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Başvurmıyacak! 
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lt"-nun/a beraber kon/ erans devletleri de 
t alyayı itlifaka tekrar davet etmek ve 
adi/Qt _l/apmak mecburiyetinde değillerdir 

~ apılan itilaf 
ıadiJ 

Ülunamıyacaktır -
lsp anya yardım 
lonct~adedi yor 

~deniz:· 16 (Hususi) - italyarun 
ı>ııun , c kontrol ve polis vazifc-
lr lalnız Ad . . 

Kamutayın toplantıya çağırıl -
ması hascbilc Büyük Şef Atatürk 
dün Ankaraya hareket etmişler
dir. Saat 17 de Floryadaki Deniz 
evinden ayrılmışlar, Dolmabah -

c-Çeye gitmişler, Tarih Kurultayı ve 

Tarih Sergisi hazırlıklarını göz -
den geçirmişler, sonra refakatle
rinde b:ızı zevat olduğu halde Er
tuğrul yatile Haydarpaşaya hare· 
ket etmişlerdir. 

Büyük Önderimiz Haydarpaşa
da Mareşal Çakmak, Londra ve 

Varşova Büyük Elçileri ile şehri
mizde bulunan bütün saylavlar, 

generallerle vilayet erkanı ve ka

labalık bir halk kitlesi tarafından 
uğurlanmışlardır. 

(Sonu ikinci sayfada) 

Sa Moje!leKrM 
Faruk' un vale/ası 
Prenses Nazir 
Mtstrıfa gaşmaklı 
ve Av,ııpada otlu 
ile u,ıi< olarak 

dolu ~rrken •. 

ve 

1S<ır ett. rıyatik denizine in-
~rJeniz 1:1~r:ıesinden muğber olarak 
1liliırta ıtılnfına girmemesi üzerine 
lltı tadi:~dilat beklediği malumdur. 
t~tiH be~:~n ne şekilde olmasını is
l'a. t'ra 1 olm~ınakla beraber İtal
haıtıaransa ve Ingiltere ile müsavi 

İspanya Akdeniz M'ısYıurvKırr/aallcıntaınkio··mnu'~m,,u"~zA:dbeeklı· Kıtre:":enln At•rupaaa a11nmı1 resmidir} 
~ - liçe ilk defa ,.e eski an'ane hilafına 

Akden izde bir fnglliz harp gem isi konferansına rinievvelin 21 nci günü izdivaçları olarak geçen hafta Kral Faruk ile 

hı~· ve s l'h" ,~ niy t a a. ıycticre sahip ol -
~dı ı e ındedır. Buna imkan ol
taıc eq ve .Nyon Konferansına işti 
tarafı~ en devletlerin yeni bir tadile 
t "'it Cö •· adu._ 1 runınediklcri anlaşılmak-
~evıeue~a~anı? itilafa girmesi için 
Yacaltlard ı~ bır teşebbüste bulunmı-
ı._~onıa, ı~· 
"lllıl, ftaı ~A.A.) - Yarı resmi me-
~alt ıç111 .Jea ?ın. Nyon itilafına işti-
~ bbüs~ nı hır teklifte bulunmak 

l'an etrn ~c kıyam etmiyeceğini be
t'tnı 14 "~l:edir. İtalya, noktai naza-
Ilı' ~.J uı t ·ı · h ~ oldu~ arı ıli notasında bildir-
~ llsusta gundan bundan böyle bu :t d vıe~~§ebb~ste bulunmanın di-

eJ:t"dir ere aıt olduğu beyan edil-

~Otıs ~ 
tf Cen{'vr Et:İLERt VE İSPANYA 
aı ılletıer c~ ı (A.~.) - B. Negrin, 
,, ilrak 1- nııyetı Konseyinde söz 
JO} t Cnl;, ll' . . . . 
~ htil\ıinı c . ı ı takdırde Ispan -
tı e etr.ııye etının seyriscfaini hima· 
I'· 11 \"<tzifcl llleınur deniz kuvveileri-
" sı.ı erını if · · b " atın . a ıçın Ispanyol ka-
tle . a gırnıeı . 

bı:~ itiraz . erıne hiç bir vcç-
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Askeri bir teşekkül ıs::nys:,~:::." Dün gece 
meydana çıkarlldı 

Paris, 17 (A.~.) - Esrarengiz bir 
katil hadisesi münasebetiyle yapı -
lan tahkikat, azası Cagoulards adını 

, taşıyan hakiki bir teşekkül mevcut 
olduğunu ve bu teşekkülün askerlik 
haricinde askeri mahiyette bulun • 
duğunu meydana çıkarmıştır. Paris-

, te ve vilay<?tlerde yapılan taharri -
yat, bir miktar esliha ve mühimmat 
meydana çıkarılmasına medar ol • 
muştur. 

Cngoulards'lar, müfrit sağ cenah 
fırkalarına mensupturlar. 

- Bu işin Prcsbourg ve Boissierc so
kaklarında yapılmış olan suikastlarla 
bir alfıkası olmadığı meydana çıka
rılmıştır. 

lspanyol Başvekili 
M. Negirn 

Bir boyacı metresini ve bu 
kadının konuştuğu 

karpuzcuyu öldürdü 
Vanlı Yasin, Fatmayı evinde değ!\ 
Salibin kapısınna bulunca gözü kararmış 

Dün. gece ~a~ın yüz~nden bir ci- rçevırmi~ v: seyyar karpu cu Salihle 
nayct ışlenmıştır. Fatıhte Haydar ahbaplıgı ılerletm;, ir Y 0 

mahallesinde oturan kundura boya- farkına varmış, bir kaç a-
cısı 25 yaşlarında Vanlı Yasin 23 ya- ya tuttugu bu ) oldan \ z m sı i-

-~tih etmıvetv> • · . 
~ : "''°gınıııı beyan et - ı ~arls, sergi münase betile İcra edilmekte olan tahkikat esna-

~"""'--"========b,;,i;,:,,r~t;;a;;,r;;a;;;tt;;a~n da ec;dleni yor.-. (Devam.ı 2 inci sahifede) 

"Japonya, bütün kuvvefile yüklendi ·M 
Cenevre, 17 (Hususi) - İspanya 

hükumetinin Başvekili Mösyö Neg
rin Akdeniz Konforansına tam bir 
Akdeniz devleti olan İspanyanın te~
:ik ettirilmemesini protesto etmiştir. 
Ispnnya hükCımetçilerinin ticaret 
gemileri Akdcnizde meçhul korsan
lar tarafından batırılan ilk gemiler
dir. Bundan dolayı İspanya hüku • 
meti Konferansta bulunmamasına 
hayret etmektedir. 

şında Fatma ~dlı bir kadınla met- çin ihtarlarda buluıımuş F t -

res hayatı geçirmektedir. Fakat Fat- mayı bir türlü yola getırcm mi"tır. 
ma son zamanlarda Yasinden yüz (Deı•amı 2 ne alı rdc) 

Yeni 

~inlile T k b b anevra d r, o yoyu om ar- lhraçhareketinin 

ınıana hazırlanıyormuş! ~~:ea~:;ı~:ksına 
(Jz ·---

lln bir cephede yüzbinlerce 
asker harp ediyor 

. . 
\Ya :ısı. 2 f ,.c~> $Og /amczrıa) 

Bir gazete aleyhine dava 
Fatma isminde bir kadın hakkın-

Ege sahasında yapılmasına karar 
verılen sonbahar manevralarının ye
ri tayin edilmiştir. Manevrada asıl 

ve büyük harekat Büyük ve Küçük 

Menderes arasile sahil kısmında ce
reyan edecektir. Harekat, buraya bir 

ihraç ameliyesinin muvaffak o1duğu 
nazarı dikkate alınarak yapılacak
tır. 

da yazılan bir yazı ürerine mezkur 
kr.dın tarafından bu haberi veren 
.Tan. gazetesi aleyhine bir dava a
çılını şve bu sabah davanın görülme- 8 
sine başlanmıştır. İlk celsede cTan• 
gazetesi muhbirlerinden İbrahim 
Hakkı dinlenmiş ve hadisenin vrtki 

7 

Gözlere 
Dikkat Manevralardan sonra halkın da 

iştirakile büyük bir geçit resmi ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

olup Birinci Cezada davasının da rü
yet olunduğunu iddia ettiğinden bu 
dosyanın celbi için mahkeme, ayın 
24 üne bırakılmıştır. 

Manevralara Başvekilimizle vekil- - • -
ler ve bazı meb'uslarımız da iştirak Adliyedeki saat 
edeceklerdir. Adliyede işi olanların ve rnahkc -
~--- meye çağırılanlarm celse zamanla -

Kurultay için bir Fransıx rmı tayin edebilmeleri için Adliye 
binasının her katma büyük bir du-

profesör geldi Yar saati asılmıştır. • 
.. Tarih Kurultayına .. iştirak etmek Fakat bu s:ıbah, Hukuk mahkeme-
uzere Fransız profesorlerinden Al- ]eri katındaki saat; henüz daha saat 
zer bu sabahki ekspresle şehrimize 1 tam (10) iken (12) ye çeyrek kalayı 
gelmiştir. ~österiyordu. 

Bu 4 çift göz, geçen 
Perşembeden bugüne 
Kadar gazetemizde 
Çıkan resiml~rden kimlere aittir ? Jıillllllllllllllllllllllllll 

Göz res:mıerini yerecek perşembeye kadar 
koymakta devam edeceği ve aııni sua'i 
tekrar edec ğiz. 

Gelecek Perşembe gününden sonra cev ıpları alacağız. Bu cevaplar, 
her gfüün altında i numara ile işaret olu'l arak bildirilecektir. Yani 
1 numara filancanın gözü. 2 numara filfıncanındır il~ •.• 

[Tafsilat iç ınyfamızda] 
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Yugoslav 
Manevraları için 

_iğne arar gibi aranılan tahte/ .. 
bahirler bulunacak mı?. 

Mareşal yann sabah 
hareket edecek 

20 eylı'.'ılde başlıyacak ve beş gün 
sürecek olan Yugoslav manevrala -

Meclis yarın toplanıyor 

Konferans kararı 
Meclise bildirildi 

Yarın sabah fırka toplanıyor 

Akdeniz lngili:ı 
Fransız polisi 
A vrupanın sağ cenah gaz~ 

ne de olsa İtalyayı pek gücendı. 
istemezler. Habeşistan meseleSl 
tığı zamandanberi, sonra fspanY 
ki clahili muharebeye İtalyanla! 

A 
kdenızde korsan tahtelbahir -
lerle mücadele başladı. 60 ka
dar torpido muhribi koskoca 

Akd nizi araştıracaklar.. Akdeniz 
kazan, muhripler kepçe.. Bakalım, 

bu ışin sonu ne olacak? .. Acaba, kor
san tahtclbah irler şimdi, nereye 
saklandılar, dersiniz? Bize öyle geli
yor ki, korsan tahtelbahiri Akdeniz
de aramak, ölü gozünden yaş, imam 
evinden aş beklemekle müsavidir. 
Neden mi diyeceksiniz? Korsan tah
te1bnhirler Akdenizde değiller ki .. 
iğncdanlıkta olsa gerek .. Çünki.i, tah
tellıahiri şimdiye kadar iğne arar gi
bi rırıyorlardı. Haydi hayırlısı .. 

* Hem ziyaret 
hem ticaret-

AmB"ikan harp gemilerinden biri, 
bır Fransız limanını ziyarete gel -
miş . gemi bir kaç gün kalmış .. res
mi ziyaretler, ziyafetler yapılmış .. 
Fakat,tam kruvazör hareket edeceği 
fÜnde geminin tayfalarından 15 i 
şehrın nikah dairesine giderek, bu 
2iyaret esnasında tanıştıkları 15 genç 
,~e güzel Fransız kızı ile evlenmişler. 
Herkes şaşmış kalmış .. Geminin ha
reketi bir gün daha tehir edilmiş .. 
Şehirde 15 yeni evli için düğün bay
ram yapılmış .. Gemi de ertesi günü 
An:Erikaya hareket etmiş .. Kızlar da, 
Amerikaya hareket edecek ilk va -
purla, yeni kocalarına mülaki ola -
caklarmış .. Hem ziyaret, hem tica
ret diye işte buna derler .. 

'f 
Hizmetçilere 

iş bulmak için 

rmda bulunacak olan askeri heyeti
hizmctçi de işsiz bulunuyormuş .. Lon- miz yarın sabah sekizde Adatepe 
drada hizmetçilerin iyi ~uamele gör- rnuhribile limanımızdan hareket e
medikleri sabit olacak ki, bazı yeni decektir. Heyet Mareşal Çakmağın 
kararlar verilmiş: başkanlığında Harp Akademisi mu-

1 - Hizmetçilere haftada bir gün nllimlcrinden Albay zzet ve Yarbay 
izin verilecek. Cevdet, Milli Müdafaa Vekaleti Ha-

2 - Yattıkları odaya güneş gire - ı va .Müsteşan Yarbay Şefik ve H~rp 
cek. Akademisi idare amirlerinden hın-

ı 3 - Evin bayanlan ne yiyorlarsa başı Şevketten mürekkeptir. 
hizmetçiler de onu yiyecekler.. - • -

Bu, ne ala hizmetçilik?. Kazh ceşme yangını 
* Kazlıçeşme yangını hakkındaki 

Ba,ka memleketlerde 
diJencller artıyor mu? 

Sofya gazetelerinin yazdığına gö
re, Sofya sokaklarında, son zaman -
lardn dilenciler çok artmış .. Belediye 

dilencilerle esaslı şekilde mücade -

leye başlamış .. Sofya Belediyesi bir 
tedbir daha bulmuş .. Fukara mahal

lelerini dolaşıp maişet vasıtası o1-

mıy&n ailelere yardım ve iş bulmak 
için tavassut edecekmiş. 

Sofyada, acaba darülaceze yok 
mu?. Ne diye iş bulmak için düşü -
nülüyor? 

* 

tahkikat zabıtaca ikmal edilmiştir. 

Znbıtn, yangının Demirciyana ait 
deri fabrikasındaki elektrik motörü-

1 nün kontakt yapmasından çıktığı ve 
kasit olmadığı neticesine varmıştır. 

Sı>or klUplerlnin 
hesapları 

Merkezden verilen bir emir üze
rine spor klüplerinin hesapları tef
tiş edilmektedir. Bu münasebetle 
Fcnerbahçe klübü de teftiş olunmuş, 
dört bin lira açık olduğu bildirildi
ğinden kasa mühürlenmiştir. 

Elll muallimin taltifi 

(Birinci sayfadan devam) balı on birde bir toplantı yapacak, rıştı karışalı bunu her vesile ne 
Tren tam 19,40 ta halkın Ye istik- Nyon Konferansı ve siyasi vaziyet dük, görüyoruz. Bu sefer de le 

bale gelenlerin alkışları arasında hakkında müzakeratt.a bulunacak, bu lığa mani olmak için toplanan 
Haydarpaşadan uzaklaşmı~tır. Bü - hususta alakadar Vekillerimizin ve- feransa İtalyanın gelmiyeceğinı 
yük Şefimiz pazar günü tekrar şeh- ::-eceği izahatı dinliyecektir. lar anlamaz, o gazeteler bu kO 
rimizi şereflendireceklerdir. Kamutay ise tam 14 tc toplana - raP.<:ın siyasi bir mahiyeti olI113 

VEKİLLER HEYETİ cak, Hariciye Encümeni tarafından m tutturdular, olsa olsa Hizut'.ı 
TOPLANIYOR ' yarın sabah tetkik edilecek olan ka- vesaiti temin ederek Akdcnı 

Bugün akşama doğru Ankarada nun layihasını müzakere eyliyecek- koı~anlığn karşı karar verirk.e!1 
Vekiller Heyeti Atatürkün başkan- tir. fenni bir sahadan daha ilerlSl 
lığında mühim bir toplantı yapacak, İNÖNÜNÜN NUTKU ccmiyeceğini yazm1ya başladı1' 
Nyon Konferansı mukarrcratınm Bu müzakere esnasında Başvekil • Evet... Nyon toplnntısına siY11• 

tatbik tarzı ile bugi'mkü bcynelmi - İsmet İnönü söz alacak, dünya sul- mahiyet vermekte son derece 1 

lel siyasi vaziyet hakkında mühim hunün kuvvetli bir garantisi ve sağ- yat gösterildi. Fnkat o kon!ef 
müzakereler cereyan edecek ve ya- lam bir sulh vesikası mahiyetini ta- kanırlarına bir bakınız, içtirnaıı 

·ı l . •enler rın Mecliste hükümetin ittihaz eyli- şıvan anlaşma hakkında beyanatta !ananlar ve nı ıayet ge mıy 
b k · ·k· · ·· ·· ·· "' fa atılI111 , ycceği hattı hareket tes it olunaca ·- bulunacak ve bu münasebetle bey- sıl l ıncı ve uçıuncu ~a r 

tır. nı:lmilel siyası vaziyete temas ede- dır, görürsünüz. Akdcnizin P0

1
:
1 LAYİHA MECLİSE VERİLDİ ııek mühim bir nutuk söyliyecektir. gün İngilterenin, Fransanın e t 

Hükumet, Nyon itilafnamesinin Bundan sonra Hariciye Siyasi Müs- dir. Bu iki devlet ise ~aşlangtJıı 
tasdikini mutazammın kanun lfıyi - teşarı Numan Menemenci itilafna- beri. y~n~ geçen s:n~ Is~any:aş 
hasını dün Kamutay B,aşk~lığına menin müzakere safahatını ve sulh- ve sol ıkı taraf dovuşmı~e • e 
vermic: ve layiha derhal Hariciye en- . . . k ken Fransada sol cenah hukuJll. 

ıı cü siyasetımızı anla taca tır. k. . ld. y. rnarıo 
cümcninc Jıavale edilmiştir. Daha sonra söz söylemek istiyen tidar mev. ıın.e ge ıgı ~a orl 

Yedi maddeden mürekkep olan i- mebuslarımız beyanatta bulunacak- beri yek?ı.ğerınd.en ayrı ;;:-ırtı 
tilfıfnamcnin fransızca ve türkçe bi- ı 1 rdı Akdenızm yenı Roma t"- J' 
rer suretlerinin de bağlı bulunduğu ı a Ka~utay yarın gece yine tatil 0 _ Juğunun denizi olcluğ~nu. sö~l 
bu lfıyiha üç maddeden ibarettir. l1acak ve mebuslarla vekiller Tarih l:~· içi~ ? d~nizi.~ ~nu:ı.ıye~ b kal 
Bı'rı·ncı· m"dde korsanhgyın imhası d b 1 ak ·· şeh bov1e ıkıncı ve uçuncu sa a Muhtelif Anadolu vilayetlerindeki '"' Kurultayın a u unm uzere - · 

Alaturka mu• ı·lkmektcp mualll'mlerı·nden ellisi va- için alfıkndar devletlerle hükumeti- rimize döneceklerdir garip bir tecelli olmuştur. .<J· 

·· ' k't k 1 · Bu topilantıya gelmiyenler 1• siki ve çorba zifelerinde gösterdikleri liyakatten miz arasında mun a ı mu ave ena- İDEN M~BUSLAR -
t menin kabul ve tatbik edildiğini, i- G etti, fena mı etti?. meselesinin 

Muharl'ir arkadaşlardan Osman Ce- ~olayı ve ta~tif ma~sa~ile _stanbul kinci madde bu kanunun icrasına İc- Şehrimizde b~lun:n mebuslardan nalrnşası zamanı geçmiştir, artı~ 
mal Kaygılı, dünkü gazetelerden bi- ılkmektepl~rıne ve~ılmışlerd~r. Bu - ra Vekilleri Heyetinin memur oldu- mühim bir kafıle dun akşam 19,.10 gün derhal göze çarpan bir }tc) 

rinde: cÇorba içilirken alaturka mu- radan d~ üç mu~llım becayış :ure- ğunu ve üçüncü madde de kanu _ ekspresile Ankaraya hareket etmış- var ki, 
0 

da Nyon KonfcransınıJJ 
'k. d' l . .? n· b. tile, sckız muallım de kadro ıcabı 'h" d t b b )erdir. Fakat mebusların kısmı kül- tı'celeri öyle bir zabıta işi·lıasiU sı ı ın enır mı .. > ıye ır yazı yaz- kıea·ım·şı d. nun neşri tarı ın en mu e er u • 

Y k b şı d kt taşraya na ı ı er ır. kted· füi bugun·· gideceklerinden bu ak - dahilinde kalmıyarak pek sıY mış.. azıyı o umıya a a ı an 11tuıııııııııııı111111111111111111111ııın ......... ""'"'n""'•'u""'•nıı• lunduğunu gösterme ır. 
sonra, anladık ki, bu bir mizah imiş.. ~ p 3 m ·aı GRUP VE MECLİS İÇTİMAI şam 19,10 da Ankaraya arka arkaya mahlyet aldığıdır. Müşterek ha 
Va1' zavallı alaturka musiki.. artık ! j U!\iJ~1 ıu ~ I Kamutayın Parti Grupu yarın sa- iki tren tahrik edilecektir. }erden ayrılarak başlı başların~ 
miı:nh mevzuu oldu. Çorba içilirken --··-·-il-Ilı.-~-- -~~~~=====~:E:=::::=::::=:::=::=:==:=====~;:==== dikleri gibi iş görebilcccklcrin1.

1 if . fı}tl alaturka musiki dinlenir mi?. diye 108 numara•• koltuk D .. k. 8 t diye k::ıdar muhteı· emrıv j 

lln gece 1 Cınaye anlatmak istiycnlcr karşısındı:ı hakikaten bir sual sorulsa, hayır, ce- c İngiltere Mesai Nezareti, hizmet - ve cı·n Harlov nirsc müşterek bir cephenin VabJ. Vermek liizımdır. Çünkü, çor- g 
çilc:r hakkında mühim bir etüd yap- __ ----- dikili vereceğini bu konferans 
mış .. bir çok aileler hizmetçi bula _ ba ağzınızı yakar; musikinin tadını cSaray>, diin akşam Cin Harlov'un • • b k d 
mamakla beraber, İngilterecle 25 bin anlıyamazsınız.. ölmeden evvel tamamladığı son film- Bir boaycı metresını ve u a ının te~tı harp Yasılaları 1~ 
~~~===~~~===~===~=====~~===== krin~nhlri~~M~FUm~ln~ d ler~n&~bir~~bmha~ 
Fransadakı• gı·zıı• Japonya bütün Cin Harlov tarafından oynanmıştır, konuştugv ll karpUZCUYU VUr U dir. Umumi Harpte bunu göroııJc· 

demek haksızlık olur. Zira, onunla U 
Va~ngton konferansında Ba . Teşekku·· ı Kuvvetile atıldı beraber Mirna Loy, Spenser Trasi ve (Birinci sahifeden devam) şebbüs eylemi~tir. Fakat bu gürül- tahtelbahir aleyhinde söyledi~, 

~ Vilyam Povel de c1ki Karılı Koca~ Yasin, dün gece adamakıllı içmiş, tü ve imdat sesleri üzerine zabıta tuklnr ise unutulmamıştır. tn~ .. 
Nankin 16 (Hususi) - Japonlar ismi verilen bu filmi canlandırıyor- pc:rişan biı· halde evine gelmlı;, fa- hadise yerine yetişmiş ve katili ya- tahtelbahirleri elinden gelse et ı (Birinci sahifeden devam) 

nncla yapılan bazı gevezelik1er, hü
kümet memurla mm <lün ior~ ~n} ~ 
len tnhnrrıyata teşebbus etmelerını 
zaruri kılmıştır. 
Şımdiye kadar dört kisi tevkif e

dılmiştir. Daha bir takım tevkifat 
~cra ~dilmesi muhtemeldir. 

Belçaka Baş'1ekill 
çeldlmlyor 

Brüksel, 17 (A.A.) - Başvekil Van 
Zdandın ahvali sıhhiyesi dolayısile 
beş altı ha!tn istirahate mecbur ol-

duğundan istifa ederek yerine Ma
lıye Nazırı Dcnanın geleceğine dair 

yabancı memleketlerden çıkan ha -
beı ler resmen tekzip olunmaktadır. 

yeni çıkardıkları askerlerle, dört lar, mükcmmellcştiriyorlar. kat Fatmayı evde bulamayınca sa- kalamıştır. Yaralıların ikisi de Cer- altmdnn ve dünyanın yüzii~-len 
gündür büyük bir taarruz hazırla _ Film için, kısaca, çok giizel deyip lğa sola kosarnk metresini aramıya rahp:ışa hastanesine kaldmlmışlarsa bütün lr.a.lrhrmak ister. N ·~ 1' 
..ııı 1 , ou tıuııı uz: bazı noktalaröa U' l> ""'"'""9'""· 9u.v7v~, .ı.:~ .• - 1·s-.....,. :ı.., l K • Iınuştur. Bu esnada tam düşün- da ikisi oe faz1a kan kaybetfiklcrin-

vz z· <-' z· j"l · O) U ki, imparatorluğunun d;::r. . Çinlilerin geri geri "ekilmesine se- tatlı, hoş, eg ence ı, nej e 1 ı mı sey- d"u·ğu" gibi Fatmavı Salıhlc başbaşa den hastanede ölmüşlerdir. 
1 - :s ld d d · .1 ğı Akdenizde bunların korsa : b lm M k t Ç. d retnıek bana zehir o u, ne en ıye- Salibin kapısı önünde otururlarken NİŞAN MERASİMİ 1 cp o uştur. a sa ın or usu - k . . ? müsaade etsin ... Fakat Umurn 

· ·ı ı 1 · cc ·sınız. go··rmu"s, bu··sbu··tu··n sı'nı'rlcnmiş, kısa 'Türk Maarif Cemiyeti Talebe Yur- t ıun mm yem mevzı ere e yer eşmesıne ~ bin mes'uliyeti kincl Kiyorn 
ve takviye kıtaatı almasına mani ol- Anlatayım: bir tereddülten sonra hiddetini ye- du Müdürü Bahriye Binbaşılığından M selr 

Fa1.at derhal §Unu söyliyeyim ki, manyasına yükletilmişti _ e. ~ 
mak ve harbi bir an evvel intaç et- nemiyerek taşıdığı kama ile Fatma- mütekait Bay Nuri Tolan'm keri - dur: Müstakbel harbin yukil C k . h b' filmin bana zehir oluşu, Cin Harlov'a B M l'h t T 1 ·1 K l c 
mektir. • ün u ar ın uzaması, Ja- yı bir kaç yerinden yaralamıştır. u mesi e a a o nn ı e ızı ay e- yükletilecek?. 
ponynnın mali bakımdan tahammü· aşkımdan, onun ölümünün bende u- sırada Salih kaçını •a başlamış, fa- miyeti Genel Merkezi memurlarm-
lümi imkansız bırakacak, ona muka- yandırdığı teessürden değildir. Va- kat gözünü kan bürümüş olan Ya- laan Hayrettin topçunun nişanları 
bil Çinin hazırlıg~ını tamamlamasına kıa güzel bir kadının, karşımda ha- d Salilü" . 

sin koşarak onu a tutmuş Ye dünkü perşembe günü Bay Nurinm K t re 
medar olacaktır. yalinin dirilmesine, hayat dolu ha- de iki bıçak darbesile yere serdikten evinde icra edilmiştir. Tarafeyne sa- a YJP a yya 
ÇİN TAYYARECİLERİNİN AKIN reketlerlc salınmasına ve onun genç sonra bu defa kendisi kaçmıya te- •adetler dileriz. 

UMv~u ~~~mm~clmasınah~b~- ~===~====~==~====~===~~~=~ıAranıyor 
11'ndra, 16 (Hususi) - Nankin - cak kadar taş yürekli değilim. Lci- M •• t kb J M 1 O Ü 1/ 11 k ıı· jÖ• 
.iV 1115 a e ısır K ç K HABERLER şima1 denizyo arı mer e "t den gcl!'Il haberlere göre vüzlerce kin asıl mesele sinemaya debdebe tıC u.& l d" c~tO 

- J • sinin kutup istasyon arı ır . . fedai Çin tnyyarccisi Japonyanın darat içi:ıde girip de oturmu§ oldu- Kraliçesi ._ ____________ _..lğü, aşağıdaki tebliği neşretrrı~t 
merkezine akın yapmak için emir ğum 108 numaralı koltuğun altından lçerde Levanevski tayyaresinin ..... 

Parls suikasdı suçlusu beklemektedir, çıkıyor. Bu koltuğa benden evvel (Birinci sahifeden devam) * Limanımızı ziyaret ettikten kadar Jıidiıindeki sür'ati ve tali; 
Paris, 17 (A.A.) - Anarşist Tan- Tokyo şehri, zelzeleye karşı mıı - gelip oturmuş olan seyirci, Ameri- lile beraber sokağa çıkarken yüzü~ii sonra Köstenceye giden İngiliz filo- nin son radyo emisyonundan 

1 hurinin ilk isticvabında ifadesinden ka\•im olmak için hemen baştan ba-
1
kan sakızı çiğnemiş ve kalkarken örtmi.iş bulunuyordu. Kral Faruk ıle su dün Akdenize dönmüştür. sonra yere inmiye mec6ur kB 

l · k 1 l d d 1 mu·~stakbcl kraliçenin birlıkte bu - k l 111r bazı tenakuzlar \'C ne ile meşgul o - şa büyü a ışap evlere olu ur. Bir koltuğa yap'*tınp gitmiş. Gayet ta- * 
650 

bin lira kıymetinde 
6 

bin faraziyesi nazarı dı kate a 
1 

1 duj;;1Una dair verdiği izahatta bir ta- ta,rvare akını, yangın bombalar.ile bii, ben farkında olmadan üzerine o- 'JunmaJarını icabettiren vesile ise kü- tc:yyare mürcttcb:ıtı, 88 şirtl:ı .. 
~., çu· k nıck' ~pJilcr tarafından terti.o e- ton hububat yüklü olan ve Şarköy- ·1 148 t 1 d rece" kım şüpheli hususlar görülmüştür. bu şehir için son derece müessir o- turmuşmn ve cöğretici. filmi seyre- LA: de karaya oturan Yunan şilepi kur- derecesi ı c carp u e . 

Tanburınin isticvabına de\·am olu- Jacaktır. Fedai tayyarecilcrin bu ci- derken daldıy~ım kısa uykudan ıt- dilnıi~ bir mi.isamerede bulunmaları iltisak noktalanna yakın bir ?'/. 
1 t tarılmıştır. d rıı nuyor. ıheti hesap ettiklc.>ri anlaşılmaktadır. t/amnca ne göreyim her tarafım ya~ o ır.uş ur. ve muhakkak olarak buz c 

5 UIJllllllllllJllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIJfllflllllllUIJllllllllllllUllf fllUllllf llllillllllllfi ;,~. yap~, ve pantal~n berbat olmtış. Kral Faruk tahta cıktığı znman ya- 1 * Ekmek ve francalaların kağıda merkez mıntakasında Fairbnrılt 

Gazetemizde gelecek Perşembeye 
kadar ç•kacak resimlerin 

gözıerini tanıyınız! 
izah ediyoruz: 

Son Telgraf her gün, hemen 1ıer sayfasında yerli veya ecnebi bir çok 
kimsenin Tesnıini koyuyor. 

İlk hareketim kalkıp eve dönmek 

oldu. Burıa muvaffak olamadım, Cin 
lforlov'un filmi başlam~tı. O kadar 

1ıareketli ve çekici idi ki, otur.dum, 

asabiyet içinde, ze11kli bir jilnı sey
Tctmek tıasıl oluyor, bir de bunu ta
dalım, dedim. 

Sinemadan çıkarken cFitaş> film 
mii.ı.:t:scsesi müdürlerinden b!r kaçı-

na rastladım, vaziyeti anlattım. Bi-
Birincİ sayfada ki risi: 

- Evet, dedi, bazan böyle müna-
gazetemizde çıkan scbctsiz seyirciler oluyor. Geçen gün 
::::..--------~--=;__~----~----------------------

Bu sual de bir hafta sürecek, öbür hafta sonunda cevapların sonu
nu alacağız. 

Bu bilmece için kupon yoktur. 
Herkes iştirak edebilir 
Bilmece için hediyelerimiz 

Gnzetemizdc çıkacak göz resimle- 25 inciye kadar: Birer mürekkepli 
rinin yine gazetemizdeki resimler - kalem. . . .. 
den kimlere ait olduğunu en çok bi- 50 ncıye kadar: Bırer cuzdan. 
}enler tabii büyük hediyeleri kaza- 100 üncüye kadar: Birer ipekli 
nacaklar· daha az bilenler sıralarile mendil. 
şu hediy~leri alacaklardır: 150 nciye kadar: Birer kravat ve-

de, cipek> te, bir seyirci, oturmuş 
olduğu koltuğun nıe6inini jiletle ke
sip götürmüş. 

• •• 
Şimdi, pantalonu temizleyiciye 

gönderdim, seyircilerden bir ricam 
var. O da şu: Y mılannda, bu gibi 

münasebetsizlikler yapan birisini gö
riir1erse derhal alakadarları haber
daı· etmelidirler. Çünkü, film göste
rilirken, muaşeret usullerine aykırı 
1ıarekct edenlere karşı •polis .. va-

zif esile mükellef olan biz SetJirciler
den başka kim olabilir. 

pılmış olan merasimde Kralın vali- sarılarak satılması kararı bir buçuk zalarınd:ı bulunmaktadır. 
desi de yüzü örtülü olnrak iştirak ay uzatılmıştır. Bu ~vsimde 

0 
mıntakalarda, 

ctmışti. İşte, geçen cuma gı.iııü . de * Almanyadaki tetkiklerini biti- mevcuftur ve bu buzların \'aı13 mfü::takbel kraliçe tıpkı kayın valıd~- rcrck buraya dönen Denizyolları hfılen kutup mmtakasında ?BPl 
sinın o zamanki kıyafeti gibi giyin- Müdiirii Sadettin İktısnt Vekiline grupu tarafından tetkik ediJetl 
miş ve yüzünü uzun bir iül peçe ile i;~ahnt vermek ü;ere A11karaya git- vaziyetlerine pek müşabihtir. 
örtmüştliı'. miştir. Buz denizinin merkez k1srrı1·ş 

* Topkapı sarayındaki hafriyatta laklarla biribirlerinden ayrılJll~ı Şirketin vapuru 
Şirketi Hayriyenin Hasköyde yap

tırmakta olduğu ikinci vapurunu't1 
omurgası dün merasimle kızağa ko
nulmuştur. 

iki klymettar mezar bulunmuştur. niş ve düz buz parçaları ~ıe. lt3de ı 
Büyük şimal kutbu sefcrının .. er * İstanbul Deniz Ticaret Mi.idür - bet eylediği gibi, bu buzlar tı~ ıı 

hiğü hesabına Kasunpa~ada yapılan ağır tayyareler kolaylıkla ıco 
Yılmaz romorkörü dün denize indi- rnektedir. İnşaatı biten 75 numaralı vapura 

da Kocataş ismi verilmiştir. Vapur 
yarın ilk seferini yapacaktır. 

rılmıştir. 

* İrlandada bir çiftlikte yangın 
çıkmış, on k~i diri diri yanmıştır. 

Macar profes örU * Mnzarikin cenaze merasimi pek 
Macar Üniversitesi profesörlerin- parlak bir şekilde 20 eylül sabahı ya

den Alföldi ile arkadaşı Tarih Ku- pılacaktır. 
rııl tayın da buhınmak Ü7.ere bu sa-
bah şehrimize gelmişlerdir. * Dün Marsilyada bir bomba da-

--·-- ha patlamıştır. 

Alman bankası direktörU *Amerika bir felaket tevlit ede-
Berlin, 17 (A.A.) - Alman Ban - cek olan teslihat yarışına mani ol -

kası direktörü Sehaht İta1yaya git-
miştir. Önümüzdeki hafta Berline 
dönecektir. 

mıya karar vermiştir. 

* Alman manevralarında beş bin 
kişilik bir tribün yıkılmış, yüz )Qşi
nin kolu ve bacağı kırılmıştır. 

·ndcll Levanevski'nin tayyarcsı ı1'I 

son telsiz haberinin alındığı ı~ 
danbcri, Ağustos ayı sonuna 
15 gün geçmiştir. Bu müddet pd 
da, Levanevski'nin üzerine ~~' 
bankiz, hattı müstakim .ol 

158 ila 100 kilometre seyretmiŞ 0 

rekt~ ğı 

Birinciye: 15 lira. ya tarak. 
İkinciye: 10 lira. 300 üncüye 
'Üçüncüye: 5 lira. priz hediyeler. 

Alman elçisi 
Mezunen' memleketinde bulunan 

kadar: Muhtelif sür- Bir de tavsiyem ı:ar: Yerinize o- Almanyanın Ankara Büyük Elçisi 
turmadan evvel bir defa bakınız. Fon Keller bu sa~hki ek'-presle şeh-

* Macar manevraları bitmiştir. 

Bu malUmattan da nnlaşıJdı 
hile, Şevelev arama seferi, efl ilt J 
yolu tutmuştur. Dört tayyar~,~ 
kilometrelik bir genişlik şe~JI! 
araştırmalar yapacak. ~lan~~' 
heyeti, eğer hava şeraıtı mu~ 
derse, muhakkak surette Leıer ~ 
ki'nin indiği ve dolaştığı yer ;ıı4J'. 

- . e ~ .. rinden geçecek ve uzeri.Il etteV'ı 
bankizi görerek tayyare Jnilr 

llll l l l llllllUllllllll lll l llll l l l llllWllllllll l l l l llllJI l llll l 111111111111111111111111111111mı111111111111111 ll il il la. rimiı.e dönmüştür. 
* Musolininin oğlu bir otomobil 

kazası geçirmiştir. tını kurtaracaktır. 
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Halkm sıhhati korunacak 
-, 

jstediğim ''iibi_ 

K Mes'ul çöpçüler 

a h V' e h a n e 1 e r Ekseriya, tren kazaları olduğu za-
man, mes'ulü bulmak imkanı yok-

s h h 
tur. Halbuki ejkarı umumiYe1Je kar-i ate muzır m 1 9. şı muhakkak bir mes'ul göstermek 
icap ettiği için, makasçıyı yakalar-

}I il ·Zar, i§inden çıkarırlar, birkaç gün 
O'l Ü-~ f • k h • 1 

hapsettikleri de vakidir. Böylece, 
~ erı sayısı a ve ve f(a.zıno- bir kaza olmtı§tur, kazanın mes'ulü 

l J f hd •t d •t • k bulunmuştur, tecziye edilmiştir. 

Uın ~ QruQ a l e l ece Mesele de halledilmiştir. 
k ':11 sıhhat noktai nazarından ıbaı yer kafi görülmektedir. Buna benzer hô.discler olduğu za-

~C:tıi ~ ve ve gazinoların bir takım Kahvelerde azami müşteri adedi· ban. bilhassa Fransada, miza1ı mat
ti görü~Yıt~ara tabi tutulması zaru- ne göre sandalye veya oturulacak buatı cMes'ul makasçı> diye alay 

lialk nıuştür. yer bırakılacak ve kahvecinin key- ı eder durur. Bir Statns1d rezaleti mi 
Yerler ın en çok toplandığı bu gibi !ine göre kahvesine istediği kadar oldu? Mes'ul makasçıdır. Kabine mi 
ın~ e haddi ist" b" · d f d" t"'> Mes'ul makasrıdır Mali bir tı~teri aı ıa ısın en azla müşteri almasına veya masalar ara- uş u. .~ · 
dua., ınarak gelişigüzel oturul d 1 •1• d k f 1• 1 buhran mı ·rar? Mes ul makasçıdır. 
k eı"' ve tüt - sına san a ye ı ave c ere uzu t b d 
ar,.,.,_ un, nargile kokularına k 1 b 1 k t 1 .. d d"l Vergilerin artmasına se ep o ıır, 

1 "Y<Uı nef 1 . ·a a a ı op amasına musaa e e ı - . 
Ctdn ı..... es erın böyle kapalı yer . kt" esrarengiz cinayctlcrı o yapar. .... uulu - mıyece ır. . . 
lı2:erlıı nanların hayatı ve sıhhati .. . . Bizde, medenıyet ıcabı (!!) olan bu 
b de tesiri ld ~ .. .. .. Bazı yol uzerındekı kahvelerde ve .b. 1 ll . kuuna ~ahit olmu 

tı gib· . o ugu duşunulerek . . • gı ı ıa erın vu Y -

bit ed; ~erler için bazı esaslar tes- Beyoğlunun bırkaç kahvesınde ha- yoruz. Lakin, şimdiden bir mes'ul 
:Suna tn:~tedir. len oyun yeri ile istirapat mahalleri hazırlanmış gibidir, bunlar çöp~-

terınin gore, her kah\•ede bir müş- ayrı ise de bu mecburiyete her taraf- Zerdir. 
ls'i b 1~tu.r?bileceği yer ve binanın ta sıkı bir surette riayet edilerek bü- Çöpçüler, evvelce ayda on beş lira, 
ki i aı~b~bılıyeti hesaplanarak kaç tün kahvelerde oyun yeri ayrı, isti- arabalı olursa 17,5 lira aylık alıyor-

~l3ır u .~lece~i tayin edilecektir. rahat ,.e mütalea mahalli ayrı ola- larnnş. Tifo salgını çıkınca, temizlik 
rnuşter· · · · · l ı ıçın 1 metre murab _ caktJr. ıcap etmış, maaş arını seyyanen 

JI A' yirmi lira yapmışlar. Tifonun çık -

1.vıaflarımız Garip masında bir mes'ul bulunmadığına 
~ göre, mes'ul olarak, maaşlarımız 

\'ok rag""b t C'ekı.ldekı· artsın diye çöpçülerin şehre hastalık 
G .. e ~ 1 aşıladıklarını keşfetmek için insa-

or ii A b l nm bir Şerlok Holmcs olmasına IiL-
~"" yor . . ra a ar zıını var -mı: ~s~se~ bu. no.kta _anıa. 
ı .. ,.0Pa gazetelerl mal· Nakil vasıtaları ne hale şılmış 0~1dugu. ıçı~dır1 ~ı, şıml kdı, ?n-
... •mızı b . lara ven en yırmışer ıra ay ı , yıne 

k'l3aıı ilır eğenıyorlar geldi? askisi gilıi olacaktır, tenzil edilecek-
ltiull'lctin k~cat mahsullerimizin hü- Sırtta, başta \·e omuzda mal sat • tir. Vakıa, işin bıı cilıeti alenen söy-
h ile haşları:rolundan ?eçerek sev- manın ı Teşrinievvelden itibaren ya- j lenmiyor, sade bütçe darlığı ileri 
1'i:t fıh· ası umumıyetle Avru- k a·ı . k .. · İ b ·· "l" d b'z buna i a k il .1asaıar d sa e ı mesı ararı uzerme stan ul suru mıorsa a, ı n nma 
e kar ın a büyük bir alaka • · · ~ K" · b ·z; 1·· b" ~· §tlanrn t . sokaklarında garip vasıtalarla satış ıstemıyoru,. ım ınana ı .r "11 ır 
allık ış :ır. Muhtelıf yerlerden B z a· b"t · d t • l'k tlc ~ sipar· .. . yapan tipler türemiştir. e e ıye u çesın e emız ı ame-
at'ctu:n· . ~ş ve numune taleplerı lesine verilecek tahsisat olmasın? 

resıer b ılz ıçın yeni ve büyük mah- Mesela simitçi, kurabiyeci gibi es- Evet. Mes'ul anla§ılmıştır, teczi,.. 
t. u unacag~ ı ·· t ek · f k" k b l d b qıgUiı nı gos erın tedır. na , es ı çocu ara a arın an oz- yesi yoluna gidiliyor. Bravo! Avru-

ltı.u ve f'ransı tel · d b · 
\r nasebetı z gaze erı e u ma vasıtalarla, soğan, patates, fasul- palıiarın mes'ul makasçılarına mu-
I e gerek F e uzun yazılar yazmakta ya gibi kuru sebze satanlar da iki es- kabil bizim de mes'ul çöpçiilerimiz 

Fikret Adil 
eı:eu rd ransız, gerek diğer mem-

t..1 e st d ki bisiklet tekerleği üstüne oturttuk- var. 
~\I lerını· an ardize edilmiş mah-
J.-acagın 1-=: bırçok yeni alıcılar cı _ ları kapalı büyük k-utularla, kereste 

l:>iıfor \ ışaret etmektedirler. ~ nakledenler de cambaz bisikletleri 
~u~ları :traftan, ihraç edilen pa - gibi büyük ve ince tekerlekleri or
C!tlQ k ınızın, hazan muhtelif cins- tada olmak üzere kendi icat ettik
~a arışık olduğu ve bunun pa- 1 g rını1 • eri garip bir araba ile satış ve nakli-
h ıtuı~rek ~ ne.faseti!ıi h'lzdu&.rt.: ~~ yat yapmaktadırlar. Ve bu araba bo
• lıl)ıu11' uadf'ma i} i c.Jıs pamuk to-

Anlaşma 
Tebliğ 
Edildi ~trnat '..lll\ birıoir!erile k:mştırılması zuntusu şeylerin kimisinin teker • 

1 

;::. k:ı.rrı:e\~le~ince menedilmiştir. leklerinde ı:ıstik mecut olup bazıla- Piyasada değlşlkllk 

YENi TEDBiRLER 
Tramvaylardaki izdihamm 

•• onu ne •• geçilecek 
Akşam Karakögden, Eminönün-

den büyük arabalar kalkacak 
Akşamlan müessese ve dükkanların kapandığı saatlerde bilhassa E -

minönü ve Karaköyde halkın saatlerce tramvay beklediği ve izdi
ham dolayısile çok sıkıntı çektiği malumdur. 

Bu ciheti gözönünde bulunduran alnkadar makamlar izdihamı önle
mek için muvakkat tedbirler ittihaz eylemek üzere tetkikatta bulun
maktadırlar. Bu arada Tramvay Şirketinin yeni sistem arabalarının s:ıra 
ile akşamları 19 a doğru Eminönünde bulundurulup Eminönü ve Kara -
köydeki halkı almaları meselesi tetkik edilmektedir. Bu takdirde bu ara
balar günün diğer saatlerinde yine Taksimle Beyazıt arasında işliyecek
ler, fakat seferler bu arabaların on dokuza doğru Eminönünde toplanma
sı suretile tertip olunacaktır. 

tııııııııııııuııuıı11111111111tıııuu11111111111111111111uııııııır11uıııı1tıııııııuıııııunın111111nıııııuıııııuuınııııttıuıuuuuınuunnunııııuı 

Yerli pamuk 
işleyen 
Fabrikalar 
lıerdo Fabrikalarda 

ayr11ack 
Yerli pamuk kozalarile ecnebi pa

muk kozalarını işleyen fabrikaların 
da ayrı ayrı olması zaruri görülmüş
se de iktısadi vaziyet sebebile şim
dilik buna müsaade edilmiştir. 
Yalnız bunun için yerli ve yaban

cı pamuk işleme zamanları ayrıla
caktır. Badema pamuk fabrikatör -
leri mahalli hükumete müracaat e
derek hangi gün evvela hangi cins 
pamuğu ve kaç gün sonra diğer cins 
pamuk işleyeceklerini tahriren bil
direceklerdir. 

Hlfzıssıhha 
Profesörü 
Anadoludan geldi 
Üniversite hıfzıssıhha profesörü 

Hirş ile doçent Muhiddin, Ege hav'a
lisile cenup vilayetforimizden bir 
kısmında yaptıkları tetkikleri ikmal 
ederek şehrimize dönmüşlerdir. 

Profesörle doçent, talebe için mü -
kemmel ders levazımı temin etmiş
ler, 800 de fotoğraf çekmişlerdir . --

Araba 
Tipleri 
Nasıl olacak? 

Tahmil ve tahliyede 
kimler çahtabilecek? 

Tarihe karışan lıamalhk 

Bir kısım hamallar, Belediyenin 
kendilerine bir araba tipi g5stcrme
diğini, bu yüzden nakliyat yapama
dıklarını ileri sürerek şilla.)'etler?e 

bulunmakta idiler. Halbuki Beledi-

ye, hamalların tahmil ve tahliye -
den gayri hususatta taşıma işlerile 

[
P-f alk Fllozofu-ı 

diyor ki = 

--------------------------Türk Bayrağı 
ilin sayfasında 
Olamaz 
Dünkü gazetelerden birinin en ar .. 

ka sayfasında, yani ilanlara tahsis 
edilen yerde, büyük ve kırmızı bir 
Türk bayrağı gözümüze ilişti. Biraz 
dikkat edince anladık ki, bu bir mü
essese reklfunıdır. Bayrak yppıyor 
ve satıyormuş .. iyi .. fakat, bu mü -
essese, gazetelere ilan ver.ırken, 

Türk bayrağının resmini yaparak, 
neden gazetelerin ilan sayfasına bas
tırmış, doğrusu, bunu anlayamadık. 
Bayrak imal eden bir müessese, rek
lamını, Türk bayrağının resmini 
yapmadan pekala neşrettirebilirdi. 

İlanın ortasında, kırmızı bir bayrak 
resmi filhakika, reklam bakımından 
iyidir, göz alıcıdır. Fakat, hatırlamak 
icap eder ki, bu bayrak gazetelerin 
ta arka sayfasında çıkacaktır. Nite-/ 
kim de öyle olmuştur. 

Zannetmiyoruz ki, başka memle
ketlerde, böyle bir bayrak ilanını, 
bayrağının resmi ile beraber, gaze
telerin ilan sayfalarına koydursun· 
lar. 

Türk bayrağının şerefile mütena-
1 sip ve daha ciddi, ağırbaşlı bir rek-
1 lam yapmak icap eder. Bir taraftan, 
halka, sancağa karşı hürmet ve say
gı vazifesi hakkında telkinatta bu
lunurken, diğer taraftan, bayrak 
resmini ilan sayfalarına koymak, 
bilmiyoruz, ne dereceye kadar doğ· 
rudur. 

Bayrak her zaman bayraktır. Şekli 
aynidir. İlan sayfasında çıkan bay
rak ne ise, bir müessesenin kapısın
da. bir geminin direğindeki bayrak 
hep o Türk bayrağıdır. Ayrıca bir 
treklamlık> bayrak yoktur. 

Türk bayrağına ait düşüncelerde 
biraz daha titiz ve ağırbaşlı olmalı
yız. Reklamı yapan müessesenin 

hüsnüniyetinden emin bulunmakla 
beraber, herkes bizim gibi, itiraf ve 
tasdik eder ki, Türk bayrağının bu 
şekilde reklam edilmesi insanı üzü
yor. 

Halk Filozofu 

Türk işçisinin yapttğı 
yağ gemisi 

Gölcükte Türk işçisi tarafından ya .. 
pılan Gölcük adlı ilk yağ gemimiz. ···uı.: eı·· '. a akadarlar vasıtasile pa- rında otomobil kornası gibi düdük- olacak 

~ICılcı ine_b ı:ildirilecektir. ler ve çanlar na görülmcl:tcdh. D1;.:1 liuJ.:. lıül.t.ıu..:llıııı.t.1~ :Aıuıaııya 

ilk mekteplerin 
muallim kadrosu 

.. İlkmekteplerin yeni yıl muallim 
kad ırosunun bu harta içinde Anka
radan gönderilmesi beklenmektedir. 

meşgul olmasını yasak etmiştir. Sırt 
hamallığı ile birlikte - Şimdilik tah-
uuı vı• uuıııyg .hıırı~ cııosrudcıu dvg- huaıin ~.:ıt 1!\ t.c. t .. .,...:u-- -u--

.....:._~ .c:;;:::.<::>"'>-c;::::..c::::,...o;;::,...~~:::::.<~::::.<::><::~~><:::>.c::::><:::::><::::><:::::..<::::.-<::::...c;::s arasında imzalanan son ticaret ve 

h IA h klering anlaşmasının bütün esasları 1 ayvan sergı•sı• Ticaret Odasına ve Türofis İstanbul 
şubesine tebliğ edilmiştir. 

Oda; isteyen tüccarların her gün 

a Ç 111 Y O r gelerek anlaşma etrafında izahata-
labileceklerini bildirmiştir. 

Bu son itilaf mahsubuna göre, biz· 
Ş• den alacaklı olan Fransa ve Roman· 111ldige kadar sergiye 77 ya devletleri hesaplarını inceJcmiş-

lerdir. Bu münasebetle yakında pi-

Bu yıl taşradan İstanbul mektep
lerine tayin edilen ve muallim mek
teplerinden mezun olup İstanbul 
Maarif Müdürlüğü emrine verilen 
muallimlerin adedi 100 kadar tah -
min edilmektedir. 

Leyli ve meccani 
talebeler \ ,

1

•

1
_ hayvan kaydedildi yasada geniz bir ferahlık husule gel-

V , mesi beklenmektedir. Bursa ve Bolu orta orman mek -
iıb h:;~~ Bayta~ _Müdürl~iğü tarafı..ıdan her sene açılmakta olan ehli - - ..... ·-- teplerine alınacak leyli meccani ta-

U-tnrılld n sergısı 19 eylul pazar günü Edirnekapıda Belcdiy~ Temizlik ilk mekteplerde fa• lebe için muhtelif şehirlerde açılan 
\r Serg· a saat 14,30 da açılacaktır. b I l imtihan şehrimizde de yapılml§tır. 
t:l'llnıişt:~e hay~an kaydına 11 eylulde başlanmış ve 15 eyluldc nihayet le e kaydı baş lyOr Bu imtihana 20 den fazla talebe gir-
)· '7 hay: Sergıye bu sene 20 kısrak, 38 tay, 10 boğa, 9 inek olmak üze- Bütün resmi ilk okullarda bu pa- · mişt.ir. 
\,~~ d\_?n ~aydedilmiştir. Kaydolunan hay\·anların puvantaj ameli•- zartcsi gününden itibaren yeni tale-
ıet unku .. d · 'b b k d b 1 k Subay 1 1 ~ 13a.Ytar .. ~~-en ıh aren başlanmıştır. Puvantaj heyeti vilfı- 1 e ay ına aş anacağından bir aç ar1n maaş arı 
t-ı t.,rılığı 

13 
Muduru Etem Elcvlinin başkanlığı altında İstanbul Ko- gündür aşı merkezlerinde müthiş Yar sühay olarak orduya iltihak 

~ 1 fllüteh aş bayta:ı ~lbay Osman, Belediye Baytarı Esat, Fatih hasta- bir kalabalık vardır. Ayni vaziyet, eden ihtiyat sübay1arın bugiine ka
~ hayta assısı Saıt Ali, Vilayet Ziraat Müdür Vekili Faik. İstanbul Sıhhiye dairelerinin de önünde gö- dar olan asli vazife maaşlarının ta
l tE:diye ~ Abdurrahman, Hustisi İdare Zeotekni baytarı Hüsnü, Fatih rülmekte ve sıhhat raporu almak i-· mamen verilmesi !\faliye Vekaletin
~ :tQt flyg aytarı Basri, Vilayet Tahaffuzhane Fen memuru Şemsi, Vi- çin gelen ~cuklar nöbet beklemek· ce kararlaştırılmıştır. Ve bu maaş, 
\rt!Plır. lieır dePosu müdürü Abdülkadir olmak üzere ıo kişiden mürek _ tedirler. rütbe maaşlarından az ise üst tara-
e ı.:. Yet eylCı.I"' 18 . . .. .. kş B h .. 'f l f Muı· M ta~ llife d . un ıncı gunu a amma kadar puvantaj ameliyesine u ara enuz tı o aşısı o mıyan ının ı üd:ıfaa Vekfüetince ek-

ı,, ttr. e.-arn edecektir. 19 eylfıl pazar günü saat 14,30 da sergi açıla- birçok çocuklara da tifo aşısı yapı- leneceği dün Maliye Vekaletinden 
~................ larak aşı kağıdı verilmektedir. nli..kadarlara bildirilmiştır. 
'lı "111111•uuıuuııı•111uu ============================== 
~ QY/ige/e~de~'"'"'"'M~-;//i;,/;; ..... "' ... """""" ÇiFTi BEŞ KURUŞ 

elz,.e G l .... B • t lfl· e mege o m ar a 
"'Yor/ar Başladı 

ilr>urrarda ucuzluk al m t çıkıy l\ Kurultay müzakerelerine 
~ ttııt 111 Yakı Yapıldı i,tirAk edecekler 
\or tıı.rı fiec <lŞn:nsı ve sayfiye mev-
t-<;h l\rıacı01~tnl esı üzerine Adalardan 
l tQ .1 •ıyıl . . 
•ıilttıt u.o~ arı sayfıyelerınden 

tıcı.ı1 hUsbüt~aşlayan göç akını bu 
2o. <ı.tcıan .. ~ın artmıştır. Her gün 

l\ ~ ı:e>ç 0. le ve ikindi postalarile 
bı da~ ınrnektcdir. 
~ t trı . Y<ı.ı.ıı w 

.ql-' liddet k ga gelen ha~m daha 
tııı~ 1tla.r~ ;1rnasını temin için A
~('l\~ tı\~b atlarda tenzilat yap -
1~ı-~ ti bu~ k~z:ıış ve birkaç gün
l~rı~ilf tr. \7 ~'.Uat~ tatb!kına baş-

1\.ıc l <ı..bon a rıız şımdilik yapılan 
~1.i~ ıı., ~~ ~a:ı bi'etlerindedir. 
~ \>~ ~ lldurıü • -
110 )';ı Qtıdik . gu Adalar, Kadı -
horı l>rıutı1 Jolı...uı.rı için 12 ve 
d ' oınınJ;: .. ~lilt il. hUeu uzere iki cins a-
tfıflrıı bUeue ihdas etmiş ve gun·· -

llrıı re t 
t<!tıın ~ •auı.ran b~~ abon~ -

ctUı b" ,. 
ır ·~•t koymuş-

20 Eyllıl pazartesi günü toplana
cak olan tarih kurultayına iştirak 
etmek üzere memleketin her tara
fındaki lise ve ortamckteplcrin ta
rih muallimlerinden çoğu şehrimize 
gelmiye başlamışladır. Davet edilen 
muallimlerin sayısı 300 dür. 

İzınirden 27, Edirneden 8, Adana 
havalisinden 30 dan fazla tarih mu
allimi kurultayda bulunacaklardır. 
Bu muallimler için Dolmabahçe sa
rayında bir de kurs açılacaktır. 
e ~ 

tur. Yakında tenzilatın gündelik bi-
letlere de teşmil edileceği ve geçen 
sene bu mevsimde yapıldığı gibi bi
rinci mevki gidip gelme 25 kuruşa 
indirilerek bu suretle günde 10 ku
~ bir ucuzluk temin edileceği mu
hakkak görülmektedir. Yalnız bu 
tenzilat ta muvakkat olacaktır. 

Bagat balık yiyenler de zehir
leniyor, dikkat etmeli! 

son günlerde; tam mevsimi ol -
mamasına rağmen fazla miktar

da palamut çıkarılmaktadır. 
Henüz havaların sıcak gitmesi do

layısile fazla müşteri bulamıyan pa
lamutların çifti 5 - 7,5 kuruşa kadar 
da satılmaktadır. Yal.ruz bazı semt· 
lcrde satılamıyarak durmuş ve ]:al
mış bayat balıkların da sürülmek is
tendiği görülerek Bcıecliyc me>mur
ları balıkçıları sıkı bir surette kont
rol etmektedirler. 

ınut Belediyece müsadere edilmiş
tir. 

Bazı halkımızın bu bayat balıkla
ra dikkat etmiyerek yedikleri de gö-

rfılmektedir. Nitekim dün Üsküdar
c'la Sinanpaşa mahallesinde Toprak 

sokağında 15 numarada oturan İsma
ilin evinde kızı Mehpare. Mürşide 
ile karısı Nevrcs'ten mürekkep bi.r 

1 aile. biraz bayat balık yediklerinden 
zehirlenmişlerdir. 

Bu kontrol neticesinde cvvdki gün Balıktan zehirlenen ve sancılar i-
yalnız Eminönü mıotal<aSlnda 300, <:inde kıvranan zavallı kadınların 

Fatihte 50, Üsküdarda 50 çift pala- !hemen tedavisine şitap edilmiştir. 

ruya olmadığı gibi insan ile nakliyat za gelecek, Dolmabahçe önünde de
yapılnmıyacaktır. mirliyecektir. Bu mıinasebetle bu 

Hamal bölüklerinde çalışan ha -
ımallar münhasıran 1ahmil ve tahli-
1ye işlerinde çalışacaklar ve her nevi 

eşyalar, yalnız atlı arabalarla taşı -
nacaktır. Bu itibarla hamallar için 

hayvansız sürülebilecek araba tipi 
kabul etmek ve bunları kullanma -
!arına izin vermek mezubahs değil
dir. 

- -·---
Hayvanların geçece· 

ği yollar 

merasim yapılacak. dav;ıtliler husu
si motörlerle gemiye götürülecektir. 
Bu gemi 750 ton yağ taşıyabilecek 
büyüklükte, 10 mil sür'atindedir. 

Liseye çevrilen okullar 
Gelenbe\'i erkek ortaokulıle Ka -

bataşta İnönü kız ortaokulunun li-

seye ÇC\•rilmesine karar verilmiştir. 

İstanbul mekteplerindeki kalaba
:iıklığın önüne geçmek için evi ve işi 

taşrada olan aileler çocuklarının bu

radaki ortaokul ve Iiı=elere y:ızılma
lan j 1asak e~ilmiştir. 

1 Belediye, şehre getirilecek her ne
vi kasaplık hayvanların şel'ıre gire
cekleri yer, yol \'C şehirden geçe - l:r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~"" 
cekleri saatleri ayırıp tesbit ctmiye 
karar vermiş, bu maksatla bir tali
matname hazırlamıya başlamıştır. 

u talimatname ile hay\·anlar şeh
re ancak muayyen saatlerde, muay
yen birkaç yerden girebileceklerdir. 

1 Şehirl~;d~ spor 
1 

' sEhaları 
Bu yıl Anadoluda yeniden 6 vila

yette muazzam spor snhası yapıla
caktır. Dahfüye Vekaleti, Belediye 
ve Vilayetlere bir taıninı göndere
rek münasip sırrı. \'e znman ilı.: her 
sehrin muhakl:ak bir spor sahası ol
m.ası icap ettiFrini, binaen:ıleyh böy
le saha yapıJmıya elverisli yerlerin 
c;imdiden tesbit ve ar:ınmasını bil
dirmiştir. 

Halkevinde radyo 
Eminonii Halkevıııdeıı : 

20 Eylul !i37 tarihinde Dolmabah
çc ~arayında açılacak olan ikinci 
Türk tarih kurultaı mır d ... v:ımı müd
detince Evimız s:ılonunda ı -ıdyo ter
tibatı alınacaktır. İ• tel en yl•rtdaş
ların kurultayı Evimiz salonundan 
da taki!J edebileceklc.ri badirılir. 

r..aesui saatle"i değişiyor 
1 Bırinciteşrınden itibaren resmi 

dairelerde çaıı .ma saatleı i dt:?ğişt.iri-

l lccektır. Tatbik e .lecek olJn .uş 

mesai cetveline gôre dc .. dr, Teşri'1i
evvel 1 den sonra 9 ıfa açıl~ait, l! de 
öğle tatilı yapılacak, ö~le~n Nnra 
13 te aç:lacak. -.J·şam 17 de tatil o -
puna"caktır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derd1 

Ekspresin manası 
nedir?. 

lsmail Rüştü inızasile gcı.zete -
mize yazılıyor: 

,Bazı tranıvaylar Tepebaşmdan 

Taksime doğru giderken, bu iki 
istasyon arasında 1ıiç bir yerde 
dumıuyorlar .. Bunlar sözde cks -
pres postalan imiş.. Geçeıı gün 
böyle bir tramvaya bindim. Gala
tasarayda inecektim.. Acele bir 
işim vardı. Tramvay durmadt. 
Durmaz. dediler. Benim" haberim 
yok .. Bilmiyorum. arabanın üze-
1·inde yazılı mı?. Acele ile Sirke
ciden binmiştim. Btı ekspres pos

talarına benim aklım ermedi. Çiin
kii, akşam üstleri yollar o kadar 
tıkalı J..."i, nıeselıi benim bindiğim 
o tramvay arabası, Galatasaray 
öntlnrlen Taksime kadar gayet a
i'in geliyordu. Çünkü önde bir sü
sün tramt·ay, otomobil vardı. Çok 
yerde duruyordu . Durduğu 7ıal

de, ·raıman kapıyı açmadan inme· 
me müsaade etmedi. Çünkü eh
pı es araba imiş .. Araba dııruyor; 

1 
yolun açılmasını bekliyoruz. hala 
ekspres araba, durmaz, diyor. Bu 
cksp:-es arabanın mana ve nıa1ıi-

ı 
yetini pek anlıyamadığım içi11. 
keyfıyeti. gazeteniz vasıta.sile ata-
kadarlann nazarı dıkkatiııe ko -
!ftll/Orum.:D 
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oşanan arı koca 
meşhur tayyareciler 
İkisi . de çok büyük bir şöhret 

sahibi 
idiler .. 

• • 
ikisi de soıı 
derece nazik 
ve kibar bir 
halde boşanıver
diler, bunun 
sebebini izah 
ediyorlar 

'· 

Atlantik denizini aşmıya muvaf .. 
fak olan İngiliz tayyarecilerin • 

drn J amcs Mollison şimdiye kadar 
yaptığı bir çok tayyare uçuşlarilö bü
tün dunyada şbhret kazanmıştır. 

Karısı Amy Joh'nson da Avustural
yaya kodar yaptığı tayyare seyaha
tıle Avrupa ve Amerikada tanınmış 
bir tayynrecidir. Bunlar son zaman
Jarda boşandılar. James Mollison neş
rettiği hatırntmda-Ami Johnson ni -
şanlanıp evlenmesine, karada ve 
havada birlikte geçirdikleri hayata 
ve boşanmalarına dair sahifeler has
retmiştir. Bir tekerleği görülen bir tayyaıe 

Ay Johnson eski kocasına cevap 
vermek için gazetelerde şu maka -
leyi neşretmiştir: 

Jim Mollison'un yazdığı kitabı o
kudum. Bunu tenkit etmek istemem. 
Fakat beni fena tanımış olmasın -
dan çok müteessir oldum. Nasıl olu
yor da hakkımda bu kadar yanlış 
şeyler yazıyor?. 

Jim kitabında bana yapmış olduğu 
gibi, her türlü hayali ortadan kal -
u••••••J- ~-1 ... :t•J •• ,ll:Jı ·-·-1- J., .... ,,.a.,cr 

hepimizin hayatımızı güzelleştiren 

romanlara, yerli hikayelerine futi -
yacımız vardır. 

Korkarım ki, Jim, okuyucularının 
ağzında bir acılık bırakmış olacak -
tır. Nişanlanmamızın hakiki hika -
yesi tamamen habrımdadır. Bu bir 
iğbirar ve mahcubiyetle boşlamış -
tır. 

Jim bana dedi ki: cMcrasim Kag
lino'da yapılacaktır.> 

olan Jim bana hiç bir ihtar veya mü- karak Carchester House'e yerleş • 
lfihazada bulunmadı. tim. En meşhur berberlere ve en 

Bilahare çok zaman sÔnra kendisi- pahalı terzilere gittim. Sevdiğim a
ni gülmekten güç zaptedebildiğini damın hoşuna gitmek istiyordum. 
itiraf etti. Ben de şık, zarif ve başk:ılarmı mef:-

Ben o kıy[Jfelle, benim için yeni tun edecek bir kadın olmuştum. Bu
bir aleme girdim. Öyle bir alem ki, gün Jim'e, beni meydana çıkardığın
Jim orada tanınmıştı. Ben ise, yalnız dan dolayı müteşekkirim. Kat'i su
ismen tnnınmıştım. rette ayrılmamızı icabettiren rnüna-

Jim'in el Slkmada, tebessüm etmek- kaşaların çoğunu anlat mak benim i
te \"aki olan daveti kabul etmekte çin kabil değildir. Bunlardan birini 
C'*'-"' ... 1ı.2!.t 1 '- }l a•fl'-M "CClı,--VlUUJITt 

Bu centilmen adama meftun ve hay
ran olmuştum. 

1930 da Avustra !yada kendisine 
rastgeldikten sonra onu çok düşün
müştüm. Ondnn sonra Jim'e Cenubi 
Afrikada da rastgclıniştim Orada 
da yaptığı miıkemmcl bir uçuş do -
Jayısile kendı~ine gönderılen teb -
rik telgraflarını açm<ım:ı müsatıde 
ettiğinden doh.yJ minnettar olmuş -
tum. 

O, nişatılanmamıza gaL.etclerin e· 
hemmiyct vereceğinden a!:l.l şüphe 
etmemişti. Küçuk apar tmanımrla ga
zeteciler ctrııfımı aldı. Ben mi.Jlfı -

V~a lht~hll Lllu"\1.1n.: la1,..; n .. ~ıt- .... ı." 

ceğim. 

" Bermude adalarında kaldığımız 

zamanlar Jim'e göre bir sükünet V'i! 

~aadet devresidir. Fakat bana göre 
kat'i surette ayrılmamızın başlangı
cıdır. 

Halbuki ben Kaglino'nun Londra
nın en kibar yeri olduğunu nereden 
bilirdim? .. Ben o Uleme mensup bir 
kadın değildim. O zamana kadar bir 

kat üzcı ine mülakat veriyordum. hizmetçi kadın ile beraber küçük bir 
apartmanda oturuyordum. Ne şık Fa~at sabııhleym uynnıp da gazct~
clbiselerim, ne şık dostlarım vardı lerı okudu?um zaman, bu kadıır mü
Şık mehafil ile de hiç bir münosebe- kem~el hır Ş~yi el.de etmiş olduğu
tim yoktu. O zamon cemiyetlere, kok- ma ınanmak ıstemıyordum 

1933 te Atlantikte gPçirdığlmiz ka
zaman ve Kanada S<>yahatimizin feci 
netıccsinden sonra ben kendimi bir 
hastanede tedavi ettirmek için Nev
yorka, Jim ele Bermudc adalarına 

gitmiye karar ve>rdik. Tekrar ·Ber
mudc adalarında buluşacaktık Bir ay 
kadar hastanede kaldığım için Ber - . 
mud" adalarıııın eğlenceli günlerine 
ve havalarının güzel olduğu zama
na yetişcmedım. Bermudc adalarına 
vardığım 1aman yoğmur tağmıya 

başlamıştı. Jim, bunun üzerine İn -
gillereye dönmemizi istedi. Benim ise 
istirahate ihtivacım vardı. Bu sebep
le ben Palm Black'a o da Londrııya 
hareket ettı. 

teyllere, akşam yemeklerine ve bar- Bu fena dünya hakkında bugün 
Jara gidemiyecek kadar uçuslarla bütün bildiklcrımi bana o öğretti. O
meşguldüm. • nun tavsiyesi üzerine eski elbisele -

rimi hep dcğistirdım. Yeni satın al
dıklarımı da beyaz ve sıyah renkte 
intınap ettım. Hattii siyah elbı<:e ile 
evlendim. Kürkler, müccvhcrnt sa
tın aldım. Küçi k apartmanımı bır . 

Modası geçmiş bir şapka ile ve ü
zerinde gülünç bir tüy bulunduğu 
holde Kaglino'ya gittim. O zamıın 
dünyanın mükemmel bir centilmeni 

Müşterek malımız olan ve bize çok 
p<ıhalıya mal olmuş olan tayyoremiz 
Avustraly::ıya yapacağımız uçuş için 
bizi beklemekte idi. D n ümitsiz bir 

(Devamı 6 ncı :sayfada) 

Tefrika No: 8 
Fakat bu sersemlik, bir iki saatten 

fazla devam etmemişti. (Eteryn) ce
miyetinin reisleri derhal hük(ımete 
müracaat etmişler; 

Y azan: ZIYA ŞAKIR 

- Büyük de,•letlcr, vaziyete mü
dahale etmeden evvel, biz harekete 
geçmeliyiz. Gıf~c, derhal bir askeri 
işgal kuvveti gondcrmeliyiz. 
Demişlerdi 

Hükumet, komitanın elinde oyun
cak kesilmişti. Tabiidir ki, gerek kral 

ve gerek başvekil, bu teklifi redde
dememişlerdi. Kısa bir müzakereden 

sonra: (Etiniki Eterya) cemiyetinin 
reislerinden (Miralay Vasos) un 

derhal Giride gönderilmesine kurar 
verilmişti. 

Bu kararın verildiği akşam, Atina 
sarayında çok garip bir tesadüf ol
muştu. Atina Sefiri Asım Bey, o sıra
da Şurayı Devlet Mülkiye dairesi a
zalığına tayin edilmişti. Yakında, 
Atinayı terkedecekti. Kral, bu mü • 
nascbetle Asım Beye bir ziyafet ver
mek istemiş; o gece kendisini sara
ya davet etmişti. 
Asım _Bey, refakatine ikinci katip 

Fahrettin Reşat Beyi almış, saraya 
gitmişti. Hjç şüphesiz ki, bu ziyafet 

münosebetile, Girit hakkındo da bazı 
şeyler görüşülecekti. 

Ziyafet, tamamile hususi mahiyet
te idi. Sofrada bulunanlar, kral ve 
kraliçe ile Ası~ ve Fahrettin Bey -

!erden ibaretti. Yalnız, tam yemeğe 
oturulacağı zaman, tıpkı Çin manda
rinlerine benziyen uzun ve sivri sa
kallı bir miralay gelmişti. Ifral, bu 
miralayın ordudaki sıfat ve memu -
riyetinden bahsetmiyerek, onu sade
ce: 

- Miralay, Vasos. 
Diye, Asım Beye takdim etmişti. 
Asım Bey -sonraları, bizzat ken " 

disinin anlattığına göre- bu adamı 
görür görmez kalbinde derin bir nef-

ret ve istikrah duymuş .. hatta; eli o
nun eline temas ettiği zaman, bir yı

lana dokunuyormuş gibi, bütün vii
cudü titremişti. 

Ziyofet, ~k soğuk geçmişli. ASlm 

BÜYÜK BiR SEVGi. 
Yazan : Cemil Atahan 

Onu bir kahvede tanımıştım. 
Dü§ünceli ve kederli idi. Kim
se ile konuşmuyor, etrafına 

bakmıyordu. Sık sık bir noktaya da
lan gözleri her zaman dolu idi!. Bes-

belli ki bu genç adam teselli kabul 
etmez bir ıstırap içinde kıvranıyor
du. Haline acıdım. Yanına sokula ~ 
rak: 

- Arkadaş, dedim .. ben bir mezar 
taşı gibi ses vermiyen insanlarda -

nım. Derdini bana dök. Sırdaşın o
lacağım. 

Ağır ağır yerden kalkan göz.lerile 
beni süzdü. Şefkate susayan donuk 

nazarlarında sözlerimin samimiyeti
ne şüphelenen bariz bir ifade vardı. 

Neden sonra ağlar gibi cevap verdi: 

- Derdimi eşelemesen iyi olur. 
Fakat mademki ısrar ediyorsun, pe
ki ... 

Derdimi 

rile kenü'sini herkese sevdiren bir 
şcfk&t mabudesi sanki! .. 

Bana öyle aşk menkıbeleri anlatı-

Ve yaşlı gözlerini bana gösterme- yordu ki içimde, esatiri aşk kahra-
miye çalışarak anlatmıya başladı : manlarına benzemek için şiddetli 

cKadmlı, erkekli bir müessesede bir arzu duyuyordum. Bununla be
çalışıyordum. Her mütevazı insan raber ona inanmıyordum da .. yemin 
gibi ben de sakin bir hayat ge~irmi- tc•klif ettim, kabul etti. Lüle lüle 
ye alışmıştım. Hiç bir kodınla ala - kumral saçlarile süslenen güzel ba
kadar olmuyor, sadece isimle uğra- şını omuzuma dayayorok : 
şıyordum. Ciddi ve ağlrbaşlı oluşum, - Beni senden ölüm bile ayıramı
birçok kadınların benimle meşgul yacaktır Suat, dedi.. seni daima şcf-

olmalarına yol açıyordu. Günün bi- kat \'e sadakatle seveceğim. Şayet, 
rinde, sonradan çok kibirli olduğu- birleşmemiz mukadder değilse bile 
nu öğrendiğim işçi kızlardan biri senin aşkınla yaşayacak ve bakire 
bana sokulmıya başladı. Günde bir- olarak ihtiyarlayacağım. Valiahi ve 
kaç defa yanıma gelıyor, konuşuyor, billahi! .. 
bir şeyler anlatıyordu. Onun bu hali - Hacer, dedim .. hayatın bin bir 
aylarca de\'am etti. Nihayet, bana turlü hali vardır. Ya bir gi.in beni 
karşı gösterdiği bu taşkınlığın mo- ç:<.·kemiyenlerin hışmına uğrar, ya
hiyetini anlamak merakile bir mek- hut buna benzer felaketlerle karşı
tup yazdım. Derhal müsbct cevap laşırsam ve herkes benim aleyhimde 
aldım. olursa, o vakit ne yapacaksın; hak-

Zaman geçtikçe ona acıyordum. kınıda dönecek olan asılsız dediko -
Annesine ve kendisine bakmak ıçin dulara inanıp beni unutacak mısın? 
çok acı yoksulluklara katlanarak ça- - Hayır Suat ... Hiç bir şey senin 
lışmıya mecbur olan bu ağırbaşlı kı- hakkındaki telakkilerini değiştire -
za karşı kalbimde sonsuz bir şefkat miyccektir. Saadetine de, feltıketine 
ve sevgi besliyordum. Öyle zannedi- de candan ortağım ve ebediyete ka
yor<lum ki onun saadeti uğrunda va- dar seninle beraberim!> 
paııııyacagım hıç bir ıedakarlık );ok- Burada susan muhatabım, derili. 
tur!. bir ah çekerek : 

Onu uzun uzadıya tahlil ettim. - Sanki, dedi, mukadder felaketi 
Herkese nasip olmıyan meziyetlere en·elden hissetmişim gibi az sonra, 
sahip bulunuyordu. Yirmi yaşına dalgınlığımdan doğan ehemmiyetsiz 

rağmen ilk defa beni seven hassas bir hata dolayısile işimden çıkarıl

ve rakik, gönül avcıları karşısında dım. Bana tatbik edilen bu ceza mu
!evkalade mukavemetli ve iyi bir vakkat olduğu halde izzetinefsimi 

zevce olmıya müstait tam bir aile rencide ettiği cihetle her köşesinde 
kızı terbiyeli \'C dürüst hareketle- pek tatlı hatıralarımı gizleyen 

tazeleme 

csseseden bir daha avdet etmerııt' 
üzere ayrılırken ıstırapla yoğurı.ıl 

b . h" "Jl f kırık kalbimde sonsuz ır uzu · 

kat, beni daima muvaffakıyete 
türeceğini sondığım coşkun bir sc' 
taşıyordum!. 

O gün Hacerden bir haber sıı 
diye akşamı güç ettim. Ertesi gt1 
bitip tükenmiyen intizar sa:ıtıcr 

beyhude saydım. Üçüncü günU 
beni teselli edecek bir şifa meltt 

bu alamoyınca evine gittim. P~Jl t 
rede idi. Hiç konuşmadı. DönıJç 
gecenin korkunç karanhğına aal 
ken onun, kulaklornnda hôlu ıı' 
berra.klığile çınlayan küstah ve ııııı 
tehzi kahkahasını işitiyordum! 

Ne müthiş bir sukutu hayaldi btl 

Lakin, daha dün bana perestiş eeıe 
bu genç kız, bugün beni nasıl tal'ı~ 
edebilirdi? Hayır, hayır. asla .. )(ti 

laklarım aldattı beni... 

Bir hafta sonra tekrar gittim. 13e 
gördü. Kapısının önünde bir diJcil 

gibi zelil ve hakir. saatlerce bekle 

dinı; heyhat, benimle bir dakikD b 

le meşgul olmodı! 
1 

Artık hakikati öğrenmiştim. ~ 
yazık ki bu ağır tecrübeden aerı 
bir ızzetinefüı y,erasilc çıkıyordll 
Aldanmışım.. evet, bır yalancırı1 

sahte saffet ve samimiyetine k8Jl 

mışım !.. 

Çok geçmeden onun nişanlanJ1'1' 
b 

üzere olduğunu duydum. Demek• 
büyük sevginin ömrü bu kadar )ti 

imiş; demek ben bir serap arka5 

· ıııı dan koşmuşum, ve koşarken b1 

r 
Yalnız Fra nsanın de~il, büt ün Avrupının en meşhur artist leri 

B u A K ş A M JE.A N G AB ı·N MJREILLE BALIN 
GABRIEL GABRIO 

i PEK Ya lnız Fran!tanın değl l, bütün Avrupanın yaptığı en gfü.el, en 
müthiş şahecıe rlcr şaheseri. 

mıı.~s~INE~MA~sı~ND~A <::><:::> • CEZA Y 1 R 8 ATAK HAN ELER 1 
AŞK - KAN • GÜZt::LLIK • MACE~A .. iHTiRAS ve SERGÜZEŞT FiLMi ELi 
KANU BlR SERGERDENiN HEYECANLARLA DOLU AŞKJ ve HAYATI 

A YR!CA • 1 - FOX dünya hlbe~l~ri gazetesi. Türkçe sözlü fi im 
• 2 - Çıçekler ııasıl yetışır : 

Bu gece için yerlerinizi evv"lden 

Bey, kralın Girit hakkında bazı sey
lc>r söyliycceğini ümit ettiği halde, 
kral bütün zıyafet zamanını Korfo 
adasının tarihini nakletmekle geçir
mişti. Osmanlı sefirile ıkinci kutibi, 
kralın bu davetinden nahoş bir tesir 
ile a\'det etmişler .. kralın Girit hak
kında bir tek söz bile söylememesi
ne; ve bilhassa Miralay Vasos'un 
kendi Üzerlerinde bu kadar menfi bir 
tesir husule getirmesine, o gece hiç 
bir mana ,·erememişlerdi. 

Fakat ertesi gün, şu acı hakikati 
öğrenmişlerdi: 

[Miralay Vasos, (Etiniki Etcrya) 
komitasının (icra kuvvetleri reisi) 
dir. Dün akşam saraya giderek kral 
ile veda etmiştir. Bugün de, Giride 
hareket edecektir.] 

O gün, Atinanın her tarafında, bir 
fe\•ka13dclik görünüyordu. l\Jey -

danlarda, komitacılar tarafından Gi
rit hakkında atesli nutuklar sö\'1e-
niyordu. • ~ 

Öğleden sonra, komitacıların se\·k 

ve idare ettikleri halk kıtleleri, şeh
rin en büyük meydanında toplan -
nııya başlamıştı. Biraz sonra ela, ön-

lerindc mükemmel bir bando müzi
ka olduğu halde bir aloy piyade, bir 
istihkam toburu, iki batarya cebel 
topundan mürekkep bir asker kuv
veti meydana gelerek halkın çıl -
gın alkışla,rı arosında saffıharp nizo
mı almıştı. 

Tam o anda, evvelkilerden daha 
müthiş bir alkış tufanı yükselmişti. 
Veliaht Prens Kostantin, maiyetin
de Miralay Vasos ve daha bir hayli 
zabit olduğu halde atını dört nala 
r.ürerek meydana gelmiş.. o andu, 
selam vaziyetini alan askerleri tef

tiş c tmişti... Teftişi miiteakip, derhal 
yürüyüşe geçilmişti .. Binlerce halk 

torafından ihata edilmş olan bu as.
ker kıt'ası; Prens Kostantini takip 

1 
ederek - Akropol caddesi tarikilc 
istasyona inmiş .. hazır bulunan tren-

1 lcre binmiş.. halkın, volkan gibi 
kaynayan ateşli tezahüratı arasında 
trenler hareket etmişti. 

Hadise çok ciddi ve mühimdi. A# 
tinada bulunan Sefirler derhal bir~ 
jleşmişler .. bu (Emri vaki) karşısın
dn ne yapılabileceğini müzakereye 

: girişmişlerdi. .Fak<I, vaziyeti kendi 

1 ~ 
hükumetlerine bildırerek talirn8t , 
temektcn başka, bir çare goreft'I 
mişlerdi. e\r 

En evvel Osmanlı Sefiri Asırn l3 !JI' 
- biri Abdülhamide, diğeri de J3i.l r.ıl 
aliye olmak üzere - iki şifreli tcl~~ıı 
yazmış; telgrafhaneye göndcı·J111~c 
Diğer sefirler de ayni suretle lt~ıJ 
ket etmişler; mensup oldukları e • 
kuınetlerden ôcilen talimat iS~ıl' 
miş.lerdi... Fakat Yunan t.c1.~ıı de!' 
nesı, bu telgrafların hiç hırını •oJ'!• 
hal çekmemiş.. Miralay vas.o~:ı1'ı 

!Giride muvasalatine dair - oı tı liı1' 
Prens Jorj tarafından - haber gc·dı)' 

1
ceye kadar, bu telgrafların )(e;1 

sini t"'1ir eylemişti. , . ~s.!' 
Miralay Vasos, hiç bir man1?. 8s• 

şısında ka1cıadan Giride gitrll1l' i!e' 
kerlerini, toplarını, Girittcld '··~Of' 
re giydirilmek üzere beraber ~o sifl' 
düğü on beş bin kat asker eJbıS~c<' 
(!fanya) civarında (Pliıtonya) 
kiine sühuletle ihraç etmişti. 

11
ebl 

Hanya limanında bulunan e~J<C' 
Amiralleri, bu cür'etkarane ~a 

8 
et' 

ti haber alır almaz, derhal içtı~orı'" 
mişler .. Osmanlı kale1crinin g.r} 

(Devamı 17 
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Mütecessis veya 
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Yepyeni 

istidatlar 

ZIN}DERD1N1zt SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA YA
VA.p ~k OİSİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUSİ CE
LEFFE T YENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 

~:~:~abilir mi?Dikkat:yakında_güzel 
1'MELİD1RLER.] . Bulunamaz mı? bir artist yetişiyor· ık• •• • • ı• N evyorkta mali mehafilde tanın-

1 muteverrım sevgı 1 mış ve nüfuzlu iki zat biribirk-

Hiç kıskanmıyan hı·r a" şık rile bin dolarlık bir bahse tutuşmuş-

\ \ / 
... o_::_ 

...;:-

lar .. Bahsin mevzuu şudur: Bunlar -
Hiç lcı$krınç dP.gilim. Garip - dan biri, hiç kimseye mukabılınde .. 

tir ki, bıızı kadmltır sevdıkıe - hiç bir şey viıdetmcden üç gı.in zar
rinin l:ıskarı.çlıiiından şikayet ı fında 1000 mütecessis veya apta1 ve 
eder1,11n benimki lô.kaydiye, meçhul bir şey üzerine çok alaka 
kendısirıi .scnııecliğimc hamlede gösteren bin kişi bulacak \'C her bi-

Komedi Fransez artistliğin
den sinema perdesine seçiliş 

Biı- arkadaşım var. Bir kızla rdc kıskanç olmarnalclığımdaıı rinden birer dolar alacaktır. 
8

1~
11i§iyor. İkisi de çok genç _ Cıdt>ta §iküyt>t cdıynr, ne der • Bu zat, ertesi günü gazetelere b~r 

ır F k ... ı·,11• .. ?. -· Ilarncli. Krıdıkôy. ilan vermiştir: cBana şu adrese hır · a at ikisi de müteverrim- " ., ı 
dir. Biribirl · · k d'kl . Kısk ıııç olmıvan c:ıJ.:c•k vı·yıı ka • d0lar gönderiniz.~ ertesi günti şu . . eı ını ço sev ı • erı ' J • • • • D 1 
tçuı h ı ~ dın yoktur. Kıskunclıgın dereccsı var- ılanı neşretmıştır. • o arınızı y~rı-

asta ıgm zararlı olma - k .ı d ·· derinız Ü 
sıııd dır. Bununln berabrr kıskandık sev- na ·auar şu a rese gon · · 

an korkuyanmı. Bunları gıye ddalet f'tmedığı gıhı az. kıskan- çüncü gün şu ilan çıkmıştır: .Bugi.in 
ayı~ıya çalışayım mı? Yoksa mak dcı sevmemek dr>ğıldır Övlc·lt•ri son gundür. Bana bir dolar ~ondı• -
ne ıstcrler~c yapsınlar diye bı- vardır ki, rastgeldıklNını, b:.ı-şkaları- riniz. Yarın gönderirseniz kabul e-

. takayım mı? - ü. H. N. na aıt olanları hıle kıskanırl<ıı Bu rlil.miyPcE:'ktir.» ~ . 
. Bırıbirlerind k k 1 d onları ~evdıklcı ını değıl kıskan•·lıiıııı llk ilanın gnzetclerde çıktıgı gun 

ııtJ, hele SE:h<?p :n hayır~na o ay ~- onlard; ht'r tarafa dône~ bi; fınİd:>k ı bunda hir menfaat ümit eden 200 ki-
• Us ıza edılemezse. Dog- . ı · · b'. d 1 ·· d · 

ll arkad . . .. oldug-unu gbst<>rir. Bazı adamlar için şı ma ıyccıyc 11 er 0 ar gon ermış-
tn aşınıza tehlıkeyı goster- d. J0 k' . ·ı· d 400 . .. .. ı· ·•ıeklir ş· . de şüphesiz bıraz geç kalır. Bunlnrııı ller ır. ıncı 1 an a • uçuncu ı an-

• 1 rndı d kt l d ··t d J .• d ··ı . t' B d 1terr· o or ar a mu e - kısmanml\'or göriinmeleri de !'' ,. - da 650 o ar gon eı ı mış ır. u o-
ırn olanı d • · • ·· b'J"h lıya ar an hastalıklarını sak- medıklcrıle izah olunmamak lfmm· )arlar -ı ıvaye.e gore- ı a are sa -

dı tnıyorıar. Bu suretle onları uy::ın- dır. Sevdığınizc bunları unlatmal'l::ı hiplerinc iade edilmışse de b 3 hse gı-
tıırak h . r . b h . kazan ltı.. astalıkl, rilc mücadeleye bert'ber biraz kıskanç görunmiye ça- 1 rışen ma ıyecı, a sı mış ve 
<!cbur ea· l f •d . d -·ıd· bın doları da almıştır. s· ıyor ve dogiru yapıyorlar. ışmamz a) aşız. egı ır. 

ız de .. 
Yalnız . 

0
Yle yapınız. Onları, yahut ~iij ~ 

r niz. <ttkadaşınıza tehlikeyi göstc- • ~"'"'/..., 
ta\>sı" 'l'cması ileri götürmemesini ];6~ 

,,e ed· · · fltın t ınız. Bununla beraber, bu- · 
lırıade~avisi gayri kabil bir hast::ılık iki senedir st>vişiyorduk. Ay· 

dar Ço~ın~. da ilave ediniz. Ne ka _ rılalı oıı sekız güıı oldu. Beni 
•E<ır rnuteverrimler iyi oluyor ev- unuttuğunu yazıyor. Bu kabil 

lngilterede 

Boşanmak 
ı İçin isticvap 

Sinema meraklıları bu sen~ Lise 
Delamare adında yeni bir sine-

ma artistinin yetiştiğini görecekler -
dir. Lise Delamare, sinema veyn ti
yatrodan birini intihap etmezden ev
vel, tezyini san'atlere merak etmışti. 
O zamanlar, modern tezyinat eser -
1eri vticude getirebilmek maksadile 
resim veya yağlı boya ile meşgul o
luyordu . 

Lise Delamare'ın babası, romancı 
~air \'C gazeteci idi. Ayni zamanda 
hükumet radyo neşriyatının müdürü 
olduğundan kanunusani 1931 de tec
rübP için bir tiyatro heyeti vücude 
getirdi. Bu tiyatrod::ı bütün aile bir 
vazife deruhte etmişti. 

Karısı idare işlerile meşgul olu • 
jyor, büyük kızı dekor yapıyor, kü • 
çük kızı olan Lise Delamare de, ko· 
medi heyetini teşkil eden artistlcı; 

<ırasında bulunuyordu. 
Tremplın tiyatrosu adını alan bu 

tiyatro çok küçüktü. Ancak 250 kişi 
alabiliyordu. Bu tiyatroda daima ye
nı piyeslar oynanıyordu. Bununla be
raber arasıra eski klasik eserler de 

Bu sayede kara kocanın oynanmakta idi. Bu tiyatro üç sene-
araları bu1unuyor kc.dar yaşadı ve bu müddet zarfında 

1 ıyor ,.. ı k ' midir? - R. lJP.yaı:ıt. 
ar. l3i' ı.0 u çocuk sahibi oluyor-

c!a t.. r7z lE!€nni ile, sabırla onların .Bazıları içın kabıl, bazıları için dc-
.. ,es ut 1 ğil. Aşkını her tiirHi inkısara rağ · 

tıı~ o abileceklcrini nnlatı -
men ıki sene unutmıyanlar d::ı \'ar · 
dır. Maamafih her söze inanmak da 
doğru değildir. Bazaıı bu sözü söy -
liyen doğru söylediğini sanırken al
danabilir. 

ADEM BABA 

L ondra, (Hususi) - Bayan, bo -
şanmak ıstiyorsunuz, çünkü ko

lcanızla anlaşamıyorsunuz. Fakat an-

l laşamadığınız mesele nedir, para 
me:selesi mi?. 

- Hayır, hakim efendi. 
- Yazık.. Zira size şu küçük aile 

t 
ViY ANA ŞEHRİND_E i.iitçesini hediye edecek ve size onu 

anlatacaktım.. Öyle ise zevcinizle 

ocasız kalan 65~~~\~:;:·.ğ:n:z.ı::::~: siyaset iılc-
- Öyle ise din meselesi olmasın .. 

bl·n kız var meyi~:ayır biz ôinden nsla bahset -

- Çok teessüf ederim. Çün ü ö le 
U '<ılmuş olsaydı bir işaretinizle bir ka-
( •• -· 1 tolik papası emrinize amade bulu -

.l \lz erkeg" e yüzelli kadın düştüg" ün- '~a~ak:ı. Öyle .. ise bir maliyeciye. ~i: 'lt ıçtımaıyat mutehassısımı ve reısı 

~ buhran dehşetli.. ~uhaniye ihtiyacınız yoksa acaba ne 
. istiyorsunuz? 

İngilterede boşanmak için mahke· 
" 1 meye müracaat eden erkek veya ka-

l dın, aralarını bulmak için tayin edi
len hakim tarafından bu suretle is-
ticvap edilir. Tatbik mevkiine gırcn 

14 yeni piyes oynadı. 
Tiyatro Lise Delamare'ı sahneye 

alıştırmak \'e bir artiste lazım gelen 
j emniyeti temin etmişti. 

Babası o zaman Eyfcl kulesinden 
yapılmakta olan radyo neşriyatını 

1 idare etmekte idi. Burada karısının 
yardımile tiyatro vermek tecrübe -
sini yaptı. Bu suretle Lise Delamar 
cia Eyfel kulesi artistleri meyanına 
dahil oldu. Burada dinleyiciler, ti -
yatro seyircilerinden büsbütün baş
ka idi. Radyoda halk artisti göreme
dıği gibi, artıst de halkı göremez. Bu 
hal, artistlere bir knt daha emniyet 
bahş~tmektcdir. Fakat gözle görülen 
bir seyirci veya dinleyici kafilesi, ar
tistin daha ziyade alaka göstereceği 
bir seyırci zümresidir. Bu zümre ü
ıerindf: çalışılabilir. Ona hakim ol
mak için elden gelen şey esirgenmez. 
Çünkü gözle görülen seyirci veya 
dinleyici zümresinin alkışları ve mı-

l
rıltı}arı işıtilir. Bu sebeple radyo ar
tistleri sinema artistlerine benze -
meı2er. Onlar da halkın gözünden u
zakta vazife görürler. 

Lise Ddamare bir müddet sinema

Lise oeıamare 

se Delam::ıre vardır ki, anlatılması rilmesine başlanmış olan Marscyez 

kabil değildir. Çirkinin biridir. Sizi filminde Mari Antuvanet rolünü yap 

lemin ederim ki, ona kur 
-aklımdan bil~ g~mez. 

BENZEMİYOR 

yapmak maktadır. 

• • 
lngiliz mekteplerin· 

Lise Delamare Pansiyon Mimoza de filmdersi 
'ilminde tanınmıyacak bir rolde bu- İ .

1 
H"k. . 

lunduğundan bu adam kendisini ta- kngıbt.ere u ·umbetı yazlıl~ 1fil~ . me ·te ı açmış ve una mua ım crın 
n~yam~mış_tı-_.Genç. artıst bur~da kcn- iştirakini mecbur tutmuştur. 
dı karıkaturune bıle benzemıyordu. 40 gün devam eden film mektebi 

Gıırip bir kıyafet giyinmiş, acaip kursunda 400 kadın ve erkek mual
bir makyaj yapmış idi. Bu sebeple Jim bulunmuştur. 

b~1 Hlm Lise Delamare için iyi bir Bu muallimler filmlerin ve film 
bıışlang1ç olmamıştır. Hatta bu \'esi-
le ile bir çok film şirketleri kendisi- makinelerinin ne suretle kullanıla-
ne bir çok tarizlerde bulunmuşlardır. cağını öğrenmişlerdir. 

bir kanun mucibince boşanmak bti-
cla çalışır <'ibi çalıştı. Bu radv. oda ar- Sı'nemaya varamaz• .. ınız Alnı 

Yenler e\'\·ela aralarını bulmak vazi- " - J .... • -
tistlik etmek, f>Sascn sinema artist - d b' · d 

Bu vıldan itibaren İngiltere mek
tepler nde terbiyevi filmlere fazla 

V1:taıı 
y

1 
Yanı~' ~Yluı (Hususi) - Dün -

~ Y;ırı.ilda er tarafında olduğu gibi 
arı.1 da hl" h' \>'lrd ut ış bir erkek buh-
~ılh ır. 

dt! " llssa so • 
b ·'1a11,.d n Yapılan istatistikler-
ıt d .. aki 
~ eVreye er·k~k buhr::ınının had 

\, I! ist . Celdığı anl::ışılmıştır. 
"arıa <ı.tıstikl 
t;ıd da tam ere göre bugün Vi-
~~· Gs,ooo kız koca aramak-

h ilk<lt 
Ç b Ctkek 
Ç ır kız k buhranından dolayı 

~a~lt\l 
10 

oca bulamamaktadır. 
(:Je ltad

1
: erk€ğe 120 den 150 ye 

<11._ du..,, .... k •• 
lı h tak .., ... e te unış. Bunu 

n d l.ızun 
\;ıy1 erı Ca Uzadıya makaleler 

leı.t z~teier .. \> " ı}ı ezcumle şu nok-
ıy etmek 

ta1,ı arı.al} ledirler: 
<ıt a ıo0 et?'tıeıt erkeğe 150 kadın i-

t~ir l\ 
• 1emleketin her 

fesile mükellef olan hakime müra- ntz a ır şış var ır. 
1igi için miikemmcl bir hazırlanma n·~ b'..-" d 

caat etmek mccburiyetindedır1er. Bu ıger ı, ı e: 
devresidir. Lise Dclamarc burada bir ~· . . . . . 

savede araları bulunarak boşanmak- ' dd t 1 t kt 193? j - ... ız, fılm ıçın hıç bır eye yara-
J mu e ça ış ı an sonra w sene- . . . . 

tan sarfınazar ettirilmektedir. Karı sinde konservatuvara kabul edildi. mazsınız, bır dışınız çarpıktır. 
kocayı barıştırmak hususunda papas ı İki sene sonra da Komedi Fran _ Bir diğeri de şunu söyledi: 

• k b" "k 

ehC'mmiyet verileceği için muallim
lerin makineleri kullanması zaruri 
şekle girmiştir. 

İngiltere hükumeti kurslara de • 

\'am edecek, bir sene içinde büyük 
v?ya h~hamın, hatta do t~n~n . uyu sez artistleri meyanına dahıl olu -
bır rolu vardır. Bunlar bakımın va- )'Ordu. Burada Molverin bir çok pi-
zifesini kolaylaştırmaktadır. Yap1 - • yesleı ini oynadı · 

- Siz nasıl oluyor da film çevir -
mek istiyorsunuz,'! Şimdiye kadar sehirlerin hemen her mektebinde 

lan istatistikler aile geçimsi,ılikleri- BİR İNTİHAP 
nin sırf manevi sebeplerden ilerı gel· 

kaşlarınızı oynattığınızın farkına film ve makine idaresini bilmiyen 
varmadınız mı?. muallim kalmıyacaktır. 

Lise Delamore bu sözlerden asla 
ııııtıaııınıııııııııaıııuııııııııııııııııınıınıııııııııııı1111111ııııııınıııu. 

mediğini göstermektedir. 
Bir hakim, talaka karşı İngiltt're · 

de açılan mücadelenin wbeplerinı su 

Konservatuvarda müsabaka im -
tihanı vapıldığı gün salonu doldu -
ran san'atkarlar arasında Jak Fey
der'in yeni bir filmi için genç ve 
müstnit bir artist aramakta olan Jak 

hayrete düşmedi. Filhakika fotojeni Hükümdarlar hUkümderı 

l
'mütPhııssıslarından biri kendısine si- Tahiti hüki.imd::ırı Parisc gelmiş • 

.uretle anlatmaktadır: nemada iyi bir eser vücude getire _ ı tir. Hükümdar; Tahiti adasındaki 

Viyannda 
_ Senelerdenberi y:ıptığımız mü- lmiyeceğini söy1iyerck elemişti ki: hükümdarlar hükümdarı ismini ta • 

bun Un Feydcr'in karısı Française Rosay bu- kt d 
şahedelcr neticesindr> trılfıkların rn 1 d L' D 

1 
F - Bir kaşınız diğerinden daha ~ u- ~ıma 0 ır. 

gi!:)i 65 bin kız 

KOCA 

l . . d 1 tıllllyor u. ısc e amare, 'rnn - karıdadır. Maam:ıfih Tahiti hükümdarı Fran-e 1emmıyetsız sebeplerden o a ·ı . R , d kk 
1
. · ı 

.. .. . çaıse osay ın nazarı ı a ını ce - ·b 
gunden gune artmakta oldugunu goı - b t b' k k Mukadderatın esrarengiz cilveleri snya tfıbi olduğu için Fransaya ta i 
d .. k M ı: b. d .. d" .. e mış, ıraz sonra genç ızı oca- . 1 v • • F d 

u . ese a ır a am gun uzun saç- t kd' t . 1. J k F d M. vardır Lıse Dclamare bundan sonra saya tabi o dugu ıçın r:ınsa an ay-
.. • sına ::ı ım e mış ır. a ey er c ı- · k 1 k d 

!arına ondulasyon yaptırmadan opc- . d d k. r·l .. 
1 

Komedi Fransez ile film stüdvosu a- da 675 frnn maos n ma ta ır. 
. . . . . . ınoza pansıyonu, a ın a l ıı mını ıa- J k d r ı 

bek ı iy o r .. raya gıttığı ıçın karısını boşamak ıs- 1 kt d L' D 1 b rasında mekik dokudu Bazan sah _ Hukümdar il cıa o arak Avru-
• p • • 

1
zır ama ay ı. ıse e amarc u · · 

tıyor. Kndın da, kendısı evde bulun- f 1 d "h· ı...· 1 ld F k t b nede bazan da filmde ralıştı. Bu ar- paya geldiği için gördüğü manzara-
d ~ k'' ~· . . ı m e mu ım uır ro a ı. a a u , ~ 

ma ıgı zaman ·opcgın yemım ver- c·ı k ı· · · · f b. b 1 tı'st bı'r ka,. gu"ndenbcri Parıs' te çev lar karşısında ağzı açık kalmıştır tarafındaki istatistikler de bunu gös- d'V• . . k d • 1 . ı ı m ene ıst ıçın ena ır aş angıç ~ - · 
me ıgı ıçın ocasın an a)rı mak ıs- ı ld F'l ·· 'Jd'k b. k =~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~ termektedir. . Ek . 1 b. h"k· . o u. ı m gosterı ı ten ır aç 
tıyor. serıyct e ır a ımın ma - 1 .. L. D 

1 
b' d t 

B .. k" · t · · · · b' . .. . . gun sonra ıse e amare ır os u ugun ·u vazıye yarın ıçın ıyı ır hırane mudahalesı sayesınde karı ko- .
1 

b' l'kt b. . . k 
istikbal vadetmemektedir. k 1 d . 1 ı e ır 1 e ır gezıntıye Çl mıştı. 

• • . . .. .. .. . o n yanın a ı os unun tanı ıgı l
ca arar arın an \•azgeçıyor ar. y ld d k' d t d ~ 

Çünkü yine tutulan istatistitklere Mesela hakımın sozunu dınlcdık- bir arkadaşına tesadüf ettiler. Bu 

göre 1910 senesinde 100 kadın 17 ço- ten s~nra c~kck kad~~a tav~iye cd~- adam Pansiyon Mimoza filminde fi
cuk doğurmuştur. rek dıyor kı: cEve donmek ıster mı- guranlık yaptığı halde Lise Delama-

1923 te bu rakam 13 ve 1934 te de siniz?• kadın biraz tereddüt ettıktcn lrı tanımıyordu. Bu adam dostuna 
ıa e inmiştir. Bu hesaba göre 1954 te sonra: cEvct!ıı cevabını veriyor. !dönerek dedi ki: 
(5) çocuğa inecek olurs::ı bu işin so- Şimdiye kadar bu iş, psikoloğ bir - Ben Pansivon Mimoza filmin • 
nu neye varacaktır? hakimin teşebbü5i.ine bağlı idi. Şım- 1 de çalıştım. ç;k güzel bir filmdir. 

Bilhassa Viyanada 846,000 erkeğe di k:ınun telifi beyn için yeni bir &>nim orada rolüm PÇk ehemmiyet
mukabil 1,027,000 kadın mevcuttur. gayret sarfediyor. Bu maksatla ka-

1
sizdi. Fakat artistler arasında bir Li-

Bunlar arasında evlenecek çağda dm ve erkek olınak üzere 40 müte - - --=" 
Jıassıs tayin edilmiştir. Bunlar i.ıni - sınlar son ck•recede ketum davrana- 1 446,000 erkek \'C 512 bin kadın mev. 

cuttur. 

Bu hesaplara göre tamam 65.000 
Viyanalı kadın koca ar::ımaktadır. Bu 

vcrsitede sosyoloji, hukuk kurlarını caklardır. Bunların deruhte edecek-
ve bilhassa cailc meselelerini hallet- leri vazifenin yegane mükafatı 
mek için ameli tatbikat> derslerini yıkılmış olan mes'ut yuvaları yeni -
takip ediyorlar. den kurmak şerefi olacaktır. Belki 

kadınların koca bulmasına imkan ol- Bunların ünvanı caile mahkemesi de bazı aileler çocuklarına isim ba
madığına göre Avusturya halkı 65,000 !'tajyerh olacaktır. Bunlar kadın ile bası olarak bu aile tamircilerini in-
ana kaybetmektedir. erkeğin aralarını bulsunlar, bulma - tihap edeceklerdir. 

Kadın ve moda 

Bu sene sonbahar Avrupa modaları görülmüş, lş~
tllmiş şey değil. O derece garip. işte size birbirinin 
tamamen aksi iki şapKa modeli. ki bunlar lstanbula 

henüz pek sokulamadılar. 
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Boşanan 
Karı koca meshur 
Tayyareciler 

Yazen, M. Süleyman Çarıan 
'fil.O.r..R.,S,ıAr.N 

_M.OR~ T REİS~~~ 
( 4 üncü sahifeden devam ) 

halde idim. Bu tayyareye Jim ile bir 
çok kereler bindiğim halde hiç bir 

Yazan:CelalCenQ~. Tefrika No.: 73 .............................................. . 

l
zaman pilotluğunu yapmamıştım. O 

tercüme •• lklibH hakkı ...,.hfuzdur zamana kadar İngillterede görülme -
•• f miş olan bu en seri makineyi tecrübe 
o ter .. edenler tarafından gördüğüm te_şvik 

dolayısile meslek gururum benı bu Her horoz kendi çöplüğünde 
R.ll.~t~·;· .. ·~uyun üstünde iki insan gölgesi görd 
bağırdı: - Yukarıya çıkın! Yoksa sizi boğarı 

tayyarenin pilotluğunu yapmıya sevk , , . . 
Sustahyı arkasından sapladı, sonra yan ediyordu. Veknedikli kadi~ın hala geınıd ye gtıtme-

t J . be · f'kr. d d - ·ıd· Öyle me te ısrar e yor ve yer e ya ıyor-

k k i d birine girdi, savuş u. ım nım ı ım e egı !. 
50 a ar an !zannederim ki, tayyaresini ve karı - du. d 'k' d . . . b' d 

d B Bir an a ı ı enızcının ır en ya. 
çamurlara gelince, bunlara he.r \ _F_üilli Nı_·zamettin de, tıpkı_ Cemi! sını kaybetmekten korkuyor u. en . b.. .. d . il . 

k - · ı· ·d· N'h t b' ·· ba ralanması oradakı utun enızc en 
devirde rastlanır. Bunlar öyle hır 1 gıbı, o şe_kılde_, _konuşur_ke. n, ıçerken, •ço sınırı ı ım. ı aye ır gun - h d.. .. .. r· 

l - k d t b d ti r bam beni tayyare meydanının bir kö- ayrete uşurmuş u. 
tiptir !<i, tufeyli haşerat gibi, baş arı can ve cıger ı ı os gı ı er eşı • . d b.. .. k r 

1 
a•larken Gemiciler derhal hançerlerin atıl-

czildikçc, yeniden ürer, ınsana mu - ken bir masada yanyana otururken şe_sıdn .. eB ubtun d udı:v;. ım e g dığı pencereye döndüler ve cl<!mir 
sallat olur. Her devirde eşkal ve ma- adam vurmuş, hazan da sokakta gı- 1 ~or u. a am . c ı ı: parmakhkları koparmıya başladılar. 
neviyetini değiştirir, yeni yeni nu- derken, arkasından sustalıyı dayan- -:: Tay~arenm parasını yarı yabrıu- Sahilde geminin küpeştesinden, 
maralarla rezalet sahnesinde yüz mıştır. Umumi Harp içinde Tcpeba • ya odedınız. Senın de Jım kadar buradaki kargaşalığı seyreden Rüs-
göstcrir, yerine göre s..ılanır, başka şında, Kanunu Esasi gazinosunda cc- tayyareye pilotluk etmiye hakkın tem Reis, gemicilerin birdenbire bi· 
bir yerde asılır, bazı defa polise gi- zacı Kamil Bey adında birini arka- vardır. ribirlcrinc girdiğini ve gürültünün 
der hazan kabadayılığa yeltenir, fa- sından gelip vurmuştur. Fitilli Niza- - Evet, dedim. Fakat o benden da- büyüdüğünü görünce hemen gemi· 
kat.hiç bir zaman üstün çıkamaz, da- mettin Tavukpazarında da birini ha mahir bir pilottur. Bize lazım o- den karaya atlamış ve korsanların 
ima yeniktir, daima alttadır. Ceddi böyle kahpece öldürmüş, bu işden lan bu uçuşu kazanmaktır. yanına koşmuştu. 
ekberleri gibi dayak yerler, meyha - mahkum olmuştur. Sabıkaları var- Artık yerimde duramıyordum. Rüstem hurma ağacının dibine ge-
nelerden kovulurlar, gazinolardan dı. Bir kaç kere hapse girmiş, çık • .Muhakkak bu tayyareyi idare et • lince yerde yatan genç kadını, daha 
kapı dışarı atılırlar. mıştır. rneliyim. Ya kendi kendimden uta- sonra da ağacın dibine yuvarlanan 
Bunların ne kadar netameli, ne Aksaraylı Tıs Cemil hem kalleş nacağım!• diyordum. yaralı gemicileri gördü. 

kadar sulu ne kadar edepsiz ve ra- kabadayılardan, hem de eşsiz çamur- Makiniste tayyareyi uçuşa hazır- - Ne oluyorsunuz .. sizi kim ya • 
hatsızlık v~ren adamlar olduğunu lardandı. Dövülmekten, tahkirden, lamasını emrettim. raladı? 
zabıta da bilir. Bunun için karakola istiskalden anlamazdı. Sulu mu sulu, Jim birdenbire geldi ve beni uç-

d · · d · d. On h h r Diyerek ilk önce fbrahimin yanı-
şikayete gittikleri zaman, polis bun- e epsız mı e epsız ı. un u a ın- mıya karar vermiş bir halde görün -

d b k h l na sokuldu. 
ların ne mal olduklarını bildiği için en ı _an, u.sanan mey anecı_ er, ce ve kararımdan vazgeçmiyeceğimi -
yüz vermez, hatta çok defa: kahvccıler, bır kkaç kulhaknb~ydı~1e, anlayınca bana hiç olmazsa tayyare- Yelkenci İbrahimin yarası ağır de-

- Yine mi geldin?.. biraz para verere suratını estır ı er nin sigorta edilmesini beklememi is- ğildi.. 
, . çeteleye çevirttiler. Fakat o yine us- . Yerden başını kaldırdı: 

Diye hitap ederler, fa;rnt 0 ?u yıne !anmadı, çamurluk, edepsizlik et - tedt. ••• - Şu kulübedeki haydutları ka-
dinlerlcr, tahkikat yaparlar: ~ce~e~e mekten geri kalmadı. çırmıyalım, dedi, bizi oradan atılan 
camurların haksızlığile netıce enır ı. M hali k b d 1 b Ben Londrada bulunuyordum. O hançerler!~ yaraladılar. " b'' b .. tü a e a a ayı arının orusu , 

Kalleş kabadayılar da us u n - maruf bir tabirle - kendi mıntaka- ise devri alem seyahati yapıyordu. Ve acı acı gülerek: 
başka bir tipti. Bunlaı_:ın hakiki ka· !arından başka bir yerde ölmezdi. Benim Kapa kadar giderek bir re • - Yaman nişancı imiş teresler .. 
badayılıkla zerr~e alakaları yoktu. Esasen bunların kabadayılık!arında kor tesis etmek istediğimi haber a- Diye mırıldandı. 
Korkak, namert ıns:ınlardı. Rasgel- öyle bir fevkaJadelik, acarlık falan lınca hemen avdete karar verdi. Be- Gemicilerden biri İbrahimle arka-
dikleri adamlar.la ah

1 
pap_,0

1
1ur.la

1
r, b1~ yoktu. Ne hakiki kabadayılar, gözü nim ikinci teşebbüsümden iki gün l - - daşının yaralarını bağlarken, öbür 

raber gezer er, ıçer er, eg enır er, a- pekler gibi sekiz on kişiye karşı du- evvel ·de Londraya geldi. Avdetimde taraftan kulübenin demir pencere-
fa: rurlar, posta okurlar, ne de silahla bütün kibar mehafil ile görüşmiye sini çarçabuk yıkmışlardı. 

- Kardeşim, canım ciğerim... hücum edenlere, silahsız mukabele başladık. Bilahare Fransanın ccnu • 
İle başlarlar: Burası taştan örülmüş duvarlarile 

etmek Cu··r•et ve cesaretini göstere- buna gı'ttı·k Her ı'kı'mı·z de ayrılma· 
- Ruhum, =kerim! bı'lı'rlerdı·. · bir su mahzenini andırıyordu. .- mızın yakın olduğunu anlıyorduk ve 

le bitir~lerdi. .. .. .. Yaptıkları en büyük kabadayılık, nih~yet birlikle bir tatil yaparak Gemiciler palalarını çekerek içe-
Yırmı yıllık dostlarının yuzune gıı- mahalle kahvesinde böbürlenmek, dostça ayrılmıya karar verdik. riye girdiler .. 

!er, sakaya bir tokat atmak, gazcı Bodo- Jim Atlantik denizini ikinci defa İlk bakışta kimseyi göremediler. 
- Ben buradayım, korkma! su tartaklamaktan ibaret kalır, ma- olarak aşmak hususundaki tasavvu- Göremediler amma, meydanda 
Teşvikile dövüşe tahrik ederler, hallenin yeni yetişen delikanlıları- rundan baı'ıa bahsetmemişti. Lon - kimse yok demiye kimsenin 

gonra zora kaldılar mı yalnız hıra • na göz dağı vererek, kabadayılıkla- draya avdet ettik. Ona resmen bo • dili varmıyordu. Çünkü orta • 
karak sıvışırlardı. • rını tahkim etmiye çalışırlardı. Ve şanmamız tak3rrür edinciye kadar da iki vak'a vardı : Türk korsanları-

Kalleş kabadayılar, otururken, eg- bu yaptıklarını bir marifet sayarak, başka yerde yaşamak için eşyasını nın ikisi de bu pencereden atılan 
lenirken, durup dururken, kavga çı- kendilerinde bir imtiyaz za'ıneder toplamasını söyledim. O otele gitti. hançerlerle yaralanmışlardı. 
karacak bir lfıf ortaya atarlar, arka- ve bu kanaatle, kendi •emtlerinin Ondan sonra onu bır defa daha gör- Rüstem : 
daşları sözlerini cerhetti mi kızarlar, hemen her kahvesinde her tarafın- düm ve bana Atlantik seyahatinde - Kimse yok mu? biri 
fakat kızgı~lar~nı belli -~tmezler, da yüksek sesle konuş~rlardı. kendisine mali yardımda bulunacak Diye bağırınca, korsanlardan 
gırasına getırıp, kımscye gosterme • Öyle yüksekten atıp tutmalarına, bir şerik bulduğunu ve yakında ha- cevap verdi : 
den sustalıyı, kama ve bıçaklarını çe- toy delikanlılara tepeden bakıp ağa- reket edeceğini söyledi. Ayrıldığımı- - Burası bir peri yatağına benzi-
kip, heme.n ahbapla~ının, dostları • beylik taslamalarına rağmen, için- za dair gazetelere bir tebliğ verme - yor .. kimseyi göremiyoruz! 
nın neresıne rasgelırse saplayıve • ·· 1 Rüstem, belindeki hançerini kı -

• de öyle yüregi soy eyenler vardır sini rica ettim ve bir daha kendisini 
rirlerdi. ki, kendileri onların ellerine su bile nından sıyırdı.. pencereden içeriy~ 

görmedim. Jd 

Gemiciler 
!ayıp 

kuyunun içinden sakallı 
çıkardılar ve" üzerine 

bir adamı yaK 
çullandılar •. 

1 

mışlar ve duvarlara tutunarak kuyu- j Gemicilerden biri: 
nun ağzına eğilmişlerdi. - Iskaraların kenarına iki ~ 

Rüstem kuyunun içine iyice eğil- sinmiş.. . 
rnişti. Diye mırıldanırken, Rüstem Jt 
Şimdi her şeyi görüyordu.. yanca ve gür bir sesle haykırdı: 
- İşte iki insan gölgesi.. - Yukarıya çıkın! Bize karşı kd 
Diye bağırdı. mayın! Yoksa burasını taşla dol 
Suyun üstünde iki gölge görmüş- rur, ve hepinizi suyun içinde bO 

!erdi. rım ! . (Devamı ~·ar)" 
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Okuyucularla 
Baş basa 

Karanlıkta 
Kalan 
Bir cadde 
Bir okuyucumuz yazıyor : 
.Ben Aksarayda Mustafakemal 

caddesinde oturuyorum. Malum ol
duğu üzere burası 30 metre genişli
ğinde büyük bir caddedir. Akşamları 
burada gezinti yapıldığı halde bu 
büyük caddede ancak iki liımba var
dır. Ve bu lambaların biri tramvay 
caddesinde, diğeri de istasyon yakı
nındadır. Cadde geceleri zifiri ka -
ranlık içindedir. Burada karanlık • 

tan istifade eden bazı fena ahlaklı
lar bazı taşkınlıklar yapmaktadır. 

Ve ayni zamanda burası toz ve top
rak içindedir. Bir rüzgar çıkmasın, 
bütün toz, evlerimizdedir .• 

Veni nesrıvat 

YARIMAY 
(Yarım Ay) ııı 63 sayılı 15 e!I 

nüshası çıkmıştır. 

Trakya büyük manevraları 
canlı tablolan, Ali Ekrem Bola!/ 
kayt.ettik, seyahatten dönüş, (r.f 
hittirı Birgcıı), Kcimiı Paşa ve ça 
kof ( Abdurralıman Adıl Eren) .. B 
çepne iki ak§am (Mükerrem l{a 

Su). Bağ (Suad Derviş). Bayanı'_ 
ge ile seyalıat (Sabih Alaçam), 5° 
leye n kalbimdir (Tevfik Abdurr 
maıı Tanyolaç}, Osmanlı tarihin 
feci vak'alar (Ragıp Şevki), Kalb 
cıları ( M. R. Bilgin), makale ve 
kıiyelerile Bayan l\I ilken em l{aı 
ısu'r.un (fatranca eteklerinde), BO 
yan Cahit Uçuk'ıın (Kırmızı balı 

· !nr) romanları ve Balıkesir Halke 

vinde bir saat (Bekir Altan}, Jıfu 
Yıldızı Tahiye (Niyazi Acun), BU 
sa erkek lisesi kampındaki röp0rt0 

lar ile sinema, spor yazılaı-ı billı 
!nazarı dikkati celbetmektedir. 

Bazıları da bıçak ellerinde gezer- dökemezlerdi. atı ı. 
O Amerikada yeni tayyaresinin K ı··be · · · d R .. t 1 b 1 di. Bunlar hiç yoktan, laf münaka- Mahalle kabadayılarının çog'u, öy- u u nın ıçın e us cm e era-

nelmesini beklediği sırada ben de bir be d. ko sa vard 
şasını icabettirmiyecek kadar ehem- le kodaman, pangodoz dövüşlerde, " r ye ı r n ı.. 

k. b kaza geçirmiştim. O zaman Jim ya- Yed. 'ft g·· h·ı· b' ·· · 1 miyetsiz bir mesele için, elinde ı ı- vuruşlarda pişmiş, birkaç kere başı ı çı oz a a ır şey goremı-
nımda bulunmadığı için benim dun yordu. 

çağı rasgele dürter, sonra güler, sı- gözü yarılmış kimseler değildi. Sem- bir derecede bulundug·umu ve yap-
kı t an kaçardı · lik d Eğer hançerlerin ve bilhassa ikin- 1 

şE· ırkı'rls d N. .t 1 C mil il tın genç . ten elikanlı1ığa geçen, tığı uçuşun beni sinirlendirdiği söy- ci hanrerin buradan atıldıg·ını göz-
s ı er en ışan aş ı e e, mektepten kaçıp karpuz sergisinde lendi. ' 

geçenlerde ölen Fitilli Nizamettin, çalışan, akşamları omuzda sırık yo- ]erile görmeselerdi, kulübeden dı-
Kadıköylü kulaksız (A .. ), (K. H.), ğurt satan birtakım haylazlardı. Fakat bu meseleyi tavzih için mü- şarıya çıkacaklar ve etraftaki çalı -
Aksaraylı balıkçı Tıs Cemil kalleş (Devamı var) kemmel bir fırsat zuhur etH. Ben bu Iıklarda insan izi aramıya koyula -
kabadayıların en başta gelenlerin • .. ...................................................... fırsattan istifade ettim. Gazetelere caklardı. fakat, kendi gözlerile şahit 
dendi. ALENİ TEŞEKKÜR beyanatta bulunarak, meseleyi cid - oldukları bu kanlı sahneleri kolay GÜNEŞ· RÜZGAR - DENiZ 

Nişantaşlı Cemil, vurduğu adam • Tifo hastalığında en ağır ve kor- diyetle tetkik etmelerini istedim. kolay terkedemiyorlardı.. gemiciler-
ları kahvede otururken, konuşur - kulu günlerini yaşarken çocuğumu Hepsi sözlerinde durdular. Maatte - den biri çakmağını çaktı: ÜÇ S 1 H HAT KAYNA G l 
ken, alay ederken vurmuştıır. Hatta tedavi ve candan alakadar olarak essüf, Jim A tlantik seyahatine çık- - Aşağıda ıskaralı bir kuyu var .. 
bir defa da hapisanede bulunduğu ölüm pençesinden kurtaran ve ev- mak üzere bulunduğu sırada bu söz- tehlikeli bir yerdeyiz. 

B cı·ıae ir iki ha!ta sonra salon hayatına dalacak bunların 

sırada, kovuşta Ali adında birini şa- tadımızın sıhhatini iade eden Kum- !erin Amerikada husule getireceği Diye seslendi. 
yapacağı tahribatta mütee•sir değiller çünkü 

KREM PERTEV kalaşırken yaralamış, Ali silahsız ol- kapıda doktor Bay Yeranosyan'a a- heyecanı düşünmemiştim. Sözleri - Herkes gözlerini aşağıya çevir -
duğu halde, Cemili önüne katarak !enen teşekkür etmeyi bir vazife bi- min neticesini düşünmüş olsaydım, mişti. Gemici tehlikeyi haber ver -
kovalamış, hapisaneyi dört döndür • lirim, sükut edecektim. İnsanın ne yapa - meseydi, biraz sonra hepsi birden 

ile yaptıl\ı masaj arın cildlerine vereceği tar:oıvetten • geçmiş 
mı• seoelerin verdiği • tecrübe ile o kadar emindirler ki 

müş; gardiyanların odasına kaçarak Kumkapıda Su terazisi cağını tamamen tayin etmesi güç bir bu korkunç kuyuya düşeceklerdi. 
canını güç kurtarmıştır. 44 numarada K. Şahin şeydir. Bereket versin ki, çabuk toparlan-

No: 
21 

ra. 
adam da olsa iyi .. Her halde onu bir 
başkası kaçırdığına göre, en az iki 
adam. Beş gündür bir şey bulama • 
dınız mı? 

Vorobeyçik derhal cevap vermedi. 
Bir mü<l,det sonra dedi ki: 

- Bulmadım değil, buldum. La
kin bunlar işi kolaylaştıracağına ina
dına daha güçleştiriyor. 

- Hiç bir şey gören falan yok mu? 
-Yok. 
- Fakat ... 
Senler durdu. Söylemiye çekini -

yordu. Nihayet karar verdi, devam 
etti: 

- ... Geçen gün hepimizin maruz 

olduğu bir tehlikeden bahsediyordu
nuz. Bizi muhafaza için hiç bir şey 
yapmıyacak mısınız? 

Tam bu esnada telefon çaldı. Sen
ter, gitti, aldı. ilk kelimeleri duyun
ca, müfettişe: 

- Kapıcı, dedi, telefon ediyor. 
Fakat birdenbire sıçradı, telefona 

sevinçle haykırdı: 
- Ne? .. tabü, geliyor mu? gelsin. 
Vorobeyçik merakla yaklaştı. Sen

ter telefonu kapatınca sordu: 
- Ne var? 

- Nestar Gribbe gelmiş! geliyor. 
Kapıcıyas ormuş. O da çıksın mi di
ye sordu. gelsin dedim. 

Koştu. Apartmanın kapısını açtı. 

- İşte, dedi, geliyor. Asansörü du
yuyorum. 

Vens, yatağın dibinden doğruldu. 
Bu ismini isittiği adamı merak edi
yordu. Elinin tersile pantalonunun 

Dizlerini temizledi ve salona doğ
ru yürüdü. Lakin müthiş, acı bir fer
yat onu sıçrattı. Bir hamlede kapıya 
koştu ve asansörün kapısının önün
de, Senter'i kucağında bir adam tu
tar vaziyette gördü. Adamın başı vg 
kolları sarkmıştı, ensesinde bir han
çer kabzası görülüyordu. 
VENS BİR MESELE HALLEDİYOR 

Gribbe'nin bu beklenmedik ölü -
mü karşısında Vens'in göstermiş ol
duğu soğukkanlılık, onun ne dere
ceye kadar bu gibi işlerde kabili -
Y.l!tli olduğunu göstermiye kafi idi. 

Derhal Sentcr'e yaklaştı, cesedi 
kollarının arasından alarak: 

- Derhal, dedi, kapıcıya telefon 
ediniz, gidip iki polis çağırsın. 

-Fakat. .. 

- Dediklerimi yapınız. 
Vens, cesedi yüzükoyun yere ya

tırdı, ıliz çöküp, elile dokunmadan 

- · -- ~---~ -----·---- --------- --- ---· -- ~-

muayeneye başladı. Muayene ettiği seleyi anlattı. Sonra, hııdilerine, a- ı1 - Tamamen şahsi bir mesele )lııll 
ilk şey, altı arkadaştan üçüncüsünü şAğı inıp apartmanın kapısında bek- kında görüşecektim. 
öldüren hançerdı. Bu, gümüş kab - lemelcrini, içeriye evde oturan kira- Vens, tereddüt eder gibi oldu, s01' 
zalı ve üzerinde san'atkarane oyma- cılardan başka kim>enin girmesine da döndü, kapıcıya 
!ar olan hançerde, sökülmüş kıymetli ,müsaade ctmemclerin. bildirdi. İçle- - Sen, dedi, buraya gel! • 

·ı ~· taş yerleri vardı. Vens gülümsedı. rinden birinin gidıp bir üçüncü po- Bır haftada iki cinayete şahı,d~ 
Kalktı, asansöre baktı. Bu arada !is çağırma~ını da ilave ett . Polis- muş olan kapıcı titriyordu. O 1" ıt 
Senler telefon edip dönmüştü. So !er merdivenden inmek üzereyken, ki, Vens, onu teskin etmek ihtİ)'3c'· 
nıyordu: bir ayak sesi duydular. Bu gelen Per- duydu. "' 

- Ölmüş mü? ion idi: - Korkma ve bu mösyönün na-
- :11aalesef ölmüş. - Yarabbi, diye haykırdı, bu ne? geldiğini anlat. -d~ 
Senter'in yüzünde müthiş bir kin, Vens cevap verdi: Kapıcı bir dakika kadar dıll 

h~yecan ve ayni zamanda korku var- _ Bu mu? Arkadaşınız Nestor Kendini topladı ve anlattı: d: 
dı. Elleri titriyordu, kekeliyordu: Gribbe'nin cesedi. On dakika evvel - İçer! girdiği vakit, ben odaJll 

- Na .. nasıl oldu ... da ... bu ... bu- katledildi. Hem sırası gelmişken so- j idim. Çıktım. Kimi istediğini sordi 
rada böyle bir şey oldu. Nereden gel- rayım Mösyö Perlon, niçin buraya dum. J).1.-,yii Scnter'i görmek islC}l:g 
di buraya? geldiniz? 1 ğini söyledi. Mösyö Senter'in 3~ır 

- Asansörden, nereden olacak- Bu sualin soruluş tarzı delikanlı- 1 daşlarıle buluşacaklarını ve on! ·b'l 
- İmkanı yok. Hiç bir ölü, asan- yı olduğu yerde sıçrelmışlı. Bunun- is!rnlerıni bili~·orduın. İsminin G~~!;· 

sörü harekete getirebilir mi? la beraber, boğuk bir sesle cevap ver- oldcığunu söyler söykm~z .. ?1 ~ scı'' 
Vorobeyçik uzun müddet düşün- di: ruca asansöre götürdüm m~syo d(it> 

düve: - Niçin mi geldim? Sentcrle bir tcr'e teidon etmek Ü'f're od3rns 
- Evet, dedı, hakkınız var. •mesele hakkında görüşecektim. O- düm ~tıtO• 
Konu~urlarken kapıcı ile iki po - tele gittim, buraya geldig· ini söv!e - - Onu a-ansörün i0 ine mi so · " 

J .:> ., • ......kt111 ' 
lis gelmişlerdi. Üçü birden, yerde ya- diler. yoksa kapısının iinündc mı bır• . ri 
tan cesedi görünce geri çekildiler. - Dostunuzla ne hakkında konuş- - As~nsörün kapısını açtını. ıç:s, 

Vens polisleri bir kenara çekli. 

1

. mak istedi.'!inizi sormama müsaade girdi, kapattım, H3ngi düğrrıP'•c r) 
Kendınin kim olduğunu tanıttı. Me- eder misiniz? \ s~cağını tarif Pttim. (Deı•amı ı•• 
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Balkan Deniz.; Harbini ·. '. · 
Niçin· ve Nasll Kaybettik? ilmııınım:mı - Japon Harbi 

-- _ 41 _ Japonlar Çinde muharebenin uzun süreceğini düşüne-
f kinc• · h b d k rek ona göre hazırlanmaktan başka çare göremiyorlar 

1 mu are e e arşımıza Japon parliimentosu fevkaliiıde bir içtima akdederek hükii· 
Çıkanlar ingiliz topçuları idi metin istediği milyar larca parayı kabuı etti . 

Rauf kaptan hücum bile etmemiş olsaydı, 
Amiral top afeşile Avero/'u batırabilirdi 

Japon parlamentosu beş günlük anlaşmak taraftarıdırlar. İntihabat tar 3, 370,000,000 tahmin edilmekte. 
fevkalade bir içtima devresin - esnasında bu noktai nazarlarını mü- dir. 

den sonra dağıldı. Buna dair son ge- dafaa etmişlerdi. Fakat bu sefer par- Görülüyor ki, Japonlar Çin mu •. 
len Avrupa gazetelerinde tafsilat lamen tonun fevkalade içtimamda bu harebesini başarabilmek için mern
vardır. Çinde büyük bir muharebe- yolda her hangi bir münakaşa açıl - leketin servet ve varidat membala
ye girişmiş olan Japonların fevka • mamıştır. Hükumetin istediği fevka- rına müracaat etmekten geri kalma
lade bir gayret göstererek bu muha- Iade tahsisat kabul edilmiştir. Bu makfadırlar. Fakat harbin çabuk bi
rebeyi az zaman içinde bitirmek is- tahsisatın miktarı ve taksimi şöy • teceğini gösterecek ortada bir aıa • En büyük mes' uliyef ateşi kesen ve 

donanmayı geriye çevirenlerdedir .. 
terlikleri anlaşılıyor. Fakat Çinliler t-ledir: met belinnediğine göre Japonlar 
bugün mukavemet vaziyetindedir ve 2 milyar 22 milyon yen. için iktısadi ve mali müşkülata gö _ 
bu mukavemetin devam etmiyece - Bu paranın 1 milyar 422 milyonluk ğüs germek lazım gelecektir. 
ğini Japonlara kimse temin edemez. miktarı orduya, 350 milyon miktarı Yukarıda miktarı gösterilen dahili 

[Bugün, Balkan deniz harbinde Hatta, Amiral Ramiz donanmanın 
cı~ital gemisi olan Barbaros'un ikin- top talimleri yapması için Marma
ct .... : 
b ""V<ıriliğini ifa eden Bay Cevadın raya hareketini emir ve tensip etti-
e11anatını nc§Te b<I§lıyoruz. ği sırada bütün zabitan: 

t Ilay Cevat harbin teknik ııc vuku - Yapma hedeflerle talim yapa-
~~zı iizcrinde dumıaktan ziyade e- cak yerde hakiki hedef olan düşman ta: ~c kumanda ve mes'uliyet nok- donanması üzerinde mümaresemizi 

tlzerindc durmuştur.] arttırmak için Akdenize açılmalıyız .. 
• • Demişlerdi. 

- Balkan ha b' de Osmanlı do- İşte. bu mütemadi ısrarların neti-
n:ı,,~ r ın ı · d d" k' · 1 5 k~ · 
1 ~l.lnası iki m h be yapmış bun- cesın e ır ı, amıra anunusam 
t'ar-ın her ikisinudea~: rnağlfıp ~lmuş- 328 cumartesi günü sabahı şefa~l~ 
~·Fakat 0 k. amır' alimiz Ra- lberaber donanmaya hareket emrını 
tnı . , zaman ı d . d 
de Z~n noktai nazarını teyit edecek vermiş ve Ak enıze oğru prova 
1ı &ilinı. Donanmanın mağlübiyetine hattında yola koyulmuştu. . . . 

iluf kaptan b. . · uharebede Saat 11,45 te Mondrosun 15 mil a-filot· 4 ın ırmcı m 
Ci ılla hücumunu yapmaması, ikin· çıklarına varan donanmamız, düş -
,ı_nn:ıuharcbede de Hamidiye ile Ak- man donanmasının başta Averof ol
~ l'Zd duğu halde Hidra, Scdya, ve İpsara hl,_ e ve donanmadan ayrı bulun-
-·'<tSı seb ile bazı torpidolardan mürekkep ola-

ılı. ep olmuş değildir. 
ıı; nı • k kt· rak prova hattında limandan çıktığı-ılar es ul o günkü mev il i ı-

sız• ona dayanan zihniyet Ye bakım- nı görmüş ve aradaki mesafe 8500 
~ \1asıtasız bahriyedir. metreyi bulunca Barbarostan ilk top 

tnu aur Raptan verilen işareti gör • atılmak suretile muharebe başla -
\·c:ı-§

0 
ol~aydı, hiç şüphesiz derhal A- mıştı. Bu ateşe mukabele eden Yu

·nd f uzerine saldırırdı. Fakat, bu nan donanmasının birinci mermisi 
da}ı a aıniralc ve donanmaya düşen Barbaros'un yakınlarına düşmüş, 
file.~ z:1ühim vazifeler vardı. Amiral ikinci üstünden aşmış, fakat üçün -
<liğ· ~.ının hücum emrini ifa etme • eti mermi gemiye isabet ederek ilk 
(~nı gördüi;;ıü vakit emrini telsizle, yarayı meydana getirmiş, bunu taki

<'dı:!:k.Urla, şimşekli pırıldakla tekit ben de ntılan bütlin mermiler isabe
bet ilır, bunlar da müessir ve müs· tc başlamıştı . 
titıe ~C~ice vermezse filotillanın üze- 15 dakika süren muharebe çok 
lı~ hır iki mermi savurmak sure- kanlı olmuş ve 15 nci dakikada da ça
tıa l"lazarı rlıkkati celbedcbilirdi. Bu- resiz kalan amiral ric'at emrini ver
~rttağıncn fılotilla kumandanı hare- mişti. 
t.r e geçınezse derhal onu hapsetti- Ric'at esnasında Barbaros en ge-
tıı~ :terine başkasını geçirir, hücu - ride kalmıştı. 
tııaıc ~nptırırdı. Bunlar varit olma _ Düşman donanması bütün ateşini 
b kla beraber yapılacak claha bir Earbaros'un Uz.erine teksif etmiş, 
hteb ;ı ~y de şu idi: Topun deniz mu- durmadan mermi yağdırıyor, ve her 
Ctıı ~sınde en mühim silah olduğu mermi isabet ediyordu. Hatırladığı· 
l'ı~n °nundcdir. A\•crof Anafarta ö- ma göre isabetler arasında 34 tane 
~\ıl~ kadar gelmiş, 3200 metreye 50• 24 lük nazarı dikkati celbediyor -
b;.ır· Uş, Mes'udiye ile Barbarosun ve du. 15 llklerin isabet adedi haddü -
~1;~ donanmanın ateşi altında kıs- hesaptan hariçti. 
\i~a~ kalmıştı. Disiplin ve mane • Muharebe esnasında Barbarosta 
' ıu 1 

.cok yüksek olan Türk bahri- 13 defa yangın çıkmıştı, fakat efrad 
~rı et_lllizin bu dehşetli ateşi az za- ve zabitanın cansiparane gayretleri 
baş Çınde A verof'un baş ve sancak bunları söndürtmüştü. Gemi yıkılan 
~ ........ 0nıuzıuk tnretlerini susturmuş, dökülen her tara file tam bir h ara -
-·ııı b' 
~~d ır tarafa çarpılmış, dumanlar beya benziyordu. Bu yangınlardan 

"'- e. kalmıştı. birinde ikinci güverte toplarının o-
' ~ l"rııtaı Averofun bu halinde ate- rada bulunan mermileri infilak e t
ı.~t~tireceği yerde hatta biraz daha miş, ve lıurnda bulunan h astane kıs
tıın u e 60kularak salvolarını hasmı·· mı infilak ve yangın arasında kal • 

· \o~to/~tine teksif ettirmiş olsaydı A- mıştı. Bu tün bunlara rağmen va -
~~ ' denizin dibine inmiye mah - zifcleri başında can veren Türk bah
~ Pıl<'dilrniş olacaktı. Ne yazık ki, bu 
t e. l"rıadı \'e aksi '\,•ola gidildi. Yani riye sübay ve erlerinin hatıraları bu 
t ette 13· J mülhlıneyi bilcnlt'l' tarafından her 
L ela . ır donanma hangi şerait al- zaman takdir ve taziz e~ilmiştir, e
~tşı Ve ne gibi sebeplerle düşman dilecektir de ... 
liıaılı~ndan çekilir?.. Bu herkesçe ı 
t:- 11 ô'

1~ur. Bir donanmanın düş _ Gemide elektrikler tamamen sön -
ıı.ı .. tıunden Ç<'kilmesi, ateşi kesme- müştü. Her taraf karanlıkta kal -

r '"1 c h mıştı. El f enerleriJe ışık teminine uğ-
~ab· . p ancsinin bitmesi, manev- raştılar .. İki güv~rtc arasındaki böl- 1 

,.,.ll.ıu ılıyetinin haleldar olması kö-
~4t;ı:~n bitmesi, hareketten ~akıt meler de devrildikçe ankaz yolları, 
~bıta ış göremiyecek hale gelmesi, koridorları tıkayordu. Bu müthiş ve 
tııı,.i ~ Ve efradının itaat ,.e ma • feci vaziyet içinde çalışıldı. J\foha -
~ıııı111 Uvvetıerini kaybetmeleri la- rebenin en şiddetli zamanında orta 

() r. tarcte isabet eden bir 24 lük taretin 
ılf 11 S:::anıı donanması bu vaziyetler- bütün efrat ve zabitlerini şehit etti. 
!~~dıç bi.rin.c düşmediği gibi muha- Bu taretten bir 'kişi sağ çıktı. O da 
Q a h k miilazim Tahsindi. , ~tıa u ·ım ve :faik vazivette idi. 
rf rağın " İkinci muharebedeki feci mağlu -, sııı..... en amiral muharebeyi 
·~ ·• 1lş B biyetimize sebep İmroz muharebe -
l:a ~arrı·' oğaza çekilmiştir. Ami - sinde acemilikleri nazarı dikkati cel-
~ 1~dı~z, buna sebep olarak suyun bedecek derecede bulunan düşman 1

1
bir s 'hını gösteriyor. Bu asla cid-

e ep t topçularının çok ustalaşmış bulun -ıı ıtirıcı e-kil edemez. i 
ilııll'ıası llluhnrebede de Osmanlı do- maları idi... Ik mermilerde başlı -

~t'l'rıir \t nın mağl(ıbiyetinin sebebini yan isabet Barbarosu harabe haline 
t1

11'rıdır. ~kumandada aramak ıa _ getirinciye kadar devam etmişti. Son-
~ ~0 radan istihbar ettiğimize gör<.>, düş-

tı tle ~ nanmanın, birinci muha- man aradaki bir aylık fasılada uyu-
~dil~t ht ondros muharebesi ara • mamış, İngiliz bahriyesinden teda
i~ 11ltıda r nyJık fasılayı Nfira li - rik ettiği gönüllü topçularla mükem
ıı} edıle~?~ınakla geçirmesi ne ile mel bir faikiyet ve hakimiyet kazan
' ~tıı~Si el .. ılır? Bu zamanın heba e- mıştı. Bu hal mütnlea olunursa Mon
tq~:hir ~5lhana, Averof gibi birinci dros muharebesinde Yunan bayrağı 
l.)~ Ve arp sefinesinin tamiri için altında İngiliz topçuları donanma -

~tlı~aııtrı fırsat kazandırmıştır. mızla karş.ılnşmıştı. İlk mermilerle 
\>~t ~ Q anın ikinci muharebe için Barbaros'un top ve taretlerindeki ni
b~.1· ile ~lltnası ne Rauf Beyin da - şan alfıt ve tertibntını imha eden 
l "lh, '-'e er..-· t1t; tlıeb ·:u ıvaki şeklinde bir ih· düşman donanması toplarımızı mef-
~tiıı llsarı nı değildir. Bu hal, ata- !Uç bir hale getirmiş, ateşimiz bir 
'ı.tıcı (!l(!t'i an Barbaros ve Turgut işe yaramamıştı . Sıhhiyenin bu mu

f:~ i ısr Sllbaylarının isyan derece- harebede bulunmayışını mağlubiyet 
atları üzerine yapılmıştır. ı sebebi olarak kabul eden bir kuman. 

dan tuhaf bir vaziyette kalır. Çünkii Tokyo hükumeti parlamentoyu top- donanmaya ve 250 milyon miktarı da istikrazın şimdiye kadar parlamen _ 
Ifamidiye ve Mecidiye hattı harp se- lıyarak fevkalade tahsisat istemiş - ihtiyat olarak maliye nezaretine ve- toca kabul edilen miktarı 1 milyar 
fineleri değildir. Bunlar hafif ve za- tir. Hüktımetin ve parlamentodaki rHecektir. 370 milyon yendir. Yukarıdaki mik-
yıf zırhlı kruvazörlerdir. Hamidiye fırkaların vaziyeti de üzerinde biraz Japonyanın geçen seneki bütçesi tarı bulmak için diğ{?r kısmı da pa~: 
donanmada bulunsaydı dahi muha- durulnuyacak gibidir. . . tam 2,217,000,000 yen miktarında idi. Jamentonun tasdikinden geçecektir. 
rebeye iştirak edemezdi. Zira ilk mer- Geçen ilkbaharda yapılan ınti~a: Halbuki bu sene şu fevkalade talı - Japon parası olan yen Türk para . 
minin isabeti böyle bir gemiyi hattı batta askeri fırkalar umdukl~rı gıbı sisatla beraber adi bütçenin yekünu sile aşağı yukarı 60 kuruş tutmakta· 
harp haricine çıkarmıya kafi idi. Bu- muvaffak ~lamamışlardı. İntı~abatta 5,451,000,000 yen derecesine çıkmış- dır. Ona göre Japon bütçesinin ne 
nun içındir ki, Hamidiyenin muha - muhtı.f~zakar :e ahrar olarak tanı- tır. Hükumetin çıkardığı dahili istik- kadar kabarmış olduğunu hesap e
rebede bulunmasının veya bulun • nan Mmsoyto ıle Seyukay fırkaları- raz tahvilfitının baliğ olacağı mik - diniz! .. 
mamasının hiç bir değer ve ifadesi nın aldığı mebusluklar 179 ve 174 idi. 

kt İçtimai fırka 49 ve diğerleri 11 ve yo ur. 

Bu da bir rekor Fakat tarihin karşısında ve 0 har- 17 g~bi.meb'usluklar alm~ışlardır. Fa
be iştirak etmiş bulunanların hafı • kat Içtımai fırkanm.aldı~ı 49 meb~s
zasında daima şu sual tazeliğini mu- luk derha.~ nazarı dıkkatı cel~tmı?- Bir oturuşta Altı 1 

Harici Askeri 
llanfarı 

Kıtaatı 

hafaza edecektir: tir. Çünku bu sol ce~ah lehıne bır inek sağan kız 
-- Niçin bir saat kırk beş dakika muvaffakiyet demektı. Bu kız İngilterede mühim bir re- İhale gütfü istekliler tarafından 

~·erilen teklif mektupları kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlanmadığın
dan reddedilen iki garaj yapısı ın -
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. KC§if bedeli 32036 lira 84 
kuruştur. İlk teminat 2402 lira 76 
kuruştur. Keşif proje ve şartname
leri parasile inşaat şubesinden alı • 
nacaktır. İhalesi 29 eylfıl 937 çar • 
şamba günü saat 11 dedir. Eksiltme
ye girecekler kanuni teminat ve 
2490 snyılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saa • 
tinden en az bir saat evvel Ankara • 
da M. M. V. Satınalma Komisyonu. 
nn \'ermeleri (389} (6048) 

süren İmroz muharebesinde hakimi- P arlamentonun şu son be§ gün • kor kırmış sayılıyor. Milli Kenni 
yet bütün manasile bizdeyken ateşi lük fevkalade içtimaında program isminde ve yirmi bir yaşında olan bu 
ve muharebeyi kestik, Boğaza dön- ola~ak şu ko~muştu: Fırkalar arasın- kız İngilterenin Leyçster eyaletinde 
dük?. da otedenberı ayrılığa sebep olan me· Enderide büyük bir çiftliktedir. Kı-

• e selelerden hiç biri _konuşulm~yacak. zın babası da çiftçi idi. Milli her sa-
V ~aını: v~ yal_nız. Çın.~eselesı hase- bah erken kalkarak çiftlikteki inek-
1 arın bıle hukük ml.edtın ıhst:dıgı 2,0001,?oo,ooo Ieri sağmıya başlar. İlk işi altı ineği 
___ . . . yen fev a a ~ ta ~~atın_ par amen • birbiri ardınca sağrmıktır. Bu iş Mil-

(Bu sütunlarda heyetı Sı hhıye Reisl toca kabul cdılmesı ıstenıyordu. Par- lidcn başka çiftlikte gimscye bıra _ 
Doktor ~!bay Ruscuklu ~akkının Iamento bunu kabul etmiştir. kılamaz. Kızın haftada aldığı para 
şayanı dık kat beyana t ve ı za hatı nı h"k"" t d l b' t k 
k k ) Fakat u tımc a ıa ır a ım on şilinden ibarettir. Evvelce bu kız o uyaca sınız. 1 .. "h 1 t• · t" B ı 

............. ... .. :.:.:.:.:,:··· ············ ············· .. ·· kanun ayı a arı ge ırmış 1. un ara bir kunduracı mağazasında çalışıyor-

1 R A D Y Q 1 g?.r~ mcmle~etin. sanat~i, ~ic~reti ve muş. Fakat sonra bu çiftliğe girmiş, 

1 1 butun para ~~ı:rı ha~bm ı~tıyaçları lakin tekrar kundurııcı yanında ça-
.__________ karşısında hukumet ıdarcsıne geç - lışmak için aldığının üç mislini isti-

BUG ÜNKÜ PROGRAM mektedir. yormuş. Bunu bulamayınca bu çift-
Saat 18,30 Plakla dans musikisi, Parlfımentonun içtimaından ev • likte kalmayı tercih ediyormuş. 

* 19,30 piyano refakatile türkçe tan • vel fırkalar toplanarak kendi arala
golar: Feriha Tevfik tarafından. 20 rında şuna karar vermişlerdir: Çin 
Mu~tafa ve arkadaşları tarafından meselesinden başka hiç bir şeye te
Türk musikisi ve halk şarkıları, mas edilmemek ,.e her hangi bir tek-

" Kırklareli Tümen hay\•anatının 
N BETÇi ihtiyacı için kapalı zarfla satın ah-
ECZA ELER nan 800 ton kuru ota verilen fiat Koı 
lstaııbul ci1ıetindekilcr: Kumutanlığınca pahalı görüldüğün-

20,30 Ömer Rıza tarafından arapça lifte bulunmamak. 
söylev, 20,45 Nedime ve arkadaşları Fırkalar bu hususta anlaştıktan 

tarafından Türk musıkisi ve halk şar- sonra devrisi gün 3 eylUJde parla • 
kıları (saat ayarı) 21,15 orkestra. mento toplanmış, imparatorun bir 
22.15 Ajans ve borsa haberleri ve er- nutkile açılmıştır. Japon sol cenah 
tesi günün programı, 22,30 Armonik meb'usları. İçtimai fırkaya mensup 
solo: Tangolar, 23 son. olanlar ötcdcnberi Çin ile, Rusya ile 
nuınnnuıuın11u111111n ı 1111111unnt11ıutn11uutıımttıuı111unuıın•ıın ııı ı ıu11 ı ntı 111111uuunm ıu11un ıuuı11ııııuı11 1m111 1 11 11nu11111 

ÇUBUKLU Hasan bey GAZİNOSUNDA~ 
Her PAZAR günü memleketimizin tanınmış san'atkarlarından 

mürekkep MÜKEMMEL SAZ HEYETi seanslarına devam 

etmektedir. Kıymetli muganniye 

Bayan MUALLA 
dahi iştirak etmektedir. Çubuklunun meşhur nefis 

verilmektedir. 
1 

Eminönünde (A. Minasyan), Be - den tekrar kapalı zarfla satın alına-
yazıtta (Asador), Küçükpazarda (Ne- caktır. Muhammen ffatı 3 kw'UŞ !)() 

cati Ahmet), Eyüpte (Mustafa Arif}, ,santim olup tutarı 28,000 liradır. İlk 
Sehreminindc (Nazım Sadık), Ka - teminatı 2100 liradır. Şartnamesi her 
;agümrükte (Suat), Aksarayda (Şe- giin Kırklareli Tümen satınalma ko
ref), Şehzade başında (İbrahim Ha- misyonunda görülebilir. İhalesi 6/ 
lil), Samatyada (Teofilos), Bakır - 10/937 çarşamba günü saat 16 dadır. 
köyde (Hilal), Fenerde (Vitali), A- Ş~tname ve evsaf 140 kuruş muks.-
lcmdarda (Abdülkadir}. bilinde talep edenlere verilir. İstek· 
Beyoğlu cihctindckiler: lilerin kanunun 2 ve 3 üncü madde-
İstiklfıl caddesinde (Galatasaray), !erindeki vesikalarile teminat mek

Tünelbaşında (Matkoviç), Gala tada tuplarını belli gün ve saatwn en az 
Okçumusa caddesinde (Yeniyol), bir saat evveline kadar Kırklareli 
Fındıklı tramvay caddesinde (Mus- Tümen Satınalma komisyonuna VPr-
tafa Nail), Taksim Cumhuriyet cad- meleri. c420> c6248> 
desinde (Kürkçi.yan), Kalyoncukul - * 
lukta (Zafiropulos), Firuzağada (Er- Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 

PATI 

tuğrul), Şişli HalUskargazi caddesin- 35,000 kilo ekmeklik un kapalı zarf 
de (Asım), Kasımpaşada (Vasıf), usulile nlımıcaktır. İlk teminat mik-, 
Hasköyde (Barbut), Beşiktaşta (Nn- ıtarı 3413 lira olup ihalesi 4/10/937 
il Halit), Sarıyerde (Osman). pazartesi günü saat 16 da Çorluda 

Üsküdarda İskelede (Merkez), Ka- Koı Satınalma komisyonunda yapı-
1 l dıköyde Modada (Nejad Sezer), A1- lnraktır. Evsaf ve şarnamesini gör

tıyolağzında (Merkez), Büyükadada mek isteyenler Ankara Levazım fı. 
1 (Şinasi Rıza)• Heybeliadada (Halk) · mirliği Satınalma komisyonu İst::ın

İstanbul Birinci İcra Memurlu - bul Levazım amirliği satınalma ko-
ğundan : misyonu Çorluda Kor Satınalma ko-

Basur memelerininANTIVIROS ile tedavisi 
lç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihap

larında, cerahatlenmşi fistüllerde, kanayaıı basur memelerinin 

tedavisinde daima muvaffakiyetle şifarı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvan, Istanbul 

.. . . . .... -~ . 

"lstanbul .. · . ·Belediye_si ·. '. İlanları 
~ 1 • ' .. ~ • .. • • ~ ' • .... •• 

Fatih parkının elektrik tenvira tında yapılacak ıslahat ve ilaveler 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bu iş için 1725 lira bedel tahmin edil. 
miştir. Keşif evrakile şartname!!! Levazım müdürlüğünde görülebilir. 
istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı ve~ika ve 129 lira 38 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21. 9.937 Pazartesi 
g ünü saat 14 de Daimr Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6122) 

• • • Bir metre murabbama 2 lira bede] tahmin edilen Fatih yangın ye-
rinde softa Sinan mahallesinin imam Mesut soka~ında 180 inci adada 
5,55 metre yüzlü, 66 metre 71 santimetre murabbaı sahasındaki arsa 
satılmak üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde 
giren bulunmadığından artırma 20-9-937 Pazarte!li gününe uzatalmııbr. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 10 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazıla günde 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmabdırlar. (B.) (6256) 

Üsküdar Kısıklı nahiyesine tabi 
Üçpınar.da Saidiye çiftliğinde mu -
kim iken elyevm ikametgahı meçhul 
kalan Mısırlı Şerife Salih tarafına: 

misyonunda görebilirler. Taliplerin 
kanunun ikinci ve üçüncii maddele

rindeki bclgelerile birlikte belli gün 
ve saatte Çorluda Kor Satınalma ko
misyonuna müracaatleri 

c422> c6250~ 

ZAYİ • 
İtibarı Milli Bankasının namıma 

yazılı 294187 ilü 294196 numaralı on 
hisselik bir adet senedini kaybettim 
Yerıisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. M. Nafiz 

Ohannes Papazyanın zimmetiniz
deki 250 lira alacağının tahsili hak
kında yaptığı takip talebi üzerine i
lanen tebliğ olunan ödeme emri 
mliddetinin mürurundan sonra Üç· 
pınarda Saidiye çiftliğindeki köşk 

içinde bulunan eşya vesair emvali· 
niz 30/7/937 tarihinde gıyabınızda 
haciz edilerek icra ve iflas kanunu-
nun 103 üucü maddesine tevfikan ta- il"'i3s6 Hicri i353- Ruml •c 

rafınıza tebliğ edilmek üzere gön - ~ Recep Ağu!ltO!I 
derilen davet varakası zahrına mü- 12 · 4 
haşir tarafından verilen meşrubatta -
orada olmadığınız gibi elyevm ika- ı , Yıl 1937, Ay9, Gün ?.60, Hızır 1351 

metgahınızın da meçhul olduğu gös- , 17 Ey lQI : Cuma 1 
terilmiş olmasına binaen ilanen teb- --------------, 
ligat icrasına karar verilmiştir. Ka- Bandırmanm kurtuluşu i 
nunun tarihi ilandan itibaren 220 

I~ gün zarfında icra ve iflas kanununun 
103 üncü maddesine tevfikan h"ciz 
için mahallinde hnciz zabıt varaka:;'J 
tutulurken hazır bulunmndığınız - · ı ı 
dan dolayı 20 gün içinde icra ve if- ij 
las kanununun 103 üncü maddesine i l 
tevfıkan z.®ıt varakası tetkik ve 
bir diyeceğiniz varsa 37/1610 dos -
yaya bildirmeniz için davet varakası 
makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 

Vakitler 

Güneı 

Öğle 
lkindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 

Va.ati EıaoJ 

sa. d. • • • d. 

s 42 11 26 
12 08 5 52 
1'5 38 9 22 
18 16 12 OD 
19 50 1 32 
4 01 9 44 

• 
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RADYOLi i LE 
Sabah, öğle ve 

sonra mutlaka 
akşam her yemekten 
dişrerinizi f1rçalayınız. 
Zira bir veya 

yapılan her • 
JŞ 

iki defa 

mutlaka 

bu yarım demektir ve 

ltadarile dişlerin sıhhatini 

tam temine imkan yoktur 

kumdur. 

Yemeklerin kırın• 

tıları, salyanın ifraz 
ettiği mikr oblar, dı
şarıdan alınan mu. 
zır mevad karşısın· 

da dişler ve diş et· 
leri eğer mütemadiye:l 
temizlenmezse bozulma. 
ğa ve çürüme~e mah• 

Çürük disler, mide ve barsak 

ihtilatlarından zatürreeye kadar 
her nevi hastalığa yol açabilir. iNKIBAZ 

. HAZIMSIZLIK 
Mide ekşilik ve yanmalarını 

Ve muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her 
yemekten ~onra, günde 3 defa fırçalamak şartile .. 

1"' · ... ' 
• ~· _,. J,.k,,. f • ' y, : : .... ··. & ... ~_ - . ' • - .,.:__ .. :-: • • • • - .. ~ ·:.-~-='.:.art: :-::; : 

' İnhisarlar U. Müdüı·lüğünden: 
1 

1 - Bit:iste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

il - Eksiltme, 21-JX.J937 tarihine ra!!tlayan Salı günü saat 15 de Ka· 
bataşda inhisarlar Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuncia 
yapılacaktır. 

Ill - Keşif bedeli 39025, 02 lira, Muvakkat teminat 2926. 88 liradır. 
IV - Keşifname, şartname, proje vesair eksiltme evrakı 196 ku. 

ruş mukabilinde inhisarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bitlis lnhi· 
sarlar Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekaletinden verilmiş 
n ütcahhitlik ruhsatnamesini haiz bulunmaları, bizzat Mühendis ve mi .. 

mnr olmadı~l ıı rı takdirde bunlardan birisi;•ie müşterek olmalan v~ya işin 
sonuna kadar me:;'uli} elini deruhte edecek bir mühendis veya mimar 
istihd.ım etmeleri ve v~sikalarını inşaat Şubesine ibraz ederek bu işe 
girebilmek için oradari ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaiı.; ve eksiltmeye iştirak 
''esikasiyle muvt1kkat lemirıat akçesini ihtiva edecek olan kapalı urf• 
lor eksiltme günü en geç saat l4 de kadar yukarda adı geçen komis
l on l a~krnlı~ına makbuz mukat:ilinde verilmiş olm:ılıdır." B." "5870" 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 
................................... sm ........... 

Türk Hava Kurumu . 

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

Büyük 200 000 liradır. ikramiye: • 
B·undan başka: 40.000, 25.000, 

giderir. Son derece teksif edilmiş bir 
tozdur. Mümasil müstahznrlardan da
ha çabuk, daha kolay, daha kat'i te
sır eder. Mide ve baı saklan alıştır-

ı maz. Ağızdaki fena kokuyu ve tat-

l sızlığı defeder. MAZON isim ve 
HOROZ markasına dıkkat. 

: ..... ,Kimyager ...... : 

i Hüsameddin i 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. • f Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak : 

ı ı ve Eytam Bankası karşısında ı 
fzz~t Bey Hanı. ı 

/

:., ........................ : 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğun

dan: 
Bcyoğlunda Kır zade apartımanı

nın 10 uncu dairesinde Kırzade da
madı Kemal tarofına: 
Beyoğlunda Yeniçorşı caddesinde 

30 No.lu Selamet apartımanının i-
l kinci dairesi kira bedelinden Hulu
siye olan 12 lira borcunuzdan tara
fınıza gönderilen ödeme emri arka
sına verilen meşruhat \"e icra etti
rilen polis tahkikatı sonunda ika -
metgahınızın meçliul bulunduğu tah- ı 
kik ettirılmiş olduğundan iCra merci 
hiıkimliğince ödeme emrinin ilanen 
!cbligine karar verilmiş olduğunddn 

•30 gün içinde daireye müracaatle is
tenen paraya karşı bir diyeceğiniz 
varsa söylemeniz lüzumu tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. 

Sultanahmct Birinci Sulh Hukuk 

il 
20.000, 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000, 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

1 
Hakimliğinden : 

İstanbul Maliye Muhakemat Mu-

i.Jikkat: 

dürlüğü tarafından Fatihte Çarşam

bada Beyceğiz sokak 23 numarada 
oturan (1750) yaka sayılı eski polıs 

ınemuru Arif Hikmet aleyhine açı· 

lan 42 lira 10 kuruş alacak davasının 

Bilet alan herkes 7 .. e. Teşrin-937 cereyan eden muhakemesinde müa-

günü akşamına kadar biletini de· dc.:ia!eyhe tebligat yapılamamış ve 
zabıta marifctilc yaptırılan tahki -

ğiştirmiş bulunmahdır. katta da elyevm nerede bulunduğu 
Bu tarihten sonra bilet üzerinde· anlaşılamamış olmasına mebni ken-

k · h k k k t 1 disine (20) gün müddetle ilanen teb-

lu~~~· ~§a~~~l~S~B~~·~~~~~U~r~·~~~~~~~~~~~~~'~ ligat kraınna karar verilm~ ve du _ 
,---. ruşması 15/10/937 tarihine rastla -

Dr. Hafız Cemal DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI yan cuma günü saat 14 e bırakılmış 
eılduğundan sözü geçen gün ve saat-

.Bilhassa arızalı ve fena yollarda te Suıtanahmct Birinci Sulh Hukuk 
(wr~N HEKİM) işliyebilen otomobil, kamvon ve ben-

J mahk~mesinde hazır bulunması ve-
Dahlliye mUtehaSSUH zerleri> hakkındaki ihtira için alın- ya musaddak bir vekil gönd..,rmesi 

P d b k .. 1 de -ğl mış olan 14 ilktesrin 1935 tarih ·ıe k k azar an aş a gun er o e • ~ ve a si ta dirdc gıyaben muhake-

Pirinç - Yulaf - Mercimek. 
Buğday - İrnıik - Patates -
Mısır - Arpa - Bezelye -
Çavdar - Türlü- Badem 

ozlü unları 
Yavrular seve seve yiyorlar. Ve bu leziz gıdalara 

bayılıyorlar. Tabiatın saf bububatının özlerind~n 

istihsal edildiği için çocuklar çabuk neşvünema bu• 

hıyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastalıksız ve çok uzun 

ömürlü oluyorlar. 

Mutlaka HASAN ismine ve 

markasına dikkat ediniz 

ADEMi iKTIDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

. Tabletleri. Her ecıanede arayınız. ( Postil 
kutusu 1255 Hormobiıı ) Galata, lstanb•ıl. 

• 

ıstanbul omutanhğı ilanları 

Ordu sıhhi ihtiyacı için salın alınncak ulat ve maJzemenir: cinsi ve 

miktarları ile muhammen kıymeti ve ilk teminatları ile ihale saatleri ve 
m ünırnasa şekilleri aşa~ırJa gösterilmiştir. 

Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. 

isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektubları ile 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale 

saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
Komutanlık satınalma komisyonuna vermeleri "5834,, 

Cinsi Mıktarı Muhammen ilk Te- lhale ihale Münakasa 
tutarı minatı günü saati şekli 

Pamuk 5000 7750 572 20 9-37 15,30 Kapalı 
zarf 

Muh. Alat 6 Çeşit 1199 90 18· 10-37 15 Açık 

Al at 267 
" 

4354 327 lS.10-37 15,30 ,, 
Diyatermi 
ve 2 il 1320 99 21-10-37 15 

" Pandosta. 
Otoklav 3 ,, 8500 638 21-10-37 15,30 Kapalı 

zarf 

• *. 
Muhabere 1. ci alaymda biriktirilmiş olan t11hminen 250 !lraba güb

re cıçık arttırma ile salılac3ktır. ihalesi 20.Eylül-937 P.ızartesi günü 

saat 15 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 15) liradır. fste.dılerin 11 

liralık ilk teminat makbuz veya mektuplan ile beraber belli günde vak

ti muayyenin:!e Fındıklıda kcmutanlık satınalma komi~yonuna gelmeJe. 
ri. "5835" 

Fransanın Midi havalisinde yctW 
tirilen bazı çiçeklerin merkezinde!! 

ıstihsal edilen saf, ve şebnem gibi 

taze erimemiş balmumu ile yüzü!liİ' 
zü banyo ettikte en sert bir cildi bile 

I bir gece zarfında yumuşatmıyn kafi· 

1 

dır. Parfömlerin istihsal edildiği bil 

havalinin kadınları, ilk defa olat8~ 
taze ve yağlı bu cevherin bcyazlnUC 

yumuşatıcı hassasını keşif ve bunııtl 
yerini tutacak başka bir maddenill 

mr:vcut olmadığını beyan etmişlcf: 
dir. Bu cevheri kullananların ycııı 
ve gençleşmiş ciltlerini bu havnfü

1 

ziyaret edenler tarafından takdir rıs
zarlarilc seyredilmektedir. cSir A· 
septin> tabir edilen ve latif ve ı;ııl· 
lanışlı bir formül haline getirilen b!J 

cevheri, gece yatmazdan evvel cildi· 

nize tatbik ettikten, siz uyurken cil· 

dinizde husule gelen çirkin tabakllYı 
eritir ve gayrimer'i bir tarzda kıSltıl 
kısım dökülür ve onunla beraber si· 

yalı noktalar ve açık mesameler dC 
zail olur. İhtiyarlık çizgileri silinir 

ve altındaki yeni cildiniz tazeliği ve 
yumuşaklığı ile meydana çıkar. \'il' 
zünüzün açık ve beyaz cildin güzel· 
liğile nahoş bir tezat teşkil etmeme· 

si için cSir Aseptin> i boynunuıd11• 
omuzlarınızda, kol ve ellerinizde de 
• . ·s 
kullanmanız l:lzımdır. Yalnız parı 
Aseptin laboratuvarları bu calibi 

dikkat ve şayanı hayret cSir Ase?' 
tin> i istimal hakkına maliktirlct· 

Şu halde eczanenizden veya parfii· 

mörünüzden cSir Aseptin> i musıt' 
ran isteyiniz. ~ 

......................... 1 
ı Zührev? ve cild hastahklan J 
ı .. 
ı or. Hayri Ome~ f 
ı Öğleden sonra Beyo~lu Ağ'acaın1 j 
ı karşısında No. 313 Telefon: S 
ı 43585 -
....................... ,9 
İstanbul Asliye Birinci Hulttlıc 

mahkemesinden: 
Rıza Veziroğlu tarafından ŞehZ11' 

debaşında Fcyziye mahaller,i Mail' 
'J11 

mudiye sokak numara 16 da mul<1 

Kara Ali zade Hlil aleyhine ikarrıcfl 
·1c~ olunan alacak davasında mumnı 

Halile gönderilen dava arzuhalirıitı 
ika metgahı hazırı meçhul bulunrtı9' 
sından mübaşiri tarafından iade ~, 
dilmesi üzerine dava arzuhalinin yıl"' 
mi gUn müddetle iifınen tebliğine:: 
bu müddet zarfında cevap vcrıncsı~ 

rı· 
ve muhakemenin de 22/10/937 tıı 

hine müsadif cuma günü saat .:4d; 
talil:ine karar verilerek isbu gıı!l ... 

~ pi• 
de mahkemeye gelmesi veyahut ,, 
vekfı göndermesi aksi takdirde Jııı~ 
kındaki muamelenin gıyaben ce~:: 
yan edeceği hakkında mahkeme ~i 
vanhanesine talik kılınan olbapta·ıı 
da\·a arzuhali sureti ve davetiycfl

1 c 
------------------------ t<?bliği makamına kaim olmak uıet 

DANS PROI<~ESÖRÜ KEMAL ilan olunur. ~ 

SAMİ BAYER Z~ Yİ : İstanbulda uyuşturııctl34 
Modellerimizi kopya, biçimi· Türkuvaz dans dersanesini kapa- madge:ler inhisarı idaresinden .~!le 
mizi taklid ediıorlar. Birinci r lll mıştır. Yeni dersancmiz: ve dah:t evvelki seneler malıstt 
nevi lngiliz kumaşl;mndan 1 • · ıı'" 

Is. tı'kl?.l caddes· de İ t K l ait aldıgyıln 1075 numaralı morfın "'ı 
KADIN, ERKEK ve ÇOCUK.. " ın zze anz er · , ıt • 
LARA mahsus trençkotlar, Fcto Evi yanında 69 numarada her ııiyat makbuzunu zayi ettim. \C ii 

b 1 k sini alacagvımdan eskisinin }lül<Il
1 

muşam a ar, overkotlar ve gün sabah dokuzdan akşam ona ka-
gabardin pardesülerin ı_engin dar dersanen.1iz talebelerimize açık- yoktur. of!lıl den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar !O~ numaralı ihtira beratındaki hu- meye devam olunncağı malümu ol _ 

lstanbulda Dıvanyolunda (104) nu· 1 u bu k~:e ~aşkasına de~i~ v~ya - mak ü zere tebliğ makamında ilan 
maralı hususi kabinesinde hasta • hut mevkıı fııle konmak ıc;ın ıcar .:ı olunur. (934/I 723) 

larını katul eder. Salı, cumartesi 1 verilmesi teklif edil~ekte olmc.kla 
günle:i sabah c9.5 - 12> saatleri ha- bu hususta fazla malumat edinmek 

kiki fıknrayu mahsustur. Muayene- ıistiyenlcrin Galatada, Aslan han 

hane ve ev tcl\?fon: 22398. Kışlık 15 nci kat 1-4 numaralara müracaat 

çeşidlerini ucuz fiat ve şerait- Mütevelli Abdurrahman ' 
J 1 le takdim ediyoruz. tır. Mc1ımct ~ 

1 
MÜSA Vl CiNS TE iSE... -ZA-...,..'Y"':'""İ-: -K-a-pa._n_a_n_H_a_y_d ..... ar-p-aş_a_ 

telefon: 21044. eylemeleri ilan olunur. 

• 

ZAY:İ: 1335 - 1336 ders yılında 
Menbaı İrfan idadisinden aldığım 
şahadrtnameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. 543 Recep oölu Sadettin 

DAiMA U- STU-NU-z Ba1ıip ve Baş Muharriri: 
1 • Sentbfem i Fransız mektebınden :ıl- Etem tezct BEN!CE 

ı Baker Mağazaları dığım tasdiknamemi kaybettim . Ye- Nezriyat ve Yazı isleri Miidüril: 

1 
••m!lrllrn".:~~~alB!•mıım!flı:'. nlsini alacağımdan eskisinin hükmü ____ ı_._s_._~ 

yoktur. Bedia Ağababa Ras~ldıqı yer: Ebiizzi~ 


