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Berlin - Roma 
Anlaşması 

Sönük kaldı 
tn ·ı· F gı ız Harbiye Nazırı 

,, tansız manevralarında: 
Ordnnuz Mağlup 

ll 
01rıuyacak,, dedi 
aris 20 

raıa ' (Hususi) - Frnnsız m~nev-
biycrında hazır bulunan İngiliz har-
lnişt:~~rı l\fösyö IIore Belisha de-

du:: Sılahları, vesaiti ve intizmnile 
,.., Janın b" .· . 

1 ı-ran u ıncı sınıf ordusu o an 
cakt;ız Ordusu asla mağlup olmıya· 

Vein T 
gı ız Harbiye Nazırı bu cüm-

• 

Beş ecnebi profesörü ve iki Türk 
alimi söz söyliyecekler 

Tarfh kongresi açılmadan evvel dün, tarih 
sergisinde Atatürkün tetkikler! 

Japonya amanSJZ Tarih Kongresi İkinci umumi top- yeri ve değeri, Profesör Landsber -

mu··cadeJeye gı·rdı• Ylaonrt.ısına bugün saat 14 de başlanı - ger Ön Asya tarihinin esas meselele
ri, Doktor Andrac Sümerlerin mo

- - E 1. f ·· p·ıt ·· l k nümantal sanatları, Doktor Arif vve a pro esor ı ar soz a ara . . 
ki h 1 i bile Müfit Mnnsel Ege tarıhınde a -Nan n şe r n ecne r rteolitik devrinde Ön Asya ile Avrupa karlar meselesi Profesör Doktor 

tamamen bo~alttllar a!'asındaki münasebetleri anlncak - Dörpfeld Truvn~Hisarlık hafriyatı ve 

tır. Profesör Blegen Truva hafriyatı 
Bundan sonra Necmi Dilmen, Türk hakkı~aki tezlerini müdafaa ede -

Tarih tezinde Güncş-,Dil teorisinin i ceklerdir. 

lngiliz harp gemilerine yeni Konan ou tıçılar, çok de
rınıerde patlayıp etrafındaki tahtelbehlrlerJ mahvediyor 

Hatay vatandaş ı "'ı 
İsteyenler 29 lkinciteşrinden 
itibaren Sancağa gidebileceklerdir Mcinevi müsavata 

razı olursa .. 
İtalyanın da Akdeniz anlaşmasına 

bugünlerde alıninası muhtemel 
• • .. 

,- İki filonun -""' , 
,,,,,il 

1 il 1 1. f» [ S D f 1. r fi 
kuvveti nedir? .--~.----
Londra, 21 (Hususi) - Nyon iti

lcifnamesi mucibince Akdenizin 
lngır kontrolü içilı 1ngiliz ve Fransız fi-

tvı 
1

~ Harbiye .Nazırı Zoları 140 denizaltı gemisi ve 100 
ı · Hore Bellsha 
<:le tayyared·e· n .. m ürekke~tir. He~ iki 1 re §Unl · • f 11 k O l arı ıluve etmiştir: ilonun ussu ıare esı ran una-

(Devamı 2 ınci sahifede) nıdır. 
~ --------------~ 

_Mukabeleye hazırlanıyorlar 
Alınan ya, Avusturya 
\re Macaristanla da 

~~~.! ~~!) ~g~rek__ j $ t İ Y O 
"~. anın s k 
ltıi tıne, Al ı 1 surette anlaşması 
r· hverini rnanya Bcrlin - Roma 
ın O genişlet k . 

ı ttq A. rne ve bu mıhve-
~~lılştırrn:upadaki vaziy.etini sağ
tı.ı."'l<lınile rn hususunda Italya ile 
~ tya ile lı.f Utabık kalmıştır. Avus-
\~e kat•· acaristan bu mihvere sı-
4~. ı oln k 

~en lirenbcı-gd ı·n bağlanacaktır. 
Q0ı- i\vustur e kongre devanı eder
~~~ng ~ru:; liariciyc Nazırile 
l;ıtı rcıt'tde A e Yaptıkları gizli mü-
ı. •n b Q.Vustu -~ · ·1 "'"t" u tnıh rya ve .l';focari~- ~ - ~,. 
1(1 ı olar k v:re bü Hin şh.~~· • 11e ~e ... .' ~ 

l'llı 1 gır111 . h •. , 
tı llrdı esı ususn an- ·,pN 

u ı· l.) . 
d ını - liıtı .. • :ı ... 

~ Y r.ı hl k er rnulakatı~siıa _. 
trı t 0 un b · t · tı 1 trıı c 1 u un U:ıfu,rrüafır 

Londra, iO (Hususi) Homada 
İngiliz Sefirinin yaptığı temaslardan 
anlaşıldığına göre İtalya Sicilya a
dasile Afrika arasındaki havalide r tahtelbahirlcre karşı kontrol vazi -
fesini deruhte etmek istiyor. Bu su
retle Fransa ve İngiltere ile müsavi 
salahiyete sahip olacak ve Akdenizin 
garp sahilleri mas'uliyeti dahilinde 
bulunacaktır. Bazı İngiliz gazeteleri 
bunun mahzurlu olmadığını, çünkü 
bu havalide bir tahtelbahir hadisesi 
çıkarsa iki sebebe atfolunacağmı ya· 
zıyorlar: Ya İtalyanın iktidarsızlığı 
sabit olacak, yahut İtalyanın korsan 
tahtelbahirlcrle beraber hareket et· 
tiği. 

ıBununla beraber siyasi mehafil, 
İtalyayn ancak Adriyatik denizinde 
kontrol hakkı tanınacağını tekrar 
etmektedir. 

' t ly at, rnuteakiben • A.ı - · · 
n, Macar - - ·• \ - Aırnanyanın seyyar sefu·. 

(!) '11<ınıı 'ı:vustur !-)~.tt;·~ ismini alan hava nazırı 

Hariciye Nazırı Eden, Akdeniz iti
lafı esaslarının değişmiyeceğini söy
Hyerck bu noktayı tasrih etmiştir. 
Buna mukabil italyaya Fransa ve İn
giltere ile mfıncn müsavi olmak hak-

2 ıncı sqhi(~e) 'l'_ii··· General Göring i (Deııamı 2 •nci sahifede) 

Jepon rııosu l<umandanı 
Amiral Kioşl 

Tokyo, 21 (A.A.) - İngiltere'nin 
Çin denizi açıklarında İngiliz ticaret 
gemilerinin sicil şahndetnameleri -
nin Japon donanması tarafından tet
kikini kabul etmek için ileri sürmüş 
olduğu şartlar Japon Hariciye Ne -
zareti tarafmdan kabul edilmiştir. 

Nankin, 21 (A.A.) - Japon havai 
hi.icumunun başlaması lazım gelen 
saat Japonlar tarafından hiç bir taar
ruz yapılmaksızın geçmiştir. Havn 
taarruzunun ne zaman başlıyacağına 
dair hiç bir alamet mevcut değil -
dir. 
Şanghay, 21 (A.A.) - Central 

News Ajansı, dün Japon tayyareleri 
tarafından Nankin üzerinde yapılan 

(Devamı ikinci sahifede) 
························································ 

İtalyaya karşı 
- --

Muvafık tedbirler göriJ• 
•UldU, artık gafil 
avlanmıyacaklar 

Faris, (A.A.) - Gazeteler, B. E
den ile B. Delbos'nun dün öğleden 
sonra Roma hükumetinin yakında 
İspanya'ya yeniden mühim miktar
da asker göndereceği haberi hakkın
da uzun müddet görüşmüş oldukla -
rmı yazmaktadırlar. İki nazırın bu 
ihtimalin önüne geçmek için en mu
vafık tedbirleri derpiş etmiş olduk
ları rivayet edilmektedir. 
Diğer taraftan gazeteler, B. Edenin 

hiç şüphesiz pek mazla mahmul olan 
beynelmilel gergin havayı göstere -
cek her hangi bir kelime sarfotme -
mek maksadiyle dün Cenevre'de çok 
ihtiyatlı bir nutuk söylemiş olduğu
nu yazmaktndırlar. 

Gazeteler. B. Eden'in ne tehdit ve 
ne de fedakilrlık istememekte olduğu I 

Cenevrcdc imzalnnan ve Hatayın 
istiklalini temin eden Sancak Sta -
tüsü gelecek ayın 29 undan itiba • 
ren mevkii mer'iyetc girecektir. 

Sancak arazisi dahilinde doğmuş 
olanlarla, babaları Sancak arazisi 
dahilinde doğmuş olup da Sancak 
Statüsünün mevkii mer'iyete gire -
ceği 29 teşrinisani 1937 tarihinde 21 
den aşağı yaşta bulunan kimseler bu 
statünün rnaddci mahsusası muci -
bince Hatay vatandaşlığını iktisap 
edebileceklerdir. 
Şehrimizde ve Türkiyedc, bu şart. 

ları haiz olan müteaddit kimseler 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh bunlardan istiyenlcr; 
Sancak vatandaşlığını iktisap edebi

l skenderunda f-ransız mu· 
rahhası halka nutuk 

sCylerken .. 
lecekleı ve önümüzdeki teşrinisani - Dahiliye Vekaleti bu husu.,u bir 
nir.. 29 uncu güniinden itibaren ser· tebliğle . bütün vatard <;}ara bildir-
bestçe Sancağa gidebileceklerdir. miştir. 
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Bu 4 çift göz, Evvelki 
Perşembeden geçen 
Perşembeye kadar ga. . . 
zetemizde çıkan resiml~rden kimlere aıtbr ? 

Gözlere 
Dikkat 

Göz resimlerini önümüzdeki pertembey~ l<adc._r 
koymakta devam edeceğ'z ve aynı sua.i 
tekrar edeceğiz. 
Gelcceı.: Perşembe gunünden sonra cev.ıpları nla~Jğ•~· Bu c.evaphr, 

her gözün altındaki ın:m:ıra ile işaret . ~lu'larak b'.l~ırılccektır. Yanı 
ı numara filancanın gözü, 2 numara f ılancanındır ıl.ı ... 

[T.ıhilat iç !nyf ım.ıi 1 

l 

(Devamı 2 inci sahifede) , .fr;• ........ ı' '~i 
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Memleketin sıhhi İngiltere neden tekrar 
vaziyeti ne halde? • J A h'I ) ? , 

Si a anıyor lngiliz ve Fra 

Her sabah 
i~teyen 

bir 
bir 

milyon 
vazife 

lira 
Sıhhat VekHinln yeni • teşrikimesai 

beyanab. J ·ı• H -;--; --N M•JJ tJ Akaeniz~ korsanlığa karŞ,l 
Sıhhat Vekili Refik Sa;,dam Dgi iZ ancı ye azınnın ı e er po is k dabin tatbik edilmiye 

memleketin sıhhi yaziyeti hakkında Cemı·yeti.nde yenı· hı·r nutku ı~dıkulli sonra hiç şüphesiz 
~ ki: neticeleri etrafında çok şey so 

A kd<mizde korsan gemilerine 
kaı şı inzibati tedbll'lerin alın'"'. 

masına başlandı. Fakat, gazetelerde 
okuduğumuza göre, Ingiliz ve Fran
mz filolarına mensup 65 torpido 
rnuhrihimn Akd :nizde polislik vazi
fesini yapmaları, bu de\ letlere bir 
günde 90·) bin lıraya mal oluyoı mus .. 
De~k bazı masraflarla bern -
ber günde b · milyo lira .. B on
trol i ·, Allah \ere de ço 'UzUtn ;:ıa 

cunkü her sabah bır mılyon liraya - ' ıhtiyaç hissettiren bu i in altından 
nasıl kalkıl cfik?. 

Mil1etlerin bUtun parası sılfıhlan-
mıya gidi) or, di • ikayet et'liyo -
ruz. Günde b..r )"OD Jirn k nlıo 
masrafı acaba. hangi faı.la dahil et-
1ir~ecek? .. S :a mı. y k~ 
bıV m ? . H - Şım-
ıhl d · yc-c k b bir şeı ... 

ezl:ıeha) a :ı bu istatistik ne -
rcdiliyor. Son bir ay içınde 152 keçi 
kcsilmİş ve 3041 kilo keçi eti satıl -
mış. Fakat, İstanbul kasapl:ırnım hiç 
bırİy bu bır a) içimi keçi eti satma-

len keçi etleri ne oluyor?. Aca!:ı

ihraç mı ediliyor? Yoksa, keçiler, 

mezbahadan çıkar çıkmaz ameliyat 
ncti::esind , er.kek iken kız olan in
Fanlar gib:, cinsiyet mi d ~ ciyor
l<ır ?. 

memek e den gelmiyor. 600 lira ma
aşı. O lireya induen adama baba -
yrğıt demezler de, ne derler?. 

Tabii bundan sonra, Avnıpaya tet
kik yahati de yok_ .. 

ftevyorkta k apa• 
nan bir tiyatro 

- Cenup ve cenubu §nrki \"ı1ayet- cek. 

Ierimizdeki trahom hastalığıı sen - Londra, 21 (Hususi) _ IDır.ici;ye hem olınazlarsa Milletlel" Cemiyeti &ıgün nrtı..~ göze gfö-ünen b 
den seneye azalmaktadır. Seyyar he-- Nazın ~ Milretler Cemiyeti As- beşeriyet mEdeniyete- h.dim olv k" t vnrdTr '.K. o da başlangıç 
yctlein çalış bilh2ssa bunda ~ - sambl sinde mühim bir nut k irat maz. 'türlü bide tiril · en ingj.li 
mil olmaktadır. Şimdiye kadar mem- letmis ve ezcümie demıstir ki: N)on Konferansın bazı devlet- Fransız domımnalarmın bugü 
leketımizde 89,340 ı ihtilatlı, geri ka- _ İngiltere hiik:ılmeti, beynelmi _ terin bulunmamasından müt12essi: - denizde bi..ırlilcte iş görmdedn 
I~n! adi trahomlu ol~ak üz~rc. lJ20GG2 llel rnünrıscbatın gevşemesi üzerine riz. Fakat İngiltere ve Fransa hükfı- mrivüki oluşudur. Her iki d 
kışıde ha ta~k fe.sbıt edılmıştı~. ~:ı~ 1yeniden silahlanmak zaruretini his- /:netleri Akd:ni~. a .. nlnşm~smda bu ma biribirine yardımcı 'aziyc 
n~ knrşı bugüne k~ 12,5~l kic;ı: lsetmiştir. Çunlı..-ü,. d \"letl r taahhüt- devletl rle bır ıtilc1f akdı hakkında En kuvvetli b,r donanma ken 
iiaçianmış, 1363~ ~ışı hastane~ere ya- lcrinc rta)"Ct etmemektedirler. Hal- !valti olacak teklifleri memnU!'l.i~etle 1d sonra gJtlene nası:! ~ardım 

uz zama i tırılm.ıs, 28 O kışıye de amel~ t ya- buki devletler sulh idealinden mili- karşılıyacaktır. bflir?. Bu seferki Akdeniz anlıı 
ptlan bu tiyatro var- pılmıştır. 

11 
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dı. Burası tiyatro değil, daha zıya e Turk ırkırun vasıfümıu tesbit t- sınd'a işte buou gösterdi. 
hır r~za1 \hane ıdi. Çünkü, bUyuk bir ~ üze.re? sek.sen hin kişi üzerinde s s • R Nyon. an.la§mas:ınm neticeleri 
s:ıhne üzecne çık.ı:ln ,yüzlerce genç anket yapmak maksadile teşkil e<li- er r e eyı 1 za r:edildiği kadar basit olmıyac 
ve güzel kiz mu ikınin nağmeleri a- len m ıhtelü ekipler rm.ıhtelif vila - • Onun için vakit vakit bu ba 
rasınd"1 yavaş ya\,"ZIŞ elbiselerini çı- yctlerimizde çalışmalarına başla -, • st· olu uyar nülmek zarureti kendini g_ös r 
karıyorlar, n~ et dünyaya ilk gel- mışlarcfrr. a p tir. . 
dikleri dakiknduk1 çıplaklığı ıktisap Köylerde ve bazı kasabalarda hal- Fransa, Afrika sahillen1c 

Yani, bir sclahathane kn sabhk propagandası yapılmak ü- ş• dı• de og" IUllUD intikamJDI almıya arasındaki rabı~.aların zerre 
kı, b ray .. adan:: soyan bi.itakhane zere filmler gösterilecektir. Nlimu - ım ı · bozulmasına musaadc edecek 

:bilir. Çunku, şüphe etmez- l ne hastanelerinin sayısı imkan nis· 1 k "' • Jd v • • .. değildir. Bu itibarla Akdenizde 
siniz ki., boyle bı:r yere koşuşan ka- betinde çoğaltılacaktır. ça ışır ell aSi 0 UgUD ll SOY UY Of g,iliz donanmasının Fı:an.saya 
ı balık fazladıl'. b:na.enaleyh bir kol- t --- ım büyük olacak"iır. 
tuk epeyce b R"vd rnukab ındc Tür · A lman ticaret 1 Sergerde Seyit Rızanın isticvabına temekte ayak diremiş ve filhakika iki donanma arasında böyi 
satılıyor. nlacaması devam ed~~t:W:· Kendisi. ~i şapka giymeden llizize hareket ey- teşriki mesai tanzim edilmesi i 

1 
o.e • t d gını oglunun katıllerın- lcmemic:tir. Bundan baska Sevit, Er-irnd b · tr Y · T'· k A1-~ ti t _,__ ısYan eme ı ' -s • J için az du"'c:u··n::t·-cek şeylerden N~7 pal · ş i, u tı~a o- em ur -- lllBW carc auw;ıma- · . . . . -s u.ı.ı:: _ 

b. · tr '" d T"" k l " - 1 --ak 1·-bul ...,__'elen müt~nl Krrga:ı:ı :şretinin b:ı- zincnnda; mütemadiyen kendisinin dir Bu munt"'.,...,m teşrı"kli' mes yu knp::.tmı:ı: Bızce ır tiya o .ıı..a- sın a ur ırası esas u:ıcu .._ "'-1 . . tireli w • • • dclia · """'"' • 
p tılınaım...~ artık, hayasızlık keli - , masında Türk lirası olarak kabul e- ı:ına 'fıu felike_ti! çe . g_ını.: ey- An.karaya ~derilınes:inde, 5eyit !yesin.de. Iier iki donanmanın 
n:e51Illll bile zna.hlsetini tarif etmesi dil~ diğer memleketlerle cnri ılemekteclir. Vakı~ 5 .. ~-oğlu bu a- değil,_ Bay Rıza denilmesinde ısrar tebatını çok yormamak kabil o! 
gil.ç olan brr facia perdesi kap tıl - ~kl: .. ıng sistemi de aynen alın.nuştır. şiiet tarafından o!dfüiilmıış:;e de on:ı. eylemiştir. Bidayette çok DfieH gö- tır. Bu i:se> çok mühim bir netıc 
nnştır Ç ı:ahnk yere ~atro Müte.kabilen ihraç ve ithal olnna - mukabil ~. adatrlan. eh b~ a- rünen Seyit Rıza, Ankara yeırlnc l1Fakat bU: teŞ.ri:k.i mes:rinin VÜ 
İ5I?U bu istismını: dilin k- cak malların miktarı tesbit edilm~ şiıtetten 3o kişıyı katl~l~~· Ş:!rka götürüldüğünü görünce ma- gelıncsi iç,in..AkdcnizdclôıFransı 
te icü. v 'b-ı.mlar on iki aya taksim ed:lmiş- Sel it, istic\.-abmda oğlunun mtika- ne:viyatı bozu.Imus bilhassa atomo- sübahrileri de İngjliz amiralle 

• tir. mım olmakla uğµşırken krndjsine.. bili Ttmçeli Adliye binasmm önünde emri altına korunu~ olacaktııı. 
~ denil..:ı;;:;..;; v-;n T~lindeki teŞ:-H da akın 

ppan artistler 
~ ':r- durunca çok fena ohn~ ve aneak .,. Bütün bı.r tedbirlere baktlnıt: 

t ki ata itimadı ka~~ Atatür- san istiklınlde Akdeniz:in alaca Ka~seri pas rrma ve ··..::-"!.1;..__y._ --"--- polislerin: k.alunda müddeiumumi.hin 

Kendi maaşını Gazeteler haber veriyor: Avrupa
indiren müdür r..ın bUyuk mmerle-indeki sinema 

yrldnlanndan hemen hepsi, bira 
Di.ınkü gaxe'~eYin. yazd~ göre, ikişer, Am<'rıka film kumpanyaları 

Üsküdar tranıva) lm-ı Şirkrti Mü - ~ afındaıı ang* edi!.ip Holh-utla 
dürlüğune gttirilen zat, ilk icram götiir.üli.İ'Jor. Bilhassa, son günlade, 

k ke ve Ankaraya go1..LUw..w.t!ö. ~- r'-- ,..ır.. ..... r ..... ,..+... ziyeti düşünüyor ... 
sucuklan yasa dile ErzmcmJZ gidip teslim o!d~ - ı:wurŞ,ISma ~~~·""· R 

K~yseridek_i ~asfırn: ve su:ı1k ~ ğunu söylemiŞtir. Seyidin üzerinde cAbaz aşireti Re- Ahmed 
maıa.thaneleruun sıhhi almadıgı. ~ 1 Ha ·du.t başı. her şeye: rağµıen kur- isi Seyit Rızaya yadigard:ıx.> :yazlı Çekosravak Reisini 
önünde bulundunılarak, Kaysende 1 ~ 1..:_ ıı.,.,.akın---1-...-..:.- Et bir Zcis dürbün bul'rrnnTT1c:, bunun 

k d lnaz rgı e ucu: ıı....... .uııGA.LCU.UL. - ----.. tabutu önüvtde 
asri bir mezbaha yapılıncıya a ar zfrumna gelir gelınez ~ yol~ kimin tarafın.dan verildiğinin tah -
pastnma e suc:tık yaptlması Sıhhat da uçturundan bahsederek şapka is- kikine başLmılm.ıştır. Prng, 21 (A.A.J - Masaryk,.lıi 
V~file~y~~~~~k ===c========================= bu~~iln~n~Ohlnru~ig~ arak, müdürluk m.aaşmı GOO' Tıra - Puriste. güz.el Fransız artistleri A

dan 300 liraya indırmic.; .. Çünkü,. ir- 'lmerıkalılar tarafından adeta kapı -
ketin 400 bin lira kru::1 r bir açrğı şılıyor, yiıksek maaşlarla, Holivuda 
, armı~ .. Yme gazetelerin yazdığına götüruiuyor. Bu Hofivut denen1 ye
~orc, kısa bir müddet zarfında Av- ni dtinyanın fi1m merkezinde ne 
rupaya yapılan bır kaç tetkik seya
hatı için, şırket ka c:ından 29 blıı li
ra verılm .. 

Sırketin veni müdürünün açık ve 
samımı ıcr~au J\t.:ıı ~'"" .... ~ ... ,,.-.. ...... 

apo ya a ans z 
bir mücadeleye 

girdi . 
CBirinci sa.hif eden devam) 

c .mm on beş kadar i anın ö ~ 
~e -..e ;,aralanmasına ve elli cvi.>ı 
yıkılmasına sebeb·. et .,;ermı odu
ııunu bildirmekt~rur. 

Altı Japon ta)!yaresi, d..i ürülmu~ 
1ur. 

1 

a 
leye 

Hazırlan yorlar 
1 {Bırinci sahifeden detla.m) 
ı C-\c Nazırları rc:.-ıni bir içtima ak
ted'crc k Eıl :un yeni şeklini re n 
ı .":n c vl~ fceklerdir. 
Berluı \ e Ron:,;:ı bu mih,·e.re Yu -

gp.el.a~ul'ı: da ıt.b:ale karar v rmiş_
lerdir. Ancak bu hususta her se-~den 

Dk 

Doğrudan doğruya k~~ e çıkaTan 
yeni bir n~i beyaz ki ~ıt icat edil -
miştir. Bu sayede kop e ka<r d1 kul
lanıllnadan <bktilo makinelerinde 
istenildi~i ka r suret cıkanr cak -

tır. 

Y ni h v eter ri 

a 
Raz 

e 
A •• 
ı m s va a 

arsa 
C B'irinei sa:gfaı:Itın det:am) (Birinci sa.Jtif.erienı. da:am.J 

kı verilebılecektir. Bunu kafi gör - - Fransa ile fngılterc müttefik 
du~rı r.ııtdird'e itatyamn bu..,,"iic!erde olarak kald.ık-ça diinya sulhGı asra ili-
... tıilla g· mesiı ihtimali vaııdır. lal echlıniyecektir. 

h .. 1,. .. ~ 15 .. w .. ~l·-~ i ... 5~Houc:. .,.ıov- İn5UU. IT:ırhıyo No~ı:nnıı:r bı. eÖz• 
hıne, bilhassa İngiliz Hariciye Na ·- !eri üzerine. son anlaşma ehe.rnmiyet-
zın Bay Eden ale::hine ne~riyatta de- 1 b h 

I·zmır· de h--..., mın:d u~ t _,.,_.-...... e lh T . ._1 _ e mevzu a s olmıya başlamıştır. 
... ... -J' -= , •..... vam etmektedir. Bi assa orıno Yd 

tir. 
Mebusnn ve Aı·an Meclisleri, 

öğleden sonra müteveffanın bn 

smı tebcil etmişlerdir. Her iki 
. lisW. reisleri birer nutuk söyle 
lerdir. 

c 
Seyyar boyacı Yunus t 

lhslta.nç,lık yüzünden vu:. 
IJlE dün h~stanede ölmüştür. 
f.L:ıkkında da Adliy;ece tevkif ~ .. 
verilmiştir. hangarı in,~ ı biter hltm z İzmir • çıkan cStampıı. gazetesi İno,<Yitte:c - Ecnebi meh.l.iilde. İngiliz - Fran -

l'stanb l - Ad :ı ve İ.mıir - fstan - nın açıktan ac;.ıga İtalyan aleyhtaı:ı Ecnebi m hafilinde İngiliz - Fran -
b 1 - Ankara arasında hava se rlni bir siyaset takip ettiğıni iddia edi - sız anlaşmasının İtalya - Almanya V İDİ od 
yapıl caktır. yor Bu gazete Akdenizde İtalya a- anlaşmasını suya düşürdüğünü ve m Ş., 

leJhıru:. biı:: lılok vüc:ude. getirmenin zaafa uğrattığı. bu anlaşmaya Fııan- Olaca v 1 İŞf el' 
iz r f rı kapandı bomba ile oynamak olduğunu söy - sızlar vaktile razr ols !ardı itafyanın Vali ve Belediye Rei i MnJllD 

Yedınci Be) nel · el İmı.:r Fuarı !uyor ve: d.ı.yo h-i: ffab~şistana akın etmclt cesrrretini Üstündağ. memur ve müstahd*?l11 
dun ı;..ere yansı kapanmrştir. &ırgi i Akdenizde korsanlığa mani ol - gôsteremiycceği kan ati vardır. rin n~ becll}iş. azil, terfi, 1 

kapanı.nc.ıya kadar Cil'Z bin kŞ g,ez- ınnk ~ilesfle Ingilizre.r Fr:ınsızfa • Akdeniz itilfı.fı gu ... n geçtikçe kuv- I i erile, bütçe~e Jl.liin:ıkalt!f nıuısZ· 
miş, İzmiri bu müd.d ti" nde 158 bin ·· t-ı..-ilo,.; .... ; ele m>rirrnısl'"r l b ı ı._,. _, ı 

~ rm ussuuuu.ı: =-u.u e>-ıı-- • - • ve u mah. Ye tesın sıhasınn gcmş- - tahsisat ~leri ve içinde bulıll'.'Y 
kişi ziyaret e)kmıştir. ıd• ... .- ı t k ~ t"dad ·· d l _ T"11 

JAPO~-Y A 1\1.EYDAN OKUYOR 
Cenevre, 21 (A.A) -- 23 ler ıst"c:ari 

kcmitesinin içtımaı anfesindc yan 
resmi Japon mu ~ Uer, Milletler 
Cemi:'. etinin Tok) o alC'vhine mü -

ci dahili siya - 1 
1 in düzelme: si ve bugunkü h kl ır. -
t.i:n eni in.illınpan ır.uzaa çık -
?rıi&S b t'tıe«'ktiF. 

__ ~ e me ıs ı lllJ. gösterm kte ir. mali yılın çalışma pragraJIU"'"" 

ı -·- ,. beş yıllık kaUbrrrna pı:ogr~1 

E!~~~:::ıaf~~:a~::te- lspanyollaPJll ihtiyar aşık ve bütçeye ta::ılliık eden bfil:Ü:tı,.!~ 
~usai:la bizz:ıt me~ otmrya ,.,. 

c.krp on beş gün için ipka edrlmiştir. D • Jb b k Ba k k 
IHIJft111JhlllHtUl-118fl•nnnn<ıılllflUIUtU!IUUfllt- en za as ını ş asının arıs nı vermiştir. 

t "ece ıh trobirJer n ması takdirinde 
Japonya'nın C('nevrcdekr bir çok mü
l seselerle yapmakta olduğu te rriki 
mesaiye nihayet ,·ermek mecburi~e
tmde kalacağını bcıyan etmcktedır -
kr. 

NANKl. BOŞANIYOR 
N:ınkin, 21 (A.A.) - Amerıka Bü

~·iik Elçisile SC'farethane memurları. 
bugün Luzon vapuruna bıncnişler \'e 
sef arethanede ) alnız ikinci kiltıbi bı
rDkmışlardır. Bundan başka Nankin
de on altı Am€rıkah kalmıştır. 

Nankin, 21 (A.A.) - Reuter Ajan
sından: İtalya Sefarethanesi <'rkanı 
da bir gambota binnıı~lcrdir. Fnkat 
~(.farethane açık bırakılmıştır ve- me
murin her gün scfarethan ye gıtmck 
nıyelindcdir1er. 

Amerikan askeri. bahri ve sıvil 
mehafilindc Amerika Sefırınin Nan
kin'i tahliye etmesi kararı dolayısılc 
merarct hissi hasıl olmuştur. 

Bu mehafil, bu yüzden. A ika-
nm nüfuz ve v0karınm haleldar ol
muş olduğunu sö,-lemektedırler. 

Am rika amiT'ali Ynm ll'in tahli
yeyi tasvip etmemiş olduğu gizlen
meurcl<tedir. 

Nankin ahalisi. Japon amirali lla
scgağn'nın ihtarına ancak dün akşam 
muttali olmuşlardır. Bunun üzerine 
derhal geniş mikyasta bir muhaceret 
hareketi başlamış olup hala devam 
etmektedir. ...... 

Bir tren kazası 
Angouleme, 21 (A.A.) - Bu Eabah 

mr tren kazas ıolmuştur. Sekiz kişi 
ölmüş, yirmi beş kişi yaralanmıştır. 
On beşinin yarası ağırdır. 

ta yaya karşi 
(:Birınci saT'tifetlcn dt!'Cam} 

m ·takas d buhrnmaktndır. 

Oc 

rirdc cok ı~i bır intiba hasıl ı tmiş

tir. Çok 'ahim olan bir anda be le
n lmekte a~ bu nutuk, murah!'İas

tar ü-zeı iııı-de m:ıthlp tesirı hasıl ct
mi'ltır. Bn nutuk, Parislc Landın a-

rasında rr:e' cut olan çok tam v çok 
samimi tc ni.ıt hi ıni b"r kat d .. ha 
Fttır~tır. 

İ'e.ı h.:e d ru bU\ u bı.r adını at 1-

mı< olup bundan bo\·le Fransa ıle in-
gılterc, A \"rLipanın \•azivPtini tt'şev-

1 vwe uğratab. c k her hangi bir ha

d" se karnsında ~ fil avlanmı:acak
laı::dır. 

1 Ak am kursları 
~ açıhyor 
t ÖnumüzdeJh aydan itibaren Tic;ı
ret f:SE:-sinde ak!lam Jhrrsl'ar:ı açılması 
için tetiikler yapılmaktadır. 

(Alqam kurs1aFı) muhtelit olacak 
\•e büro, kommersij•al, ticari muha-

hera t, ticııı:et. hukuku, daktilografi, 
İngilizce ve FranS12Ca ve stenografi 
kısırnl~ı. 'bulunacaktır. 

Akşamlan sa at l8 - 19 '\reya 19 - 20 

arasında ~Tacak olan knrsiara bil 
hassa memurlar ve tahsilini yarım 

ırakmış gençler alına~aktır. 

Be on güne haclar, Oir Tii.rl!: fıfmi 
yapılnıı~. bitmiş olacak. Bıt filmin 
ismi Güneşe Doğru> dur. Ben bu -
racla fi1mclen bahsedecek cleğiTim, zi.
ra, hem da1ıa görmedim, hem de bu
nu bir başka yazıma bırakmak isti,. 
yorıım. 

B'aTtse:tmeT~ istediğim şey, bu film
de. oynıy,a.v. bQ.Ş aı;tWleııd.en. Ant 
Dino'nun ismi etrafında uapılurı. yan· 
hş!aııdır. 

Arif Dino"yu bi'1' çok kimseler ta
nır. Ressamdu, i:rd:iıı, a.7'tf.strir .. Lli-
1:in, omuı ismL 1Hm.in ilônılamııda ve 

1 

gazetelerde A ı-ni Dıno diye yazıldı. 

Avni Dino isimli iıir kimse meıı -
cuttnr. Lii1dn o bıırada deği'fdtr t.'C 

filmde oynamıyor. BUnun yanlış or-
dıtğmttt alaTtadarlara soy1edik, Dii -
zeltec-cklcrirri 17cid'ettiler. Dün bir 
gaze cdt!, •Güneşe Doğru-. fil'minin 
bfl- -rımn"ni ~d"iim. Hemen altmct 
bd~.'tım. & sefer, Arif Dmo yerine 
A · · n Dino, diye yazm~Ear. Yine 
yanlış. Abiclin lJino diye Oir zat da 
vardır, Arifin karıleşidir. O da ar -
füttir-. ressa.md~ amma, ltendisi TWr.
k · ede d ~ "t"e tabii filmde oyruı.mı
yor. 

Bir. binı ii.::erin.de bu kaila.r yanlış, 
siııema işleııile u.[,--ıı arlcadatlo:rın 

ne d<!r.e.creye kııda7' b•ı meı.--=ua a!ıika 
se::diklerini mcydanaı çıkcm..y . cGiiı

ıtc~e Doğr:u, dan. bahsederken biraz 
da hakikate yal~ı olmcılıyız. 

fa. 

İspanyol kumandanı kaçırdı. kadın 
11
= =======---=-R 

evkuf gibi ir şey Balıkesirdeu!ı~~!!~ so ya - \ K çO ~ .8ER~~. ~ 
Paris, 21 ~AA.) - Emniyeti umu- şındn torun sahibi olan muhtarr E- * Sıhhat Vekaletme b g. 

lmiye, İspanyol kumandanı Fronco- min, Kocabey köyünden Alinin. 19. murlardan terfi edeceklerin ııste 
so"nun hududu. geçerken tevkif edil- yaşındaki karısını kaçırmış,tır. hazırı.anmıştır.. . . tefti; 
m~ olduğuna dair olan haberi tekzip Emin, karısını başlm köye kaç:rı- . * l~ ~erlerının g celen 
etmektedır. ran Alinin evde olmadın11 bir 11\->ce d·Jmesınc ba~nılın.ı.ştır. _t1ıl 

b l!J>- * D hT. v k·ı t" . cuıTV Hakikatte her gün Hendaıe'ye git- pencereden içeriye girmiş. m l!arlrlrta . a 1 ~J~ k"e a le ını~ırıt c· 
mekte olan Froncoso, polis dairesine beklettiği ata kJdını bindirerek ketı- rıyet devrın e ı ça ışına ~J 
Brest had.isesi hakkında izahat ver- di R:öyünde bir samanlığa kapatmı - !andıran bir sergi l'l1lzırlanfll· 
mek için müracaat etmiştir. tır. Jandarmalar kadını kurtarmış, d]r. ı.ı.:ıf- ' 

Mumaileyh, bu işin muhar.:iki ken- ıihtiyar aşıkı yakalamıştır. *. Çh·il~necek.. caddel:r. harııfı'1 ° 
d sL olduğunu söylem~ ve soyledık- -~ daR:i krokı Belediye R'eısı t:ı 

!erinin teeyyüt etmesine intizaren Kilis • Jslihiye dan kabul edilmiştir. Bugiiflıc 
kendisinden Fransız adliyesinin em- K"l" Tol.al . • . tatbikine başlanacaktır. 
. ~ d kal . a·ı . t" 1 ıs - ~ ıııe şosesı.nde geçere }13 

rıne ama e ması rıca e ı mış ır. lm . * Yunan adalar ı cfaıarındn · 
.. .. . . . . ~ene :Japı asma başlanan. Afrın hrirıV 

Şofoxu tevkıf edılmış_tır. köpriisünün inşaatı bitmiştir. Köp- lan Sovyet vapurunun şe J f' 
M.alüm. oldıığUı v:eçbile Froncoso riı 55 metre uzunlu !und:ı olup teli: bulunan tayf alan dtin Odesa1 

dettlzaltırun tesl.imiı halinde blı: meb· kemer üzerhıe yapılın.ıştır. denilmiş-tir. fı\ 
liğ: tııdiyesiniı '\;adeden bir nıektı.up ---····- * Mahkfırniyet ilamları ıc:ı 

11 
l rıfll işine karışmıştı. Milletler kesbeder etmez para ceza :ı. efil 

--- tnhsil edilmcsi .Adlıye Vckal c miyetinde devaire tamim edilmiştir. c Amerika ve Uzak 
Şark seıes· 

Jtonara, 21! (Hususıl - Amerika, 
Uzak ŞarıK meseleferinin tetkiki için 
32 rnurahhastan mürekkep bir Mil;., 
!c.tfur <l:!emiyeti. komitesine iştirak 

tmesi için Milletl.eıı ~yeti tar:n
fından kendisine yapılan: teklifi lta
bul eylemiştir. 

.-------- -
'Jrabzoa ve El"Z11rttm 

'J'rabıı:en ve Erzurum şehirlerinin 
möstakb 1 planf::ırı Fransız şehJrci -
lik mütehassıslannd.xn L:ı mber'c .ha
ni dılmfştir. 

Ciınevre, 21 (Hususi) - İspanya- f( Henüz tamf r edi1miY<:° ~' ~ 
mnı Milletler Cemiyeti Konseyine lerin tamiri için Belediye ılc 
tekrar aza seçilmesi talebi 33 reye teşriki mesai eylemiştir. , , ,,fl 

knrşı 34 reyle reddedill:niş, yerine * Bükreşte toplanacak :ıaal~;ıt 
Peru seçilmiştir. odıı JY 1 

caı:et Odaları. Kongresine ·c# 
l\•füddeti bit!n Tillkiye de namzet. Reisi Ziya Habip oğJunun rı; 

liğini Saadabad paktı mucibince i- tinde bir heyet seçilmiştir· •. ıı ıt, 
rana terkeyle<iiğinden T"ürlöyenin ı· ~· ' ._'"" * Bulunan sah te yüz it iôft 
yerine de ıı:an intihap clunmu~tur. kik ve tahlil için Darphaneye 

çtN l\T:ASLAH~Tc;OZARX derilmiştiı'. 1i ,ır 
Afilren İspanya maslahatgüz:ırlı - * Gen~ planöı:lerimizd~n ~tı1 

ğına tayin edifmiş- olan Çin 'in Tür - nör le ha\tada dünya dördi.illc dıJ!; 
kcyedeltiı maslahatgüzarı B. ffiriao, durciuğundan. biraz daha f~~ gf>S' 
yeni memuriyeti: başına gifinek uze- rak. mühim bin muvaffald~ e 
re hareket etmişt ir. termiştir. 



~ ( Akdenizde emniyetsizlik 
- . • . > 

İsteJ:iğ~im · ·gib_f? 

SEYRÜSEFER : Bazı va url 
~ ferlerini tatil 

r Akşam Üzerleri, !stanbuı tarafın--
• darı Galata cihetine tramvaylann, 

1 
Köprüden kaç dakikada geçtiğini 

B;,. 
d •yor hiç merak ettiniz mi? Ben ettim ve 

dün akşam saat tuttum. Tam yedi 
_ dakikada gcçiyıJr. 

Amerikan 
şehrimizdeki 

Bunun sebebi nedir? Bence, bir 

kumpan UQSlnln 
1
t:k s_ebebi var. Köp~!nün Karaköy 

..., cıhetınde duran seynısefer memur-

acentesinin 
A kd . müracaati 
l"\ enızdeki 

seteri ü . son korsanlık hadi- laştırmışlar ve ihracat mahsulleri _ 
La· zer~ Amer·k Ek · · Ut vapurı 1 an sport mızı taşımıya başlamışlardır. 
l?ıanların arının, memleketimiz li- Lüzum görülürse bu hatta tahsis 
ettiği ha~Ynptığı seferlerini tatil edilen Yunan şileplcrinin adedi art-
Çıh. . ında piynsada bir şayia tmlacnktır. 
-;:•ıış ve tes· S 
~u ku ır Yapmıştır. on zamanlarda Akdenizde sev -

deki ace:Panyanın memleketimiz _ yalı vapurları, diğer hususi vapu;lar 
b· ası ıne k · d f 1 lr telgr r ezı umumisine a se er erini azaltmışlardır. Bil _ 
Olup olrn af çekerek şayianın doğru hassa Akdenize Uzak memleketlcr-
l>iğc adığını sormuştur. de, Akdenizdeki son korsanlık hadi-

Yllpı]a: taraftan Yunan şilepçileril~ seleri, daha mübnlagalı bir şekilde 
a'j son anı akisler yaptığı için, oralardaki va _ 1 epleri 1. aşma üzerine, Yunan ku 

ıınanınuz pur mpanyaları endişe içinde bu-
- a seferlerini sık- lunmaktadırlar. 

ÇQ,.şının 
/( 

adasfrosu 
Bitti 
6 aı · 

hden fazla senet 
Üt-ı: tevz ı e dildi 

l'" llC .. 
l(ik, u rnıntaka kadastro M··d-
sı..ı tar ... fı u ur-

l" " ndan 1 ~apıı uzun zamandanbe-
lta.dcıstr:ı..:a olan Büyük çarşının 

Ça ikrnaı edilmiştir 
. rşıda rn . 

gıbi ernla . evcut dükkan ve han 

tılrrııştir. ~~aydı kütüklere geçi

edıltrıiş olan ilk sahiplerine tanzim 
b~lanac k çaplı senetlerin tevziine 
tıu s· a ve kütükler d E · ·· ıcil e mıno-

lır. muhafızlığına devredılecek-
ö~ 

ı . Rrendir;; . Cilt o•ll'lıze .. 
~h" . gore Çarşıdaki em-

lS .:tı 200 

Hayvan 
Sergisi 
Kapandı 

Sergiyi beş bin kişi 
gezdi 

Vilayet Daytar Müdürlüğü tara
fından pazar günü Edirnekapıda a
çılmış olan ehli hayvan sergisi bu
gün saat 12 de kapanmıştır. 

Bu sabah vilayet Daytar Müdüru 
Etem Elevli'nin başkanlığı altında 
bulunan tertip heyeti tarafından ser
gide birinci, ikinci, üçtincülüğü, dör
düncülüğü kazanan hayvan sahip
lerine 1750 liralık mükafatı dağıt -
ınıştır. Bu mükfıfntlar çek halinde 
verilmiş olup alakadarlar, mükafat
larını Ziraat Bankasından alacak -
lardır. 

Sergiye bu sene 20 si kısrak, 38 i 

ları. 

1 Seyrüscf er memurl<ırı, isimlerin-
den de anlaşılacağı veçlıile. şehrin 

'

içinde seyrüseferi tm1zim için ihdas 
edilmiş memmlardır. Galata cihe -
tinde, Köpriibaşında bir, eski Ti -
ringin bııltındtığıı yerin önünde bir 
ve Karaköy palasın önünde bir ol 
mak üzere iiç seyrüsefer memuru 
lvardır. Bu uç memur, aralarında 
anlaşmış bir vaziyette değillerdir. 

ve çok zamanlar, Tiringin öııü.nde 
duranm yakıp söndürdüğii kırmızı, 
ye§il işaret lcr, diğcı· ikisi taraf mdan. 
takip edilemiyor. Bu sebepten, sey
rüsejer kolaylaşacağına, güçleşiyor, 
tramvaylar, manda arabasından az 
bir sür'atle hareket edebiliyorlar. 

Eskiden, pekeila hatırlarım, mese
la miitareke devrinde, şehrin faali
yeti ve hareketi bugünkünden pek 
fazla olduğu zamanlar, seyriisefer 
memurları yoktu ve seyrüsefer bu
günkünden daha çabuk oluyordu. 
Şimdi, seyrüsefer memurları ı:ar ı·e 
belki mekccpleri de var, lakin vazi
yet tamamilc aksinedir. Köprünün 
önündeki memur yol verdiği zaman, 
Tiringin önündeki kesiyor, o yol 
verdiği zaman, Karaköy palasınki 

1 durduruyor, böylece, yollar tıkanı
lJOT ve mü§küller de artıyor. 
Eğer bu iş bir an evvel düzeltil -

mezse, akşamları f .;tanbul cihetin
den Galata cihetine geçmek, bura
dan tayyare ile Ankaraya gitmekten 
daha fazla bir zamana ihtiyaç gös -
terecek, ve biz de, pek haklı olarak, 

ı scyriisefer memurlarının isimlerinin 
cl\uttaı tarik. şekline konulmasını 

istida edebileceğiz. 

F ikret Adll 
ltütiiğ sayfadan ibaret olan 

~"'l• e ka"dedij . ··• <ık 8ah. .J mış ve buradaki 
•enedi v ~Plerine 6 bin küsur tapu 

tay, 10 u boğa, 9 u inek olmak üze- V J 
~e 7:. haY'•an kaydedilmiştir. Sergi, fi Q lR 

erııcceJ.ct· ır. uç gun zarfında 5 bin kişi tarafından uastalık 'arı 
ziyaret edilmiştir. fl ~ L ı 

4sk rliğin • mı- /f~':..~~::~zHolendA• 
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HAMALLIK· -
Memleketin diğer şehir· 

[
Halk F ilozofu-, 

d iyor k i: -------------
Sıhhat Vekalet i n in 
Nazarıd.kkatine 

lerinde de hamallık kalktı Geçen gün bir aile meclisinde diş-- .. 
lerin hıizıssıhhasından bahsedili .. 

D 1... •l• T 7 k "' yordu. Bir zat şu şikayetleri yaptı: 
anı ıye ve aleti digv er vilayet- - Dişlerimize iyi bakmamız içın 

' hiç olmazsa günde iki defa dişleri-
/erde de tetkikat yaptırıyor mizi macunla temizlemeliyiz .. fakat 

diş macunları bir acayip nesne ol -
İ stanbuldan sonra sırt hamallığının memleketimizin diğer bütün şe- dıalar. Bunlann ne dereceye kadar 

hirlerinde de kaldırılması için tetkiklere girişilmiştir. faydalı olduğunu bilmiyorum. Fa _ 
Dahiliye Vekaletinin bu husustaki bir tamimi üzerine vilayet ve ti- kat, tanıdığım bir doktor, ekseri dış 

caret ve sanayi odaları müştereken bu iş üzerinde çalışmıya başlamış - macunlarının hiç bir fayda verme
lardır. diğini söyledi. Bu macunlar neden 

Ezcümle pek yakında İırnir ve Adanada da sırt hamallığına nihayet ve nasıl yapılır? Allah bilır! .. Sonra 
verilecektir. bir nokta var : Diş macunları çok 

İlk tetkikler sırasında, sırt hamallığının ekseri şehirlerimizde kaldı- pahalıdır. Bır tüp 17,5 kuruş .. daha 
rılabileceği, yalnız bazı sarp \"e dağlık şehirler için bunun imkansız ol- iyileri daha pahalıdır. Halbuki tüp
duğu görülmüştür. Jer ga,ret küçük şeylerdir, çabucak 

Rıhtımlarımıza yanaşan vapurlardan vinçlerle indirilecek malların bitiyor. Bir tüp diş macununun en 
umumiyetle en muvafık şekilde taşınması için de ayrıca tetkikler yapıl- fena ve ucuzunun 17,5 kuruşa veril
maktadır. mesine mukabil, zannetmıyorum kı, 

İstnnb!:11da hamallığın kaldırılması şehirdeki umumi manzarayı değiş- bunun sermayesi 5 kuruş olsun. 
tirmiştir. ünümüzdeki ay başından itibaren, seyyar satıcılık da kalka - Macunlar çok pahalıdır. İhtıkiı.r de-
caktır. recesinde pahalıdır. 
u11111nıııuııııuı ı uttıı1111111111111111111ı •1tltltlUttllltlftll lflUUlllUtllllUIUltll1lftlflUllllUIJUllUUt1rınuıH1tllllttrrıı111111111111111111nnu Diğer taraftan küçük mektep ÇO· 

Mozayıklar ~abrı·kalar cuklarının dişleri meselesi var. Ala-
kadarlar, çocukların dişlerine bakıl-

116 J AT / masını istiyorlar. Bir mektebe sene-
1. Vl e guana ı v ası de bir veya ild defa diş doktoru gön-

çlkarll, Jl A ? derilmiş, ne fayda verir?. Doktor ba-
U ı Çlfacak • kar, hasta der, geçer .. hali vakti ye-

rinde olmıyan bir çocuk her gün 
dişlerini iyi bir macunla il.."i defa 

Kongreye gelen ilimler 
hafriyat sahasını 

gezecekler 
Sultanahmette Bizans sarayların· 

daki moıaiklerini meydana çıkar -
makla meşgul profesör Baksterin, 
evvelki sabah ~ehrimize geldiğini 
yazmıştık. 

Profesör dün hafriyat yerine gi
derek hafriyat sahasını gözden ge -
çirmiştir. Tarih kongresi ve sergisi 

münasebetile şehrimize gelen ecne
bi tarih profesör \'e alimleri de bu 

hafriyat mahallini gezeeelderi için 
hafriyat sahasındaki mozaiklerin üs
tüne dökülmüş olan çimentolar kal
dırılmış ve sahn sergiyi gezecekler 
için hazırlanmıştır. 

Zincirlikugu 
Mezarlığınln 
Tanzimi 
Moo::arhğa çiç.ek vo 

,._ ağaçlar dikilecek 

Bu gibi m Uesseselertn 
r u hsatiyelerinl kim . 

verecek? 

mr rabrikanın ici 

Fabrika, imalathane ve emsali 

fırçalayamaz ki. çok çocuk öğle ye
meğini zor tedarik ediyor. 

• Yapılan istatistikler gösteriyor ki, 
mektep çocuklarının ekserisinin diş
leri bozuk, çürük ve hastadır. Tabii 
büyüklerin de öyle .. buna karşı ne 
tedbir alınıyor? .. Diş macunlarının 
böyle pahalı olması ve bir fnyda ve
rip vermediği noktasının şüpheli bu
lunması karşısında, zannetmiyoruz 

I ki, çocukların dişlerine bakıla bilsin .. 
, Diş meselesi mühimdir. Sağlık \re 
jtçtimai Muavenet Vekaletinin bu iş 
üzerinde .ehemmiyetle durmasını ve 
bir karar vermesini bekleriz. 

Halk Filozofu 

Mezad idaresinin 
feal iyeti 

Son bir ay içinde İstanbul Mezat 
idaresinde 6650 liralık 321 altın ve 
kümüş a\•ani, 2570 liralık 397 halı ve 
5975 liralık 932 müteferrik eşya sa
tılınıştır. Geçen aylara nR7nrnn <:'l -

tışlarda bir hayli düşüklük vardır. 

~a lar Avrupaya ::::,.;::~;::~igi::::::: 
g la em ı• ye ce k asistanı ve Zonguldak hastanesi ka

dın hastalıkları mütehassısı doktor 

Belediye, Zincirlıkuyudaki asr! 
mezarlığın bir an evvel tekemmül 
eylemesi için çalış.mıyn başlamıştır. 
Bu arada mezarlıkta yollar açılmıya 

müesseselerin yeniden açılması için Bi r izah 
\'erilecek ruhsatiyeler hakkında ye- Son Telgraf gazetesine 
ni bir karar ittihaz edilmi!tir. Ala- Üsküdar Tramvay Şirketinden: 
kcdarlnr bu hususta evvela mensup ş· k ti . .d . d k d W• .k . . . .. ır e mız ı aresın e t emsı -

! oldukları mnhallın Deledıyesıne mu- ilik h b'l ·· 1 d b "'
1
·" t Q 1- •l Hulfısi bir sene müddetle Almanya-

TlSz e gidecek gençler için :~ğ~~7~~~!~~~v::sı;::;ı:ıa~~~t~li~ 
h bazı kayıtlar kondu ımak i.izcrc mezkür hastaneye asis -
ll U l'ıl, Mali A • tan t>larak intıhap C'dılmiştir. 
terııltlerrııekeu Ye Vekaletı hesabına Maliye ve iktısat tahsili için vabancJ.,ı ı' Cı k tl d kt II 1 A • 1 er ere gönd ·ı k 11 l . · . . nç ve ·ıyıne ı o or u usı 

arnsınct erı ece • ta ebenın, lise olgunluk imtihanını \'e- 1 . ' 
~~e /\ldığırruz an S:çilmesi evvelce kararlaştırılmıştı. aynı zamanda yakında Holandadıt 
~ 1tine 1 ... L • malumata göre bu karar değiştirilmiş \'e rıörülen 1.. toplanacak beynelmilel kadın he -

ve Cendereden demir borularla su 
getirtilmiye başlanılın1ştır. Su, me -
zarlığa kadar getirildikten sonra 
mezarlığın tarh Ye tanzim edilerek 
çiçekler.dirilmesi ,.e ağaçlandırıl -
ması ameliyesine başlanacaktır. 

Posta memurları 
arasın da nakiller 

Posta memurları arasında bazı te

.. . ase ı e, son gun er c azı stan· 
lracaat edecekler, bu muracaatlerı, bul gazete! · d ık h be 1 · . . erın e ç -an a r erın 
muhtelıf bakımlardan tctkık oluna- ş· k ıım· • • l:.L· tt h ı 

b
. ır -e ızın sa a.ıııye ar şa sıyetıe-

lcak, ır mahzur görülmediği takdir- . d ·ı d'"' . k d d . . .. rın en verı me ıgını ·ay e er ve 
de evrakı Beledıye ımar burosuna t 1 k d' f'k' · l gaze e erın -en ı ı ır ve mu ta ea-
sevkolunacaktır. İmar bürosu bu ta- 1 d 'b t ld v ı · ı b . . . arın an ı are o ugu an aşı an u 
Iebı, şehrm ımarı noktasından tet- 1 1 tel:.'-'-'l l . yazı arın, yan ış wur.ı ere vo aç-
kık eyleyecek, bu cihetten de bir . . ta 'h' . d ' l . . 

h 
.. .. maması ıçın vzı ını ı enm. 

ma zur gorulmczse keyfiyet Vali ~ 
ve Belediye Reisine arzedilecek, o- Mttrahhas aza 

l lrİ! <>.ıısıle ·· d . t> UZUffi 
(naı er rnekteb· gon erılecek talebelerin Hukuk Fakültelerile Siyasal kimleri kongresine ~ştirak edeoek-
taııt?'h· nıaliy 1 m~zunları arasından seçilmesi kabul edilmiştir. Bina _ tir. 

\r
eli kabuı ede :e ~ktısat tahsili için lise olgunluk mezunlarının müro.-

beddülat yapılmıştır. Fatıh postane- satiye verilecektir. 
si şefi Hikmet Beyazıt postanesi şef-
liğine, Beyazıt postanesi şefi Faik İstanbul Asliye Diirdüncü Hukuk 

nun da muvafakati lfıhik olursa ruh-

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi te ckalet b ılmıyeccktir. Değerli doktor'l mu\·affakıyetlcr 

Cektı·r ,7 • u sefcrlı"k sk ı·~· · b' · · t"mennı· ··derı·z Kadıköy postanesi şefliğine, Kadı- mahkemesinden: 
~ · .( alnız bu a er 1gını ıtırmıyenleri de Avrupaya gönde • " " · 

~hr a:nzetıerın ~ların 25 yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. - --
köy postanesi şefi Mehmet Ali Ga- İstanbul Hazinci Maliye avuf.at
!ata ~osta~esi şefliğine, Galata pos- parından Nuzhet Erk tarafından ön
tanesı şefı Kenan Beyoğlu postane-

1
ce Taksimde Sıraservilerde Yenako

si _şefliğine, Be~·oğlu postanesi şefi 1 polo apartımanının 1 numaralı dai-

Esnafa kredi 
Temin i nıeselesi llııg~ll'ıızde liukuk~sa~aka. imtihanı; önümüzdeki ayın 10 uncu gününde; Fen müşaviri gUi 

-.,..,,, er okulu akultesınde ve Ankarada Hukuk Fakültesile Si asal 
...... , ..... , . U,'~"""""'" nda Yapılacaktır y 1 Tapu ve Kadastro U,mum Müdür-

?: Ç Q Y ı;k"'""'""'"'"""'""'""""""'"Dit;;;·ı;;"""""""""''""""""" ~~ğnU ~~·~,~.;:~::~.~:y.:~:ir~iya, 
Saıb de terfıan Istanbul Telgraf Mü- · · · 
dürlüğü tel raf kıs . . . rcsındc oturmuş olan Yanı Karonakı 
tayin edilmfştir. mı mum•Jnlığıne j ve Kalipso aleyhlerine açılan alacak 

Esnaf Cemiyetleri, bir müddeı
ıenberi, esnafa kredi tenıin etmek 
i§ile uğraşıyor. YaJ...ında bu. me
selenin neticeleneceği hcıber ve -
rilmektedir. <ıhsil~t C 

Yek~ a emigefinde 
110 

"'""' lln.u l sli/alar 
on lirayı tecavüz 

Xı.ı,,ı. edi 
\ " 1Ye \r lf o r 
ıt ilk .. ekfılcti 1 
~ bıt uç aylık ' 9~~ mali yılına 
il etmiştir tahsılat yekununu 

'l'e:~ llli Yek· . 
. "'rıu una ·· ~ly0 z Ve A ~ gore bu Haziran 

lır 13 n 195 bin ~us:os aylarında 80 
ta ı u ll'ıiktarın 57!ıra tahsil edilmiş-
~u /eni Yıl milyon küsur li-
1 r lir Vergilen 

tın.. ilsı d" ne, 7 mil'-·on 
~- ~ h ... Ceçrn· .J 

i3u a suben ış Yıllar vcrgi-
lııh Qnenı- . Yapılan tahsilattır 

l~t --·ilk .. . 
ltıı al'ı Yekun uç ayında yapılan 

Cemiyette bazı ihtilafh 
meseleler var 

Dilsizler ve sağırlar cemiyetinde 
bazı ihtilaflar çıkmnsı üzerine halen 
İstanbul şubesi reisi bulunan Mede
ni ile idare heyeti arkadaşlarından 
katibi umumi lbrahim, muhasebeci 
Meliha, idare müdürü Hamdi istifa 
etmişlerdir ve istifalarını da Vilaye
te vermişlerdir. 

DOMUZLARLA MÜCADELE 

Do uz v 
mecburiyeti 
a ttırıl c 

Ziraat mıntakalarının bu zararlı 
hayvanlardan kurtulması 

temin edilecek 

da\·asının muhakemesinde: iki mil-

yon otuz altı bin üç yüz yirmi altı 
Şimdiye kadar, esnajın bu en 

kuruşun dava tarihi olan 8/9/932 ta-
mühim ihtiyacı nedense ihmal e-

rihinden itibaren kanuni faiz \'e dilmiş, tetkik mevzuu olarak ele 
47421 kuruş masarifi muhakeme ile alınmamıştır. lstanbulda yüz bin-
beraber mliddeial<'yhlerden tahsili - den fazla kiiçük esnaf vardır. Muh-
ne karar verildiğine dair 2/6/937 ta- telif sebeplerle, bu t·atandaslar, 

rih ve 109 numaralı ilamın sureti teb- kredi ile para bulmıya medmr -
liğ edilmek üzere yukarıda yazılı ad- , dıır. Bu parayı nereden bulacak? .. 

Şimdiye kadar bulamıyordu.. Es-
rese gönderilmiş i e de yukarıda adı naf cemiyetlerinin son zamanlar-
geçen Yani ve Kalipsonun orasını iki da seçtikleri murahhaslar 7;omis-
sene c\·vel terkedip şimdıki ikamet- yonu bu işe bir 1ıal çaresi bulmak 

gahları ıne>chul idüğünden bahsile üzeredir. Kolaylıkla ı·c is1ediği 
tebliğ edilmemiş olduğu anlaşılmı~ zaman kredi bulabilen esnaf, i§ini 
ve bir ay müddetle ilanen tebligat ı daha iyı yürütebilecektir. Bu da, 
yapılmnsı tensip kılınmış \ c mezkur şehrin umumi hayatı 110kta.sın -
ilanın bir sureti dahi mahkeme di _ dan çok jaydalıdır. 

tıt tıa n u, geçen 
fa~ı azaran 6 . senenin ay-

<ıdlt'. rnilyon 261 bin 

İhtiltifm sebebi olarak umumi 
reis Süleymanın takvim ve muhtıra 
satışı meselesi ileri sürülmektedir. 
tstifa eden idare heyeti, Vilayete 
müracaat ederek cemiyetin hesap
larının tetkikini istemişlerdir. 

938 _yılı_ içi~ domuz öldürme mü - !ay uzatıldığı luıldc ancak (5000) do
kellefıyetı mıktan tesbit edilmekte- muz itlaf edilmiştir. 

h . Yalnız biz temenni edelim ki, \·an anesıne asılmış olmakla keyfi. 
yet gazete ile de ilfin olunur. bu mesele. hakikaten esnafa fay

ftıııt .. -;-
~ İlQlit atiline mu. 

l:.a.~~cı•ye ~ b hareket 
tl da a ıtasın.ı 
hu lıarta ~al>tığt k n Pazar günü 
t~~ttllıı ~tıiınc nı ontroı neticcsin-

'la~~ duJtka~halif harekette 
ır11rnı,,. Sahibi görüle

:ı•1r. 

I 

65 Yatını dolduran 
memurlar 

Tapu ve kadastro idaresinde (65) 
yaşını ikmal edenlerin tekaüt edil
mesine başlanmıştır. Bu meyanda 
ikinci mıntaka kadastro fen memur-

dir. Bu domuzların öldüı·üldüğünü is-
Geçen yıl tesbit olunan rakamların pat için köylüler, vurdukları do _ ZAYİ 

biraz fazla olduğu ve köylülerin bu muzların kuyruklarını keserek zi _ Tıp fakültesine bağlı diş tnbabeti 
miktarda domuz öldürmekte müş - raat yeşkilatına vereceklerdir. mektebinden 1334 -yılında aldığım 

(935 - 307) 

e esı esası .se e k b tt··· . .• _ 
yıl için mükellefiyet adedi daha az takip edildikten so b'lh ~ . ay e ıgım ve yerın dıgerinı ala-

nra, ı assa zı- - .1 ti Ik' . h''k .. hesap edilecektir. cagım cı 1e e evve ının u mu ol-

külfıt çektikleri görüldüğünden bu Domuz mücad 1 . 1 kild 1318 sayılı talebe hüviyet varnkamı 

raat mıntakalarımızda bu zararlı malı d - ·1 · d · 
l:ırından Niyazi (65) yaşını ikmal Ezcümle 937 yılı için İzmir ve ci - /lfıkun yaptığı tahribatın önüne ge. ma ıgı3nı 

1 an e erım. 
etmiş olduğı nd t hd'd' · cb· 18 numarada kayıtlı maraşlı 
t t 1 

1 an a ı ı suıne a ı varında. (7000) domuz Oldürülnıesi çilmi~ olacaktır. Bu yıl epeyce mik- Hazman Hasan oğlu 
u u muştur. '\ mecburı tutulmtl§ \'e bu müddet iki tarda doınuz itlaf edilmic;tir. Mehmet Cemil 

.. .ı 

dalı bir uaziyette lıalledilmi~ ol
sun .. Şimdi tesbit edilen bir takını 
kamrlm-, bilahare tatbihatta ak
samasın, ademi memnuniyet, şika
yet uııanclırmasın .. 

Kararla1· verilirken hayale ka.
pılmanıalı, kabili tatbik olmıyan 
veya zorluk çıkaran esaslardan 

u:ak !-.alınmalıdır. Bir an evvel 1 
yapılacak yerıi te§kilcitın faaliye~ 
te geçmesini ve esnafa faydalı ol
masım ,dileriz. 

-----------------------
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amtaitB!!D3dl 
Çarın yeğeni 
gazeteciliğe 

LiLIAN J 

HARV EY ·HıKAYE 
Viyanada bir film 

• • 
çevırıyor KIZ!. 

~ 

iKi 
• 

başladı -- · L ilyan Harvey (Fani Elsler) i
simil bir filmde baş rolü oyna

mak üzere Viyanaya gelmişti. 
Viyanada Şönbrün sarayında film 

çekerek kısmen tamamlayan Lilyan 
Han·ey'in tabii gazeteciler peştne 

düşmüşlerdir. 

GENÇ 
Yazan: SEYFETTiN ORHAN 

S on Rus Çarının yiğeni olan ve 
tabii Rusyaya ayak atamıyan 

Prenses Marya gazeteci olmuş ve İn
giliz, Amerikan gazeteleri hesabına 
Avrupada tetkik seyahati yaptıktan 
sonra Viyanaya gitmiştir. 

Eski Çarın sarayında doğmuş, bü
yümüş olan bu prensesin gazeteciliği 
müthiş merak uyandırmış ve g~zete
ciler kendisile görüşmüştür. 

1934 yılında bir temmuz ayında 
Viyanaya ilk defa gelen Prenses Mar
ya, o günlerde Viyana'da isyanlar ol
duğu için istasyonda iner inmez po-

Prens rvıo rya Rus kızını 
böyle bırakmıştı 

Lilyan Harvey gazetecilerden kur
tulmak için şu makaleyi ynzmış, bü
tün Viyana gazetelerine göndermiş
tir: 

Viyana gazetelednin büyük bir e
hemmiyet ve dikkatle dercettıkleri 
ve makale ismini verdikleri yczı d:ı 
şudur: 

- Beş yıl evvel cDansöz Fani Els
ler> ismindeki filmde rol almayı ka
bul etmiştim. Fakat bugüne kadar 
geçen günlerde maalesef bu \adimi 
tutamadım. 

F eride, alaylı, fakat; okşar gibi 
bir sesle: 

- Yerimiz hazır mı? 
Diye sordu. 

1 Akşam; güneşin altın ışıkları, yap-
rakların arasından süzülerek, gölge-

1 ıerinde oynaşırken, bostan kenarla

rmda dolaşırlar .. baharın güzel ak
şamlarını; ya bir gölgeli ağaç altın -

1 
da, yahut akar bir su kenarında ge
çirmeyi ömürlerinin en tatlı anı bi
lirlerdi. 

Bunlar, iki nrkadaştılar. Tfı kü -
çükten mektepte buluşmuşlar, bü -

_ Geçen sefer silahlı adamlarla Bu kndar uzun zaman, bir bakım- Wn vakıtlerıni bir arada geçirmiş -
karşılaşmıştım. Bu sefer de kalem 

1 

dan da benim san'at hayatım icin iyi lerdi. 
oldu Bu müddet zarfında 100 sene Her yaz kö.ve gelirler, Fcride'nin ~ 

kahramanlarile karşılaşıyorum. Vi - · " 

lisler ve silahlı adamlrala karşılaş
mıştı. O zaman birdenbire korkup 
kaçan prenses, bu defaki gelişinde 
etrafını alan gazetecileri görür gör
mez gülmiye başlamış ve: 

yanayı bu defa çok enfes gördüm. ,evvel yaşamış olan dansöz Fani Els- büyük evinde kalırlar .. sonbahor ge-
lHer tarafta neş'e hayat var. Anlıyo- ler hakkında bir çok kitaplar ve ya- lip de, ağaçların yaprnkları dökül -
rum ki, Viyana da iktısadi, siyasi ve ı zılar okudum. Bu kadının ne oldu- miyc başlayınca, şehre dönerlerdi. 
nihayet san'at hayatını yoluna koy- ğunu ve kim olduğunu gayet ıyi öğ
muş. Hayatımı kaznnmak için gaze- rendim ve tanıdım. Şimdi onun duy
teciliğe başladım. gusunu çok iyi biliyorum. Onun gibi 

lcocuğu yak1aştı ve .. onlara saf \'e 
! titrek bir sesle: 

Mensup olduğum gazeteler hesa- düşünüyorum. .Yani ~am m.a~asile 
b ·· ta'l kt f t J- 1100 sene sonrakı hayrulhalefıyım. , ına ropor J ar yapma a ve o og- . 
raflar çekmekteyim. Bundan başka 100 sene. cv,·elkı 

. . dansları da iyice öğrendim. 
19 yıldanberı ben Amerıkada ve kar- B k d h t d h · · b'l . . . . . u a ının aya mı a a ıyı ı en 
deşım Prens Dımıtrı de Parıste yaşı- .. .. .. p 1 ıı.ır 1. k' · · . re1ısoruf}l av ıuar ın ze asını ıyı-
yoruz. 19 yıl.. Yanı hayatımın tam ya- ı b . .. . F ·• ·n · . d .. 

1 
b' h . ce u ıs uzerıne yormus ve anı nı 

Onları biribirkrine bağlıynn ve 
birleştiren tabiatlarrnın benzerliği 

olmuştu. İkisi de ayni şeylerden zevk 

- İşte yeriniz .. 

Diye bir ağacın altını gösterdi. 

Nadide, bir türlü duramıyor, ona, 
ıniitemadiyen sualler soruyordu. Fe-

! alırlar, herkesin sevdiği, özendiği 
~eyleri ya iradeleri haricinde bulur, 

yahut da hilkaten beğenmezler .. gi.i

lünecek yerde ağlamak, ağlanacak 
r!de bostancının saf, fakat heyecan

la bakan gözlerindeki manayı güç 
yerde gülmek için bahaneler cıka -

halle anlamıya çalışıyordu. 

. lt j~l 
Daha, Ferideyi görmeden, ıl ., 

d Ge . 
bostan kenarından geçmek ol u. 

bostancı onu yalnız görünce; 1 
- Hani -dedi- Feride nerede? p.sı 

onu görmeliyim. . 
1 

Nadide, birden doğruldu. SebCb~Jl. 
bilmediği bir hisle, bütün kÖY go. 
zünde zindan oldu. Şimdi, şu dııl''' . alf· 
kaya kadar her şey ne güzeJdı. ~ 

• jfS.o 
den, her şey nazarında değişti, b 

Bostancı, ne söylüyor, ne de din- da kızarak: 
rıs1 Jçım e oy e ır vatan asretı • . ~· B l · d k'k d • · ·• • . "f d !canlanmasını temıne ugraşmıştır. u rır ar .. aynı a ı a a neşe ,.e aynı 
var kı, sıu: tarı e emem. . filmde çok güzel \·e enteresan dans- dakikada teessürlerini beraber geçi-

Jiyor .. yalnız, bu her akşam gelen şe-Bu def akı Avrupa seyahatımde Yu- lar da vardır. Bu dansları iy;ce ya- rirlerdi. 
goslavya, Bulgaristan, Macaristan ve pabilmek için cok uğraşıldı. Eski ı İkisi de alaycı ve mağrnrdu. On- hirli kızların karşısında, gönlünde 
Çekoslovakyaya uğradım. Romanya- günlerde Fani'nin dansları tesbit e- 1 b.. .. k el 1 d 1 beliren hislerin ne olduğunu araş -
da Kraliçe Marya ile görüştüm. Bul- dildı" Bu suretle hem danslar ve hem 'darı utun ~r a a~ ~r~n an ayıran . . . · a bu hususıyetlerı ıdı. tırmakla meşgul oluyordu. 
gar Çarının mısafırı oldum. Maca- de dansöziin aşkları. kavalyekri de • 
ristan devlet reisile Habsburg sara - ortaya çıktı. Ben bugün Fani Elsleri 
yında görüştüm. Hayatımdan çok yasatabikceğimi dlişünerek mem -
memnunum. İçimde bir vatan has - nunum. 
rcti olduğunu söylemekten el~ ken

Rus kızı simdi bu halde dimi alamam. 
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Müstakbel Mısır Kraliçesi 
yüzgörümlüğü • 

ıçın 
.... 

• 

Kral Faruk pek az vermek istiyor, 
hazırlık bitmek Üzere .. 

Japon zayiatı 
Yalnız Şanghayda 9 0 5 
maktul ve 74 ü mecruh 

Uzak Sark tan gelen haberlere gö
re salah iyettar Japon makamatı 

~:ır.dckı muharebenın Daşlangıç t 

1 rıhi olan 23 ağustos tarihinderı 1~ 
c·ylfıle kadar Japonların Şanghayda 
verdiği zayiat miktarını neşretmiş
hr Buna göre Japonların bu ınüd -
del zarfında yalnız Şanghay hava
!ısinde vermiş oldukları zayiat mik-

M ısır Kralı Faruk'un izdiçacı bah- ıcak, her iki tarafı lazımgelen vesi - tarı şöyledir: 905 maktul ve 2,572 
si Avrupa gazeteleri için geniş kalarla imzalandıktan sonra bu me- mecruh. 

Feride, yolda biriktirdiği kiiçük 

Yine beraber gezmiye çıkmışlar - çiçek demetini göstererek: 

dı. Onları, akşam1arı eğlendiren bir - Sizin tarladan -dedi- Çiçek sev-
i . . ? 

ı;ok hatıraları \'ardı: Mesela; Feri

dcnin saçlarım pek andıran kesta-

nelikler içinde gezmek .. Nadidenin 

gözlerine pek benziyen denizi sey -
rctmek ... ve .. ikisinı de coşup coşup 
sonra birdenbire hırçınhklarına kar

şı hislerine bir baygınlık getiren 
kuşlLırın sesini dinlemek. 

Fakat, bundan üstiin, onları saat

lcırc~ güldüren ve hatta kendi hisle-

mez mısın. 

1 Bostancı, çok şeyler söyliyen göz-

1 !erinin hazin manasına karşı için -
den gelen bir; 4Ah! • ı zaptcdemedi; 

- Severim, severim -dedi.- sizin 

gibi çiçekleri. 
İşte, Nadide ve Ferideyi saatlerce 

ı
giildiiren yenı bır ~evzu çıkmıştı. 

Güldüler, güldüler. Oyle ki, güneş, 

ufukta kayboldu, farkına bile var -
rine karşı bile muamma şeklinde madılar. 

kalan bir eğlenceleri daha vardı: 

Genç bostancı ile alay etmek ... 

Ayrılırlarken bostancı, Feridenin 

elindeki çiçekleri almış, yarın ak~am 

tekrar yer hazırlıyacağını söyliye -

rek, gelmeleri için ricada bulunu -
yordu. 

- Evlendi, ne yapacaksın? .. 

Diye sordu. . ·C 

Sonra, itidalini takındı. Giilrl'I') 
k18Ştı· 

çalıştı, gülemedi, oradan uza .. .. rıı· 
Feridcnin köşklerine doğru yu at 

miye başladı, fakat, ayakları te}(I' 

geldiği yola dö~dü. • tl 

Ertesi gün, bc;, tan kenarına doğı's· 
.. .. F .d ' b'ı kaıab yuruyen erı c, u~.:: 1\ ı 

lık gördü. Gelen geçen: aflcı 
- Genç bostancı .. genç tost 

boğulmuş .. 

[)iyorlardı. .. rıC 
Feride, imi bir buhran geç~dı . 

"C" olduğunu bilmiyordu. Kuy~llfl 
tsti· 

narına yaklaştı. Yerde, genç b05 i 
cının ölü yattığını gördü. Gözler · 
donuklaştı, oradan uzaklaştı. 

• s· 
Nadide düşünüyordu. Aşağıdllı di 

bir mevzu oldu. Dünkü posta ile ge- rasime nihayet verilecektir. Japon ordusunun Çinde maktul 
len bu gazetelerden bazılarında o- Lakin ondan sonra parlak mera - düşen bazı erkanının cesetleri alına
kunduğuna göre müstakbel Mısır sim başlıyacak şenlikler yapılacak- ı'rak yakılmış ve hasıl olan külü mu
Kraliçesinin pederi olan Temyiz tır. kaddes bir yadigar olarak Tok\·oda. 
Mahkemesi azasından Zülfikar Paşa . Güvey cılacak Kral Faruk'un Fe- lkı &ilelerine ~Underi!.~!Y~. ~~ş!an -
on altı yaşındaki kızından bahse - rıde Zülfikar için Zülfikar Paşaya ve- 1 mıştır. Bu resımde goruldugu uzcre 
dildiği zaman: cKralın nişanlısından receği ağırlık miktarı da henüz ma- 'bir Japon kadını muharebede Çinli-

Uzaktan, bostan kuyusunun inilti

leri duyulmıya başlayınca, adımla -

rı o tarafa daha çabuklaşır ve sebe

bini bilmedikleri bir hisle oraya 

koşarlar; 

yın iz.ile şeffaflaşan denizde, k~sl· 
gölgesini gördü. Sularda koşan bit 

galarla, uçan saçları arasında "' 
yakınlık buldu. Birden, gözünde e 

1 ~ ~ 

lerliyordular. gi.izel, fakat korkunç sular açıldı 1• 

- İşte geldik< · 
Yahut; 

Geriye döndükleri zaman, bostan- genç bostancıyı orada, kolları sÇ' 
cıyı, hala, kendilerine bakıyor gör

düler. 

mı bahsediyorsunuz? .. • diye sormayı lüm değildir. Söylendiğine göre Fa- ler tarafından öldürülmüş olan ko - - Bizi gelmiyecek mi sanıyordun? Akşamları hep böyle geçti. Yaz ne 
r-:u son günlerde adet edinmiştir. ruk'un pederi 

1

Kral Fuad evleneceği casının yakılan cesedinin külünü bil- Diye ·sorarlardı. çabuk geçtiyse, kış o kadar çabuk 
Söylendiğine göre Zülfikar Paşa zaman Kraliçe Nazlı için 10,000 İn- hassa yapılmış olan kaplardan biri- e geldi. Etraf beyaz karlara bürünün-

kızından ziyade Kral Faruk ile meş- giliz lirası vermişti. sinin içerisinde gördüğü zaman de- t b 1 be 
şte tam, gözleri ağ ı ygirlerin ce. genç bostancıya o hayaller gibi 

gul olmaktadır. Müstakbel Kraliçe Fakat Kral Faruk bu i<=de pek sa- rin bir hürmet vaziyeti almaktadır. 
ı " d . k 1 önlerinde, zincirinden yüzlerce ko - te.selli eden solmuş çiçekler kaldı. 

Feride Zü fikar, hazırlanmakta olan de harek~t edecektir. Miistakbcl kra- Kadının arkasın a yetım a an ço-
gelinlik elbiscsfoin bir an evvel bit- cuğu da vardır. vanın dolup boşaldığı kuyu dibinde Arasıra onların üzerine eğilir; 

liçc için az bir para \'ermeyi daha -~:--~-~~...,....,.-"'!!!!'!"""""""!'~~'!"9 
mesi için sabırsızlık göstermektedir. f k b 1 k d Ç . k .. .:> · ., idiler ki, Feride müstehzi, fakat: ok- - Feride .. Feride .. 

muva ı u ma ta ır. .un u 1.ıınen fa za edip etmiyeceği bir meseledir. 
Fakat düğünün tarihi henüz kat'i o- ;ar gibi bir sesle: Derdi. 
)arak tayin edilmediği söyleniyor. böyle büyük paralar \'erme~t için Cünkü sarayda bugün kadınların pe-
Yalnız önümüzdeki ayın yirmi bi- bir mecburiyet olmadığı gibi bir ha- celi olmaları kaidesi bozulmamıştır. 
rinci gününden bahsedilmektedir. tıra olarak da güveyin geline ufak Fakat yeni Kraliçenin bu fıdete ni
Nikah merasimi Kahirede Abidini bir para vermesi kafi göriilmektcdir . hayct vermek istiyeceği de söyleni-
sarayında sade bir surette yapıla - Fakat Kraliçenin pecesini muha -

e_==> 

Tefrika No: 12 
- Evet, efendimiz ... Nakliye ge -

milerine, stlfeni harbiye terfik et -
mek de lfızımdır. 

- E .. bu nakliye gemilerine kaç 
zırhlı terfik edebilirsiniz? .. 

- Zırhlı terfik etmek mümkün 

değil efendimiz. 

- Niçin? .. 
- Çünkü.. malfunu şahaneniz .. 

muhtacı tamirdir. 

- Ne kadar müddette tamir edile
bilir? .. Şöyle, geceyi gündüze kat -
makla ..• 

- Bilmem ki, efendimiz.. üç ay 
mı desem .. beş ay mı desem .. Amma 
bir kaç torpidomuz \'ar ki.. . 

Serasker Rıza Paşa, top gibi pat- rim karaya ayak bastıktan sonra bü-
ladı: tün mes'uliyet bana raci... 

- Paşa .. paşa! .. Babıalide konuş - Abdülhamit, diğer vükelfıya göz 

muyoruz. Efendimizin huzurunda, gezdirdi. (Zatı şahanenin rızayı ali
memlekctin hayat ve memat mesele- sini tahsil) etmeyi en mukaddes va
sile meşgul oluyoruz. Burada, her zife eden (vükela), kamilen başları
şey açık söylenmeli. Yunan hüku- nı önlerine eğmişlerdi. Çünkü, Ab
metinin dört büyük zırhlısına, altı dülhamidin bütün bu suallerden 

kruvazörüne, on sekiz torpidosuna; maksadının ne olduğunu derhal his
bizim bir kaç torpidomuz kaç daki- setmişlerdi. 

ka mukavemet edebilir? .. Soruyorum, Padişah, önünde duran ve kö~e • 
zatıalinize .. bu baptaki bütün mes- sinde (Sadaret) daire:sinin damgası 

uliyeti kabul edebilir misiniz? .. Be- bulunan zarfı açtı. İçinden, hariciye 
nim bir tek askerimin burnunu ka- nazırının, sadrıazam vasıta!iile ar -

natmadan Girit adasına çıkaracağı - zettiği kağıdı çıkardı. Masanın ortn
nıza bir senet 1ıcrir misiniz? .. Aske- sına attı ... Sert bir sesle: 

- Yerimiz hazır mı? 
Diye sordu. 

Genç, yirmi yaşlarında kadnr gö
rünen, bostancı tabir ettikleri köylü 

• 
Nasıl döndü koca bir kış.. nasıl 

geçti? Nası] köye geldiğini bilmiyor-
1 au Nadide. 

Devletler, Giride muhtariyet fü n, huzuru şfıhaneye kadar gidip 
veriyorlar. Bunu, kabul edip etme - gclej im. 
mek elimizde. Eger Giride asker gön- Dedi. 
derebilip de hakkımızı silahımızla Bu ihtiyar sadr:azamın maksadı, 

müdafaaya kudretimiz \'ars'..ı, dev- kat'i olarak (arzuyu şahane) yi öğ-
1etlerin bu teklifini reddedelim. Yook renmekti. Çünki.i Halil Rifat Paşa, 

eğer yoksa .. bu işi nasıl hallederiz? gayet afif, namuskar; valiliklerinde 
Burada müzakere edin, bana bildi - yollar yapmak, mektepler açmak su-
rin. retile bir hayli dua ve şöhret kazan-

Dedi ve derhal ayağa kalktı. mış bir zat olmakla beraber, sadaret * mevkiini işgal edecek kadar dirayet 
Müzakere, gece yarısından bir saat ve kudret sahibi değildi. .. Abdülha-

1sonraya kadar devam etti. Fakat bü- midin bu zatı sadaret mevkiine ge
tün konuşulan şeyler, kaçamaklı söz- tirmesinin yegane sebebi, hi1miyet 
krden ibaretti. ve sükıineti idi. Sait Paşanın entri-

Müzakere esnasında, mabeyn ikin- kalarından, Kiımil Paşanın da dik 
ci katibi (Arap) İzzet Paşa sık sık başlılıklarından bıkıp usanmış olan 
girip çıkıyor.. konuşulan sözlerin Abdülhamit, ikide bir de helecanla
hangi mecralarda dönüp dolaştığını ra kapılmamak için sadaret maka
Abdülhamide bildiriyordu. mına, bilhassa Halil Rifat Paşayı seç-
Padişahın ne demek istediğini ve mişti. Halil Rifat Paşa da o günden 

kendilerine ne dedirtmek istediğini itibaren, (arzuyu şahaneye fırtı in
hepsi biliyordu. Fakat bunu açık _ 1 kiyat) ı, kendine meslek ittihaz et-

i tan açığa hiç kimse söylcmiye cesa- mişti. 
ret edemiyordu. * 

:Nihayet, sadrıazam Halil Rifat Pa- Halil Rifat Paşa, yarım saat kadar 
şanın aklına bir çare geldi: !huzurda kaldıktan sonra, avdet et-

- Siz, müzakereye devam edin. mişti. Ve sonra, vükela heyetin; hi-

mış gördü. pil' 
Şa~ırd ı . Sinirleri uyuştu; ne yıı • 

kerıll 
cağını bilmiyordu. Rıhtımın 01• 

rına yaklaştı. Korkutan, fakat l<bii· 
kusuz aldatan sular, gözlerinde eri 

1 
yüdü, karardı. Sendeledi; geri !ıı· 
cekilmek istedi. Ayağı, harap rı nt• 
.,. \'P 
mm bir yerine takıldı, sulara yıı 
landı. 

ıcetl• 
Ayın üstünden bir bulut geçer 

1 
• 

cırP denizin üstünden, bu saçları 

nan gölgeyi de sildi, aldı. ,d 
ıJr» 

Seyfettin O~ 

tabcn şu sözleri söylemişti: ~ Jiliı• 
- Zatı şahane, vaziyetten ço ·ride• 

teessir görünıivorlar. cEğer Gı pöf 
bir karış enliliğinde yol oısaY~:~ Jıl' 
le uzun müzakerelere girişJ11!) bİ • 

kl v berı zum a madan, yapacagırnı . 8,1ıı· 
!irdim. :Fakat ne çare ki, elirnıZ·ııl'lrıll 
ğımız bağlı... Avrupanın ~3~1rıııı. 
nazaran, Girit yine bizim rns ddC • 
demektir. Şayet bu tekl.~fi ~~rtJle • 
der~ek, hem Avrupayı gucc.? Jtıı)' • 
miz, hem de Giridi büsbütu!l ·ı.et· 

cı • • 
betmemiz muhtemeldir .. . :Bil gofC 
ler, gayet iyi düşünülsün, 0~~Jat'· 
bir karar verilsin!> buyuru)o bcııvl" 

Eh.. vaziyet, biraz daha 
1
t:

11 
şe~·· 

etmişti. Gayet zeki bir zat ~c;: bit o· 
hislam ~malettin Efendi; ~'.Jı ,.uJ<C" 
dım daha ileri götürmek içı~ı'de ı;:ôı 

· ckı lfı heyetine manalı bır ş 

gezdirmiş; 
1 

ri tJlj)· 
- Sadrıazam Paşa hazret e Jlluzıı· 

talcalarını beyan buyursal~rkişaf e
kere zemini bir kat daha ın 
der, ümidindeyim. l' c;!l ilC. 
Şurayi Devlet Reisi Sait p:;ıı dll• 

Dahiliye Nazırı Memduh tıar) 
(Devamı 
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MEL1D1RLER.] 

Çok sevdığim bir kıza el altı ~' lcı!J r 
~ektuplar gönderiyorıım. Ken- -ıır · · " 
~ımi _ı~C: a~resimi bildiriyorum. ~ _ __ ~ 
1 
.. etıdıgımı yazıyorum, bir tiir- -

A 
F aka t •• 

Aşıkını da •. 
Hem kocasından 
Ayrılmak istemiyor, 
Hem işıkından .. 

1937 -38 mevsimi 
nasıl, hangi filmlerle 

u ceııap vermiyor. Geçende ta-
a11 ·· l-ı ıut u mektup da yazdım, zar-
fın fuıtüne; cTanımıyorum!. di
ye ~aret edip iade etmis N ,.,_ 

Çok haşarı, hayatında bir cok 
maceralar geçirmiş, fak at ter -

d ~· ~ 
lI ~m acaba? - 1\firoviça. 

tn e~ ıstcdiğiniz kızın size cevap ve-
"ceğı · . 

t:ıö 
1 

nı mı umuyorsunuz? Bdki 
.,11~ <! mace.ralardan kaçıyor, belki a-

,.,,ndar old ~ b k . . . 

biyeli ve iyi bir aileden bir 
genç benimle evlenmek isti -
yor. Kendimi sakin ve halim 
saıııyorunı. Böyle haşo.rı bir 

gençle mes'ut olabilir miyim? 
- Nôşad. 

1a k ugu aş a bırısı var? O-
) arşı daha cıddi vasıtaları tccrü- Gencin yaşı henüz otuza varıyor-
<! edıniz. sa bu haşarılığın devamı müınkün -

dür. Maamafıh bu da sizin göstere -

~I ceğiniz dirayete bakar. En iyi aile 

reislerinin, \•aktile <?n çok haşarılık 

On dokuz ynttt d B edenlerden v~tiştiğini unutmayınız. -y•n ayım. en- u 

<len iiç yaş büyük bir kızla ev- Hele yaşını almış birisi ise he,·esini 
lenebilir miyim? O 1ıcrıJatını ka- de almış demektir. Kendinizi sevdir
zanıyor. Ben mekteptcyim. - rniye bakınız. 
Ahsen. 

11 E\'vela mektebi bitirmiye bakınız. .. 
ayntınızı kazanınız. Evlenmek pa- ~"-'J 

ınu1ı; ipl"ğ" d ı ıne bağlanamaz. Çabuk na-
~lursunuz. ADEM BABA 

B ini Barnes Amerikanın meşhur 

' sinem:ı yıldızlarındandır. Ken -
disi İngilterede doğmuşsa da Ame
rikada yetişmiştir. Bini Barnes tek
rar İngiltereyc gelmiştir. Yıldız ko
casından ayrılmış, Los Anjelo::;ta gö
l rülen bu talak davası bir çok dediko-

1 

duya sebep olmuştur. Eğer söylenen 
şeylere inanmak lazımgelirse Bini 
Barnes Neglilcsko ısminde bir Ro -
' 
!
manyalı genci çıldırasıya sevmiş. o-
nun uğrunda kocasını bırakmıya ra

ı zı olmuştur. Fakat Bini Barnes gön: 
, Ilı ne hem hakim. hem değil. Çünkü 

1 

İngıltereyt' gelir gelmez kendisini 
gören g.ızetccılcr1e konuşurken genç 
Romanyalı artistten şöyle bah"edi-
yor: 

- Ah, onu çıldırasıya seviyorum. 
Lakın fikrimi değiştirebilirim'. .. Es
ki kocamı da çok seviyorum. Belki 
tekrar ona varırım.• 

Bini Barıws'in eski kocası İııgil _ 
terede bır kitapçılık şirketinde aza-

1 dır. Adı Sam Jozef'tir. Bini Barnes 

Amerikalı 
geçen S<ıne I..ıos Anjelost:ı mahkeme-

k d ye müracaatla kocasından ayrılmış-

a ln tır. Fakat talük kararının knt'i ola _ 
bilmesi jçin bir kaç haftalık bir za-

geçecek?. 
Geçen seneki 

büvük filmlerle ., 

bu seneki teşek
,küllere ve artist
i Jere bir nazar 
Muhtelif sinemalar gazetelerle 

1937-38 sinema mevsiminde neler 
göstereceklerini ilan ettiler. Bu ilan 
edilen filmler içinde -her sene 0Idu-

1 ğu gibi bu sene de- en çok Amerikan 
ı rnmlerine rastlıyoruz. Amerikan 
filmlerinin her seneden çok olduğu
mm sebebi sinema sahiplerinin yal
nız (l\tetro Goldvyn, Paramount, 

l
l<'ox) gibi büyiik firmaların filmle
rile iktifa etmeyip, nisbcten küçük 
firmaların da filmlerini satın almış 
ulmalarıdır. Bunn da sebep büyük 
artıstJerin son zamanlarda böyle kii
ciik firmalarn girmiş olmasıdır. 

'-<lng Kong fllminln meşr:ıur yıldıiı. "Dehşet ı,, 
isminde bir film çevirirken .. 

neden ' mesut 
man lazımdır. Kadın da bu vakit 
geçmeden İngilt"reye gelmiş, eski 
kocasilc konuşmıya başlamıştır. 

Frederich Marsh'ı takip eden Garlv 
· tor Mc. Laglen ve Rosaliud Russel) /rue de la Paix) va k. k kt d" Gooper'den sonra Greta Garbounun . • r ı, ÇO mu e ır 

in ovnadıgı~ bu gu .. zel filmi bu sene ' artıstler tarafında b f"l 
Romanyalı Negülcsko'ya gelince, da son zamanlarda şimdiye kadar J •• - n oynanan u ı m 

de göremezsek çok yazık.. k 1 l ~ h 
çalıştığı cMetro Goldvyn Mayer• den ço guze o acagını ta min edh·oruz. 

l 
onunla Holivutta tanışmışlardır. Bu 
Romanyalı genç bir ressamdır. Res-0 a m l y o r m u ş ? sam kendis;nin bekfır olduğu_?" karı-

Greta Garbou'nun Charles Boyer n·~ f"l l · · · d 
çıkarak c Warner Bross.. şirketine 1 ıger ı m erın ıçın e, Harri Baur'un 

ile oynadığı cMnrie Wnlenska> fil -
girdiği rivayet olunuyor. mini İpekçilerlc bcrabeı· S:ıray da oynadığı Abel Gance'm idare ettiği 
Hatılardadır ki, geçen sene cSon 

1 

· Betho\ven ve Tino Rossi'nin cGitara ilan ediyor. Bu S<'nc Ipekçi'lerin ge- ı 
Rumba :o filminde gördüğümüz tirdiği filmler içinde her seneden Sesleri Altında .. , Danielle Darrieux- 1 
cGeorge Raft.. de, Adolph Zuka'un f l t.' f 'l . nün ,Katia,, Dita Parlo, Fresuay, A-

• sından ayrılmış olduğunu soylemiş-
tir. Halbuki ressamın karısı daha ko• • • az a r I'ansız ı mıne tesadüf ediyo-

kendisine teklif ettiği senaryoların 'k d d 
casından ayrılmamış olduğunu iddia 

k k 
ettiği için Bini Barles'in neş'esi kaç-

a Z anma mıştır. Artist diyor ki: 
- Negülesko'yu çok sevdim. Fa-

Erkek, para hi<; birisini beğenmiyerek, kendisin- ruz .. Fransız filmlerinin en güzelle- 1 merı a an Önen Erich Von Stro -
den istenilen tazminatı vererek Pa- rini lpekçi Knrdcşlcr'le Sümer Sine- heius ve Pier Blanchar'ın oynadık _ 
ramountla olan mukavelesini fes _ ması seçerek getirmişler. Fransız Jarı •Matmazel Doktor .. gibi filmleri 
tetmişti. Bu vaziyet artistlerde ol _ filmciliğinin en güzel yemişlerinden bu sene gbrmck f ~ına nail olaca
duğu gibi rejisör ve senaristlerde de birsi olan Pepe le Moco (Cezayir Ba-

1 ğız. 
için karısını bırakıp uzak. 
fara gidiyor. Buluştukları 

zaman iş işden geçiyor 

olmuştur. takhaneleri) filmi gibi daha çok gü- 1 Yine a}ni sinemaların programla-
Son zamanlarda küçük firmaların zel filmler var. rında,~ epeyce güzel ingiliz fılmleri 

da çok güzel filmlerini gördük. Mese- Siimer Sinemasının ise fılmlerin- de vardır. 
la cEroll Flyn:o in oynadığı ve Mı _ de~ en ı~ühi':" kıs~mı Fransız film- Bilhassa Marlen Dietrich'in İngil -
chael Curtiz'in idare ettiği cKaptan lerı teşkil edıyor. Oı'ice mevsimi aç- terede -geçen sene .Satılık Ha raleb 
Blood. ve ge~en sene çoJC beğenilen lığı Ebedi Senfonr if ilminden oahse- isimli çok güzel bir filmini gördüğü-

f'vı eı j o r Artık biribirleri n i sevemez \'e mükafat kazanan Victor Me. Lag- delim. cRichar Pittier. nin idare et- müz, meşhur İngiliz aktörü- Robcrt 

.Joblns Qf LJyOrlar.. len, Preston Foster ve Margo Gra - tiği bu filmde Fcrnand Gra\·ey, Douat'la Ix?raber çevirdiği ve meş _ 
A haw'ın oynadıkları meşhur rejisör - Jacquelinc Francelle, Alerme Jan hur Fransız rejisörü Jacques Fey _ 
.("\ ~Cri~anın tnnınmış kadın mu - 1 m:ık değildir. Biraz da manevi zevki lerden Yohn Forol'un idare ettiği Dox oynuyorlar. Fil.m vasat. Diğer der'in idare ettiği (Le Chevalier San~ 
l<cd arrırlerindcn Marjuri D6binsi tatmin etmek lazımdır.> Casus t:The Luformerı. filmi. Bu film filmlerin içinde bu hafta oynıyan (27 Armures) ,zırhsız Şövalye. filmi. 
lojiJı:cn, A_merika kadınlarının psiko- Amerikalı kadının bu sözlerine ve4 Saray sinemasında nisbeten mevsi - '""""""""'""""'""" .. """'"'"'""'"'"""""'"""'"'"".""""""'"", 

y~~:~'.yeti hakkında bir makale ;~:·~i:::;~;:u~:::;;;ı~~~.~;:~~'.n Sinni Borves ~~~;:~~!in~~:~~;~~\~;:~~::;·: R u m e n 1 e r '~""'"'"g""''"""ii"'r"'""""e""'"'llJ'' 
ll'ıuad l11~k~le, evvela küçük bir mec- Kadın muharrir de verdiği cevap- kat onun güzel bir karısı var. Görü- fakiyet kazanmıştır. 
bire b~. ı~tışar etmiş; fakat birden - ta; İyi birer anadır, fakat, Avrupalı yorum ki, onunla izdivacımız kabil Amerikan filmleri içinde en mü - Akdenı•z 1•tı•la"' fı 
rıı11d Utun Amerika gazeteleri ara - kadın da tam aile kadınıdır.) demiş- olmıyacak. Zaten ben de eski kocamı himlerinden biri de şüphesiz ki, İ. 
l3~ .~oınba gibi tesir yapmıştır. tir. halfı seviyorum. Amerikadan gelir - pekçi Kardeşlcr'in getirdiği ve , Uzak 

~e et u~ gazeteler bu makaleyi kop- ken yolda vapurun telsizilc f ngil - Şarkın Şahsiyetleri. ismini \'erdiği 
tiYat:ışler ve derhal aleyhinde neş- Telgraf miihendisi teredeki kocamla konuştum. Tekrar ·Visages D'orientt filmidir. Bu film, 

tf başlamışlardır. kendisine varabilirim. Kocam benim meşhur artistlerden Paul Muni ve 
ara .. adaın Dobins'e cevap verenler yetiştirilecek için güzel bir yer tuttu... geçen sene cZigfried Revüler Kralı :> 
o]d~;da bir çok kadın muharrirler Bu yıl; posta ve telgraf ve telefon Di~er taraftan Sam Jozef de gaze- filminde meşhur olan Louise Reiner 

. 
ltalyanın iştiraki olmaksızın plan. 

tatbik olunamazmış.L 
?ııtıh U .gibi sayısız derecede €'rkek mühendisi yetiştirmek üzere Paris- tecilere şöyle demiştir: tarafından oynanmıştır. Yine İpekçi 
1 .arrırler vardır te yüksek posta ve telgraf ve t<.'!efon c- Bini İngiltereye gelir gelmez Kardeşlerin getirdiği meşhur sey - R omenie Timpul gazetesi Fransa- mil Fransız matbuatının Sovyet hü- · 

l'en~ın .Şa:Yanı dikkai noktası cevap ve- mektebine iki kişi gönderilmesi ka- kendisile görüştüm. Uzun müddet yah Buffalo Bill'in hayatını tasvir nın Şark dostları başlığı altında kümetine hücumları Akdeniz Kon
t'rıasıe~:; kadınların hepsi bekar ol- rarlaştırıl.~ıştır. . . . konuştuk. Fakat doğrusunu söyle - eden cBuffalo Bill'in Maceralarb i- neşrettiği bir makalede şöyle diyor: feransını torpillemek istiyor, diye _ 
S!dı erkeklerin de evli bulunma- Bu munasebelle Teşrınıevvelın mek lazım gelirse diyeceğim ki, onun-

1

1 simli film de az mühim değildir. .Akdeniz Konferansı ister Nyon'da rek Sovyetleri ithamları belki bir te. 
~r. 20 nci günü fen fakültesinde icra e- la tekrar evleneceğimizi zannetmi - j Bu film, Amerikanın en meşhur iste.r Cencv~ede aktedilsi~, ehemmi-

1

sadiif eseridir. Yalnız Fransızlara ve 
d<! :dın muharrir bu makalesinde dilecel{ olan seçme imtihanına, Ü - yorum.> rejisörlerinden Cecile B. de Mille'nin yetı.nden çogunu kaybettı. Almanya onların Şarktaki dostlarına, arala _ 

'i\eıniş.tir ki: niversitc riyaziye ve fizik şuöesin- Bunlar 332 de evlenmişler, Sam /idaresi altında, Garry Cooper tara - ile Italya bu konferansa iştirak et - rındaki rabıtanın ehemmiyetini gös-
.~adı ?tıcrıka)ı kadınlarla Avı upalı der. mezun olanlar kabul edilecek- Jozef Bin iyi filmde görmüş, aşık ol· fından temsil edilmiştir. Geçen mev- miyorlar. Almanyanın Akdenize men- terebilecck bir tesadüftür. Fransa • 
ll:ıca llla.r arasında bir mukayese ya- }erdir. muştur. Şimdi de ayrılıyorlar!.. simde Saray sineması tarafından subiycti karakteri şayanı mütalea _ nın Lehistan ile siyasi ve askeri bir 
laıtı ~irol~rsak Avrupa kadınlarının llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll oynanacağı ilan edilen cAllahın Bah- dır. Fakat kim iddia edebilir ki, e ki ittifakı vardır. Son senelerde Fran _ 
C:aJarın aılc kadını olduklarını ve ko- B • L M ECE ÇP.leri. filmini bu mc,·sim Snkarya ~oma denizinin merkezinde oturan sa, Sovyet Rusya ile de bir pakt ak-
l:ıun~ mes'ut ettiklerini giiri.irüz. 1 sineması ilan ediyor. Geçende ölen Italyanın iştiraki olmaksızın Akde· detmiştir ki, bugünkü vaziyetler kar. 
İyice~ se~ebi nedir? .Tean Barlow'un bu sene iki filmini nizdc seyrüsefer tamamen tanzim e- şısında hemen bir ittifak muahedesi 

ı\ıncrik 1etkık edersek bu kabahat • d 1 k p göreceğiz. Bir tanesi, bu hafla Saray dilebilir? gibidir. Lukin bu iki muahedımin ay-
\>a~iYet··a 1 <'rkeklerdc değil, yac;ayış Gazetem iZ e ge ece erşem beye sinemasında oynıyan cUne finc İngiltere siyasi müzakere ist<.mi - ni sistemde olması mümkün olamadL 
ra ka ındcdir. Amerikalı erkek pa- kadar Çtkacak resimlerin Monehe .. (İki Kocalı Kadm) filmidir. yor. Maziyi karıştırmadan fatikbal Mütekabil yardım şartlarının Lehis-
~<ıtıs~~nınak hırsında olduğu icin gözlerini tanıyınız! Bu filmde Jean Harlow'la beraber için teknik bir seyrüsefer planı is- tana da teşmili kabil olmadı. 
d~r. ı bırakarak başka şehre gl _ İzah ediyoruz : Wiİliam Powell, Myrna Loy ve Spen- tiyor. Bu plfln ne kadar teknik olursa 

On.. cer Tracy oynuyor. Diğeri de Glark olsun, İtalyanın iştiraki olmaksızın 
b "' Par Son Telgraf her güıı, 1ıemen Jıer sayfasında yerli veya ecnebi bir çok c~bl'l b b .. k b"t" nasıl tesı's cdı"lebı"Jı"r?. İkı· ı·talyan a-
traıtho. t a gönderir. Onu serbest a c era er çevırır en ı.ıreme-

g,h, .. ıış ır li" . kimsenin resmini koyuyor. •• • • den öldüğü cSaratoga .. filmidir. Bu dası arasında veya müstemleke ile 
"et tab··. urrıyet ve para insanı B. . . f d k. ozler geçen b h ft d . 

~cı &<ıvke~ı başka bir arkadaş nramı- ITIOCI say a a 1 S?° 1 r a a JÇIO e filmi cMetro Goldwyn Mayer• şir- Italya beyninde, İtalyan denizaltı 
l tıldıJb i .er. kadın kocasından uzak gazetemizde çıkan resiml~rden kimlere aittir 'l keti bit.ir~emiye karar vermişti. Fa- gemiJerinin scrbestii seyrüsefere ma-
~a~tıtı .

1 
Çın onun maddi ve manevi kat artıstın perestişkarları tarafın - lik bulundukları bir denizde, italya-

-a~ ı c ıncş 1 1 Bu sual de bir hafta sürecek, öbür hafta sonunda cevapların sonu- dan aldığı binlerce mektupta bitiril- nın iştiraki olmaksızın seyrüseferin 
~a §ı Soğuk gu 

0 
amaz. Hatta ona mesi hakkında ricaya dayanamıya - serbestisi nasıl tanzim olunabilir? 

to~ g<!ldikler~urnuya başlar. Bir ara- nu ala8cağız. b•J • . k k rak, mevzuda biraz tadilat yaparak, Onun içindir ki, İngiltere ile Fran-

~~~~ü:~:ti r~~%:n i;rn~: b~~u~}~~~ U ı ffieCe ıçın Up0D YO tur. Jean Harlow'a çok benziyen cDoub- sa, denizaltı gemilerinin son 7.aman-

b:hrutn k.u Amerikalı kadınların Herkes iştirak edebilir lureıı üne bitirtmiştir. !arda Akdenizdeki faaliyetlerine ma-
.. ~llr, aldıkları bir nokta da işte On gün evvel gelen Fransız gaze- ni cılmak için ne kadar kat'i azim 
•vıan Bilmece için hediyelerimiz teleri Amerikada bu filmin gösteril- sahibi olsalar da İtalya ile anlaşmak 
A ~\'i bir b "' diğini ve büyük muvaffakivet kazan- · · b ı d k d · • b. k c11cıttnerikaJı . ng olan aşk. Gazetemizde çıkacak göz resimle- 25 inciye kadar: Birer mürekkepli J çaresını u ma ı ça - aımı ır arar-

f,..,1t. }:r"lbu k.adınların hepsı· mad _ · · · · d k' · 1 k l dığını yazıyorlar. ittihaz edemiyeceklerdir. Bugu·· nkü .... ı.._ rınır. yme gazetcmız e ı resım er - a em. 
l 11 <t kadınd kı Avrupalı kadın daha den kimlere ait olduğunu en çok bi- 50 nciye kadar: Birer cüzdan. Saray sinemasının ilan ettiği film- hadisatı gözöniinde tutmak şartile 

Yeni hususi 
bayraklar 

Posta, denizyolları, Akay, sıhhiye 
gibi teşkilatın hususi vasıtalarına 

' 
Türk bayrağının yanına ve altına 

asılmak üzere bir de kendi bayrak
ları asılacaktır. D:ıhiliye Vekaleti, 
bu gibi bütiin teşkilntın hususi ve 
yeni bayrakların ve ölçüsünü gös -
teren bir broşür neşretmiştir . 

Halk 
tem Es 

memurlarla 
etmiyecek 

Belediyede halkın memurlarla te

mas eylemeleri ve iş takip etmeleri }~ lllcşguı ır. kocasını düşünüı. Ev !enler tabii büyük hediyeleri kaza- 100 üncüye kadar: Birer ipekli ler içinde çok güzel bir musil:i fil - Fransanın Şarktaki siyasetinin su -
~t acırnar-h olur. nacaklar; dahıı az bilenler sıralarile mendil. mine rastgeliyoruz. Fred Me. Mur - reti inkişafını takip etmek bizim için 
~.i:~cdi~ bugünkü yaşayış tarzı şu hediyeleri alacaklardır: 150 nciye kadar: Birer kravat ve- ray'm (Şampanya Valsı), gene ge - daha ziyade enteresandır. Lehistan yasak edilmiş ve bu emrin tatbikine 

~'(;v• Çc J\...... "k .1• d'l 1\,,. 1 R başlanılmıştır. Eshnbı mesalih yal-
llı ~ ! bir • 11Crı alı kadını evde Birinciye: 15 lira. ya tarak. çen sene ı an c ı en, .L•.ıeroyn e oy- Horiciye Nazırı Beck'in Paris'te a-

li' Oktur §ekildc bağlamak imka- İkinciye: 10 lira. 300 üncüye kadar: Muhtelif sür- un cİki Bayrak Arasındaıı isimli fil- layı vala ile kabul edildiği bir za - nız işile alakadar şubenin müdür ve-
fl~ııt h. ü ·· c·· c 5 r a priz hediyeler min ne olduğunu biliyoruz (Clau manda yalnız komünist ve sosyalist ı ya muavinlerile temas edebjl~c~ 

ayat da yalnız para kazan- Ulllllllllfl""lllllllll1ıillİlllllll1JllJJllllJll111lllllllllllİllllllllllllllllİlllllll!lllllllllllllllllllllllllllll dette Colbert. Ronald Col~~n, Vic : gazeteler müstesna olmak üzere. tek- tir. 
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Yazen : M. Süleyman Çapan 

Yercüaıe 110 lktlbu hakkı ın11hfuıdı.ır 

MERHABA KÖR KADI! 
Evvela sabır, 
arkasından 

mükellef 

sonra hasbinallah, 
lahavle, peşinden 
bir dayak ı .... 

1_R_A_D_Y_o---...1
1 '-----BUGÜNKÜ PROGRAM 

Saat İkinci Türk Tarih Kurul-
tayının neşri. (Kurultayın müteakip 
toplantı gün ve saatleri toplantı so
nunda bildirilecektir.) 18,30 plakla 
dans musikisi, 19,30 Konferans. E ~ 
minönü Halkevi sosyal Yardım Şu
besi namına, Doktor Şükrü Hazım 

(Sinirli çocuklar), 20 Nuri Halil'in 
iştirakile Türk musiki heyeti, 20,30 
Ömer Rıza tarafından arapça söy -
fov, 20,45 Vedia Rıza ve tırkadaşları 

,, • .J_~ "'' ...... -

- ~- --~ 

Tefrika No.: 76 ................................ 
Yelkenciler (MarJıana)nın çıplak omuzlarını 

tel kamçı ile okşamağa başladılar .• 
tarafından Türk musikisi ve halk MARYANA KİMİN KARISI İMİŞ? olduğu anlaşılmıştı. ı Maryana bağırmıya başladı: 
şarkıları (saat ayarı), 21,fö orkes • Kaptan Cino ile kızını Rüstemin Rüstem bu sahne karşısında şaşı- - Ben Türkleri çok S<?verim .. ne< 
tra ve orkestra refnkatile Julyn ta- gemisine getirmişlerdi. rıp kaldı.. , den bana işkence yapıyorsunuz? 
rafından şan, 22,15 Ajans ve borsa Omuzundan yaralannn yelkenci - Bre mel'un! dedi.. beni s:ıatler- Gemiciler aldırmadılar. 
haberleri ve ertesi günün programı, 1brahimle diğer yaralı gemicinin denberi neden aldatıyorsun?.. Genç ve güzel kadının kollnrınl 

Bunların adlarını sormayın; nafi- kalmazlar. yıkılıp kalmazlar, kaç • 22,30 plakla sololar, opera ve operet feryadı bütün denizcileri galeyana Gemicilerden biri: bağladılar. 
le söylemem .. hem söylemiye ne ha- mazlar1 öyle yaralı, vuran önde, o parçaları, 23 son. getirmişti. - Ya bu kadın? .. Bağırmasından Murat Reis tekrar kadının kula· 
cet, üdeba (!) konukları olan kah- arkada kuvveti bitinceye, takati ke- YARINKİ PROGRAM Rüstem uzaktan görünen gemile- usandık onun... ğına eğildi : 
velere uğrarsanız birçoklarına rast- silinceye kadar hasımlarını kovalar- Öğle neşriyatı: rI göstererek : Diye söyleniyordu. - Vcnedik tersanesinde esirler: 
larsınız. Kendilerini tanımasanız bi- lar, yakalarlar, bastırırlar, silahlarını Saat 12,30 plakla Türk musikisi, - Biraz sabredin, çocuklar! Murat Murat Reis bu kadının da dikkat- nasıl dnyak atarlar, biliyor musun· 

ı le, onlar size aşinalık ederler, hüvi- alırlardı. Hatta bazı babayiğitl~r. 12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak Reis geliyor .. ilk önce meseleyi ona le yüzüne baktı .. fakat, tanıyamadı. Genç kadın birdenbire şaşaladı: 
yetlerini ve şöhretlerini (!) bildirir- hnsımlarını bastırınca vurmaz, döv- ne~riyatı, 14 son. anlatalım .. ihtiyarı sorguya çekip - Sen kimsin? dedi.. burada ne - Hayır ... 
ler, ve dikine perdaha başlarlar. mez: 1 Askeri fabrjk';lar 1 iyice dinleyelim. Ondan sonra rei- işin var senin?.. Murat Reis gülümsedi: 

Ne diyeyim, Allah cümlenizi, per- _Allah belanı versin, haydi defol llAnlar1 simiz ne derse onu yaparız.. Genç kadın Rüsteme anlattıklarını - O halde şimdi öğrenirsin! 
dahçıların eline düşmekten muhafa- git buradan!.. Diyordu. tekrarladı. Ve kendi kendine söylendi: 
za buyursun!.. Diyerek kovarlardı. Kırıkkalede yaptırılacak inşaat. Murat Reis yetişmişti. Murat Reis: - Ben kadınları dövmekten hoŞ· 

Meyhnne kabadayıları da, şimdi· B b .~. 1 1 
k k . l Keşif bedeli (34499) lira (35) ku - İki gemi biribirine rampa edince, _ Şövnlyc Cinoyu ambara atın! !anmam amma .. bu kadın dayağı de-

yekadar portrelerini çizdiğim, yap- "ha ~:ıb~ıt ~r,kço .u çoc~ ' .ış. tkez- ruş olan yukarıda yazılı inşaat as- Rüstem· !!\ırat Reise sahilde gör - Diye bağırdıktan sonra genç !ı:a- ğil, öliimü bile haketmiştir .. 
tıkları işleri anlattığım kabadayı ga sa ı 1

' •
1 
er. esın emnıf etın~. a- keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü düklerini anlattı: dına döndü : Sonra birden soğukkanlılığını mil 

tipleri gibi, bunlar da büsbütün ayrı zahn1:1ış, t~evHı mlıbş k~,e _sayık"lmış ırer 1 satınalma Komisyonuncn 8/10/1937 -Cino isminde bir kaptan ile genç _ Yaşamak ister misin?.. hafaza ederek yelkencilere şu crrır: 
b. .. re "d" F k t b l 1 h ki şa sıyet ı. a u ı, ote ı er. mey- .. .. 15 k 1 . . k d k 1 dk d v "f d b •·erdı·. ır zum ı ı. a ·a , un ar a, a - h k b d 1 _ b k d h cuma gunu saat tc apa ı zarf ıle bır a ın ya a a ı .. ogru ı a c - El ette.. • · 
knten bnbayiğit tanılan, hiç bir za- an

1
e d ~ a ayı arı, uç eş a e yu· ihale edilecektir. \·crmiyorlar. Ne yapalım?.. - O halde hakikati söyle .. bu A - - Haydi, ensesini okşayın şu Jc9 

man falso işler, racona aykırı hare- ~a~ a. \tan ~~~;:A su~anırlar, ~dep- Şartname (1) lira (73) kuruş mu - Diye sordu. rap köyünde ne işiniz yardı?. dının .. 
ketler yapmıyan kimseler arasında sız enır er, u ancı an ° c şam kabilinde komisyondan verilir. Ta _ Murat Reis, ihtiyar kaptanın yü- - Bir kaza geçirdik .. gemimiz bat- Yelkencilerden ikisi, Muradın ~ 
cesaret, mertlik, ruhan, zahiren hay- bedava rakı içmek, kafayı kirişlemek liplerin muvakkat temınat olan zünc baktı : tı .. buraya sığınmıştık. misinde cellat vazifesi gören esıd 
siyet ve vakar bakımından dağlar ka- için yapmadık rezal~t, küstahlık bı- (2587) lira (46) kuruşu havi teklif - Cino .. Arşipildc iki yıl önce bi- - Sen de Cezayir kıyılarında kor- nişancılardandı .. genç kadının sırtı• 
dar fark vardı. rakmazlar, kad('hle.r~ kırarlar.' bar- mektuplarını mezkılr günde saat 14 zimle harp eden Venedikli şövalye.. sanlığa mı çıkmıştın?.. m çevirdiler ve tel kamçıyı Marya· 
Babayiğitler, gizli h"'llrnazlık bil- dakları, k~rafak~lerı ~teye ~-erıye f~r- de kadar Komisyona vermeleri ve Diye bağırdı. nın çıplak omuzlarında şaklatmı>'' 

mez, fiyakadan hoşlanmaz, sözünü latırlar, kendı filemınde gulen, eg- kendilerinin de 2490 numaralı kanu- Murat bu eski hasmını gözlerinden Gemiciler gülüştüler. başladılar. 
(!Sirgemez, alır almaz: !enen, içkinin vcrdığı tesirle haya- nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ve- tanımıştı. Rüstem dişlerini gıcırdatıyordu. Garip şey! Genç kadın dayak ye 

- Merhaba kör kadı! tm elemlerini, acılarını, keder ve saikle muayyen gün ve saatte ko _ Kaptan Cino adile ortaya çıkan Murat gemicilere emir verdi : diği halde sesini çıkarmıyordu. 
!Diyecek kadar doğru sözlü adam- mihnetlerini nvutmıya ve unutmıya misyona müracaatları. (6225). bu adamın da eski bir Türk düşmanı - Bağlayın şu kadının kollarını.. (Devamı var),,. 

~:~~ ~~:;ı:,ıı;::,r~::ı~~ıa:!~: !:~:,~,~:;·;::~:~ u::~:;~e~::;;'~~- "'1'""''"'"'"''"'llllllHllllllllUUA111um1111Ru11ıuuuı:""c'"""""ı;:"'"'"'A""'"'""'s"'""'"K"'' 1111tEıııımıııR1111nım~ı"'"'""''K"'"'"""ı"'"r"""''"'A"''""'"'A""""'"'TN'i"""""i"i~"A'"N'"L'"A'"R"'i"""""""""J~ 
lerinden haz almazlar, meyhaneleri 
haraca bağlnmnzlar, hırsız, yankesici Meyhone kabadnyıları çok kurnaz 
çalıştırmazlar, kumarhanelere pay- adamlardı. Öyle sayılı knbadayıla-
cı olmazlar, cart curtu sevmezlerdi. rın, atakların, kenclilerinin edepsiz- Cinsi Mıktan Talımin Hepsinin Muvakkat 

likleri knrşısında : Kilo Fiatı bedeli teminat 
'==' c 
ı::ı 

Çanakkale M~t. Mv. birlikleri için aşağ'ıda yazılı sabun satın alıo8: 
caktır. isteklileri ihaleden bir saat evvel ve ihaıe kanununun 2-3 üoCll 
maddelerindeki vesaık ile komisyona müracaat etmeleri. (387) (6050) Herkese, hatta küçük beylere, ha - -Artık çok geldın. Seni değil, ka- --

mm evlatlarına, sululara, çirkeflere, Kuruş Ura Lira 
(;> 

velhasıl bu kabil kimselere karşı 
hürmetle, insanca muamele ederler-
di. 

Sil:ıh taşımazlardı. Taşısalar bile, 
ötekifor gibi ikide birde çekmezler, 
bir soknk kö~esinde, bir dönemeçte 
gizlenip, boş avlayarak bir bıçak, 
bir kama sokmazlar, tabanca atmaz-
lar, son Jcertellc ~·cl\lncc ii:raka is-in, 
caka için, palavra için, göz korkut-

famızı dinleyeceğiz. Sesini kes, yok
sa marizine kayarım! 

. Tehdidini savuracak kimselerin 
akşamcılık yaptıkları meyhanelere: 
gitm('zler, etlıye sütHiye karışmıyan, 
gürültüden kaçan, köşesinde keyfı
ni tamamlamıya çalışan sessiz, snda
sız kalem cfendıl.erinin, Ç':?limsiz 
kimselerin devam ettıkleri nıeyke -
delere devam ederlerdı . 

Arpa 
Yulaf 

540000 
540000 

4 
4 

21600 
:21600 

Adanad::ıki Tüm Merkez kıtaat ve 
müessesat hayvanatının ihtıyacı için 
yukarıda cins ve miktarı yazılı ıki 

kalem vem alınacaktır. Şartname A
dan::ı.da Tüm Satınalma Komisyonun
d~ın hPdeJ.siz nlınabilir. Teklif mek-

1620 
1620 

------~ 
15-10-937 Cuma 15 ]. ~ 
15-10-937 Cuma 16 _.: N 

tup1arı ihale saatinden bir saat ev -
vel Satınalma Komisyonunn veril
miş olmalıdır. Eksiltmeye iştirak e
deceklerin Ticaret Od~ında mukay
yet olduklarına dair vesaik göstere
ceklerdir. c442> c6347>. 

• • • 

Nereye aid olduğıı kilo -
Kapalı Z. Çanakkale 34800 
Açık Gelibolu 4500 

Lira kuruş 
Teminah Tahmini F. 

1175 
1~2 

,,, . ' 
45 
45 

ihale tariht 

28.9-1937 
28-9-1937 

mak için havaya, boşn sıkmazlar, Buralnrda zart zurt oterler, sula-
t 1 k k nırlar, rezillec:ir, müşterilere nıusal- Kapnlı zarfla ihale edılecek olan am can a aca no taya gümlctive- ~ Bir milyon iki yüz bin kilo oduna 

talip çıkmadığından yeniden kapalı 
z::ırfla eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 27,000 lira ilk te-

Tumen birliklerinde mevcut 5520 a- ı tiyacı için açık eksiltme ile 10 bid 
det boş benzin tenekesi 22/9/937 saat kilo zeytin tanesi satın alınacııktıf· 
14,30 da pazarlıkla satın alıMcaktır. LMuhnmmen fialı 40 kuruş olup t~· 
isteklilerin tenekeleri görmek üzere tarı 4 ?in liradır. İlk teminatı 300 Jı·, 
her gün ve pazarlığa iştirak için belli radır. lhalesi 12/10/937 salı günü saB• 
gün ve saatte 83 lira temin::ıtlarile 15 tedir. Şartnamesi her gün J{ır!C· 
Lüleburgazda Tümen satınalma ko- lareli Tümen Satınalma Komisyo : rirlcrdi. lat olarak zorla rakı ısmarlatırlar, ıs- i4.0 ton oduna verilen fiat pahalı gö-

Pusuyn düşürülüp, gafil ~wlanıp marlamıyanların gozunün üstüne rüldüğünden yeniden kapalı zarfla 
bir kurşun tehlikeli bir yara açsa, yumruğunu aşkcderler, kafasını ya- eksiltmeye konmuştur. Tahmin edi-

1 
misyonunda bulunmaları. nunda görülebilir' İstekliler bcJll 

c433. c5317> gün ve saatte teminat makbuzlnrb'' 

bir bıçak barsaklarını dışarıya fır- rarlnr, bazan da şişlerlerdı. hm bedeli 16650 lira ilk teminatı 
fatsa, o halde yine boğuşmaktan geri (Devamı var) 1284 lira 75 kuruştur. Eksiltme 5 bi-

minatı 2,025 liradır. Eksiltme 5 Bi- * 
rinciteşrln 937 salı günü saat 16 da Çanakkale müstahkem mevki bir-

1111111111111u111111111111nıı11rnı1111Hu111111n1111111111111uı111111ı11nu1111•1111n1111U1n1111111111111111uuııuu11111111nuı.:111uıuınuıu1111111.., rinci t~Sfİ n 1937 Sa 11 günü S33t 11 de Erzincanda Tümen kı:ıragahındaki l likleri için 62 ton ve Gelibolu birlik
Askeri Satınalma komisyonunda ya- !erinin 3100 kilo pazarlıkla makara 
pılacaktır. Şartnameyi görmek is - salın alınacaktır. İhalesi 28/9/937 
teycnler 135 kuruş mukabilinde Er- salı günü saat 16 dadır. Taliplerin 
zincanda Satınalma komisyonundan 62 ton için 1070 ve 8100 kilo için 140 
alı:ıbilirler. İstekliler ihale günü Tc- liralık ilk tcminatlarile komisyona 

~ ..... ~. ..... . . . ' ,, . . .... . ".:'"'· .. - _,. ,·,· , .... ' 
' • ·"'P. . •• . ' -r..~ . . ,. . . . ' ... . f. . . 
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Senelik muhammen kirası 300 lira olan Karaaitaç pay mahalli için
de 1 numaralı ot deposu teslim tarihinden itibaren bir sene müddet
le kiraya ver ilmek üzere açık arttırmaya konulrı uştur. Ş/\rlnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 3 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat mektup veya makbuzu ile 29-9-937 Çar~amba günü saat 
14 de Daim[ Encümer.de bulunmalıdırlar. (6195) 

* *. ~yüp Tapu sicil Muhafızlığından: Eyüp camikebir mahallesi bos· 
tan iskele caddesinde bir tarafı tekke iki tarafı yol ile çevrili Müh· 
rişah sultan vakfından olan mektebinin idarei hususiye namına tescili 
istenilmekte ve tapu kaydı olmadığmdan tasarrufunun lesbit ve tev
siki için 29-9-937 Çarşamba günü öğleden evvel mahalline tahkik 
memuru gönderilecektir. Bu gayri menkul üzerinde her hangi bir 
ayni hak olmasından bulunarıların bu haklarını gösterir vesikalarile 
birlikte mezkur tarihe kadar Sullanahmetde ınulıafızlığımıza veya 
tahkik günü mahallinde tahkik memuruna müracaatla itirazlarını bil· 

dirmeleri ilan olunur. (B.) (6352) 

Türkiyedeki Hatayhlara 

Dahiliye Vekaletindan: 
ilan 

Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babalan Sancak arazisi 
dahilinde doğmuş olup la, Sancak Statüsünün meriyete gireceği 29 

Teşrinisani 1937 tarihinde 21 den aşağı yaşda bulunan kimseler, Bu 

Statünün 12 inci madclesi ahkamı mucibince, Sancak vatandaşlığını 
iktisap edebileceklerdir. 

Bu şartları haiz olanlardan sancak vatandaşlığım iktisap etmek 
isteyenlerin 29 Teşrinsani 1937 den itibaren sancağa gidebilecekleri 
ilan olunur. "3486,, "63::!9n 

~=================================== 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri 

C. 24 Beşiktaş, i<öyiçi 
köyiçi sokağı. 

Mah. 

No.su Nev'i 

eski iki dükkanı 
17,19,21 müştemil 

yeni konak 
7-9,52,56 

Depozitosu 
T. L. 

600 

Yeri yukarda yazılı gayri menkul peşicı para ile ve açık arttırma 

usulile satılacaktır. ihale 4~ 10.937 Pazartesi günü saat ondadır. istek· 

lileri n bildirilen gün ve saatte şubemize gelmeleri. 

Erzincanda Tümen karar~ahındaki 
As ~atınalma komisyonunda yapı-

lacaktır. Şartnameyi görmek iste · 

yenler her gün komisyondan para
sız nlıp görebilirler. İstekliler ihale 

güni.i Tecim ve Endüstri Odasınd:ı 

kayıtlı bulunduklorına dair vesika 

ıbraz edeceklerdir. Kanunun 32. 33, 

:M maddelerindeki eYsafa uygun ola
rak isteklılerin teklif mektupl::ırını 

.-ı/10/1937 saat 10 a kadar Tümen ka-

cim Odasında kayıtlı bulundukları- mürncaat1eri. .430 c6320• 
na dair \'esika ibraz edeceklerdir. * 
Kanunun 32, 33, 34 mnddelerindeki Eksiltmesinde talip çıkmadığından 
esasata uygun olarak isteklilerin ve- son pazarlığı 26/9/937 saat 15 te ya
rccekleri teklif mektuplarını 5/10/ pılacak olun Tümen birliklerinin 37 
9;37 günü saat 15 e kadar komisyon ton sadeyağın muhammen bedeli 
başkanlığına verilmiş veya posla ile 34040 lira, ilk teminatı 2553 liradır. 
göndermiş olacaklardır. c413> c6227 ~ 1 ş:ırtnamesi 171 kuruş mukabilinde 

rargahında As. S3tınnlma komisyo- * I komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
nuna vermiş veya göndermiş ola - Çanakkale Müstahkem Me\•ki Bir- j şartnamesini görmek üzere her gün 
caklardır. (415) (6229) likleri için kap:ıh zarfla 65000 kilo 1 ve eksiltmeye iştirak için belli gün 

* sığır eti satın alınacaktır. Sığır eti- j ve saatte teminatları ve kanuni ,·e-
740,000 kilo oduna verilen fiat gali nm beher kilosu 30 kuruştan 19500 

1 

sikaları ile Lüleburgaz Tümen satın 
görüldüğünden yeniden kapalı zarf- lira biçilmiştir. İhalesi 24/9/937 cu· alma komisyonundn bulunmaları. 
la eksiltmeye konulmuştur. Tahmin ma günü sant l6 da Çanakkale Müs- / * c43h c6319• 
edılen bedeli 16,650 liradır. İlk t<'mi- tnhkem Mevki Satınalma Komisyo-
n.,tı 12:>4 lira 75 kuruştur. İhalesi 5 1 · h 1 ı Kırklareli Tümen birliklerinin fü-

.. 
0 nunda yapılacaktır. isteklileri i a e-

Birinciteşrin 937 salı günü saat 10 da den bir s:rnt evvel teminat akçeleri l liyacı için açık eksiltme ile 10 bin 
Erzincanda Tümen ka"rargahındaki kilo çorbalık kırmızı ınC'rcimek sa-

ol"n 1463 lirayı ve ihale kanununun 1 tın alınacuktır. Muhammen fiatı ı 7 
Askeri Satınalma komisyonunda "·a- 2 3 ·· ·· dd ı · d k" esa"kle " ve uncu ma e erın e ı \• • ı kuruş 50 santimdir. Tutarı 1750 lira-
pılacaktır. Şnrtnamesini görmek is- bir saat evvel komisyona mürncaat dır. İlk teminntı 131 lira 25 kuruş -
teyenler her gün parasız alıp oku - etmeleri. c373> c5873•. tur. 1na1esi 9/10/937 cumartesi günü 
yabilirler. İstekliler ihale günü Te- * <>aat ıı dedir. Şartnamesi her gün 
cim Odasında kayıtlı olduklarına Çanakkale müstahkem mevkii için Kırklareli Tümen Sntınalma Komis-
dair Yesika ibraz edeceklerdir. Ka- 18 adet bıranda bezi 22/9/937 çar - yonunda görülebilir. İstekliler belli 
nunun 32, 33, 34 maddelerindeki e- şamba günü saat 16 da Çanakkale gün ve saatte teminat makbuzlarile 
sasata uygun olarak isteklilerin ve- müstahkem mevki satınalma lmmis- birlikte Komisyonumuza müracaat
recekleri teklif mektupları .5/10/937 yonunda pazarlıkla alınacaktır. İs- ları. 

gu··nü saat 9 a kadar Erzincanda Tü- teklilerin yüzde on beş tcminatlarile 
Kırklareli Tümen birliklerinin ih

tiyacı i\İn kapalı zarf usuliyle 65 bin 
komisyonuna vermiş veya posta ile meleri evsaf ve şeraiti İstanbul le - kilo nohut satın alınacnktır. Muham-
göndermiş olacaklardır. c412. c6226> \•azım amirliği satınalma komisyo- men fintı 11 kuru~ olup tutarı 7150 

men karagahmda Askeri Satınalma bernber belli saatte komisyona gel-

* nunda görülebilir. c432c c6318> 
lflHlllllftlllllUUllUIUUUHUtlUUIUlhC'UlUUlfllltflllllUIUllllUUtllttll1llllllUlllUlllUllt1Ul•111111111uuuııurnmı11uıuıuı11uıuııııunı 

Devlet Demiryolları 9 ncu işletme 
Direktörlüğünden : 

Muhammen bedeli 1300 lira olan 5 ton renkli üstüpü nçık eksiltme 
usuliyle 7-10..937 Perşembe günü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu işlet• 
me mübayaa Komisyonunda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 97,5 lira muvakkat teminntr ve kanunun 
tayin ettiğ'i vesikaları beraber alarak aynı güıı ve saatle işletme bina· 
sındaki komisyon Reisli~ino gelmeleri lazımdır. 

Şartnameler paruız olarak komis7on Reisliğinden verilm~ktcdir. "6324,. 

liradır. İlk teminatı 536 lira 25 kuru5-
tur. İhalesi 7/10/937 perşembe günü 
Eaat 15 tedir. Şartnamesi her gün 

Kırklareli Tümen Satınalma Komis
yonluğunda görülebilir. istekliler 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
\'esika ve teminat mektuplarmr ha
vi zarflarını belli gün ve saatten en 
az bir saat evveline kadar Kırklareli 
Sntınalma Komsyonuna vermeleri. 

Kırklareli Tümen birliklerinin ih-

le birlikte Komisyonumuza mürD • 
caatları. 

89~ Kırklareli 'fümcn birlikleri için ~ti 
t•ksiltme ile 10 bin kilo yemeklik ye, 
mercimek satın alınncaktır. MuhnJ11' 
men fiatı 13 kuruş 50 santim olup tı.t• 
tarı 1350 liradır. İlk teminatı 101 Ji.!B 
25 kuruştur. İhalesi 13/10/937 ç.!lf~ 
şamba günü ı:;aat 15 tedir. Şartname 
her gün Tümen Satınalma Konıis!l~ 
yonunda görülebilir. İstekliler bC·ıe 
gün ve saatte teminat makbuzla~ı • 
birlikte Tümen Satınalma KoD115 

yonu Reisliğine müracaatleri. 

Kırklareli Tüm~; birliklerinin i~~ 
tiyacı için kapalı zarf usuliyle 60 b~ 
kilo pilavlık pirinç satın alınacakt · 

ıı.ı
Muhammen fiatı 2~ kuruş olup osO 
tarı 14400 liradır. Ilk teminatı ~. 0a liradır. İhalesi 8/ 10/937 cuma C11 •• rı 
saat 14 tedir. Şartnamesi her gll, 
Kırklareli Tümen Satınalına :I{~cr 
misyonunda görülebilir. iste!d1 

kanunun 2 , .e 3 üncii maddelerind~ 
ki vesika ve teminat mektupJntı 

havi zarflarını belli gün ve sıı~t~~ 
en az bir sant evveline kadar Turı .. 1 ıe• · Satınalma Komisyonuna verrrıe 

. . ilı' 
Kırklareli Tümen birliklerınırt bill 

tiyacı için kapalı zarf usuliyle ıo r.(ı.l' 
kilo zeytinyağı satın alınacaktlf· af1 
hammen fiatı 66 kuruş olup .ttı~ıt'· 
6600 liradır. İlk teminatı 495 ıırn ı6 
İhalesi 12/10/937 salı günü saat eli 
dadır. Şartnamesi her gün }{ırıdıırdll 
Tümen Sat_ınalma Komisyon~ v~ 
görülebilir. Jstekliler kanunun. ıe· 
3 üncü maddesindeki vesika ve ,,ı 

narı 
minat mektuplarını havi zar .1ı b" 59• 
bellı gün ''e saatten en az ır ~<' 
evveline kadar Tümen Satınalrrı;8,. 
misyonuna \'ermeleri. c441 • c63 ..... 

"""''''"''''' UllllltttlllllUlllllllJltlllltlllllllllllllllllltlllllttlll~ 

itizar doıı.ır• 
Yazımn;ın çokluğundan ...... 

~ j..:O•• 
(6 ölü var) tefrikamız bugun 
mamıştır. Ôzlir dilcriı. ~ 
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''Rauf kaptan Averof'a hücum 
etti, f kat yarıda bıraktı ! ,, 
Basra süvarisi Cemil kaptan tarihe 

meçhul bir hakikati ortaya 
tama mile 

atıyor 

Amiral hücum emrini ani vermemiş, 
harp planında bu önceden tasarlanmış!.. 
11 

[.Blugilrı Balkan Deniz harbine ait 
ot arın .. 

1ıinıı . ve mu§ahedelerin en mü .. 
Yor ennden birini daha neşre ba§lı
"'id uz. Iiatıralann sahibi Basra tor-
e osu ..,;:v . . C . 
Cenq ""' ansı emıı Kaptandır. 
taı··zı Kaptan bu muharebede müs-

.ı To,....,;d F Tta f · .11• o ılotillası ]cunıa:ıdanı 
Pi;ı Kaptanın emrine verilen tor
har00. !P'Upu. içinde vazife almt§ ve 

ın en m"h . mah 1ıa . u eyyıç, en rem saf-
tir ~~. sa~neleTini müşahede etmiş
<ıtkk:z~erı ve müşahedatı çok şayanı 
?ıilikl ttır ve tarihe ı§tk verecek ye
den· erle doludur . .Bilhassa Balkan 
en ~z harbini kaybedİiimize sebep, 
1ıu Cl§ta Rauf kaptanın, Amiralın 
?ıı ~nı. emrini yerine getirmedigi 

unakn"a cd'ld' -· .. B .. 1.:aJi.rl ~ ı ıgıne gore asra su-
ZilJad nın bu. yoldaki be1Jaııatı da pek 

e enteresandır.] , 
••• :n; Osrna~lı İmparatorluğunun 

Çer· ?n harbıne hangi feci şartlar i
ka~SUıde gi~diğini birçok emekli ar
hed Uşlarım ızah ettiler. Bu muhnre
rak \ Basra torpidosu süvarisi ola
de ~undum. İmroz muharebesin· 
birı:usta~n filotillada, Rauf Beyle 
için !e ~ucum hareketini yaptığım 
le}if §hmdıye kadar neşredilen muh
&Öj'} atıralarda gizli kalmış, hatta 
lliıv enıncmiş birkaç noktayı da ben 

t e edeceğim. 
nanlllroz muharebesinin Osmanlı do
~afe~ası lehine mükemmel bir deniz. 
ken r~ temin etmesi pek mümkün i
iı"h c unu ne suretle kaybettiğimizi 
tn ... den arkadaşlarım, Amiral Ra-

.. ın m·· . llaur B usaı~. bir fırsatı kollayar::ık 
ili n eye hucum için emir verdiği
e~ti a~f "BC'yin, işaretle verilen bu 
cunı Cormcdiğinden bahsederek hü
llan a geçmediğini söylediler ve do
ltıbe~arnız önünde döndüğü feci a
fırsatıcn Averofun ancak böyle bir 
durd; kurtulduğu noktası üzerinde 

:Barbar. Bence dava bu değildir. 
tıin g .. a~o:a çekilen hücum işarcti
bırak ~l'tilup görülmediği bir tarafa 
bir n~:;ak keyfiyet büsbütün başka 
çurıku adan tetkik edilmelidir. 

hücum • ınevzubahs olan torpido 
fırsatt u ... R?miz Beyin müs::ıit bir 
bir e ~ ıstüade ederek verdiği ani 

mır de"nd· ten e g ır. Bu hücum harp-
tnuha;v~ kararlaştırılan tabiye ve 
\•c terı~~ Şeklimizde tasarlanmış 
o hucum tunıza idhal edilmişti. Ve .. 
~anınd Yapılmış, fakat Averofun 
ıörün a~ b~unan beş bacalı kruv::ı
tanın ~~ınden ürkülerek Rauf kap
r~keu:: ız kerte iskeleye açılma ha
baştan Yarıda kalmıştır. Vakayii, 
d linı .. başlıyarak şöylece hu1;!s::ı e-

ltAUF KAPTANIN KU-
:OonantiANDAN OLUŞU 

hitan ve~ seferde bulunuyor, za
Çıltnak 

1
• • rat arasındaAkdenize a-

l çın m"b ar cer u ahasc ve münakasa-
r 1 <'j'an edi i · 1 ecek Yor, stanbuldan ve-
3 t... açılına cm . b kl . d "'-<tnun rı e enıyor u. 
nanrna a uevvcı 328 salı akşamı do-
din· na filotiU • 

c:ıarı l\i·ı asına mensup Ya-
~asra ve ~ let, Muaveneti Milliye, 
tıleri bi aşoz torpidolarının süva

llah..: rer telgraf aldık 
t ·•Ye N · . 
elde he ezaretinden verilen bu 

ll'ıız men do • "e İst nı:ınrnadan ayrılma-
~~~llej'in k~nbuldan hareket ile Ra
~.1g ediliy mandasına girmemiz teb-
·ıl t 0 r ve is · · 
1. Orpido f' mımızin de müsta-
c ıliYora ılotillası olduğu teyit () u. 

ba zaman 'Y d. • 
1l ~1 liarna· n ıgarı Millette Yüz -
~~· l3asraıda M~aveneti Milliyedc 

V:ır· a. da \'üzb Yuzba~ı Cemil, Ta • 
h~ bulunu • aşı Ernın Beyler sü -
.Qız d ~ orduk 

Ve ~ erhaı · 

fında epeyce münakaşa yapmış, fa. 
kat bir türlü asıl sebebi kestiremc -
miştik. Hamdi Beyin bir izahı bize 
bunu öğretti. 

O vakit mütehassıs sıfatile bahri· 
yemizde bulunan İngıliz Amiralı 
Limbos Paşa, Nazıra yaptığı bir tav
siyede: Yunan donanmasına karşı 
foikiyet temıni için tek çarenin, A
verofu hattıharp harici çıkarmaktan 
ibaret olduğunu, bunun içın dC? iti
mada değer si.ıvarilerin kumandasın· 
daki dört dcstro.Yerdcn mürekkep 
biı filotill5. tertip cdilmcsinı, ve gö
züni.ı budaktan sakmmıyan bir kom
modorun emrine verılecck bir filo
tillü i1e Averofa ilk karşılaşmada 
hücum cdıle:rck torpıdo atılmasmı 

sbylemış; I.löhriye Nezareti de bu 
tDvsiyeye tebcan nnlattığım şekilde 
h mrn bir iılotıllfı yapmış. ve kom
modorluğunu da Rauf Beye vermiş 
idi 

İLK EMİR 
Donanmanın torpido fılotııı:ısı 

kommodoru bulunan Rıza Bey bu 
dört gcrnınin kendısinden ayrılışına, 
hele Rauf Beyin böyle ;müstakil bir 
vazife \·c fırka ile muhim bir vazife 
başına geçirilmesinden h1ç hazetme· 
miştL Rauf Beye \'C hatta bıze muğ
ber olmuştu. 

Rauf Bey, kommoclor;uğunu ele 
alır almaz bize \•erdiği ılk Lmri şu 

oldu: 
- Çocuklar, Maı maraya doğru bir 

seyir yopacağız, gcmılerin kabiliye
tini ve manevra kudr<!tlerini göre -
ceğim ... 

Ve başta Yadigfır olmak üzere he
mc:>n Marmaraya harcketımi7.i cm -
retmişti. Yadigara binerken Rauf 
Beyin yanında iki si\'il ecnebi bulu
nuyordu Bunlar da gemide l:aldı -
lar. Kommodor, müstakıl fiJotılladn 
mallım ve muayyen işaretler kulla· 
nılmıyacağını, clırektiflerin ~ alnız 

kendi hareketinden ibaret olduğunu, 
fılotıllada mevcut bulundukça her 
manevra ve harp sahasında yalnız 
kendi hareketini taklit etmemızi ve 
bu noktaya fazln ehemmiyet \'erme
mizi emrettikten sonra dört gemi, 
Geliboludan Şarköve doğru prova 
hattında seyre başladık. 

Gelibolu önlerinde Rauf Beyden 
telsızle bir emir aldım : 

Bu emırde hulasaten : Şarköyle 

donanma araı>ında muhaberenin ke
sildiği. Şarköyün Bulgar işgali altı

na girdiğı zannedilmekte olduğu, 

hemen oraya gidip vaziyeti anlaya· 
rak kendisine haber vermem bildi-
-riliyordu. 

ŞARKÖYDEN DÖNÜŞ 

lan feci akıbetini tesri için filotillfl 
hücumu müessir bir amil olacaktı. 

Fakat bu ikinci derecede kalır; har· 
bin siklet merkezi ana filoda idi ve 
bu filo, müessir nteşi altında A vero
fu susturmuş ve felce uğratmıştı. 
Zafer yüzümüze gülüyordu; zafere 
yüz çevirdik ve geri döndük. Neden 
ve niçin? Bu suçu işledik, mağlüp 

düşmana nman verdik. Neden, Mon
dros sa\•aşına çıkmak için tam bir ay 
bekledik. Donanmamız birkaç gün 
içinde eksiklerini tamariilardı. Bir 
hafta sonra çıksaydık şaşkın düşma· 
nı nerede bulsak tepclerdik. O kadar 
şaşkın ki bizim Ataşenavaldan din
ledim, bizzat Konduryotis kendisine 
batta Türkçe olarak aynen söyle -
miş: 

- Donanmanızın mütekasif ate
şinden deli divane oldum. 

Bence Balkan deniz harbinin gizli 
kalan sırlarını bu soruların cevap· 
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Türk futbol üne suikast yapılıyor ! 
------------------------------~ Bu günkü şerait içinde futbolun ilerlemesine 

kat'iyen imkan yoktur .---------------.__ __________________________________ __. __ ~~ 
Bu suika tlar 

can çekişen 
lüzumu rı 

- Şu maçı idare ediver. .. 
Demek, bu kadar basit ve mes'u

liyetsiz bir iş. 

Doğu rnuhtelitinin ikinci maçında 
da hakem sokak kıynfctile ortaya 
çıkmıştı ve oyunu (koşamadığı için) 
takip edemiyordu. Yan hakemleri 
de yine saha kenarından tedarik e. 
dilmişti. 

Bu şekilde başlayan maçın ciddi
yeti kalır mıı 

il •• n eçmekve 
urtarmak 

? 
• 

aya an 

M. K. 

• • 
1940 olimpiyadı 
1940 olimpiyadı Jnpon organizas

yon komitesi, Japon hükiım<:-tinin, 

şimdilik her hangi bir mnli yardımda 
bulunacak vaziyette olmaması sebc-

fstanbu) Leyli Tıp ta'lebe yurdu talebesi için alınacak 1000 addet 
kasket açık eksiltmeye konmuştur. 

l - Eksiltme: Ca~aloğlunda lstanbul ~ıhhat ve fçtimai Mua~enel 
Müdürlü~ü binasındaki komisyonda 29.9.937 Çtırşünba günü saat 14 
30 da yapılacaktır. 

2 - Muh:ımnıen fiat: Bir adet kasket için 115 kuruştur • 

3 - Muvakkat Garanti: 86 lira 25 kuruştur. 

4 - istekliler şartname ve nünıuneyi lıergün Çemberlitaş cı\'annda 
Fuatpaşa türbesi kaşısında Leylt Tıp talebe yurdu merkezinde 
görebilirler. 

5 - isteklilerin Cari seneye aid Ticaret odası vesikası, 249;) 
sayılı kannnda yazılı belgeler \'C bu i~e yeter mu\·akkat garanti 
makbuz veya Banka mcktuplariyle birlikte belli gün ve saatte komis· 
yona gelmeleri, 116094" 

Üniversite 

lstanbul Leyli hp talebe yurdu talebesi için (1000) takım elbisenin 
imali kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
l - Eksilme: Cağaloğlunda lstaobul sıhhat ve içtimai muavenet Mü
dürlüğü binasındaki komisyonda 29°9-1937 Çnr~amba günü saııl 15 
de: yapılacaktır. 

2. - Muhammen fi} at: bir takım elbise için (900) kuruştur. 
3. - Muvakkat garanti: (675) liradır. 
4.-fstekliler Şartname ve nümuoeyi her gün Çenberlitaş civnnndı 

leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. 
5. - lstek\ilerin cari seneye nid ticaret odası vesikası. şartnamede 

yazıh diğer vesaik, (2490) sayılı kanunda yazılı belgeler n bu işe 
yeter muvakkat gar.!nli makbuz veya bıınkn mektuplarilc birlikto 
mektuplarını eksiltme saatinden bir snat evvel komisyona vermeler;. 
(6095) 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun- ji11356 Hicri 

1 

1353 Ru~-: 
dan: ı~ R 

ı ecep Akustos 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 1 ! 1 

paraya çevrilmesine karar veril'cn. : 18 8 
Beyoğlu Altıncı daire Kıbleli cadde· ı I Yıl 1937, Ay 9. Gün 264, Hızır 139 

si Aseo han birinci katta masa, kon- ; 21 EylQI : Sah 1 

sol, sandalye gibi 100 lira kıvmet -ı 
J I' takdir edilen ev eşyası 23/9/93? ta- ı ı 

rihli perşembe giinü saat 15 - 16 ya 
111------------.----

kadar birinci açık arttıma surctile 1 Vakitler 
paraya çevrilecektir. O giln kıymeti 
muhammenesinfn yüzde yetmiş be-

Vaıati 

... cJ. 

Ezanı 

... d. 

~aur nur Beyi d~nanm~dan ayrıldık, 
llıod l3ey iki .. eklemıye başladık ... 
llido~rluğu al~n sonra geldi, kom
idare Uk 1'11iistak·~ ~erilen dört tor
llc "' Ye basl"d ı f ılotillayı sevk ve 
h "'n ı:ı :ı: .. ı. Ha a· 

Derhal filotilladan ayrıldım ve 
tam yolla Şarköye gittim, Orada 
Kaymakamı gördüm. Her şey nor
mal idi. Geriye döndüm. Akşam ü
zeri filotillôyı buldum ve iltihak et
tim. Ben daha sıraya girmeden Ya-
digar bir işaret kaldırdı. ları aydınlatır.> Yakında futl:iol mevsimine girece· 

I. . ·a· Dr. Rusçuklu Hak1~ı gviz Futbol me simı' g· v. d 
şini bulmadığı takdirde 2!J/9/9?.7 ta
rihli çarşabma günü saat 15 - 16 ya ı 
kadar ikinci açık arttırma suretile 1 

Güne~ 

Öğle 
ikindi 

5 46 
12 07 

11 36 
5 57 

••aut l>arti ark d m ı Bey, Rauf 
dar ~Y 'Yaa· a. aşı idi. Bu sebeple 

~~~l'llisi inr~garı Milleti kommo
ttı.1t11 ll1 \ıe b 

1 
ap etti, orada kaldı 

f'} ol\lZa Be • 1 otıua.ıı . Ylerle ben, müs-
n ıhdas sebebi etrn-

şarctın manası şu ı ı : ............................................... ........• · v ne ırccegız er-
28 - Basra: Kolağası Cemil. Ertuğrul Sadi Tek ken yeniden karşılaşacağımız birçok 

- Şimdi torpidolarını çekmekte Bu gece (SUADİYE) plajında (A- hadiseler malfımdur. Futbol sahası 
olduğum hedefe endaht et. Talim man hanım sus) ve {Kılıbık), Cu • olarak elimizde bulunan ü9 yerden 
başlığı ile. martesi (Büyükdere) aile tiyatro • ancak bir tanesi futbol oynanabne--

Dürbünle bakınca, Yadigarın ar- sunda. cek bir vaziyettedir. Onun da uzak· 

paraya çevrilecektir. isteklılerit• ay

ni gün ' 'e santte mahallin<le hazır 

bulunacak memmuna müracaatleri 
ilan olunur. - . -

li 34 9 24 
18 09 12 03 ı 
19 43 1 31 
4 06 9 5~_J 

Akşam 

Yatsı 

ı ı imsak 
il --
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1 . Arzu edilen mık
darda en büyük sipa
rişleri dahi en kısa 
zamanda karşılaya
bilecek şekilde terti
bat ahnmıştır. 

2. En küçük boydan 
başlayarak 1,oox1,so 
eb'adına kadar olan 
bayrakların av yıldızı 
natürel yani kendin
den dokunmuş ola
rak ımaı edflebllir. 

3. Ankara, lstanbul, 
BeyoQlu ve lzmir Yer
li Mallar Pazarlarında 
siparış kabulüne 
başlanmıştır. 

4. Kanuna uygun 
surette bayrak al
mak isteyen Devlet 
daireleri, Belediye, 
Mektep ve bilumum 
Müessesat ve sair 
müşterilerin 

MÜRACAATLARI RİCA OLUNUR 

.-.. mm ...... -. ......... ___ _. .... __ ........................... . 
Nişantaeında Tramva!I ve Şekayık Caddesinde :. 

1-v-at_ı_ıı 1 I Ş 1 T R A K I l I S .S 1 IGünduiiül 
ANA • iLK ORTA - LiSE KISIMLARl 

Kız \'e erkek öğreniciler için yanyana \'e geniş bahçeli iki !!inada ayrı YA Tl teşkılatı vardır. Fran
sızca, Almanca, lngilizce kurlarına dokuz }a~ından ba~lıyurak bütün öğreniciler iştirak edebilirler. 

Okul her v,ün saat 10 - 17 arasında nçıklır. Te!don : 42517 

1 MUHASİP ARANIYOR 
Tıcrıri müesseselerde bulunmuş 

t<>cr übe görmüş, usulü muzaafnya 
fışina bir muhasibe ihtiyaç oldu -
ğundan isteklilerin Sirkeci Orh::ı
niyc caddesi No. 28 otomobil leva-

1 

lzımntı satış mağazasına müracant
hırını rica ederiz. 

............ 5all!lllllllil!mlmm:mırı 

ı ..... , Kimyager""0•ı 

ı H·· dd. ı ı usame ın ı 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı 1 Bilumum tablilat. Eminönü Emlak ı 

ı ve Eytnm Bankası karŞ\sınd:ı ı 
izzet eey Hanı. ı 

ı .......................... ı 

lstanbu S!hhi Üesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
İstanbul Ley't Tıp ;falebe Yurdu la!ebt::.i için 6000 çift çorap açık 

eksiltme•re konmu"tur. 
1 - Eksiltme C~ğ'\loğlunda lstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet 

Mudurlüğü birıas.ndaki komisyonda 29·9-937 tarihinde çarşamba 
günü sant 16 dıı yapılacaktır. 

2 - Muhıtmmen F:nt: Bir Çift çorap 30 kuruştur. 
3 - Muvakkat Garanti: 135 liradır. 
4 - istekliler şartname ve nümuncyi hergün Çenberlitaş civarın 

da fualpaşa türbesi karşısında Leyli Tıp Talebe yurdu merkezinde 

görebilirler~ . 
5 - lsteklilerrin cari seneye aid Ticaret odası vesikası, 2490 sayılı 

kanunda >'azılı belıele~ ve b~ işe yeter muvakkat garanti makb11z 
veya banka mektuplariyle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri." 

. . "6097» 

l-lcr bnnyodaıı sonra saçınız 

BU ŞEKLE GİRERSE 

BRiYANTiN PERTEV 
. 

onları düzeltmeyi temin eder. . ........................ . 
ı Zülırevr ve cild hastalıktan ı 
ı .. : 
ı or. Hayri Omer ı 
ı Ôğlcden sonra Beyozıu Ağacami ı 
ı karşısında No. 313 Telefon: ı 
ı 43585 ı .......................... 

Modellerimizi kopya, biçi ıni
mizi taklid ediyorlar. Birinci 
nevi lngiliz kumaşlarından 
KADlN, ER:<EK \'e ÇOCUK
LARA mahsus trençkotlar. 
muşambalar, koverkotlar ve 

~-G-~---m-,-~--k~M~u-h_a_f_a_z_a_G~e-n_e_l~~~·~~--oans meraklılarına 

Komutanhğı lstanbul satınalma müjde 

gabıırdin p ardesülerin zengin 
çeşidlerini ucuz fiat ve şerait. 
le takdim ediyoruz. 

Komisyonundan: En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 
ı - Alman yapısı motörlere aid yedek parçaların 23-9-937 Per• renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

şembc günü seat 15 de kapslı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. ile vakit kaybc' neden dans pro • 
2 - Tnsınlanan tutarı "5876,.lira "80,, kuruştur. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

fcsörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Ağız bütiin mikro lara 
daima açı b · r kapıdır 

Ve unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

dif tcri, bademcik, kızamık, cnflocn
za, ve hatta zarürricye yol açtıkları, 
iltihap yapan diş etlerile köklerine 
mide humması, ap:ındisit, nevraste
ni, sıtma ve romatizma yaptığı fen
nen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve sağ
lam dişler umumi vücut sağlığının 
en birinci şartı olmuştur. Binaena
leyh dişlerinizi her gün kabil olciu
ğu kadar fazla - Hiakal 3 defa - .. Rad
yolin~ diş macunile fırçalayar:ık sıh
hatin izi gnran ti edebilirsiniz ve et
melisiniz. Bu suretle mikroplan im
ha ederek dişlerinizi korumuş olur
sunuz. Sabah, öğle, akşam her ye -
mekten sonra 

diş macunile dişlerinizi fırçalayınız 
~ 

Neşesiz ve K1rgin 
BAŞI, DiŞLERi AGRIYOR 

Halbuki bir tek _.. 

GRiPil1 ______________ , _____ __.,,._ 

Alsa bütün 
ağrıları geçerı 

rahat eder-

Ağrılar .. Ronıatizma - Nezle - Grip 

Karşısında deihal ric'ate mecbur 
olur.İcabında günde 3 kaşe alınabili1 
==================================~~ 
1 

, V:I tl:ÖZA PATI 
. ' ~,.. -.~~< . . . . . . ' 

• . . N' • 'N;. ~ ... ....) . ~ • • 

Antivirüsle tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının ::ıra11ndaki kaşıntıları 

dolama, meme iltihabı \'e çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tırat 

yaraları, <'rgenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin ede 

Şark Espençiyarl Lfiboratuvarı, ISTANBUL _J 
'E::~ii:Ui:;:.l!llli!lll~~llll~~~~~;ı;ım~fliZJd il ~ 

İsta bul sıhhi müesseseler 
Artt rma ve eksiltme 

I(omisyonundan: 
lstarıbul Le} ii Tıp Talclıc Yurdu lalel;esi için *576,, atlet paltoııll" 

imaii açık eksiltmeye konmu}tur. · 

1 - Eksillmr: Cağaloglunda lstandul sıhh:ıt ve içtimai mua\•elle~ 
müdürlüğü binasır.claki komisyonda 29.9.937 Çarşamba gür.Ü sıı~ 
"15., ''30,, da yapılacrıklır. 

2 - Muhammen fiyat: bir adet paltonun imal fiyatı: "535,, t.;urıır 
tur. 

3 - Muvakkat garanti; "252., lira "72" kuruştur. 

4 - istekliler nümune ve şartna.meyi. her gürı Çenberlitaş ci'lı1~ 1~0 
da Fuat paşa türbesi karşısında leyli tıp t.alebe yurdu merkeı•0 

görülebilir. 
- . de 

5 - isteklilerin Clri ~eneye aid ticaret o::lası vesikası, şartnaınes111 
, 

yazılı vesaik, "2490,, sayılı kanunda yazılı belgeler ve btı işe ye~e 
muvakkat garanti makbnz veya banka mekteplarile bidiKte k0f1l'~ 
yona gelrrı:lerl. "6v96,. __,/ 

----··----------------------------
KÜÇÜK AMELE VE TEZGAHDAR Sahip ve BG.§ Muharriri: 

ARANIYOR Etem izzet BENJCE 
Kız ve erkek çocuk amele ile orta . ..,J: 

tahsili bitirmiş çalışkan bir tezgah- Neşriyat ve Yazı işleri .Mııdtı 
MÜSA Vl CiNSTE iSE ..• 

DAiMA ÜSTÜNÜZ. 

Baker Mağazalar1 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 441 liralık vezne makbuzu veya 
banka mektupları ve kanunr vesikalarlle birlikte o gün eksiltme saa. 
tinden bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Galatada eski ithalat 

Gümrügü binasındaki komutanlık satınalma komisyonuna vermeleri."5904,. 

tar aranmaktadır. /. s. ADAM _/ 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • Lisan bilenler ve evvelce alışmış -----·· . 

sında Topçekenler sokak No. 31,. ı olanlar tercih olunur. Bah~ekapı ------ ~1 

~:..-mci kat. Hasan deposuna müracaat. 1 
Basıldıgı yer: Ebüzzı 


