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AÇIK 
SÖZ 

,. Bü'VOK KARARLAR ARİFESiNDEYİZ .. 
Kamutayın toplanması akebinde millet vekilleri yen 

ve 
! 

büyük hamlelerin başarılmasına matuf 
kanunları tasdik edecekler 

lf ustısı. surette istihbarımıza göre Kamutayın önümüzdeki toplantısı -
ııı ~ Ôa fevkalade bir ehemmiyet atfedilmektedir. Toplantı Cum1ıurreisi 
aın\ nderimiz Atatürk'ün nutkile cı çı1acaktır. Bu nutuk, Büyük Mecli
lcr; aşa.racağı yeni i§ler ve millet Jı eyeti umumiyesinin yüksek hamle
lıcı ne aıt yüksek direktifleri muhtevi olacaktır. Meclisin açılmasına da-

§ a?aka ile beklenmekte ve Meclisin toplanmasını ve faaliyete geçmesini lıılanacak ve bir çok dost, müttefik devletlerin başvekil ve dış bakanlan 
devletimizin misafiri olarak Ankarada bulunacaklardır. ~ müteakip millet vekillerinin Atatürk'ün yüksek direktiflerini yerine geti- ~ 

i recek, yeni ve büyük hamleleri başaracak kanunları müzakere ve tasdik = 
j edecekleri bildirilmekte, büyük ve geniş ölçüde faaliyet ifade eden ka- I====

~ rnrlar arifesinde olduğumuz kaydedilmektedir. 

1938 yılının Atatürk Türkiyesi i~in çok . hareketli ve enerjik yıllar
dan biri olacağı ve millet heyeti um umiyesinin bu hamle ile 1ıcr sa'tada 
orıcak uzun yıllann çalışmasile elde edilebilecek bir muvaff akiyeti en 
kısa mesafe mefhumu. içine alacağı tC'yit edilmektedir. ...;;uz beş günlük bir zaman olma sına rağmen bu içtima hususi bir ! Bu yıl, Cumhuriyet Bayramı da Ankarada muazzam teza1ıüratla kut-

• • 

Alman - Italyan ordul3rı 
birleştiriliyorlar .. 

Musolini bugün öğle üzeri Münihte 
Hitlerle buluşf u 

r Fransada tedhiş
1 

Bir şebe~e .. 
harekefler.i Takıp edıhyor 
yapılıyor , , 
Bir e k s p r e s e 
suikast yapıldı 1 

Zabıta paramızı düşürmek, sipe· 
külasyon yapmak istiyen bu şe

bekenin izi Üzerinde 

Paris, 25 (Hususi) -.Fransada 
ekspreslere karşı büyük suikast
ler haztrlanmıştır. Bu· arada dün 

biitün teyakkuzu Hiikilmet 
mes'ulleri 

ilk olarak Metz ite Strazburg ara- Türk p:ı,.asının kıymetinin düşü • 
sında Ostand-Balc ekspresi yoldan lı rüleceği nakkında çıkarılan şayia • 
çıkarılmak için yola traversler ko- ların bir §ebeke tarafından tasni e
nulmu~, j~kat makinistin iyi ida- l d~l?iği. v~ kasten yapıldığı İstanbul 
resi sayesınde yalnız lokomotif 1 vılayetının, zabıtanın ve Borsa Ko-

ı 
1ıasara tığram~ tıc nüfusça hiç bir miscrliğlnin yaptığı tahkikatla anla
telefata meydan kalmadan hadise şılmıştır. Aldığımız hususi malumata 
snvuşturulmttştur. göre, zabıt11 bu tasniatı yapan ve ya-

.._ ____________ _. yan bir şebc.kenin izi üzerindedir ve 

takip ediyor 
ile 

lngilter~ • Berlin 
Mülakatİnm 
Sonunu merakla 
Bekliyor 
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D • • t d ı t k b . 1 Bu ~el) ·~t·l"ln <'~lı ,....,., :. .ı or ev e ce ll' program eı p:_opaganda __ teşkilatı~ın d~ amil 
oldugu tebeyyun eylemış olduğun -

~'1U . 
~tıey tlıh, 2~ (Hususi, gazetemizi ma-
~ııı ,; V~r.frken) - İtalyan Başve -
l' •vıuııoı· . 
~~ g uıı bu sabah saat onu çey-
lsıa:Çc Münih'e geldi. 

~etek :Yonda ve bütün hat boyunda 
nıe~· · 

Anlaşması 
Cenevre, 25 (Hususi) - İngıllerc 

ile Fransanın Akdeniz açık suların
da bilakaydüşart İtalyanın müsa -
vat hakkını tanımız olmalarile Av-
rupa siyasi ufkunda beliren gergin
lik ve tehlike artık tamamile zail ol
muştur. Hatta burada Fransız Hari
ciye Nazırile İtalyan mümessili ara
sındaki müzakerelerden sonra bu iki 

. asım bakımından, ierelc devlet arasında ilerde daha fena akı

betler tevlit eylemesi muhtemel olan 
1 '·bürudet, İngiltcrenin Fransa üzerin

deki müessir rolü neticesi tamamile 
ı bertaraf edilmiştir. Bu itibarla artık 

İtalyanın da iştirakile Paristc Nyon 

Ziraat 

Yeni ziraat prog
ramı şahıslara ve 
hususi görüşlere 
bağlı olmıyacak 

Vekili 
Şakir Kesebi, zi • 
rai kalkınma işle
ri hakkında şu 
beyanatta bulun-
muştur: 

dan tahkikatın bu bakımdan derin -
leştirilmcsıne lüzum hasıl olmuştur. 
Çünkü ismet İnönünün mezuniyc -

1 

tinin, Türk parasını düşürüp düşür

memek hakkındaki bir fikir ihtila -
fından ileri geldiği tasni edilmiş ve 

1 bu havadis bir kaç saat içinde bütün 

- Zirai kal -

_,şehre yayılmıştır. Zabıta, bu kadar 
~/geniş mikyasta iş gören ecnebi pro
. paganda3ını bundan sonra her fır -
1 satta başını kaldıramıyacak şekil -
t de ezme1< için tertibat almaktadır. 
; Diğer taraftan Borsa Komiserliği, 
~~ bankalar ve acentalar nezdinde tah-

1 kikata başiamış ve bazı kimselerin 
1 (Devamı ikinci sayfada ) 
' 

iki ~ündür 1ecell gt1ndilzll1 ptopa• 
ganc!a şebekesini takip /aa ligetile 
meşgul olan lıtanbul Vııll oı 

Be/etliye Reiıl 

M uhid din Ostü n daQ 

kınma işleri için 
devamlı mahiyet
te bir milli prog
ram hazırlamak -
tayız. Meclis açı
lıncıya kadar bu- · 
nu ikmal edece -

~ı.ı Hlllllllll llllllllllllllHlllllllllllllll l l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllUlll ltlltllllUllllllllllllllllllllllllUll llllllllllllllllHllllllllUH 

~!Yeni bir ihtilalin patla-
(Birinci sahifeden devam) Frans ız Dış Bakanı OelboS ğiz. Bu program; Ziracıt Vekili masından korkuluyor 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mem~ketin ha - ~k~ ~ubir 

T U•• r k m e k t e b ı e r ı· kiki ihtiyaçlarını karşılıyacak şekil-
----·---

de bütün milletin malı olacak ve iş Fransız kıtaatının Cezirede 
başına kim gelirse gelsin bunun tat-

8 u., lgarlaştırılıyor ! bikinde aynile devam edilecek bir bir mahiyette olacaktır. 
Bilhassa tohum meselesine de e-

kalması isteniyor 
Suriycden gelen haberlere göre, kargaşalıkl r hfıla sürüp gitmekte -

bugüne ·kadar Suriye ile Lubnan a- dir. H'l.tta son günlerde Cebelidü -
rasında ihtiltiflı bir vaziyette bulu- ruzlular Suriyeyc karşı daha şiddet
nan iki hükumete aıt hudutların tes-

1 
H bir cephe almış olduklarından pek 

biti işi nihayet halledilmiştir. Şim- yakında eskisinden daha vahim ne. 
di hudut boylarında kurulacak gum- ticeler çıkmasından korkulmaktac.ır. 

Bulgar hükumeti sistemli 
planla bu_ ~şi idare ediyor 

' Sofya, 2j (Hususi) - Bulgar hü -
~\J ~eb ~um~ti Bulgaris:an_~~ki Türk akal· 

~h M ü n ih te birleşen lıyetı hakkında çızdıgı programı ted-
(!ttı . 1 ki şef rici, fakat sistematik bir şekilde tat-
~~1~11~'et t<'r . bik eylemektedir. ;d(! terıa~~batı noktasından fev- Buradaki Türk halka reva görü -
hııı 11lıan d ır alınınıştır. len binb!r tazyik kafi gelmiyormuş 
bc·k~ilYcı1 evlet r<?isi Hitler istas - gibi, şimdi de Türk kültürünü ber· 
t\i~ı Yol'du.Ve lllisafirini heyecanla taraf eylcm~k ve buradaki bütün ı 
~ı t~ll"ıışti 13~er taraf bayraklarla Türkleri yavaş -yavaş Bulgarlaştır -
l'ır,1 (>ilci(! ~: ır heyet ilk karşılama- rnak emeli takip olunmaktadır. Bu ı 
~t t~ist ~a~f~ı Ve Bitlerin selamla- arada Tüt'k mekteplerinde hiç yok· 

ıı 2t! ıne .. t_ d-
ı ~ Olini go ur u. tan bir bütçe darlığı ihdas edilmiş, 

~111 ~'0tıa in~·n ve beşuş bir çehre ile T~rk muallimleri bu yüzden birer 
t .. ~ ltyoı:-(j, ı. Çok heyecanlı olduğu ,.birer vazifelerini yapamaz bir hale 
(ılıı t\ıl'l"ıtırı ~\ l<endi ikinci defa ola- getirilmiş, bunlardnn açık kalan yer
, t~clu. Opr«ğına ayak basmış lere de B..ıigar muallimleri tayin e
• lt ~1 >lirı1 190 dilıniye başlanılmıştır. Halbuki bil
~ . k l'l"ı,\l'\ 

1
8 senesinde bir s0:5t·a;-, 'lfizam tahsisatsız bırakılan mektep-

hemmiyet verilmektedir. İklim ve 
toprak şartlarına göre ıstıfa görmüş 
ve ilaçlanmış tohum sayesinde çok 

(Devamı 2 inci sahifede) 

17 k •ll h f • rük karakolları meselesi müzakere e- Bu vaziyet karşısında Fransızlar, Su· 
ve l er eye l dilmektedir. riyc'nin daha ziyade kuvvetlenme -

P t 
• _Lübnan ile Suriyenin paraları ta- sine çalışmaktadırlar. Bu cümleden azar esıge J roamile ayrı olacaktır. olarak Suriyede yeni bir hava filo.:.u 

Toplanıyor -,.D_i_ğ-er-t-ar_a_f_ta_n __ ee_b_e_ıı_·d_ü_n_ız-'d_a_k_i _____ <_D_e_t_Ja_m_ı_2_in_c_i -sa_,_ıi_f ed~ 

Ş.hrimizdeki 
Vekiller yarın 
Aktam gidiyorlar 
Şehrimizde bulunan vekiller ya

rın akşamki ekspresle Ankaraya gi
decekler, yalnız, Edirne, İstanbul yo
h~nun kü~at resmini yapmak üzere 
Nafıa Vekili şehrimizde kalacaktır. 

Pazartesi günü Ankarada Başve
kalet Vekili Celal Bayarm başkan -
lığında Vekiller Heyeti ilk toplan -

Bir: 

66 No. lu Casus! 
İKİ : -

OÇ: 

Akşamcılar.: 
~ O~ nrı-1k Almany_p.a git:-r .lcrce aylarca büyük bir feragati ne
( ,s011:;ı~11da~i, a~~~~'i-Jttf- f~slc .çahsan Türk muallimlerin ni-

ıkıııcı ~tUl~:"".· •. • (J?evamı 2 inci sahifede) 
,~>ı;,'"'"-. ··~ ·; ... ! . - . 

tısını yapucaktır. Hariciye Vekili de 
bir kaç güne kadar Cenevrcden dö -

Türk mckteblerl hakkında izahatını necektir. 

Bunlar Teşrlnlevveıden itibaren Sen Telgraf'ın 
basııyace Gı harikulade romanlardır. Tafstıat 

bekleyiniz .. 

•.• . ' .. ~ 
kkledflirniz Bulgat" başvekili 

Köseioonof 
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6iiniin oliıleri 
Taşdelen 

ondan 
suyuna salıip, fakat, 
mahrum lstanbul .. 

K
urun refikimizde, Asım Us, 
Ta§delen suyu hakkında ha
kikaten güzel fikirleri taşıyan 

bir makale yazdı. Muharrir, bu ya • 
:ı.ısında, her gün ala Taşdelen suyu
nun boşu boşuna aktığını söylüyor. 
Ne katla!' acı değil mi?. Halbuki, 
T~delen suyu İstanbula pek uzak 
bir yerde değildir. Bu su, şehrin i~i
ne kadar getiıilerek, halkın istifa -
desine arzedilebilir. İı;tanbulda Taş
delen suyu içmek, her gün plaja, si
nemaya gitmek kadar masraflı \'e 
güç bir işdir. Sonra da, şehirde içti
ğimiz ve Taşdelen diye verdiklc:·i 
suyun hakikaten Taşdclen olup ol
madığını da Allah bilir? .. 

Bu su gayet sıhhi bir sudur. Bu 
myun şehre indirilmesinde ve hallvı 
Yeri rnesinde. Asırn l:s'un dediği gi
bi kazan~ gözetilmemelidir. 

,. * 
Zeng 1 n o 1 m a k 
lçin,_n_e_..:Y;.....a.;.:P;.....m;.;.;;.;a;.;l.;..ı .;..:;? • 

nı tesbit etmiştir. 
Küçük işden başlamak .. bunu yap

tık .. gazeteci olduk .. .en ucuza ver
mek .. bunu da yaptık .. fakat, birtür
lü zengin olamadık, Bu işe ne der-

. • ? 
sınız ... 

* Yeniden baş· 
lıyan sıcaklar 

Yenide'! başlayan sıcaklara ne bu
yurulur? Sokakta beş on adım yü
rüyünce tıpkı yaz ortasında imişsiniz 
gibi, ka'1 t<'l' içinde kalıyorsunuz .. 

l
diin gazetelerde okuduk ki, fazla sı

cakların tes'rile, iki kişi bayılmı~. 
Demek ki, termometrenin gösterdiği 

1 c!eı Ece ept•y yüksek .. bir taraftan da 
tam bu ıcak günlerde, palamut bol 

ive fa:ıla çıkı)·or. Bu sıca~ta palamut 
bozulmaz da ne yapar? 

* ÇUrUk Kavun• 
ların müsaderesı 

İng' iz gazetelerinin yazdığına gö- Sıh~atc muzır gıda maddeler'., 
re, bugün dünyanın en zengin ada- Beledıye tarafından müsadere olu
mı Ford'dur. Ford'Ja gazet~c ler bir r.uyor ve sahipleri de ceza görü ·or. 
mülakat yapmışlar .. Ford, zengin ol- ,Gazetele.- haber ve•iyor ki, 100 ka
manın sırları hakkında şunları tav- vun da sıhhate muzır olduğu için 
siye cdiı-orm~ : müsadere edilmis.. kavunların ne 

-- Küçük işlerden b~Jayınız. Kcn- ışekilde sıhhate ~uzır olabileceğini 
dinız alışarak ve yaptığınız işleri I düşünüyor musunuz? Olsa olsa, ka
daima tetkik ederek ileri gidiniz. vun ~ürük olur. bozulur, kokar .. Pe
Mütt>madiyen istihsalınizi düzelti - iki amma, çürük kavunu, kavuncu 
niz ve başkalarından daha ucuz ver- nasıl halka yutturabilir? Çünkü, çü
m ye ugraşınız.. lrüyen mal kendini derhal gösterir .. 

Fordla konuşan gazeteci ayrıca ve saklanmaz. Sonra da, çürük ka
tetkikat yapmış .. hakikaten, bir~ok jvunun pis bir kokusu vardır. Müş
zcnginlerin, bu suretle kazandıkları- teri, kokuyu da mı duymaz acaba? 
•ıııııı111111111111ı11111111111111111111111111ıı1111111uıı11 1 111111111111ı1111ıııııı11111uu1111111111ıı11ıııııııı11ı1uuı11111ıınııım11111111111111111111111111 

Alman - ltalyan 
Orduları 
Birleştiriliyor 

(Birinct sahifeden devam) 
liı.Je sevketınck ı;uçile takip edilmiş
ti. Kendl!'i 29 sene sonra bir millet 

'§<'fi olarak tekrar o topraklara ayak 
basmaktadır. 

Musulini ile Ilitlerın karşılaşma -
ları da pek Enteresan olmuş ve bil'i
birlerine !evkalade tahassür ifade 
eden bir s~\'gi tczahiirü içinde selam
bmışlardır. 

Musoli:li i•tasyondaki kıtaatı tef
ti) ettikten sonra müstakbelini se -
lamladıktar sonra Hitlerle birlikte 

Dört 
Devlet 
Anlaşması 

(Birinci •ahi/eden devam) 

anlaşmasının tatbik tarzını tesbit e
decek kon ıeransın toplanmaı;ına hiç 

1 

bir mani kalmamıştır. 
. ~onfcrans, pazartesiye ilk celse • 

1 
sını yapacaktır. Konferansta Ingil -
tere adına İngilız deniz Erkanıhar

biye İkinci Reisinin başkanlığında 

bir heyet bulunacaktır. Bu heyet bu 

akşam Londradan Parise hareket ey
liyccektir. 

İtalyan reycti de bugün seçilecek 
ist~syonda~ ayrılmıştır. \'e yarın Roma'dan ayrılacaktır. 

Saat on bc~tc büyük nazi geçidi Paıis müzakerelerinde bir itilaf 
yapılacak Ye saat on dokuzda iki elde edildikten .sonra İngiliz basve -
devlet şefi Berline hareket edecek-
le-dir. kili Çembeı !ayn Fransa, İngiltere, 

Musoliııi İtalyadan ayrıldıktan İtalya ve Almanya arasında İspanya 
sonra yolda hiç bır başka devlet ha- 1 meselesi için geniş bir fikir mübade
ric\ ·e natırı veya devlet şefi ile lesinde bulunmak niyetindedir. Esa
görü memiştir. Avusturya Başve - sen İtalya Hariciye Nazırının artık 
kili Şuşni~ in trende Musolıni' i zi- İtalyanın İ•panyaya bir tek gönüllü 
yaret ettil:ı haberi de tekzip edilmiş- bile göndermiyeccğini temin eyle • 
tir. mesi bu hususta yapılacak müzake -

• MÜL.AKATA EHEMMİYET relere zemin hazırlamış olmaktadır. 
VERiLiYOR VE NETiCE 1 

•. 
, MERAKLA BEKLENİYOR 

1 

Fransız Harıcıye Nazırı D~lbos, bu 

Be l ·n ry- (H ·ı H'tl '! hus.usta Ingiltere ile tamamıle hem-
ı , -.ı ususı - ı C'r - _.,. u-

solini müıükatına fevkalade eh m • fikır bulunmaktadır. 
miyet ye;·Jlmcktedir. 

İki hükumet reisi Fran. ız Ye İn
ıiliz teşriki mesaısi karşısında İtal
ya ve Alrıı;.nyanın kat'i mahiyetteki 
vaziyetle.rini teı;bit edeceklerdir. 

Bu kat'iycte Nyon itili\fı bilhassa 
iırnil olmu•tur. 

1 
deki teş;iıhl'slerile M. -1\fosolininin 

! Almanya va sE'yahati, Faris gazete -
J Ierinin bu rabahki mütalealanna ze
min teşkil etmektedir. 

.Pelit Parisien. diyor ki: 

Roma r.tzdindeki İngiliz • Fran
sız te~ebbüsile birlikte bir muhtıra 
da tevdi edilmiş olduğu ve bu muh-

Dil Kurultayı 
Bu akşam 
Kapanıyor 
Tarih Kurultayı bugün son cel

sesini akt~decektir. Kurultayın A 
ve B seksiyonları bu sabah toplan • 
mış ve iki seksiyonda sekizi Türk ol
mak üzer·~ 18 alimin tezleri dinlen
miştir. 

Bugün ıaat 14,30 da tekrar umu
mi toplan•ı yapılrruş, Profesör Hart
man, yeni Türkiye ve Profesör Ba • 
yan Afet Türk - Osmanlı tarihinin 
karakteri>t.k noktalarına bir bakış 
mevzulu birer hitabe irad edecekler
dir. 

Bundan sonra Kurultay başkanının 
kapama n~tku okunacak ve Kurul
taya nihayet verilecektir. 

Hataya gidecek ilk 
Türk vapuru Almanyanın 

heyecanla beki eniyor ~~a~~=!"~u~km~k~~t:a:~ 
A n t a k y a m ı !eri malı'.ım. Umumi harpten son; 

ellerinden alınan mustemlekeler l• 

/skenderun mU ? kısmen olsun geri istiyen HitJer /1. 

Aldığımız malumata giıre, Hatay Antakyaya naklini istemektedirler. 
için Suriy~ ve Lübnandan ayrı ve ta- Bu hususta bir karar verilecektir. 
mamile Hataya mahsus bir para ba- Diğer taraftan önümüzdeki salı 
sılmasına karar verilmıştır. Bu pa _ ı günü limanımızdan Mersine kalka-

cak olan Konya vapurunun İsken
ıraların Hatayda yeni meclıs kurula-
cağı sıralarda tedavule çıkarılma • 1 deruna uğratılmasına· hükümetimiz-

ce karar verilmiş olması Halayda bü
sına çalışılmaktadır. Yalnız Sancak yük sevinç uyandırmıştır. Halk, ilk 
merkezinin tesbiti yüzunden bır ih- Türk vapurunun geleceği günü sa
tilfıf me,·cuttur. Hatay Hükumeti, hırsızlıkla beklemekte ,.e bu müna
Sancak rnerkezinon iskenderunda sebetle büyük mikyasta tezahüratta 
kalmasında musır bulunmalarına j bulunmak üzere hazırlıklar yap • 

'manyası için bu meselede mu,·affa: 
kiyet bir izzeti nefis işi halini aırııı; 
tır. Şimdiye kadar Versay muahed~ 
sinin Almanyanın silahlanmasına ' 
d . • d ,__ 1 . anı· olan 
aımı or u ~s emesıne m 

ahkamı kaldırıldı. Bu, Hitler .AJnlll°' 
yası için bir muvaffakiyet saY11 : 
makla beraber Almanyadan a).rıJb· 
rnış olan yerlerin geri alınması ba il 
si eski galipleri kuşkulandıracağı ıÇ 

J • "'ı:ı 
resmi Almanya tarafından hıç ag 
alınmamıştır. "s • 

Fakat Avrupa dışında olan ırıu ·s 
rağmen halk mümessillerı merkezın maktadır. 

Türk mektepleri . temlcke bövle değildir. .AJnıanl 
"· . ·ctı~ 

bunlardan hiç olmazsa bırazını .ı.ddı 

e~~!~~!:ı!d~~':.~~!~' Macaristan - Küçük yor ki, kendisine 15zım olan me' 3 
.1• 

iptidaiyeyi tedarik ve temin edebi 

hayct ıstııaba katlanamıyarak ay - •tı· ıa ... f anlaşa mad 1 sin için. . esi rılmasile yt•rlerine hemen dolgun 1 Milletler Cemiyetinin bir k~ınıte . 
· Cenevrede nice zamandanberı rıı maaşlı ,,~ muvazenei umumıyeye ul • 

bağlı Bulgar muallimleri tayin edil- T b l b u n u vaddı iptidaiye meselesile meşg ııl 
mesi de gosteriyor ki, Bulgar Maarif e iğ sakla m ı y o Tıdür. Bu heyetin raporu daha ye. 
'' t• b · d n bir ga neşredildi. Rapor dolayısilc Alrıı3 P. 
.,ezJre ı u ış e muayye - Budapeste, 25 (A.A.) - M~car Ha· -m fırsat nı buJrnmtur ı teıl' 

h kk k t b' • 
1 

•A ı ..., : . . yaya bir cevaptır. Bir kere müs ;. 
,yenin ta 3 u una Ye mevcu ır riciye Nazırı B. de Kanya'nın Cenev- Bu mesele etrafında ıyı hır hava 1 k 1 · "dd. ed'ld··· ·b· me,_.ad"' 

1 
programııı tatbikına çalışmaktadır. . . - e e erın ı ıa ı ıgı gı ı • 

reden Budapestcye dönmesi müna- yar::ıtılması ıçın, evvela azlıklar me- . t'd . .1 d 1 1 adıg-ı sö"1eP 
Hükı'.ımE'tin bu hareketi Türk hal- • . . . ıp ı aıve ı e o u o m , { • 

sebetile Macar Ajansı aşağıdakı yarı selesinde bir iyilik vı.icude getırıl - dik·ten.sonra mevaddı iptidaiveee .3 

kı arasında derin bir hoşnutsuzluk · k • ·o 
resmi tebliği neşr~tmiştir: mesi lazımdır. Görü~m-;Jcre iştıra 'kir olanların eğer para işleri düzgtl 

uyandırmıştır. Fakat kendilerine B. Kanya Cenevrcde bulunduğu edenler, karşılıklı noktaı nazarlarını .d. · t diki · kadar hariçıer. 
karşı yapt14 n mezalim ve tedhiş ha· esnada, bir çok büyük devletler dip- biribirlerine bildirıni§lerdir. Şim • ~~ ~~~~el~r7 geti~~;bilecekleri i13~ 
reketinden fena halde yılan halk, ı tl . d ·Jet adamları ile gö- dilik bir anlaşma hasıl olmamıştır. ect·ı·. F kat mu···ku .. la't burad3" 
f !• b' t bb .. t b 1 kt oma arı \ e e\ ı ı< or a , i ı ıı· eşt us e u unamama a- .. k f t 'de etmı .. ır Bu x 1 . b .... k h . !' b. , . ' <ı . d b T .. k ruşme ırsa ını e. ..,. . lhese enın uyu e emmıye ıne ı- g lmi ·or. Asıl zorluk bir takım rııc 
dır: Bhu vazı:1 et.k~rtşısın a W:ak ur • esnada, üç küçük Antant devleti mü- naen iptidai şeraitin vücude getiril- ı:ketl~rin sulh gayesinden hariç ol~ 
Jerı er 'c\ erını amamen )O pa- ·11 ·ı d M r·sıan ı·ıe K··çu··k . . . d h muhtaçtır t~' · · . .. messı erı e e ac> ı u mesı .. ı~m a a zamana · rak bir takım maksatlar takip e ,.. 

0 hasına ter~edıp ana vatana donmek Antant arasında münasebetleri nor- Bu goruşmelere, o esnada. Cenevred~ !eri \'e harbe hazırlanmalarıııd3 
ıstemekte ısder de buna da kolay • malleştirmeyi istihdaf eden ve Si- bulunan Macaristanın Bukreş elçısı il . 

1 
kt d" 

!ıkla muvaffak olamamaktadırlar. . d b 
1 

. .. 1 d B B d d . t• k t . 1. erı geme e ır. .,... 0 ı 
naıa a aş anan goruşme <?re e - ı . ar ossy e ış ıra e mış ır. Her Hitler, geçen gün meşhur ,. 

Asli değişmiyecek 111111111111 ,11111111 ,, 1 11,,,,u•nnııııı•11mııııı111•ııu••ıııı••11111111•••n·nnı111111111111111••1•••••ınıııı11111••••1111•111••••111111111111•1111•••nm1111 gre münascbctile Nürcnbcrgde t~ 

el., program Eroinciler Bı·r şebeke lanmış olan yabancı gnzeteciicre. ~ 
manyanın geçinme meselesinden b~ 

(Birinci sayfadan devam) Birkaçı suç U&tünde 'r k •b setmis, müstemleke işi halledilı11 

iyi ve seri neticeler elde edileceği yakalarwdılar .l Q l dikçe. Avrupanın rahat cdemiYee: .,.ee 
anlaşılmıştır. Kapalıç,rşının Çadırcılar cadde • Ed •ı • ğini söylcmi~ti. Milletler Ceını. 0~ 

Bu gibi tohumlar köylüye parasız sinde 198 ,.<' 200 n. maralı dükkanla- l ı yor , komitesinin bahsettiğimiz raporu~O' 
verilecektir. rın arasliıdl seyyar kundura tamir- ( 1 inci •ay/adan tleuam) ·neşredilmesi, şimdi. Her Hitlerc • 
Kuraklık meselesini de layık ol - cı·ıı·g·ı· ,·apa·.ı eskı·c·ı r·sta\'tını' n Eroı·n h. Jayısile bir cevap teşkil ediyor de 

duğu ehemmiyetle tetkik ederek .;çm•kte \e ••. tm'kla olduğ.ı Emni _ Ik 1 . mektir. I 
0 ifadllerine müracaat lüzumunu ıs- 1 

. - • '"" setmiştir. Alınan i netice er, şayı- Si 
programa memlekette kuraklık netı- yet Kaçakçılık Şubcsı memurları ta- anın evvela resmi borsa haricindeki Ahmed R~ 
ceı;i mahsulün zarara uğramıyacağı rafından hober alınmı•. dti'1 oraya 

1 
kara bo:53 tarafı~dan çıkarıldığı 

şekilde macıde!er koymakta)·ız. giden memurlar 1stani:;i şuphelen- merkezin:kdir. Yeni bir ihtilili11 
Tamam ve kısmi kuraklığa karşı 1 , d kk" p ti dan dirmede'1 198 numara.ı iı ana ça- Tahkikat t~kemmül ettikten son- a amasın 

!Anadolu yaylasını koruyacak ted - ıg·ırmışlar. orada ·ap:lan ani arama k J d b h K k 1 ra kara borsayı teş i e en orsa a- or u uyor 

]

birler almaktavız. nc•ı·c~s nrl_• ı· cta,·rı·nı·n kol'arı s•.\•alı T · k 1 ,,,Jı - ' - ricindeki >pekülfısyoncular i.ır. pa- ,. (1 inci sayfadan ar«' •I 
Hulasa; ziraat çok geniş bir m•v- olan göwıc'ınin sag' '.·enındc, bükük k 1 J f J e" 
d B . 'b 1 .. d b " rasını kor»ma anun_una mu 1a_ ı rn- kurulması muvafık görü!IPi" ,. _, 

zu ur. ;ı ıtı ar a su ışın en aştı- kısımda r·co:n p2h:Jeri bulunmu•___ Adi 1 k 1 ... 

b 1 
1 
reke_tten dolayı [\"eye ven ece - filoya esas olmak üzere r - ·;-" yarak her türlü ne at arın, çayır - tur. ı· 

Jıkların, ağae. meselelerinin, makine lerdır. 1 tarafından Surl\·eye bir ku\, ı 
İsta\·ri J.'rıka1cı.nm'i· rroil"lle"" müsa- K b o. la hakkında idari ka " ı 1 ıc::tıt· \•asıla ve usul meselelerinin muht~- ~ra ors cı r . . ' - hediye edilmesi karar aştırı ı~. u~· 

dere ed mış ve ta1 kikata ba~lan - nunı cepheden yapılan tahkıkatın da 
1 

Kont dö :vı:artel Suriyeye dorıd . 
lif maliyet amillerir:in programımı'- · ro 

mıştır. sür'ati" ikmaline _ç_ alı~ılmaktadır. ı ten sonra ordu tamamile yerli ·' 
da yer iolacaktır. ır v f d k · ş h. ı • k ,. - e a a e~ ey ıs.anı ona- Vali Muhittin Ustündağ, iki gün- kı'.ımete devredilecek ve ordu• • 

Japon 
Taarruzu 

ğının oda c.da kıraya nrılrn kısım- denberi ,5eceli gündüzlu şahsen bu takviyesine çalışılacaktır. Frarı•' ,.• 

l
larında oturan sabıkalılardan Arap mesele ile ıııeşgul olmakta, gerek za- !arın şimdi hududumuzun hernerı 

11 
Selimin .>roin satm;ı.kta olduğunu du- bıtanın izi üzerinde bulu~duğ~. ş~- 'nıbaşındaki Kurt dağında ya!'rrıtakıl" 
yan Kaçakçılık şubesi memur~arı ta- beke Ye g-:rek Borsa Komıserlıgının oldukları manevralar da Koll 

1
,. 

ki bata b3~1amıs_lar, İsmail ismindeki k b 1 ı kk d k" t 1 k' ·• 0 • ara ors•cı ar 1a ın a ı a 1 ı - :vı:artel dönünciye kadar b.it.rn•,5~ ... ı' 
Bir şehir da• muhbir \':ısıta ile Tahtakalrde bun- katlarını Eık sık tetkik etmekte ve ı v· cağından Fransız askerlerı ı e ,. • 
ha zaptedildi da nbir müddet enci aşçı Mehme - alakadarlrıra bu meselelere dair ye- ye ordusunun a)Tılması koJayl;;.ı 

Tiyen Çin, 25 (A.A.) - Japon u- din eroin satraken yakalandığı ara- ni direktifler vermektedir. caktır. Ancak CebelidüruzJuJar ıl' 
mumi karargahı, Japonların dün sa- lığın civarında du\·ar deliklerine 1 Bir taraftan Başvekalet vekilinin sız ordusunun Cezirede kaJrn3sı~-i 
at 13,30 da Faoting'i tamam"n işgal sakladığı paketlerden birinci muhbir beyanatı bc•rsa Ye bankacılar meha- ısrar etmektedirler. Bu husu•.,,iJ' 
etmiş old!.!klarını bildirmişlerdir. İsmaile i~aretli para mukabilinde fi.li~de _ _çok iyi karşılanmı;ı. olduğu ıkat'i karar da Suriye Komiser~ôC' 

Çin'lileıin kuvvei külliyesinin hat- veren Arap Selim suç üstünde ya- gıbı, dıger taraftan da vılayet, zabı- Paristen yeni talimat alıp şarn• 
tı ric'atini l<esmek üzere gönderilmiş kalanmış. Muhbir İsmailin de bu ta ve Bor5a_Komiserliğini~ ka:a bor- 1 mesinden sonra belli olacaktır;,/ 
olan Japon'ların muvasaletinden ev- sırada eline geçirdiği paketlerden ,sacıları takıbe başlaması uzcrıne nor- ıııımn1111111u1111111111111ııı11111111111111111ııııııı11111ıı 1111 

vel kaçmıya muvaffak olmuş olduğu 1 birini bir köşeye şakladığını gören mal \'aziyd avdet etmiştir. 
zannolunmı.ktadır. 1memurlar onu da tarassut altına al- Kambiy•l alım ve satımı buna a!t 
Şanghay, 25 (A.A.) - Bu sabah ı· mışlar, biraz <onra saklad:ğı paketi kanun hüı:ümlerin~ bağlı olduğun .. • 

29 Japon tayyaresi, Nankini __ b°.mb_ar- çek_mek üzere hazırlığa ~aşlıyan .. İs- lda~ esaS'ı~. bu. şayıalar ~amb:yo u
dıman etnııştir. Bunlardan uçu Çın- maıl de tutulmu~tur. Eroınlcr musa- •zerınde m.ıessır olmamı~sa da es -

lrnerin ta~')·are dafi topları tarafın- ıdere edilmiş ve suçlular hakkında ham v~ tah~ilattan yalnı~. Türk. bor
dan düşür;ılmüştür. tahkikata ba<lanmııtır. cu şayıalaraan epeyce muteessır ol
=================,============imuş, bir rle altın fia0Uarı bir hayli 

1 

yükselmişti. Dün altın piyasası ye-
niden on kuruş düşmüştür. 

A TA T 0 R K safının en 

La garson ~· 
Havanın miitlıiş sıcak olınG51' <llıı• 

günlerde sinema salonlarını b0•f'ı1 
mış gibidir. En cazibeli gôriiııe~ıı'"'ıl 

l1er bile .. seyircileri, tazyikten J; ~-il 
1 rıp mihveri içine alamıyor. BU" ,t) 
beraber .Saray• da gösıenleflı;P 

1 

garson - Erkek kız. filminin. ılee'J' 
şam seyireileri gôrülmemiş def /;ali 
her sınıf lıalktan mürekkep ı·e 

Yine bu mülakatta Akdeniz ve İs
panya meseleleri ile İtalya - Alman
ya askeri ittifakı görüşülecek ve it
tifak meselesi teyit edilecektir. Bu 
münasebetle İtalyan Erkanıharbiyei 
umumiye Reisi de Musolini'nin re -
fakatinde clarak Berline gelmekte
dir. 

tırada Fra:ısız - İngiliz metalıbatının 
üstün neferi 

Diğer ~or;;ftan ihracat yekunu • 
nun tutt'l7ulması zaruretinden do -
layı Tür>< parasının düşürülmesi 

düşünüldiii\ü hakkındaki gülünç şa
' yiaların İklısat Vekôleti tarafından 
yedi aylık dış ticaretimiz hakkında 
bir istatisiık neşredilmesi suretile 
kökünde•1 tekzip edilmesi piyasada 
çok iyi bir t€'ir bırakmıştır. Bu is
tatistiğe göre, 937 yılı ilk yedi aylık 

dış ticaretimiz geçen yılın ayni ay -
!arından l'l.664,000 lira fazlasile 59 

balık idi. fr 
La gar>on'un Viktor M0',; l 

isimli Fransız mu lıarririniıı es;.,/ 
duğunu herJ..es bilir. Bu eser. _

111
, ,r 

çeye de teıclnıe edilmiştir re• .1' 

ittifakın hedefi şu olacaktır: Al
manyadaki nasyonal - sosyalist ve İ
talyadaki faşist rejimine karşı her 
hangi bir t'·arruz yapıldığı takdirde 
Alman ve İtalyan orduları otoma -
tikman birle~eceklerdir. 

LONDRADA MERAK 

tasrih olunduğu ve metninin M. Mu
solini'ye Münih'e varır varmaz tel

grafla bil~iı-ileceği zannolunmakta
dır. Frans:z ve İngiliz maslahatgü • 
zaılan aşağıdaki üç meselenin ha • 
kiki ve umumi bir surette halledil • 
mesinin ı;uk mühim olduğu nokta -
sında ısnr etmişlerdir. Akdenizde 
emniyetin yeniden tesisi, İspanyada 
Baleares edalarında ve Fas'la Sta
tükoya rücu ve ecnebi muhariplerin 
geri alınmaları. 

• Eeho ele Faris. diyor ki: 

- Bu tescbbüs, Fransız-İngiliz te-

Londra, 25 (Hususi) - Londra si
yasi mehaf!li Musolininin Almanya
daki seyahatini fevkalade merakla 
takip etm~kte ve .peticeyi bekle -
mektedir. sanüdunliıı beklenilmeyen bir sıkı -

Hiç bir salahiyettar bu seyahat et- laşmasının delilidir. Bu da İtalya ve 
rafında netice belli olmadan bir şey Almanya'nın muhalefetine rağmen 

söylemem~kte ve mülakat sonunda tahakkuk ettirilmiş olan Nyon mu
neşredilecek tebliğler veya irat olu- kavelenamesine, Fransız ve İngiliz 
nacak nutuklar beklenmektedir. . ., . . 

BU SABAHKİ FRANSIZ dıploması.erı bakımından, bır mu -
GAZETELERİNİN MÜTALEALARI vasalat noktası olarak değil, bir ha

Pari!, 2j IA.A.) - Fransızlarla fn- reket noktası olarak bakılması lazım 
gilizlerin Roma hüklırneti nezdin • gelmekte c.Jduğunu göstermektedir. 

17 milyon kardeş, bir tek Atanın, 
eşsiz Atamızın safında göniillü. ne
ferleriz. Karınca kararınca hepimiz 
omın emrinde yurda, ı-e inkılaba ya
rarlı olnııya çalışıyoruz. Bizlerin en 
iistiinü, en değerlisi ise .tııönii• diir. 
Atatiirk'ü.n emirlerini en iyi anlıyan, 
eıı iyi tefsir eden ve en iyi yeı~ne ge-
tiren odıır. 

Bu nesil, Atatilrk'ü bu kadar iyi 
anlıyan ve takip eden bir lnönii ye
tiştirmekle övünebilir . 

Atatürksüz olduğuna yanmıyan 
millet yok. .lnönii> si.iz olmanın acı
sını tadan milletlerin sayısı da az de
ğildir. 

Atatürk'ün ytırdun her tiirlii ka
ranlığı ve boşluğu üzerine çerrilen 

büyük ve eşsiz ışığında ilk kımılda
nan, ilk harekete ~·e ise geçen gölge, 
lnihıü'niindiir. 

Orta yaylanın rençperi ile beraber 
yağmuru bekliyen, orıa yaylaya ay-

nk söküp ray atan odur. 
Onun secimli ı·e azız yu:ünde gör-

düğümiiz her geniş l'e güzel gülüş, 

bize yeııi bir memleket ;şiııi; dalıa 
yolunda gittiğini göstererek giiıılü

miize ferahlık serper. milyon 880 bin liradır. 

ıar•· dersem. dostum 111. Gayyı.ıı· 

dan yapılnııftır. r· .. 
.saray. d; gösterilen filın b'1e ~ 

den ilham alıyor. Baş rolii Mafl f&,J 
kendine has eda ile oynuyor- ,. ~ 

Bir kaç gün evre!. onım rahatsız 1 KÜÇÜK HABERLER ı btt eda, artık biraz şişmıınlıı••1 ~·,ıi1' 
olduğunu sanarak ü:ülen gönlümüz, ,;. ______________ ...;; tiyarlamıs. Lıikin ne de olsa 
Haydarpa§a ı·e Ankara Garında, gö- ı • h : · d .ti' * İktısat Vekaleti Müsteşarı Faik rap• enuz yerın e. . tı''..ı 
nülden kopan albşlıırın arasında IKurdoğlu Ankaraya dönmüştür. Film heyeti umunıiyesıle, ,,.:r· 
yürüyen treninde. 7ıep o geniş, ay- * İtalyanlar palamut almıya baş- bir lıulıisasıdtr. Kısaca mesele ;ıe rf lıı ~ 
dınlık ı·e caııa yakın güliişile parlı- lamışlardır. genç kadın bir takım sebeP!eor· ~ 1 

yan çehresini seçtiğimiz zamaıı ye- kek gibi yaşamıya karar verıY _,.~I ~~ * Ankara hava meydanında gü • yaı- ı t.._ 
niden ferahladı. O. bu memleket için kin buna muı·affak olamı _,,.;f ., 

zel bir hangar yapılmıştır. Tab'~t ona bu m"•aadeyi ı·ew l:~ 
dinlenirken de bir kuvvettir. - -* Şehrimize fazla seyyah getire· ive kadınlıg".:ı dönecektir. fı·tılll 1

'1 
Atatiirk safında yer olanların bir b ı k · 1 b 1 h · tl i me ıçın stan u un ususıye e- Marie Beli ile beraber tıu .,,1ı 

tek güzel t'e ulvi ihtirası vardır: ln- · · ·· t b" b ·· ha ı ar•~ •' " rını gos e"en ır roşur zır an • 1 bir çok meshur Fransız fi r " 
öııii kadar onıı iyi anlıyabllmek, İn- maktadır. · ııtlt ' vıır: Henn Rollan, Jak K ·bİ· ~ ıı.~· 

jönü kadar onıı memnun edebilmek, ' * Şehir yatı okulları ilk mektep- !etti, Eçepan, Suzi Solidor gı cıı6 ;"t 

lnöT<Ü kadar azimli. gayretlı re ya- ıler bütçesine nakledilmiştir. Havalar sıcak, pek •ıc~k 0~~ct1'- ~"ı-

1 
ı·uz olmak... * Barbaros Hayrettin in türbesi • film daha zevkle seyredıleb• 

Beh;:et Ke~aı Ç ğlar inin etrafı nçılacaktır . 
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s - S O N T E L G R A P - 25 EylOI 1937 

İstediğim gibi_ Ç E Ş M E L E R 1-ı Halk Fllozofu-ı 
H k 1 1 - diyor ki : 

ava e spres er ÇiViLER Tarı·h"ı çeşmelerı·n famı·r Yollardaki sarı-A Yeni usullere, adetlere alışmak "'vrupaya tayyare bazan gülünç tezahürlere sebep olu- k 1 ld çiviler 
yor. Bir arkadaşım geçen gün şunları e d 1• ı m es,· a r a r a şf ı r 1 1 İstanbul Belediyesi Köprüden baş. 

• v • anlattı: lıyarak şehrin en işlek caddelerine 

lşleteceglz - Köprüden geçiyordum. Yaşlı, - - - ---- - halkın karşıdan karşıya tehlikesizce 
Yeldirme, baş örtülü bir kadın, Köp- B 1 d • E k fl •• f k geçmesi için sarı çiviler çaktırıyor. 

l rünün 'bir kaldırımından ötekine geç- eıe ıye V Q Q muş ere Bu güzel tedbiri takdir etmek çok 

Sianbul'-'an lzmı·re ka _]Qr ~''O[.. mek istedi. Halinden belli idi ki, bu. h k t _J k b • • kl yerinde bir vazifedir. 
U~ Uı ... .., kadın pek midir olarak sokağa çı - , are e euere U lŞl gapaCQ ar Ancak İstanbul Belediyesinin hu 

l k 22 l • kar. Filhakika, Köprüden, kar§ıdan Evknf İdnre.si camilerin yaıundak i çeşmelere ilişmeden şehıimizd~ i~ ynparken halkın dn henüz b~ ka-
Ön.. CU U ıraya.. ,karşıya yalnız mı1ılı geçitlerden ge- baı.ı camileri tamir etmiş, dığcr bazılarının da lam.irine başlamıştır. Fo.- bıl hnre~etlere alışmam:ş oldugunu 

:-U ~~Zdclti ayın. ortalarına doğ- !bir müddet şehrimizde tetkiklerdır 1 çilcbileceğini l>ilmiyordu ve polis o- kat evvelce Belediyeye geçen bu çeşmeler günden güne daha ziyade ha- naz~r~ d~katc alması lazımdır. . 
ha\'a Jacak olan Izmir - İstanbul bulunmuş ve bu tetkiklerine İzmir- nu çeııirdi. Kadın, bir, cHabibe Mol- rabiyete yüz tuttuğu halde bir türlü tamir edilmemişti. . Çwıl~ın bn.ş ucun~a~ geçme~ :s-
lıra .Yolculuğunun adam başına 22 de de devam etmek üzere iki gün ev· l ıa. edası ve ağzile: Çeşmelel'in de olduğu gibi muhafazaları icnbettiğini gören Bele - tıye~ bır tek msan yuzunden butun 
go .. r.a .. rnaı olacağı anlac:ılmıc:tır. Si- vel (Kuc:) isimli bir tayyare ile şeh· 1 - A .. a .. üstüme iyilik sağlık. Üs- d ' 1 . 1 . 1 . kar'"'r ~·ermı·ct-Tr nakıl vasıtaları, tıamvayJar. araba-• ... uc -s -s -s ıye. çeşme erı amır ey emıye " • s... • • 

.Di· reti de buna dahildir. rimizdcn iki saatte İzmire gitmiştir. küdara gideceğim ayol. Yoksa o da Bu maksatla Evkaf ldaresıle temasa geçmiş ve münhasıran bu iş- }ar, o:o~obıller durmakta~ı: .. 
lıca =~·tara:tan Nafıa Vekaleti, baş- Memleketimiz dahilindeki hava mı yasak oldu? lerle uğraşmak üzere müşterek bir heyet kurulmuştur. Bu heyet dün - Yanı bır vatan~aş geçmesı ıçın 150 
tull& h ırlerımizi hava yolile de Av- yolculukları için getirilen I4 kişi · ı t Diye söylenm__~ye l>aşladı. Po.lis: den itibaren birer birer bütün ·;c--imeleri dolaşmıya, bunlardan tamiri vat~ndaş_ beklemıye ~ı:cburdur. . 
tlrın. atlarına bağlamayı kararlaş - lik tayyarelerden biri yeni ihdas e- l - .y ~sak degıl, bay~n, dedı, yal- lüzumlu olanları ayırıp tamir husu.:;lnrı hakkında keşif yapmıya başla - Fıh·akı bunun ga) esı ~~::ısız ~ıı· 
~~e]:. - dilecek olan (Ekspres) seferlerin - MZ çıvılerdcn geçeceksın. l d Bu . ler biter bitmez tamirata başlanacaktır. şekilde halkın yollardan ıstıfadcsı -

'- a A il h - k 1 '' d P k'' d' k 'l l a· mış ar ır. ış dı'r. Amma bu kadar da degıv·ı ... Bu-~Sinfn İ • . vrupa · e ava muna a- de kullanılacaktır. ı'l..a ın; t e ı. • tyere ı er e ı. ..."""'""""""""""'""""""'"""""""'"'"'"'""""'"'"'"'"m'"''""'"""''""-'"'"""""" ... '""'"""""""""-•" 
tell\in zrnırden nktarma surctile (Ekspres) seferleri hiç bir şehir- Dir ayrığını bir çivinin iizerine koy- y l 'reTCU••man 1QTQ nu başka memleketlerdeki gibi yap-
dır. edileceği tahmin olunmakta- de durmadan doğruca ve son hızla ldu. öteki oyağile öteJ..."i çiviye sek - eni gapl QR .1 4 Lj mak liızımdır. Halk toplanmadan 

h mı"ye ba~~ladı Orada hemen toplanı karşıdan karsı"·a ..r""mek müsaadesi .ou nı ksa yolcuyu istediği şehre götürecektir. Y • • V • ~ .J b-y 

ıtıda · a.. Un İz.mirin Cuma ova - ı•ermiş olaıı halkla beraber polisin 'r.l•Caref I enl verilmemelidir. 
, '1'ü k' Bu tayyare, isterse kiralayanın ~ ı y·-ı. h ik. d k'k d b. h ı ıs~ r ıyenin en modern ha.va de giildüğiinii gorunce, ellerinde • <U1Ut da er ·ı a ·ı a a ır a • 

rııll'ıe~nl~ından biri vücude geti - emrinde olacak ve dönüş - gidişse- ycldirmesinip etekleri, durdu: llJT.uahede/eri Rozet/er kın geçmesi için nakil vasıtaları mu-
llıeı" te~.ır. Ayrıca bir de rnükem - ferleri için ayrıca azami lenzilüt ic- - Öyle ne diye gülüyorsunuz, ni- lVI 1 ayyen bir zaman beklemelidir. 
~aııııac huyük bir istasyon binası da ra edilecektir. ' zamca geçiyorum işte! Harici ticaretimi.z inkişaf \ Br ba,ında her TercU· Hatk Filozofu 

fi. Caktır. Avrupa hava hatlı seferlerine önü- .Diye söylenmiye ba§ladı. Polis: ediyor I man rozetini alacak ...................................................... . 
"'-s~~upa seferleri için, Devlet Ha- müzdeki 938 yazında muhakkak baş· - Öyle deği.l ba~_an .. Çivilerin ü- Bugünlerde ticaret alemimiz için 1 Belediye, tercümanlara yeni ro - lsfanbulun 
~Urnum Müdürü Bay Sabri !anılacaktır. zerinden geçmıye .ıuzum yok. Ara - büyi.ık inkişaflar hazırlayan yeni lzetler dağıtmaktadır. Önümüzdeki 

M, 1 ııarı~dan 9cçeceksın.. . • . 'muahede ve anlaşmalar akıcdılmek ay başından itibaren yeni rozeti ha- E'l kf • v • ecconi Adliye ' cLahavle·_ç~ke~ekılcr~edı. ~.kin btııüzeredir. Bu muahedelerin başlıca- mil olmıyan tercümanlar işten alı- ıe rıgı 
l'\ r.cjer de. çıvılerın teş~ı~ cttıgı hat- larını Türkiye - Çekoslovakyn ve konulac::ıklardır. 
ue,. sler 1 Sarayı tın itzerinden, hker ~ivı.~ı~ e.traflbnd.:ı !Türkiye - Danimarka ticaret anl:ış- Evvelden nal şeklinde olan tercü-
t,, dolaşarak yılan avı yummıye aş- maları teşk"ıl ctmektcdı'r. Pek yakın-V. ·z A manların rozetleri şimdi daha zarif-erz ı·y r rsası lcmasın mı? d b "k' d l tl - k 1 b O · b. ı- 7 il a u ı ı ev e e muza ere ere aş- tir. Yeni rozetlerin bir tarafında Kız-ı Bu kadının yenı ır usu u te ızı 11 kt 

'tabancı diller de 20 evin latimlAk için gösterdiği saflık kar.§tsında ar- ı az;:;:ıc:rsovyet Rusya -Türkiye ti- kulesi önünde büyük bir seyyah 
be

1 
öğretilecek muameles·ı tık kimsede dayanacak can kalma- h d . . . b 1 - transatlnntik gemisi, diğer tarafm-

Q .. k caret mua e esı ıçın aş ayan mu-

tvirn· u. alkevinden: Sullanahmelte yapılacak olan Ad- i~-incle kaldı. Polis tlcye uğradığını zakerelcr de hayırlı \'C musbet saha- yazılıdır. 
Yoğl lf rııtştı. Köprünun o kısmı ahka1ıalar ı _ ıda ise cİstanbul - DHmaç. kelimeleri 

de:ıbcr·ızde 1 Temmuz 937 tarihin- liyc sarayı dola.yısile hapishnne ci· bilmiyen kadını. gitti, elindP.n tuta. ,da cereyan ~tmekte olup bu hafta _ ------)..,_, b·L d.cvam eden istenografi ders- varında yapılacak olan 20 evin is • ._ 
1 
• • d.. sonunda venı anlaşmanın imza edi-

-.:f\ ı~ıı<>t' :c.oe. :arşıya geçır ı. ~· • ' . . 1· t b 1 V k fi 
. 'btr-.1,., "ll'•lr. timlfık muamelesi içın alakadarlara Bilgisizlik, bnzan, en ciddi endişe- l~cegı kUV\ etle tabının e>dılmekte- s an u a 1 ar 
lı... t' vrna rilm tebliğat yapılmıştır. Kanuna naza- d r B . 1 v 
~qti}ı::ı.. ~e ek üzere yapılncnk !erle yap•lan işleri, böyle gültinç va- t • acmımar ıgı 
11')., ...... a g _,_ ran cmlük sahiplerine tebligat ma- n ı d d ı k · · ~ 0uı ı: .. ıı .. ırrnt!A isteyenlerin 5/10/ rlııc>tlere sokabilir. Nitekim. ekseri • uun ar an maa a mcm e etımız-
b '"<1.1 rıu .. kamına kaim olmak üzere Eminönü 
llltın ı:. nu saat tam 18 de hazır ı cı. san 'atle uğraşanlara kar~ böyle le İtalya arasında yeni esasları ihti-

lllalar . Knymakamlık binasının alt katın - ı 
ll 1 rıca olunur. lıare 1 ·et et1nit•Dr mıı?. t k - e e · b' ti t eyoğz daki ilan camekfınınn mezkur mın- "' :J va ı:? me uz r yenı u- care mu-
\'ab u lfalkevindeıı: tnkanın istimlak krokisi ile istimlak Fikret Adli lahcdcsinin akt_i_de._bcklenmektedir. 

tahL ancı dillerle istcnografi, dikiş, 
t'"lic ık edilecek ev1ere konulan kıymet ve ı 

~tler~ 1• •• çiçekçilik \'e elektrik s:ıireyi gösteren bir cetvel de r<ıpte- 5 inci dil Terfi 
">!/Ye kıçın kayıt muamelesi 1/10/ dilmiştir. Bu krokinin ilan müddeti 

adar temdit edilmiştir. s gündür. Bayramı Eden 

Vakıflar Umum Müdürlü&rü inşa
at Müdlirlüğüne terfian tayin edil
mi ol:ın İstanbul Vakıflar Başmü-

ldurlük Başmimarı Nihaddan boş ka-

lan Başmimarlığa Muhendis melde-

1 bi profesörlerinden Santur Fikri ta
l . dil .. ı yı:ı e mışlır. 

1 Mumaileyh Bay Fikri evvelce de 
ı fstanbul Evkaf inş::ıat müdürlüğün-
1 de senelerce çalışarnk herkese ken-

Ka t'i kararın veril
mesi için şirketin 

cevabı bekleniyor 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya elek -

trik, tramvay \re telefon işleri hak
kında gazetecilere demi~tir ki: 

- Elektrik Şirketi, mukavele ile 
üzerine almış olduğu taahhütlerden 
mühim bir kısmını ynpmamışhr. 

Mevcut tesisat, tamiratsızlık yüzün
den harnp bir haldedir. Yapılmıyan 
taahhütler ve tamirlt>r dolayısile şir-

ketten asgari 7, nzami 15 milyon lira 
tazminat istiyoruz. Ayrıca şirketin 

halktan kanunsuz yere aldığı üç mil-
i yon lira tutan branşman ücretini de 
haJkn iade etmesi lfızımdır. Bu hu
ı::usla Şirket mümessillerinden tah
r!ri cevap istiyoruz. 

Bu işler halledildikten sonra şir -
ketin serma ·esi Türk lirası olarak la 1 k t • Hazırlıkları Doktorlar 'fi e m e e 1 m i z e Halkevlerl programlartnı lstanbu1da terfi edenler 

yaptılar 103 kişi 
disinı se,·dirmiş çnlışkan bir idare a- wsbit olunacaktır. 
dnmıdır. Yeni vazifesinde muvaffa-• . . Ancak bu üç meselenin hallinden 

gelen Seyyahı 1 Şehremini Halkevinden: Sıhhat Vekaleti, yeni teşkilat ka-.. ar 1 - 26/9/1937 pazar gunü saat 18 nununa gore doktorları sınıflara a
de radyomuz Ankara ve İstanbul yırmış ve bu arada İstanbul \·e hu-

kıyeher lcmennı edenz. svnra şirkete bizim mi el koymamı -
-:--· - zm lazım geleceği yoksa taahhütlc-

I
Çı narcı g a yapılacak rni yapmadığı için Şirketin mi ken-

a r t 1 Y O r radyolarına ayar edılecek ve dil ku- susi ıdare ve Belediye bütçesinden 
rumu adına Ankaradan verileoek maaş olnn hastanedeki müt.ehassı.s 

gezinti diliğinden işleri bize devredip çekil-

h 
mesi iktıza eyliyeceği anlaşılacak ~ 

C. H. partisi Küçükpazar na iye-olan konferans dinlenece. kt_ ir. !doktorlar, brız.ı sebepler dolayısile r. G 2 d 1 si tarafından 3 Birinciteşrin pazar 

l 
• • 2 - ece saat 1 c evımız sa onun- anc:ık şimdi kıdem ve ehliyet itiba-Op ı an pronagandalar ıgı ela Dil şenliklerine d~\·aın edılecek- rile sınıflara avnlmış. bunları terfi günü Çmarcığa bir gezinti tertip e-

r tıı. Programımız aşagıda aynen ya- . . " dilmi~tir. 
•• neticeler Verdi zılıdır: ettırmıştır. - ·• ·• - Bu gezinti Şirketi Hayriyenin 71 
'Yl <!trıı 1 - İstikliıl marşı ve açma sözü. m.ımaralı vapnrile yapılacak, sabah 

~a -ekctimize seyyah akınını çoğaltmak için yapılan propagandalar 2 - Tiirk d ilinin hususiyetleri ve D ışarda saat 8 de Köprüden hareket edilerek 
~t'tni~~ Yavaş müsbet tesirini göstermektedir. Ezcümle bu yıl mcmle- dıl çalışmaları. Karpuzlarımız& :üsküdar. Kadıköy, Buyükada iske-

'tıiğ gelen seyyahların adedi fazlalaşmıştır. 3 - Öz T iirkçe şiirler. l telerine uğramok suretile Çınnrcığa 
to~ltı 8 er taraftan şimdiye kadar m emlekctimize gelen ecnebilerin ·ve 4 - Birinci ve ikinci dil kurulta- Rağbet ediyorlar 1 gidılecek ,.e akşam ayni iskelelere 
~t lta.~Yahlnrın çoğu }·alnız limanımıza uğrayıp İstanbulda azami 48 yına ait fotoğrafların pröjeksiyonla Berlinden bildirildiğine gol'c Ham- ' u8ramak sureti!e saat 23,30 da Köp-
~ l!e1 ~: kaldıktan sonra memlcke timizi terketınekte idiler. cösterilmcsi. burg ve Almanyaya gönderuen kar- rüye gelinecektir. 
~tı 'tl'r: 'Ye Seyyahin şubesinin ve Turing ve Otomobil K lübü'nün yap- 5 _ Muhtem eğlenceler. puzlnrımız da, kavunlar gibi çok bü· Bu gezinti dolnyısile eğlence prog-
~·hitı~/~gandalar sayesinde, ecnebi seyyahlann memleketimizin diğer Da\·ctiye yoktur. Herkes gelebilir. yük bir nığbelle satın nlınmıştır. ramı hazırhınmıştır. 
~~~lilı ve oralnrdaki tarihi abideleri gezip Anadolu içinde seyahat Beyoğlu. Halkevinden: 

''de t - Fiatlar vüksck ve tnlep süreklidir. ~u .. ""ammüm etmektedir. Dil bayramı münasebetile 26 Ey- .J 

t.._ CUrn1~ Bu sene ilk defa olarak Alman pa -;~ ~y,,. '--uen olarak geçenlerde gelip Bursa, Balıkesir havalisini ge- Jul 93·1 pnar günü saat 21 de E\•i -
~"Ilı. bu;~hlnr.dan sonra bu ayın sonlarına doğru memleketimize gelecek mizin Tcpebaşındaki binasında tö- ı.arla.rına çıkarılan yaş meyvaleırımı· 
t~ tı t ~ ~ır Alman transatlantıği Ege havzasını dolaşacak olan 500 ren yapılacaktır. zm sntışı, henüz tanınmamış olma
"- h;ır~stın~ getirecektir. Alman seyyahlar bu ara; Bergama, Aytlın, ı - Tören, Ev başkanı Bay Ekrem larma rağmen tahminlerin fevkinde 

•ıı,,,,,,.,a elerıni de ziyaret ede!:ek !erdir. Tur'un bir söylevılc açılacaktır. iyi \'C 1.iyade olmuştur. 

ker-
amı 

) .......... 
C..,, "'"'"""'""'"'"''""'"'"'""'"'"ıı"'""""'"""'"'"""""""'""""'""""'"""""'"uı"ı""'"""'- 2 _ Evimiz dil, tarih ve edebiyat 

lSef er U / şubesi komite azasmdan Bay Semih lstanbula gelecek 1', e nayvan QTlll !Mümtaz tarafından Güneş Dil teo-

~ Qlebe Derı·lerı· rtiirs.i hakkında konferans verilecek- seyyahlar 
'\ı 27 Eylül pazartesi günü 500 Alman 

ll\a fl.gdz Bozuluy or 3 - Törene herkes gelebilir. seyyahı şehrimize gelecektir. 

() :!\ Yeniden bir çok Ö vendire hayvanların YENi PROGRAMLAR 
"ıı t~kı.ı1~be ya zıh yor derilerini bozu yor d 

~ablı.liı .a:ıa liselere talebe kayıt Başvekaletten Ziraat Müdürlüğü· e e e I' 
~~~Un·· ışı Birinciteşrinin on be- ne bıldirilen bir emirle memleketi-
~ '-'(!ita~~ kadar uzatılmıştır. Ma- mizde sığır ve kısrakların sevk ve i- ı • k d • 
~ .. l'~trıas~tı~n,kaçıkta hiç bir talebe darelerinde istimal edilen övendire- 1 e rs 1 p rog 
~ hUtij •ua ~dile verdiği bu lerin menedildiği, binaenaleyh bun- .. 

Kanal~zasyon 

Geçmeden önce 
Lalelide ve civarı mahallelerle Lnn

g ya giden cadde üzerinde oturan 
apaıtıman ve ev sahipleri Belediy~ 

~·e müracaat ederek kaldırımsız o
lan yollarının tamir edilmesini ve 
yan parasını vereceklerini s(iylemiş
lG"dir. Ögrendığimize göre, Beledi
ye de, bu sokakl::ırdan henüz kanali
z::ısyon geçmediği için sokaklara kal-

dırım dôşenemiyeceğini bildırmiş -
tır. 

bancı a'rın 
n et tez eresi 

.Memleketımıı.de bulunan ecnebi-
lerin ıkamet tezkereleri almaları i
çin "::ızcdilcn muhlct, önümüzdeki 'l' lıı-. ll n ll'ıekteplere teblig edil- larm kullanılmasına meydan veril

~ t 11\iE!~ ka.rar üzerine e\·velce 2o memesi tebliğ edilmiştir. Buna se -
tıı~ "<!ı-iJrrı el ı:ıkşarnı knyıtlara niha- bep, övendirelerin; derilerin ihraeı-

V. l b • k "'l' J k ı ·k hafta sona ereccktır. 
n..lZ ta e enzn neşe l ue QS er l Bu münasebetle Emniyet Müdür-

tı taleı:!kc>n bu mekteplerde ye- na sed çekecek şekilde sakatlandır
knydına başlanılmıştır. malarıdır. Bundan sonra hayvanlar 

.. CS ----.._ sevk ve idare edilirken yalnız kam· 
tlı.ıt·· betçi çı kullanılacaktır. 

tıııııtq un. ~ eczaneler - ----
~ ~ıı.s1 i ~nelerin her gün kendi 
t~~ Olan Ç~nde gece nöbetçiliği ya
~lq 1 a~~ czanelerin isim ve ad
tıı Ylıı.ı ten b · 

ı ~'ta Rü :rer le\•lıayı, halkın 
il.tatla tebıleceği yerlere ııs-

GayrlmU badi llerln 
kongresi 

dersl• .. "'. tesbit edildi higüne yapılan mürncaatler artmışgorece gz tır. Emniyet Müdürlüğü müro.caat 

f
1
eden yabancılnrm sıra beklerken ra-

ö ·· .. d k" 1 · d ·t·baren lkız talebelerimiz 7 nci sınıftan iti-numuz e ı ayın ın en ı ı hatsız olmamaları için bahçelere ve 
Üni\'ersite ve yüksek mekteplerle baren başlıyacaklardır. büyük salona iskemle ve sıralar koy-
orta mektep ve liselerdeki kız tale- 1 Bu dersler için ihtiyaç görulecek muştur. 

. muallim stlb::ıylur, erkekler için ol- ---------- --- benin a~kerlik dersi görmesi mecbu- 1 
duğu gibi kızlarımız için de mahalli ZAYİ - Beyoğlu Malmüdürlüğü-

riyeti hakkındaki emrin resmi mek· komutanlık tarafından ve usul dai- nün 737 mülkiye kaza sıra numara-

t1r. 
İstanbul telefon şebeke ve santral-

irırını te,·si edeceğiz. 
Önümüzdeki Cumhuriyet Bayra

mında Zonguldak hattının açılma 

rıerasimini yapacağız ve bunu da 
Sivas - Erzurum hattının Divriğe 

kndar olan kısmının küşadı takip ey· 
Hyecektir. 

* Akay önümüzdeki perşembeden 
itibaren rnnbahar tarüesini tatbik e-
decektir. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
itiraz komisyon· 

larının işi 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

cBclediyc talı.sil şubelerinde ça
lışan arazi ve arsa tadilat komis
yonlarında komisyon azaları me
yanında bulunan mahalle mü -
messillerinin tahsil şubelennde 

esaslı lıir kayıtları olmadığı için 
iş sahipleri mahalle miımessiUe -
Tini kendileri aramak ffl('Cburi -
yetinde kalmakta ı:e işleri u-a -
makta olduğu gibi ayni zamanda 
bu tadilat komiS'IJOnları.nda bir 
fen memm·u olmadığı için kıymet 
takdir işlerinde de ekseriya isa-

bet uaki olmadıgından itirazlar 
çoğalmaktadı:r ve bu yiizden ala
kadarların işleri sürüncemede kal
maktadıT. Bir de bu tadılcit ko -
misyonlara 'tlıtı.ayyen olarak 1ıcıf -
tada bir defa içtima ettiği 1ıalde 
bazı komiStJOnlar müracaat sahip
lerirı e 15 gün, veya bir ay sonra 
gelmelerini söylemektedir. Bu gi
bi işler dolayısi.le i§leri sürünce
mede kalan belki bir çok kimseler 
bulunabilir. 

~, §tırılrnıştır. 
~~•ı... . -

~~~ l\iıı /\."ı "•hlye merkezi 
~o ~ a.ca1 
3~ • l\l 1 nahiyesi nahiye 

! Gnyrimübadiller şenlik kongre -
sini 11 Birinciteşrin pazartesi günü 
saat 14 te Eminönü Halkevinde ya
pacaktır. 

Ocak kon grelerl 
Halk Partisi ocak kongreleri 1 Bi

rinci teşrinden 10 Birinciteşrine tehir 
edilmiştir. 

teplerimizin muadili olan meslek: •resinde tayin edilecektir. Ders 5'1St- sile alnıaktn olduğum tekaüt man -
san'nt ve bütün hususi mek • lı"rı·, valnız bu seneve mahsus olmak " J ., şıma ait resmi senedimi zay· ettim. 
t~p.lcr?c. de tatbik ed~lmesi .bil - jüzere tekmil sınıflarda, kız talebe için Yenisini alacağımdan zayi olanın hü- 1 
dırıl~~ştı~. Ancak ask.erlı~ dersı, yal- lbir saat olacaktır. Ve ynlnız bu yıl kümsüz bulunduğu ilfın olunur. 
nız Turkıye CumhurıyetL vatandaşı kızlara orta ehliyetname tedrisatını Gnlııta Gümrüğü veznedar-

Alôkndaı makamlann nazarı 

dikkatini celbedcrek i~ sahipleri
nhı işlerinirı t:aktinde görülebil -

(! n aca1ı k" .. . 
llkled'l . oyunden llacız 

ı rnıştir, ı olanlara verilecektir. !ihtiva eden hususi bir program tat- lığından mütekait Agop oğ-
Orta mekteplerde askerik dersine 1 bik edilecektir. lu Karabet Asvnzadury:ın 

mcsini ue sürüncemede katma -
ması için yazmanızı di?crim.• 



. ----------- -
• 

Almanya 
• • 

yemını 

hazırız: türlü fedakarlığa 
Nihayt.te kadar 

düşmana mukavemet edeceğiz,, 

Merak 
ediyor 

İtalya ile Almanya 
uyuşmadıkça 

Berlinle Londranın 
arası bulunamaz 

KISMET 
Yazan Berlin, 24 (Hususi) - Bura me -

hafili İngiliz - İtalyan münase- 57864 numaraya 200,000 lira!.. 

Celal Mete~ 

N ankin, 24 (Hususi) - Bütün Çin 
1931 de Mançurinin Japonlar ta

rafından zaptile neticelenen birinci 
Mukden hadisesinin yıldönümü mü
nast:betile matem tutmuştur. Nan • 
kinde bayraklar yarıya kadar indi • 
rilmiş ve <iğle üzeri üç dakika süküt 
edilmiştir. Her tarafta her türlü fa
aliyet bir müddet için tatil edilmiş 
ve bütün Çinliler ellerini kaldırarak 
şu suretle yemin etmişlerdir: .Bütün 
kalbimizle hükümete müzaheret ve 
şefimiz başkumandan Çang-Kay
Şek'c itaat edeceğimize, her türlü 
fedakarlığa hazır bulunacağımıza ve 
düşmana nihayete kadar mukave • 
met edeceğimize yemin ediyoruz.• 

Kuomintag, bu milli matem g'l • 
nünde halkın yalnız sebze yemeği ile 
iktifa etmelerini istemiştir. Bu su
retle elde edilen tasarrufun % 30 u 
Şanghay cephesinin ilk safında b!l
lunan askerlere sarfedilecektir. Şang
haya binlerce pamuklu ceket gön -
der ilmiştir. 

MAREŞAL ÇAJ.°"G-KAY-ŞEK'İN 
BEYANATI 

Mareşal Çang-Kay-Şek gazeteci -

fere şu beyanatta bulunmuştur: 
- Çin-Japon harbi bugün Japon

ya'nın Çinde tasarlamış olduğu gay
ri insani tecavüzlerin bir semeresin
den başka bir şey değildir. Bizi harp 
makinesinin altında ezmek istiyen 
Japol'; •a, Çini müstakil bir millet o
larak ortadan kaldırmak gayesini ta
kip ediyor. Bizim de, milletin bütün 
menabiini seferber etmek suretile 
mili mevcudiyetimizi müdafaadan 
başka yapacak bir şeyimiz yoktur. 

Şanghayda, Çinin Şimalinde old•1-
ğu gibi, muharebej'e topraklarımızın 
istilasile başlanmıştır. 
Japonyanın, Çin topraklarında mü

sellah olarak tecavüzlerine dev.lm 
ettikçe, biz de; müdafaamızda de -
vam edeceğiz. Japonlar tecavüzi ~i
yasetlerinden feragat etmedikçe ve 
~skerlerini topraklarından geriye 
çekmedikçe mücadeleyi bırakmıya -
cağız. 

ÇİN VE CEMİYETİ AKVAM 
Cihan sulhünün muhafazası için 

ve beynelmilel muahede ve kanıın
ların tamamiyetini temin ve mede
niyetin himayesi için, Milletler c.o
miyetinin bugünkü Japon-Çin ihti -
lafında Milletler Cemiyeti misakın
ılaki taahhütlerini yerine getirece -
ğini ve Japonlara karşı tesirli mü~y
yideler bularağmı ümit ederim. Son 
beş senenin hadiseleri gösteriyor ki; 
JaponY.anın hırsı, Çini tamamen zap
tetmek ve Asyaya ve hatta kabil o
lursa bütün dünyaya hakim olmak
tır. 

Eğer büyük devletler, henüz vakit 
relmişken, Japon teca\·üzünü du- -
durmak için tedbir almakta tereddüt 
edecek olurlarsa, bu hareket yalnız 
Çindeki ekonomik menfaatlerini zi
rüzebretmekle kalmıyacak, Uz~k 

Şark'ta bulunan bütün müstemleke
leri tehlikeli bir tehdit al1 ında kal -
mış olacaktır. 

İşte bu sebeple Japonyaya karşı 

batının bundan sonra alacağı şekii / Nuri, gazetede bu numarayı ve iki 
son derece merak etmektedir. M~a- yüz bin lirayı okuyunca aklı başın· 
mafih, buna dair fikir ve mütalea J dan gitti. 
söylemekte azami ihtiyatkarlık cıns- - Eh, diyordu. Eğer bu para bir 
terilmektedir. İngiliz - İtalyan müna- ı kadına çıktıysa her ne olursa olsun 
sebatının bugünkü gerginliği kalka- talip olacağım. Hele bir de genç ve 
rak araya tabii bir sükün gelme3i güzel birine düşerse keyfine diye • 
Almanlarca çok ehemmiyet verilen cek , yoktu. / 

bir keyfiyettir'. . . Derhal şapkasını başına geçirdi, 
Roma - Berlın mıhverı ne kadır kimseye belli etmeden kahveden 

sağlam olursa olsun belli olan b'r çıktı, doğru gişelerin önüne ... Hep
şey vardır ki, o da İngiltere ile İtal- sine birer birer bakıyodu. Çünkü bü
yanın arası bulunmadıkça Berlinle tün gişeler malı'.ım ya, büyük ikrami
Londranın miinasebatı da istendı~i ye çıkan müşterilerinin adreslerini 
şekilde devam edemiyccektir. Al - dükkanlarının önlerine asıyorlar ... 
man mehafili İngiltere ile son derece Böyle düşünüp etrafına bakınır • 
iyi geçinmeyi Almanyanın yüksek ken nihayet bir gişede şu yazıyı gör
menafii için çok !azım olduğu kana- dü: .İki yüz bin lira gişemizden bi
atindedir. • Jet alan Pangaltıda Nur sokağında 

Nurini n ı oeall nde kl kad ı n 

Diğer taraftan Fransız Hariciye on numaralı evde oturan Bayan Hay-
Nazırı Delbosla İtalyanın Cenevre- · k t 

Bayan!.. 

. deki mümessili arasındaki müzake-
rıyeye çı mış ır. · ... 

Oooh ... tamam piyangoyu kazanan 
Ç in e~kerlerı Dir resm i ge· reler gün .geçtikçe .. ehemmiyet k"s- bir bayandı, bir köşeye çekildi. Ce-

ç ltde ve Çan-Kay-Şek betemketdır. Bu muzakerelerde İta!- bindeki ufak defterine adresi not et-

Sizi tanımamakla beraber hüsnü
nüzün esiriyim. Bütün hayatımda 

ideal kadın olarak hayalimde can -
Jandırdığım kadının ta kendisi sizsi
niz. Bana azap ve ıstırap vermiyen 
sözlerinizi ve aşkkımın kabulünü di
lerken ... 

ya'nın Milletler Cemiyetine dönme- ti ve uzaklaştı ... Fakat içi bir türlü 
müessir zecri tedbirler ittihaz edil- si hakkındaki Fransız teklifine Ha- ' rahat etmiyordu. Nasıl titiz bir has-
diği takdirde, devletlerin kendi men- /be.şista.~ın ilh~kı ı:~ındı~ı takdirde ta bir doktora muayene olmakla ki
faatlerini himaye etmeklı> beraber mumkun olabılecegı şeklınde cevap fayet etmezse 0 da bir gişeye bak
Çinin de yardımına koşmuş olaca!<- verilmiştir. . . makla ta mbir itimat sahibi olama-
! d Bundan başka Italya; Ispanyaya 

Elleri titriyordu. Bu mektubu çok 
endişe içinde yazıyordu. Mektubun 
sonunu nasıl bağlıyacaktı?.. Ve şöy
le bitirdi; 

ar ır. yeniden asker göndermiyeceğini, Ba-l Ecnebi devlet adamlarının vazi • lear adalarını işgal etmek veya İs
yeti o kadar tehlikeli görmediklerini panyada kalmak niyetinde bulun -
zannediyorum. Yakında Milletler madığını Fransız Hariciye Nazırına 
CE·miyeti misakı kadrosu dahilinde temin etmiştir. 

Bu teminat, Fransızları çok mem
Japonyaya karşı mümkün olan h.r nun etmiş ve Avrupanın garplı bü-
tiirlü tedbire tevessül ettiklerini C(Ö- yük devletleri arasında bir uzlaşma 
rebileceğimi ümit ederim. havası yaratmıştır. 

Heyecanları ölçen 
bir alet icat edildi 

Bir Fransız iılimi, heyecanları ölç
mek için vibrometre denilen ~.leV 

icat etmiştir. Bu alet, bir yumak ü
zerinde grafikler çizen ve saat rak-

mışh. Diğer bir gişenin önüne gitti, 
Aaaa ... o ne? .. İkj yüz bin lirayı ka
zananın adresi burada başka idi. Bu En derin sevgilerimi neş'enize ka-

da Aksarayda oturuyordu, bayiler tarım. 

de onu bilet alacak zannile; buyu -
Zarfı kapadı, postaya verdi ve bek

run bayım, buradan alan kazanır 
' ledi. .. 

diye, avaz avaz bağırdıkça, onun ka- ••• 
fası büsbütün altüst oluyordu. Bil Mediha mektubu aldığı zaman da
miyorlardı ki, o ne maksatla gişeleri 

dısına bağırıyordu; 
dolaşıyordu? Defterini çıkararak bu _ Dadı, dadı, koş, çabuk koş. ih
gişedeki adresi de kaydettikten son- . k d k k a· 1 . . . .. .. .. . . tıyar a ın oşa oşa mer ıven erı 
ra, şımdı uçuncu bır gışeye bakmak kt , 1 d'h b k a· d B · bed' .. çı ı. "e ı a, a , ıyor u. u yazı 
ıca ıyordu. Oy le ya, belki o da bas- k N · · d - ·1 · 
k d 

- ocamın, urının yazısı egı mı, a ır. 
Bak Allah aşkına. 

Nuri, evli idi, fakat karısile ara -
!arı açılmış, ayrı oturuyorlar... Ne 

1 
ise oradan da numara)~ kaydettik -

I ~e~. sdonrda ddiğer üçüncü bir gişenin 
lor.un e ur u, hayretten yıkılma _ 
mak için kendini zor tuttu . Acaip 

1 
şey, burada da başka bir adres var
dı. Ayni zamanda isim de başka idi. 

- Evet, küçük hanım, beyefendi
nin yazısı. Tanımaz mıyım hiç. İkisi 
de hayret içinde idiler ... 

Mediha cevap olarak mektubun 
altındaki adrese yalnız bir cGel ! ' 
yazmakla iktifa etti. 

••• 

ı 
kası gibi i~liyen iğneden ibaı:ettir. 

Meselfı büyük sevinçler .'ilet üzerin
de + 100 ile, hüzün ve keder - 100 
ile, lakaydilık sıfırla işaret edilmek
tedir. 

( •Büyük ikramiye gişemiz müşte-
rilerinden Fatihte ... numarada Ba
yan Medihaya çıkmıştır ... 

Nuri, mektubu aldığı zaman ufak 
bir rahats ı zlık geçir;yordu. Bir haf
ta sonra Medihaya gitmek için evin
den çıktı. Kapıya yaklaşırken bir 
çok tanımadığı adamlar gördü. Aca
ba, diyo, dıı, bunların da hepsi be
nim gibi Medihaya mı talip?. 

Muhtelif heyecanların en azını "Je 
c·n f•Llasını gösteren bu derecefore 

1 

münasebeti olan diğer heyecanlar 
neş'eli veya neş'esiz kutupları ara -
sında toplanır. 

Derin bir iç çekti ... Gözleri yasarır 
gibi oldu. Çünkü eski karısının İsmi 
idi bu ... Ne olursa olsun bu üçüncü 
adrese bir mektup yazacaktı ve şöy
le bir mektup yazdı: 

Kimseye bir şey sormıya cesaret 
edemiyordu. İki kişi konuşurken ku-

lak misafiri oldu. 
- İyi kadındı, zavallı birdenbil' 

öldü? .. 
- Evet, dün gece beraberdik· !1' 

Yanlarından ayrıldı. Bir şeY a~ 
yamamıştı. Dadının karşıdan ]<eP .ı 
sini çağtrdığtnı gördü. Gayri ihtiY'0 
adımları ona doğru sürüklend1

• 

ağlıyordu : 

- Bayan sizlere ömür!.. 
.. ruı--Or 

Nuri, tıkanacakmış gibi yu · 

du, nerede dedi. 

- Çoktan götürdüler. ıtı' 

Sustular. Aşağıki yemek od
95 tıJ' 

oturdular. Evin içindekiler birer .ı. 
d ~-· 

rer bosaldı, valnız Nuri ile da 1 

dılar. 

Ve hala da beraberdirler.. . ·~ 
s~ 

Çünkü, Mediha öldükten sor>r ,,, 
. ·et•· 

rı dadı ile evlenmek mecburi) ~, 

ı dt kalmıştı. Sebep ne, biliyo~. ı1'bi' 
sıınuz? Mediha ölürken iki ytıZ . 

't!Tli'tı. 
iirayı dadısına bıraka~ 
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G ü z ide mu h arrir osrıı 81 
Cema l Kaygıl ı son Teıı;;ıı r 
için ou e s eri hazırlıY0 

d' Yakında eser hakk 111 

1 izahat vereceği~·· ~ 
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1 Bir kadın, sayfiyeden Parise avdet 

'
~dince bu aletle duyduğu heyecanı 
ölçmek istemi~, bir gün sabahtan ak
sama kadar muhtelif tecrübeler yao
rnı~tır. Ayni zamanda genç ve gıl

wl olan bu kadının grafikleri tN -
kik edilince tembel, şık ve hasut bir 
kadın olduğu anla ş ılmıştır. Mesela 

arkada~ı iyi bir şapka giyince hemc-n 
o da aynini isliyor, arkadaşının tu
valeti fena yapılmış olursa, söylc
ni.vor .. 

~eyecanıarı ölçen aıet : 
V ibro m etr 

söylüyor. Ayni zamanda şen bir ka
dın üzerinde yapılan bir tecübede 
iğne sabıt güzeli göstermiş ve grafık 
de ne yükselmiş ve ne de alçalmış
tır. 

MELEK NAMUS BORCU . BARBAR" 
Oynıy~~lar. STANWY'I< 

Vibrometre, Amerika zabıtasının, 

suçlunun yalan söyleyip söylemedi
ğini anlamak için kullandığı ve suç
lunun nabızlarını kontrol eden alet 
gibi hiç şa~mıyor Daima hakikati 

111ııııııııı111111111111111111ıııııınıııııııı11111111111uı111nı11m11ııımı11" 

irtihal 
Akba müesseseleri İstanbul şubesi 

şefi Arifin babası \'e Akba sahıple
rinden Biliılın dayısı Yanyalı İbra

him Hamit mesane kanserinden ve

fat etmiştir. Kederdide ailesine ve 
eski gazeteci arkadaşımız Bilal Ak
baya taziyctlcrimizi sunarız. 

(Fransızca sö zlü) ROBERT TAYLOR 

AŞK-SAADET ve GÜZELLİK ŞAHESERi 
. _,. . ' . ,... : . ' .. "' ;. .. ,. : ..... .; 

p Yaln ı z bugün ve yarın ~BARBARA STA NwYK listiklal Sa vaŞ• 
S A K A R Y A __ I PRESTONveFORSTER -~=· Fransızca sözlU . 

Aşk ve kah!a_m~.n lık fi lmin1 

Sinemasında f Tarafından oynanan = gorınut. 
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gizl ~ JiYajetiJ. 
Tefrika No: 16 Yazan: ZIYA ŞAKIR 

kabul etmişlerdi. Cemiyetin kasa • - Cemiyetin bugünkü gaye ve 
sında, az zaman zarfında mühim bir maksadı basittir, Bunu değiştirelim. 
para birikmişti. Binlerce kişiyi ma - Elimizdeki bu mühim kuvvetle si -
hirane bir şekilde idare eden üç ar- yasi bir iş görelim. 
kadaş; artık tamamile refaha ermiş- Demişlerdi. 

!erdi. Bunun için de düşünmüşler, ta • 
İşler, tamamile yolunda gidiyor - şııımışlar; şuna karar vermişlerdi: 

du. Rusyada, ticaretle ve başka işler- [Eski, Şarki Roma İmparatorluğu-
le meşgul olan Rumların ekserisi, nu ihya etmek ... ] 
~emiyete dahil olmuştu. Tabiidir ki bu, çok muazzam bir 
İstanbulda, Karadeniz sahillerinde, işdi. Kendi iktidar, liyakat ve şah

İzmirde ve bilhassa, Rum milletinin siyetlerinin; bu kadar büyük bir işi 

çokluk teşkil ettiği Tsalya, Epir ve başarmıya kiıfi gelmiyeceğini bilen 

Mora cihetlerinde şubeler açılmış.. (Eksanto) ile iki arkadaşı, siyasi 
bunlara da rağbet başlamıştı. mahfellerde tanınmış olan mühim bir 

O zaman, cemiyetin müessisi olan ~damın cemiyete reis yapılması lü-
bu üç arkadaş başbaşa vermişler; zumunu hissetmişlerdi. 

Bu adamlar, bir taraftan başlar>na 
geçirecek bu kudretli reisi ararlar -
ken, diğer taraftan da işlerine dev.ım 
etmişlerdi. 

Evvela, bütün cemiyet efradına 

(fevka!ade mahrem) bir beyanname 
neşrederek; (Büyük maksat-Megalo 
idea) yı şöylece bildirmişlerdi: 

[Cemiyetimiz, şimdiye kadar bir 
(ctmiyeti hayriye) den başka bir 
şey değildi. Ve bu maksat altında 
toplanan cemiyet bugüne kadar va

zifesini ifa etmiş; (Kardeşler) den 

yardıma muhtaç olanların imdadına 
yetişmiştir. 

[Fakat cemiyet, şimdi vazifesil'i 
genişletmiye karar vermiştir ve bu-

güne kadar yalnız kendi (kardej - ya) ve blhassa (Mora) yarımadasile ler .. reıslerı vasıtasıle (mer ~ 
ler) ine karşı yaptığı yardımı (miJ!i 'Akdeniz adalarını münasip görmüs- mumi) den verilecek emirJcrC• 
ve vatani) bir şekle ifraç !er) '"•:L !erdi. Çünkü buralarda yaşıyan Run- rükörüne itaat edeceklerdi. ~ 
ve vatani) bir şekle ifrağ etmiştir. lar hem kalabalık, hem de teşkilata (Eterya); bütün idare işJef ~ 

[Bu milli ve vatani vazife, şu Ş}- daha müsait zihniycttelerdi. Buna bi- kilise heyetlerile papas!arı, ,·c ı· 
kilde ifa edilecektir: - Eski (Şarki naen (Eksanto) bizzat 1.foraya gele- hassa -kadın ve erkek- (ilk rıı:, 
Roma İmparatorluğu) nu ihya et - rek artık orada ilk (silahlı teşkilat) hocaları) nı kullanıyordu. P3P ·, 
mek .. ve bugün Balkanlarda esaret ın esasl;ırını vazetmişti. propaganda yapıyorlardı. 1.1k ~1 .. 

altında yaşıyan (eski Yunan evlüt- Teşkilata mensup olanlar, muh • hocaları da kendi dairelerınd 11,. 
!arı) nı yabancıların zulüm ve ta - telif sınıflara ayrılmıştı. Bunlardan, radı idare ediyorlardı. Kadıll JI' 
hakkümünden halas eylemek. birinci sınıfa dahil olan (reis) !ere !ar, muhabere işlerinde çok ~1• 

[Bunun için cemiyet bütün millet IJ (Çoban) .. ikinci sınıfa (papas) .. ü • muvaffakiyetler gösteriyorlar ıJC 
efradını kendi camiası altına daveti ~üncü sınıfa, (tavsiyeli) .. dördüncü Gün geçtikçe cemiyet ku'·~.~~ı 
k&rarlaştırmış; büyük bir azim ve sınıfa (zararsız) isimleri verilmişti. yor; artık cemiyetin efradı, 8'ri,,ı 
sebatla bu yeni vazifesine başlamış- Ve artık cemiyetin ismi de (Etiniki nıfından yukarı doğru yükse\, 

·-~c 
tır.] Eterya = Milli cemiyet) şekline if- du. Bir çok zenginler ve ıntı .

1
.0r' 

Cemiyetin bu beyannamesi, bir rağ edilmişti. !er de cemiyete iltihak ~dıt3" 
çok hayalperverlere büyük bir he- Eksanto, Tsalya, Mora, adalar teş- Hatta, iki defa Rum patrik' 

0
1 / 

yecan vermişti .Ve, dört asırdanberi kilatını yoluna koyduktan sonra İs- o sırada (Aynaroz) da buıun.~te 
Türklerin muhiti içinde sakin, sami- tanbula gelmiş; (Fener) de bir ev 51- hur (Grigoryos) bile ce!l11 

mi ve her türlü yabancılık hislerin- tın alarak orayı (Eterya) nın mer- olmuştu. . 11~ı 
den ari bir hayat geçiren Rumların kezi ittihaz etmişti. Ve derhal bura- Eksanto, İstanbul teşkil~ai' 

da teşkilata girişmişti. bitirdikten sonra tekrar Rt15)baı 
2rasında bu yeni hayalin cereyanları d < ~ 

İstanbuldaki teşkilatın derec~si, det etmişti. Yine üç arka a, bit 
baş göstermişti. Iı 

iki rütbeden ibaretti. İşleri idare e- şa vermişler; vaziyeti esa~, te ı 
Eksanto ile arkadaşları, bütün Rum denler, (reis) !erdi. (Efrad) ise, (fe- kikten geçirmişlerdi. Ceını)e a~ 

muhitlerini tetkikten geçirmişlerc!i. dai) !erden mürekkepti. Nizamna- mühim bir baş geçirmek za~eıı" 
Bu büyük teşebbüslerinin ilk hare - J me mucibince, (fedai) ler bir tüfek geld iğine kat'i surette karar ,.~ı) 
kellerini vücude getirmek için, (Tsal-

1 
ile elli deste fişek tedarik edecek - !erdi. (Devanı • 



r---------------------------------------- Filistinde 
-----

Arapların ekseri
yeti teşkil ettiğine 

ZI [DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA YA- h h 
,,,:ız ; o SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUSİ CE- 1 i_~ şüp _ e yok .. 
L1'°' p İSTiYENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU _ _ 
c..FFETMELİDİRLER.] K udus, 24 (Hususı) - Bura me -

1 hafili Cenevrcde Milletler Cc-

B ir dulun kendisinden büyu·· k k ,miyeti Komi~esindc Filistin meselc-

d 
a• isi hakkında Ingilterenin vermiş ol -

ınla evi e . d h ? duğu raporun alacağı s~n şekli me-e n m SJO e ma ZUr Var mı. rak ile beklemektedir. Isveç, Nor -

~ 
Aydınlıyım. Orta ]ıalli bir aile- veç ve Baltık memleketlerinden bi-

~ nin çocuğu olar"k İstaııbııla talı- ;inin murahhası olar:ık üç kişiden 
'• ; - , /, 

1 
sile geldim. Btır<ıda bir genç bzıa mürekkep bir heyetin hazırladığı hir 

~ ıanı~mal; nişanlanmak iizcre iken rapordnn bahsedilmektedir. Buna gö-
cıilerıı benim 'oktan niıwıılı o!ch· · re Milletler Cemiyeti Filistine bir 

9 ımu bitdiriy~r. Berna almak io;:e- heyet göndererek mahallinde tet~i -
dtl leıi 7 .. ızı ortık seımıiuorıwı. Nn- kat yaparak ve evvelce bahsedılen 
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Sır olmayı 
seven 

bir yıldız daha 

Miryam Hopkins evlendi 
Fakat onu_n hayatı da esrarengizdir. 

Hem de Greta Garbo kadar esrarengiz .•. 

Otuz beş yaşında bir kadın beni 
çılgınca seı.,iyor. Ben yinnı 

dokuz yaşındayım ve iiç sene ev
tıel karım öldü. Bir de çocuğu•n 

. . - • . taksim projesi verine acaba Arap -
sı11·arc/,et edeyım! - Ttıyrul ..")aıt i y h d'l ~ d b" 1 ı . .. .. . . · ar a u ı er arasın a ır an aşma 
Aılcnız, gorgusuz ırıs·ınlaısn ')nldrn . . -

var. Gayet mahdut varidatım var 
1 

_. . 1•• k 
1 

, t 
1 

zemını bulunup bulunmıyacagmı a-
13' • sevmrc ıg nız uır ız a mes u <.ı .J - .. 1 b" h F·ı· 
ır aileyi geçindirecek 1ıaldc de- , _ . .. . , . raştıracaktır. Boy e ır. :yet ı ıs -

gil' . . mı) ac. gınm anl .. tmak guçtuı. \ uıı- tine geldig-i takdirde mıllı Arap Ko-
ım. Bu kadın ıse olen kocasıı1- .. .. . . · ' 

daıı ""' .. 1 . b' .. t kll oıılarrn tecı ubı:ı.;ıne gore u ~nuıı mitesi heyetine bir çok vesaik ve de-
... u nm ır servete ıevarus C' - • • 

ın· 
0 

, aksı d~ sabıllır. Halbukı onların tec.- !ful gösterecek istatikler arzedecek-
l§. nunla evlensem mesut ol.tr .. . . . . ' 

nıuyı 1 _ M-h··.,.d P C C rl'hesı mutlaka bnsıt ve gorgusuı h- ıtır. 
ı.m. u u. ar, - . . . l ı · } . . . .... . . k . . A l d 

Yalnı dd" . s, n aı a aıttır. Hu asa ıakıkalı onın- F ılıstınde e ·scrıyetın rap ar a 
zparaya,yaşavema ı\a- .. 1 .. f ~ k d - h d'l Ziyet· . ra soy eınenızın aydaH yok. 1\ba - olduguna zerre a ar şup e e ı e -

ınıze değil onun sizi sevcli''•iıı- · - · 'b" 1 t h · · den e . • . . ::> mafıh büyükleriniz ve akrabanız vn- mıyeccgı gı ı son yapı an a rırı 
rnın olmıya ve sızın de onu se- "f · · d b ·· t · \>ip sıtasile halle ralış:ırak muktedir eıhı - nu usun netıcesı c unu gos ermış, 

sevrnedig-inizc yahut hiç olmaz- ~ t d 1 tahriri n .. f sa b . ' . . . mayınca yasınız \'C bütreniz müs:;. cmmuz a yapı an u usun 
u kadının sıze hıç bır şey htsset- . . . ' . • . :o t' · d r· lili . ıtse ışı emrıvakıle hallediniz. ne ıcesı şu u • 

P ettırmediğinc bakınız. Onun yo.- 809,394 Arap, 109,769 hıristiyan. 
~tnın sizinkine nisbeti onun zengın- ~ {1. Yahudi miktarına gelince; 386 084 
ı: Sizin ise fakir olm:ınızın mahzur- ·;MJI ·7'~~ ~ tür'. Nüfusu? artmakta. olduğu his -

b. ını kısmen izale eder. Madnmki • J' ~ ~ - scdılmektedır-; Yahudıler bu sene 
ır ~- il t1ı ' ~ ı ' .. ·· · d 1 ııa \(\! çocuğunuz var, bazı hissi mu- ·~/ . 4 tadında rn,225 donum arazı ala sa-
8ebetıcrden el etek cekerek rr.cs- -- ı · tın almışlardır. 
~ilirsiniz. ~ ADEM BABA 

En cok koşan 
' hayvan: Çeta 

Saatte 45 mil, yani ·eski arşınla 
2170 arşın koşuyor 

Vindsor Dükü 

1 Miryam Hopkins 
ve kocası 

Artistlerin çılgınlık geceleri de var. 
-

Mirgam, böyle bir çılgınlık gecesinde herkesin 
karşısında çırıl çıplak çıkanlar arasında mıdır ? 
Sinema yıldızı Miryam Hopkiııs 

evlendi. Bu haber, artistin şah:;ı 
evlendi. Bu haber bu artistin şahsı 
itibarile Holivutta top gibi patladı. 

Çünkü Miryam Hopkins Holivudun 
en şayanı dikkat ve nefsinde bir çok 
tezalları toplamış olan ibr artisttir. 

1930 senesinde sahne vazilerinden 
James FJ.ood bir filmde bir haydut 
tarafından korku ve dehşet içinde 
kalan bir bar şantözü rolünü yapa
bilecek bir artist aramakta idi. Ken-
disinc müracaat eden bir genç kız 
grupu arasında zayıf, saçları gayri 
muntazam ve kıvırcık bir genç l:ız 

gördü. Bu kız, Miryam Hopkim'ti. 
Miryam'da bir yıldız çehresi yoktu. 
Fakat gözlerinin hafifçe ~ehla olma
sı kendisi için bir reklfıın vesilesi o
labilirdi. 

Amerika gazeteleri Miryaınd:m 

bahsederken şu cümleyi kullanmı~
lardır: 

Hopkins·in giiya böyle efsanevi bir 
gecenin kraliçesi olduğuna dair hır 
şayia dolaşmıya başlamıştır. 

Fakat, Miryam bu şayiayı tck7.ip 
1 etmediği gibi kendisini de müdafaa 
etmemişti. Eükutu en iyi bir cevap 
teşkil etmiştir. Bundan sonra da :ız 

çok kendi alemine çekilmiyc mecbur 
olmuştur. 

Şimdiye kadar ~alnız Greta Garbo 
HoJivutta bir tarafa gömülmiye mu
vaffak olmuştu. Miryam da onu tak
lit etti. Bundan sonra mülakat ver -

'Metro Goldwyn Mayer ~irketi satın 
almıştır. 

tFanny .. yi çevirmek için Wallace 
Bcery ve Frank Morgan seçilmiştir. 
Wall:ıce Beery cfüıimu• nün oyna
dığı (Cesar) rolünü, Frank Morgan 
da Charpin'in temsil ettiği (Panisse) 
rolünü yapacaktır. 

• 
Evvelce sessiz film zamanında, 

Fransızlar tarafından çevrilen Cheri 
Bebi filmi, tekrar çevrilecektir. Ye
ni \'ersionda, eskiden Josi Davcrt'in 

mekt?n nefre:t etm.iye başla?ı. Ya~- oynadığı rolü, Pier Fransuay oynı -
n.ız. bır defasında bır gazetecı kenc.ı- yacaktır. 1 inci teşrin iptidalarında 
sını ka.ndırmıya muvaff~k olmu! - çevrilmiye başlanılacak bu filmi, 
tur. Mıryam, bu gazetecıye maluı:l Leon Mathot idare edecektir. 
bir kaç söz söyledikten sonra birden- ! • 
bire hıçkıra hıçkıra ağlamıya başla- p . ,. .. 

1 
. 

1 
d 

arıs ın en guze sınema arın an 
mış ve: 

- Benim, sade bir kadın olduğu -
mu yazınız, demiştir. 

Halbuki, Holi\'utta bir sinema yıl· 
dızı hiç bir zaman sade \'e basit hir 
kadın olamaz. 

Miryam, şimdiki kocası Anatole 
l;ondrada .Erkekler Allah değiller
dir ... filmini ~evirdikten sonra Nor
mandi vapurunda tanısmıştır. 

Anatole Litvak ile .basit. ve Holi-
vudun ctehlikeli kadın• şekline so~-

1 tuğu küçük kız, vapurda evlenmiye 
ı karar vermişlerdir. 

Ho1ivutta evlenmek kabil değil -
dir. 

biri olan, Normandie sineması, Fox 
Eurepa şirketinin cDernier ncgricr• 
isimli şaheser filmini oyııatmıya baş· 
lam ıştır. 

Bu filmde baş rolleri, Warncr Bax
ter, Wallace Bcery, Ellisnbeth Allan 
oynuyorlar. 

• Elenor Powell'den sonra Billy . 
Grady de filmlerde beraber oynıya
rağı partöneıi kendisi seçmiye baş
lamıştır. 

• 
Pier Brasseur'ün sevimli karısı 0-

dette Joyenx Marie Bell'Je beraber 
oynadığı (Glu) filmini bitirmiş, Y. 
Benvil Levyn'in idaresinde (Cocu 
Maginfiquc) isimli bir iilm çevir -
miye başlamıştır . 

• ı Leslie Howard .stand-in> isimli 
filmi bitirdikten sonra Londrada (A
rabistan Lfıvrensi) isimli bir film ya
pacaktır. 

Anna Belle ve Jean Rcnoir, Mar
cel lforbier':lin idaresinde oynadık
ları (Citadelle du sılence) mahkum
lar kalesi isimli filmi bitirmişlerdir. 

----
Ertuğrul Sadi Tek 

gece (Büyükdere) aile tiyatro-
sunda (Artisler revfüıü) ve · 
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·=; ~R_A=o=v_o-~-l'Müsabakada Yazarı , M. SUleym11n Çapan 

ESQRENGiz 
kazananların 

:a~;7:;~~~~~:
0

::MKurul- isimlerini yazıyoruz 
tayının neşri (Kurultayın müteakip 
toplantı gün ve saatleri her toplantı ~" 1 İSTrANBOh 
sonunda bildirilecektir.) 18,30 plak- Bu lı"sfe ı"kı• •• 
la dans musikisi, 19,30 konferans: gun 

===;;;;;;;;;;;:==========1b=:h=kk= ..ı.tu d~r Doktor Salim Ahmet (Maddi, mane- 3 
müddetle devam edecektir 

Gece mezarlıkta h
TtercülmVe a•• lDkt auSlal 'p mJ•ş,er? vıh.allieyri)y, 2e0tişCmemekallı···ğKi~~~' ~me a~nrkiaodlaaşn· Miisabakada hediye alanların isim- şiktaş Çırağan caddesi No. 13. 14 - ner, Emniyet Müdürlüğü Ahl:ik ı • 

auuı Zerini bugün neşre başlıyoruz. He - Fatih Hocahürüz mahallesi bap na- bıtası Bürosunda sivil memur:. ~I ~ 
lan tarafından Turk musikısı ve halk diyeler büyüklük smısile değil ge- ibi sokak No. 12. 15 _ Hallık, üskü- Mehmet Savtekin, Aksaray Suluk 

- şarkıları, 20,30 Ömer Rıza tarafın - lişigüzel sıraya konmuştur. Bu liste dar İlısaniye. 16 _ Hasan, Cağaloğ- j caddesi No. 25. 42 - Makbule Giı; 
dan arapça söylev, 20,45 Belma ve iki gün, belki üç gün devam ede • lu Şeref sokak No. 39. 17 _ Sadık, den, Aksaray Çakırağa mahal~' 
arkadaşları tarafından Türk musi - cektir. Şimdiye kadar yazıların çok-

1 
Cami sokak No. 21. 43 - Salim. e-

lug·undan konamamıştı. Özür dile - Ayaspaşa stanbul palas No. 2· 19 - nibahre Sultan mahallesi No. 4, 44 ' kisi ve halk şarkıları (saat ayarı), , 

Tabutun içinde, horlaya horlaya 
sabaha kadar güzel bir uyku çekti 

n·ı. S. Vuraler, Galata Bahtiyar han. 20 Wılly Krainz, Alınan Sefareti, Tal<· . . . • 21,15 Tango ve caz orkestrası, 22,15 
İşte ben de böyle olmak istiyorum. \ Velı ertesı akşam, şekerı, yagı, U• A' bo h be 1 . t . - Hukuk Fakültesi Ncjat K=lkaya. sim A.raspaşa. 45 _ Güleriz, !{adı· 

. . ıans ve rsa a r erı ve er esı Birer kutu şekerleme kazanan - 1 · · * 
Onların bu hallerine çabucak sar- nu, şunu bunu aldı, heybenın bs.. .. .. 22 30 ı·kıa 1 2 - Halil, Yeni~ehir Ismct Inönü köy Zühtü o_ aşa mahallesi şefikbr1 • .. _ 1 . di, h ah . .. gunun programı, , p a so o - lar: dd N Se h V 
hoş oluşlarına o kadar imreniyorum gozu. ne .. Y .. er eştır elv aneyı o- !ar, opera ve operet parçaları, 23 son. ca esi o. 7 Ankara. 22 - mi a sok. No. 8. 46 _Ahmet Şahin, D. ; 

t ki k d T k 1 - İhsan, Ferıköy Kuyulu sokak a·· ı i ta dd · N 8 Kı ı V ki ... Fakat bir türlü olmuyoruz, °: e_ gozune oy u, op _apı mezar- YARINKİ PROGRAM ure, s syon ca esı o. zı - Yedikule. 47 _ Azize Aksüyek, 
lamıyorum Çenelerim açılmıyor kı lıgının yolunu tuttu. Ateşı yaktı, ten- Ö"' . t No. 45. 2 - Nakyettin, Sirkeci Hisar toprak. 23 - Hüseyin, Kızılelma ma- zunçar5ı başı No. 29. 48 _ H. Tahsi~ 

' · · b ı dı k ıkl g.e neşrıya ı: nakliye ambarı. 3 - Zeki, Gagaso - İl 1<
3

• nara atayım türkü söyleyeyırn. cereyı oturttu, aş a aş amıya... S t 12 30 ı·kı Tü' k ik" 1 hallesi han sokak No. 21 Ankaı-a. Oral, Fatih eski Saraçhane so 
' . T · · · · aa • P a a r mus ıs • kak No. 76 hisar. 4 - Mustafa Fatih T' Deli kabadayılar inatçılıkları, ıd- erledı, bunaldı, nihayet mıyanesı- 12 50 h d. 13 B •1 H lk . 24 - Nezihe Bulaner, İst. Kız lisesi No. 59. 49 _ 1tehmet Solamaz, ,.3• 

. . '.. · . . . . . • ava ıs, eyog u a evı Selamet caddesi No. 87. 5 - Emin 1 ıı dıacılıkları ile de şohret kazanmış- nı getırdı, pışırdı. G .. t ·t k 1 t f d b' t ·ı Sı. 10 No. 375. 25 - İrfan, Yedikule bataş lisesi 1356. 50 - D. D. yol 3
1
• . aki ··k"k os erı o u ara ın an ır emsı • Günsel, Kasımpaşa Dere sokak No. .., !ardı. Öyle, cadıdan, periden, hort- Tam bu sırada yarund ço u l·' Çözgücü. 26 _ Turgut, Beyazıt Sa- telgraf Fen memuru Hayrettin • 3 

d gul l 'Ld b' 1 d h 1 " son. 98. 6 - Sabahat, Namıkkemal cad -laktan, çarşamba karısın an, ya- "° in altından ır e uzan ı, e - ===============! raç İshak mahallesi Ferman sokak gın. 
haniden falan korkmaz, böyle şeyle- vahaneyi çekmek istedi. Veli aldır- Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk desi No. 78. 7 - Kadıköy Moda cad- No. 5. 17 _ B. Akın, K. Ayasofya Ka
re inanmazlar, inananlara gülerler- matlı, yerinden oynamadı, tüyü bile mahkemesinden: desi, No. 9 Vamık. 8 - Niko kurtu- tipsinan sokak No. 5. 28 _ H. Necdet, 
di. Bunlara : kımıldanmadı. Telaş etmeden, kor- Davacı Tarabyada Böğürtlen so - luş Akarca No. 90· 9 - Sacit, Beyler- Şahingil, Belediye Sular İdaresi a-

(De~·amı var) c::::::' 

İstanbul 7 nci İcra MemurluğuO' 
- Şimdi burada kahvede, meyba- ku duymadan, gayet soğukkanlı - kak 92 sayılı evde Kostaki Agon ta- beyi. 10 - Ramiz, Cağaloğlu Şeref b k 

1 
. 

1 
d dan : 

k k H .. . B S tb a oneman a emı memur arın an. Bı·r borçtan dolayı mahcuz ol~P nede böyle atıp tutuyorsun. Hort - !ıkla : rafından Yunanlı Nikola zevcesi so a . 11 - useyın, ursa e aşı. 
1 k kt • .. 1 b' d d "I' 1 ı 12 Leyla' ı'stasvon caddesi No 98 29 - Kandemir, Feriköy kuyulubağ satılmasına karar verilen hasır kol· a çı ıgı soy enen ır ev e gece - Diriler yeme en, o ıi er yemez. Forsini ve kızı Marika ile Yunanlı - • ' · · 

k 1 . l'L. t İrfan Toper Fesane cıkmazı No 54. sokak No. 82. 30 - Erol, Feriköy Pa- tuk ve maruken sandalye abaı·ur ve zor a ırsın... Diyerek hemen kepçeyı, .. uıt en Apaminonda evlatları İsfan ve Mi- • , · 
Denildiği zaman, ziyafetine, para- uzanan elin üstüne indirdi. 14 - Turgut Çetiner, Çankaya, An- zar sokak No. 4. 31 - Saltıh Baki, halı ve piyano ve sair emval Beyoğ· 

hal ve Sofiya ve yine ölü Aleksan· ğl B ·1 ş· ı· O be ç·ı k k k N 63 ı sına bahse tutuşurlar, Perili olduğu (B.) ye salanlar büsbütün başka kara. - 15 Fred Papao u, eyog u ış ı sman Y 1 e so a 0 · • !unda 1stı"kla'l caddesinde 310 No' ~ 
dırı kızı Hır isi aleyhine 937 /765 N o. 33 H kk Şe T b Akid 

söylenen, hortlak görüldüğü iddia karakterde adamlardı. İki kişi kav- Mis sokak 88, 16 - Sacide, Yenişe - - a -ı nses, ara ya e Turan bar 
0 
.. nu··nde 

27191937 
pa-·•ıe' lu dosya ile açılan izalei şüyu dava· k ,_ 

edilen yerlerde, evlerde pervasızca ga ederken ve bu kavga kendilerini bir No. 32. 17 - Hakkı Erdoğan, R. soka No. 8. 34 - Celiil, Feriköy Ba- bi• 
·sırım carı· muhakemesinde müddei- sı· gu·· nu·· saat 16 dan 17 ye kadar gecclerlcrdi. alakadar etmezken ortaya atılırlar, Hisarı, 18 - Mehmet Sadık, Piyasa rutane yolu. 35 - İffet Rana, Kızıl-

B k aleyhlcrden İstifan ve Sofya ve Mi- Sel. s ı rinci açık arttırna suretile satılacak' azı a şaınlar, kahvede oturur - kavgacıları ayıracak yerde, ikisine caddesi, Büyükdere, 19 - ım, u - toprak Şahinkahya sokak G<meral , 
!arken, çapkının biri: birden hücum ederlerdi. Bu suretle halin Yunanistana gittikleri ve ika- tanahmet tramvay caddesi No. 134. Süleyman köşkü. 36 _ Suat, Ka • tır. Birinci arttırmada takdir edile 

- Zart zurt ötüyorsun amma, hiç hiç yoktan başları belaya girer, da- metgahlarının dahi meçhul bulun- 20 - Saliihattin, Kasım paşa Asmalı- sımpaşa Bahriye caddesi No. ıı. 37 _ kıymetin ~ 75 ini bulmadığı takdif; 
b . t' · - ter d' 1 d rnası hasebile ilanen davetiye ve d · h ld ah e-va ır zaman cesare ını gos eme ın. yak yer er, överler, vururlar, vu- mescit No. 49. 21 - Hüsnü, Fatih Ho- Nazım Sunkkin, Beşiktaş Vişneza- e aynı ma a e m cuz '.'' 
Nasıl, m~halle camilnin tabutluğun- rulurlardı. ,muameleli gıyap kararı tebliğ edil- canasrcttin sokak No. 92. 22 _ Me _ de mahallesi Maçka meydanı No. 

12
. 30/9/937 perşembe saat 16 dan 17 ye 

daki vakıf tabutların içinde bir ge- Bunların yegane merakı kendile- ıdiği halde mahkemeye gelmemiş ve liha Dinçsoy, Yeniköy. 23 - Kan • 38 _Nurettin Erker, P. T. T. u. M. kadar ikinci açık arttırma suretile 
ce yatabilir misin?.. rı·nı· ı'lgı·ıendı·rmı·uen ı'şlnre karı· .. mak, itiraz dahi edilmemiş olduğundan demır' Fer·ko··v Kuyulubag· sokak No · 1 1 k. .riin' 

' ~ ~ ' ı - · hesap işleri memurlarından Anka - satılacağı ve ta ip erin mez ur ,,-
Diye bir teklif yapar, deli kaba • bıçak bıçağa gelmiş iki kavgacının müddeabih gayrimenkulün kabiliye- 156. 24 - Suat, Pangaltı Halaskar - ra. 39 - Kenan İnsel, Ziraat Ban - !erde ve saatlerde mahallinde tıazır 

dayı hemen cevap verirdi: arasına atılmak, eski bir tabirle a- ti taksimi olmadığından bilmüzaye- gazi caddesi No. 147. 25 - Erol, Sa- tlaı• 
d k ·ı .. · ı · kası Buğday servisi muhasiplerin - bulunacak memuruna müracaa - Bu da iş mi?.. teşin içine girmekti. Böyle beliilı, e satılma suretı e şuyuun ıza esı- matya. 166) 

Yalarsın Yatamazsın l'ddı"ası alır ne gıyaben 13/7/937 tarihinde karar den, Ankara. 4-0 - Muhittin Güle - ilan olunur. ( ~ 1 

, sil8hlı, tehlikeli ış" lcre. kavgalara, k l 111111111111111111111uı11111111u111111111111111111ııu1111111111ıo111111111uıı1oıııııııı1111111111muuııı111ı11ıuı1111111111111111111111111ıu11ııı 1 ıı 11 " 11 .. yu··rür nihayet deli kabadayı gı"der verilmiş oldui!undan tarihi ilandan Kitap azanan ar: 
' ' bog"uşmalara girmekten sonsuz bir ~ 

tabutun içine uzarur, sabaha kadar zevk duyarlar, adeta neş'clcnirler, itibaren sekiz gün zarfında temyizi 1 - Ce!Ul, Feriköy Barutane cad-
horlava horlaya gu·· zel hır' uyku çe dava edilmcdig" i takdirde hükmün desi No. 45. 2 - Bekir. Tarabya Ser-

, - ruhi bir şetaret irinde kalırlardı. 
kcrdı. ' kesbi kat'iyet edeceği ilanen tebliğ ver çıkmazı. 3 - Naki Ayaspaşa Kut-

Deli kabadayılardan Varnalı sa- Böyle kavgalara, gürültülere işti- olunur. lu ap. 4 - Belkis, Yalova. 5 - Se -
raç Veli'nin bir hikayesi vardır. On- rak edemedikleri, giremedikleri za- '-------------- mahat, tstanbul kız lisesi. 6 - Lfıtfi, 

man, bir türlü rahat edemezler, bir- Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk Bursa Çekirge caddesi No. 56. 7 -!arın inatçılığı ve cesaretlerini gös-
kı:.ç hafta i'ıdcta dedirgin olurlar, mahkemesinden: Sılkı, Maçka Güzel ap. No. 7. 8 -!ermesi itibarile yazılmıya değer. 
ne•'esini kaybeder ve bir kavgaya Davacı ölü Vehbi terekesi kayyı· Muhittin, Kabataş lisesi. 9 - Z. Vu-Veli bir gece Şehzade camiinin ~ 

avlusundaki kahvelerden birinde 0 _ rastlamak için şuraya buraya koşar- mı avukat İbrahim Akça tarafından ral, İstanbul Lisesi sınıf 8. 10 _Hak
tururken, usturacı Ramazan sorar: !ar, kahve kahve, meyhane, meyha- ltstanbulda Kadirga kurbündc Cinci kı, Vefa Erkek lisesi. 11 - Fehmi 

_ Kendine güveniyor musun? ne dolaşırlar, sonunda bir kavgaya meydonında 33 No. lu hanede mu- Soydan, Gedikpaşa Dede çıkmazı No. 
N k ·• N ı k k'? f rastladılar mı, hemen araya girerler, •kim Fatma aleyhine 936/1216 No. lu 78. 12 - Hüsniye. Taksim Ferah ap. - e var ·ı. .. e o aca ı.. s- 3 o 1 ı k d 

tediğin nedir? çamurlara yatarlar, hırpalanırlar, on- dosya ile açılan O ira a aca ava- 3. 13 - Zehra Mertkan, Kandilli Kız 
_ Fazla lafa lüzum yok. Sen sö- dan sonra rahat ederlerdi. Bunun i- ısının yapılmakta olan muhakeme - lisesi. 14 - Ahmet Tuna, Fındıklı 

zümc cevap ver: Güvenebilir misin? çindir ki, elbiseleri daima tahta be- sinde müddeialeyhin ikametgahının Fırın sokağı No. 67. 15 - Kemal Per
- Neye?.. zi, mutfak paçavrası, nargile tıpacı lrneçhul olmasına binaen ilfüien da- Te,'l1iyal lisesi. 16 - Hikmet, Kara-
- Yarın akşanı Topkapı mezarlı- gibi daima yarı ıslah, rutubetli, bum- veliye ve muameleli gıyap kararı bük F<.brikası. 17 - Halil Karacan, 

ğında helva pişirmiye!.. buruşuk, yağlı, lekeli idi. tebliğ edildiği halde mahkemeye ge- Cihangir Mete sokak No. 31. 18 -
- Elbette! .. Bunda yapılnuyacak (Devamı ı•ar) !inmemiş ve itiraz dahi edilmemiş ol- Naci, Parmak kapı Gülizar ap. No. 2. 

ne Var ••anki"... . ....................................................... dug·undan meblıig" ı nıüddcabih 300 19 - La· tif, Firuzag· a Gedik ap. No. "' {' ........................................................ . 
- O J;;.dar alma! .. Bu işi ancak Beyoğlu Birınci Sulh Hukuk Ha- liranın yüzde beş faiz ve yüzde on 5. 20 - Salim, Beykoz. 21 - Halit 

ben yapabilirim. kimliğinden: ücreti vekiilctle bilcümle masarifin Önsel. Mersin İşevi, 22 - Selma Ser.-
- Ben de yaparım İbrahim Halilin Taksim Feridiye müddeialeyh Fatmadan tahsil ile dre, Alman Kız lisesi. 23 - Faik Böz-
- Yapamazsın.. Işıklar sokak 15 No. da sakin Hüs - müddei vekiline itasına kabili tem- yük. 24 - Fikret, Boğaziçi Lisesi 
- Yaparım işte... niye aleyhine açtığı davanın yapılan yiz olmak üzere gıyaben 29/12/936 sınıf 10. 25 - Halit Gül, Tarlabaşı 
- Şen de yaparsan, ben de bura- muhakemesi sonunda Beyoğlu polis tarihinde mahkemece karar veril - Halatçı sokak No. 56. 

dayım... merkezinden 4/11/936 tarihinde miş olduğundan tarihi ilandan iti - Kart ka::ananlar: 
- Mezarlıkta ödün kopar. Kor _ gönderilen v~ emanet dairesinin haren sekiz gün zarfında temyizi da-

d 'l w·· t kd. de h"k ·· k 1 - Hasan. Feriköy Kemal sokak karsın da ondan. 936/1671 numarasında mukayyet va e ı me gı a ır u mun es-
b. k • d •· u· t bl'" 1 No. 31. 2 - Şükrü, Denizyolları Me. - Ben mi?.. bulunan ve kendisinin mali olup ı at ıyet e ecegı anen e ıg o u-

3 - Naki, Sirkeci Hisar ambarı. 4 -
- Evet sen ... Bu iş, inatla, yapa- müddeialeyh tarafından alınan kırk n.:.:uıııirıİı. -------------:.! • Devlet Demiryolları telgraf Fen me-

rırn demekle olmaz. Altı okka gelen lira kıymetindeki fotoğraf makine- A muru Hayrettin Yalgın. 5 - Galata 
bir yürek ister. O da sende... sinin emanet dairesinden alınarak A K B N 6 Arapcami Zambak sokak o. 7. -

- Yok! diyeceksin, anladım. Za- davacıya verilmesine ve masarifi Şükrü, Halkcvi Talebe yurdu. 7 -
rar yok. Sen yine öyle de... Yalnız muhakemenin müddeialeyhe aidi- Ankarada Kitabevi Kağıtçılık . Mustafa. Fatih baş müezzin sokak, 
ben helvayı pişirirsem ne yaparsın?. yetine kabili temyiz olmak üzere Bütün mektep kitaplarının An- No. 55. - 8 - Emin Ergün, Üsküdar 

- San:ı Sandıkburnunda mükel- 19/7/937 tarihinde karar verilmiş ol- karada satış yeridir. ve havalisi Tramvay Şirketinde No 
tef, mükemmel bir ziyafet... Pişire
mezsen bir ziyafet te sen bana çeke
ceksin, oldu mu? .. 

• 

- Kabul!. .. 

Noı 
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Perlon, arkadaşile arasında olan 
anlaşaınamazlıj;,., 'gidermek istiyor
du. Bunun için onu kapısında bek
lemişti. Evine gitmek istememişti. 

Daha serbest münakaşa etmek için 
bir kahveye götürmek istiyordu. 

Perlon son günlerde kendinden 
memnun değildi. Daha gidip anne

sini bile kucaklamamıştı. Burada 

ne işi vardı? Ne diye bu kadar uzun 
müddet bu şehirde kalıyordu? Para
sı bitiyordu, ve her gün, birçok ge
miler, meçhul ufuklara kalkıp gidi
yorlardı. 

Senter onun geldiğini görünce 
durıiu: -

duğundan müddeialey.'ıhin ikamet
gahının mcçhuliyetine mebni işbu 

huiasai hüküm gazete ile ilan olu
nur. 

Mektep kırtasiye çeşitleri en 122. 9 - Kadıköy Moda caddesi No. 

- Ne istiyorsun? 
- Seninle konuşmak istiyorum .. 

- Konuşacak bir şeyimiz yok. 

Bu iki genci görenler, onların bir 
vakitler sıkı dost olduklarına bir -
türlü ihtimal vermezlerdi. Senter, 
hiddetli hiddeili söylendi : 

- Vaktim de yok esasen, Allaha 
ısmarladık, 

- Hayır. Bunu benden reddede
mezsin. Birkaç dakika ... 

- Neden reddeç!emezmişim. Vak
tim yor, demedim mi? .. 

- Sana ne yaptım? 

müsait şartlarla temin edilir. 
Tel. 3377 

türlü onun bir kusurunu hatırlaya
mıyordu. Yumuşak bir sesle : 

- Muhakkak, dedi, konuşmamız 
lazım mı? 

- Hatta elzem. 
Senter razı oldu ve on dakika 

sonra iki arkadaş bir kahvenin ma
sası önünde oturuyorlardı. Senter 
sordu: 

-Ey? .. 
- Evet, mesele ... 
Perlon durdu. Devam edemiyordu. 

Derin bir heyecan içinde olduğu bel
li idi. Mesele Enkarnasyon'a ait idi. 
Bunu söyleyebilse, her şey anlaşıla
caktı. Hoş, her ikisi için meçhul bir 
nokta yoktu. İkisi de bu kadına kar
şı duydukları aşkı biribirlerinden 
gizliyorlar, Jakin hislerile bunu bili
yorlardı. Böyle olmasına rağmen 

Perlon, sevdiği kadının ismini söy
leyemedi ve : 

- Evet, diye tekrarladı, mesele 
Gernikoya ait ... 

Senler omuzlarını silkti : 
- Ya, dedi, mesele Gernikoya mı 

ait. 
Bu sual Senter'i şaşırttı. Hakikaten - Evet. Cesedi tanıdığına emin 

Perlon ona ne yapmıştı? Senler bir- misin? .. 

111, 10 - Nisim Çiorut, Yemiş De -
ğirmek sokak No. 15. 12 - Beyazıt 
Maliye Şubesinde. 13 - Safter, Be-

- Eminım. 

- Ve şüphesiz hadiseden En ... ni -
şanlısını haberdar edeceksin. ., 

- Evet. 
- Böyle hareket etmekle onu muz-

tarip etmekten çekinmiyor musun? 
- Kimi? 
- Enkarnasyonu .. 
- Ha),r, 
Sustular. Her ikisi, mücadele için 

kuv\'etlerini toplamıya çalışıyorlnr
dı.P rlon, sakin bir sesle: 

- Haksızsın, dedi, er veya geç bu 
haberi alacak. İyisi mi ... 

- Hiç te öyle değil. Bir an evvel 
öğrenmesi daha iyi. Esasen sana rast
ladığım zaman onu görmiye gidiyor
dum. Kendisine, artık serbest oldu
ğunu söyleyecektim. 

- Serbest mi? Şayet Gerniko'yu 
seviyorsa pek o kadar çabuk serbest 
olamaz. 

- Bir ölü sevilmez ki. 
- Aldanıyorsun. Bir öh1, her han-

gi bir diriden fazla sevilebilir. 
Sı>nter'in vanaklarına kan hücum 

etti. Boğuk bir sesle sordu: 
- Benim için mi söylüyorsun? 

(Devamı var) 

Keşi! bedeli 2818 lira olan Üsküdar BaJ!'dat iskelesinin tamiri açık 
eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bul unmadııtın• 
dan eksiltme 31}.9-937 Perşembe gününe uzatılmıştır. Keşif evrakı 
ve şartnamesi Levazım MüdürlüJ!'ünde görülebilir. lst~ktiter 2490 No.lı 
1-anunda yazılı vesikadan başka Belerliye Fen işleri müdiirlüJ!'üodeO 
alacakları Fen ehliyet vesika.ile 211 lira 35 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 do 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6501) 

• •• 
Bilumum motfülii nakil vasıtalarının saat yirmi dörtten sonra koro'• 

dahi çalmamaları hakkında Daimi Encümence rsdar edilen tenbih aşağıY 
yazılmıştır, ilan olunur. 

Tenbihi Beledi : 
Otomobil ve kamyonların saat yirmi dörtten sonra koroa da~ 

çalıralan yasaktır. Saat yirmi dörtten güneş doğııncıya kad 
seyrüsefer ve hareket yalnız ışıkla idare edilir. (B.) (6502) 

• • • 
Sahası 

M. Murabbaı 
Bir metresinin l:k teınin 811 

Muhanımen a __...;. 
Fatih yangın yerinde çıraJ!'ı 

kazma mahallesinin Sultanselim 
sokak!nda ıs inci adada 
Aksoray yangın y<!rinde Mesih-

7,04 ı 0,52 

paşa 43 üncü adada. 33,60 2,5() 6,30 
ar• Yukarıda semti, sahası ve muhammen bedelleri yazılı bulunan 

ular satılmak üzere ayrı ayrı acık arttırmaya konulmuştur. ŞartnatJI~ 
t~ri Levazım Müdürlüğünde görülebi:ir. istekliler hizalarında göste~ 
len ilk teminat makbuz veya mektubile bera!:ıer 30-9-1937 Perşeııı 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunnıalıdırlar. (B.) (6200) 

• .. ~ 
Keşif bedelli 908 lira 72 kuruş olan Kadıköy hal binasına yaP' ıa 

cak ytkanma yerlerile helaları açık eksiltmeye konulmuş ise de b• J 
ihale gününde giren bulunmadık!ndan pazarlıJ!'a çevrilmiştir. !(e~J 
evrakile şartnamesi levazım müdürlüJ!'ünde görülebilir. istekliler 2\, 
No. lu kanu~da yazılı vesika ve 68 lira 15 kuruşluk ilk teminat ırıf_o, 
buz veya mektubile beraber 28-9-937 salı günü saat 14 de Daimi 
ciimende bulunmalıdırlar. (B) (6289) 

• • • 
! .. uıtl~ 

itfaiyeye lüzumu olan 100 tas ile 100 yangın kemerine uz •' 
olan kösele. kolan iplik vesaire açık eksiltmeye konulmuştur. a~·ııı 
785 lira 75 kuruş bedel tahmin e::lilmiştir. L'stesile şartnamesi tevaıı ~ 
müdürlüğönde görülebilir. !sıeklıler 247J No. lu kanu,da yazılı ,•e:. 
ka ve 58 lira 93 kuruşluk ilk teminat mıkbuz veya mektubile ~r •• 
ber 4-10-937 pazartc~i günü saat 14 de Daimi E·ıcümende buluoıtl 
lıdırlar. (B) (6288) 

• • • 

Erenköyündc merdiven köı cH· 
desinde 9 dföii'll arazi 

Senelik muhammen 
kirası 

12 

30) 

. al• 
ilk tem•0 ____,,,, 

0,9:> 

22,50 
Fatihte Çarşambada cedid Ab· 

durra him Ef. medresesi 
Kadıköyünde CaleraJ!'a ::ıahalle• 

sinde muvakkıthane sokağında 1 
No. lu dükkan 67,50 

ıı~ 
Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve ilk teminattan y• 8 
olan mahaller teslim tarihinden 938, !>39, 94) seneleri m•Y" 50~~~· 
kadar ayrı ayrı kirdya ı erilmek üzere açık arttırmaya konulmuşlar d• 
Şartnameleri levazım müdür:üıtünde görülebilir. istekliler bizal 3~;31 
gösterilen ilk lemiMt makbuz veya meklubile beraber 11·1

650
11 

pazartesi günü saat 14 de Daimf Encümende bulunmalıdırlar. (I/ ( 

90:> 
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Amiral Ramiz prova direğinde 
Rauf kaptanı kurşuna mı 
dizdirmek kararındaydı ? 

lttilıatcı bahriye nezareti Üzerinde müessir grup 
oluyor ve her istediğini yapıyordu ! 

Şirarıın bombardımanı, Yunan Amira:. 
linin Venizelos' a verdiği cevap 

Sancak erati<i dahilinde doğmuş olanlarla, babalan Sancak arazisi 
dahilinde doğmuş olup ta, Sancak Statüsünün meriyete gireceği 29 
Teşrinisani 1937 tarihinde 21 den aşağı yaşda bulunan kimseler, Bu 
Statünün 12 inci maddesi ahkamı mucibince, Sancak vatandaşlığını 

iktisap edebileceklerdir. 

Bu şartları haiz olanlardan sancak vatandaşlığını 

isleyenlerin 29 Teşrinsani 1937 de:ı itibaren sancağa 

ilan olunur. "3486. "63~9., 

iktisap etmek 
gidebilec~kleri 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. Yeri 

C. 24 Beşiktaş, Köyiçi Mah. 
köyiçi sokağı. 

No.su 

eski 
17, 1'.l,21 

yeni 
7-9,52,56 

Nev'i 

iki dükkanı 
nıüştcmil 

konak 

Depozitosu 
T. L. 

600 

Yeri yukarda yazılı gayri menkul peşin para ile ve açık arttırma 

usulile satılacaktır. !hale 4-10.937 Pazartesi günü saat ondadır. istek• 
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euGONKO GÜREŞLE~ 
· İstanbul güreş takımı bugün Belgrad, 
yarın Atina muhteliti ile karşılaşıyor 

İzmirdeki güreşlerin revanşı mahiyetinde olan bu 
maçların güreşçileri~~z . . 

tarafından kazanılacağı şuphesızdır. 
.. -

Türk Güreşçilerinden bir grup 

İzmirde yapılan Balkan şampiyo T. S. K. f«aııbııt bölgesi ba§kan • 
nasından sonra bugün ve yarın şeb- lığından: 

rimizde şehir muhtelitleri arasında Yugosla\'ya \·e Yunan güreşçileri 
güreş müsabakaları yapılacak. İlk ile İstanbul güreşçılcri arasında ya
müsabakalar bugün İstanbul Belgrat pılacak temsili \'e resmi maçların 
ve Zagrep .m.uh:elitlcri arasında )k'a- programı a~ağıda gösterilmi}t.r: Milli takım güreşçllerlnden 
pılacak. Mıllı gureş takımımızın a- . . . . 

Mustafa dıg' ı Balkan sampl\·onlug·u spor J 1 - Bırıncı rr aç: Istanbul muhte-zan • . . .. 1 
şubcle:imizden yalnız bir tane~ının liti - ~lgrad \'e Zagrep muht~Jıtı ITürk federasyonundan Ahme~ Fct
çalıştıgına \'e muvaffak oldugwın 25 Eyliıl 937 cumartesı saat l~ te geri, Sadullah, Seyfi Cenab, Isın jj 

delildir. .. Taksim stadında. Hakkı, doktor Saib, Kemal. 
Bugün\'€ ya~ın yap2lacak' olan.ıı:ıu- İkinci maç: İstanl;ul mtı"te1'ti • 3 - l\1üsab~kalardan ev\'el bolgc· 

sabakalarda yıne guresçııerımızın 
Atina muhteliti. 26 Eylül 937 pazar zaferini bekleyebiliriz. Bu güre,lc-

re İstanbul genç muhtelit takımın _ saat 15 te Taksim Stadında. 
!er arasında merasim yapılacak Ye 

müsabıklar takdim edilecektir. 
4 - Ki~cler saat 12 de açılacaktır. 
Fiatlar : Balkc.n ve saha 100, tri-

dan da güreşçiler iştirak edecekler- 2 - l\faç hakemleri: Yugoslavya 
dir. Müsabakalar 15,30 da başlaya - ,. federasyonundan: Her Rihter, Yu· 
caktır. nan federasyo,ıundan: l\I. Vekusis, ı bun 50, duhuliye 25 kuruştur. 

ı , HARİCİ ASKERİKITAA Ti iLANLARI 1 1 ı·· ........................ l 
ı Göz Hekimi i 

Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için aşa;: yazılı sabun satın alına· ıl Dr. Şükrü Ertan t , 
caktır. isteklileri ihaleden bir saat evvel ve ihale kanununun 2-3 üncü ı t Ca!!alo;ı-lu Nuruosmaniye cad. ı 
maddelerindeki vesaik ile komisyona müracaat etmeleri. (387) (6050) ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı 

' ı yanında) Te:efon. 2255& ı 
L'ra kuru• ........................ .. . """"""""""""""""""""""""""'""""""""'~""' Nereye aid olduğ•ı kilo Teminatı Tahmini F. ihale tarihi •aat Jcrındeki yazılı ,-esikaları ilk temi-

Kapalı Z. Çanakkale 34800 
Açık Gelibolu 4500 

l l?S 45 28.9-1937 16 \catlarile birlikte te.klif mektupları-
D2 45 26-9-1937 16 nı ihale saatınden bır saat evvel An-

• kf.J'ada M. M. Vekaleti Satınalma 
• • . Komisyonuna vermeleri. .45ı. .6428' Elmalı garnizonunun ihtiyacı olan J Her bir metresıne tahmın edılen * ı 

110,700 kilo askeri e\·safta un kapalı fiat 315 kuruş olan 170,000 metre 
1 

_Demirköy alayının 15,000, Al-
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Haa- kaputluk kumaş ile beher metresine pullunuıı ll,OOO, P. Hisarın 11,000 ye 
le 1/10/1937 cuma günü saat 9,5 ta- tahmin edilen 290 kuruş olan 26,000 f..OOO, Vizenin ll,OOO kilo sadeyağı. 
dır. Tahmin bedeli 13 kuruş 70 san- t k 1 k lb' ı·k kum0ş a,~, me re ış ı e ıse ı <' , • 2 - İhaleleri ayrı ayrı pazarlık su-
tım, ilk teminatı 1422 liradır. İstek- ı fl l kt K 

a)TI kapa ı zar a a ınaca ır. a - retile Vize'de ~.·apılacaktır. lilerin belli saatten bir saat evvel lk · t 3907 li 

men salınalma komisyonuna ver • 
rrxleri. (410) (6181) 

pulluk kumaşın i temına ı - - 3 _ Demirköyu"n muhammen be· teklii mektuplarını İspartada Tıi - b d ı · "68 
ra 50 kuruştur. Şartname e e ı - c~li H.400 lira, Alpullunun 10,450 li· 
kuıuş, elbiselik kumaşın ilk teminatı ra, Pınarhisarın 19,450 ve 5,700 lira, 
5020 liradır. Şartnamesi 377 kuruş !Vizenin l0,450 liradır. 
mukabilinde l\f. M. V. Satınalma Ko- 4 _ Demir köyün ilk teminatı 108(1 

Tümenin Edremit garnizonundaki d ·ı· K ti k k misyonun an Yerı ır. apu u u- lira Alpullunun 783 lira, Pınaıhi • 
kıtaatının ihtiyacı için 325 ton, Bcr- ·h l · 8/10/937 .. .. ' 

, . - . . maşın ı a esı cuma gunu sarın 783 lira, ,.e 428, Vizenin 783 li· 
gamadaıU hayvanatı ıçın 535 ton, Ay- saat ıı ,.e elbiselik kumasın ihalesi 
valıkta~i hayvanatı içın de 132 ton ayni gün saat 14 tedir. l\fü~akasalara r<.~ı~ İhaleleri: Pınarhisarın 6/bi· 
olmak uzere 992 ton. yulaf muka,·e!esı gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, r!nciteşrin/937 çar§amba günü saat 
ayrı ayrı yapılmak uzerc kapalı zarf- 3 üncü m~ddelerinde yazılı \'esaikle 16 da. Demirköy, Alpullu \'e Vize a· 
la eksiltmeye konulmu1tur. Edre - \'e teminat \'e teklif mektuplarile !1aylarının 8/birinciteşrin/937 cuma 
mit yulafının tahmin .edilen tutarı birlikte belli gün \'e saatlerinden en günü saat 16 dadır .• 459, ,6495,, 
19,500 lira ve ilk temınatı 1462 !ıra 1 b' t 1 Ank d ]\' ]\' v * . ·az !r saa. · evve ara a ı. ı. . 
50 kuruş, Bergama yulamının tahmın 1 · Al 
edilen tutarı 32,ioo lira ve ilk temi- Satınalma Komisyonuna verme erı. Diyarbekirde Tayyare alanı ıpıo 
nat 2407 lira 50 kuruştur. Ayvalık "' .421. c6249• nar garnizonu su ihtiyacını temın, 

-r su tesisatı kapalı zarf usulile yap • 
yulafının tahmin edilen tutarı 7590 7 tane muhtelif eb'at ve eşkalde tınlacaktır. Keşif bedeli 23444 liı:a 
lira ve ilk teminatı 579 lira 25 ku-

Şevrole \'eya Ford kamyon s.J kuruş olup, muvakkat teminat ruştur. İhalesi 8/10/937 cuma günü 
\'e kamyonet pazarlıkla alına - yüzde yedi buçuk kuruş hesabile 

!ilerin bildirileh gün ve saatte şubemize gelmeleri. saat 11 •30 da Edremitteki Tümen sa- nacktır. Hepsinin tahmin bedeli 17000 1659 liradır. 21/10/937 per~mbe gü-
=======,,;.===================== tınalma komisyonunda yapılacaktır. liradır. İlk teminatı 1275 liradır. İ- nii saat 11 de kat'i ihalesi yapılacak-

Devlet Demiryolları 9 ncu işletme E\'saf \'e şartnamesile nümunesini halesi 13/10/937 çarşamba günü saat tır. Şartname ve keşif raporunu gör-
görrnck isteyenler 160 kuruş muka- 1 

Dl"rekto•• rlu""g.,u""nden ·, T k 10 dadır. E\·saf ve şartnamesi bedel- nıek istiyenler Tayyare alayı inşaat bilinde komisyondan alabilirler. e ·-
sız olarak komisyondan verilir. Pa- Ayniyat muhasipliğinden alabilir • lif mektuplarının 8/1/937 saat 10,30 a Muhammen bedeli 1300 lira olan 5 ton renkli üstüpü açık eksiltme 

usuliyle 7.10..937 Perşembe günü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu işlet• 
me mübayaa Komisyonunda salın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 97,5 lira muvakkat teminatı ve kanunun 
tayin ettij!'i vesikaları beraber alarak aynı güıı ve saatte işletme bin .. 
sındaki komisyon Reisliğine gelmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak ltomis,on Reisliğinden verilmektedir. "6324. 

zarlığa gireceklerin 2490 sayılı ka- ler. İsteklilerin mezkur gün \'e saatl<adar komisyona teslim edilmesi. 
396, , 6115, runun 2 ve 3 maddelerinde gösteri- ten bir saat eweline kadar teklif 

.1f kn vesaikle ve teminatlarile birlikte mektupları ve teminat makbuzları-
belli gün \'e saatinde Ankarada M. nı \'e \'esikalarile birlikte DiyarıbeEzinede Alayın 715 ton yulafına 

talip çıkmadığından dört parçaya 
ayrılmıştır. Evsafı görmek istiyen • 
lerin komisyona müracaat etmeleri. 
Beher taksitin muhammen fiyatı 738 

liradır. İhalesi 6/blrinciteştln/1937 
çarşamba günü saat 16 da kapalı 

zarfla münakasa açılacaktır. Taliple· 
rin teminat ve vesaiklerile birlikte 
bir saat evvel Çanakkalede koıılls • 

M. Vekaleti Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. c446. c6408>. 

* Bir metresine tahmin edil"n fiat 
35,5 kuruş olan 250 bin metre kılıflık 
l:ez kapalı zarfla alınacaktır. Şart -
rır,mesini 457 kurusa alınak ve ör
r2klerini görmek isliyen!erin her 
gün komisyona gelmeleri. tık temi-

yona müıacaatları. Evsaf ve şerait1 İs- r.:.t miktarı 5812 lira 50 kuruştur. İ
tan bul Levazım amirliği Satınalma halesi 15/10/937 cuma günü saat 15 
komisyonunda görülebilir. tedir. Münakasaya gireceklerin 2490 

• •428• ·6299• sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-

kir Kor Satınalma komisyonuna mü· 
racaatları . • 462> • 6497>. 

* Tümen birlikleri ihti~·acı için 79 
·ton bulgur kapalı :zarf!> 7/10/937 sa
. at 15,30 da alıPacaktır. Mu • 
hammen bedeli 9472 lira 10 ku
ruş. ılk teminatı 711 lıradır. 
t >!€klilerin şartnamesini görmek Ü· 

1 

zere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatte teklif mek-

1 

tupları ve kanuni vesikalarile Lüle· 
burgaz Tümen satınalma komisyo
nunda bulunmalan. .463> .6498. 



HASAN M ,yva 
•• 

Ozü , 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, lıazımsızlık, işt:llısı:r.lık gibi hallerde, dolgun 

\'C gazlı midelere yemekten so11ra kuçuklere l, büyüklere 2 tatl1 
kaşığı midevi ve hazımdır. lnkıbaı \ e tıarsaklarda atalet halinde 
sab:ıh nç karnına 1-2 tatlı kaşığı mfıleyyirı ve çorba kaşığile müshil
d:r. Meyvalarırı özünden yapılmıştır. Şekt:rsı.ıdır. Şişesi 40, büyük_ 60, 
dört misli 100 kuruştur. 

SA 
Şekerli ve meyvalı olup en leılz bir ~azoı ve en nefis bir 

şampanya hulasası gibi fnsaoa -ı~vk ve hayal veren bi.llıassa fn. 
giltcre ve halyada şerbet v~ içki yerine kullırnılan en sıhhi bir mayidir. 

Hasan gazozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba 

kaşığı içilebilir. Yuın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan 

Gazoz Ôzü alınız. Çok ucuzdur: Kavanca içinde küçül 2~. iki misil 

35,dört misli 50. sekiz misli 90 kuru~lur. 

BUyUk~ 
dere 

' 25 Ertü\ da Cumartesi 
Ak~ama 

Şehrimizin en yüksek arti~tlerinin iştirakile 

L T E 
Caz ve Eğlenceler 

•• GRiPiN: .. --
En şiddetli baş ve diş 

ağrılannı, roma'tizma 

sancı ve sızılarını 

kese'r 

il GRiPiN: -----Üşütmekten mütevel-
lid bütün ıstırabları, 
· adale, bel, sinir 

ağrılarını 

dindirir 

Ka,elerlnl alınız. 

icabında günde ~ kaşe ahnabllir. 

Ha vat~ .~:.~,~:i~a~ıZ m~h!u~ .•d•er ...... - .... 1!, 

PE TEV AR O komprimeleri 

Çok temiz bi· Kırboo~ttan ve toz karbonat almaktaki müşkül!t 

göı önünde tutularak yapılmı,tır. 
.. _____ Her Eczanede Satılar. --• 

Mektep, hastane ve biluımum 
resmi -ve hususi mUessesele· 
rln ihtiyacı olan yQn ve pamuk 
battaniyelerle yatak takımları· 
nın her çetldl mafiazalarımızda 
mevcuddur. 

Sultanhamam 4 • Beyo~lu 376 Tel: 20625 

BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ 

Bu bir fenni hakikattir ki: 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pürüzsüz ve 

gergin tutnr. 

ı
ı ...... Kimyager""": 

f Hüsameddin f 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı 
ı Bilumum talılilat. Eminönü Emlak f 
ı ve Eytam Bankası karşısında ı 
ı izzet Bey Hanı. 
ı .......................... ı 

Türk Hava Kurumu 

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

~üyü~ 200 000 liradır. 
ıkramıye: • 

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

ikramiyelerle (200.000, 50.000) 
liralık iki adetmükafat vardır. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7-B. Teşrin-9~1 

günü akşamına kacİar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonFa bilet üzerinde
ki hakkı sakıt ~lur • 

trJf 1Jlç11Jı11tiatt1 

a'dhd ucu utt 

Konser saat 21 de bafllyacakhr. Duhuliye ser• 
p besttir. i<onsumasyon meşrubat 45 kuruştur 1 

Buruşuklukları giderır, tabii 
güıelliğ-1 muhafaLa eder. ••• 

:a ............. Sllllllmı:2m .. Ell -~~~~~~~~~~~P~O~Ki!~R~-P~l~~~~~~~~~~~~ Sl~lO~ &\.~D_E 

Modellerimizi kopya, biçimi .. 
mizi taklid ediyorlar. Birinci 
nevi lngiliz kumaşlarından 
KADIN, ERKEK ve ÇOCUK· 
LARA mah!US trençkotlar, 
muşambalar, koverkotlar ve 

--------------------------------------------------------------------------
y ve ,Şekayık Caddelerinde: 

K · IGündüiiül 
APfA ; iLK • ORTA • LiSE l<ISIMl.ARI 

Kız ve erkek ö~renicilcr için yanyana ve geni~ bahçeli iki binada ııyrı Y ATJ te~killtı vardır. Fran• 
sızca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bütün öA-reniciler işlirAk edebilirler. 

1 

Okul her giin saat 10 • 17 arasında açıktır. Telefon: 42517 ........................................... , .............. _ .......... .. 
SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESINDe _ .. 

Erkekler kısmı: ~o0n".!ö~:::- Kızlar kısmı He ilk kısmı: ~~n~i~:~: 

gabardin pardesülerin zengin 
çeşidlerini ucuz fiat ve şerait· 
le takdim ediyoruz. 

MÜSA Vl CiNSTE JSE ... 
DAiMA ÜSTÜNÜZ. 

Baker Mağazalar1 

. - ~ 

KIZ Y EL YAT 1 LI Kırıkk•lede y•ptırılacak inıaat. 
ERKEK · ATISIZ Keşif bedeli (34499) lira (35) ku -

Ana .. ilk • orta • lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. flk sınıflardan itibaren ruş olan yukarıda yazılı inşaat as-
ecnebi lisanı mecburidir. Miinirpaşa konağı erkekler kısmına Münirpaşa konn~ı karşısında leyli ı M 
bir liseye lazım olan bütün müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kıı lisesile ilk keri Fabrikalar Umum üdürlüğü 
kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında tedrisat tnmamile ayrıdır. Neharr talebeden anu edenler 1 satınalma Komisyonunca 8/10/1037 
mektebin husus[ otobüsile naklolunurlar. Kayıd mua)lıelesine başlanmıştır. Her gün sabah, saat cuma günü saat 15 tc kapalı zarf ılc 
10 dan akşam 5 e kadar müracaat knbııl olunur. Telefon: ?.0530 • l 

:.; ~-- ,' "' . .· . . . ... ıhalc edilecektir. 

Şartname (1) lira (73) kuruş mu • 

~-----Aı·ıe re·ısler·ıne mu··1·del. ----,lkabılinde komisyondan verilir. T~. 
- lıplerin muvakkat teminat olan 

1 (2587) lira (46) Kuruşu havi teklif 

mektuplarını mezkur günde saat 14 

de kadar Komisyona vermeleri ve 

kendilerinin de 2490 numaralı kanu-

lstan bul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: d 

2524 kilo Koton ldrofil,648 kilo iı:e~<.li pamuklu mensucll ıo<><?O "ı0• 
karbonat dö kalsyüm 89,5 kilo 5 adet radyo makinesi 79 kilo sıne 1'-
filmi dolu, 48 kilo tütün 550 kilo Gılikoz 114 kilo pudra 31205 .,e' 
demir halat 23 K. s~n'i ipek 500 K. Topu boyalı pamuk mens ,ı-
7582 K. Bitümen (madeni zift) 4748 K. Asitfinik 59 K. Gümüş Y "' 
dızlı pirinç saplı demir traş makinesi 28 K. fazla ipekli yün tnen~ 
547 K. ipekli topu boyalı pamuk mensucat, Münakasa gazete ı:I 
22.9.37 günlü nüshasile ilan edildiğini ve ihale günlerinde ar" 
küçük ~atışlar da olduğu il.an olunur. (636~) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı'' 
lstanbul Satınalma Komisyonund•!'-
ı - Müteahhit nam ve hesabına 1639 adet ekmek tor 

ıı-10-937 Salı günü saat 11 de pazarlıkla satın 1ılınacaktır. 
2 - Ekmek torbalarının beheri 125 kuruştur. 
3 - Evsaf ve şartname komisyondadır. Görülebilir. ~· 
4 - isteklilerin "154,. liralık teminat makbuzları ve kanuni ";il' 

kalarilc Galata eski ithalat Gümrüğü Komutanlık Satınalma f{o 
yonuna gelmeleri. "6477,, 

Yüksek ühendis Mektebi , 
satınaBma komisyonunda":ı~ 

Mektep için resmi mucibince yaptırılacak olan "22,. adet istO ~ 
dolap ile bunların vaz'ına mahsus merdi venle beraber döşeıne ııı· 
dört adet yazı ve dört adet daktilo masası açık eksiltmeye kOll 

muşlur. llk teminat 116 lira ve muhammen bedeli 1541,03 liradı'·ll' 
Eksiltmesi 1·10-937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de yaP' t' 

caktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeyetı!Jill' 
receklcrin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası da 
deki komisyona müracaatları ilan olunur. "6011,. 

Haftalı_k Çocuk Gazetesi 
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ve- 1 Deniz Levazım satınal· ı 
saikle muayyen gün ve saatte ko - ma Komisyonu llAnlara 
misyona müracaatları. (6225). , 

SATILIK 
MOTOSIKL~~jr~ 

24 .,. 1 - Birinciteşrin - Her Yerde 
Sayfat ____ Cı_u_m_a ..... giiliiıı..u_·· n_ü_· ___ la __ y.._o_r-' 5 Kuruş 

• En güzel romanlar - zengin müsabakalar - dört renkli ·resim 
modelleri - çocuk ansiklopedisi • çocuk anketleri 

1 * Milli lVIüdafaa Vekaleti Dz. Mer-

Tahmin eCiiien bedeli 1170 lira olan kez L\•. Satınalma Komisyonundan: 

k 
. Tahmin edilen bedeli 2500 lira olan 

13 k:ılem yangına arşı su tesısatı 
bir adet kamyonun pazarlıkla mü -

malzemesi 12/Birinciteşrin/937 salı 
nakasası 27 eyl ... Cıl 1937 pazartesi gü-

günü saat 14 te Salıpazarında askeri . ... . 
nü saat 14 te Ankarada Milli Müda-

fabrikalar yollamasındaki satınalma 
faa Vekaleti binasındaki komisyo -

komisyonunda açık eksiltme ile sa-
numuzda yapılacaktır. Şartnamesini 

tın alınacaktır. 

Mem e etimiz e 1 e açı aca umu emme o- görülebilir. İsteklilerin 87 lira 75 1 k d ·ık d f k k b · 4• k J Ç Şartamesi her gün komisyonda 

k • • h •ı " • tJ k t b•J• !kuruş ilk ·teminatı Beyoğlu Malmü-

görm~k istiyenlerin her gün, pazar -

lık münakasasına iştirak edccekle -
rin de mezkur gün \ 'C saatte 187,5 li-

CU ga~et~SIDI er al e ÇOCuguna emnıye e O U a 1 Ir ctürlüğünc yatırıp o gün ve saatte 

••~ ...... ~,~~ ........ ~~~ .... ~~ .. ,~ .. ~ ........ ~ .... ~~ .......... ~ ~om~yonda bulunm~arL ,.6441• 

ralık teminat mektuplan ve kanuni 

belgclcrilc komisyonumuza müra
caatları. (6030). 

12 beygir ve çift sıh sı-it• 
yeni bir 1NDIAN markalı.!' 6• 

l 
·karlı motosiklet ehve~ ~ı 
yatla satılıktır. Taliplerın 8•1 

• de ye telef onla Gaz Şirketın 

.. :mtaz'a mürac:ıf't. ::::::::::::1 
kCZZ ~-- ·ri· 

Sahip ve B<ı§ Muharf" 

Etem izzet BENioB 
·~ 

t · Miid" Neşriyat ve Yazı şlerı 

• y •• • fatb,P' 
1.S.ADA~ 

Basıld!gı yer: Ebuızıya 1' 


