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eynelmilel vaziyetin vahameti artıyor 

, İtalyanlar, ikinci bir 
devlet olarak kalınca 
Bu, kontrol değil, italyaya 
düşmanlıktır, diyorlar 

İngiliz-Fransız anlaşması, İtalyanlar 
·gibi Almanları,qa· düşün~ 

dürmiye başladı 

B ir tahtelt>ahirin savurduöu torpi l denizin üstünde seyrederken ..• k 0 r 5 a n l ı k ııııııııııııııı!ıııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııı~ıııııııııııı~ııııııııııııı!'!ııı"'ııııııııı 
n· - ısmet ınonu 
ır maske imiş, A k •d• 

büşınanlık imiş.. n araya gı ıyor 
norn ter a, 21 (Hususi) - Nyon Kon-

1\}(~nsı~ın malıim olan kararile İtalya 
let ~nızde ikinci dere~de bir dev
tn_ 

0 
arak İngiliz ve Fransız teşriki 

:' '\!Sa· · 
1•~· lSındcn hariç kaldıktan sonra 
""-l'a ı lfıe(t n arın İngiltere_ye ka!§l besle- ·~ 

ilrtlll e olduğu düşmanlık yeniden 
h ıştır. 
'lU d .. 

llın uşrnanlık İtalyan matbuatı -
tnaıc~eşriyatından çok iyi göze çarp· 
lı~d adır. Bu gazetelerin hep bir a
tarıs~n ~azdığına göre Nyon Konfe -
"~h Sözde beynelmilel vaziyetin 
t arneu . b ır. ~ nı ir kat daha arttırmış • 
iti: u gazeteler hul:isatan diyorlar 

~.\Jcd . 
bir it . enızde korsanlığa karşı teda-
tn~lt lıhazı sözü bir maskedir. Bu 
l'İltrı· eni? altında İtalyaya karşı çev
!lir .• ış bır aleyhtarlık gizlenmekte -

Dün 
~ayarla 

akşam . Heybelide, Celal 
birlikte yemek yediler 

İtalya -İngiltere 

Anlaşmak için 
yeni bir teşebbü 
yapılıyor 

(Hususi) - İ
talyanın İngil-

tere ile anlaş
mak için tekrar 

gayret sarf et • 
) il tiği anlaşılmak

tadır. Alman • 

yanın tesir .le 
. . ' 

bıle olsa ltal-

yanın anlaşma 

kapılarını ka -
pamaması Lon_ 

M. Çember/ayn drada mem
nuniyet uyandırmıştır: Hatta İn-
giliz Başvekili Çemberlaynin İtal
ya Başvekili Musoliniye, Bcrlin 
seyahatinden önce, yeni bir mek
tup gönderip İngilterenin sami -
miyetini tekrar edeceği söylenmek 
yanın tesirile . 

_______ ., 
· Dünyanın ne 
Meşhur dansözü 

Espano Rusyada 
nasıl öldü? 

Dans oz Espana 

Brüksel, 21 - Dünyanın en meş -
hur art ti Espananın Rusyada öl
düğü neşredilmektedir. Bir rivaye
te göre bu güzel, zengin, genç artist 
casusluk ediyordu. Espana Avrupa
dn ve Amerika.da son derece sevilen 
takdir edilen, hayranları olan b.İıi' 
ar tistti. 

Anlaşma bu 
Günlerde kabil 

... 

T ARIH KURULTAYI 

T oplanlısına 
devam edecek 

Ecnebi profesör ve alimleri muh
telif tarih tetkiklerini bildirecekler 

ATATORK, tarıh kuru ltayında 

Tarih Kurultayı dün Ulu Önder 
Atatürkün huzurunda içtimada b u
lurunuştu. Bu içtimada Başvekil İn
önü ve Celal Bayar da Atatürkün 
localarında idiler. 

Kurultay bugün saat 14 te tekrar 
toplanacaktır. 

Evvela dünden kalan \·e Doktor 
Arif Müfit Mansclin ve Saffet Engi -
nin tezleri okunacaktır. Sonra da 
sır asile; Prof. Yusuf Ziya Özer son 
arkeolojik hadiseler ve subarlar, 
Prof. Myres, Yunanistan, İran ve 

Beni İsrail, Prof. Abdülkadir İnan 
Pazirik hafriyatı, Prof. Dr. Schede 
Anadoludaki Yunan ve Roma hara
belerini araştırma metodu, Prof. Von 
Der Osten Anadolunun milattan ön
ce üçüncü bin yılı, Prof. lviarintatos 
ikinci bin yılda Girit ve eski Ana 
dolu dünyası, Dr. Bittcl Prcistorik 
devirde .A.nadoluda ölü gömme ndet
leri, Prof. Güterbock Etilerde tarih 
yazıcılığı, Dr. Brandenstein Türk di
lile Etrüsk dili arasındaki gramer 
yakınlığı tezleri okunacaktır. 

Hava hücumu 
Koca bir Şehir bomba yağmuru 

altında ne 
müthiş anlar 
-------------------

geçiriyo!J 
O 1 k Nankin, 22 (A.A.) - Fabrikaların, 
ıamıgaca gemilerin düdüklerinin velvelesi, sa-

Roma, 21 (Hususi) _ İtalyanın i- at 10,10 da Japonların hava hücumu-
leri gel~n gazetelerinden ,Tribuna>, nun başlamış olduğunu bildirmiş ve 
!ngiliz-Italyan anlaşması bahsini tet- halk, derhal otomobil, araba, kam -
kik ederek yazdığı bir makalede va- ~on ve saire gibi bütün nakliyat va
ziyeti şöyle görüyor: sıtalarını istimal etmek suretiyle 

,İngiliz - İtalyan münasebatı ye- tayyare hücumlarına .karşı siper al
arada niden buhrana girmiştir. İtalyanın mıya koşmuştur. Sokaklarda insan-

Akdenizdeki korsanlık aleyhine alı- lar, delicesine koşuşmakta idiler. 

. ' . 

ikinci) v e Erkanı harbiyesr 
ve Kaoateııo 

milerinc musallat olan tahtelbahir -
lcrin mes'ullcrini araştırarak iki 
Sovyet tahte1bahirinin Akdenize çı-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Nevyork, 20 - 1937 Amerika gü
zellik Kraliçeliğine seçilen Betti, 
babasının ısrarı üzerine bu kraliçe
likten istifaya mecbur olmuştur. 

Buna sebep Kraliçe olur olmaz bu 
on yedi yaşındaki sarışın güzelin 
yüzlerce ziyafet, davet ve toplantıda 
bulunmak yüzünden bir haftada 5 
kilo kaybetmesidir. 

Fakat Betti şimdi de o kadar çok 
ağlıyormuş ki, bu ıstırap sonunda d:ı 

1 
beş kilo kaybetmesinden korkulu -

• yor. 

nan tedbirlere iştirakini temin için Bu ilk i~aretten sonra saat 10,30 da 
gayret edilmesi ihtimalleri bertaraf, ikinci bir müstacel tehlike işareti ve
bugün siyasi hava gitgide tazyikini rilmiştir. Tam bu sırada on üç Çin 
arttırmaktadır.> '" tayyaresi havalanarak Japon tayya-

Muharebede ölen kocası· 
n ın yakı l an cesedinden 
çıkarı lan kül önünde bir 
.Japon kad ı nı v e cocuQu Almanya da 

Düşünce 
Berlin, 21 (Hususi) - Alman me

hafili olsun, matbuatı olsun Nyon 
Konferansının verdiği neticeler kar
şısında bunun alacağı şekli düşün -
mckten kendilerini alamamaktadır. 
Akdenizde korsanlığa mani olmak 
için Nyon'da verilen kararlar İngi -
liz - Fransız teşriki mesaisini temin 
etmiş bulunmaktadır. Bunun ilk ne· 
ticesi olarak İngilizlerle Fransızlar 

İspanya sahillerindeki kontrolü ken
diliğinden kaldırmış oldular. Al -
'!lan gazeteleri bu suretle Nyon mu
knrreratının İtalya ile Almanya aley-

hine çevrilmiş olduğu kadar İngiliz 
ve Pransız menfaatlerinin korunması 
için alınmış olduğunu ilave ediyor. 

Alman gazetelerine göre Akdeniz 
meselesinden çıkan buhran gitgide 
artmaktadır. 

Mareşal Çakmağın 
Telsizle selamı 

Mareşal Çakmak, Yunan suların
dan geçerken Adatcpe muhribinden 
telsiile Yunan Erkfını Harbiyei U
mumiye Reisine selamlarını gönder
miştir . 

(Devamı ikinci sahifede) 

Bulgar manevrası 
Balkan harbindenberi 

ve aleni olarak ya 

Kral 
manevra lan 

sonuna 
kadar 
takip 

edecek Bulgar Kra l ı sarayının 

ilk defa 
ılacak 

balkonunda 

Sofya 22 (A.A.) - Balkan har - fırknlaıın teşkilatını ve sevkülccyş ka
bindenberi ilk defa olarak yapılacak biliyetlerini tetkik eylemektedir. Milli 

olan Bulgar ordusunun manevraları 26 müdafaa meselelerinin yalnız zim .. -

cylul ak~mı başlıyacaktır. darlan de~il fnkıı~ bu me eledc bir rol 

Popovo t chri civarında cereyan ~- I oynayacak herkesi nlakndar C')'lcdiğ:ni 
dccek olan bu manevraların hedetı, tebarüz t>t!İrmek üzere. bu mune" ralıır 
modern piyaed fırkaları ile motörl~ 1. ( Soml il.inci sayf rıcfrı) 
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f:e~~=;ler ' Fra~:ada .. lspanyol ~ükUmetc;ileri ve dü:m~oı:r l~~ml" 
Hınca hınc dolu Hukumefçı f ahfelbahınnı lskandlnavya da .. k k 1 11 Silahlanıyor -:: 

Korsanlık, Karmaııyolacılık ve Açıkta hiç bir çocuk açıraca spanyo ar Şimdi•ekadarharbinkorkunçdıl' 
yankesicilik: bu, modern harpdır bırakılmıyacak Bunların arasında eski te~avüzlere işti· F.;:~td~~ıı~~~:d.Y~~·:;!u:.': 

Ortaokullarla liselere talebe kaydı • • rak yur~muş dıyebıldıgımız, ı~:tde 
., spanyadaki asiler, yani Franko- olmuş ta, şimdi, nerede sırtüstü ya- 20 eylül akşamı nihayet bulmuştu. rak edenler Var, kumandan tevkif edlld 1 tiğimiz Iskandinav memlcketletJ 

cular, Akdenizde korsanlık ya- tacağımızı mı dü~inüyoruz. Fakat Maarif Vekaleti hiç bir tale • artık öyle görünüyor ki, yarının te~ 
padursunlar.. fakat, iş yalnız ... benin açıkta kalmasına İneydan ver- 1 Hendaye 22 (A.A.) - Dün akşam jnü Brd'l'de bulunup bulunmadığı hak· likelerini gözönüne getirmek ınecbı 

korsanlık yapmakla kalsa, yine iyi.. s u bardafiına memek için kayıt müddetini şimdi- Brest Adliyesi, kumandan Troncoso kında tahkikata devam edilmektedir. riyetindedirler, onlar da iştihalı ]<o!ll 
Şimdi de karmnnyolacılığa başla • v erile n ce z a lik uzatmıştır. hakkında bir tevkif müzekkeresi isdar Bu mesele hakkında ~üphe vardır. E.m-ışuların nrasındn yalnız sulhseve: o-
mışlar.. bu nasıl iş, diyeceksiniz?.. İlkokullara talebe kaydına devam etmi~tir. Bu müzakere, Hendaye istas- niyet idaresi, kaptan lbanez'i Marsil- larak yaşamanın kafi gelmediğini ~~ 
zntcn, dünya kuruldu kurulalı, son Bir earhoşun marifetlerini okudu- e~~lmektedir. Bu sene bu n:.ekteplere yonunun hususi komiserliğinde ku • ya ve Cerbere'deki torpil endahatla- şünmekl~ mükelleftirler. Bi~arafl:,c 
İspanya lıiıdıselcrinin eşi görülmü~ nuz mu? Adamcağız rakı içiyor - dıger yıllardan fazla tehacum vardır. mandan Troncoso"ya tebliğ edilmi~tir. rından mes'ul addetmektedir. ları uzun zamanların yerleştırıncs e 
müdür? .. Baksanıza, gazeteler ya- muş . .zil zurna olmuş .. bir tek daha ilkokullara e\Telfi 930 tevellütlüler 1 M. Tronco 0 , C-2 denizaltısını a-/ Pcı.ris 22 (A.A.) - Brest suikasdi ve yakın, uzak komşuların kefalet;. 
zıyor. Fransanın Brest limanında, jdikmiş .. h<:men su bardağına sarılmış. yazılmaktadır. Sonradan yer ka~ırsa lıp kaçırmak teşebbüsünde bulunmak· kurbanının kardeşi, Nicolas Gnbarin'in emniyet <:.ltına alınmış olan baZl d p 
tamir edilmekte olan bir hükumetçı !Bardak meger boşmuş .. ağzına bir 931 lilcr de kabul edilecektir. Ilk - la itham edilmektedir. Mumaileyh, Pariste tevkifi üzerine şahidlerden bi· !etler vardı ki, bilhassa daimi hıtf r 
ispanyol tahtclbahirini, fısi km'Vet- damla bile su gıtmiyen ~arhoş, fena mekteplere alınacak talebe için Ma- IBayonne"a sötürülecek ve orada müd- ri, emniyet idaresinde Gabarin'in üc;; içinde yaşamış olanlar için b~n! . 
lerc mensup bir diger tahtelbahirin halde kızmış: arif idaresi semt itibarile bir proje deiumumiliğe teslim edilecektir. cüriim arkadaşı ile 7 martta, kuman· gıpta ile görülürdü. Halbuki gorU 
tayfaları, zorla zaptetmek ve alıp - Neden boşaldın, nPden boşal - hazırlamıştır. Bu projede gösterilen ı Pt1ris 22 (A.A.) _ Salahiyettar ı dan Troncoso'nun emri üzerine Cer- yordu~: İS\'içre kendi milli mü:: : 
götürmek istemişler .. bu hadise dil- dın, dıye gayriziruh bardağın ceza- semt harici yapılan müracaatlar red· mahnfilde toplanan malumata göre bere trenine bir bomba koymuş oldu· !~ası ıçın ~azırlanmıya ~arar '' . ti 
şünün ki, bir Fransız limanında ol- sını vermiye kalkışmış .. ve bardağı dedilmektcdir. Bu suretle her çocuk Troncoso Brest taarruzunun biitün me- ğunu beyan etmişti~. . .. dı. İskandıı:_av ~~vle~lerı ~e _bu~Jl 
maktadır. Hükiımetçi tahtelbahir kafasına vurmıya başlamış.. ancak mıntnkası dahilindeki rnek - suliyetini deruhı:e etmekte olduğunu Şahid, T roncoso nun Gabarın ı Tu- ne hazırladıgı bılınmıyen . ıstı~b raf· 
efradını sımsıkı bağlamışlar, döv - Kalın c .. m bardak, adamın kafası- teplcre yazılmaktadır. beyan etmiştir. lluz"dn bulunan ve Valenciaya .gönd~ri· k.arşısına ancak_ •Sil.ahlh _bır bıta 
müşler, itmişler, kab.ınışlar, tahtel- na bütün hızı ile indirilir de ne yap- Yalnız açıkta hiç bir talebe bıra- 11.- .

1 
h f k 1.. 1 leceği fnrzolunan tayyarelerı tahrıbe lıkla çıkmak nıyetındedırler .. 

? T b .• b kılmıvacak t 1" f l h d ıv\umaı ey , ır ·asının c usman arı- 1 . H bC' , bahiri zorla almak istemişler .. sonra, maz. a ıı aşı yarılmış, kan revan • ·, a ıp aza zu ur e erse k h b" 'ki· d b" memur etmiş. fakat bu isin akamete Şu son senelerın vukuatı, a 0 
Fransa polisinin müdahalesi ile işe içinde kalmış .. hastaneye kaldırıl - ıihtiyaca göre yeni şubeler açılacak- na arşı atta ecne _1 topra ·. ~rı.n a ~-ıuğramış olduğunu ilave et~iştir. tanın taarruza uğraması, İspanY8. ell 

muvaffak olamamışlar ve yakalan- mış.. tır. le ~nrekete geçme~ın ke~~ısını~ ;azı- Jose Gabarin'in Barcelona·yll eşya bili muharebesine hariçten edil • 
mışlar. Bu Frankocular, ne açıkgöz Bardağa verilen ceza nasıl?.. fesı ve hakkı oldugunu soylemıştır. götürmekte olan bir trene bombalar müdahaleler Finlandiya, İsveç, ~er. 
heriflermiş yahu!.. lf Ha va h Ü cu mu Fransız polisinin T roncoso' nun faa- koymak vazifesile tavzif edilmiş ol • veç \'C Danimarka efkarını çok ıne 
Yarın öbür gün galiba, yankesi- iki b in lam• 1liyctinden cumartesi günü bir kadın duğu söylenmektedir. 1 gul etmiştir. Şu itibarla ki, bir gıı~ 

cilığe de başlayacaklar.. harp için .ba hiklyesi 
1 

~~1irinci hsahibej.eden ~~va~). marifetile haberdar olmuş olduğu tas· I Şahid, bu son vazifeyi ifa için Ga· Rusya ile Almanya arasında biahr riıe-
lazım olan parayı, kalabalık tram • re erı ı c mu are ye gırışmıştır. rih edilmektedir. I barin' c yüzbaşı İbanez'in terfik edil- harebe olursa bunun Baltık s .. , 
vaylarda, şunun bunun ceplerini Dünkü gazetelerden biri yazıyor- Kırk kadar Japon tayyaresi, şeh· Troncoso·nun taarruzun vukuu gü- miş olduğunu ilave etmiştir. irine kadar uzanması daima ınutıl, . 
~oklamak suretile temin edecekler.. du: Şehre yeniden iki bin elektrik rin cenup tarafına bir bomba yağ - kündür, diye düşünüyorlar. l{tl~ı 

lf lümbası konacakmış... Bu iki bin muru yağdırmıştır. Bu esnada diğer vetli bir devlet bir gün olabilir ./ 

Evin ., ..... gö· ldambba ~ikayeısi çdok eskidir. Seneler- ~irk~apokn hadva filosu, Yangtse'nin Tunustakı· baskın gelerek İsveçin karşısına dikilebıli' 
k k i en erı yazı ır, urur. her şey için ote ı ya asın aki Fukow'u bombar- korkusu baş göstermiştir. 

r e n e r e er hemen Belediyeye hücum etmek hak- dıman etmiştir. Bunlar, hep birer faraziyedir. fı>: 
f ngiltcrenin Surrey eyaletinin Buk- sızlıktır. İki bin lamba ne demek, Çinliler, dört Japon tayyaresini 

1
. J •• • J h J k kat İskandinav devletleri güınril}( , 

man köyünde, eskiden kalma garip şöyle_ bir düşünün .. bunlar için di- düşürmüş olduklarını iddia etmek - ta yan re1ımı a ey tar arına arşı leri arasında nasıl diğer meınleJtf 
bır adet varmı!;.. bir evin kadını, rek lazım, tel lazım. Hulasa bir sürü tcdirler. J k J ıaştf.' . yapı an an ı taarruz lc.r. e de ta\ts.iye .ettikleri .bir _an. J• 

bir kaç !,'Ün için başka bir köye mi- tesis masrafı Uızım .. fakat gazeteler- Japon bombardıman tayyareleri, (I" 

d h d
. ı · k d k b" vucude getırmışlerse, şımdı bit. J 

safirliğe gidince, hemen, birkaç köy e ava ıs erı .ya~a:1 ar. a. a_şl?r, sa.ğ uza tan görünmüşler ve parlak ır t. delikanlısı bayanı gitmiş olan c _ olsunlar, temcıt pılavı gıbı, ıkıde bır güneşin ziynsı altında korkunç bir Tunus 22 (A.A.) - Tunus hudi· ı Taaruzu muhik göstermek için bah- müşterek müdafaanın temellerini 
' lbu iki bin lamba hikayesini tekrar- şekilde irileşmiye başlamışlardır. seleri hakkında ~ izahat "·erilmekte· riyclilerin, Tunusa geldikleri günden·lzırlamak yoluna girmişlerdir .. Bil: 

vin dnmına çıkarlar, bacadan aşa- b · f · ı ht J t f İ · c: bıl larlar. Halbuki, işin hakikatini, tah- Bir kaç dakika süren şiddetli bir dir: erı, aşıst a ey arı unsur ar ara ın· hassa sveç bu işde öne geçrnı~ 
ğıya bir süpürg€ atarlarmış.. Bu, d h "k" k l b t . .u min ediyoruz, şu olmak gerektir ki, sıkıntıdan sonra kumandan tayyare- ltalyan bahriye zabit namz.edleri ta-, l\n ta rı ata maruz .. -.a mı1 v~ u un- lunmaktadır. Rivayete göre sVflı.·. 
artık o evde, işlerin erkeğe kaldığı ı l l 1 h d h fi• bütçede heniiz bu iki bin lamba için, şinden dumanla bir işaret verilmiş, rafından idare edilmekte olan altmı' sur arın ta yan reJımı a ey ın e a- ~imdiye kndar milli müdafaa işJcfl 
manasınn gelirmiş .. ve evin erkeği tahs"sat d·l · ı · k" g·· b ·· · b"" t"' t ler h 1 i b h . 1. • 1 1 h kareti mutazammın risaleler ne!lretmicı • fıı' ı c1 ıı ayrı masına ım ·an o- unun uzerıne u un ayyare , ep kadar talyan a rıye ısı, « ta yan u- ı . . .. .. . • ~ kırk kadar makam karıc:ırmış! .. 
kimse, karısı gelinccve kadar, orta· ··ı · s d ı b" k b" 1.k h b b b 1 k ı 1 k d H lb k :.- "' "' ru ememış.. a ece veri miş ır a- ır ı tc şc rin cenu una om a ar b' ı·~· b" · · 1 oldu lan ı en suru me ·te ır. a u 1 t , •• lık siipürür, yemek pişirir, bulnşık kuku beşer ır ıgı > ınasına gırmış er· .. . . . kat bu dağınıklığa artık nihaye , 
yıkar, çocuğa bakarmış. Şimdi, yeni rardan ibarettir. yağdırmışlardır. Çinlilerin tayyare 1 <lir. Bunlar, mobilyaları tahrib etmi~- tahkikat esnasında bo.yle hçı bır rısale rilmi ve deniz, hava ve kara Jtll< 

Fakat, gazeteler bu iki bin lamba dafi topları ise fasılasız surette mu- ler ve Micelli isminde birini öldürmÜf· bulunmamış ve facıanın vukuundan , t1 ş. . b" ld b kumandıı~· 
evlilerin hepsinin bacasından aşağı hikôyesini yazdıkça, halk, haklı ola- kabele ediyordu. d evvel İtalvanlar tarafından hiç bir pro· 1\ ekt erı~dın ı~ ke en, latş lın.....,ı<, ' 
çilpürge mi atılıyor acaba? k J 'l b b h ş h ·· ler ir. J an ı aresı arar a ına a ,,. 

ra : apon arın u sa a ang ay us- İkisi kur .. unla olmak üzere üç hal· testo yapılmamıştır. Tahkkiat, bu işte .. ı ' 
,._ - Yahu, senelerdir, dinliyoruz, ha- sülharekelerinden hareket etmiş o- ,. d ld v lir. • 

l stanbulun Sayf l
·ye . '-'an bahriyelisi yaralanmıştır. Mütear- tasmim ve tasavvur mevcu 0 ugunu 1 k d' d t k ·ı·hJııtıl 

• la, iki bin Uımba konacak. . . diye şi- lnn tn • ·areleri, Nankin'e doğru yap- J b lk k y 1 .. s an ınavya a ar ı sı a td. 

YerEerl
• neresı·dı·r?· ka"vct eder. J.J kl d ç· nzlar, kaçmışlardır. Birçokları a on· meydana çı nrmıştır. ara anan uç d ek k. b ht'. a· ... e bi "' mış o ııu arı uçuş esnasın a ın avcı d l_ı . d ··ıd·· .. b . yor, em ı o a ıyar ı.; • \ardan atlarken yaralanmışlar ır. 'la- bahriyelı, a am o urmu1 ve u cına· ~· . cofll'' 

tayv·ırl'l ri tarafından iz'aç edılmiş- . . . . kl . h d"l- gımız memleketler de bundan ~ 
Snyr1yo :rnovciminin nrlık et-.r.mnv. 

te olma:>ına rağmen, şu günlerde, 
Yol ıro y o l 
·p ara 8 ı 

ı~rdir. berdnr edilen zabıta hemen vak a ma· yete ıştırak etmış olma a ıt am e ı .. • ... latı1lıı 
Nankin'in kalabalık rnnhallcrinc halline gelmıştir. Falrnt ltalyanlar ken· 1mekt dir. ltalyan bahriye ınakamatı sukun ve huzuru ancak sıl 1 ~.., 

gazeteler boyuna, müstakbel İstan
bulun nereleri sayfiye olacağından lb

. k b b ı a·· ·· t·· d" h b ·ı · ·ıt· tm.•ler ve da geceleyin bu taarruza i~tirak etmiş caresine baş vurarak mu
1 

• n c 
ır ço om a ar uşmuş ur. 1 ar g~mı erme ı ıca e ı,. • -

Yine Belediyeden bahscdccegriz. -·- _ _ bu suretle tahk.ihata uğramaktan kur· olanlar hakkında tahkikata başla • bilecekler... f 
Ahmed A g tJ:.,, 

Mütemadiyen, şehirde yol olmadığın- B J tulmu,lardır. mıştır. ~ bahsediyoı lar. Muhterem şehircilik 

mütehassısı Bay Prost bu husustaki l b h d d 
u gar manevrası ını uı11uunıı11uu ıuu11nuunu11u11ııuttnttıunuıın1111u111ıuu111tnnınn11ıu111n11un1uıı11 11111unııı1tn ___. 

can a sc. er, ururuz. Gecen gün # '"""'i'11111"111"
111

"'
1111 

' 

bir m<'Cliste konuşuluyordu; mevzu (Birine! ~ohifeden devam) it ı ı·ıe F'ransa ve Bir k_işige fıkırlcrini de söylemiş .. Herkes bir 
fikir ilerı sürüyor. Osman Cem l 
Kaygılı da, Topkapı haricinin, müs

takbel İstanbuldn. şehrin sayfiyesi 

yol paras na intikal etti. Hemen ora- ilk defa olarak. umumi ve aleni bir a ya 82 L 
da bulunanların hıç bırisi, bu yıl ve- ,mahiyet arzeyliyeccktir. • ? ıra 
t ilmcsı Uı:zım gelen yol parasını ver- Manevralara, her garnizondan nlı- ı •it l 

ol, cağını yazıyor. HulUsa bir müna
kasadır, g diyor. Bu halimizi görcn-

memi!'ılcrdi. Hatta, bu parayı vermek nan efradln hususi surette hazırlanmış ngı ere an aşıyor m1 . Düşüyor 
güçlerine gidiyor, kaÇamak taraflar iki piyade fırkası ile bir bindirilmiş dl~ 
arıynrlardı. Istanbulda yol vergisi - piyade fırkası işlrak edecektir. iki pİ-1 Milll gellrlmlz sene 

lcT, şehir içinde yapılacak hiç bir i5 
kalmadığını znnnederler. 

· " d h 1 ı ı· seneye artıyor .1~ nın yuz ,. yüz tahsil cdılemedigi ma- ynde fırkası, iki muhasım tarafı tetkil (Birinci sahifepen devam) bu müte assıs ar, norma sure te 1' 

l
• d · ed kl d. İktısat Vekaletinin hususi s~ .. 11ıı 
um ur. Hem yol isteriz. hem de yol r.yli} t·c~lc: bindiril~iş fırka ile bir avcı I Halihazırda mukavelename, tama· Paris'te içtıma ece er ır. iaTafından yapılan resmi tetkl" ••. 
parasını v<'rmek nğırım1za gider. Bu tayyare fılosu ve hır topçu alay ı, lüzu· . . . Elde edilmesi muhtemel itilaf, ta- 1 tııl"' 

t l h t f 
··ı ··ı 1 t k k mah •ette oldtığun göre milli gelirimiz her yıl nı '"' amam anmış, er ara gu gu istan isdc kim haksız? t kd' · d h ·k· f 1 h. le 1 mıy e e ·nt 1

) - bii Akdeniz itilafını imza etmiş olan ı v 

Şehrin içindeki bütün noksanlar 

• ... mu a ırın e er ı ı tara e ıne u - ~zamnn artmaktadır. Bu artış sotl1•1 
""'"' ... ""'"""""""'"""''"'" ... ' '"'"''"'"ıırııu111111uıu11ıı11""""'""""""'"""""'"""""""'""'"""""""'"""'"""" !anılmak üzere harekat müdürlüğünün dan bahriye mütehassıslarının içti • diğer devletlerin tasvibine arzedile· 1 11 " 

500 B 
sene içinde bir evvelki yıla nııı l' 

in p QSflrmQSlZ emrine verilecektir. Manevralar esna· mama doğru istikamet alınacak ve cektir. yüzde 1517 nisbetindedir. Milli~ ' 
sında hava hlicumlarına karsı müda-~ b dctl '' 

l 
•ı • / · İ - rimizin adam başına isa ete 111., 

ngı lZ irası Kalmıyacag~ız.' ıfaaya çok ehemmiyet verilecektir. 1 Frankonun bir 1 smet lno··nu.. sesi ise 1933- 1934 senesinde 73?.' 
Mnnf'vralar, bizzat Kral tarafından 156 kuruş \ e 1935 - 1936 yılında ~t~· 

Havaya gitti Kayserid n başk~ kii~d edılr.cek ve Kral, bütün here- ı· ddı·ası A k .d. ra 15 kuruş olarak tesbit edilJl'll~ t' 
L d 

21 
(H • İ ~· kat müddetince manevraları yakından ll araya gı tyOr Milli gelirimizin tesbitile elde r 

F
on ra, h""k. usulsı~ :-- ~-gıltcre yerlerde e m Ük em • takib ~decektir. Harekat. 29 eylül ak- (Bı·n·ncı· sayfadan devam) t tı' ve ı·ansa u umet erının musterek . . . .. .. (Birinci sahifede11. devam) dilen bu rakamlar, milli zirna ' ti 

'erdıklcri karar üzerine artık İs - meB past rma var ~mı bıtecek ve 3 teşrınıcvvel Buy~~lk~rak gemilere tecavüz ettiklerini da Ulu Önder Atatürk tarafından ret ve endüstrimizin günden ~r 
panyol sahillerinin kontrolüne niha- Sıhhi şartlara göre yapılmadığı i- K.~al'.~ t~.hta çıkı~ının 19 uncu yıl do· • lspab için cdelih lcr toplanmakta kabul edilmiş ve refakatlerinde ola- arttığını, faaliyet ve istihsal 

511 r 
yet verildiği gibi bu hususta her iki çın Sıhhat VckfüPtının Kal seride num~. ~una.sebetıl~, m~nevra ahasın· imiş. rak Riyaseticumhur locasından Tarih nın genişlediğini acıkça göster~ &J 
tnrnfın donanmalarına emirler veril- pa. tırına imalıni yasak etmesi lİzeri- da buyuk bır re~mı ı;eçıd yapılacaktır. İngiliz gazetelerine Cebelüttarık - Kongresini takip etmiştir. tedir. İktısad Vekaleti, bu )

1 

rniştir. Artık I0 sp::ınv::ı sahı"llerı"ne g
0
·· _ ! S ı ı v _. Manevraların umumiliği .".·c .. alenili· tan bildirildiğine göre bu kabil ede- ' ·11· l. · · · ll"rdtl ,. " m· ı l ıat ekilı ~azetecılere demiş- - b 

1 
l Akşamleyin Heybeliye dönen baş- mı ı ge ırımızın geçen yı .. 

nüllü çıkarmak, silah yollamak me- tıı· kı·.· ~ 1 • • un.ar ıakkında her t.urlu ya. nlış !ıh lerin gösterdi"ine göre iki Sov- d ~ b" r 1 ı b. ·irle • 
f 1 

b f d k b h 6 vekil k_endisine vekfılet etmekte bu- 1 ug~ gi ı az a aşn_n_ . ır s
1

e) t_,.,..1ll" 

lelerini İngiltere ve Fransa hüku" • te s_ıre rı ertara c _ece ır ma .ıyet· ,uet tahtelbahiri İspanya hüklımeti· - k ı t a.ıw 
c K ıysPrıdc hay va ı · d E h k d B ı " lunan Iktısnt Vekilı" Celal Bayarı ka- tacagmı uvvet e umı 'e 

metleri kontrol edecek deg'fillerdir. - · n ar gcıyrt te ır .. :.5asen are at a u garıstan nin dinde bulunan Alikanteyi ken - d !';thhi ş ti ı k ı· p ı h 1 k M ı bul etmiı::, akşam ''emeg·ini birlikte etmekte ır. 
c· a· k d İ ilt h""k. aı ;ıra <'Si ·~or. astırmalar a ey ıne yapı l'lca tır. anevra arın d"l . . ··ıh k . "h . ı ~ .; .,..ım ıye n ar ng ere u ume- da bunların etleı·ıle yapılıyor. Orada ı· 1 d b l ·ı d ı erıne ussu are e ıttı az etmış er- yemişler \'C neç vakte kadar görüs- -

tı. ıs· P" ) h"ll · · k t ı·· · · P an arı a, un arın tamamı e te a· . b ~ .. nyo sa ı erının on ro u ıçın ..• . v • • mış. ·· ı a· 
500 000 İ ·ı· 1" d f l bır m<'zbaha kurulmasını ve pastır fuı hedeflen hazır bulundugunu ıyıcc G . muş er ır. 

, ngı ız ırasın an az a para - ene Ingiliz gazetelerine Cebe • · 
sarfctmi tir. İspanyn sahillerinin kon- ma imaliitının 7.aptürapt altına alın- tebarüz ettirmektedir. Inönünü dün Maliye Vekili Fuat _ -·- lütlarıktan bildirildiğine göre Fran- A • ı K ı d K d G 
trolü şöyle yapılıyordu: Frankonun masını beş yıldanberi Kayseri Bele- konun adamları tarafından iddia e· gra 

1
' 

0 
or u uman anı ene -

elindeki sahillerde İngiilz ve Fran - diyesine bildırmckteyım. Buna rağ- Muso}İnİ yarın dildiğine göre (Vasidiyef) ismindeki ral Salih ve daha bir çok zevat \·e 
sı.z do?anmnl~rı, ?ükCımetin elinde· men Kayseri Belediyesi hiç bır ha- büyük bir Sovyct gemisi İspanya sa- mebuslar Heybelideki köşklerinde 
kı sahıllcrde ısc Italyan ve Alman rekettc bulunmadığı için biz de pas- yola çıkıyor hillerinden ayrılarak doğruca Ode- ziyaret etmişlerdir. 
dononmaları kontrolü yapıyorJ::ırdı. tırma )malini yasak ettik.:P saya gitmiştir. Bu gemi oradan mü- ••• 
Halbuk_i İtalya ile Almanya bu sefer ÖgrC'ndig~imize göre Kayseridcn Faris, 2!? (Hususi) - İtal~·n Baş- Ba<=vekil Vekili ve İktısat Vekili Akd d k ı - " himrnat ve cephane yükliyerek tek- :.-

:nız c . ~rsan ığa karşı alınan şehrimize senede 80·120 bin kilo ka- vekili Musolininin yanındn Harici· rar İspnnynya dönerek silahları hü- Celal Bayar, yarın Ankaraya gide
cektir. tedbırlcre ıştırak etmeyince İspan- dar pastırma ve sucuk getirilmekte- riciyc Nazırı Kont Ciano ve Faşist k • t ·1 kt" 

yol sahillerini kontrol etmekten de d. M . . . ume çı ere verece ır. 
k·ı . ld kl .b. İ T ır. aama!ıh şchrımızde Kayseri Partisi umumi katibi Str:ıse olduğu M h J b• 

~<' ı mışdo u a~ı g~ ~ nkgı ız ve imalathaneleri ayarında pastırma ya- halde yarın Romadan Münihe hare· eç U Jr 
ransız onanma arı ıan onun sa- p 1 b"ld"ğ" ·b· t k 1 k d 

h"ll .. k t 1 t kt d d. 1 a ı ı ı gı 1 s o o ara a bir ket edeceği anlaşılmaktadır. T d h 1 
1 erını on ro e me e cvam e 1• hayli pastırma \'ardır. Bu itibarla fi- . · · ayyare a 3 

Kendisile birlikte İstanbulda bu -
lunan bazı Vekiller de Ankaraya dö
neceklerdir. 

yorlardı. Fakat simdi onlar dn is- 1 .. k . İkı devlet başvekılı, yapacakları • 
- at arın yu selmesı veya pastırmasız ·· ı d b · ·1 • f ı panyol sahillerini kontrolden vaz _ muza kere er e azı ıtı a nnme er Tanca, 22 (A.A.) - 700 yolcu ile Erd Ün 

geçtiklerini bildirdiklerinden Fran - ka;~nmas1ı :evzu?ahs de~il~ir. imzasile meşgul olmıyarak daha zi- Korsika'dan .gelmekte ve Kazaplan-
Hükümdarı

nın hediyeleri konun sahilleri serbest kalmış olu • . er yı ayscrıde 15 hın ınek kc- yade garp devletlerile müştereken kaya gitmekte olan Koutoubin va -
yor. Fakat İngilizlerin şimdiye kadar sılcrek pastırma yapıl~akta, ç~val- anlaşma yollnrmı \'e esaslarını tes- puru, Baleares adaları cenubunda 
Franko sahillerini kontrol eden 29,150 !arla her tnrafa sevkedilmektedır. Bu bit edeceklerdir. saat 18 de bir tayyarenin taarruzuna 
tonluk Rezolüsyon harp gemisile iki arada Mısır ve Yunanistana evvelce -- u!:,ıramış olduğunu bildirmiştir. 
muhribi Bilbao ile Santander açık - iki üç bin çuval pastırma ihraç etli? Muhtaç çiftçiye yardım Vapura isabet vaki olmamıştır. 
larında dolaşarak ticaret gemilerinin lirken şimdi sırf bu sıhhi mahzur - İstanbuldaki muhtaç çiftçiye de İngiliz harp gemileri, vapurun im-
serbestçe istedikleri yere girip gel- lardnn yıllık ihracatımız 150 çuvala arazi tevz.i edilmesine Vekıller He- dadına koşmuşlar ve kendisine refa-
melcrine bakacaklardJr. düşmüştür. yetince karar verilmi~tir. kat etmişlerdir. 

Altes A bdullahm has mü -
şaviri Esseyd Mehmet tarafından ge
tirilen hedi~·eleri bugün Atatürkle 

küçük Ülküye verilecektir. Başba • 
kana gönderilen iki at, mezun olma-

ları hasebile dün Sipahi Ocağına tes
lim edilmiştir. 

Sabiha Gökçe: 
İlk kadın tayyarccimiz Sabi~91' 

çen bu sabah tay •are ile inö~~ of~· 
pına hareket etmiştir. Kendıs1bt'1 
daki kampta bulunan tale c 

bröve tevzii için yapılacak t1lcr
11
,.., ter 

de bulunacak ve bu akşam 
şehrimize dönecektir. ~~ -··- .ı :~ 
isterse ge/sı1'' ~ 
Diyorlar r 

~eı, 
Faris - Fransa Hariciye tıit 

tine mensup ve salahiyettar ~otl{t 
tın söylediğine göre Nyon 1 c 
ransı karnrlarından sonra ~ası öt'' 
vaziyetin bugün resmi şeklı ştJ " 

aJll" ' 
- Nyon mukarreratı italY nl''' 

iştiraki için açık bulundu~ul~l<ıcı ~ 
dır. İtalyanın Akdenizdelu }ı fJlJ( 
vazifesi Nyon konferansın da ıcjt 
tere ve Fransn tarafından itl 
dilmiş değildir .• 
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r ----------------..:..... UCUZLUK İstediğim gibi . Yerinde bir karar 
köylerde de mez
bahalar açılacak 

~::!.=·~.::!~:~?. Sabah pazarları ay başm· ıstanbu• ve diğe;-
bu ser1evhaya rastlıyorum, ve iki se- d f ı · t şehirler 

[
Halk Fitozofu-ı 

diyor k i: 

bcpten kızıyorum. a aa ıye e geçiyor Bursaya gidip gelen bir arkada. 
Evvelci, gazetelerimiz, istifhamh şımız diyor ki: 

scrlcv1ıalan fena halde suiistimal et- _ İstanbuTda çoh."1.anberi görme-

miye başladılar. Hemen her giin şu Yaş sebzeden başka, dig"' er diğiın simaları Bursada gördüm. Ke" 
lJ tarzda serlevhalar görüyoruz: dilcrine sorduğum vakit, bana, artık 

ClQ/k sıhhi Ve femiz, kontrol ı İngiltere ile fransanın sulh yolun- havagici ZQrUTl•ge de bıılunacak Bursada yerleştiklerini söylediler 1 
da İtalya ile Almanyaya karşı müş- Çünkü Bursa, ucuz bir şehirdir. Q. 

edilmiş et yiyecek terek cephe alacakları doğru mu, de- B ir teşrinievvelden itibaren başhyacak olan :$abalı pazarları için hazır- rada geçinmek kolaydır. Tekaüt olar 

lJ l
ğil mi? !ıklar sona ermektedir. Evvelce bu pa?.ar yerlerinin saat J.2 ye kadar bir çok :memurlar, ailclerile birlik-

ı rnunıiyetle köylerde ve bazı ka- ısilmeyip, daimi olarak muayyen bir Yahut: açık bulundurulması ,.e yalnız yaş sebze ,.e meyva satılması kabul edil- te, Burs:ıya gidip yerleşmışlcrdir .. 
Çık sahalarda koyun ve sığırların a- yere toplanıp kesilecektir. Bozcaada açıklarında esrarengiz mişti. Belediye, halkın gıda maddelerini daha ucuza ve daha kolaylıkla Bursada, kendısile konuştuğum sa-
,,.,~1tnahallerde ve her rıün muhtelif lla,rvan kesilecek "-·erler daima denı·zaltı g"mı·s·ı topçularımız tara- t d ·k d b"I · ı:·hı"v"ttnr bı"r zat şehı"rd" 22 b·n '"'" e d b .1 "' " e arı e c ı mesıni temin maksadiyle bu pazarları genişletmiye karar '"' .1 '- ... , '"• ı 
v:ı .. 1 r e kesildiği ,.e kesilen hay - temiz tutulacak ve kesilen hayvanla· fındnn batırılı_o içindekiler esir a- mu··tekait memurun yerle · ld 
""1 ar vermiştir. Buralarda yaş sebze ve mey\•alardan başka, zeytinvag~1. et, yu- şmış 0 u-
llnl ın Yenmiyecek lüzumsuz kı - rm lüzumsuz kısımları bir çukura lındı mı, alınmadı mı? .1 ğunu söyledi.• 
ıiığı ar~~-n da öylece açıkta bırakıl- gömülerek imha edilecektir. Bıı serlevhaların uyandıracağı a- murta, balık, zeytin, sabun gibi maddelerin de satılmasına müsaade edil- Hakikaten bir çok şehirlerimizde 
ıc··gorulmüştür. Bu emirden anlaşıldığı veçhile laka muhakkak ki ayni nisbetıe a- mesi muvafık görülmüştür. Ancak civar dükkanlnrın zararlarına ani hayat ucuzdur. Geçen yaz başında, 

dan oy ve köyliınün sıhhati bakımın- artık her köy ve kasabanın da kü - sabiyet te uyandınyor. Zira, bir ga- olmak üzere bu pazarların behemehal saat 10,30 da kapatılmaları karar- yolumuz Geliboluya dü müştü. Kı
Uzu Çok muzır ve tehlikeli olan ve çük bir mezbahası bulunacak ve köy-

1 
zete, okuyucularına mütemadiyen, laştırılmıştır. sa bir müddet orada kalmıştık. Her 

~d" n zarnandanbcri böyle devam 1.. . d d b h 1ıe1•ı de bu tarzda sualler soraınaz. "'''"''"""''''" ' '''''"'""''''''''''''''"'''''"'"'""""'"'''"'''''"'''''""'"''"'u1111111111•11•11ıııııınnı111mın11•11•1nı1111111ııınııın11 sey ucuzdu. Şehrı·n '-'"rlileri: "n b u ıstc iği zaman evin e, a çesin- • • .1'-

.. e Zir u adetin terki için Dahiliye de veya tarlasında yenecek bir hay- Onun vazifesi cBu iş şöyle olmuştu, Sinema ı ı b 1 b f d" .. , .. 1 - lstanbuldan bir çok mütekaıt 
!ciu aat Vekii!etlerinden bütün vi- olacaktır• diye kafi haberler ver - Slan U 8 0 ly8SI 1 anları memurlar buraya eu>lip yerleşiyor • 

,,etlere van kesemiyecektir. Köylüler, yine O b-

ilr-r.· muştcreken bir emir ve - mektir. Aksi takdirde manası kal- /m zyan lar. Çünkü ucuzluk, <lemislerdi. .. ,ıştir. kendi sıhhatinin korunması cihetin- l 1 z ~ 13 maz. İşin garibi, bu tarz ser ev ıa ar Eyüp ·ropu Sicil Muhafızlığından: Ekseri Anadolu şehirleri, imar, 
'lôy u Yeni emre göre badema bütün Jden çok faydalı olarak, keseceği hay- altında verilen haberlerin ekseri - VQSQbalar Eyüp camıi kebir mahallesinde rahatlık, güzellik bakımından, git-
lat lve kasabalarda kesilen hayvan- vanı köyün mezbahasına götürüp .c;inden, uyanık bir kimse, kafi bir n 1 Bahariye caddesinde bir tarafı Emi- tikçe tekamül ediyorlar. Evvelce bu-
~ defa ayrı ayrı yerlerde ke- öyle kesebileceklerdir. mana da çıkarabilir. O halde ne di- Burslarda halka sinema ne Bahire ve Fatma Rasime, Süley- lunamıyan bir çok ihtiyaçlarınızı, 

-~araplık Gu··mru··k ten ye gazetelerde bıL işle uğraşanlar iğ- gösterilece k man Şevki ve Mehmet Hakkının 1 şimdi her hangi bir Anadolu şehrin-
~-! laka kaçıyorlar? Bu bir tek cevap Sineması olmıyan kasaba ve şe - No. lu mağazası, bir tarafı çeşme; de temin edebilirsiniz. 
(j' . 'llA'. olabilir: Aciı.. hirlerde halka sağlık propagandası bir tarafı cadde ile çevrili h5.kim Fakat, buna mukabil, İstanbulun ZUm lVJ Uafiget Gelelim ikinci sebebe: yapmak üzere hususi makine cihaz- Kutbittin mektebinin idareyi husu- ne halde olduğunu gözünüzün önü-
A l Harp mı, sulh mü? lafını ortaya larile beraber (Pate), (Kodak) ve siye adına tescili istenilmektedir. Bu ne getiriyor musunuz?. 
~ lRlgOr / Stenigor atmak kadar saçma bir şey olabilir Alman mamulatından sipariş edi - gay~i.menkulün vakıf defterinde ka- ' Bu büyük şehir, muhtelif sebepler-

) mi? Bütün dünya harp halindedir. len muhtelif mevzularda sıhhi ve yıllı ıse de tapu kaydı yoktur. Ta - ·den dolayı, göze çarpar bir şekilde 
20 bin kiloluk üzüm Şehre iki bin Ulmba Kara, deniz, lıaz:a kuvvetleri seferber içtimai filmlerin mühim bir partisi sarrufunun tesbiti için 30/9/937 ye ne güzelleşiyor, ne de imar edili -

İnh· ahndı asllacak vaziyette bulunuyor, kimi devlerin- bugünlerde gelecektir. tesadüf eden perşembe günü öğleden yor. Buna mukabil hayat pahalıdır. 
tap ısarlar idaresi, bu yıl taze şa- Şehrimizin muhtelif yerlerine ye- ki çarpı.§ıyor, kimi devletlerinki mil§- Makine ve filmlerin hepsi bu kış evvel mahalline tahkik memuru gön- Belki, gün geçtikçe de pahalılaşıyor. 
ttıır/aPrnak üzere muhtelif üzüm niden iki bin lamba asılması karar- tereken veya münferiden jandarma mevsiminde ait olduğu kasaba \•e derilecektir. Bu gayri menkulda her Bir takım medeni ihtiyaçlann lüks 
~~ akalarında başladığı şaraplık laştırılmış, bu hususta Belediye ile vazffesini görüyor, bütçelerde aske- köylere gönderilmi§ olacaktır. hangi bir ayni hak iddiasında bulu- addedilmesinden, ve bu ihtiyaçların 
~e; ~übayaasına nihayet vermek elektrik şirketi arasında da bir mu- ri masraf faslı gayet yüksektir. Ak- Diğer taraftan kahvelere, Halkev- nanların haklarını gösterir evrakla- günden güne artmasından dolayı, İs-

edır kavele tanzim edilmişti. Bu lümba- denizin kontrolü için günde bilmem lerine, mekteplere, istasyonlara ve rile birlikte mczkür tarihe kadar Sut- tanbul pahalı bir şehir oluyor. Buna 
~dare, .§imdiye kadar yalnız İzmir lar için yeniden bazı malzeme satın kaç yüz bin liraya mat olmuyor mu? bütün sıhhi müesseselere asılmak tanahmette muhafızlığımıza veya tah 1 mukabil, nüfus azalıyor. Çünkü, 

il.tak alınması lüzumu hasıl olmuş· tur. Bu Evet bu suali sormak saçmadır. üzere Sıhhat Vekaletince bastırılan kik günü mahallinde tahkik memu- mütekaitler, daha asude ve ucuz ya-
~ .. - .. asından 720 bin kilo şaraplık 
-""S uıu malzemenin gümrük resminden mu- Dünya harp halindedir. Tıpkı umumt 12 muhtelif mevzu ait renkli (Sıh· runa müracaatla itirazlarını bildir- şamak için başka taraflara gidiyor-
liu ın satın almıştır. af olarak şehrimize getirilmesi için harpte olduğu gibi giimrük 1ıtıdut- hat propagandası) afişleri de bugün- meleri il9n olunur. (6406 B.) Iar. Mühim bir kısım insanlar da iş, 

llıud..ır_da incir mübayaası daha bir Nafıa Vekaletine müracaat edilmic;:- lan bir çok mallara kapalı değil mi, lerde tevzi edilecektir. vazife almak için diğer şehirlere gi-
k. ""!t d ~ Kadıköy 1 inci Sulh Hukuk hakim-
:"'lla cvam edecek ve şimdiye tir. Birçok memleketlere mal satabili - liğindcn: diyorlar. 
lııc; .. r satın alınan 25 bin kilo hurda Lambaların, kış bastırmadan ön- 1.ıot muyuz, onlardan alabiliyor mu- lşsı•z 'ere Artık, İstanbul, yaz için paralı in-.. e d h f4 Kadıköyünde Kızıltoprakta Fener 
b.L . a a bir miktar ilave edile - ce hazırlanan krokide gösterilen yer· 1.11ız? Arada tek fark varsa, o da doğ- t sanların gelip biraz kaldıkları veyn 
.:...~ll'. l yolu stasyon arkası 9 sayılı evde o-

- lcre asılması için çalışılmaktadır. rudan doğnıya. ,.esmen çarpı.§ma o - lş k k yurdun di~""r şehirlerin~n, ticaret, 
mamasıdır. Hoş şimdi, Jıarp!er ev - yahut tahsil için gelip muvakkat bir l 

tunna ta i en elyevrn Bursaya git- 6'" 

h h 1 1 t miş olup oradaki adresi meçhul bu-ra t "' 1•elden ol,foğu gibi yapılmıyor. tal- B l k müddet için oturulan bir şehir oldu. Om as a lgl mem e U UnQCQ lunan ölü Hayri Nedim validesi Fa- -

·1A a·z . b" 1 B h t 1 1 . ıze ıa. u eye. k 
• ya koca llal>eşistanı aldı, Y11ttu. La- · 1ır kb 1 • Buna mukabil şehrin hudutları 

t d k 
kin ortada ı an e ı mı.§ ır ıarp U usus a ça ı şma ar Üsküdar mıntnkası Tahsil Müdür- gittikçe büyüyor. Hakikatte ise, is-

e imiz e gitti çe azalıyor yo;,!~~derı ilaııı1ıarbin adabı varc!ı. Memlcketinb~e~l:~rıinde, başlıca liiğüne izafeten İstanbul Defterdar- tteadn.ı..rbu.1 zararlı bir şekilde küçillmek· 
lığı Muhakemat Müdüriyeti tarafın-

h •• ___ __ Notalar teati edilir, sefirler geri çağ- şehirlerimizden başlayarak sırt ha~ dan aleyhinize açılmış olan oğlunuz 
G~f •• d' J J • •• h nlır, nihayet izdivaç merasimlerine mallığının kaldırılması ile bazı kim- ölü Hayri Nedimin Çorlu Hakim ve-

Un g UT ua f euavı goren as- d~vetiu~ göıı?eriıi~ gi?i, . 1~ar~in i- se1erin işsiz kaıacakıarı düşünüı - kaıetıne tayin edildiği sıraaa. avans 

t l ia1L edı leccğı tarıh bıldtrıldı. Ve mektedir. 1 k ld .. · · b l al 

~ a arın mecmuu ne kadar tıpkı 1
.'."'dvaç g;bı· .;<-e tatlı tatlı ba<-- 0 ara· a ıgı yırmı ir ira tmış 

_ • "'Y ~ İnsani hisleri rencide eden bu or- kuruş harcırahı öldi.ığü güne kadar 
ernıek . . .. . .. .. lanır 1ıır sonra çıkarılırdı. ta çan tac;:ıma usulünün ilk evvel İs- h 
Sin etımızde trahom mucade!esıne \'erılen buyuk ehemmiyet saye- ' . ' .. . . . 0 ~ ma sup ettirmiyerek zimmetinde 
llesd~. ~u hastalık tamamen azalmaktadır. Vazıyet boyle ıken, gelımz de _b; tnnbulda terkine tevessül edildiği kaldığından terekesine \•aziülyet bu-

i2? ~ .. tnı ıstatistiklerc nazaran şimdiye kadar 13 şehir ve kasabada ve tarzda serlev1ıalara ve suallere kı .. - bugünlerde işsiz kalan hamallardan lunmanız hasebile maa ücreti veka-
~to ı.?d~ ~aaliyette bulunan trahom hastane ve dispanserlerinde 89 bin mayınız.. bazıları memleketlerine gitmiy~ lct ve faiz ve masarifi muhakeme 
ıı """esı ht"l" Flk et Adll baclamışlardır. Bunlar umumiyetle t h ·1· t l b" d ·1· ku tn~ttı hastalı .. ı atlı, mütebakisi adi trahom olmak üzere 420,662 kişide tra- r ~·aş~lı kimselerdir. a sı 1 a e ı avasının ı anen vu • 
·~1ı~·at ıgı tesbit edilmiştir. Yine şimdiye kadar 28,580 trahomluya a- "' bulan tebligata rağmen muayyen 

l)• .. Ynpılmıstır. Para cezaları Henüz çalışacak çağda bulunan - günde mahkemeye gelmediğinizden 
; ~~ lger lnraft~an Vekfüet halen Anadoluda 150 den fazla bulunan mu- !arın da 20 - 30 u birleşerek bir knm- hakkınızda gıyap kararı verilmiş ve 
~~~let~e _tedavi evlerini de çoğaltmak istemektedir. Bütün nümune has- geciktirilmiyecek yon almakta ve müşterek iş yapını- i~bu gıya!> kararınm yirmi gün müd-
."fllıin nıd ızdc 12 senedenberi ı mil yon 42 kişi yatmış ve 4 milyon 987 Bazı yerlerde mahkemelerce hür- ya bar.lamaktadırlar. detle ilanen tebliğile müddei vekili-
' " c da ayakta tedavileri yapılmıştır. riyeti bağlayıc ı ceza ile birlikte hük- Aldığımız malumata göre elinde bilcümle esbabı sübutiyesini beyan 

t;t"'k111111111111111"1"''""11"' 1 1 '""""11 1111111111111"1111111Mı"""111"""11k"'111111111"1111111 11l1111"'"11111d•111 1111"11111111111'"1 molunan para cezalnrının, mahku- ~:r::~~~~~ i~:ı~rn:!~'"~a~a~~eyauczauknk=~ 1 etmek üzere muhakeme J5/10/937 'C,. f miyetin çekilmesinden sonra tahsil " .1 ..... - cuma günü saat 10 a talik kılınmış ol-) e ep er e edildiği görülmüştür. nelerdir sırt hamall ığını kendisine duğundan işbu gıyap kararına tarihi 
,,. I_ meslek ıttihaz eden fakir hamalla- iHindan itibaren .virmi gün zarfın -'<ln S ""'l k Adliye Vekaleti bu münasebetle 

V ın ag l rın diğer işlerde tavzif edilmeleri d:ı itiraz etmez ve gıyap masrafını 
dün Müddeiumumiliğe yeni bir e - · · B 1 d 

ıçın e e iye \'C partice faaliyete mahkeme veznesine depo eylemez ve 
». ... Qsz/ /arı 1 [ş[eri mir göndererek badema mahkumi- geçilmiştir Bu sahada muhtelif şe - o gün ve o saatta mahkemede biz -
...,,, a yet ilamının kat'iyet kesbetmesile hirlerdeki (İşçiler birliği) ndcn , .e zat veya tarafınızdan musaddak ve-

t h1 k1şl Uze rlnde Teftif mıntakalart beraber hemen para cezasının talı- İktısat Vekaleti (İş İ3ürosu) nun k:iletname ile bir vekil göndermek 
'l'utk etkik at yapıldı t eshil edildi silini bildirmiştir. yardımlarından istifade edilecektir. suretile hazır bulunmadığınız tak-
~~ \iz ırkının vasıflarını tesbit et- Bu ders yılı başlangıcından itiba- rlirdc hakkınızda gıyabl'n muhake -

1 ~lllar ere teskil edilen müteaddit ren ilkmekteplerin sıhhat işi ile da- QR TA MEKTEPLERDE meye devnm olunacağı H. U. M. ka-
\o ~lt't ~~ fa::ıliyetindcn müsbet ne- ha fazla alakadar olunması karar - nununun mevaddı mıfüsusası muci-
~ Cat11 :~ı~ıştır. Bu gruplar, Şark hıştırılmıştır. Bu maksatla Maarif ok t 1 k d 1 bince tebliğ makamına kaım olmak 

dl! buı' ıluyetil'rinde halen tetkik- ve sıhhiye müfettişleri dün kendi u u a ca e rs er üze. re ilim olunur. (937-283). --
t ~O bi" kun

1
• rn. a_.ktadırlar. aralarında toplnnarak alınacak ted-

" .• • · Istnnbul 4 üncü İcra Memurlu -
ı 

11 
fı ler şı uzerinde anket yapıla- birleri tesbit etmişlerdir. t b t d • ı d • 
tas .... ·ır,· ~::ızırlanacak ve bu fişle- Ezcümle mekteplerin ilk açıldığı es 1 e 1 1 ğundan: ·• ı 1 Evvele'!:! Eminöniinde Rıhtım ha -

hllıtıı..1 .... 1 e. ırkımızın vasıflarına giin sıhhat müfettişleri mıntaka, 
~ 11 .. , n nında mukim ik('n 11·1en adresi meç-

~ ll a.nı- etıcelcr elde edilecektir mıntaka taksim edilerek her mekte-
l "'et· · hul bulunan Nafi've: 

~ M:,"" ın ınühim bir kısmı ik- bi dolaşacaklar ve bütün talebeleri Yı • b d / •ı """ d ld .} -~ .. ııc enz azl erS er l ave e z' f• İstanb:ıl Maliye Muhnkem:ıt Mıi-ı de ~ olup peyderpey müte- bilfiil muayene edeceklerdir. İlk ~ ' 
bıt· ciürlü'1'ünün 21846 lira 68 kuruş ala-

ırileccktir. mektep diş hekimleri de bu muaye- d l ? 0 

la program a ne er Var cagından dolayı İstanbul Asliye Bi-"11'\.t •• -·- nelere iştirak edecekler ve bilhassa • 
~ C) rinci Ticaret Mahkemesinın 934/143 rsu"'"'z Tayyare talebelerin gözleri, disleri ve umumi M "f \T k"l . b • aarı e a etı; u yıl ortamck- Kız talebelere de bu yıl askerlik sayılı ve 'i /6/937 tarihli ilamına müs-

l ~te..._, "1ektebı· vaziveti gözden geçirilecektir. teplerdc ve liselerde okutulacak dersi verilecektir. Yalnız bu dersler teniden dairemizin 937/2263 savılı 
b 
.. ,,e'-.. t Diğer taraftan (Mektep hastaba- d 1 · b 'l' ...:" g ers erı resmen te liğ etmiştir. Or- için ayrıca emir ve talimat gönderi- dosyasile adresinize gönderılen icrn 

~ ~ l-Jt lıJI,, g cnlçliğinin ve bilhassa kıcıları) ı:amile birkaç ay evvel a- tamektep programlarında yeni ta - lecek olup hazırlanmak üzeredir. emri, ikametgahınızın meçhul bu -
il L ~U"a eç erin havacılığa ve çılan kursta çalışan genç kızlarımız 

t •ı~ ., k dilat yapılmı~tır. Son tebliğe göre, Kız talebeler ayrıca ortaokulun lunduğu mübaşir m<'şruhatilc anla-
q5ı.. r an arşı gösterdikleri alıi- da muhtelif mekteplere taksim olu- ilk sınıfında haftada iki saat, ikincı· s.ılarak bilfı tcbligi iade c>dılmistir. İs.-
( tc:,':l ltar artmaktadır. Bu büyük narak orada daimi surette vazife bu sene, ortamekteplerin birinci ve 
~ IO!'ı\. §ısında ş h . . d b" göreceklerdir. !kinci sınıflarında fen bilgisi dersi, ve üçüncü sınıflarda haftada birer bu icra emrinin tarafınıza bir ay 
~ ~q::r1ta)'yare ~e~~~~~) e açılı: sa • ~ okutulmıyacaktır. saat biçki-dikiş dersi göreceklerdir. müddetle ilanen tebliğine karar ve-

' ~şl aştıl'ılnıış ve ilk hazır - Açık Teşekkür Üçüncü sınıf için bu yıl bir de Liselerin programlarında esaslı rilmiş olduğundan ilanın tarihi neş-

1{ 
an __ nııc;:tır. Kadıköyünde Altıvolag"zında mu- k" d .. 1• bir deği~iklik yapılmamıştır. Yal _ rindc>n itibaren bir ay zarfında bor-

~ .1 ımya ersı ı ave edilmiştir. Kimya ..,
1 

kim emekli Binbaşı (Ahmet Faik d · nız liselerin birinci sınıfında, Riya- cu ödemez, tetkik merciinden veya 1 ~ .... ersı, fizikle beraber haftada üç sa 
alcı 'ibu·· d İren); misafir gittiği Soma kazasın~ ziye, tabii ilimler, fizik rıibi dersler temyiz \·eyahut iadei muhakeme yo-

l \' •. hlı1• l>ıt1~ .. n.. .. &Yeti da ı"rtı"hal etmı"ştı"r. at olarak gösterilecektir. Tabii ilim- b lile ait oldug~u mahkemeden icranın 
"., "'Po, k bu yıl Maarif Vekaleti tarafından 

~ lı'ıa fq~iy 1ubu bll§kantığmdan: Somada kendisine karşı son vazi- !er de bu sene yalnız birinci sınıfta hazırlatılan yeni kitaplardan okutu- geri bırakılmasına dair bir karnr ge-
• t •• ~to_cr..a!t. senesine girerken ça- fei insanivesı·n1• vapan Şube Reı·sı· üç saat olarak okutulacaktır. Bu der- 1 k tirmedikçe cebri icra vapılacag~ı ve 
1 " 11:l c::.• ··~ .1 .1 aca tır. Liselerin ikinci ve üçüncü " 
""·~ıı;1 Ubun etrafında görüşmek subay Remzi Kılıç ile Bay Aliye ve se mahsus olmnk üzere yeni bir ki - yine bu müddet içinde mal beyanın-
·1111 ı; b Ça sınıflarında yine eski, ayni kitaplar 
ıı "'il irı.a .... "d rşıkapıda yeni ta- diğer bütün arkadaşlnrına en derin tap hazırlanmıştır. Askerlik dersle- da bulunmanız ve bulunmnzsanız ha-
"~ ~ ...... a okunacak ve programlarda bir te- 1 
'1-~~ . ... ~~a. 2S '!:> ş~reflerine tertip minnet ve şükran hislerimizi ve a- rine bu yıl büyük ehemiyet verile • pisle tazyik olunacağınız ve hakika- , 

"l(la~1 t 16 d.c.ylul 937 cumartesi leni teşekkürlerimizi muhterem ga- cek ve yalnız ikinci, üçüncu·· s· ı • beddül olmıyacaktır. Yalnız, lisele- te muhalif beyanatta bulunursanız j 
..., q a b .. t.. rin ikinci devresindeki kız talebeler h ·sı rltı g 

1 
u un faal sporcu zeteniz vasıtasile sunarız. fi d h f d k apı e cezalandırılacağınız tebliğ j e nı ar a a ta a i i;;er saat okulu - de bu "' l "lk d f l k l" trıeleri rica olunur. ANNESİ ve KARDEŞLERİ lacaktır. " "'ı ı · e a 0 ara ame ı as - makamına kaim olmak üzere ilan o-

1 
kerlik dersi göreceklerdir. lunur. (937-226:J). 

Halk Filozofu 

Birirnizi n derdi 
Hepimizin derdi 

Sanat ve meslek 
Mektepleri lazım 

Bu sene lstanbuZda yeniden a
çılması kararlaştırılan ortamek -
teplcre, daha şimdiden o kadar 
çok talebe kaydedilmiş ki, açıla
cak bu yeni mekteplerin da1ıi, ge
lecek talebeyi istiap edip etme -
mesi meselesi şüpheli görülüyor. 
Yine. s.nıflar istif lıalinde olunca, 
ihtimal, idare olunacaktır. 

Mektep i§?erile alakadar sala -
hiyetıar ve tecrübeli bir maarifçi. 
bize, söz arasında şur.ları söylü -
yordu: 

- En kalabalık bir ortamektcp 
veya liseye bakınız .. mesela jar
zedin ki, bin beş yüz talebesi olan 
bir lise .. Bu lisenin birinci su ı -
fmda mutlaka, 500-600 talebe 1·ar
dır. Fakat bir de son sınıfına ba
kınız .. ancak, azami 100 talebe bu
labilirs:niz. Demek 1...i, orta tedri
sat müesseselerine gelen talebe -
Zerin hepsi, bu t.alısil devresini mu
ı•affaki.yetle yapamıyoı·. Bunda. 
çocuğun mali, ruhi, terbiyevi, f ıt
ri uaziyet1eri amildir. Her yıl 
mekteplerde ne karl r çok talebe 
döndü§ünii. herkes g .. rüyor. 

Ortrı. tahsil, üniversitC'yc genç 
1ıazırlıyan t•e ilim yapacak insan
lann yeridir Halbul-i. ilim yapma 
herkesin kan olabilir mi?. Halbu
ki, orta tedrisat m•ies esrlerine 
herkes giriyor ı·e kabul ediliyor. 

Bu mekteplerin programlarım 
1ıazmedebilecek çocuklar sC'çilerek 
alınırsa, ortamektep ve liselerde 
şimdiki tehaciim de ortadan kalk
tnış oltır. Da1ıa verimli bir tedrisat 
takip clunur. Buna mukabil. OTta 
derecede, bir çok meslek ve san1at 
mektep!eri açmalıdır Binl'rnalcyh 
her yıl açılan bir çok yeni orta -
mekteplerin mühim bir kısmı 

meslek ve san'at mektepleri ola
rak açılmalıdır. Esasen şimdiki 
bu tehacüm mt1t1ıiş bir artışla her 
yıl deııanı ediyor; binaenaleyh, 
bir kaç sene sonra, bina. mucllım1 
malzeme bal:ımından, bu te1ıa -
cümii, yine, yeni ortamcktepl.cr 
açarak karşılamak imh1nı mad -
deten belki hasıl olamıyaccrkttr.• 
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Fransız manevrala
rından sonraki 

nutukların manası 
lngiliz - f ransız teşriki mesaisi 
her zamankinden daha kuvvetli 
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ZEHiRLi • • GÜL 
Yazan: Aziz Kaylan 

B ayan Belma benim mektep arka- -----~----·-~ ----~-- ~ 

daşımdı. Yeşil gözlerile bütün 
başı dumanlı gençleri sihirler ve 
peşi sıra sürüklerdi. Arkadaşları o
na zehirli gül diye isim takmışlardı. 

Hakikaten onu koklıyanlar, onun 
peşıne takılanlar, ya verem olur dis-

Gökten Groerılanda düşerek orad .. n a· ser sürünürler vahut 
"' k . .1 37 1 nanser, ıspan ' . 
ıvevgor müzesını:: ielirı en on da kıskanclık yiizünden kavga eder, 
ağırlıtıncla bir taı ve asırlarca b .. b. 1 . • ... 1d.· ru"rlerdı· Yu"zu·· o . ,. . d ırı ır erını o u · 

evvel hır ıemavı taşkın Amerıka a kadar güzel değildi. Kumral ve bük-
oçtı~ı çu ur · ·· d y t 5 Jeli saçlarını daıma one ogru arar, 

Gökten 
Düşen 
Taşlar 
Şimdiye kadar 
Zararlı değildi 

Fransız v e lngillz Harbiy e Nazırrarı Frl!lnsız 
manevraları esnasında 

Fakat bundan sonra 
insanlara zararlı olacak 
Gökyüzünden ·vakit vakit yağdı -

ğını gördüğümüz taşların b::ızan bir 

cok tahribat yaptıkları, hatta kırlar-

A hiren Nyon anlaşmalarını ta -
marnlamak için Cenevrede imza 

edilen anlaşmalar, İspanya sahille -
rindeki kontrolün lağvı, Fransız ma
nevralarının hitamı münasebetilc 
Daladier ile İngiliz Milli Müdafaa 
Vekili tarafından yapılan beyanat 
Alman efkarıumumiy~sini işgal et
mektedir. Berlinde hakim olan ka
mıatc göre Ccnevrede imza edile•ı 
nnlaşmalar İtalya jle Fransız - İngi
fü: bloku arasında esasen mevcut 
olan uçurumu bir kat daha genişlet
miştir ve havn miidafaasma karşı 

bu deniz tc7.ahiırleri İngiltere Başve
kilininar zu ettiği şekilde bir 1ngiliz
İtnlyaıı aııl, tı1<13ııu in'lkan:nr bir lld

le getirmektedir. 
Alman matbuatına nazaran, bu va

ziyetin mes'ulleri bir taraftan. Bol
şevik fikirlerini knbul etmiş olan E
den'dir. 

Bu mes'uJler Cenevre ve Nyon'd<ı 
İngiliz bnş\'ekiline muhalif bir hattı 
hareket takip ediyorlardı. 

Bunun diğe~ mes'ulü de F,ransa -

p 
1937 • 38 senesinin en gözde 

sinema yıldızı 

ROBERT 
TAYLOR 

ve 
Dedikodulu aşk maceraları 

bütün dünya gazetelerini 
dolduran ~evgilisi 

BARBARA 
STANVIK 

tarafındarı nefis bir surette 
yaratılan büyük 

l
dır. Fransa, İtalya ile İngiltere ara
sında bir anlaşmanın husulüne mani 
olmak için elinden geleni yapmıştır. 

da bir çok hayvanların ölümüne se
bep olduğu şimdiye kadar tutulan 

ıstc;tistiklerden anl<ışılıyor. Gökten 

Fransız manevralarının hitamı do- yağan taşlar -ki biz eskidenberi bun

layısile Fransa ve İngiltere milli mü- iara: cHaceri semavi> diyoruz- hak
dafan vekilleri tarafından yapılan be- Y.ında senelerdenberi tetkikat yapan 
yanat, Derlinde alaka ile karşılan - ve hunlardan bir çok çeşidini hirik
mıştır. Bazı kimseler Fransız ordu - tirmış olan Amerikalı bir alim ha
sunun mağllıp olmaz bir ordu oldı.ı-

ccri semavilerin insanlara şımdiye ğunu söyliycn İngiliz Mılli Müdafaa 
vekilinin Fransanın çok nazik bir kadar h iç bir zararı olmadığını söy-

misafiri olduğunu ~öylüyorlar. Di- lemektedir. Fakat önümüzdekı se
ger bazı kimseler de Fransız - İngiliz neler, gene bu alimin dediğine göre 
ar:ılaşmasının yeniden teyidine de - böyle olmıycıcakmış. Bir çok kimse
Ialet eden bu sözleri hoşnut~uz1ukla !er bundan sonra haceri semavi vu
karsılamışlartlır. ,_ · ı •- hu t 1 ;""'ı·n 

"~' k 'loOOKIOl'nu. l.oU ~ ..... 
Makalesini FranSJz manevral::ırın:ı 

dedı·rini doğru gösteren bir takım hasretmiş olan Doyçe Algemein~ 
Zeitung gazetesi İngıltere ile Frnn- vc.k'alar da olmuştur. 

Alımln bu sözünü unutmıyanlcır sa anısında bu sıkı çalı şma bırliğ i -
nin harpten evvelki antant Cordiallc s:mdı dikk;ıt etmişler, geçen gün İn-
kan~tırı1makta olduğunu, Ccne\rrc gıltcrede bir yere düşen bir haceri 

ve Nyarı·da m eydana çıkan müşte _ semavi yüzünden iki kişinin öldu -
rek si} u-ct r. Fransız ve İngiliz er- l~unü söylüyorlar. İngilız gazeteleri-

~~..!..-~ ,!ncr=s="'=' f=o=m=ı=z==d==a )===n==ı=m=eş=g=u=l=e=d=c=n=b=ı=r=d=e=d=ik=o:::;:d=t=ı.=== 
r..,.,., . ~- ...... . . , 

- ~ -•r ~. ... . •· • 

NAMUS BORCU 
Fransızca sözlü 
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BU AKŞAM 
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MELEK 
sinemasının beyaz perde!:ine 

" 1' ~· • • ' • .. : •• ~ .. . '• - Numaralı biletler satılmaktadır. felefc·1 : 4086P 
şeref verecek tir. 

ez:::sa 

Tefrika No: 13 
Cemalettin Efendiyi tasdik etmiş -
Jerdi. 

Esasen Halil Rıfat Paşa da bunu 
beklemekte idi. Ellerini kaldırıp boy
nunu bükerek: 

- Bana knlırsa .. zatı şahanenin fi
kir ve mütaleaları her ne ise .. isabet, 
ondadır... Efendimizin mütaleaları, 

ayni keramettir. Mademki Giride as
ker sevkedip de hakkımızı silahı -

mızla müdafaa edemiyeceğiz, şu hal
de, Avrupanın teklifini reddetme -
meliyiz. Büyük devletlerin de aley
himize dönmelerine sebebiyet ver -
memeliyiz .. . Maamafih, 

memeliyiz... Maamafih, bu benim 
şehsi mütaleam. Sizler de serbestçe 
fikirlerinizi söyJiyebilirsiniz .. 

• 

Dedi. 
Bütün viikclfi heyeti biliyordu ki; 

Halil Rifat Paşn'nın bu sözleri, doğ
rudan doğruya Abdülhamit'ten mül
hemdi. Ayni zamanda, bundan başka 
baş vurulacak bir çare de mevcut de
ğildi. 

Reyler, derhal Halil Rifat Paşa'nın 
mütaleası etrafında toplanıvermişti. 
Derhal, vü~la meclisi mazbatası 
tanzim edilerek Abdülhamide gön
derilmişti. 

Abdülhamit, bu mazbatayı kolay
ca tasdik etmemişti... İkinci katip 
İzzet Paşa tekrar m eclise gelerek: 

- Efendimiz, ferman buyuruyor
lar .. clier ciheti iyice düşündüler 

J mi? .. Ne kendilerini ve ne de beni 

bir mes'uliyet altına sokmasınlar.> 
diyorlar. 
Demişti. 

Ancak, vükela h~yctinin verdiği 
muvafık cevap üzedne, Giridin muh
tariyetini kabul eden mazbatayı tas
dik etmişti. 

* Ayni günde, Osmanlı hükümeti ta-
rafından da şu resmi ilan neşredil
mişti. 

,fLAN> 
Tahtı hakimiyeti padişahide kal

mak üzere Giride .Muhtariyeti idare 
ihsan buyurulduğu, bU telgraf namei 
samı iş'ar buyurulmakla ilanı key
fiyete iptidar olunur. 

7 mart 1313 

hic durmadan güler, sözlerini bol bol 
kalıkaha demetleriyle süslerdi. 

Güzel bir ilkbahar günüydü. Mek
tebin bahçesinde geziyordum. Arka
daşım Saim yanıma geldi ve: 

L 
- Kardeşim, dedi. Şu zehirli gül 

dedikleri kız benim çok hoşuma gi
diyor. Adeta bir kaç haftadır onun 
dlişüncesiyle yemek yemiyor ve u-

Arkadaşları ona zehirli gül adını takmışlardı 

1 ı 1 d .. k ·1 "zl . d ]>ell: bir kaç ay daha geçti. Artık Bayan en ırır en yeşı go erın e 
yuyamıyorum. . Belmayı hiç görmez oldum. Bir kaç yalancı tebessümler parlıyacok. 

Y a Yahu ne dıyorsun sen? • · 1 B. k ' ı h k b ı· oırııı.ı - . apm ' 
0 
arkada~a sorarak ne oldugunu oğren- ır va ıt er, o er. es~ e ~ . 

8
. 

Dedım. Onunla k~n~şanların, onu s. mek istedim, öğrenemedim. Kimisi ltu. Bir çok gençkrı dışlemıştı·. 
venlerin iıkıb~tı:rını unut:un mu? tahsili terkctmiş, bazıları da has - çoklarını da süründürmüştü. Sııf. 

Vnzgeç bu fıkrınden. Senı karde - t d d"I kendi belfılaı·ıııı kendisi buldu.·· • . d'W' . b.1. aymış, e ıer. 
Şımden daha zıyade sev ıgımı ı ır- B. .. b h d gezerken . ır gun gene a çe e 
sin Canının yanmasını ıstemem. Sen S . ld. · . aım yanıma ge ı ve: 
istedikten sonra hangı kızla olsa ko- K d . d d . B' . 7.ehı'rlı· 
nuşursun. 

- Hıç bir şey istemem. Yalnız onu 
isterim. Sonu ölümle bile neticelene
cek olsa onun peşinden gidec~ğim. 

- Peki kardeşim, madamki isti -
yorsun, madamki onu seviyorsun, 

bana söz düşmez. Ne yaparsan yap. 
Allah bahtını açık etsin. 

* Aradan bir kaç hafta geçti. Her an 

- ar eşım, e ı. ızım " 
Gül artık sokağa atılmış. Şimdiki is-
mi de sokak gülü imiş. · 

- Ne!.. zavallı kız ... 

- Hayır, zavallı değil, iyi olmuş. 
Zaten onun akibeti oydu. 

- Şimdi ncrdeymiş? 

- Nerde olacak? Fenalık peşinde 
fena evlerde. 

- Hakikaten zavallı kız .. 

0 yeşil gözlerin arkadaşıma dikil- - Jliç acıma kardeşım, hiç acıma. 
eliğini görüyordum. Nihayet bir gün Bir düşün, bir kere gcçmi~i hatır -
biı pastacıda konuşurlarken gördüm la . Bu hain kimlerin canına kıyma
ve memnun oldum. dı? Nice çalışkan, uslu talebeleri a-
Artık her sabah Saimle Belma se- varc etmedi. Ona acımak doğru de-

18mlaşıyorlar, her akşam da vedala- ği!dir. Yaptığını çekiyor şimdi. Ye-
lardı sil gözleri için bir çok kimseler kur-

şıyor . • . . . . . . 
d b . d h ı· B 1 , ban gıtmıştı. Şımdı acısını çekıyor. Ara an ır ay a a geç ı . e manm . . 

k d 1 k d S . .1 Zeh irli gül cok giılerdı ve herke~ı ar a aş arı, :.ır a aşım aım ı e ara- . . : . . .. . 
lannı bozdular. Bir _gün yanlış bir z~t~ırlerdı. Şımdı ge~c gulsun, z~h -
hab<>r üzerine arkadasım fona halde rını gene etrnfa dagıtmıya çalışı..n 
kızdı ve etrafına ate; püskürmiye Fakat artık gülemez. Belki sinsi, sin
haşladı. Fakat Belma ile eski sami- si gene zehirini aşılamıya çalışır ... 

miyetini muhafaza edemedi. Çünkil Şimdi biz onun kalbine güleceğiz. 
en samimi arkadaşları tarafından Çiinkü artık sokak kızı oldu. 
nldatıldı. Zaten kız da çok kimseler- Dundan sonra onun dalgalı sat:
le konuşmıyn ve gezmiye başladı. larında şehvet düşkünü bir adamın 
Her gün bir gençle mektebe geliyor, haşin parmakları gezecek. Gôğsün
başka bir gençle gidiyordu. Aradan de yaşıyan şehvet düşkünlerini eğ -

Süründü .. 
Sürünüyor .. 
Ve belki de ilelebet sürünecc1'· 
- Sürünürse yazık değil ın\? 
- Hayır. Eğer hiç kimseye ısr~ 

· ııır" dokunmadan, bir kaza eserı o. f 
oraya düşmüş olsaydı. Belki bır tB 
dnkar çıkar ve onun kolundnn tı.ı el 
rak gömüldüğü bataktan çık:ırır <il 

Şimdi ire onun mazisini bilenler). 
züne bile bakmazlar. Bilmiy~~1~r ~ 
onun avni vcrde bulunan dıge. . 

v J ve' 
ırnhk[ırlara nasıl inanıyorlar .. 

0 
sözlerine bir an inanıyor gibi go:

11 
ni.ivorlarsa bunun sözlerini de 11

0
\ 

~ • Qll 
inanışla dinliyecekler. Velcvkı 
ı u bile olsa ... 

····· .................................. ·············· 

1 

VEFAT 

Mektebi mülkiye mezunlart11~9 
olup muhtelif kaza kaymaka~l'.~ ;

0 
ı ii<' Çubuklu gaz depoları mudi.i!bıl 
· ·;nde degerli hizmeti scpketrnıŞ , 
unan ve Snmntya tramvay cadde" 

"krıt11· 
1 sinde 144 numaralı hanesinde ı 

I)' 

leden Bay Ali Asaf 17 eylfı~ 937 ~11 • 
ma günü vefat ederek Yedıkule 

d9' ! ricindeki Knzlıçeşme kabristan:11 ;.ş 
ki mahalli mahsusuna defnedıl~e' 

'
olduğundan kendisine rahmet ,.e ıe-

l
derdide efradı ailesine sabırlar 
menni olunur. 

Yarın akşam SARAY sineması 

MA~IE BELL - HENRY ROLLAN • JACQUES CA TELAIN • ESCANDE ve JEAN WORMS 

gibi 5 büyük Fransız yıldızı tarafından Paris'in en güzel genç kızlarının iştirakile oynanan 

ViCTOR MARGUERiTE' in 
meşhur romaoı 

ERKEK KIZ (La Garçonne) 
Büyük filminin ilk iraesidir. Mevıu•ı: PARIS ... ASRİ VAKA YI ... 
YALNIZ KADIN... Modern LÜKS v... SAFAHAT .•. dır. 

Mevsimin ilk büyük Fransız filmi olup tf'krar tekt3 ' 

görülecek bir şaheserdir. Biletler bugünden satılmaktadıt• 

ÇILGIN BİR ATEŞ TUFANI 

Gerek Babıfıli ve gerek Avrup.:ı 

ricali siyasiyesi, Giride muhtlriyet 
verilmekle ihtirasların hiç olmazsa 
bir müddet sükfın bulacağını ümit 
etmişlerdi. 

Halbuki, başta Avukat Venizelos 
olmak üzere Girit isyan reisleri mu
kabil bir beyanname neşrederek; 

(Muhtariyet, bizim gayemizi tat· 
min edemez. Diz; bilakaydüşart, Yu
rıanistana iltihak edeceğiz. Ve bu 

j gayemize vasıl olunmıya kadar. es-
kisinden daha §iddetle mücadeleye 
devam eyliyeceğiz.) 

cayır ateşlere yakılıyordu. 

Asilerin bu hareketleri, artık Av
rupa devletlerinin sabır ve taham -
müllerini de tüketmişti. Almanya 
İmparatoru, bu fecaate nihayet ver
mek için Giritteki ecnebi asker ve 
gemilerinin arttırılmasını ve Girit 
adasının da şiddetle abluka altına a
lınmasını teklif etmişti. 

Kayzer Vilhelmin evvelce de yap
tığı bu teklife yanaşmak istemiyen 
Avrupa devletleri, şimdi bu mesele 
etrafında sür'atli bir müzakereye gi
rişmişler; ve dcrhaJ kararlarını ver
mi~lerdi. 

Diye, tekrar harekete geçmişler - Martın 21 nci günü, Giridin res -
di. mcrn ablukası ilan edllmişti ... Fakat 

Asıl bu tarihten itibaren Girit A- asiler, buna da ehemmiyet verme -
dası, baştan başa bir kan ve ateş sah- mişler, hareketlerine devam etmiş
nesi kesilmişti. Üçer, beşer kişılik asi !erdi. 
kitleleri, müslüman köylerine, asker İki gtin sonra, bir Avusturya kru
karakollarına hücum ediyorlar, tüy- vazörü, büyük bir Yunan yelkenli 
ler ürpertici fucinlar yaratmaktan gemisini, sahile asker çıkarırken ya
çekinmiyorlardı. Hükümet dairele - kalamıştı. Kruvazör, bu hareketi 
rine ateşler veriJiyor .. kışlalara bom- menetmek için geminin civarına bir 
balar atılıyor .. müdafaadan mahrum kaç mermi atmıştı. Gemidekiler, ha-

l müslüman köylüler yalnız bıçak ve reketlerini tevkif etmek şöyle dur -

l kurşundan geçirilmekle bırakılmıyor, sun, bilakis ellerindeki silahlarla 
kireç kuyularına doldurularak cayır kruvazörün üzerine ateş açmışlardı. 

-- dJ~ 
o zaman kruvazörün kurna~ a· 

derhal biiyük toplarını gerninıll ~ p 

zerine çevirerek biribirini ıniltcD 1~ı 
1 · · b • · geı11 • S<!kız mermı atmış; u usı 
derhal batırmıştı. ··L~ • 

Bu havadis, Yun::ınistanda ~(f:ır 
bir vaveylii husule getirmiştı. y# 
niki Eterya) tarafından derh8~ ı11i" 
her tarafta mitingleı· tertip cd1J \-e' 

Heyecanlı nutuklarla her tara 
veleyc verilmişti. ~ 

Jl1lc:. 
Bu taşkınlıklar arttıkça art tlİ'gJI 

tık Yunan topraklarında bll~9ş ' 
Osmanlılara karşı tecavüzler ı.sf 

. tt'"' 
lamıştı. Pire limanında, Iran nrçs' 
sından bir kundura boyacısı I" 1 ~tırJ11 , 
lanmaktan kendini güç kurta ~ı.t 

Yunan limanlaı ma uğrayan gJ tıi' 
vapurlarındaki Osmanlı yoıcıı~ıt111ıı· 
le bu tecavüzlerden masun Jc ııWıı ' 
ınışlardı. (Şira) limanına sııııı:-

u bS . yan bir Osmanlı vapurun se1 
lar; İstanbuldnn Trablusgrır~ 

111
., 

kedilen bir mahbus kafilcsinı 811l1ı'' 
hafızların ellerinden cebren 

lardı. tiarl 
(Devanıı 
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TMELfDfRLER.] . 

Bir ocağı söndüren kadaın 
llayatımı bir kadının uğru- Kadının sevdiğini tahrik için baş

nah feda ettim. Malım, mülkiim, ka birisile alakadar görünüşü ile ha-
attıi bir ro - ld - J l . • d . ~ cugum o ugu ıa - kıkaten alakadar olması arasında 
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'Anne nedir; yavrum! 
diye seslenen kimdir 

biliyor musunuz? 
• • • • • 

Birkaç 
... meşhur adamın annesi---

a; a~le.mi dağıttı1?. Şimdi .b~ -başkalarının nazarında- hiç bir fark ~ 
çc:k kadının benım servetımı yoktur. Bu teşebbüs kadını sukuta 

k~~bettiğimi görerek b~1.:a bi- mahkum ettirir. Muvaffak oluşu na
Ttstle milnasebette bultmduğu- dirdir. Siz de bu yanlış adımın ce-

Majeste Zogo baloda 

Bir anneye malik olmak nedir bi

liT misiniz?. Acaba sizin bir anneniz 
ı·ar mı? Fakir, zayıf, sefil, aç ve dün

yada yalnız, kimsesiz kalmış bir ço

cuk nedir bilir misiniz?. Yürüdüğü. -
nüz zaman sizinle beraber yürüyen, 

durduğunuz zaman duran, ağladığı • içinde ısıtan, kiiçük iken size südü
nız zaman gülen bir kadının bir me- nü, büyüdüğünüz zaman ekmeğini ve 
leğin daima yanınızda bulunduğunu hayatını veren ve sizi A · 

~u. öğreniyorum. Ondan nasıl zasını çekiyorsunuz. Ona göz yaşla- A rn av ut 
Ultıkam alayım? Bu münasebc- rınızla vereceğiniz teminat d.:ı fay-

hissettiniz mi?. Size lakırdı söyle _ n c nnecı • 
meyi, okumayı, sevmeyi öğreten, par- ğimh diye hitap ettiğiniz, ve size 
maklarınızı elleri içinde, vücudünü- c Yavrum!> 'diye seslenen kimdir, bi
zii. dizleri arasında, ruhunuzu. kalbi lir misiniz?, 

te nasıl mani olayım? _ Fer _ da \'erm.ezsc sabredip beklemekten 
da, Liileli başka çare yok. B 1 

lı ~:~Ulızdan g~çcn her intikam tar- j~J w a osu 
iurıu~~ 0~unla hfıln alfıkadar oldu - 4. ~ 
aa bıı gosterir ve onun canını yak- ~~ 1 "' 
kam eeğgururunu okşar. En iyi inti- On seneden beri dulum. On ı Cogu gebe olan 

' er m . k .. k l .31 et!ıd um unse yı ı an ocağı yedi yasında bir oğlum var. Ço · K d J d f 
lla k en Yapmak, mtimkün değilse cugumun son derece mazbut 3 10 ar var ) • 
le g arşı laka~ dınızi derın bır sükut bir terbiye sahibi olmasını is- A Ah z 

ostermekt . rnavut Kralı Majeste met o-
ır. tıyorum. Ne yapayım? - Ka- go ilk defa olarak sarayında bir 

~ ~ ~· ~ dıköy, Fikriye. balo tertip etmiş \'C halk arasına ka-
. ~u~ Y.. 1 On yedi yaş. Terbiye hatları olan / rışmıştır. 

~. ~ a~a hatların çoktan ,. rilmiş olduğu 
. -~ _ _J_ bır yaştır. Maksadınız oghmuzun ka- 1 Sarayda yapılan baloya 200 kişi 

Bı ı · l B · davet edilmiştir. Bu baloda bulunan r genç e nışan ıyım. cnı dınlarla alfıkasında mazbut olmasını 
sevdiginc şüphem yok; faka! temin ise bunu kendisile açıktan a- bir Fransız diyor ki: 
<>nun başkalaı·ile de alakadar çığa konusmanız, ona hafıfliğin za- Tiranda denize nasır olan saray o 
oldugunu görerek bir iki defa rarlarını göstermeniz do~rru olur. Bu ak şom için donatılmıştı. AskerJer sa
ben de başka bir gençle dolaş- ya~da çocuklara cinsi terbiye verme- rayın önünde resmi selfımı ifa edi -

. f d 1 t .. b a·1 . ı· yarlar, bevaz üniformalı, kırmızı şe-
nıı ttm ş· d. · z b . nın ay a aıı ccru e e ı mış ır. J 

· ım ı nı§an ım enım- ritli zabitler davetlileri istikbal e-

Moris Şövalyenin 
annesi 

Babam gitti, hemşirelerim evlen -
di. Ben .de annemle yalnız kaldım. 
14 yaşında idim. Ben, onu tapınırca
sına seviyorum. Ve küçük ya~ta duy-
duğum mes'uliyet hissi bana saadet 
getirdi. Onunla berab r sonuna ka -
dar \'azıfemi yapmış olmam hayatı
mın en büyük gururunu teşkil et -
miştir. O, fıkrimde ve kalbimde da

l im.n yaşıyor. 
ı Iştc size bir hatıra: 

Menilmentant'da kilise mcyda -
nında basamakların aşağısında bulu
nuyordum. Parmaklıkları tutuyor, 

l
kiHscden bir düğün alayının çıkışını 
seyrediyordum. Şaşkın bir halde göz-
lerimi dört açmış bakıyordum. Ya - Ruzveıt ve annesi 

Belçika krah Leo· 
poldun annesi 

İşte Kral Leopold'ün çocukluğun· 
da annesi Kraliçe Elızabet ile be
raber çekilmiş bir resimleri. Harp-

ten evvel babası Kral Alberden ve 
ailesinden bahsederken: cİşte saa -
detin timsali .. > derlerdi. 

Harp patladıktan sonra kraliçeyi, 
istilaya uğrayan memleketinin elde 
kalan harap parçalarını dolaşırken 

gorüyoruz. Sonra sulh olmuş, mes'ut 
zamanlar avdet etmistir. Kraliçe E
lizabet gurur h issediyordu. Çünkü 

zevci birinci Alber bütün cihan na
zarında cŞövalye Krah idı. 

le <ıl<ikasını kesmek istiyor. Bu-~\ IÇJtröa· . ~J diyordu. Vestiyer bir ihtiyar kadın 
nun onüne nasıl geçebilirim? f 1 ~ tarafından idare ediliyordu. Burada 
Halbuki ben ancak onu tahrik -· · bir ayna bile yoktu. Bu hal kadınları, 
etmek ıçin başkasile gezmiştim. Beyoğlu, Şenay: Adresiniz vazıh bilhassa Tirana uğramış olan bazı 
Buna inandıramıyorum. Ne ya- olmadığı için doğrudan doğruya ce- Parisli kadınları hayrete düşürmüş-
J>ayını? - Arnavutköyii, Sarı vap veremedik. tür. 

~le. ADEM BABA Fransız Sefiri Mersiye Tirandaki 

nımda bulunan bir adamın asabi bir ı 
tavırla parmaklığın kapısına dayan- kan bütün hademelerin gösterdiği 
dığını görmemiştim. Kapı birdenbire nezaketi suiistimal ederek, meclis 
kapandı ve parmağım da arasında salonunun kapısını açarak içeriye 
kıstırıldı. Ne kadar çok bağırmışım!. girdi. 

Şövalye Kral, Ardenne'dc kaya -
lıklardan düşerek ölmüş, Kraliçe E
lizabet de kederini kimseye göster
memek için İtalyaya gitmiştir. Fa -
kat yeni bir felaket geldi. Oğlunu 

mes'ut eden Kraliçe Astrid manasız 
bir otomobil kazasına kurban git • 

~ küçük Fransız kolonisini Majest~ ra r. t N v o k'a . Zogoya takdim etmiştir. 
'~ ) s en e y r Kral salona, zabitler gibi, beyaz ü-

Gelin ve damat neye uğradıklarını Vekiller hayret içinde .. Fakat an
anlıyamadılar. Kapıyı tekrar açtılar. nesinin tabiatini bilen Roosevelt, 
Parmağımın ucu sarkıyordu. Halk et- yanına yaklaşarak kendisini öptük -

mişti. Kraliçe Elizabet, bunun üzeri
ne tekrar Belçikaya döndü. Çünkü 
üç küçük prenses annesiz kalmıştı. 

1( d b• ıh• • f • niformasını giymiş olduğu hald~ a ar ır e ısenın ıa tı :~:~· ~~:;~::av::r~zç:~:~:\~r~1~~~ 

Aynı model 6000 frank iken 150 
franga mal oluyor 

\'etlilerin sıralanmış olduğu mer -
mer salonu dolaştı. Kadınlar reve -
rans yapıyorlar, erkekler de başla
rını eğiyorlardı. Kral he>rkesin elini 
sıkıyordu. Hemşirelerınin altısı da ar
kasında bulunuyordu. Prensesler açık 
mavi tülden bir€r tu ·a~t gitmi'.:
lerdı. Başlarında birer elmas tac 
vardı. Şampanyalar ılıktı ve tatlı idi. 
Fakat blife mükellefti. 

Kadınların ekserisi güzel değildi 
ve pek çoğu gebe ıdilcr. Salonda o
turacak bir yer yoktu. Herkes ayak
ta bir şantözün söyledigi şarkıyı din
liyordu. 

Ön sırada kırmızılar giyinmiş bir 
katolik papası, ikinci sırada uzun sa
kallı diger bir papas ve beyaz sarıklı 
bir derviş bulunuyordu. 

İkinci bir şarkıdan sonra Kral kon
sere nihayet verdi ve dans başladı. 
Bu müddet zarfında hariciye nazırı, 
Kralın Fransız seyyahlarını, hususı 
salonunda .kabul edeceğini bildirdi. 

Llndberg ve annesı Morıs Şövalye ve enne!)I 

Duşes oô Vlna. Majeste Zogo Napolyonvari yazıma
sorun 6000 fren- sasının önünde ayakta duruyordu. 
ga çıkan e!bise- Kral fransızca konuşmuyor, fakat 
sine mukabıl BY· 1 anlıyor. Burada hariciye nazırı ter· 
nı ~odell Nev- ,~ümanhk vazifesini gördü ve Fransa 
yor~ da 1000 ve ıle Arnavutluk şerefine. ayni ılık ve 

~ Perlste 150 franga mal oluyor şekerli şampanyalar 1çildi. 

~az hernen bütün Amerikalı- A k d b 
1 taıtı~şe~ dö Vindsorun elbise- n ara a yeni i r re Sim 
3 h ıt ettıler. 

(~::;randa Mrs. Vallis Varfield aç ı I d 
1 e et ği Şatosunda evlendi. o gün 

t elbıse . 
L tilta nın resmi, radyo ile A-
~t h ~a vernnı· t• B .... u ış ı. utun gazete • 
~ resrn· b haltk ı asarak karılerine elbi-
.ı ıtıda 
'lijer uzun uzun tafsilat ver -
~ l>ar· · 

il hır ısın en büyük terzilerin -
'tı ınde d·k·1 6oc>o ı ı en bu elbisenin fi-

13 ı. franktı .. 
·ı~· 

~~ tranaa Nevyorkun büyük 
·~i tından bı"r· . b. . a· lh t ölsl ı aynı ıçım ı-

~ ~i 1~dan hiç farksız olan bu 
~ lttı. b ır. franga satılığa çıkar • 
t~~ •ger b· 

ti \te Jı: 
1 

ır mağaza ayni modeli 
)ij 0 lar 

1~ e\:,n_ ını kısaltarak sokakta 
tı\l)ı ~ek b· 

ft ~ ipı- ır şeklini 650 franga, 
t ' 11e., b· ıdasında ayni elbise 440 
&tu ır haft 
ft~~ h,~ a sonra Nevyorkun Ressam Esat Subaşı ve sergisinden iki tablo 

... r elb· 
~ il &Qııı ıse rnağazalarında 150 Tekirdağ Ortaokulu resim öğret - jmemleket manzaralarına ehemmiyet 

~ ıt al' rnl§tır. meni_ Esat _Subaşı, ~nkara Halkevin- rerdiği görülmektedir. Tekirdağdan 
•' ~Zarfında bir elbisenin bu de bır resım sergısı açmıştır. Genç ve Bursadan yaptığı peyizajlar çok 

tliıı ~ Pteıeı 
1 

. . ve değerli ressamlarımızdan Esat Su- beğenilmiş ve cGökdere Boğaz1>, 
'1 .. -..:at ett 0 uşu Parıs terzıle- başı'nın bu sergisi her gün büyük cMilli Mücadelede cephane taşıyan 
)Ot ~a h tkleri rnodelleri gizli tut- bir kalabalık halk kitlesi tarafından köylü kadınların istirahati> ve cAt 

• alc.ıı olduklar .. t . gezilmekte ve resimler çok beğenil- yarışına çıkarken> isimli tabloları 
mı gos erı- ınektedir. Kendine mahsus bir tarzı da bilhassa nazarı dikkati celbetmek-

olan genç ressamın bu sergisinde tedir. Genç ressamı tebrik ederiz. 

1 

rafıma toplandı. 

.Bu küçiiğü hastaneye götürme
li! :t dediler. 

- Senin adın nedir? 
- Moris Şövalye. 
- Baban, annen nerede oturur -

1~? 

- Şurada, Julien Lacreix soka -
ğında 15 numarada. 
Şimdi bir rüyada imişim gibi on

ların konuştuğunu görüyorum. Bem
beyaz olduğumu hissediyordum. An
nemi çağırdılar. O bir kelime söyle
meden geldi. Parmağıma baktı. Za
vallının yanakları çukurlaştı. Bir a
raba çağırdı. Onun 30 su kazanması 
icin yarım gün çalışması lazımdı! Bu 
para da arabanın ücretini teşkil e
diyordu .. O, bir deli gibi beni kucak
ladı ve hastaneye götürdü . 
Parmağım, müthiş surette acıyor

du. Fakat kazanın ehemmiyeti ve 
annemin teessürü ve arabaya bin -
miş olmam dolayısile kendimde bir 
gurur hissediyordum. 
Eğer bugün de annemin, zavallı 

ihtiyar anneciğimin geleceğini bil • 
sem parmaklığın arasına kolumu ko
yardım ... 

~RİS ŞÖVALYE 

Amerika Cumhur 
Reisi Ruzveltin 

annesi 
Ruzveltin annesi sağlam vücutlu 

şen ve seksen yaşında bir kadındır. 
Oğluna karşı beslediği takdirlere 
rağmen oğlu Franklenin bütün si -
yasi ve sosyal fikirlerine iştirak et-
mez. 

Bu kadın tab'an protokol kaide -
!erinden koş1anmaz. Bir gün Ruzvelt, 
Riyaseticumhur sarayında mühim 
bir heyeti vekile içtimaına riyaset 
ediyordu. Madam Ruzvelt önüne çı-

ten sonra sordu: 
- Anne, ne istiyorsunuz? 
- Öğle için ne yemek istediğini 

soracaktım. 

Bir gün meşhur alım Branli kızı 
tarafından yapılan resmini Madam 
Roosevelte göstererek der ki: 

- Görüyor musunuz, ben kızımın 
oğluyum .. 

Madam Roosevelt bir saniye dü
şündükten sonra şu cevabı verir: 

- Hakkınız var. Aramızda çok ay
rılık olmakla beraber ben de oğlu -
mun kızıyım .. 

Madam Roosevelt aslen Fransız -
dır. 

Lindbergin annesi 
29 eylul 1927 tarihinde Şarl J...ind

berg 29 saattenberi Atlantik denizi
nin üstünde bulunuyordu. Bu sırada 
Amerikanın küçük bir köyünde elli 
yaşında bir kadın küçtik çocuklara 
ders veriyordu. Komşular sınıfın 

kapısını aralıyarak sordular: 
- Madam Lindberg oğlunuzdan 

haber aldınız mı? 
- Lutfen derse devam etmeme 

müsaade eder misiniz? 
Oğlunun Parise muvasalat ettiği 

kendisine haber verildiği zaman o, 
sadece: 

- Teşekkür ederim. Demiş ~e 
derste Napolyonun hayatını anlat -
makta devam etmiştir. 

Ancak dersten çıktıktan sonra oğ
luna telgraf çekmiştir. 

Ayni günde Lindberg Pariste ga
zetecilere diyordu ki: 

- Fransada uzun müddet kalamı
yacağım. Hemen e\•e dönmeliyim. 
ç:ünkü annem merak eder. 

Kahraman anneler, hazan çok 
müşfik, kahraman evlatlar da en rik
katli evlatlar olurlar .• 

·O, hem kraliçelik vazifesinin, hem dei 
<ın_!liık vazifesinin acılıklarını bili • 
yor. 
HIHlllllllllllllllUIHlllltlllHIUIHlllHllllHIUINlllllHllllllHH ...... 

GUzel remek 

Cevizli kek 
! 1 çay fincanı süt, 

1/3 bardak tereyağı, 
1/3 bardak makineden geçmiş ce-

viz. 
l,l/2 bardak ince toz şeker, 
3 bardak un 
l çorba kaşığı beking pavder (İs-

tanbulda her bakkalda bulunur.) 
Rendelenmiş bir limon kabuğu 
5 yumurta 
Derince bir kapta tereyağını be -

yazlatmalı, içerisine yumurtaların 

sarılarını atarak karıştırmalı, sonra 
sütü, cevizi, rendelenmiş limon ka
buğunu ayrı bir kapta iyice köpür -
tülmtiŞ olan yumurtaların bevazla -
rmı ilave etmeli. Kendi kabarması 
için unu bir iki defa eleyerek beking 
pavderi una karıştırarak yavaş ya -
vaş yumurta ve sairenin içine attık
tan sonra kızgın fırında pişirmeli. 

Kek kabarınca piştiğini anlamak için 
içine bir kürdan batırıp çıkarmalı 
Kürdan kuru çıkarsa kek pişmis de
mektir. 

• HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE 
250 gram rendelenmiş Hindistan 

cevizi, 
150 gram toz şeker. 
4 yumurta. 
Yumurtanın sarısı ile toz sekeri 

karıştırmalı, sonra ayrı bir kapta iyi
ce vurulmuş yumurtaların beyazını 
ilave etmeli. Nihayet rendelenmiş 
Hindistan cevizlerini karıştırmalı. 

Çorba kaşığı ile bu hamurdan alarak 
yağlanmış tepsiye dizmeli ve sıcak 
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Utanma saatleri • 
geçınce 

Meyhanelerde üç dört kadehten sonra 
m utat edepsizliklere başhyorlardı. 

Dükkancılar, bunların meyhane
lerine devam etmelerini istemezler
di. İstiskal ederlerdi. Polise şikayet 
ettikleri de olurdu. Fakat bütün 
bunlar bir fayda vermez, onlar ak
şam üstü yine meyhane kapısında 
gözükürler, iki üç tane para ile iç
tikten sonra, otlakçılığa başlamak 

için, - kendi tabirlerince - su koy -
vermiye, yani edepsizliğe başlarlar
dı. O zaman, öteki müşterilerinin rn
hati için, mey'haneci semahatper -
verliğini gösterir, habire kadehleri
ni doldururdu. 

Bazan utanma saatleri tuttuğu za
man, birkaç gün bu meyhanelerden 
ayaklarını keserler, anafordan rakı 
içecek başka yerler aramıya çıkar
lardı. Rastgele girdikleri meyhane-

da Kuşlu birahanesine dalmış, tez
gah başında birkaç kadeh yuvarla
dıktan sonra, şöyle etrafına bakmış, 
kendisini pataklayacak birini gözü
ne kestirmiş, yanaşmış, birkaç laf 
atmış, sulnnmış, çatmış. Adamcağız: 

1 
- Hasbinallah! .. 
Okuyarak yerinden kalkmış, gazi

nodan çıkmış, başka bir yere girmiş, 
oturmuş. Arkasından beriki de sö-
kün etmiş. Bu sefer de yine bir şey 
söylememiş; yalnız bir : 

- Lahavle!.. 
Çekerek kalkmış, henüz yarısını 

içtiği dublenin parasını vererek ü
çüncü gazinonun kapısından girer
ken yakasına bir el yapışmış, dön
müş, bakmış : 

lerde, üç dört kadehten sonra, mu- - Yine o! 
tad edepsizliklerine başlarlar, evve- Artık sabrı tükenmiş, yan sokak-
la, tezgah başında içenlerden birine !ardan birine sürüklemiş, vermiş to
hafiften çatarlar, ekser defa da nu- kadı, vermiş tekmeyi, eskilerin de
maralarını geçirirler, bu suretle diği gibi eşek sudan gelinceye kadar 
kendılerine yeni bir me'kel daha bu~ ıslatmış, yerlete sermiş .. 
lurlardı. Jo'akat bazan, numaraları Dönüp giderken, dayak yiyen şöy
geçmez, kavgaya tutuştukları adam le bir gayret gösterip doğrulmuş, el
kafa tutar, saldırır, berikiler silah- lerine sarılmış, bir taraftan öprni!ş, 
!arını çekerler, fakat bir şey yapa- bir taraftan da : 
mazlar, silah elde, ayırıcıların ara- - Ellerin dert görmesin, demiş ... 
sından sıyrılıp sokağı dönüverirler- Beni ihya ettin. Fakat çok rica ede
di. Zaten dönmeseler de, biraz ağız rim, çoluğunun çocuğunun başı i
bozanlıkta, edepsizlıkte...dcvam ede- çin beni dövdüğünü kimseye söyle
rek sabır t üketecek bir raddeye gel- me ! .. 
diler mi, sfüıhları ellerinden alınır, Asri hayat, mazinin kucağında 
üstelik mükellef bir de dayak yer- yıllarca hakimiyet süren birçok kö
crdi. tülüklcri, seyyieleri, bid'atleri sö-

Bu yolda gazenlcrin bir haylisin- küp attıysa, onlarla beraber, mey -
de dayak yemek hnstalığı vardı. Kö- hane kalJadayılarını da, dayak ye -
tekten zevk duyarlar , hoşlanırla~d~. mekten zevk duynları da söndürdü, 
Arap bacıların baba tutması gıbı, söküp attı. Bugün böyle insanlara 
bunların da arada, sırada babaları tu- rastlamak kabil değildir. 
tar, zamanında dayak yemezlerse (Devamı var) 
rahat edemezlerdi. 

Hastalıklarını gidermek, emelle
rine kavu~mak, sırtlarını okşatmak 
ve kaşıtmak için, meyhanelerde, ga
zinolards, kahvelerde gürültü, pa -
tırtı çıkarırlar, sulanırlar, rezalet 
yapalar, bin bir Yesile bulmıya ça
lışırlardı. 

Bir misal vermiş olamak için size 
garip bir \'ak'a anlatayım : 

Bir gece, meyhane kabadayıların
dan Snlamura Hamdinin canı çek -
miş, hafiften babası tutmuş, dayak 
yemek istemiş... Yürümüş, Galata-

Dünya ahvali 
( 4 üncü sayfadan dtuam ) 

kanıharbiyeleri arasında da bir teş-
riki mesai mevcut olduğuna delalet 
ettiğini kaydetmektedir. 

Bu vaziyet her halde Berlindc 
memnuniyet uyandırmamıştır. Bu 
meseleler Musolininin eylülün son 
günlerinde Berlini ziyaretinde e
hemmiyetli surette tetkik edilecek
tir. 

Sabık bir 
imparator 

1 
( 

Berline bir türlü ~ . N • 77 Yazan:Celil Cengi}. .d. .. d. Tefrıka o.. . .................................................. .. 
gı ıp goreme ı ........................ :..... . . • . . ma 
B crlinden yazıldığma_göre Sabık Senato azaları gızlı bır karar vermışlerdı .• Koca ı 

Alman İmparatoru !kinci Giyo- b k b •td • k t • o .,; k f m• 
mun harpten sonra yeniden evlene- u ararı l ırece ım.. nu aramaga Çl mış ı 
rek almış olduğu ikinci ze\'cesi 
Prenses Hermin geçenlerde ağır su- Maryananın çıplak omuzlarında 
rette hastalanmıştır. Giyom ile pren- şakırdayan kamçılar çok sürmeden 
ses, malüm olduğu üzere Felemenk- tesirini gösterdi. 

1 
- Şimdi kocanın nerede olduğu-

nu sanıyorsun? 

- O (Feluce) ye gitmek ve ora-
te oturmaktadırlar. Fakat kadının Genç kadın birdenbire 
hastalanması üzerine Iazımgelen bir bağırdı : 

atılarak deki Venedik esirlerini kurtarmak 

bir kararı ona söyleyecektim. ve • 
nedikliler kocamı nldatmışlarci•· 
Papanın gemileri Cezayir korsan · 
larile çarpışmak üzere yola çıktıı:ır
Halbuki Arşipel adalarına gidı.? 
zevk ve eğlence peşinde koşacakl3'1 ameliyatın yapılması için Prenses _ Bırakınız beni.. her şeyi söyle-

Hermin'in Berline götürülmesine lü- yeccğim! 
zum göri.ilmüştür. Lakin bu hastalı- Murat Reis bıyığını bükerek gü-
ğın ne olduğu son derece mahrem 
tutulduğu gibi, ze\•cesine refakat et
mek üzere 78 yaşındaki sabık im
paratorun da kimseye kendini lanıt
mıyarak Berline gitmesine lüzum 
görülmüştür. 

Lakin bugünkü Almanyayı idare 
eden ve hiç şüphesiz vaktile impara
torun malik olduğu nüfuz ve sala
hiyettcn çok sözü geçen Hitler, İkin
ci Giyom'un Felemenk hududundan 
Almanyaya girmesine kolay kolay 
müsaade vermemiştir. 

- Eğer kadının hayatından ümit 
kesilirse o zaman kocasına haber ve
rilir, gelir. 

Bunun üzerine kadın, yanında ko
cası olmıyarak Alman hududuna gir
miş, Berline getirilerek orada has
taneye yatırılmış ve muvaf fakiyetle 
yapılan ameliyat neticesinde has -
talığından kurtulmuştur. 

Giyom, her gün Felemenkten Ber
lindeki hastaneye telefon eder, şato
sundan Almanyadaki zevcesine çi
çek gönderirmiş. 

P renses Hermin elli yaşlarında -
dır. Giyom'un ikinci karısı olduğu 
gibi, Giyom da onun ikinci kocası -
dır. Prenses şimdi Almanyada bir 
sanatoryomda nekahet devrini gc -
çirmektedir. Yakında yine Felemen
ge gidecektir. 

Giyom, on dokuz sene evvel çık
tığı Berlini bu sefer bir kere daha 
görmüş olacaktı. Fakat Hitler razı 
olmadı. 

Türk sineması 
Beyoğlu sinemalarının halka ka -

larını açtığı ha1de Türk sinemasının 
h!la sesi çıkmaması bizi merakta bı
raktı. Tahkik ettik Ye öğrendik ki, 
Türk sineması müdüriyeti bu sene 
sinemaya tamamile yeni bir şekil, 
yeni bir hayat vermiye, halka bü -
yük bir sürpriz yapmıya karar ver
miş, sinemayı baştan aşağı yenile -
miş ve zaten ferah olan iç salona 
dış antreyi de ilave ederek tam mo-
dern b ir şekilde, büfesile, yeni mef
ruşatile en yüksek ve kibar halka 
layık, herkese serbest, zarif bir hol 

vücude getirmiş, her sene olduğu gi
bi, sükut ve ciddiyetle çalışmış. Ke-

za filmlerini de yüksek ve nezih hal
kın tercih ettiği yıldızlar tarafından 

oynanmış mevzulardan intihap et
miş ve ve başka sürprizler de hazı r

lamaktadı r. 

Demek ki, Türk sineması bu sene 

sinemalnr arasındaki rekabeti çok 
ciddi surette karşılayarak bize en 

son, fakat, en temiz, en modern o
larak kapılarını açacak. 

Yakında, bu mevsim göstereceği 
filmlerinın isimlerini de bildirece
ğiz. 

lümsedi: 
- Babam bana dayak cennetten 

çıkmıştır derdı.. ne doğru söz. 
1 Ve Maryanaya dönerek: 
ı - Haydi söyle bakı:ılım, dedi, fa
l kat yine eskisi gibi yalan söylersen 
bu sefer kafanı kopartırım. 

Maryana iri siyah güzlerini yere 
indirdi.. l;urnunun delikleri sür -
atle açılıp kapanıyordu. 

- Ben şövalye Fernandonun ka -
rısıyım .. kocama yardıma gelmiştim. 
Onu arıyorum. 

dedi. 
Geminin güvertesinde garip bir 

haya esti. Herkes birıbirine bakışı-
yordu. 

Bu b:ıkışmanın manasını anlamak 
çok güç değildi. 

Rüstem yumruklarını sıkarak ba
ğırdı: 

- Fernando .. Fernandonun karısı 
ha?! .. 

Murat Reis te şaşalamıştı. 
Fakat, kafasında kıvrılan ~üphe

ler bir türlü gitmiyordu. 
- Ac::ıba bu kadın sahiden Fer -

nandonun karısı mıydı? 
Murat kadına dc.indü : 
- Söylediklerinin doğru olduğu

nu nasıl Eınlayayım? Beni aldatma
dığını kim temin edebilir? 
Kadın yerden başını kaldırdı: 
- Sol omuzumun üstünde onun 

gömme ımzasını görursenız inanır 

mısınız? 

Hepsi birden Maryananın sol omu
zuna üşüştüler. 

Mavi gömme yazıvı ilk önce Rüs
tem okudu: 

4:- Fernando .... 
1 Ondan -sonra Murat göz gezdirdi. 

Şimdi yeni bir hakikat karşısında 
biribirlcrine bakışıyorlar, gülüşü -
yorlardı. 

.Maryananın. Venedik şövalyesi 

Fernanrlonun karısı olduğu anla~:ıl-

mıştı. 

Murt: 
- Pekfıla. dedi, bu köye nereden 

,.e nasıl eeldin? .. 
Kamçılı nöbetçiler kadının başı 

!
ucunda cellat gibi bekliyorlardı. 

Maryana bu kamçı~ı nöbetçilere 
lşöyle bir göz gezdirdikten sonra: 

- Ben, kocamı aramıya çıkmış

tım.. dedi, o Cczayır sahillerinde 
Türk korsanl:lrile çarpışacaktı. Ben 
bir İspanyol kadınıyım .. fakat, ko
cam Venediklidır. Onu çok se\·iyor
dum .. o yola çıkınca, limanımıza bir 
iş için u!:"'fayan kaptan (Cino) ile 
anlaştım.. onun gemısıne atlayıp 

yola çıktım. 
- Bulamadın mı? 

- Hayır .. çünkü gemimiz çok kli-
çüktü. Fırtınaya tutulduk.. parça
landık .. bir Arap köyünün sahilıne 
çıkarak güçlükle canımızı kurtar -
dık. 

fikrinde idi. Ben de kaptan (Cino) 

ile (Felt'.'1ce) ye gidecektim. 

- Ko~ana bu küçük gemi ile ne 
gibi yardımda bulunacaktın?. 

- Vcncdik senatosunun verdiği 

d ·n· \'e kocam Cezayir kıyıların a ~ 
nız kalacaktı. Ona bunları söyle\'C° 
ccktim. 

(Devamı vıır) 
..... 
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esadüfle artist 
olan a am 

Halbuki 
• 

l(agesı 

bütün kendisinin 
makinist olmaktı 

Hakiki bir Parisli olan Jean Ga- ci, katil, müstemleke askeri v. s. ol· 
. bin 17 mayıs 1914 te doğdu. Fa- du. 
knt sonralım 4:Meriel. e giderek genç- İlk filmlerinde Bandera kendi ıceıt 
!iğini orada geçirdi. İlkmcktebi ora- dini deniyordu, fakat Pier Mc. or· 
da bitiren Jcan Gabin, hiç de iyi bi,· lan'ın senaryosunu ynzdığı Bande • 
talebe değildi. Nitekim, harp esna- ria'yı okuduğu zaman, o role karşı 
sında Gabin ailesinin sığındığı Pa- kendisinde bir sevgi duydu ve oııll 
riste Jean liseyi ve ailesini bırakır> bildiğimiz gibi mükemmel bir şekU· 

!
kaçtı. Babnsı Gabin iyi bir artistti ve de çıkardı. 
oğlunu da artist yapmak istiyordu. Jean Gabin, iyi bir i~çidir. Sıf'lt' 
Bu münasebetle bir kaç sene sonra mada çalışan kanaatkar bir işçi. t 
tt'krar e\'e gelen oğluna, ne yapmak Evet o şimdiye kadar her tek11 

istediğini sordu, o da: edilen rolü çevirseydi, şimdiye kil" ' 
- Pekiılfı biliyorsun ki, makinist dar çoktan milyoner olmuştu. ... 

olmak isti)"Ortım. •••••·•••••••••• ••••••••• ••·· •••·••••••••••••• •••••• 
- Güzel, fakat, hemen makinist 

olunabileceğini mi sanıyorsun? Gel 
~ni tanıdığım bir garaja göstere -
yim, dedi, ve beraber gittiler. 

••• 
Baba ile oğulun gıttiği garaj, ha -

kıkaten tuhaf bir yerdi. Orada oto
mobil yapılacağına revüler, operet
ler yapılıyordu. Burasının ismi Fo
lies-Ber gcres'dcn başka bir şey de -
ğildi. Jean Gabin'in ilk oynadığı e
ser: Dekolteli Kadın'dır. 

Sonraları cBouffes-Parisien• de 

1 çalışmıya başladı. Ve nihayet as -

l
kerliğini yapmıya gitti. Askerlikten 
avdetle yine :ıyni tiyatroda ( 3 Çıp

lak Kız) ı oynadı. Cenubi Amerika
da bir turne yaptı ve dönerek, cMou-
lin Rouge. de Mistinguctte ile be
raber oynamıya başladı. O esnada 
Fransada (Herkes kendi bahtına) 

diye bir film yapılıyordu. J ean Ga
bin o rolü oynadı ve ondanberi de 
hiç sahnede görülmedi. Hiç durma -
dan çalıştı ve durmadan şu filmleri 
çevirdi: 

Paris-Bcguin, Glorya, Halk bağırı
rıyor, Filonun neş'esi, Valansiya yıl
dızı, İncili Kadın ki bu film Ame -
rikalılarda (de~ir) ismi vererek Mar
lene Dietrich ve Garry Cooper'e oy
nattılar. Tünel, Yukarıdan aşağı, Zu
zu, Golgotha, Bandera, Aşık uğrun

da katil, Aşağı tabaka arasında, Ce
zayir Batakhaneleri, Büyük Hayal 
ve yakında da çıkacak filmleri: 

Haberci, Aşk ağzı, 
Gabinin her rolünün karakterleri 

değişiktir. İlk filmindenberi O: 
Satıcı, Hırsız, makinist, otomobilci, 

mühendis, futbolcü, bahriyeli, gemi-

Uzümve 
incirlere 
Müşteri çok 

Şirket mU~;~-sillerl bllr'J 
da temaslar yapıyor ı 
On gündenberi İzmir ve Ayd~Jl: 

Nazilli havalisin~ üzüm ve incit 
!erimiz hakkında tetkikat yapan '~ 
müstahsillerle temas eden mar\lıı 
İngiliz kooperatifçileri evvelki gii 
şc~rimizc gelmişlerdir. . ·ıil 

içlerinde maruf ve büyük :rngı .. , 
kumpanyalarının mümessil ve ~~ 
dürleri bulunan heyet azası me~ <il 
ketimizden mühim miktarda incır 
üzüm mübayaa edeceklerdir. . t 

Bu maksatla büyük ve esaslı 1~ 
üzerinde tüccarlarımızla b~~~~ cı"' 
di angajman yapmışlardır. Uzurrı _.:.~ 
incirlerimiz İngiltcredc çok biiJ...
rağbct görmektedir. 

Piyasada 
Fazla 
Kamyon var 
Piyasada lüzumundan fazla 1'9~ 

yon bulundtığu ve bu yüzden rııccl~ 
cutların güçlükle matlup miktıı~T 
kiır temin edebildikleri görUlf1l;,ıı 
tür. Belediye bu maksatla bU11 11~ ı 
sonra piyasaya yeniden çıkarıl':,e
isteyen kamyonlara ruhsat ,.er 
miye karar \'ermiştir. 

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!'!'!!!'~~~!!!!!!!~~~'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~!!!...~-!'!!...~~~~!!!!!!!~-~--~--~-~~~~~"'.'!!'!!"~~~!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~ 
1
1 içinde kaldılar. Bıraz sonra Vens in- sıhir, onu daimo. hayran ediyordu. 

1 
yorum. seni seviyorum-. diycbilm~k! lışıyordu, bunlarda, hislerine ğııtl 
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.. ta. 
- Orasını kendi bilir. Belki kapı-

dan o aralık siz geliyordunuz? Hem 
cinayetin akabinde geldiniz değil 

mi? 

lvenleri yürüdü, üst kata çıktı. 
Scnter'le Perlon bir müddet öyle 

hareketsiz kaldılar, Sonra Perlon, 

baş ucunda polısin beklediği cesede 
doğru yaklaştı. Yerde yatan dos R 

tuna baktı. Gözleri doldu. Mırıldan· 
dı: 

- Znvallı! .. 

di: • Genç kadın, elinde çay fincanı yak- Senter bütün bunları düşünüyor, mukabele manası olup olmadı 
- Eve!, dedi, düşündüğüm gibi !aştı. Scnter, fincanı aldı, yanıbaşın- fakat oturuyor, susuyordu. Bir kuv- arıyordu. ,,, 

imiş. Damdan kaçmış. daki masaya sür'atle koydu ve En- vet, onu, koltuğuna sanki mıhlamış O gün, Senler, genç kadının 8~ııt' 
- Demek hiıdıse, tarif ettiğiniz karnasyon çekmiye vakit bulmadan, gibi, kalkmaktan, tek kelime söyle- tımnnında bulunuyordu. knrŞI 111rı 

gibi cereyan etmiş? Başka bir ihti- ellerini onun ellerinde mahpus bul- mekten menediyordu. Senter cHeı· şıya çay içiyorlardı, Senter bl111 

mal yok mu? du. halde, bu, Gernikonun ölü veya diri düşünüyordu. 
9 r.rtll Müfettiş uzun ve derin bir bakış- Senter ona hayran gözlerle bakı- olup olmadığını bilmediğindendir• O aralık kapı çalındı. EnkB ·rcl~ 

la iki arkadaşa baktı: yor, bir kelime söylemiyordu. En • diye düşündü, genç kadının ellerini yonun eda hizmetçisi içeri gı çırı 
- Evet, dedi, başka bir ihtimal var. karnasyon, şarabi bir tayyör eteği bıraktı. Enkarnasyon, hiç bir şey ol- Bir mösyönün madamı gör~c~ :çr 

Fakat bu, o kadar müthiş ve feci bir giymiş idi. Etek dardı, vücudünün mamış gibi, masanın öte tarafıpdaki geldiğini, ismini söylemediğını. 
ihtimal ki, bunu tasavvur bile etmek bütün çizgilerini tebarüz ettiriyor- koltuğa gitti, oturdu. Bu kadın da ri odaya ııldığını söyledi. . .leıı 

Ü frııW istemiyorum... du. zerinde beyaz ipekli bir bluz tıpk ı kendisi gibi, ayni kararsığlığın Enkarnasyon kalktı, misa ı 11ıe' 
Vens, sigarnsını yere attı, asabi bir vardı. S iyah incilerden yapılmış bir esiri değil miydi? Senter içinden o- müsaade isteyerek u;eri gitti. sc ~

hareketle üzerine bastı, ezdi, düşün- gerdanlık takmıştı. Her zamanki gibi artık Gernikoyu sevemez, diye bu gele!"lin Voro~yçik olabil~fl'' 
cesini tamamladı : vakur bir hali vardı. Fakat sakin, düşünüyordu. Hoş, bu kadar kısa ni düşiindü. Her halde, genç J<:ı 

0 
O' 

_ Daha doğrusu, şimdilik tasav- mU\·azeneli b ir vakar. bir znman görmüş olduğu bir adamı suallerle rahatsız ctmiye geleJ'l·ard" 
vur bile etmek istemiyorum. Sentcr, belki yüzüncü defa, bu ka- se\·ebilfr miydi? Sevse bile, onu seY- labilirdi. Lakin birdenbire 58~.-ıf\ı~· 
FRİDA, HA YATIM SENİN OLSUN dının, nişanlısının ortadan kaybol- diği zamıın ile döndüğü zaman aı·~- Kapı açılmış, içeriye Perlon gı. 

- Süt ister misiniz? masına, belki de ölmüş olmasına te- sında bu adam ne kndar değişmişti. ti Demek gelen o idi. .11tt· 

Belki de kapıcı telefon ettikten 
sonra çıkar, onu görür, diye endişe 

ettı? Buna benzer bir sürü sebepler 

olabiiir. Belki de sadece t~hlikeyi 

se\·clığı için böyle hareket etti. Ce-
sedin iıdeta bir posta paketi gibi, eve Senter, yanında duruyordu, titrek 

bir sesle dedi ki: 

- Biraz. essür duyup duymadığını kendi ken- Senter, genç kadınla görüştügü Perlon içeri girince. Scnter'e ,!reıc 
- Limon? d ine soruyordu. İşte bir saattir be - günleri hatırlnmıya çalışıyordu. İlk laştı. Arkadaşına doğru Hcrl:~1ştJ 

tcslımi, karşımızda bir cinayet üstadı 
olduğunu göster miyor mu? Hem 
şimdi gidip bakacağım, sizi bir kaç 
dakika yalnız bırakacağım .. bakalım 
adam nereden kaçmış? 
v ens bunları söyliyerek merdi -

- İstemem. raberdiler, halbuki bir defa olsun ziyareti genç kadın yapmı~tı. Son elini uzattı. Senler ayağa kal .-·ııdt" 
- Perlon, kendimizi müdafaa et· Senter bu cevapları verdikten son· Gernikonun ismini ol.sun anmamış- buluşmaları, Eyliılün ilk pazarınds Onun elini tutacak yerde, bile~;i).efl 

meliyiz. Gerniko'nun hakkı varmıJ. ra dirseklerini dizlerine dayadı, ba· tılar. olmuştu ve buluşmayı Perlon gelip şiddetle tuttu ve hiddetten tı 
Bir gün bizim de sıramız gelecek şını elleri arasına alarak, ihtiraslı Ah!.. Onu kollarına alabilmek, kal- ihlal etmişti. bir sesle sordu : 
Kendimizi müdafaa etmeliyiz. bir merakla Enkarnasyon'a bakmıya binin üzerinde sıkabilmek, onu hay- Enkarnasyonun söylemiş olduğu - Buraya niçin geldin? ,

0
f } 

Sustular. Öylece. der in bir huşu ba§ladı. Bu kadından etrafa yayılan kırtana kadar sıkabilmek ve cSe\'i- sözleri, hareketlerini hatırlamıya çn· ( Deı-amt 1 -



,: Balkan ··oeniz·;, Harbini · 
Niçin ve - Nasıl Kaybettik? 

- 44 -

~ahriye nezaretine yağdırllan 
Jurnallarda ne söyleniyordu?. 

iki Alman torpido mütehassısı acele torpido 
süvarilerini imtihan e tmeye gönderiliyor!. 

Rauf kaptan kendi emrindeki bir torpidonun 
geceyi nerede geçirdiğini bilmiyor muydu? 

t ' ~Bugü~ de Basra torpidosu süva-
181 emekli Binbaşı Cemi!'in beya -

na tın 1 nefTe devam ediyoruz. 
k Cemil, Balkan deniz harbine te -
d ~ddüm eden günlerdeki tıaziyeti 
e~nkı:; ve bugünkü beyanatı ile izah 
mış bulunuyQT. 

ha~ arınki beyanatı ile birinci harp 
b kındaki mÜ§ahedelerini nakle 
'trıQşlanuıkta ve mahut torpido hücu. 
ın ~khakkında mülıinı ifşaatta bulun-

a tadır.] 

'ror ·d Pı oya gelmiş olan Almanlar: 
b· - .. l.iükemmel torpido kullanan 

il' suvar· 
l:ı·· .ı .... 

lla Ultmunu verdikten sonra yine 
tıl~ kaptanla birlikte gemiden ay
lil ~lar. Sonradan anladık ki, ana 
lieo. an a.yrılıp dört gemi ile Rauf 
lö Yın emrinde bir müstakil filotil
•nın .h 
hı ı dasına muğber olan bir ku-
~iandan, hangi kanalla olduğunu ta
ı·en ;demediğim bir jurnalla Bahri· 

ezaretine müracaat etmiş ve : 
b;:. - Donanmada torpido istimalini 
~ır k aptan yoktur.> 
l:ıenı-llıUt ış. Bahriye Nezareti de bu 

1-iıu alea ve ihbarın tetkik ve tahki
Vaı bu iki Alman mütehassısa ha
d~ e etmiş, ayni zamanda bizlere 
de ;. Vermek ve yetiştirmek üzere 
b~ı 110tillaya göndermiş. Fakat yap
dil arı denemede jurnalda iddia e
a~n noktanın doğru olmadığını an-
lı ışlar ve dônmüşlerdi. 

la (~uf kaptan ecnebilerle Reşit Pa
tı;ı ~ astane) gemisine giderken, ba

kı-ar bir emir verdi : 
.._ B • 

tio· ogazdaki Alman destroYerle-
bu:nd kömüre ihtiyaçları var. ·Bunu 
taa a an temin edecekler. Onlar Na
~lt~n ~öır:ür alırken siz (Kilye) de 
r0~ cyın, vereceğim emre göre ha
~d ... t edin. Gece saat 12 de hareket 

·•c•iz 13 6 . 
en b·ı . titlirn. ' emrı alır almaz Kilyeye 

'hıir Gece saat (1) e kadar hiç bir 
llaba Rclınedi. Biri çeyrek geçe var-

ndr:un geldi : 

lt,~iJBey baba, dedi; filotilladan el 
~it 0: .. haber veriliyor; Kilidülba
~ il ıl lllıden torpido filosu Akdeni-

h ç ' Yor. İltihak edelim, diyorlar. 
~rhaı: 
'V· 1?1 demir ...._ E .• 

la,. IOrini verdim. Ve gece muda
"l vaz; 
~ l<iü .Yetinde yani fenersiz. ışık-

0•ıl;ıct dülbahire doğru yol almıya 
ıın 

~ddü) . ~•tct bahırde dehşetli faaliyet 
t ı. Pr · k aı g.. OJo törler yanıyor, her ta-
~ e~ndüz gibi görünüyordu. Ora-
1,d atı araştırdım. Filotillayı bu
ta~da trn. Bu sefer yarım yolla Bo
dıııı. ~ <;ıktım. Gemiyi sancağa al
''ldhıı n;ıtartaıar önüne kadar yük
~•l•ye' lılotilla burada da yoktu; is
l{eı,10 ~anda ederek aşağı indim. 
1•larq nuna kadar gittim. Bu -
)etiııı ~ da filodan eser yoktu. Vazi-

chJikeli idi. 

l<i~tSENiN KİMSEDEN 
\ılıııd liABERİ YOK! 

lıab•ts~n evvel, böyle biribirind~n 
~~ denıze açılan ayni filoya 
11"·1h.ll iki =m· · · b. ·b· ı · · 
11
-. ~ .,. ımızın ırı ır erını 

~~~§l:tle ~~~rek ateş açtıklarını 
~ "1-a u~undüm. Filotillfunla be
i~ Ola~~~ d~ b.öyle bir hal mevzu
!>~ !tar ilırdı. Öyle bir yerde ve 

~~ İdi~~~ bfr muharebe vaıiye • 
~. 1 YoJıt 1

• kımsenin kimseden ha
\'ı\tııc.,It·~·. liıç kimse, ne işini, ne 
~ ,..._ llnı · · t·b .ı il~ .k. bı!ıyordu . Nihayet çark
' • ı ın · · ı ... 't i&t· cırnı çağırdım .Hep bc-

"ltt. ışare tt·k ~t ~t t!Q• e ı . Ve nihayette, 
~~ !lı.k. B~aza forsa etmiye karar 
h dırekl. kazda, Karanlıkliınanda 
•ld ı 1:( .. • taq ı. On UYlJk bir Arap gemisi 

ı,.,1a ta1tıun arkasına çekildim ve o-
., .d ana k 
Ş • ıııı . ra sabahı bcklemiye 
~ ilfıı1t s .. 
~~'ltlaş:erken filotillfuıın Boğa
~&, ~ l'taut a;ta olduğunu gördüm. 
~.ı; ~nıı ta1t· ey;n bulunduğu Yadi
~. ti ~liru ıben de Taşoz ve Mua
,;~1iın. ~lardı. Hemen yanları-

fil0d U! Bey, gec<?denberi, 
a olup olmadığımı bil -

Suqu n şayan ı a ı KKat be· 
yan at v e ifşaatta bulun
mıya başlıyan B asra s ü
v a r is i Ce m il kaptan ı n b in 
başı On iformasııe çekil-

miş b ir re sm i 

miyordu. Megafonla geceki vaziyeti 
ona anlattım. O zaman geceyi filo
tilladan uzakta ve ayrı geçirdığımi 
öğren~i. Öğrendi lle hayret etti! .. 
Hep berilber proYa hattında seyre
derek Kepeze kadar geldik, Erenköy 
önlerind.;, demir attık. 

Basradıı bir içtima 
İstirahate geçer geçm('z Ta~oz ve 

Muavenet süvarileri Emin Ye Rıza 
kaptanlar filika ile benim gemiye 
geldiler Kamarnmda oturduk. Evve
la Rıza Bey sözü açtı. Mubahase, ak
şamki hadiseden, benim donanmada 
bulunmayışımdan kimsenin haberi 
olmadığı mevzuu üzerindeydi. 
Rıza Bey: 
- Cemil, dedi.. goruyorsun ya, 

bir kör dövü üdür gidiyor; kommo
dorun maiyetinden haberi yok. Bi
zim, harekat hakkında hiç bir fikir 
ve malumatımız mevcut değil! Ra
uf Bey bize umumi işaretleri kulfan
mıyacağımızı, onu taklit etmek su
retile manevra yapacağımızı söyle
di. A birader, böyle muharebe nere
de görülmüş Allah aşkına! .. Şimdi, 

ben karar verdim. Emin Bey de ba
na iştirak ediyor.. biz, Rauf Beye, 
Bahriye Nezaretine takdim edilmek 
üzere birer jurnal vereceğiz. Benim 
dümcnimde arıza var, diyeceğim .. 
Emin Bey de tarihlerindeki bozuk
luktan bahsedecek. İşte hadiseler 
göz önünde duruyor. Muhakkak bir 
feliikete gidiyoruz. Yapacağımız iş-

ten gemi süvarilerinin haberi yok. 
Böyle muharebe olmaz. Biz rapor
ları bugün nreceğiz. Sen ne yapa
caksın? .. 

Ben sükünetle cevap verdim : 
- Benım arızam yok. Binacna -

Jeyh rapol' filan verecek değilim .. . 
Yalnız diyeceğim ki, böyle karanlık 
vaziyet içinde muharebe etmek im
kansızdır; habersiz iş görülmenin 
muharebe sahasındaki fena netice
leri herkesçe malümdur. Ya bize di
rektif ver; harp hakkında maluma
tımız olsun .. yakut ta bu iş yürü -
mez. 

Emin ve Rıza Beyler gemilerine 
döner dönmez bu raporları vermiş
ler. Ben de Yadigarı Millete gittim. 
Rauf Beye \"aziyeti ve kararımı an
latmak kin. Fakat kommodor Ça -
nakkaley~ gitmışti. A\'detini bek -
kmck mecburiyeti vardı. Hamdi 
'3eye vaziyeti anlattım. Rauf Beyin 
parti ve fikir arkadaşlığım yapan bu 
zat, söylediklerimi a ·nen kommo -
dor;ı nakledeceğini temin ederek, 
beni atlattı. 

BİR GECE YARISI 
Gece 12 de kornmodor gemisinden 

(Vira demir) işaretini aldık. Rauf 
Bey, Çanakkaleden dönmüştü. Hep 
beraber prova hattında Seddülbahi
re doğru açılmıya başladık. Seddül
bahir önlerinde Rauf Bey megafon
la beni çağırdı, yaklaştım. 

Şifahen şu emri aldım : 
•- Rıza ve Emine söyle; Karan

lıklimanda demirlesinler ve emir 
beklesinler. Sen de Boğazdan 10 mil 
açıkta karakola memursun. Düşman 
torpidohı mın bu gece Boğaza forse 
etmeleri ihtimali vardır. Bu vazi -

jyeti göz önünde bulundur. Ben Ka
ranlıkliman ciYarındaki şamandra 

j ·anında demirleyeceğim; \•aziyetten 
beni haberdar et. 

Rauf Bqin dediği yapıldı. .. Emin 
ve Rıza Beyler Karanhklimana çe
kildiler. Ben de göı;lerilen yerde va
zifeye başladım. 

Gece saat 4, 5 e doğru vardıyad'l 
bulunan sübay, üç düşman destro
yt>rinin İmroza doğru geldiklerini 
lıaber Yerdi. Hemen Rauf Beye koş
tum. haber verdim. Rauf Bey vazi
yeti düşündü; sonra bana : 

- Sen mevkiine git; yaklaşırlar
sa muharebeye başla; bana da kır
mızı renkli bir işaret tabancası at. 
imdadına yetişirim .• 

Dedi. Bu talimatı aldım ve tekrar 
mevkiime döndüm. 
Düşman destroyerleri kayboldu

lar. Muharebeye lüzum görülmedi. 
Ertesi sabah ·araya döndük. Ve bir 
gece daha Narada kaldık. 

(Devamı var) 

Türk Hava Kurumu 

B O Y O· K P 1 Y A N G O S U 
6 ıncı keşide 11 - Biri nciteşrin -937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 200.000 liradır. 

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

ikrarniyeler1e (200.000, 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7-B. Teşrin-937 
günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 
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Samanviram - Uzunçarp 

evvel caddefti. 
Çarşı 'da. Gelincik, 
Çak makçıla rda Üst katta: 
Valide hanı. 

h " ,. 

Aksaray Ça• Davutpaşa 
kırağ'a . caddesi 

12· 14 Arsa. 

2 ()() 
2 50 

s 00 
2 50 

Yukarda yazılı maha ller 938- senesi May11 nihayetine kadar pazar• 
!ı kla kiray a verile ce~nden istekliler 27· Eylül·937 Pazartesi günü 
saat onbeıe kadar pey paralarilc berater Çenber litaş'da lstanbnl 
vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf akarlar kalemine gelme'eri. (6405) 

TASHİH 

İstanbul Birinci İcranın 937 /1610 
dosya numaralı satış ilanında tarıhi 
ilandan itibaren 20 gün yazılacak !kes 
220 gün yazıldığı tashihen ilan olu-

1 HARİCİ ASKERJ KITAATI iLANLARI ıınu;~tanbul Asliye 4 üncü Hukuk1 

.,_ ------------- - - --- Mahkemesinden: J 
Kırklareli Tümen hayvanatının 1 Ankara garruzon birlik ve mües- İstanbul Bcledn-esi tarafmdan Si-

ihtiyacı için kapalı zarfla satın alı- se!eleri ihtıy~cı için 154 ton pirmcin ' 
nan 800 ton kuru ota verilen fiat Kor j 12/10/937 salı günü saat 15 te kapalı l 

deridis varisleri aleyhine açı'an ala-

Kurnutanlığınca pahalı görüldüğun- zarfla eksıltmesi ) apılacaktır. Pirin- cak davasından dolayı mfıddcialeylı
,den tekrar kapalı zarfla satın alına- !cın tutarı 26180 !ıra olup muvakkat !erden Tcpebaşında eski 57 No. lu S.· 
caktır. Muhammen fiatı 3 kuruş 50 teminatı 1963 iira 50 kuruştur. Şart- deridis apartmanında oturan Sıdc • 

1 santim olup tutarı 28,000 liradır. !lk name•l 131 kuruş mukabilinde ko- Iancn tebligat yapıldığı halde ta!ı-

ı tem:natı 2100 liradır. Şartnamesi her lmisyondan Yerilir. isteklilerin kanu- kikat günü olan 16/9/937 tarihınde 
gün Kırklareli Tümen satınalma ko- ınun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ,-e- mahkemede hazır bulunmadığından 

1 mısyonunda görülebilır. İhalesi 6/ sika ,.e teminat makbuzlarını ha;i hakkında gıyap karan \'erilerek ilfı-
10/937 çarşamba günü saat 16 dadır. teklif mektup,arını yazılı gün ve sa- nen kendisine tebliğine ve tahkika
Şartnamc ve evsaf 140 kuruş muka- ı atıen bir saat eneline kadar Anka- tın 4/11/937 per~mbe saat 14 de ta
bii inde talep edenlere verilir. İstek- ra le\·azım amırlıgi satınalma ko - likına ve kendisine bir ay mülılct ve • 
lılerin kanunun 2 ve 3 üncü madde- misYOnuna \'ermeleri. rilmesine karar verildiğinden adı 

!erindeki vesikalarile teminat mek- 436> .6361> geçen müddeialeyh ilan tarihin~n 
tuplarını belli gün ve saatten en az * itibaren bir ay içinde işbu gıyap ka-
bir saat evveline kadar Kırklardi 1/10/937 cuma günü saat 11 de i- rarına itiraz etmediği ve yazılı gün-
Tümen Satınalma komisyonuna vn- ihale edikceği ilan edilen İzmır Ga- de mahkemeye bizzat gelmediği ve-
meleri. 4201 .62481 ziemirde yaptırılacak atelye inşaa- ya bir vekil göndermediği takdirde 

* tının ihalesi 6/10/937 çarşamba gü- vakıaları kabul elmiş addile mahke-
Kor merkez birlıkleri ihtiyacı için nü saat 1fı te yapılacaktır. 

35,000 kilo ekmeklik tın kapalı Zlrf c443• c6383> 
usulıle alınacaktır. İlk teminat mik- * 
tarı 3413 lira olup ihalesi 4/10/~37 2/10/937 cumartesi günü ihale e-
p.ızartesi günü saat 16 da Çorluda ldikceği ilan edilen Eskişehirde yap-

ı 

Koı Satınalma komisyonunda ap!- tırılacak bir hangarın ihalesi 5/10/ 
Jacaktır. Evsaf ve şarnamesini gör- 937 salı gJnü saat 15 te yapılacaktır. 
mtk isteyenlCT Ankara Levazım a- .444, .6384' 
mirlıği Satmalma komisyonu İstan- Jfo. 
bul Levazım amirliği satınalma ko- Ankan garnizon birlikleri ihtiya-

rr.eye kabul olunınıyacağı \'e bu b;rp
taki gıyap karan da mahkeme du
varına asılmış olduğu ilan olunur. 

(128) 

AK BA 
Ankarada Kitabevi K.iığılçılık 

Bütün mektep kitaplarının Ar:-misyonu Çorluda Kor Satınalma kc- 1 cı için 720 ton gürgen odununun 16/ ' 
misyonunda görebılirler. Taliplerin 

1

10/937 cumartesi günü saat 11 de karada satış yeridir. 
kanunun ikinci ,.e üçüncü maddele- kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak- 1 Mektep kırtasiye çe~iUeri en 
rindeki belgelerile birlikte lıfclli gün tır. Odunun tutarı 15480 lira olup , müsait şartlarla temin cd;li1'. 
ve saatte Çorluda Kor Satmalma ko- mu,-akkat teminatı 1161 liradır. Tel. 3377 
misyonuna müracaatları. Şartnamesi her gün komisyonda pa-

c422ı e6250> rasız görülebilir. İsteklilerin kanu- İstanbul asliye 4 üncü hukuk mah-
* nun 2 ve 3 maddelerindeki vesik:ı. kemesinden: 

298000 kilo un kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konuld u. 

Eksiltme 22 eylul 1937 çarşamba 
günü saat 16 da Mersinde kışlada ya
pılacaktır. Zarflar saat 15 e kadar a
lınacaktır. 

Muhammen bedeli 3'1399 lira ve ilk 
teminatı 2805 lıradır. 

İsteklilerde kanuni ikametgah ve
sıkası bulunacaktır. Fazla bilgi edin
mek isliyenler Mersinde kışlada as
keri Sa tına ima Komisyonuna mü -
racaat edebilirler. (381) (5981). 

* 

ve teminat makbuzlarını havi tek
lif mektuplarını yazılı günü \'e sa
atlerin bir saat e,·nline kadar leva
zım amirliği satınalma komisyonuna 
vermeleri. .447. •6386• 

• Trabzon garnizonu için 256 bin ki
lo una kapalı zarfla verilen fiat pa
halı görüldüğünden yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah-

1min edilen bedel 30720 liradır İlk 
teminat 2204 liradır. Eksiltme 11/10/ 
937 pazartesi günü saat 15 te Kale
deki komisyonda yapılacaktır. Şart-

İhale günü istekliler tarafından namesini görmek istiyenler 30 ku
verılen t~klif mektupları kanunun ruş mukabilinde mezkür komisyon
tarifatı dairesinde hazırlanmadığın- dan aldırabilirler. İstekliler ihale gü
dan reddedilen iki garaj yapısı ın - nü Tırarct Odasından kayıtlı bulun
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul- duklarına ve ikametgah vesaiki ib
muştur. Keşü bedeli 32036 lira 84 raz edeceklerdir. Arttırma ve eksilt
kuruştur. İlk teminat 2402 lira 76 me kanununun 32. 33. 34 üncü mad-
kuruştur. Keşif proje ve şartname- delerindeki esasata uygun olarak 
!eri parasile inşaat şubesinden alı - isteklilerin verecekleri teklif mek
nacaktır. İhalesi 29 eylül 937 çar - tupları 11/10/937 pazartesi günü saat 
şamba günü saat il dedir. Eksiltme- 14 te Trabzon kalesindeki satınalma 
ye girecekler kanuni teminat ve komisyonuna vermeleri. 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 445• •6385• 

Lazari tarafından Kazhçeşmede c
turan derici Ki.ryako Konomi Cako 
aleyhine 937 /1687 numara ile açılan 
haczin fekki davasından dolayı müd
deialeyhe ilanen yapılan tebligata 
rağmen 19/7 /937 tarihli muhakeme 

celsesinde ha= btılumnad1ğından 

gıyabında muhakemeye devam olu
narak davaya mevzu olan haczin 

lhangi tarihte ve kimin tarafından n 
kaç kuruş bedel mukabilinde konul

duğunun tapu dairesinden sorulma. 
sına ve muameleden bahsi!e de mud
deialeyhc gıyap kararının ilanen te~ 
liğ edilme ine ve kendisine on 

gün mühlet verilmesine ,.e muh;ıke· 

menin de 6/10/937 çarşamba gtinii 
saat 14 e talikına karar verildiğin -
den yukarıda adı ve adresi ~·azllı 

müddeialeyh ilan gününden itiba -
ren on beş gün zarfında işbu gıyap 
kararına itiraz etmediği ve ) azılı 
günde mahkemede hazır bulunı'la -
dığı veya bir vekil gön<M>rmediği 
takdirde gıyabında muhaketrl(, e de
vam olunarak mahkemeye kabul c

maddelerinde yazıl ı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saa -
tinden en az bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma K omisyonu

==============jlunmıyacağı ve bu baptaki gıyap ka-

Dr:. Hafiz CemaJ rarı da mahkeme duvarına asılımş 
olduğu ilan olunur. 

na vermeleri (389) (6048) 

* İzmit için 300, Adapazarı için 196 
Bolu için 196, Tuzlanın 75, Gebzenin 
96 ton ki cem'an 863 ton ekmeklık 
una kapalı zarfla teklif edilen fiat
lar pahalı görüldüğünden bir ay müd
detle pazarlığa konmuştur. Pazarlığı 
28 Eyllıl 937 salı günü saat 15 te İz. 
mitte Tümen satınalma komisyo -
nunda yapılacaktır. Unun beher ki
losunun tasınlanan fia tı Bolu için 14 
diğer mevkiler için 12 kuruş 50 san
timdir. Unun tutan 111065 lira, ilk 
teminatı 8333 liradır. Şartnamesi 

İst. Ankara, Eskişehir levazım amır
liklerind"! ve İzmi tte Tümen satın
alma komisyonunda görülebllir. İs-

(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan baıka günlerde öğle • 

• 1356 Hicri 
~ Recep 

17 1 

-13S3 Ru;-ı 
Ağ'\ıstos 

9 1 

i 
teklilerin belli gün ve saatinde ilk 
teminatlarile Tümen Satınalma ko
misyonun a gelmeleri. c440• · 6363• 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbıılda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

Yıl 1937, Ay 9, Güıt ?.65, Hızır 140 

22 EylOI : Çarşamba 

1 
günleri sabah c9.5 - 12. saatleri ha- -

1 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- 1 
' : hane ve ev telefon: 22398. Kışlık l 

telefon: 21044. 1 : .......................... : 
f Göz Hekimi f ı 
ı Dr. Şükrü Ertan ı 
ı Cajtaloğla Naruosmaniy. cad. ı 

VakJUer 

Güneı 

Öğle 
lkındi 

Ak1a :ı:ı 

Yatsı 

imsak 

Vu aU E&aııl 

••• el. ••• d • 

5 47 11 39 
12 07 5 59 
l'i 33 9 25 
18 08 12 Ol 

1 

l 19 41 1 31 
4 07 9 59 ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı · ı! 'ı 

ı yanında) Telefon. 22566 ı ı 
.......................... ~------------------------= 

1 -



1 
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Boşu boşuna ıstırab çekti !İstanbul komutanlığı 1 
Sntınalma Komisyonu ilanları_ 

Edırnekapıdaki Şehitlikler me -
zarlığının tanzimi açık eksiltme ile 
ihalesi 8 Birinciteşrin 937 cuma gü
nü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu -
hammen keşif bedeli 4998 lira 84 ku
ruştur. ·Şartnamesi ve keşif cetveli 
ile planları her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklileri
nin 375 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile ihale gününden 
evvel inşaat şubesinden alacakları 

vesikaları ile beraber ihale günü 

. , .. . 
, 

1 
vakti muayyenindc Fındıklıda Ko
mutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (6269) 

nln. 

Fakat bir ka,e -· 
l!llınca l>utün agrılarınm, hemen geçtiğini .gördf\. Neşesi yerine geıdı. 

liavalara alda~mayıqız. Mütemaqi hararet laha\lvülleri her ' 
... .. • , 1 • I I 

raha~ızlığa yol acabilir. Eğer yanınızda 1 daıma . 
I 

G ··ı· . . 
• & ··P 

B ulundurursanıL kendinizi bütün hastalıklara karşı sıgorta etmiş oıursunu 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Gümrük Muhafaza Genel 

1 

komutanhğı lstanbul Sc:atenalma 
Komisyonundaan: 

1 - 1256 Çift maakayış mahmuzun S.10-937 Cuma günü saat 11 
de müteahhit nam ve hesabına ek"Siltmesi yapılscaktır, 

2 - Tasınlanan tutarı 816 lira 40 kuruştur. 
3 - Şırtname ve evsafı komisyon:.laiır. G5rü!ebUir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 62 liralık vezne makbuzu veya 

Banka mektuplariyle birlikte o gün Galata eski İthalat Gümrügü 
binasındaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. "6371,, 

ASiPiN 
A~LA 

iNKIBAZ 
HAZIMSIZLIK ------

Dişçi ' 

~~.?~~ m~a~~j he~~9~~t 1 
8-12 ve 14-18 arasında sayın 

1 
hastalarını kabul eder. I • 
ı~tanbul: Ankara caddesi Dişlere ebedi ~ayat verır. 
Vilayet karşısı Hatman 1 D diŞ işleri temizler, parlatır, beyazlatır, çürümesine mani olur, 

ap. No. 37 etlerini kuvvetlendirir. · 

DANS PROFESÖRÜ KEMAL Her tün sabah ve akşam mutlaka DANTOS ile dişleriniıı 
SAMİ BAYER 1 temizleyiniı. Dantos Hasan ismine 've markasına 'dıkkat. r • 

• Fiatı: Tüp 7.~.2, büyük 12. 1,2, dört misli 20 kuruştur.: 
Türkuvaz dans dersanesini kapa- \ HASAN DEPOSU · · 

mıştır. Y c:n i dcrsanemiz: 

Dis .. 
macunu 

f I Mide ekşilik ve yanmalarını .. 

İstiklal cadd esınde İzzet Kanzler 

Foto Evi yanında 69 numarada her ,-~·•• 
g.ün sahalı dokuzdan akşam; ona k.a- -~ ..... 

~ı~crir. Son derece teksif edilmiş bir dar dcrsancmiz talebelerimize a ·ık- , 
ındur. Mümasıl müstahzarlardan dn· tır. ç 

ı çabuk. daha kolay, daha kat'i te
.r eder. Mide ve barsakları alıştır· KÜÇÜK AMELE VE TEZGAH DAR 1 

maz. Ağızciaki fena kokuyu ve tat- ARANIYOR 

.ıt.lığı defeder. MA~ON isim ve Kız ve erkek çocuk amele ile orta 1 
HOROZ markasına dıkkat. tahsili bitırmiş çalışkan bir tezgah

Ne! is ve leziz makarna yemek isterseniz •••-
{ 

e 
ltalyaı1 usulti safi irmik.ten yapılan 

tar aranmaktadır. 
Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır. 
Fabrikası : Galata Necatibey caddesi No. 167 

pADEMi iKTiDAR 
Lisan bilenl<:r ve evvelce çalışmış 

olanlar tercih olunur. Bahçekapı 

Hasan derıosuna rrıünıcaat. 
MAKARNACILIK TÜRK L TD. Ş IRKETI Telefon: 43481 

Beyoğlu 1 inci S U. Hakimliğin
den: 1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

, Aile reislerine mü jdeı--.--.-. 
• 

Mehmet Hayri, Cemile, Asım ve sa
ırenin müştereken mutasarrıf ol -
dukları Galatada Perşembe Pazarı 

Voyvoda caddesınde eski maklüp 13, 

t 1 19, 54, 56, 58 ve yeni 64 ila 70 ve 64/ 
l. 7, 9 knpı No. tarla murakkam al· 

Tabletleri. Her tczanede arayınız. ( p09ta • tında üç dükkan ve sokak içinde ar-
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, latanbu\. ___ ~ .. diycyi mü~tcmıl kırk beş__bin üç yiiz Haftalık Çocuk Gazetesi lira muhammen kıymetlı Bereket ha· 

l I.yhı·sarlar u. Mu··du··rıu··gv u··nden·. nının tamam• şüyuun izalesi için 
T açık arttırmaya konulduğundan 25i 

10/937 pnzartesi günü. saal 14 ten 15 e r24 i 1 - ı• Her yerde 
1 

Birinciteşf.in -1 I - Şattnaınd vd nümundsi mucibfnce 7i,5X 100 eb'ai:hnda 10000 kadar Beyoğlu Suıh Mahkemesi Baş-
tııbaka mumlu beya~ parşöm~n ka~ıdı p;ızarlıklaı s ·-ıtın alınacaktır. katıpliğince müzayede ıle salılacak- Sayfa _____ C_u_m_a~g_ü_n_ü..:,ç_ık._ı~y~or;__...ı 5 · KuruŞ 11 - Pazarlık 7-X.937 tarihine ra"Stlayan Perşembe günü saat 14 

tır. 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda Arttırma bedeli muhammen bede-

yapılacaktır. Jınin % 75 ini bulursa o gün ihale c- En güzel romanlar - zengin müsabakalar.- dört renkli resiın 
lil - Ş1rtnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alı• kd" d b d 1 

nabi\ir. dilecektir. Bulmadığı ta ır e on e· mo e Jerİ • ÇOCU k ansiklopedisi • ÇOCUk anketleri 
şinci gününe gelen 9/11/937 salı gü-

IV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 nü saat 14 ten 15 e kadar icra oluna- M J k t• • d •) k d f 
gü,~ıme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan cak ve en çok arttırana ihale edıle - em e e ımız e ı e a çıkacak bu mükemmel Ço-
olunur. "M... "6377,, . 

\~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~Ga~im~k~ünev~hMa~ CUkgazetesiniheraileçOCUğUDae~niyetleokutabilit 
1 kEme başkatibi nezdindeki 937 /24 •••••---~~--~!llml-------

No. lu Dosyada yazılı olduğundan Istanbul Altıncı İcra Memurlu - ~ ••• ::::::::::::::::::::::::::::::::::::~, 
I 1 anlamak istiyenler orada okuyabilir· ğundan: ' 

5 
Eyliıl 

I ·ler. . r Posta ve Telgraf · Müdürlüğünün BUyUk· BEYA·ı. p· AR K*d 2 rte.ı 
2 - İhaleye kadar birikmiş maliy~. Şişlide Hanımefendi sokak 63 No. lu dere . " a c~~; ..... 

elediye vergileri, Vakıf ic':resi, tel- evde oturan Yorgi oğlu Mihalin bir 

ÜÇ 
GÜNEŞ • RÜZGAR - DENiZ 

SIHHAT KA YNAGI 
Bir iki haJta sonra salon hayalına dalacak bunların 

yapacağı tatıribatta mütçessir de~iller çünkü 

KREM ·p·-E .. RTE 
cilde 

Ialiyc ve yirmi senelik taviz bedeli kıt'a teminat senedine müsteniden j 
müşteriye aittir. alacağı olan 522 liranın maafaiz \'C EDA GL c s 

3 - Arttırmaya girmek istiyenle • masarifi icraiye temini için dairemiz- . ~ _ . 
rin muhammen bedelinin % 7,5 nis- len ödeme emri zahrına mübaşiri ta-

bctinde teminat akçası ve ulusal bir kibe başlanarak Burluya menkul re- ş h • ' ' '· k k t · tf ' ' ' t' ~ kif8 
bankanın teminat mektubunu getir- hin veya ipotekle temin edilmiş oıan e nmızın ·en yu.\se ar IS ennın iŞ ıra 
meleri şarttır. alacak hakkında borçluya gönderi -

4 - Arttırma bedeli, ihaleden iti- len ödeme emri zahrine mübaşiri ta
baren 7 gün içinde mahkeme kasa - rafından verilen meşruhatta borçlu
sına yatırılır. Aksi takdirde ihale bo- nun mezkur ikamctgtıhı tcrkettiği ve 
zulaıak farkı fiat, zarar ve ziynn ve yeni ikametgahı da meçhul olduğu 
faiz bilfı hüküm kendisinden alına- bildirilmiş ve bunu zabıta tahkikatı 

ALATUR 
Caz ve Eğlenceler 

ile yaptığı masajların cildlerine vereceği taravetten • geçmiş caktır. teyit elmiş olduğundan icra hakim 
•• senelerin verdiği • tecrübe ile o kadar emindirler ki •• 5 - (2004) No. lu icra ve iflas ka- liği kararı mucibince mezkur edeme 

t' I Konser saat 21 de başhyacakttr. Duhuliye •', 
1 bestUr. i<onsumasyon meşrubat 45 kuruftll -------------------------.;_____ nunu)rnn (126) ncı maddesine tev- er. rinin l ır ay müddetle ilanen tebli

fı.lrnn gayri menkul üzerindeki ipo- ğ!n~ kar~r verilmekle işbu ilanın ta
.tek sahibi alacaklılar ile diğer ala- rıhı neşrınden ıtibnren bir ay içinde 
caklılar gayri menkul üzerindeki hak- ~ukarıda. y~zılı borç ve masraflarla 

1 !arını hususile faız ve masarife da- odenmesı lazımuır. Borcun tamamına 
ır ola~ iddialarını ispat için ilan gü- v~ya b_ir kısmına veya alacaklının ta
nünden itibaren yirmi gün içinde ev- kıbat Jcra~ı _hakkında bir itirazınız 
rakı müsbitelerilc birlikte satış me- var~a. tebl~ğ.1 tarihinden itibaren bir 
muruna müracaat etmelidir. Aksi ay ıçınde ıtırazınızı yazı ile veya şi
takdırde hakları tapu kütüğile sabit fahen icra dairesine bildirip bedava 
olmıyanlar satış parasının paylaş - makbuz alı.?malıdır. Göst~r.ilen müd- ~ 

a <* 3 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yenihalde 58 numaralı yazı• 
hane üç setıc müddcUe kiraya \'erilmek üıere açık artırmaya konul
muştur.Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir.istekli olanlar 54 
liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 27-9-937 pazartesi günü 
ıaat 14 de Daimi Encümende bulu~malıdırlar. (6124) 

* * * 
Şehir lİ} atrosu operet kısmi le sahne perdesine ·konulacak ve rek· 

lam işi açık artırmaya konulmuştur. 91 metre murabbaı olan ilAn ye
rinin beher metre murabbaına 8 lira 50 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi le\·azım müdürlüğünde görülebilir. Jııtekliler 2490 N.lı ka· 
nunda yazılı vesika ve 58 lira 1 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
n.cktubile beraber 23-9-1937 Perşembe günü saat 14 de Daimi EncÜ• 
mende bulunmalıdırlar. (8) (5988) 

• * * 
Beşiktaş belediyesinden: Başıboş olar::ık yakalanan bü}'ük bir dişi· 

sarı keçinin sahibi üç gün içinde daireye müracaat etmeıse satılacak .. 
tır. (B.) (6403) 

Belsoğukluğ~ ve Fre~giden kortl'' 
-· 

masından hrıriç kalırlar. delte borç odenmez veya ıtıraz olun
mazsa rehinin satılacağı öciemc emri 

6 - Şartname mahkeme divanha
nesinde herkesin görebileceği yerde 
asılmıştır. Fazla malumat almak is
tiyenlcrin 937 /24 sayısile ba§kfıtip
liğe müracaat etmeleri Han olunur. 

ZAYİ - İstanbul Belediyesi me
zat idaresinden almakta olduğum te
kaüt m:ıaş cüzdanı ve beratımı zayi 
e:yledim. Yenileri alınacağından es
kisinin hükmü kalmamıştır. 

İhsan 

makamına kaim olmak üzere ilanen lstanbul Beledıycsınden: 
tebliğ olunur. Hepsine 800 lira bedel tahmin olu-
lmllla. ............... ml!! 

nan Şehzadebaşında Kalenderhane 
SATILIK mahallesinde Şehzade mektebi soka-

MOTOSiKLET ğında 12 No. lı evin ankazı satılmak 
12 beygir ve çift silindir ti üzere açık arttırmaya konulmu~tur. 

yeni bir lNDIAN markalı sait· Şartnamesi levazım müdürlüğünde 

1 
karlı motosiklet ehven bir fi- ı gön.ile bilir. İstekliler 60 liralık ilk 
yatla satılıktır. Taliplerin 44642 ı teminat makbuz veya mekt~b~:e be-
ye telefonla Gaz Şirketinde Bay , raber 6/1.0/~37 ç~r.şamba gunu saat 
Mümtaz'a müracal\I. 114 de Daımı Encumende bulunmalı-

•• dırlar. (B) (6404). 

;ı Ertuftrul Sadi f e~ıı1 :I Bu gece (Büyükada) da ( 
9
rt 

ı Hanım Sus) ve (Kılıbık), cı.ıfl'lııd9 
(Büyükdere) aile ti,S'atrosı.l 

·ri: 
Sahip ve B~ Mu1ıarrı 

Etem lzzct BEN!CE 
··cılı~ 

Neşriyat ve Yazı Jşleri Mil 

1.s.~ 
- --:-;:,b~~ 
Basıldığı yer: Ebii:zi_~ 

1 


