniz? zıl sakallı adamın -ona bu ismi ver- disenin cereyan ettiği yeri gözden olduğunu bilmiyoruz. Eğer yaşıyor- Şimdi, Vorobcyçik yatağın yanında teskil ctıftiyecektir,,. ~ 
Vorobeyçik, başını önüne eğdi. Bir melde devam etmemize mahzur yok- geçirmek arzusunu izhar etmişti. sa yardımına koşmalıyız. Öldü ise... yere diz çökmüş, halıyı muayene e-

kaç adım attı. Sen terin önünde dur- merhamet ederek canını bağışlamış Senler istemiyerek bu isteği yerine - .. · Nişanlısının haberdar ol - ediyordu. Ne bulacağını ümit edi - ı ZAYi ANAHTARLAR 
du ve dedi ki: olması ihtimali yok gibidir. Zira, bu, getirmişti. Zira, müfettişe karşı duy- ması lazım, değil mi? yordu? Polis romanlarında olduğu 

- Tahminlerimi, daha doğrusu kendine çizmiş olduğu plana muha- duğu soğukluğu bir türlü yenemi _ Senter müfettlşin bu imalı sö2'- gibi ayak izleri mi? bir sigara kü· Deri muhafaza içerisinde ıntı!: 
hissiyatımı öğrenr.ıek istiyorsanız, lif olurdu. Zannedersem, dostunuzun yordu: lerine müthiş sinirlendi, boğuk bir lü mü. yoksa bir s:ıç parçası mı? telif anahtarlar Taksim ile Gal~: 
söyliyebilirim. Bence, dostunuzun !cesedini, bugünlerde, limanda bir - Kadın düşüncesi mi? dedi, hal- sesle: Senler bu çocukça düşüncelerle . Gala ... arasında düşürülmüştür.. .ı-t•t 
hala yaşadı.ıhna ihtimal vermiyo - yerde bulabileceğiz. buki !:>en, Gerniko'nun kaçırılması- - Ne demek istivorsunuz, dedi, omuzlarını silkti, ve yüksek selle~ d Afl'P"' &• -' a Bankalar caddesin e 11 .. 
rum. Senter titremekten kendini alama- na başKa bir sebep göremiyorum. Siz söyleyiniz? - Bir türlii, dedi, yaralı bir ada- anında 22/25 numaraya, getir r 

Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Son-ıdJ: de bizzat... Vorobeyçik gülümsedi: mın hiç iz bırakmadan ortadan kay• esi rica ve getirenin meınnutl 
ra Vorobeyçi.k devam etti: - Onun göğsündeki dövmelerden 1 -Ben ft'i? Ben hiç bir sebep gÖ;. - Hiç. Söylenecek bir şey yok a- boluşuna aklım ermiyor. Yaralı bir ileceği ilAn olunur. 

- Bana, onun atır IUl'ette yaralı ~811 kaçırılmıı olmw. ihtimalini ~ü)'Ol'Qm· Jjzim .,:ösyö. Eğer.Clernilco öldil ise, (Dncımı tHlr) flİİİİmİİİliiİİllİmıliİ•••-~ 



Atletler dönerken Mektepler 
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iSTiKLAL LİSESi direktörlüğünden: 
ı - ilk, Orta ve lise kwmlarııı.a ııiiadüz ve yab, Kız Ye Erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıdları kipanmı~ır. Bundan sonra yapılacak 

müracaat kabul edilmiyecektir, 

3- latiyeıılere mektebin kayıd şartlanaı bildiren tarifname ~ ıönderillr. 
Adres : Şebzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22S34 

Pek yakında -yenı· Açılırken kültür ; •• • • 1 1 " . . • " 

lşlerile beraber Y eni neşriyat 

1 YENİ TÜRK spor komedı· erı·ne Spor işleri de Eminönü Halkevinin ayda bir Çl -

k 
kardığı Yeni Türk mecmuasının 

b ; 1 v Düzelti/ece 57 nci sayısı intişar etmiştir. Bu sa-

1 HARICi ASKERİKIT AA Ti iLANLARI 
Çanakkale MsL Mv. birlikleri için aşağıda yazılı sabun satın alına• 

caktır. isteklileri ihaleden bir saat evvel ve ihaıe kanununun 2-3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile komisyona müracaat etmeleri. (387) (6050) a Ş a n a C a g 1 yıda: Zafer bayramı: Agah Sırrı Le-

vend, Macarların yurt kurması: Hü-•• h . d. ' Bütün spor hare- seyin Namık Orkun, Şark folklorun- Nereye aid olduğ<ı kilo Teminatı 
L~a kuru) 

Şup esiz 1 r. ketleri kontrolden da ibni Sina: Dr. Süheyl Ünver, Os- Kapalı z. Çanakkale 34800 1175 

Çirilecek! manlı Devletinin mali ahvali: Raşit Açık Gelibolu 4500 1~2 

Tahmini F. ihale tarih) saat 

4S 
45 

2&.~1937 

28-9-1937 
16 
16 

A - ge Gökdemir, Edirne sarayı hakkında: • 

1 

.t'1 f /eflerı·n- -ne Jen '.ç .ç k • f• Bu yıl mekteplerde spor hareket- Dr. Rifat ve Dr. Süheyl, İstanbul sur- • • 
Uı mUVaJ J a ıye !erinin daha fazla canlanması için ları: Naci Yüngül, Avrupa matbua- Çanakkale Müstahkem Mevki Bir- Çanakkale Müst. Mv. Birlikleri i· 

Sizli a ... d ... h t ·st yenıden programlar yapılmaktadır. tı: Şerif Huliısi, Geçmiş asırlarda İs- likleri için kapalı zarfla 65000 kilo çin 242,000 kilo yulaf kapalı zarfla 
oe ugra lglnl meş Ur Q1' l • Bu arada muhtelif spor hareketleriı tanbul hayatı: Hikmet Turhan, hi- sığır eti satın alınacaktır. Sığır eti- salın alınacaktır. Yulafın beher ki

/e,.in kalemz*nden okuyacaksınız ?ı tizeı ınde bir kaç turnuva yapılacaktır kaye: Naki Tezel gibi tanınmış im- nin beher kilosu 30 kuruştan 19500 !osu 5,50 kuruştan 13,310 lira biçil
Bılhassa mekteplerimizde sönük bir zaların yazıları vardır. Gençlere ve lira biçilmiştir. İhalesi 24/9/937 cu- mişlir. İhalesi 6 Birinciteşrin 1937 
halde kalan atletizm, güreş gibi fay- münevverlere tavsiye ederiz. ma günü saat 16 da Çanakkale Müs- çarşamba günü saat 16 da Çanakkale 

Münakaşalar, hu"cumlar, mu"dafaalar dalı sporların inkişafına çalışılacak l ltahkem Mevki Satınalma Komisyo- müstahkem mevki satınalma komis-
ve okçuluğa ehemmiyet verilecek - A. •ker"ı fabrı"kalar İ kli1 . 'h 

1 
yonunda yapılacaktır. 

• nunda yapılacaktır . ste. erı ı a e-_ İ ı arasında neler Olur? tir. Bu suretle hem gençliğin spor ka· lıAnları stek.liler ihaleden bir saat evvc 
biliyeti artmış olacak, hem de mem- den bir saat evvel tcmınat akçelerı teminat akçaları olan 999 lirayı rn 

b a]k Jehtimizde zayıf kalan ve alakalı BİR ADET BUHAR LOKOMOTİFİ olan 1463 lirayı ve ihale kanununun ihale kanununun 2, 3 maddelcrinde-
0 1 •n olimpiyadı bitti. Yunan • düşünmemek imkan haricinde. İyice d'l . . t b . d'I b d r 28 000 !' 2 ve 3 üncii maddelerindeki vesaikle Müstahkem mevki satınalma komis-
c; _:ıar gene birinci, Rumenler ikin- dü şündüğünüz zaman başınızda olup şekilde takip e 1 mesı ıs enen u Tahmın e ı en e e ı · ıra o- bir saat evvel komisyona müracaat 
d.'. •ugo.sJavlar .. .. .. b'zimki'l b' 1 k .... 1 . d "b sporların canlanmasını kolaylaştır - lan bir adet buhar lokomotifi askeri na müracaat etmeleri. (414) (6228) 
Ordiin .. uı;uncu, ı er ılen erin uru guru iti en ı aret mak imkanı hasıl olacaktır. etmeleri. . 373, .5873•. 

dun cu, olmuşlardır. Bunu duy - olduğunu anlıyacağız. Bugün bun - Yeni bir çalışma yolunda büyük Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa - Jf 
Şiın~z aınma tekrar etmek lazım. !arı düşünürken spor muhitimizin muvaffakiyetler kazanılacağı mu _ tinalma Komisyonunca 3-11-937 çar-

1 
_ Pınarhisarm 517000 kilo kuru 

l';e i ne olacak biliyor musunuz. ıhoşluklarından birini daha hatırla- şamba günü saat 15 te kapalı zarf ile on Demirköy alayının da 126000 kilo 
lıya 

0 
acağını bilirsiniz amma hatır - mış olduk. Her seyahatin hesabını, hakkaktır. ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 

İstanbul İkinci İcra memurluğun
dan: 

.,'."azsınız Belki. doğruluğunu, yanlışlığını ortaya a- ..... ....... . D .. 'e"""ı·:.,··ı··,··k·····m'i''?"'"''"'''"' kuruş mukabilinde komı'=ondan ve- kuru otu. "h 1 1 . k 1 
oıraz zih · · . H 1 d h h d -, 2 - Her ikisinin ı a e erı apa ı 

bulu nmızı kurcalayınız. a.. tan ar a a evvel isselerine üşen k ? ri!ir. Taliplerin muvakkat teminat zarfla Vizede yapılacaktır. No. Ju hanede mukim iken ha!en ne-haıı:norsunuz, değil mi? Her seya- vazifeleri yapıyorlar mı? Şıkh mı olan 2100 lirayı havi teklif mektup-
3 

_ Pınarhisarın otun muhaın _ rede olduğu bilinemiyen Haralam .. 

Mukaddema Gcdikpaşada Gedik
paşa caddesinde eski 93 yeni 101,103 

ne 01~,ecnebi temaslarından sonra Artık fazla söze mahal kalmıyor. !arını mezkur günde saat 14 de ka- men bedeli 
18095 

lira Demirköyün bos'a : 
ıı0-e· Çünkü festival münasebetile tertip Nikola veledi Kostantı'n ı·ı,·yaskn_ ,,., n dar Komisyona vermeleri ve ken • 5040 liradır. ~ dan gazetelerin baş sayfaların- edilen futbol maçları tam bir festi· dan istikraz ettiğiniz 7500 liraya mu-'İt h~on satırlanna kadar binbir çe- va! oldu. Hem filme alınmış gibi ebe- dilerinln de 2490 numaralı kanunun 4 - Pınarhisarın ilk teminatı 1358, 

' ucu ı · 37g lir c1ı kabil alacaklı namına ipotek ettiği-dinı .. ın Ve tenkit yaygarası ken- dilcşmek kudretini gösterdi. O zaman 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle Demirköytin a r. 
ba.ı. &asterır. Her hücum, her yazı kimse sesini bile çıkarmadı. Yalnız mezlıür gün ve saatte Komisyona mü- 5 - İhaleleri ayrı ayrı 18 Eylül 937 niz yukarıda adresi yazılı gayrimen· 

.,..a bacı... · .. ·· t 11 d kule 3 yeminli erbabıvukuf tarafın-~· a'-llını ''"'. menfaatler gözeterek takımın formunda olmadığı görülüp racuatları. •6045.. cumartesı gunu saa e. 
tınd· Ştır. işte Balkan olimpiyatla- tenkit edildi de belediyenin mey • * 6 _ Şartnamelerini görmek iste - d~n yapılan tetkikatta. 
Çıkın~~ dönen kafile henüz rıhtıma dana gaf tenkit edilmedi. Belki na- 1800 kilo Feno Volfrom yenlere her gün Vize Satınalma Ko· EVSAFI: Mermerli antre üzerine 
la, 11 • an baş!ıyacak olan münakaş~ sıl olur biz bu ciheti de yazdık, di- 170 kilo Ferrotitan misyonunda gösterilmektedir . • 347. camekanlı bir kapıdan geçilerek 
lt,eıne ;ınana kadar devam eder bil- yenler çıkacak. Biz bu iddiayı kabul 100 kilo Ferro Silisyum Alemın • .5766• camlı dolaplı bir sofa üzerinde biri 
l~rind a~at bu rnücadelenin şekil- etmemezlik etmiyoruz. Yalnız diğer yum. 1f camlı dolaplı iki oda. 

~tııit c hır kaç değişme gfücceğimi münakaşalarda olduğu gibi yalın kı- Tahmin edilen bedeli (15825) lira Kapalı zarfla wle edil<'cek olan Bodrum çimento bir taşlık üzerine 
t'!ceğ~t~ekteyim. Birinci planda gö- lıç işe karışılmachğını anlatmak is- olan yukarıda mikdan ve cinsi ya - 740 ton oduna verilen fiat pahalı gö- iki camlı dolaplı ve sokağa demir 
l'•dcr:ız <:şhas her halde Atletizm tiyoruz. Sonunda zihnimize saplanıp zıh malzeme Askeri Fabrikalar U - rüldüğünden yeniden kapalı zarfla kapısı olan bir oda ile iki kömürlük 
Onı Yonuna muarız olanlardır. kalan mesele hücumlarını mevzu - mum Müdürlüğü Satınalma Komis- eksiltmeve konmu~tur. Tahmin edi- ve bir mermer musluklu taş, zemini atın h·· , 
ı, ili]· ucumlanna karşı derhal !ara göre değil mevkilere göre de • yonunea 2-11-937 salı günü saat 15 kn bedeli 16650 lira ilk teminatı 

1
çimento maltı ocaklı ve içinde bir 

dıtneı~t ıncnsubini ve onların yar - ğiştiren diplomatların işdeki mak- de kapalı zarfla ihale edilecektir. !284 lira 75 kuru )tur. Eksiltme 5 bi- kiler ile helası olan mermer musluk-
lar lt arı nıukabelede bulunacak • satlarıdır. Diyebiliriz ki, bu gün kar· Şartname parasız olarak komisyon- rincile~rin 19;37 salı günü saat 11 de 1 ıu muUak ve bahçede merlYl(')' bile-
cle ın::;,.~aınan olduğu gibi bu sefer şımızda hesap soran, iyiye kötüye dan verilir. Taliplerin muvakkat te- Erzincanda Tümen karargiıhındakj zikli ,.e tulumbalı sarnıç ve iki mey-
Vap ,, "' sorulacak. öbür taraf ee- bak ayırarak derece vermek salfıhi- - ·ı k" · d 

•erın k minat olan (1186) lira (88) kuruşu As. satınalma komisyonunda yapı- va aga~ı ı e u~sı var ır. C•'- e mecburiyeti hissetm;ye- yetile duran bir çok kimseler spor 
' "e b ki f k ı k" · .. k · t Birinci kat: Bir sofa üzerinde biri d- ı "§ka şekillerde kendini mü- işlerinde menfaat gözeterek hareket havi te i me tup arını mcz ur lacaktır. Şartnameyı gorme ıs e · 

' aay k 1 h .. k · da para şahnişli iki oda. l ,ı 0

a! • k B d" 1 · gu'"nde saat 14 de kadar omisyona yen er er gun omısyon n • ar ' ı ,aca . öyle münakaşa- e ıyor ar. - . 11 layıp ·d · d .l · · d 2490 sız alıp görebilirl<>r. İstekliler ihale !kinci kat: Yüklü dolaplı ve mer-c~ "~ gı erken yine bir sahne Bir gün mevkiini değiştiren spor vermeleri ve ken ı erının e 
',an T E d" tr' Od d- diven üstünde yüklüğü olan bir sofa tııor. etıniye başlıyacak. Bunlar idar~cileri fikirlerini de değiştirmiş numaralı kanunun 2 ve 3 maddele - günü ecim ve n us ı asın ~ 
'ı..Ja b d ki d · sik üzerinde üç oda ve zemini kırmııı n•caklaı·r naınına miidafaada bulu- oluyorlar. Bunları bile bile yarın rindeki vesaikle mezkur gün ve sa- kayıtlı ulun u arına aır ve a 

r Mesel b" d tl ibraz ı>decek.lerdir. Kanunun 32, 33, mermer ve kurnalı bir hamam yeri ,etin b · • l" ır zaman o ka ar başlıyacak olan miinakaşaları takip atte komisyona müracaa arı (5973). \•ardır. Odalardan birinin önünde ze-İı<ıoa,. ırk hal alacak ki adeta boğaz etmek müs.ktilles. ivor. Daha dog-rusu . 34 maddelerindeki evsafa uygun ola-
~ "' ' 1 k d mini çinko demir parmaklıklı kor • ili· a1rga oluvor zannedeceksi • bu ara cereyan edecek olan fıkirlerin Bizde çorapsız gezen er ne a aı· ..... ..., Kı"myager """t rak isteklilerin teklif mektuplarını 
•. Ar d ' F • kuluklu bir balkon ile arka tarafta Çince 0 a an UZUnca bir zaman ge _ mühim bir kısmına kı,,met verme • çoksa Am. erikada o. kada.r azdır... ~: ı ı 5/10/1937 saat 10 a kadar Tümen ka-

t! 1 k ' k h k k d - ı h d ç nk H •• dd• ;,emini kırmızı çini bir taras ve sa-A·a a 
1 

süt liman olacak. mek lazım "eliyor. at a ı alte egı' za ır c. u u ı USame 10 ı 1 rargiıhmda As. Satınalma komisyo-
' ba b b ki d 1 k d ı bit kazanlı mermer tekneli bir ça -~. neden böyi 1 d" M K / aca arın a çorap o mıyan a ın ar ı . 

1 .,,.,..._. e 
0 

uyor, ıye · · ki b t Tam idrar tahlili 100 kuruştur. , nuna ~ermiş veya göndermış 0 a - maşırhane vardır. Zemin ve bodrum 
()L. ............... ....................... Hn•ıııu•.,..••-"""'"'''""'""""'"""'"""'"'1Mır1111nın•ıııııı111n"111ııtt orada çorap yerine baca aı:ını. 0. ~ ı ı ki oır (415) (6229) 

l"\UYU ,.. !yatıyor ve bir nevi beneklı, _çızgı~ı ı Bilumum tahliliit. Eminönü Emlak ıı·ca ar · kat pencereleri demir parmalılıklı ~ ;::,, cu laı ra Ti .çodan çorap hissi veriyorlar. Bu da hır delı- ve Eytam Bankası karşısında * olup zeminler kiimilen muşamba 
~ Ş b a $ a J ~ h k d moda ı lzz ~ t Bey Hanı. ı 740,ooo kilo oduna verilen fiat gali döşelidir ve dog-rama aksamı vag"lı 
~Cldgo A llnan Sliık ... mi? .. Hayır, ayır .. a ın • ı .......................... ı:görüldüğünden yeniden kapalı zarf- ' 

1 k u1 T h · boyalı olup terkos ve elektrik ve ha-s ltanahmet 3 üncü Sulh Hukuk la eksi \meye on muştur. a mm • 
l ~ u . . _ . · . va gazı bulunan bu haneye 467:> 
v.e .. g .. -:,.u··zıu- ı· 'e De .. s 'er ,,, NECOZBAENTÇEILER mahkemesinden: editlen}?be8' dl~lıal765,fök0u~ı~şatduı~. ~~aıt::'~ 'dört bin altı yüz yetmiş beş lira ~ ıı ' · L4 Eski General Mustafa Hayreddin na ı - " ır · kıymet takdir edildiğini mübeyyiıt 

ll d !Yeni talimatnamede bazı . . . . kızı Ayşe Behireye tahsis olunan dul 1 Birinciteşrin 937 salı günü saat 10 da !takdiri kıymet zabıt varakası sureti 
lr,..._. CQ ele ~ k&Jdlar bulundcalk lst~b.ul. cıdhet(ıMndehkıletr:K. ) Bo maaşından fazla mehuzu olan yüz IErzincanda Tümen karargahındaki ikametgfıhınızın meçhuliyeti hase-

~ -
01

Ycde ot 1 Emınonun e c me azım ' -· on dokuz liranın faiz ve masarifi mu- Askeri Satınalma komisyonunda ya-a>.ıyar. uran bir okuyucumuz Belediye vaktile yeni bir Beledi- ta (H d ) K" "k zard~ bile tebliğ edilemediğinden İcra 
. yazıt ay ar ' uçu pa hakeme ve ücreti vekaletle tahsili pılacaktır. Şartnamesini görmek is-

li,. Cla~Ürüıtü ile ınu"'cadele ı'çı·n bı'r ta- YI.? zabıtası talimatnamesi yapmıya (Hikmet Cemil), Eyüpsult~nda ! hakkında hazine avukatı Yusuf Nu- tev.·enler her gün parasız alıp oku - merci hamiliğinin kararile 45 gün 
. ., uzum görmüs, uzun tetkiklerden ve (H'k t Ati ) Şehremınınde hakk ı'tı'raz •-yın' ı· suretile teblı"gatın <le. ıne var "'-'- , __ , . ın· tü' • ı ·me amaz ' ri tarafından ikame olunan dava ü- İ ihal .. .. T ı ... 
·• \1 • Y"'ume gur e- et-dl d · b' · H d ') K .. "kt {F at) Ak yabilirler. stekliler . e gunu ' e- ı'la"nen ı'crasına karar verilnuş" tir. !{ece "o&ıa t.lar menediliyor. Fakat u er en sonra yenı ır pro1e ya- ( am ı ' aragumru e u ' . zerine cereyan eden muhakemede cim Odasında kayıtlı olduklarına 

,, , rıs:ından ' pıTmış ve bunun son ol atak tetkiki sarayda (Ziya Nuri), Şehzade başın- mumaileyhanın evlendikten sonra merci hakimliğinin kararile 45 gün 
'

0 
• ı sonraya kad d dair vesika ibraz edeceklerdir. Ka-·. · ,a !lıak ·· - _ ar ra - de, Şehir Meclisinden seçilen muh- da (Mustafa Hamdi), Samatyada {E- bu parayı almış olduğu iddia edil _ içinde takdiri kıymete ve gösterilen 811 !lıidır' ,' ı:uru.ııu etmek midir, de- t ı·ı b. .. b in! ) k'" d (İ t ) F nunun 32, 33, 34 maddelerindeki e-

\>a Bu e ı ıı encumene ıra mıştr. rofilos ' Bakır oy e s epan • e - mesine binaen müddei vekili tara - evsafa bir itirazınız var ise 37/140 
it t. l!cr. ~ cıvarda iki komsumuz Bu encümen, yeni talimatnameyi nerde (Hüsamcttin), Alemdarda (E- fından akdi nikahın is batına ve ak- sasata uygun olarak isteklilerin ve- No. sile daireye bilnıüracaa tahri -,~dar , 3..__ece saat 24 ve hatt~ bire recekleri teklif mektupları 5/10/937 ~u u.ro Çala ı Meclisin ikinciteşrin içtimaı devre- sat). din icrasından sonra alınan maaş ren ve şifahen bildirmeniz lazımdır. 1<aır:,_degi] }faJbr :r .. uyumak müm- sine yetiştirebilmek üzeı·c çalışmış Beyoğlu cilıetindekiler: miktarının vesaikle ispatına mukad- günü saat 9 a kadar Erzincanda Tü- Aksi takdirde icraya devam oluna-
',· 'rtıı•a"v· e .. 

11 
i sabahları erken ı"stı'kla'I caddesı'nde {Kanzuk), Ye- men karaga"hında Asken· Satınalma 0 

r ' ı~ın ise de yeni talimatnamenin Meclisce dema verilen karar üzerine müddei cag· ı olbaptaki takdiri kıvmet rapo.. ıı 8daın · · • e gilmiye mecbur ni•ehir Mankasar caddesinde {Pa - komisyonuna vermiş veya posta ile ' Yltu~. ıçın, saat 24 " b' k d müzakeresi, Belediye Reisliği tara- • vekili bu cihetlerin ispatından izharı 
~· •uz k ı ve ıre a ar runakyan), Boslanbaşı caddesinde göndermiş olacaklardır .• 412• .6226• •hay a ınak bir · t 1 fından Şubata bırakılmıştır. Çünkü acizle Maliye Hukuk Müşavirliği i- * ,~ et saat 2 ezıyc o uyor. (İtimad), Galatada Mahmudiye cad-
ç· ~ttırulrnaı d O de bütün radyolar yeni talimatnamede, son tifo salgı- desinde (İsmet), Taksim İstikl3l cad- fadesile mumaileyhaya bu cihetler Bir milyon iki yüz bin kilo oduna 
~e:~ar sa~a~~~rBe!ki bu radyoyu nından edinilen tecrübelere göre ve desinde {Nizamettin), Şişli Kurtu- hakkında yemin teklifine salahiyet talip çıkmadığından yeniden kapab 

runun tebliği makamına kaim ol -
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(34846) 

" vurj.. ı erken kalkmak sıhhi bakımlardan "eni bazı tadilat d d ) K aldığını beyan etmiş ve mahkeme- zarfla eksı'ltmeye konmuştur. Tah-
•·ak '"lind J • ' luş caddesin e (Nec et ' asımpa - ce de bu bapta mu" vecceh go··rülen ı at koın e 0 ınıyan ınsanlardır yapılmasına zaruret görülmiiştür. d {N · 
.•, r .-.1, şuıa~nı hı'ç d.. .. .. · şada (Müeyyed), Hasköy e esım m· k 'ld'. 'nden muma · .. , •' uşunm .. ye ıne arar verı ıgı , -~.:::•.... . ............ uyor- İstanbu. l Asi.iye ikinci Ticaret mah- Aseo) Besiktaşta (Suleyman Recep), ''" 1 ----- ' • ileyhanın evvelü ahır ikametg;._,,ının 

1 ~ A
--D Y .................... ,. keHmaezs,·ınnedennam. ına İstanbul Muhake- Sa7ıye.~de {Asaf)... .· maliım olmamasından dolayı ilanen 

Üskudar, Kadıkoy ve Adalardııkı- t bl. t if b · t h ı 1 O e ıga asına mec urıye ası o -

l.mat Müdürlüğü tarafından Ekismi- Zer.: .. . . .. muş ve yemin etmek ve Hukuk U-
. 1 . . t . T Üskudarda {Selımıye), Kadıko • 1.. M h k 

1 
. k unun 

,30 ,3() Pl _ nıs er gemısı acen esı opane güm- .. _ . M h su u u a eme erı anun pılacaktır. Şartnameyi görmek is -1. 8....__ altla da k "k k d H . A -ı vunde Altıyoı agzında {Rıfat u - 337 . dd . 'b' . b il' ık t rvr llliisah n.s musi isi, ru arşısın a ayrı rapog u ve • • . .. .. ncı ma esı mucı ınce ış u an teyenler 135 kuruş mukabilinde Er-

min edilen bedeli 27,000 lira ilk te
mina<ı 2,025 liradır. Eksiltme 5 Bi

rinciteşrin 937 salı günü saat 16 da 

Erzineanda Tümen karagahındaki 
Asker! Satınalma komisyonunda ya-

1 atar abeıerı· E f Ş tar), Modada {Alaeddın), Buyuka- t ın· d .
1
.b 

10 
.. . . d . •rı ta ından 20 C · şre e- mezkı'.ır acente süvarisi Jekopson a- . ar ın en ı ı aren gun ıçın e ı-

§'1 rafınd • elfü ve arkad dada (Halk), Heybelıde (Tanaş). tiraz 
1 

b'I -· . 
1 

d" 
•r:ltıJarı, 2() :n .Türk ınusokisi ve ::;k leyhlerine ikame olunan davanın .~e- 1111111!111111111111111!111.111111111111111111111111111111111 gı'" tak~~~: ıy:~ ~ç:;~~ey!e 0~:;: 

1356 Hicri 
Recep 

11 

1353 Ru~ 
Ağustos- 1 

3 1 
~~~~~~--~~..,....,..~~ 

Yıl 1937, Ay 9, Gün ?.59, Hızır 13l 
16 EylOI: Perşemb~ 

1 
Çeşmenin kurtuluşu 

----r---r----1 r-
Vakitler V11ati Eza al 

... "· ıa. d. d llı;a 8 .. ,oO Önıer,., · reyan eden tahkıkatı sırasında mud- it 
a~ı oyıev 2 "

1
za tarafından ızar cak günde yine gelmediği takdirde lı•ı1t'' 1 tarafı~d o,45 Suzan ve arka- deialeyhlerden Jekopson hakkında Bıılkaıı Deniz Hıırbi tefrikamızı yeminden imtina etmiş olduğuna da-

zincanda Satınalma komisyonundan 
alabilirler. İstekliler ihale günü Te
cim Odasında kayıtlı bulundukları- / ,, 

~~&lt Şarkıları c"n Türk tnusikisi ve ittihaz olunan gıyap kararının ila - bugün yazımızın çokluğundan derç ir verilecek kararın kat'iyet keııbe-
l~ti \>~ 22,15 J\.js:ıt ayarı), 21,15 or- nen tebliğine tahkikatın da 14/10/ edemedik. deceği ve muhakeme gününün 8/10 
lıl~ltla •rtesi gün~~ ve borsa haber- 937 tarih saat 14 e talikine karar ve- Yarın bu sütunlarda Barbaros /937 saat 10,30 olduğu tebliğ matıı-
saıar1 toıoıar un programı 22 30 rilmiş olmakla keyfiyet tebliJ! ma- ikinci Süvarisi Bay Cevadın be- mına kaim olmak üzere keyfiyet ı.-' 2.a ' 0 Pera ' , 

60ıı. ve operet par- kamına kaim olmak üzere ilan olu- tıanatını ne~redeceğiz. Jan olunur. 

935/1414 ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllt (Dosya: No. 934/572 yenilemedir)' nur. 
~·· 

na dair vesika ibraz edeceklerdir. 
Kanunw1 32, 33, 34 maddelerindeki 
esasata uygun olarak isteklilerin ve

recekleri teklif mektuplarını 5/10/ 1 

937 günü saat 15 e kadar komisyon 1 

Gün~ 

Öğle 
ikindi 

s 41 

12 09 

l'i 40 

11 23 

5 51 

9 21 
12 oa 

başkanlığına verilmiş veya posta ile [ 
9 41 göndermiş olacaklardır. •413• •6227. ıı:.---====.:-=="'""=-.~ 

Akşam 

Yaıı. 

18 18 
19 52 1 32 

imsak 4 00 
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HASAN TIRAŞ BIÇAGI l 1 .................. ... 

Çektiği IstırabJa
rın mes'ulü 
kendisidir 

Türk Hava Kurumu 
T ürkiyenin ve bütün dünyanın en yüksek tıraı bıçağıdı r. En güzel 

evsafa malik olup lsveç çeli~nden yapılmıştır. Dört tarafında birer BRIYANTl"N PERTEV 
num~ra va rdır ve her bir num3ra ile Jaakal 5 d efa yapmak müm• 
kündür. Bir actrdi 5, 10 adedi 30 k uruştur. BOYOK PiYANGOSU 

PASLANMAZ ..( ,., 

O(?>ıQooO ~ 
fi' 

PASLANMAZ 
asan tıraş bıçağı 

Bir har:kai san'attır. Senelerce suda bı rakı l sa bile kal' iyyen paslan
maz. Her ırü n tıraş olduk tan sonra silmeğe ve kurula ınağa hace t t> ı· 
rakmaz. Y üksek evsafa ve meziyetlere mali kt ir. · Bununla bir kere 
tı raş olanlar hayatlarının müddet ve devamınca başka bı çak istimal 
e demezler. 

1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 

HASAN TIRAŞ BIÇAGI, Fırçası, Tıraş Sa. 
bunu ve Kremi, Tıraş Pudra ve Kolonyası 

ze vk! n l am~ mını ikmal eden vası ta lordır. 

Kapah Zarf Eksiltme İlanı 

Liseler Alım Satım komisyonundan 
17-9-1 937 Tari h C uma günü saat 11 de !. tanbul Kültü r Di rektörlüğü 

bin ası içinde Li>eler Muhasebeci li ğinde toplanan Komisyonda 8385i lira 
tahm'n bedel içinde 600 Dershane sırası, 34 siyah y azı tahtası ve 19 
y emek ma•ası k a palı zarf usulile eksiltmeye konmu ştur. 

Muka ve:c, Eksilt me nin Umumi ve fenni şartname ve resimleri ile 
buna aid eHak alım, salım komisyonu kati pliğinden görülüp öğren i lir. 
M~vakkat teminat 629 Lira 18 kuruştur. 

is tekliler t e minatl a rını vaktinden evve! liseler muhasebeciliği veıne• 
sine ya tı r .rak en az beş bin liralık buna benzer Mobilye işi yaptığına 

dair lstanbul Nafia Müdürlüğünden almış oldukları vesika ile ticaret 
odasının 937 yı · ı vesika ve teminat makbuzu ile teklif mektuplarını 
hnuna uygun şekilde eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon başkan. 
lığına ıraktuz k> rşılığında vermeleri IAzımdır. (5786) 

Saç tuvaletinizln en mU· 
him bir malzemesidir. 
Kepekleri izaledeki mu• 
vaffakıyeti her bir iddia· 

nın fevkindedir. 

r 
Dişçi 

1 ~~~<l~~ m~a~[İ he~~9~~ 

1 
S.12 ve 14-18 arasında sayın 
hasta ların ı kabul eder. 

lstanbul : A nk ara caddesi 
Vilayet karşısı Hatman 

a p. No. 37 

Beşiktaş Sulh İcra Memurluğun
dan : 

Bir alacaktan dolayı haciz altına 

1 

alınıp paraya çevrilmesine karar ve· 
rilen beş çifte balı k kayığı ile bir a
ı let çiikC'rtme balık ağı , Topanede es-

NEVROZiN 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 

ese r kalmıyacl k ! ı . 

NEVROZiN 
Bütün ı s tırabları d indirir, baş ve 

diş ağrıla rile üşütmekten müte• 

vellid ağrı, sızı ve sancılara kaqı 

bilhassa müessirdir. 

NEVROZiN 

6 incı keşide 11- Birinciteşrin • 937 dedir. 

~üyü~ 200 000 liradır. 
ıkramıye: • 

Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Liralık 

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

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmalıdır. 

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

Enılak ve Eytam Bankasından: 
Banka"ın Hesa p No. Yeri No.su. Nev'i icra dosya ['J. 

12 --~~-Feriköy l i< inci kısım ınahal- Eski 161 Bir dü kkan 4 

h• Sa lı pazarında, Gümrük kulübesi Mideyi bozmaz. kalbi 
iinünde 22/9/937 çarşamba gün ü saat 

lesi kazı thaae sokağında mükerrer ve apartman 93~/927 
Yeni 12, 

dokuzdan on bire kadar açık arttır- ve böbrekleri yormaz 
m>ya konmak surctıle paraya çevri- icabında günde 3 kaşe 

12/1 

ı"ceğinden ihale pulları ve Belediye alınabilir. 
ı e,mı müşterisine ait olmak üzere a- l•••ım~••ımım•ım-
lırılann ayni gün ve saatte mahallin- -
de bulundurul acak memuruna mü-

Bankamız a ipoteKli o lup Istanbul Dördüncü icra Dairesin· e yukarı: 
da No. su yazılı dosya ile 29-9-937 tari hi ne müsad if Pazartesi günU 
açık a rtırma ile satılaca k olan gayri menk ulü salı n alanlar arzu ede
rlerse Bankaca bu gayrımenku le tak dir edilecek kıymetin yüzde elit• 
~ir.e kadar mevzuatımız c" a hi; iade kencil!rine p ara ikraz edilebilir._... 

r:icaaUeri ilan olunur. (34848) 

DANS PROFESÖRÜ KEMA L 
SAMİ BAYER 

İstanbul birinci ticaret mahkeme
sinden: _ 

Beyoğlunda İstıklal caddesinde 
224 No. lu manifatu ra mağazasında Türkuvaz dans dersanesıni kapa
Yuvanak i Çimenoğlunun istih sa l eyınıştır, Yeni dcrsanemız: 

tsti kli\1 caddesinde İzzet Kanzler !ediği 161811339 tarih ve 243 sayılı 
Foto Evi yanında 69 numarada h er 
gün sabah dokuzdan akşam ona ka-

dar dersanemiz talebelerimize açık
tır. 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
tstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12• saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

ilam ı gıyabi aleyhine firari V iktor 
Elmadinin yerine geçen hazineye i

zafetle İstanbul muhakemat müdür-
lüğünün ikame eylediği i tiraz ve 

haczin fekki hakkındaki 936/153 
NoJu davada muterizünaleyh Y uva

naki Çimenoğlunun 10/9/937 tarihli 
muhakeme celsesinde gelmediğin

den Hukuk usulü muhakemeler i ka
nununun 401 inci maddesi mucibin-

ce hakkında gıyap kararı verilmiş 
ve muha keme 1/ 11 / 937 pazartesi sa
at 14 e bırakı lmıştır. 

Mezkür gün ve saatte gelmesi lü 
zumunu mübeyyin gıyap kararı şim
di oturduğu ye r belli olmadığından 

mahkeme divanhanesine asılmış ol
duğu bu ila n ile tebliğ olunur. 

(936/153) 

.,, 

L~seler Ahm Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza bağlı gün düzlü okull arın 20-9-937 gününde eksilt• 

1 ·ı T dıl• mesi 2,7, 12·\1. 937 günlerinde Son Telgraf ve Tan gazete erı e ı a n e 
miş ola n yakacakların eksiltmeleri 24.9. 937 gününde Kok kömürü sa• 
at 15 d e, Tüvenan 15. 30 da man gal kö nürü 14 d e, odunlar 
14.30 da ya pılacağı ve işbu günde kapalı zarfların eksiltme kanun.una 
uygun olmak üzere belli saatten bir saat evvel k omisyona tevdıye• 
!eri. 
Şartname ko misyon katipliğinden görülüp Öğrenilir. "6206" 

isten bul Defterdar hğından : 
Keşi f bedeli 774 lira 23 kuruş tan ibaret bulunan Adalar Av ver• 

gileri Müdürlüğü binasınılı tamiri a çık Eksiltmeye konulmultur. Is• 
teklilerin ve mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, özel ve fe· 
nni şartn•melerile Proje ve keşif hulasa sını görmek istiyenlerin 5.9 
liralık muvakkat pey akçeleri ve bu i~e benzer en az beş yüz liralı~ ış 
yaptıklarına dair gös !erecekleri vesaika istinaden Nafia Müdürlüğun• 
den alınacak müteahlıitlik ve ticaret odası vesikalarile 27.9-937 Pazar• 
lesi günü saat dörtte Milll Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona 
gdmclcri. M. (6041) 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanhğı Jstanbul satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Alınan yapısı motörlere aid yedek parçaların 23-9·937 Per· 

§embe günü saat 15 de kap•lı zarfla eksiltmesi yapılacaktrr. 
2 - Tasınlanan tutarı "5876.lira "80. kuruştur. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 441 liralık vezne makbuzu veY8 

banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün eksiltme ıaa• 
tinden bir saat eveline kadar tekl if mektuplarını Galatada eski lthalıt 

Gümrüğü binasındaki komutanlık satınalma komisyonuna vumeleri. •59~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Şartn ame ' 'e nümunesine tevfikan tütün denkleri için •125000• 

adet beyaz çul "balı bağlı. pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 20-IX-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
16 da Kahataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapıla caktır. 

3 - Şa rtname ler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir· 
4 - f, lckl iler in pazarlık için tayin edilım gün ve saalte0fo 7,5 güvenıııe 

paral aiyl ·biri kte a dı l eçen Komis yona gelmeleri ila n o lunur. "570'.;:.. 

.;;-;;-;:;~· . .... ... _......... Üsküdar Asliye H ukuk Hak imli· 

t DOKTOR : ği nden : , 

ı Ali Rıza Sağlar ı .Üsküdarda Dur~ali mahalle:~;·; 
ı J Ç HA s'T AL 1 K LA R 1 ı , Hımmctbaba sokagı_nda 41 num • 
ı . . ı , evde Seyyarenin Üsküdarda ToY 
ı M _OT EH AS S 1S1 t lgarhamza mahallesinin Çınar cadd9~ ı Her ıı:un Rcşıkt a,ta traı~va y ı sinde fJ3 n umaralı hanede sakin R 

caddesınd e k ı m ua yen elıanesın1e ı . , . dava· 
ı sa•t on beşten sonn hasta lı- sım al.:>yhıne açtıgı boşanma , •e 
ı rmı kabu l ediyor. t sından dolay ı müddeialeyh Rasını • 
! .......................... berayı tcblig gönderilen dava arzıı_ 

İstanbul birinci Ticaret Mahke · ı hali sureti müddeialeyhin ika ırı~t • 
1 mesinden : garının meçhul old uğu ve tebl ıg e_ 

dilemediği beyani le mübaşiri t3 r3c 
Yuvanaki Çimenoğlunun istihsal fından iade edilmiı • ve mahkeıııeC 

ey lediğ i 16 Ağustos 1339 tarih ve 

1 

jle• 
243 say.ılı i lılmı gıyabi aleyhine firac ilanen tebligat icrasına karar ver "1 

ı rek dav~ istidası sureti ile 28/9/9> ri Viktor Elmadi nin yerine geçen k d•· 
sal ı pünü saa t 14 te daveti nat ı hazineye izafotlc ' İstanbul Mu hake · • , hı · 

ı veliye var<rı<ası mahkeme dJ\·a!l ~ mat Müdürlüğü tarafından Beyoğ· 

1 

d3" 
!unda Feridiyede Çay lak sokağında nes•ne tali k edilmiş ol duğun 1· 

yevmi mezkıirda muhakemeye l""r· 59 No. da mukim Sofya ve Eleni a -
0 mek ve virmi gün zarfında dav~. r·· leyhlerine itiraz ve ):,aczin fekki k ,, ' 

' iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 

lzuhalin c<!vap vermek i.izere 1 
hakkında açtığı 936/153 No. in dav.1 
muhakemesi için 1/11 /937 pazarte i 
günü saat 14 t<ı mahkomcy~ gelme
leri lüzumunu miibevvin d ~vetiye -

yet gaz t ıle de il5n olunur, _..... 

Salıip t•e Baş Mulıarriri: 

1937 sonuna 
aylarının ilk 

kadar keşide 
günleri. 

tarihleri : Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
ı . 
l~ri simdi oturdukları vcrler belli ol-

j mad;,~ · ndan mahkcm~ divanlıanesi-

l
nP ası lmıştır. KcıJfyet bu ilan ile 
tC'bliğ ol unur . 936/ 153 

Ftcm !z::et BF:N!CE ,. 
/'ıle ~riyat re Yazı /ı:leri l\Iild 1'irıı: 

f, S. A DAM -·---ı-------
Bıısılclığı yer· P.büzz~ 

lı. 
Bi 


