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Değişikliğe sebebiyet veren fikir ihtilafı değildir 
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Bu tebeddül, bir taraf tan inkılabın 
fani şahıslara 

dayanmadığını göstermek içindir 
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Italyanın istediği · 

Müsavilik' 

Vekiller Heyeti - yarın Ankarada 
Yalnız 
{tal ya 

Pek de verilemiyecek 

haysiyeti muhafaza edilirse 
çok uysal hareket edecek 

ilk defa olarak Celal 
·Bay arın riyasetinde toplanacak 

.. 

• 
• • • o o 

Meclis açılınca ismet lnönü 
st · a edece 

ve yerine gelecek olan 

,. 
1 Muhterem ismet inönünün l' 

Tayyar c · · ğe karşı a 8kalafl 
Mahdumlarını göstererek : ' 'Ben

" ., 

lngiliz tahtelbahlrlerlnden 
biri hazırlı\< halinde 

) 

' l 
l 

ceıaı Bayar 
. İti ın a t • 

reyı istiyecektir 
de Omerle beraber tayyareciliğe 

1 çalışacağım." Dediler Roma, 25 (Hususi) -İtalyanın va- mesele ortaya koymuştu. Akacmzde 
,,.. Ankara, 25 (A.A.) - 'fürkkuşu filosunun tayyare meydanında ziyeti daha az menfi olduğu anlaşıl- korsanlığa mani olmak için İngiliz; 

bun · havaİanmasından evvel hazır bulunaan Başbakan İsmet İnönü Hava maktadır. Hariciye Nazırı Kont Cia- ve Fransız donanmalarile beraber 
t•tlar Çık~n sayımızda; mühim ka- Başvekil İsmet İnönü. on iki sene- Kurumu yaı başkanından uzun boylu izahat almıştır. . no'nun İngiliz ve Fransız maslahat- cmüsavi vaziyette olmak> tan ç:ıka-
~ht arıff,'sinde bulunduğumuzu lik muvaffakiyctli ve çok yorucu bir Uçuş yapan tayyarecilerimiz hakkında bazı sualler soran İnönü, güzarlarile görüştükten sonra nok- rılan mana şimdiye kadar ton iti -
tt'f', Ve işaret etmiştik. Son Tel - çalı?mndan sonra Başvekalet ma - Türk Hava Kurumu yarbaşkanının pilotluk üzerindeki çalışmalarını tai nazarı az çok değiştiği o günden- barile İtalyan donanmasının İngi -
ltaltıc~ bu iş~r~ti bir gün içinde ta- kamından çekilmiştir. . öğrenince memnun olmuşlar, yanlarında duran oğulları Ömer İnönü- beri kendini gösteren alametlerden liz ve Fransız donanmalari!e müsavi 

t!u ~ etrnıştır: Yerine İktısat Vekili CeJal Bayar nü işaret ederek: anlaşılmaktadır. İtalya hükıimetinin olması gibi bir şeydi. İtalyanın b•ın-
~n artık kat'i bir hadise kar - Başvekil tayin edilmiştir. ~Çok güzel, ben de ömerle beraber tayyareciliğe çalışnuya baş- şimdiye kadar ısrar ettiği cmilsavi da ı~Tar ettiği ve edeceği manası çt-
'-.hulunuyoruz. (Sonu ikinci sayfada) 4ıyacağım!• demişlerdir. vaziyeh tabiri çok kaha muhtaç bir (Devamı 2 ınci sııhifede) 
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ispanyadaki harpte 

~ir. .taraftan hükômef 
, kuvvetleri iler1iyor .. 

Akdeniz • • 
ıcın • ~ 

Yarın italya ile 
Cevat, kızını neden 

öldürdü? 

Asilerin.bir çok muvaffakiyetlerine 
tağmen T efevvuku bir türlü 

alamadıkları anlaşılıyor 

.1 .. 

pazarhk ·· başhyor Karısını kendisinden ayırmak istiyeu 
kızı olduğuna kani olduğu için,. 
Evvelki gün, Kadıköyünde bir ba-

P~is, 26 (A.A.) - İngiltere, Fran- ıTrablusgnrba kadar uzanan kısmın banın üvey kızını yemek masası ba-
sa ve İtalya mütehassısları Roma'nın kontrolünü \'ermektir. şında ekmek bıçağile vurarak öl -
Nyon itilafına iştirak etmesi mesc- - - -.·- ·· - - dürdüğünü yazmıştık. Daha yirmi-
lesinin teknik bakımından tanzimi Bolşevik rejimine sinde can \'eren Reyhan'ın ölümü

meselesini tetkik etmek üzere pa - karşı kalkanlar nün sebebi anlaşılmıştır: 
r Mosko\•a, 26 (A.A.) _ Sı'berı·e So- Kadıköyünde Kuşdilinde Çanak -zartesi günü saat 10 da Bahriye Ne-

vietique gazdesi, 21 eylul tarihli kale sokağında 16 numaralı evde Ce
zaretinde toplanacaklardır. vat ile karısı Sabiha oturmaktadır. nüshasında Servono şehrinde bazı 
Konfernnsın mesaisini sür'atle ik- Sabihanm eski kocası Darülbedayi 

memurların idama mahk(ım edilmiş 
mal edeceği zannolunmaktadır. 

Fransız ve İngiliz heyetlerinin ar-
zusu, çarşamba gününe kadar bir ne
tice elde etmektir. 

oldukla kt d eski artistlerinden merhum Celal 
rmı vazına a ır. y k b '" .. i'J" R h ı k Bu m w 1 •tt'h t . ld k a ·uptan en uyugu ey an o ma emur ar, ı ı az e mış o u - .. U M · · d ·· 

ları tedb. ı 1 k .. 1 .. 1 . .. k uzcre mran ve eryem ısmın e uç 
ır ere oyu erın reJıme ar- ~ . . . 

Şı mem · t · l 'kl · "'· lb t . cocugu ve Cevattan da Sabıh ısmın-
nunıye sız ı erını ce e mış ~ . ~ 

olmakla itham edilmektedirler. de bır çocugu var~ır. 
Belgrad 26 (A.A ) _ y 1 _ Cevat, bundan uç sene evvel Sa-

filosuna Tireniyen ve Adriyatik de- duların 'b .... k H. t ubgo~ av or biha ile cvlcnrniştır. Cevat Maarif 
ın uyu arp en erı yap - · d " ı ı 

nizlerinı·n kontrolu··nd bac:ka Sı'cı·ı mış old ğ b .. "k 1 l daresinde <'alıştığı esna a cım r c -

Tahmin edilen hal sureti İtalyan 

en ~ - h't bul u en uyu manevra ar, r ile "eçimsizlik vüzünden ayrılmış 
~ .:.•a ile Tunus arasında bulunan ve ı am u muc:tur b • ~it 1 w ~ • ve sonra Yalovada da bir işde çalı-

h $penyoı anasın ın yıkılan , yak ılan köy ü ndeki hali ~=~=~~~~~~==~==~~~~,~=====~= şırken b~adan da futla sarho~uğu 
~-~ Kurultavın son toplantısı yüzünden ayrılmak mecburiyetinde 
~la ?ıı iyll, 25 (A.A.) - Milli Mü- 'ler, Henzcua dağlarında bir tepeyi ., kalmıştır. 
~h~ı e;..areu bildiriyor: Aragon ]ele geçirmişlerse de muvaffakiyetli - -- Bu yüzden ailesine yardım etmek 

<l;l 'llth~~e kuvvetlerimiz, ~ahi?au- bir _m~kabil t~ar~u:dan sonra bu ~t~- İkinci Türk Tarih Kurultayı dün jyafot verilmiştir. fırsatlarını kaybeden Cevat, kendi-
t it Ot del Fiscal yolu uzerınde pe ıstırdal edılmıştır. Bu sabah, ası- son toplantısını yaparak kapanmış- Bu ziyafette Bayan Afet ve Mu - sini rakıya _.ermiş; teessüründen ge-
~~tıl:~ istasyonunu, Baragua de- l~r, tayyare ve ~an~~arın da _işti~a- tır. hittin Üstündağ birer nutuk söyle - ce gündüz içmiye ve aile ve çocuk-
~ •le d' Ve El-arte çimento fabri- kıle yaptıkları bır hucum netıcesın- Dün bir çok profesör ve ecnebi a- mişlel" ve Profesör Pittard da muka- Iarile kavgaya başlamış, 0 kada.· 
"ıı '1'1lı ığer bir k . . . . 1 de, Molino mevzilerimize girmişler- limler, bu meyanda Bayan Afet de lıelede bulunmuştur. ki, komşular bile bizar olmuşlardır rO ldürüien gerı1,,.": kız Reyan 

lcl'd . aç ası mevzıını e e d " tezlerini okumuşlar ve rok alkışlan- Profes" 1 d b' k b ·· a· k ·· l k k İ ~~· llıG.n· ır. Üç yüzden fazla esir ır. . . , . or er en ır ı:;mı ugun ır aç gun evve ·arı ·oca ara - vası açılıyor. İşte bu boşanma ihbru·-
1 eli) 1tn ll'likta d h 1 Merkez cephesınde Guadalaıara mışlardır. memleketlerine döneceklerdir. 27 smda yine bir kavga olmuş ve kızı namesi de evvelki gün her iki taraf 

~11\taı tı'ııştir;. r a arp e\•azımı mıntakasında asilerin Riosorbe va- Dün gece de Vali ve Belediye reisi profesör de bugün öğle trenile An- 1 Reyhan: cATtık siz geçinemiyorsu - tebliğ edılmiştir. 
c~Ph~ . disinde yaptıkları müteaddit hücum- Muhittin Üstündağ tarafından Ta - karaya hareket etmektedirler. /nuz; ayrılmanız lazımdır!» demi5tir. Bu vaziyet karşısında Cevat <>lin-

~ $~~. Civaı~ınde, fısi tayyareler, lar geri püskürtülmüştür. rabyada Sümer palas otelinde Kon- Oradan tarihi hafriyat yerlerine Bundan sonra kadın da bu kocad;ın de bir rakı şişesi olduğu halde yıne 
, ır, Şark nı bom~ardıman et- . Terrue~ ve .cenup. c.ep~elerinde va- greye .~ştirak ed7n ye:_H \'e ecnebi gideceklerdir. 12 kişilik bir kafile ı ayrılmıya karar ''eriyor ve mahke- eve girmek istiyor. Fakat k pı a ı l -

\> rnıntakasında asi - zıyettc hıç bır değişıklık yoktur. lprofcsorler şerefıne mukelle! bir zi- de Çanakkaleye gidecektir. meye müracaat ederek boşanma da- (J)evamı 2 inci sahıfcclcJ 
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İngiltere ne düşiinüyor ?I n 
Orada başka nıillete hakimiyet ver

mek kiınsenin aklından geçmez 

Avrupa milletlerini bu anda biri
birinden ayırmakta olan mesele

ler hakkında İngiltere ne düşünü -
yor? Bu suale cevap vermek için ev· 
veliı İngıltere mefhumu hakkınpa 
ittifak etmek lazımdır. İngiltered" 
efkarı umumiye, Fransada olduğu 
gıbi hem cahil, hem de biribırinden 
ayrı ayrıdır. Gazct<'lcrde muhtelıf 
tezlerin ve muhtelıf hattıharekctle-

zının diğer kefesine geçtiği görüle
cektir. Fransaya karşı olan muhab
beti de, Fransanın makul ve realist 
bir siyaset takip ettiği müddetçe, 
devamlı olacaktır. 

İngılterc siyasetinin ikinci an'a
nevi kaidesi şudur : 

İngiltere, kıtlığa ve harabiye ma
: ruz kalmnmak için bahri münaka -
latını muhafaza edebilmelidir. İn -

rın taraftarlarına tesadüf olunur. giltere nncak ticaret filosu saycsin
Mescle, İngilterenin harici siyasc- de yaşayabilir. Müstemleke1erile rn
tindedir. Zira bugünkü hükumet, u- bıtasını da ancak harp filosu saye
zun bir müddet için iktidar mevki- sinde idame ettirebilir. İşte bu se -
inde bulunuyor. Çünkü iktıdar m v- heple Akdenizdeki korsanlık, İngil
kiine büyük bir ekseriyet tarafından terede İspanya hadiselerinden ziya
getırilmiştir ve hasımları tarafından de aksüliımel uyandırmıştır. Bunun
ciddi bir su.rette tehdit edilmemek- la beraber Bahriye Amirallığı, harp 
tedir. fiilen İngiltereyi temsil eden zamanında İngiltereyi Akdeniz yo
bu hükumettir. !undan gnyri bir şekilde iaşe etmek 
Şimdi İngiltercnin mevkiini tayin için ihtiyatlı surette teşkilat yap -

edelim : maktadır. Fakat Akdeniz herp saha-
Her şeyden evvel İngiltere hüku- sı olmaktan çıkacak değildir. Yalnız 

metinin bir prestij politikası takip harp gemileri tecavüzi manevrada 
etmiye ne ihtiyacı ve ne de arzusu tamam n serbest olmaları için, Ak
vardır. İngiltere, Avrupayı iki kıs - denizde tahliye edilecekler demek
ma ayırmayı istemiyor. O, idealoji tir. 
kavgalarından ve hissıyata dayanan Nihayet İngiltere birçok hayal sü
siyasetten insiyaki surette nefret c- kutlarına rağmen Milletler Cemi -
diyor. İngiltere, memleketin uzun yetine sadakatini muhafaza tcmck
müddettenberi scUımetini temin et- tedir. Hakikat şudur ki Cenevre, in
miş olan an'ancvi kaideleri, ) eni ta- giltere ve dominyonları için İmpara
haddüs eden vaziyete talbik etm k-

1 
torlugu teşkil eden milletleri tatmin 

1edir. edecek surette dünya meselelerinin 
Bu kaidelerin birincisi şudur : İn- konuşulacağı yegane yerdir. Bu mil

giltere hiç bir zaman bir millete ve- letlerden bazıları harici siyasetlerini 
ya muhtelif milletlerden mürekkep bir İngiliz Başvekilinin riyaseti nl
bir grupa Avrupada bir Hegemonya tında halletmekten rencide olurlar. 
bahşedılmesine müsaade edemez. Bunlar Cenevrede kendileri için pek 
Filhakika tecrübe, İngiltcreye öğ - ,kıymettar olan müsavi muameleye 
retmiştir ki, kendisine böyle bir te- mazhar olmak istiyorlar. Halbuki 
fevvuk temin eden her millet biln - İngiltere, dominyonlnrın emniyet
hare İngilterenin hasmı olmuştur. bahş muzahcretine muhtaçtır. Çem
XVI inci asırda İspanya, XVIII inci berlayn ve Eden'in bugün Milletler 
asırda Fransa, XX inci asırda Alman- Cemiyetini bir gün gelip te canlan·
ya hep böyle olmuştur. İngiltere bu dırmak gibi samimi bir arzudan ilc
gün Avrupada kuvvetler arasında ri gelen ve vakayiin icap ettirdiği 
bir tevazün istiyor. Bu, VIII inci silahlarunn politikası, dominyonların 
Hanri zamanında kardinal Volsey muzaheretine mazhar olmuştur. 
tarafından tesis edilmiş olan eski bir Hatta denilebilir ki, ehemmiyetli 
nazariyedir. olmıyan bazı istisnalardan sarfına-
Faydalı olan bu nazariyeyi bugün- zar, bu siyaset milletin bütü~ sınıf

kü nhval ve sartlara ne suretle uy- lan tarafından muzaheret gormek
durrnak ve t~tbik etmek kabildir? tedir. Eden, halk tarafından sevilen 

bir vekildir. Fılhakika amele fırkası 
Roma - Berlin mihveri mühim kuv
vetleri biribirile birleştiriyor. Bu 
kuv\ et A vrupaya hakim olacak o -

lursa İngiltere tehlikeye düşmüş o
l caktır. Bu sebeple İngiltere, Fran
s..ı ıle sıkı bir anlasma sayesinde mu
\•azrneyi tcmın etmek istiyor. Bitta
bi Avrupa merkezi devletlerinin İs
panj ada birle melcrim1cn de endi~e 
eder. Fnkat bununla beraber İngil
tere, müfrit sollardan mürekkep bi~ 
koalisyonun hakim olduğu bir Av
rupadan da endışe etmez değildir ve 
eger böyle bir ihtimal belirecek ol
sa İngilterenin bütün kuvvetile tera-

arasıra daha kuvvetli bir iş istemek
tedir. Bu onun muhalefet rolüdür. 
Fakat amele fırknsını idare edenler 
de, Avrupada bir harp çıkarmıya 
kadar ileri gidip gidemiyecekleri so
rulacak olursa verecekleri cevap, 
menfi olacaktır. 

İngiliz milleti, şeflerinden ne gü
rültülü nutuklar, ne de tccavüzi ha

reketler istiyor. O, yalnız sebat, şe
ref ve mümkün olduğu kadar sul -
hün muhafazasını istiyor. 

Bu, Fransızların ekseriyetinin bes
lediği arzuya benzeyen bir temenni
dir. 
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-
Fırsat ko1layanlar 

---- --·----
Borsada spekülasyon yapanlar 

sıkı bir surette takip ediliyor 
-------

san Rifatla görüşmüş ve Maliye Ve
kili de tahkikat hakkın<la Komiser
den izahat almıştır. Bu şayiaları çı
karanlar tesbit edilince derhal müd
deiumumiliğe verileceklerdir. 
Bankaların bu işdeki rolleri de 

ayrıca tetkik edilmektedir. 

Dil bayramı 
Kutlulanıyor 

--·-
Halkevleri bu gece 

herkese açık 
Bugün Dil Bayramımızdır. Bu mü

nasebetle bütün memlekette ve şeh
rimizdeki halkevlerinde toplantılar 

1 
yapılarak konferanslar verilmekte 
ve Dil İnkılabımızın mana ve chcm
I miyetini tebarüz ettirc>n nutukl::ır 
söylenmektedir. 
Dıl bayramını tes'it için bu akşm\. 

Beyoğlu Halkevi tarafından Tepe -
b~şındnki binasında büyük tören ya
pılacak, Şehremini Halkevinde de 
saat 18 de öz türkçe şiirler okuna -
cak, Türk dilinin hususiyeti ve dil 
çalışmaları etrafında konferanslar 
verilecektir. Saat 17 de Eminönü ve 
Beşiktaş Halkevleri salonlarında da 
konferanslar ve konserler verilecek
tir. 

Halkevlerinin kapısı büttin vatan
daşlara açıktır. Herkes dil bayra -
mımızı tes'it için serbestçe istediği 

halkevine gidebilecektir. 
Gece radyoda da bugünün ehem -

miyeti hakkında bir hitabede bulu
nulacaktır. 

Cevat kızını 
Neden öldürdü? 

( Birinci sahifeden devam) 
mıyor. Nihayet zorla kapıyı açarak 
eve giriyor ve bir masaya oturarak 
rakısını içmiye başlıyor. Mesele teb
liğ edilen ihbarnameye dayanıyor. 

Karı koca münakaşaya devam eder
ken araya Reyhan giriyor ve diyor 
ki: 

- Cevat, bize ev sahibi bir oda ve
recek. Biz orada oturacağız. Sen -
den ayrı yaşamıya mecburuz! Ben 
maaşa geçtim. Anneme de artık ben 
bakacağım. 

Bunun üzerine Cevat son derece 
müteessir oluyor ve kızına dönerek: 

- Bizi ayırmak istiyen sensin! An
neni teşvik ediyorsun .•. 

Ve derken masanın üstünde duran 
bıçağı kapınca kızı muhtelif yerle -
rinden yaralıyor. 

Annesi ataya giriyor, fakat km 
ı kurtarmak imkunı yoktur. Kadının 
ve genç kızın bağırmasına komşular 
yetişiyor. Kadın çocuğu Sahihi ku
cağına alarak kaçıyor. 

Yaralı kız, imdadı sıhhi otomobili 
ile Nümune hastanesine götürülü -
yorsa da oradn ölüyor ve katil üvey 
baba da yakalanıyor. 

Katil Cevadın karısı ve ölen kızın 
anaSl Sabiha ile görüştük. Bu ka -
dıncağız diyor ki: 

- Cevatla üç scnecknberi 1>vliyiz. 
Bundan evvelki zevcim Celal Ya -
kuptan üç çocuğum var. Ondan da 
bir çocuğum oldu. 

Kendisile geçimsizlik devam etti
ği için boşanmak istedim ve mah -
kemeye müracaat ettim. Evvelki gün 
de mahkemeden tebliğ gelmişti. Ve 
akşam Cevat bir kere daha eve gir
di. Elinde rakı şişesi vardı. Rakı i
çerken arnm12da münakaşa oldu, kı
zım araya girdi; cAnnenin boşan -
masına sebep sensin!~ diyerek onu 
bıçakladı ... 
Hıçkıran kçıdın sözüne şöyle de -

vam etti: 
- Kızımı bana bir yardım olmak 

, üzere Kadıköy Halkevine daktilo o
larak :ılmışlardı ve Z.1\'allı dün sa
bah işine başlıyacaktı. Fakat evlfı
dıma nasip olmadı. Zaten Şehir Ti
yatrosu da çocuklar için vermekte 
olduğu 15 lira süt parasını da kes
mişti. 

Mılli paramızın kıymetini düşür -
mek için bir takım şayialar çıkara -
rak Borsada spekülasyon yapmak is
tiyen ve altın fiatlannın yükselme -
sine sebep olanların meydana çıka
rılması hakkında Cclcil Bayar tara
fından \•erilen emir üzerine Borsa 
Komiserliği ve Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yapılan tahkikat derin -
leştirilmekte ve ilerlemektedir. 

=;.============= Öle11 kızın teyzesi de demiştir ki: 

1 ltalyaDJll - Reyhan evvelki akşam bende 

llk yapılan tahkikat bu şayiaların; 
Beyoglunun muhtelif semtlerinde -
ki kahvelerde bulunan bazı sermn -
yedarlar tarafından çıkarıldığını gös
termiştir. 

Bu fırsattan istifade edenler der
hal Borsadan Türk borcu ve Ana -
dolu tahvilleri gibi yabancı dövizle 
kuponları ödenen tahvilleri topla -
mıya başlamışlardır ve fiatlor yük
seldikten sonra altın ve tahvilleri 
yavaş yavaş satmışlardır. 

Normal zamanlarda Borsada (500-
600) Türk borcu tahvili üzerinden 
muamele yapuııken bu şayiaların çı
karıldığı gün 6000 Türk borcu üze -

rinde muamele cereyan etmiştir. 
Borsa Komiserliği; hangi şahısla

rın o gün en çok Türk borcu tahvili 
aldığını ve hangi sarrafların da en 

ziyade altın sattığını tesbit etmekte
dir. 

İstanbul Emniyet Müdür ü dün 
t orsayq giderek Borsa Komiseri İh-.... 

idi, kendisini eve göndermek iste -

İstedig\,# İ Dl€dim. Fakat o: 
cAnnem darılır, Fakat babam bı-

(Birinci sahifeden devam) çakları bilemiş ve yüzüme dökmek 
knrıl~yordu. Halbuki son günlerde için de kezzap hazırlamış_ Bnk:ılım 
İtalyan ınehafili bu cmüsavi vazi - bunları yapabilecek mi?~ diyerek 

benden ayrıldı ... 
yet. tabirinden donanmaların ton 

miktarında müsavat değil, manen 

haysiyet ve itibar noktni nazarından 
faşist İtalya'nın sol cenah Fransa -
sından ve hala Habeşistanın ortadan 

kalktığını kabul ile Şarki Afrika 1tal
yan İmpar:ıtorluğunu tasdik etmiyen 
İngiltereden aşağı kalmak istemedi
ği anlaşılıyor. Faı;istlcr için bu çok 
dikkat edilen bir noktadır. 

Zahiri cihetler halledilerek faşist
lerin dikkat ettiklerı bu nokta da 
ortadan kalkarsa Roma hükumeti 
İngiliz ve Fransız donanmalarile ton 

itibarile Akdenizde müsavi olmayı 
istiyecek değildir. Yalnız cmanevh 
haysiyeti muhafaza edilirse İtalya 
daha çok uysal olacaktır. 

Avrupa tren hattt 
Devlet Dcmiryollarının servis ve 

salon vagonlarına mahsus 18 numa -
ralı tarife 15 eyliilden itibaren Av
rupa hattına da teşmil edilmiştir. 

Arşiv ist asyonu 
Müzeler Umum Müdürlüğünce 

arşiv istasyonu ittihaz edilen '6ul -
tanahmet medresesinin tamiratı iha
le edilmiştir. Yakında tamirata baş
lanacaktır. 

lktıset Veklletl mUşavirl 
İktısat Vekaleti baş müşaviri Fo~ 

der Porten ile Liman İşleri Umum 
Müdürü Raufi Manyası İktısat Veka
letile temas etmek üzere şehrimiz -
den Anknraya gitmişlerdir • 

Seyit Rızanın · sticva-
h ı n dan a nl a şı lan ~~!:i:: :::::: 

h k • k t ı Gerek Cumhurreisi Ruzveltitı a l a a r rek Hariciye Nazırmin son nı.ıt 
....... _ }arından sarahatle anla'iılıyor 1t 

O ·ı A hJ h 1 f b l merıkanın bugünkü hükumeti, 
, Si a l mu a e ette U unmamış, yanın diğer kıt'alann<ln olup 

d 1 d 1 • J şeylere karşı yalnız uzaktan s · amat arJ, amcaza e eri yapffilŞ ar kalacak gıbi değildır. Belki de 
rikalıların en büyük ekseriyctı 

Eliızizden yazılıyor: 

Tunçeli isyanı S<?rgerdesi Se)·it 
Rıza'nın bir kaç giindcnberi devam 

l
eden istıcvabı nıhavetc ermistir. 
Kendis~ tevilli i;iraflarda bulun -

muştur. İki mühim hadi e, isyan ve 

muhalefetin başlamasına amil o1 -

olan karısı Bc~i'nin hayalile meşgul le uzakta kalmayı mem!Cketlc 
bulunmaktadır. menfaatine daha. uygun göreoılı 

Sc.)it Rıza, muhalefette ısrar ve 
1Fakat her biiyük memleket gıb 

inadı ve teslim olmamaktaki taan - mali Amerika da servetile, ku"'" 
nüdü öldürül-"n genç \'e- güzel k'1ıı-. bugünkü terakkiyatile dünyada 
sına atfetmekte ,·e: ve müessir bir rol oynamak ıne\ 

1 - Besi bana, aman gitme, seni öl- dedir. Bunu bugün oynamak 1 

1 dürürler, evimizi yıkarlar, bunlara mezse yarın vekayi ve hfıdisat 1 

muştur: kt itimad olunmaz. Kaç, kurtul, diyor- paca ır. 
1 - Reislerin içtimaı ve yekdiğcr- du. Ben de sözlerim biraz doğnı bu- Dediğimiz gibi son nutuklar 

lerine yemin ederek ahdü peyman lıuyordum.> nun bir alametidir. Amerika 
ve misak tesis etmeleri. 1 Demektedir. 'sene oldu, harbin kanun hari~ 

2 - Köprüyü yıkmak suıetile mu- ı .. .. . ğunu, harbin milletler arası ıllt 
vasalayı kesmeleri ve böylece ka - B.a~ında gumuş bır t?c•. açık nası- larını halletmekte bir vasıta 
rarlarını tatbike koymaları. ~esını ~arım kutur halınae çerçeve- kullanılmıyacağını kabul ettir 

Hayatlarını idame için giriştikleri ~yen zınet altınlarını.n ken?r~.a~ın 
1
- öne geçmiştir: Briyan-Kellog ıtl 

bu muhalefetten evvel Rızan, Hah - Ban.,s~knhnk~karlak hsıyah. zb~lu~heı: e böyle vücude geldi. Fakat dok 
esı nm a ı aten ususı ır ı tı - d b . 1 1 d ? Bri' deran, Yusufan, kısmen Kureyşan, h 'b' ld v .. 1 .. ne en erı ne er oma ı ... 

şam sa ı ı o ugunu goren er soy - K 11 · k · t' k tnıiŞ 
Abbas uşağı ve Bahtiyar uşağından . e og mısa ına ış ıra • e 

lemektedırleı·. d 1 ti · "ld .. k' h j)al1 
teşekkül eden altı aşiretin reisleri ! ev e er goru u ı, arp 

k Seyit Rıza, avenesilc mahsur kal- meksizin hzırbettiler. Meınlck bir araya gelere : d 
- lliikumEt bizi askerle ıslah et- dığı zaman Besi bir dişi kaplan gibi aldılar, imparatorluklar kur 

kocasından evvel silah atmış ve ca- Geçelim. 
seydi çoktan işe başlardı. Hükume
tin işi çoktur. Vaziyet böyle iken ne
den işimize karışıp burada kış1a ve 
karakol yapıyorlar. O halde bırakmı
yalım!> volunda bir karar vermiş -
ler ve yekdiğcrine yardım ve mütte
fikan, mii:,ellahan ve hükumete kar
şu duracaklarına yemin etmişlerdir. 

Seyit Rlza buna karşı: 
· - Iliikümet ağır taştır. Bu ağır 
taşı yerindE:n oynatamayız. Vazgc -
çiniz!> d~diğini her vesile ile ispata 
kalkışmışsa da diğer reislerin tevilli 
itiraflarına nazaran muhalefet fikri 
evvela Seyit Rıza tarafından ortaya 
atılmıştır. 

Tahmin edildiğine göre Seyit Rıza: 
1 - Ben silahlı muhalefette bulun-
madım. Diğer aşiretlerle damatla -
rım ve amcazadelerim bulundular. 

navarca cesaretine rağmen ordu - Bugünkü Amerika devlet ada 
muzun kahraman askerleri tarafın- daha ameli bir yoldan yi.irüntel< 
dan öldürülmüştür. yorlar. Şöyle ki: 

Bu müsademede Seyit Rıza'nın 1 ı - Amerika dünyanın dığet 
büyük oğlu Şeyh Hasan ve diğer mü- nü niyet sahibi devlellerile ber 
teaddit oğulları da maktul düşmüş- lsulhü müdafaa için teşriki ıncsııı 
!erdir. Seyit Rıza hapisancde Besi'yi 

1
1unu tutmuştur; 2 - İngiltere. 

hatırladıkça gözlerinden katre katre gün artık münferit ve münzc\l 
yaş dökülmektedir. lacak gibi değildir; 3 - İngiltC 

Seyit Rızanın bu tevilli itirafları- Amerika gibı ayni dili komıc:ııt1 
nı yakında başlanacak olan muha - !büyük memleket dünyanın ikt 
kemesi meydana çıkaracaktır. işlerinde -ve daha ileri giderek 

Muhakeme; Bc\'ediyc sineması sa-
1
nelmilel sivaset aleminde- bil' 

lonunda yapılacaktır. Bütün hazır - hareket ed;rlersc bundan çıkaC~ 
lıklar bitmiştir. tice, dünya sulbü için pek ıniilıı 

Mahkeme aleni olacaktır. Seyit Rı- lacaktır. 
za son bir defa isticvap olunmuş ve İşte bilhn~sa Amerika fJaf 
muhalefetin iç yüzüne ait mühim Nazırının son nutkunda j~arct 
noktalar tesbit edilmiştir. · len noktalar bunlardır. 

Amerikanın valnız yasıyanıt\ Demekte ve yalnız genç ve güzel, Muhakemenin bu hafta içinde baş- .; • t 
ayni zamand:ı cesur bir dağ dilberi laması çok muhtemeldir. ğını, dünyanın diğer yerlerine 

Ilık eden ic::lerde seyirci kalnn11) 
u1nıuı111ı ı 11ıuııı1111ıuı111111111111ıı111111111111nuııııııııııııııııııu111ı1uuuııııt ııuıııııııuı111111111rı11111111111111u1111111111111ıımıııuıuııu ~ t 

v .. 1 k d ,.~a gını soy eme az şayanı ır-

Celil Baya ş e 
(Birind sahifeden devam) 1 tirecek kat'iyy<·n hiç bir nokta yok-

Başvekalette kat'i değişikliğin ya- tur. 
pıldığı hakkında bir kaç gündür ku- Hu1a a, d gi:ikli ,i icabettiren sc
laktan kulağa dolaşan fısıltılar kat- bep, İsmet İnönünün bir ıs irahate 
iyet şeklinde tezahür edince tebed- ihtiyaç gi:ı.stermesi vt> d vlet ıdare -
dül haberi bir cihetten derin ve ha- sinde yUk..,clen inkılap ricalinin bi
kiki bir teessür uyandırmıştır. ribirinin yerini dolduracak ~:abili -
Atatüı k'ün en yakın çalışma arka- yetlerine tahakkuk imkanı verilmek 

daşı sıfatilc inkılap tarihimizin on istenmesidir. 

hadise olmamıştır. Bununla bCr 
sulhü bozanlara, ötekine b<'rikıti 
taşarak kavga çıkaranlara kın 
cssir olarak ne yapmalı? .. " 
arası hukuku nasıl müd 
n;,sıl korumalı? .. 

Bu suallerin cevabı yoktur 
Amnika devlet adamlarının. 
rupJda ve Asyada olan şevler 
merikamn seyirci knlnmıyac 
söylemeleri bugün iç· 1 iyi bit , 
mettir. Ahmed Ra 

safında yer almış ve az zamanda bü- İsmet İnonU'nün Ulu Önder Ata -
yük işler başarmış ve bütün kalb - türkc bağlılığı her vakitki gibi sar- 1 İstanbul Asliye Beşinci Jlı.I 
~erde sevgi ve şükran kazanmış olan 'sılmaz bir kuvvette devam ettiği gi- Mahkemesinden: 
Inönünün Başvekaletten ayrılma - bi Atatürk'ün İsmet İnönüne kar• ı Gümrükler 'Umum Müdtit }il 
sile duyulan teessür; onu, Türk ik- olan itimadı da ilk günde olduğun..,_ izafetle İstanbul Mali •e Muhil 
tısadi hayatında geniş görüşü, ameli dan daha fazl:ısile de\·am etmekte _ mat Müdürlüğii tarafından l'l1

1 

ve verimli çalışma usullerilc tema- dir \'C edecektir. deialeyh Galatada Karanfil sok r 
yüz etmiş ve iktısadi alemimizde ye- Bu sabahki cTan, gazetesi Büyük da Hiristoınos hanır.da 52 nutl1 
ni çığırlar açmış olan Celal Bayar'ın Millet Meclisinin içtima devresine Kamhi \'arisleri kızı Hd\•inc ~c 
istihli'ıf etmesile hafiflemektedir. kadar Başvekil İsmet İnönünün bir Rufat aleyhlerine y nileme ı;ıı; 

Türk inkılabının yerleşmesin<', is- buçuk ay mezun bulunması tarzında acılan ve 340 lira giimrük rC'srt'i
1 

tikrarına ve emniyetine ait tedbir - bir şekil muhafaza edilmesi icnbet _ f;iz, macarifi muhakeme ve iJt 

lcri bü) ük bir itina ile tatbık etmiş tiğini yazm:ıktadır. vekaletle birlikte tahsiline ~tl 
ve bu gnye için derin bir sevgi ve a- Halbuki teşkilatı esasiye kanu _ ir bulunan davadan dolayı ı , 
laka ile geceli gundüzlü çalışmış olan • nunun 44 üncü maddesi mucibince 1 müddcialeyhlcr(• oönderilen d 
İsmet İnönünden ?1~mlcket, bundan ;Meclisin açık bulunmadığı zamanlar- ye varaknları kendilerinin 10.~ 
sonra ua elbette ıstıfadc edecek ve da Başvekillikte bir değişikliğin ila- mukaddem mr>zklır mahalli tC• 
kendisi hangi me,·kide bulunursa 'nı için kanuni bir engel yoktur. mahalli ahara gittikleri ve hsli 
bulunsun memlekete faydalı olmak Bunun resmen ilanını bir buçuk ikametgahlarının meçhul bull1~ 
için ayni tükenmez şevk ve gayret- ay sonraya bırakmak cKurun. reii- ımeşruhatile bilatcbliğ inde c 
le uğraşacak, çalışacaktır. kimize göre de; olsa olsa bunun bir ve scpkeden talep veçhile ı1 nk 
TEBEDDÜL ÜN SEBEBİ NEDİR? ihtilfıftan ileri gelmediğini anlatmak da ilanen tebligat ifasına ,·c \ 
Hemen ve evvela şunu söylemeli- \'eya yeni kabine azasını seçmek için katın 2/11/9~7 s:ıat 14 de ynP c 

yim ki, Başvekaletteki bu değişik - Başvekil namzedinc müsait, uzun za- na karar verilmiş olmakla J11 
Jiğin; !liç bir fikir ihtilafından, nok- ınan bırakmak lüzumuna verilebilir. gün ve saatte mahkemede haı 
tai nazar ayrılığından ileri gelmiş Ve nihayet İsmet İnönünün ka _ lunmadıkları ve taraflarınd:ıtıdı 
değildir. bineden ayrılmasile mesela Büyük saddak bir vekil gönderınc 

Bunun aksine söylenen her sör ya- Millet Meclisi Reisliğine namzet gös- takdfrde haklarında e,ıyabetl ~ 
landır. İnkılabın fani şahıslara da- ter.ilmesinin ayni zamanda vukuunu mele yapılacağı malUmları 01~4 
yandığı şeklinde bazı şahıslarda yer I bildirerek bu değişiklikte bir kurt zere keyfiyet H. U. M. K. nun • 
etmesi muhtemel olan bu fikri ta- yeniği arıyacak fena nazarlara fiili 142 nci maddeleri mucibince 

1 

mamile silmek, kendi güven ve kuv- bir red cevabı vermek istenilmiş ol- lunur. (934/869). 
vetile yaşadığını, yaşıyabileceğini mas ıda hatıra gelebilir. İstanbul Birincı 
göstermek ve vekalet makaınların<la Bundan başka, cTan> gazetesi, mesinden: . ,e 
olgunluşan her yüksek kudrette dev- Başvekfıletteki tebcddülün ecnebi se- Mülga seyrisC:'fain !daresı 1" · 
let adamının yerini dolduracak birer firlere haber verildiğini de yazmışsa İstanbul Muhakemat Müdür.~~ 
kuvvetli olduğunu bilmek, memle - da böyle bir şeyin mutad olmadığını rafından 570 lira hasar bedelı 

1
\ 

ket için bir ferahlık ve güven kay- ve mutad olsaydı bile tebeddül res - mini hakkında Şirketi H9'~ p 
nağıdır. mileşmedikçe buna imkan olmadı - altmı~ beş numaralı vnpurıı 11111 
Diğer tnraftan bir büyük asker \'e ğını anlamak güç değildir. Tevfik va isleri aleyhine a~~ııt 

diplomata ihtiyaç gösteren makam V k•JJ h • vanın 16/9/937 tarihli. t~h'I<~Ô' 
bu yeni devrede bir ikhsatçıya da e l er e yetı sesinde: İneboluda Çıvıl f{B 

lüzum göstermiştir. C l .... I B mukim iken 15 sene evvel. ırıı 
En kestirme yol, bu iktısatçıyı doğ- ! e. 8 . ".ayarın giderek oturduğu yer J>ellı ·~ete 

rudan doğruya iş başına getirmek, Reıs hgınde varislerden Şabana ilan yo~i~i11J 
para, ziraat, iktısnt şeklinde olan Toplanıyor gat yapıldığı halde gelrn.1ere~.tl mmeelket davalarile yeni bir tarzda hakkında gıynp kararı vcrı dC ~.t 
ve yeni usullerle uğraşmasına im - Heyeti Vekile; yarın Celfıl Bayarın kikat 30/11/937 salı saqt 1~ o 'ı 
k • b reisliğinde toplanacaktır. -ıı 

an ırakmak olacağından Başve - kılmış ve mumaileylıin .o gııı.ı··ıı.ıtı' I 
ka.letlek· d ğ' ·kı·v· ·kı · · b Bu münasebetle şehrimizde bulu- l ı e ışı ıgın saı · €rını u te mahkemeye gelrnesı "eııl 
yolda tahmin etmek caizdir. nan vekillerden Dahiliye, Adliye, gösteren gıyap kararı ınall 

Bunda, İsmet İnönünün; kıvmetli Maliye, İnhisarlar, Milli Müdafaa vanhanesine asılmıştır. uı el 
çalışma arkada~larile en küçük bir Vekilleri bu akşamki trenle Anka- Keyfiyet bu ilan ile teb 
ahenksizliğe düştiiğiinii hatıra f e - raya hareket edeceklerdir. nur. (93~/905) . 



Havada sıkıntı var İstediğim gibi 
Arkadaşhk 

ıcaklar gayri tabiı zi:ı;~~t:~:.u!T~~~knh~;b~~ 
'menfa.ate daycm.madan ba§lar. Ga -•• •• ı • • l razsız, ığvazsız bir histir. Bu hissi i3-g O ru U Yo r tismar et1!."e.k. istiyenle: bence insan-
ların en adısı ve alçagıdır. 

b Arkadaşlı1c, yardım esaslarını ta-

67 Q//e zelzele olacak diyor, m~~en bertaraf ed~r mi? etmez. 
Lakın yardım, eksenya arkadaşlık 

Ra thane ne dı•gor .? denilen vaziyeti bozab~lir. Hatta, bir 
ll1r - sa 'ıarkadqa yardım edeyım derken za-
. · kaç IUndenberi memleketi - eylulün sonlarına doğru; soğumıya 1"4f' görmek veya zarar vermek bile 

ekser Yerlerinde hararet yük- başlıyan hava birdenbire tekrar m- sık sık vcik.i olan hddiselerdendir. 
'· \'e §iddetli bir sıcak başla - narak böyle gayri tabü gibi görünen Eğer birisile arkada§ kalmak i3ti-

bk -- • sıcaklar ~qlamaktadır ve 1936 yılı yorsanız, onunla iş münasebetine gir-
bllld. -·~li 81Caklığın '8lnrr fstan- eylül aymm 24 üncü günü dcrecei mekten kaçtnınız. Farzı muhal böy
lkıit, ~lğı za~nedilmişse de i~ - hararet 36 ya çıkmışken 931 eylülü - le bir vaziyet hdsıl _ot.ursa, arkada§
~ a, Edırne ''e Şark şehır- nün 24 ümi.?, yani iki gün evvel şeh- lığınıza nihayet verınız. 
~ _ ıelen malfunattan anlaşıl- rimizdeki sıcaklık 35 i bulmuştur. Arkadaşlıktan en çok zarar gören-

da Köre hararet nisbeti buralar- Binaenaleyh Rasathane bu sıcak- Zer, bu hisse 'bir kıymet vcrenleı·dir. 
Jı....._ ~ ~.artmış ve evvelki gun- bil- lan normal telakki etmekte ve dün iz· 1 . . ...._ qqı 

1 
ıra, on arın. 

_ _ ırde yaz mevsiminin en sı- havanın !Jiı az kapalı olmasına rağ-
1 

_ Canım, arkad~ değil miyiz, şu 
du.ı ~nü göstermiştir. Bu hususta men henüz yaza tamamen veda et- : i§i hatırım için yap! 
t-~: . .--t._hane ile temas ettik --...1·-· · - - ·· d d h b. 
-~ 111';:\Jıgımızı ve onumuz e a a ır 1 Diye, aziz hisleri gıcıklanır ve ar-
~ IQaıürn~sathanesinden aldığı - çok güzel günler bulunduğunu söy- kadQ§lık namına yapılan bu teklif, 
~göre, ekser senelerde !emektedir. hemen daima, iki aletade vatandaş 
~ arasında yapılamıyacak bir işi mu -

rzurum Kaldırımdan tazammın olduğu için, neticede zarar 

lfattı Aşağı 
ile,./igor 

Sivas • D lvrl k kısmı 
ne .»•kında açllıyor 

~nıll'yolu inşaatımız bütün faa
~ hızile deyam etmektedir. Bu 

Si a son vaziyet şudur: 
~ : Erzurum hattının birinci 
~ lesı olan ve 172 kilometreden 

~lu?an Sh•as - Divrik kısmı 
' eki Cumhuriyet Bayra -

.\şnı halk~ işletmiye açılacaktır. 
~~l : Be.gazındaki büyük tünel 
bi\'t~l'a dclinmiş ve ray döşenmesi 
~~ 5 kilometreye kadar yak -
lesur · Eu hattın ikinci merha -
\, ı te~k·ı ed 
JOluın ı 1 en Erzincana, demir-S: 9~8 yılında varacak ve 939 
ıliıtu....._ lllda da ilk şimendifer dü -
~rzurunıda işitilecektir. 
~ h taraftan Çatalağzı - Zongul
' attı da önümüzdeki ilktcşrin 
~,,~ . ~larında umuma işletmiye 
-~tır. 

• • • 
ınmegınız 

Sokaklarda yeni nizam· 
iare riayet ediniz 

Şehrimiz sokaklarında seyrüse -
fer kazalarını az.altmak için Bele -
diye yeni bir tedbir bulmuştur: 

Bu hususta \•erilen yeni bir ka -
rara göre sokakları dar olan bütün 
Avrupa şehirlerinde yayaların yü-

J

rümesi için _konulan Belediye nizam
ları aynen Istanbulda da tatbik edi
lecektir. Bu cümleden olarak hal -
kımız yalnız kaldırımlardan yuru
yecek, kaidırımlardan kat'iyyen aşa
ğı ini1mi.ı ecektir. 
Kaldırım üzerinde daima sağ ta -

raf takip edilecek, herkes karşısın
dan gelene yol vermek için sola çe
kilecektir. 

verir. 
Ben, şalı.sen, arkadaşlık yüzün -

den çok zararlar görmüsümdür. Da
yak yediğim. para ödediğim, enayi 
yerine geçtiğim oldu. ilk ikisine ca
nım yanmadı, sonuncusu beni incitti, 
fakat buna rağmen yine bu hisse tap
makta devam ediyonım. Ediyorum 
amma, sizlere t avsiye etmem, arka
dqlığı bu kadanna kadar götürme-
yiniz. 

Fikret Adll 

Kirli 
Kese kağıdı 
Kullananlar 
Bazı esnaf bu yUzden 

ceza gördU 
Belediye zabıtası Belediye nizam-

son bahar tarl.fesı· !arına riayet etmiyen kimselerle mü-
cadele etmektedir. Bunlar meya -

Akay İdaresi 30 eylul perşembe mnda Fatih kazasında yapılan kon
günü akşamından itibaren sonbahar trol ve teftişler neticesinde kullanı1-
1arifesinin tatbikına başlıyacaktır. y truş ve pis kesekiiğıUarı kullanan 3 

uınurtalarımıza yeni :~!~;:;::~~~~ ~:::~:;;~: •• • 1 k siz şoförlük yapanlarla bisiklet kul-
ın uşt er J er çı ıyor lanan ve muayene cüzdansız çah -

şan bır çok esnafı yakahyarak ce -
ı - zalandırmıştır. Samatyada ölçüler 

'11.gilterege mühim miktar Ja u kanununa muhalif terazi kullanan 
Uj g • Muharrem isminde biri de yakalan-
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TEMiZ SU r AKLIMA 
1 ESTiKÇE 1 T aşdelen herkesin içeceği Bir fıkranın bana 

söylediii •. 
bir su olacak Bir gazetede okudum. İngilterede 

~ 

mahkemelerden birinde §Öyle bir ucuz ., ____ _ 
vak'a oluyor: Mahkeme reisi fevka-

~akı Ç/ar idaresi A vrupadan oto· ıade _ aı~ycı v: hoşsohbet bir_ adam, J j en cıddı, en agır davalarda bıle kar· 

t •k k • l g f • fı·gor şısındakilerle alay etmekten hoşla· ma l ma ıne er e lr nırmış. Allah selamet versin bizim 

V akıflar İdaresince Taşdelen suyu için Avrupadan getirileceğini ya:zr sabık Yedinci Hukuk Reisi Bay Ke
dığımız su makinelerinin müba yaası yakında yapılacaktır. Su şişe- mal gibi... Karşısına gelen avukat dı 

lcrinin otomatik bir şekilde yük5ekhararette yıkanmış, temizlenmiş ve hakimden aşağı kalmıyan hazır ce
hiç el değmeden doldurulup kapsü!Ienmesi ve etiketlenmesi muntazam vahın biri.. 
bir teşkilat ile şehre getirilip satılması için şimdilik 126 bin lira ayrılmıştır Vak'a bu iki şahıs arasında geçi -

Vakıflar İdaresince 30, 50 santilitrelik şişeler de Paşabahçe şişe fab- yor. 
rikasına sipariş edilmiştir. Avukat müdafaasını yapacak, tam 

Şişelerin ağızları alüminyum kapakla kapatılacak, içinde bulunan söze başlıyor, aksi şeytan o sırada 
mantar su ile temas etmiyecek bir şekilde yapılacaktır. Ve hariçten şi- dışardan bir ~~k bağırmıya başla -
şelere başka bir su doldurmak imkanları ortadan kaldırılacaktır. mıyor mu? Bu fırsatı kaçırmıyan 

Vakıflar İdaresi halkın Taşdelen suyunu her yerde bulabilmesi için hakim hemen avukata hitap ediyor: 
daha geniş tedbirler almıya karar vererek suyun ucuza mal edilmesi ça- - Bay avukat, biraz hızlı konu -
relerini de aramaktadır. şunuz lutfen .. çünkü ikinizi birden 
nıuuuı ı ı ıuııııunıu1111rrnımıııın111ıuıuuuınuu•111n111rrnrnnnuu ...................... ,.,....,. ..... _ .. ,,..... işitemiy·orum! 

Yabancı 
San' atkô.rlar 
Geliyor 

BUyUk bir kemancı 
k on ser verecek 

Mlşa E lman 

Artisper ve san'atkarlar hakkında 
mevcut kanunun değiştirilerek ye
nisinin yapılması üzerine, bu mev -
sim, İstanbulda bir çok tanınmış ve 
büyük san'atkarlar, artistler gele -
bilecektir. 

Bu cümleden olarak dünyanın ta
nınmış kemancılarından Mişa Elman 
teşrinisani ayında şehrimize gele -
cek ve burada konserler verecektir. 
Mişa Elman uzun senelerdenberi 

Ameriltada bulunuyordu. Son gün
lerde Avrupaya gelmiş ve büyük bir 

turneye başlamıştır. Bu turne esna

Balkan 
Ticaret 

Avukat bu ihtara bir hayli içer .. 
liyo~ amma sesini çıkarmıyor. Ke • 
mali sükiınetle müdafaasını yaptık
tan sonra yerine oturuyor. Sıra ka-

Vongresi rarm tefhimine gelince, hakim s?ze 
& ~ başlar başlamaz mahut eşek yıne 
Önümüzdeki 27 eylül pazartesi gü- (do) perdesinden bağırmak llıtfun-

nü Bükreşte toplanması mu~aı:e1" da bulunuyor. Hazır cevap a\'Ukat 
bulunan Balkan Memleketlerı Ti_ - bu fırsatı kaçırır mı? Hemen ayağa 
caret odaları Kongresinin 10 gun kalkıyor Ye hakime hitaben: 
müddetle tehir edildiği haber alın • 
mıştır. 

Kongreye yalnız şehrimiz ve lzmir 
Ticaret odalarından iştirak edile -
cektir. 

- Bay hakim, lUtfen biraz yavaş 
okuyunuz. Çünkü S<!Siniz aksi sada 
yapıyor, anlamıyorum. 

Diyor. 
••• 

Bu fıkrayı okuduktan sonra mil • 
1etler arası münasebetleri arasında 
bir yakınlık bulmaktan kendimi ala
madıın. 

Şöyle .ki: 

Şehrimizden murahhas olarak Ti
caret Odası Umumi Katibi Cevat Ni
zami ile diğer 2 kişi Ye İzmirden Zi
raat Bankası İzmir Şubesi Müdürü 
Aşki Eren ve İzmir Ticaret ve Sa
nayi Odası Umumi Katibi Mehmet 
Ali kongreye iştirak etmek üzere Ro- Milletler Cemiyeti ile işbu cemi-
manyaya gideceklerdir. yetin hikmeti vücudünü sadece bir 
============== asarı atikanın muhafazası gibi telfilc. 
İstanbul Asliye İkinci Hukuk Mah- ki eden Japonya, Almanya ve 1tal • 

kcmesinden: · yanın vaziyetleri biribirlerile hazır 
Avukat Yeşua tarafından müd - cevaplık ve nükte yarışına çıkan ha-

l deialeyh Mihal Kuremenos ve Aleksi kimle avukata benziyor. 
Canive İspiro Dragonis aleyhlerine Dünya evinde bir kaynana olmasa 
ölü Dragonisin ölü Karasu zimmetin- icabederken bir görümce kadar bile 
de alacağı olan kırk altı bin liranın kurum satamıyan zavallı Milletler 
takibinden dolayı ücreti vekaletten Cemiyeti, kendine kafa tutanlara 
alacağı olan 4000 liranın müddeia - karşı bir hareket yapayım derken, 
leyhler tarafından tanınmadığından öyle bir hareketle karşıla~yor ki, 
bahsilc işbu paranın faiz ve muha - bundan sonra haysiyetini muhafaza 
keme masraflarile birlikte müddei - için kendisini bitaraf ilan etmesi ih
aleyhlerden tahsili talebine dair a- timali de pek uzak değildir. 
çılan davadan dolayı tebliği :rnuk - Biçare Uluslar Kurumu! .. 
tazi dava arzuhali suretinin müddei- Almanyanın dürüşt hareketlerine 

1 ngilter ~~r~a .. ~hra.ç edeceğiz 
lilte e hukumetı, süktinet hal ınde olmıyan Çin şehirlerinden fn

mıştır. Fırınlarda yapılan kontrol ne- sında, meşhur kemancı 45 konser ve
ticesinde ekmek içinde bazı ecnebi recektir. 

aleyhlerdcn 1spiro Dragonisin ika- karşı ihtar edeyim dedi, Ren işgal 
metgahı hazırasının meçhul bulun - edildi. Biraz kabarayım dedi, Ver -
masına binaen mezkur arzuhalin bi- say muahedesi gümledi. İtalyanın te
la tebliğ iade kılınması üzerine hu - cavüzkarane hareketlerine, sarkıntı· 
kuk usulü muhakemeleri kanunu - lıklanna bir son vereyim dedi, Ha -
nun (141) inci maddesine tevfikan beşistan güme gitti. Bir fırtına çıktı 
bir ay müddetle ilanen tebliğine ka- ne Negüs kaldı, ne şemsiye ... 

J .. 'il tey: yumurta ithalini menetmiştir. 
~~ : U!erine, şimdiye kadar yumurta ihtiyacını Çin'den temin eden 
bı:'ll?ta CCarları, oradaki siyast kargaşalık sebebile artık Çin'den hiç 
~ ~al_rnıyarak bütün yumurta! arı memleketimizden temin etmiye 

maddeler bulunduğu için bazı fırın- Mişa Elman Avrupaya dönmeden 
lardan ekmek nümuneleri alınmış - evvel, Cenubi Afrikaya gitmiş, ora
tır. Bunlardan başka kaza dahilinde da verdiği konserlerle, adeta bir 
bir dükkandan zeyünyağı. 2 dükkan- kahraman vaziyetine girmiştir. Ke
dan sadeyağ ve 10 sütçüden süt nü- mancı Yohannesburg şehrine, bir tek 
muneleri alınarak tahlile gönderil konser vermek üzere gitmişti. Kon-

rar ye tahkikatın 9/11/ 937 saat 14 Japonyaya g~en yıllarda bir ka
tayinine mahkemece karar verilmiş badayılık edeyim dt'di, Mançurl de
olduğundan müddeialeyh İspiro Dra- ve oldu. Bu sefer de koca Çinin gü
gonisin dava arzuhalini tcbelluğ ile me gitmesi adeta bir gün meselesi ... 
cevap yermediği ve tayin edilen iş- Yahu dedi, zavallı muslar Kuru
bu gün ve saatte mahkemede hazır mu, şu İtalyanın bırakın yakasını ... 
bulunmadığı veya bir vekili kanuni Peki dediler, bu sefer iki yakasını 
göndermediği surette hakkındaki tuttular. İhtilal beyn<'lmilelleşti. As
muhakemeye gıyaben bakılacağı bir ker gönderdiler. 

bı'i; ınışlerdır. 

~bu hususta Londra Ticaret konseyliğimizden Ankara Türkofi.s 
~ ~oradan da şehrimizdeki alakadarlara mufassal malumat ve-

~)~ İngiıtereye her biri 360 yumurta alan 200 bin sandık, yani 72 
~~ bu ~:nıur~a ithal edilmekte ol dugundan Türkiye yumurtalarına 
~it YüJt hır mahreç bulunması ywnurta tüccarlarımızı çok memnun 

miştir. Açıkta yemek satan, t arife seri verdikten sonra, o kadar büyük 
harici fazla para alan esnaflar da bir heyecan uyandırmış oldu ki, ct-

raiını alıp bir ikinci konser rica et-tecziye edilmiştir. ' 
- - - --- - - ------ tiler. Snn'atkar razı oldu. İkinci kon

Üsküdar İcra Memurluğundan: 

"-ı tngfı.e . 
llııa ~e yumurta ihracatı bugünlerde başlıyacak, ikinciteşrin 

'tt landr devam edecektir. 

Mahcuz Ye satılmasına karar veri
len radyo oda takımı halı tablo eta
jer ve sair kıymettar eşya 1/10/937 

tarihine müsadif cuma günii saat 10 
dan 15 e kadar Kalamışta Dalyan so

kağında 18 No. Iu hane derununda 
bilrnüzayedc satılacağından talip o-

seri ilfın edildi. Fakat üç saat içinde 
bütün biletler satın alındığı için, bir 
üçüncü ve dördüncü konser ilan e
dilmek mecburiyetinde kalındı. 
Mişa Elman bu tehacüm karşısında 
derin bir \•ecd cluymuştu. San'atkar 
bütün kabiliyctile bu rağbete cevap 
verdi ve yalnız bu şehirden sekiz 
konser vermPk surctile ayrılabildi. 

nüshası mahkeme divanhanesine ası- Bu aksi sada fıkrası bana bunlan 
lan arzuhal ve davetiyenin tebliği sövledi. Anllisılıyor ki, milletlerle 
makamına kaim olmak üzere ilan o- Milletler Cemhreti jest nüktesinde 
lunur. (240). ve hazır cevaplıkta biribirlerinden 

İst. 7 nci İcra Memurluğundan: aşalh kalmıyorlar. 

Nusr e t S t a Co9kun 
'-... "- t~~ Yumurta fiatları beynelmilel piyasadan % 4 aşağıdır ki, bu 
~ ~ıanmızca çok makbul görülmektedir. 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa- ·····················································•· tı1masına karar verilen hasır koltuk lf 

•1. ... ....... 

~~Q.Q,.~~rgı~g·;~6 ... j ............ ııı .................. 
1

j' ... AM. ...... "'le .. ~·c;c·;a .. ;n·;ı~--·-··-· 
q .. icra memuruna müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 

~Qt/arı Talebe 

lanların mahallinde hazır bulunacak İşte bu san'atkiırı, burada da din
liyebilcccğiz ve böylece, şehrimizin 
musiki mevsimi de başlamış olacak. 

ve maruken sandalye abnjor ve halı 
ve piyano ye saır emval Beyoğ1un-
da İstikHil caddesinde 310 No. lu Tu
ranbar önünde '1:7 /9/937 gününe ge
len pazartesi günü saat 16 dan 17 ye 
kadar birinci açık arttırma surctilel' 
satılacaktır. Birinci arttırmada tak-

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Resmi d a ireler ve. 
lı t ak ibi 

~ti~ umum m Ud Ur· 
..:~kl~"e blldirllecek 
,IQ~ et İstatistik Umum Mü-
~lıt ~rlıniz Ticaret Odasın -
~ 'e lda ha\ ayici zaruriye -
~ bıt~. ~a~ış fıcrtlarının bildi-

'" -~ıştır. '~sı; istenilen bu malu -
lrlıştır. Badema her ay 

~ b" ~-h~ h il' surette tetkikat yapı-
~ Usust~ bir liste çıkarılıp 
'' &_!sıatistik Umum Müdür-

--~ilecekfır. 

~~-----"11Paya hava 
~~~~ eo•ıaıarı 
,, ~l~elt lUeınıeketimiz arasında 
~ ~Utiltıe olan hava hattı hak • 

'4' ' rde bulunmak üzere 
~ ~~t ~taYJ'are ile İzmire gi-" ~--l' ~-· ~aYolları Umum Mii

-....Otı d .. 
ı. un K.~ ismindeki 

)Jlre ile Izmirden şeb-

MOHIM BiR YOL 
dir edilen kıymetin <'(ı 75 ini bulma-
dıg~ ı takdirde ayni mahalde mahcuz Bir okuyucumuz yazıyor: Bu sene 255 talebe t b ı 1·- • ı · d 

1 t b 1 L 
emval 30/9/937 gününe ~len per _ c stan u un elYerı yer erm e 

m eccani o k utulacak s an u o d . hallcın en fazla iş takip ettiği ycr-
Bu yıl, orta mektep ve liselerden • n r a şembe saat 16 dan 17 ye kadar ikincı ler ncıhiyelcrdir. Fakat, nahiye 

muallim mekteplerine parasız ve açık al"ttırma suretilc satılacağı ve merkezlerinde öyle muameleler 
leyli olarak almacak talebeler, Ma- f it 

1 
taliplerin mezkur günlerde ve saat-a s a Yo U lerde mahalltnde hazır bulunacak me- cereyan ediyor Jd, bu, nüfus, po-

arif Vekaletince tesbit edilmiştir. murana müracaatları ilan olunur. lis, tahsil şubesi ve sair dairelerle 
Maarif Vekaletinin bu maksatla I alakadardır. Halbuki nahiyclerin 

muhtelif mekteplerden ayırdığı genç V İstanbul Asliye Altıncı Hukuk bu saydığımız daireleri çok zaman 

talebelerin adedi 255 tir. I arın Lüleburgaz - lstanbul Mahkemesinden: ayrı binalarda ve biribirine uzak 
Scrilenlerin çog-unun b"bası 0··ıu·· Nadire tarafından Aksarnvda İs - d :. "' k 1 yerlerde ir. Onun içindir ki, bir 

ve şehittir. Sağ olnnlar da memur ve lSml merasimıe QÇlllgO mailağa mahallesinde Oruı,:gazi so- , muaemlc takip ederken, halk faz-
muallim mütekaidi, küçük memur ye r kak Talatbey bostanında 613 sayıda ' la vakit kaybeder, hatta bazan, 1 
esnaf, fakir kimselerdir. L ondra - Edirne - İstanbul asfalt mobillerle Lüleburgaza gidecekler- mukim iken hfıfon ikametgahı belli 

1 
işi, diğer günlere kalır. 

Leyli ve parasız olarak muallim yolunun inşası biten İstanbul - dir. olmıyan kocası Kfı.zım aleyhine açı- !stanbulun bütiin nahiye mcr _ 
mekteplerine alınması kabul edilen Lüleburgaz kısmının resmiküşadı ya- Merasimden sonra Lüleburgaz Hal- lan boşanma davasmın tahkikatın- • kezleri için büyük birer bina yap-
bu talebelerin isimleri bütün maarif rınki pazartesi günü büyiik mera - kevinde Nafıa Vekilimiz tarafından da: Müddeialeyhin ikametgahının tırmak 

11
eya kiralamak acab-:ı 

müdürlüklerine bir liste halinde bil- simle yapılacaktır. bir ziyafet verilecektir. Avdette Çor- meçhuliycti hasebile dava arzuhali- mümkün değil midir? NaJıiye m cr-
dirilmiştir. Bü münasebetle, şehrimizde bu- Iuda bir müddet teyakkuf edilerek nin on gün içinde cevap vermek ü- kezleri diğer resmi dairclı:>rdcn 
A)Tıca kendilerine de tebligat ya. lunmakta olan Nafıa Vekilimiz Ali şehir ve müessesatı gezilip ziyaret zere on beş gün müddetle ilanen teb- 'hepsinden daha mü1ıimdir. Ç"in _ 

pılrnaktadır. Çetinkaya da yarın Lüleburgaza gi- edilecektir. Çorlu mahfelinde isti - liğine karar verilmiş ve dava arzu- kü, halkın temas ettiği daire da-
;;:ıili~· ·~;j;f~ü;:"" '"'"""'0"'"" '''"''"'' decek ve rnerasisn başlangıcında bir rahat edilecektir. Trakyanın son kal- halinin bir nüshası da mahkeme di- ha ziyade nahiye merkezleridir. 

İ tuk - ı· liür vanhanesine talik kılınmış olduğun- Muamelat bakımından do her hat-
zmir, İstanbul ve Ankara arasın- nu soy.ıyece • kınma hareketleri hakkında daYetli- can 937, 2282 numaralı dosvasına ilan 

d ı ta ı B h t N f v k~ l t" d h J de faydalı olacak olan bu diisün -a yo cu yyare erimizin işlemesine u usus a a ıa e a e ın en u- lere izahat verilecektir. Yarın akşam tarihinin fcrdasından itibaren on gün 
C mh · B d ceyi a1cikadarlann nazan dikka -u urıyet ayramın an evvel bq- susi davetiyeler gönderilmiş olup davetliler şehrimize dönmüş olacak- zarfında cevap vermesi lüzumu teb-
l ak ti~ koymanızı rica ederim. .• 
anac tır. · - , daveUiler yarın saba~ hususi oto - lardır. liğ yerinde olmak üzere ilan olunur. ı-.-----··-------..1 
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Sovyetler italyaya M_aneyral~rı 
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iNKiSAR - -------
Meçhul asker abidelerinden sonra 

meçhul korsanlar .. 

_,Akdenlzde gemiler ve Sovvet hariciye komiseri 
Lltv lnof 

R 
us gazetelerinden İzvcstiya, 
Akdeniz meseleleri ve Nyon 
anlaşması hakkında şayanıdik-

kat neşriyat yapmaktadır. Bu gaze
te diyor ki: 

10 Eylulde Cenevre civarındaki 
Nyon şehrinde Akdeniz devletleri
nın konferansı açılmıştır. Konfe -
ransın gayesi, Akdenizdeki korsan
lıkla mücadele etmek ve bu korsan
lığa bir nihayet vermektir. Bu kon
fonınsın, iki devletin teşebbüsile 

çağmldığı nazarıitibara alınacak o-
1ursa, müteşc-bbislerin Akdenizde 
korsanlık yapanların kimlerden i -
baret olduğunu bildikleri anlaşılır. 

Böyle olmakla b<-raber korsanlık 

yapanların konferansta isimlerini 
anmak katiiyetle menedilmiştir. 

Harbi Umumiden sonra «Meçhul 
ıısker> in hatırasını ebedileştirmek 

üzere her yerde birer abide dikildi
ği herkEsçe mallımdur. Şimdi de ba
zı bir liıtifcciler, çağmlan bu konfe
ransa ve meçhul korsanlarla mi\ca
dele .konferansı> namını vermekte
dirler. Konferans esnasında bir tat
sızlığa meydan vermemek üzere, 
konferansa davet edilen devlet mü
messilleri tarafından korsanlık ya
panların milliyeti anılmaması için 
konferans müteşebbisleri konferans
ta siyasi mahivette nutukların söy
lenmemesinde mutabık kalm1şlar -
nır. GCıya bu konferans, evvelce iş
lenen cürümleri muhakeme için de
~,il, ancak ileride faili meçhul bu gi
bi korsanlıkların önüne geçmek ted
birlerini almak maksadile çağml -
mıştır. Lakin davetlilerin siyasi nu
tuklar söylemiyeceklerine dair te -
minat almmadığındandır ki. Bay 
Litvinof'un !'Öylediği gayet sarih si
yasi nutkuna kimse mani olamamış
tır. J..,itvinof, bu nutkunda, Akdeniz
de hakiki emniyet meselesini sarih 
ve etraflı bir surette ortaya dök -
müştür. 

Almanya ve ftalyanın red cevap
lnrına rağmen konferansın toplan
ması şüphesiz ki evvelemirde İtal
yaya bir darbe olacaktır. Çünkü 
Musolini, daha geçenlerde Akdeni
zin bir ~İtalyan denizi olduğunu• 

• mağrurane bir surette söylemekte 
ve Akdenize ancak İtalyanın hakim 
olduğunu taha:n ül etmekte idi... 

Konferansa takdim olunan İngiliz 
- Fransız projesi etraflı bir surette 
müzakere edilmekte olduğundan 

-= :::su 

mevzubahs projenin müzakeresinde 
nasıl bir netice elde edileceğini şim
diden kestirmek mümkün değildir. 
Çünkü Lilvinofun nutkundan sonra 
açık toplantıya nıhayet verilerek 
konferans salonundan halk ve e:aze
teciler çıkarılmış ve bilahare dele
geler gizli olarak toplantılarına de· 
vam etmişlerdir. 

Maamafih, iyi malumatlar gaze
teciler mehafilinde bugün konfe -

ıransta Akdenizde hakiki bir emni
yet vücudc getirmekten uzak tema
yüller hisseciıldiği kanaati vardır. 

Mevkii müzakereye konulan İnt7iliz 
- Fransız projesi denizaltı harbine 
bir nihayet vermek değil, ancak bu 
harbi hümanize etmek mahiyetin -

i
dedir. Bazı delegeler ve bu meyan
da Sovyctler birliği delegeleri bu 
projeyi tasvip etmemişlerdir. Bun
dan dolayı proje esaslı bir surette 
değiştirilmek üzere iade edilmiş ve 
müzakereler yarın yine devam ede
cektir. 

Konferansın açık toplantısında 
söz alan M. Eden, İtalya ve Alman
yanm konferansa iştirak etmedikle
rinden mteessir olduğunu ihtar et
miş ve konferansta görüşülecek me
selelerde İtalya ve Almanyanm 
muntazamen haberdar edilmesi lü
zumunu bildirmiştir. M. Eden'in bu 

! beyanatı İngiliz - Fransız projesinin 
karanlık noktalarını aydınlatmış ol

. du. 
1 Rtts gazetelerinden Pravda da şun
ları yazıyor : 

cGazete, Nyon konferansına işti
rak hususunda Fransa ve İn~iltere 
tarafından alakadar devletlere vu
kubulan davetlere Almanya ve İtal
yanın verdikleri red cevaba atfen 
neşrettiği makalede Almanva ve İ
talyanın bu hareketleri korsanlık 
hareketinde kendilerinin kabahatlı 

bulunduklarını bir defa daha teyid 
etmiş olduklarını ve bilhassa Al -
manyanın ne Akdeni7., ne Karadeniz 
ıcıevletlcrinden olmadığı dolayısile 
•konferansa iştirak edemiyecel{ini i-
1leri süreceği yerde cevabi notasında 
başka sebepleri ileri sürdi.ığünü kay

detmektedir. Bu hususta uzun müta
lealardan sonra makalede Akdeniz 
hadiselerinin halli meselesinin Lon
dara ademimüdahale komitesine ve
rilmesi yolundaki Alman ve İtalyan 
teklifleri böyle bir mühim meseleyi 
ademimüdahale komitesine havale 

O esnada, Sırbistandan firara mec- talimatname mucibince bir gece gı.i
bur kalan Sırbistan baş (Kenez;) lişi biı,: pelerine sarınarak (Kara Yor
meşhur (Kara Yorgi) Basarabyay3 gi) nin evine gitmiş, kendisinnen 
gelmiş; (Hocabey) de yerleşmişti. gizli bir müliıkat istemişti. Ve Ka-

Eksanto ile arkadaşları, bunu bir ra Yorginin karşısına çı kar çıkmaz 
fırsat addetmişler; Kara Yorgiyi cc- pelerinini açarak evvela göğsündeki 
rniyete almak için derhal teşebbüse (Sent An) nişanını göstermiş; 
girişmişlerdi. Eğer Kara Yorgiyi ce- - Bu nişanı hamil olan adamla 
rniyete alırlarsa, ilk defa olarak Sır- serbestçe görüşebiUrsiniz. 
bistanda bir isyan ve nümayiş tertip Demişti. 

edecekler; böylece cemiyetin taliini (Sent An), o tarihle Rus Çarlığı-
tecri.ıbe edeceklerdi. nın en mühim nişanı idi. (Gilfıti) bu 

Cemiyetin Hocabey şubesi reısi nişanın hakiki sahibi değildi. Gene
(Gilatı), (meçhul merkez) den hir rallerden birinin usağına, o gece ıçin 
emırname teliıkki etmişti. Bu emır- o nişanı aşırtarak göğsüne talik et
nameye bir de talımatname leffedıl- rnişti. 

mişti... Gilfıti, kendisine verilen bu Kara Yorgi, henüz muhitinin ya-

Hayrete 
Düşürdü Yazan Yllmaz Ülkef1 

v iyana - Son yapılan ordu ve ha- - Haydi Sevim, bak dışarda ne 
va manevraları Avustur;>#alılar guzel ay ışığı var, hava da güzel, 

için pek sevinçli olmuştur. Malüm- bır::ız çıkıp gC'zelim. 
dur ki, Avusturya hükumeti Sen Jer- Kııçlik Sevim, elinde oynadığı he
men muahedesi mucibince ordu bes- ı· beği bırakarak, pencerenin önünde, 
liyemediği gibi, hava kuvvetleri de koltuğun kenarına dayanmış dışa -
vücuc.le getiremiyecektir. On sekiz rıyı seyreden ablasının yanına koş
senedenberi Avusturya, bu mua - tu, dizlerine çıkarak boynuna sarıl
hedenin hükmü altında bulunmak - eh: 
tadır. Fakat manevralar başlayıp da 
muntazam kıtaatın yaptığı harekat 
ve gök yüzünde uçuşan yepyC'ni sis
tem tayyareler görünür görünmez, 
herkes neye uğradığını bilememiş
tir. Herkesi büyi.ık bir c;aşkınlık kap
lamıştır. Çunkü tayyare yapmak mu
ahede mucibince yasak olduğu hal
de Avusturyanın bir hava kuvveti 
mevcut oluşu, yabancıları şaşır ttığı 

kadar Avusturyalıları da sevindir -
miştir. Şuşnig hükumeti son sene
lerde gizliden gizliye bu tayyareleri 
getirtmiştir. 

lngilizler 
Amerikaya 
Yaklaşıyorlar 

- Ah benim cici ablacığım, ne iyi 

1
0J11r. haydi çıkalım, gezelim. 

Süheylii oturduğu koltuktan doğ
rulaı k pencl"rC'den başını uzattı, u
z:ıklara, ay ışığı altında pırıl pml 
yanan deniz€: baktı: 

- Oh, ne güzC'l bir gece, ne gü-
zel ay. 

Sonra, Sevime döndü: 
- Haydi Sevim çıkalım. ıdınlemek, belki de onunla konuş - ıyında tanı~mıştı. ·tsıkı ınuaıı 
Salkım çiçeklerinin ay ışığında ko- mak için değil miy.:i? imiş, annesinden başka kimsesi\ 

yu bir gölge bıraktığı mermer mer- - Abla, demin Neriman ablam da muş, yazı geçirmek için burayıı g 
divenlerden indiler. Bahçe kapısına bu tarafa geliyordu.. mişler. . (f, 
kadar uzayan ik i tarafı çiçek tarhla- Süheyhi fena bir haber işitmiş gibi Kibar ve yakışıklı bir gençtı. 
rıyla süslli çakıllı yoldan yürüdüler. irkildi: ilk göriişte diğer tanıdığı ~e 

- Abla, dPn ize bak, ay ışığı ııe gü- - Nerden gördün S evim '? Ierden çok daha güzel bulmuştıı11, 
zel uzanmış karşı tarafa doğru. - B izim köşkten abla. Belki şimdi kaç defa dansa kalkmışlardı; elet 

Sevim, elini kaldırmış, ayın deniz- r astgeliriz. Yalnızdı, beraber geze- derken biitün benliğinin °11 

de oynaşan, küçük dalgacıklar için- ıriz. siyah, derin gözleri içinde erici 
de yanıp sönen uzun aksini göste _ Sevimin bu fÖ7.Ü Süheyla'nın iena hissetmisti. 
riyordu. halde canını sıkmıştı. Nerimanın bu ikinci· görüşmeleri vapurda 

1 
Süheyla başını çevirdi, Sevimin htrailarda gezmesini hiç istemiyor- muştu. İkisi de lstanbula iniycır 

mu·· na gösterdiği tarafa baktı: du. Onun kitara çalan genç adamla Yalnızdılar. O gün berab~-· g 
Daha sıkı bir - - Evet Sevim, çok güzel. alakadar olmasından korkuyordu. ]er, akşam yine beraber d ·r 

sebat tesisi için iki tarafı çam ağaçlarile uzayan İçine bü ·ük bir sıkıntı girmişti .. llerdi. o akşam vapurdan ind 

1 1 
yo1a çıkmışlard1. Ncrima'nın buralara gelmesi, yalnız sonra köşke gelirken genç nltl 

ça iŞi ıyor Hafif hafif esen ılık bir rüzgar et- dolaşması, onu fena halde üziivordu. Süheylfıya: 

L ondra - İngiltere Amerıka ara- rafa ağır bir reçine kokusu dağıtı _ Yürüyorlaıdı, beyaz köşkün önüne - Sizi seviyorum. Demişti. , 
sında daha sıkı bir münasebet yordu. gelmişlerdi. Fakat. şimdi onu Üz('n bir şe' 

tesisi için hiç bir fırsat kaçırılma - Sevim, otlar arasında gördüğü bir Şirndi kitara sesi, daha yakından dı. O, Nerimanla da alakadar rıı ı' 
maktadır. Dünyanın bugünkü vazi- ateş böceğini tutmak için koşuyor, geliyordu. Açık pencerelerden taşan onu da seviyor muvdu? .. 
yeti, ticaret yollarında korsan tah - ağaçlar arasında kayboluyordu. etrafa yayılan ~s. Süheyliının yü - - Abla, niçin daldın öyle? ı' 
telbahirlerin gemileri torpillemesi ve Yine yanyana uçuşan bir çift bö- reğini titretmişti. Ne kadar hazin ve Süheylfı, birdenbire tatlı bır r 
bilhassa Uzak Şarkta Japonyanın ceğin peşine düşmüş. onların arka- güzel çalıyordu. dan uyanır gibi silkindi: 1 

Çin ile harbe girişmesi Anglosakson sından uzaklaşmıştı. Biraz sonrn bir Sevim, başını kaldırdı, ablasının - Hiç Sevim, kitara çok 110' 
memleketlerin demokrat efkarıumu- 1avucunu diğer avucunun üzerine ay ışıgında par!ıyan gözlerine baktı: !gitti de, dıycbildi. 
miyesinde birleşmiye doğru yeni bir kapamış koşa koşa geldi: - Daha ynkından dinliyelim abla. - Abla. Neriman ablam burııl 
cereyan uyandırmaktadır. İngiltere - Tuttum abla, ikisi yanyana u- Köşkün etrafını saran alçak çiti yok. Köşklerine dönmiiş galib3

• 

- Amerika arasında şimdi pek mü _ çuyordu. Birini tuttum, bak ne gü- atladılar, kfü;ke daha fazla yaklaş- __,Kim bilir Sevim, belki. 
him olarak evvelfı iktısadi bir teşri- zel parlıyor. tılar. Süheyla etrafına bakındı. Bi - Kitara artık susmuştu. 
kimesai mevzubahstir. Bu da iki mem Avucunu aralamış, parlayan ateş raz ilerdeki bir fidanı gösterdi: Ay. çam dallarından sıyt11~ 
leket arasındaki gümrük engelleri- böceğini gösteriyordu. - Sevim. bak şurası ne güzel. ora- meydana çıkmıştı. Daldaki ıcuş 
ni azaltmakla olacaktır. İngiltere ve - Sevim, niçin ayırdın onları bi- ya oturalım. şakıyordu. 
Amerika, karşılıkh olarak gümrük ribirinden, ne güzel uçuyorlardı be- Kitara susmuştu. - Artık gidelim mi SeviJl'l? 
tarifelerini indireceklerdir. Kanada raber. Onlar da ay ışığında dolaş- Şim<li yanlarındaki ağaçta bir ku- - Siz bilirsiniz abla. 
şimdi;1e kadar Amerika hükumeti mıya çıkmışlar.. şun "Cssizliği yırtan şakıması duyu- Kalktılar. Geldikleri yolda!'I :;f. 
ile bunu yapmıştır. Ablası sözünü bitirmemişti. Se - luy?.rdu. ~ .. .. . ağır döniiyorlardı. İçindeki sı 

Geçen gün İngiliz Hariciye Nazırı vim, demin peşine düştüğü ateş bö- S~h:'y1a, başını koşkun penceresıne gittikçe artıyordu. .. ,.O 

Ed ,. C d .. l d'~ b' ceğini kovalıyarak yanına kadar git- çevırdı: Acaba Neriman dönmüş :rxıı.ı en ın enevre e soy e ıgi ır nu- S e 
tiğ i çamlar arasındaki beyaz köşkü -, cıvim, Neriman döndü mü aca- yoksa, genç muallimin köşkii!'I 

tukta bundan bahsetmesi bütün A- go··sterdı' .. ba 
· girmişti? 

merikalıları sevindirdiği anlaşılmak- _ Abla, abla, 0 adam yine kita _ _ Bilmem abla.. · ••• 
tadır. ı h Jıi ra ça ıyor, em de öyle güzel ki.. Kitara tekrar başlamıştı. _ Tünaydın, Bayan S ühCY · 

ile uzun müzakere ve münakaşala
ra yol açmak \'e bu suretle korc;an
lık hadiselerini lafa boğmak gayesin i 
güttükleri ve Almanya ile İtalya ye
ni harbi körükleyen deniz hayd~lt
larına karşı şimdi artık kal'i tedbir
ler a lınacağını hissettikleri işaret e
clilmckte ve makaleye şöyle devam 
edilmektedir: 

cAlmanya ve İtalyanın red cev;ıp
lan mes'uliyetten kaçmak, konfc -
ransın toplanmasına mani olmak 
ve korsanlara karşı alınacak müca
dele tedbirlerinin önüne geçmek ga
yelerinden ileri gelmiştir. Faşist is
tiliicıların bu apaşikar gayelerini 

f Detıamı 6 rncı sapfamızda) 

Süheyla güldü: - A, abla, hani o gece Neriman - Tünaydın, Bay Macit. 18• 
- Öyleyse oraya gidelim, Se\'im. ablamlarda çaldığı şarkı değil mi'? - Köşke gidiyordum, gül toP (f 

Biraz dinleniriz. Süheyla yalnız evet. diyebildi. göz- ğınızı gördüm, yanın1za kadar 
Süheylanın Sevime, çıkıp gezelim. ler ini pencerC'den ayırdı , başını gay- dim. r 

demesindeki ve buraya kadar gel - r i ihtiyari öne eğdi. Süheyla genç muallimin göıl~4) 
mesindek i maksat onun k itarasını Onunla ilk defa Nerimanların ça- (De'Clamı 6 ncı sagf~.~1:/ , ........ , ....................................................................................................... ............................................................................................................. .. 

Meşhur Rus muharriri PUŞKIN' in ölmez eseri Bu gün 

~ . : .. . . . : . '.,: . •'.._ ..... , 
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MAÇA KIZI is~m~n~_, 
PIERRE BLANCHARD - MADELEINE OZER A Y 
MARGUERITE MORENO ve ANDRE LUGUEE 

· . .. \rf .... ~ •• -- .... ~:· "\ ,...... ,,.,-·-. . . -
yanın neticesinde muvaffak olmnk tibaren de mühim bir şahsiyet ,·a- ısap etmiş; mühim bir mevld elde ı 
için, Sırbistanda da ayni hareketin ziyetinc girccEksiniz. mişti. Çar. bu adamı harici''e ~ 
zuhur etmesi elzemdir. Onun için _ Şayet bir tehlike ı'çı"nde knlacak şaJ" 

- 1 rctine getirmişti ve bütün 1 cemiyet beni size gönderdi ve deriıal ı ? 
1 

. . ,,r:ı o ursam... 1 · ne · ı· s b" erını, onun ma ııranc ma . .:ı 
ı gız ıce ır ıstana geçerek orada hal- - Cemiyet sizi bir an bile gözün- v 
k · t 'k ı · · · · istediği gibi idar.e etmekte ıd1• • 

1 ı ısyana eşvı · ey emenızı rıca ettı. den kaçırmıyacak .. tehlike anında si- t !1 
D . . . l . h" b' h · i'-'e 1 
emıştı. zi derhal kurtaracaktır. e mu ım ır şa sıyet, cem " 

Kara Yorgi, derin derin düşündiik- Teklif, Kara Yorgi'ye cazip gel _ lşına gcc;<>rse, hiç şüphesız k1
• ~. 

ten sonra; mişti. Cemiyet tarafından refakatine bir an C\'Vel istihsal ediJecel< tı 
- İyi amma .. ben, zaten Osmanlı I Eksanto, bu iş için derh.nl. 1'1~e hükumetinin korkusundan firar et- verilen iki (reis) ile gizlice (Bel - ~ 

d) •t · t' F k d h . . burg'a gitmişti. Kapa Distır)d ..,1 t hancısı idi. Onun için gögvsünde (Sent tim. Şimdi oraya giderek halkı f1"ı"le.n gra a gı mış 1
• a ·at a a ışe gı- k ıı ı• · mas etmiş· cemiyetin ına ·s 

An) nişanı parlıyan (Gilati) yi kar- isyana davet edersem,· ve bu ara ia rişmeclen, Dclgrad muhafızı mesele- ' :ıll1 d. . t' K D" . :gı;s 
şısına oturtmuş, büyük bir dikkatle da ele geçersem, sonra benim halir.1 yi haber almış .. Kara Yorgi ile ıki ırmış 1

• apo ıstırya, 
onu dinlemişti. ne olur?.. cemiyet reisinin misafir oldukları dinledikten sonra; }lll17c! 

- Cemiyetinizden biz de c-1 ı Gilati, bu ziyaretten maksad ı nı Diye cevap Yermişti. evi bir gece ansızın basarak, üçünü · ı: • 

şöylece izah eylemişti: • Gilati, derhal şu suretle mukabe- ele ele geçirmiş ve idam etmişti. darız. Teşebbüsünüz, fena bıt' ~ı 
- Haşmetlu Çar Hazretlerbin le etmişti: Cemiyetin üç gizli müessisi, bu ğil. Hatta, bu işden (Ç~r) ~~;.:ıset 

müsaadei mahsusalarile gizli bir ce- - Ele geçmeyi, aklınızdan bil<' ge- muvaffokıyetsizlikten müteessir ol- de memnun. Cemiyetı~ fa1'91 

nıiyet teşekkül etmiştir. Bu cemi - çirmeyiniz. Çünkü, sizin oraya Rus- makla beraber, ümitlerini kesme _ kabul etmeyi çok isterdım· pııı 
yet, (Şark İmparatorluğu) nu tesis yadan avdet etmeniz ve halkı isya- mişlerdi. Ne zamandanberi düşün - günkü siyasi mevkiiın burııı ırct; 
edecektir. Bütün Bulkan hıristiynn- na davet eylemeniz, Rusya hüki'ıme- diikleri (Cemiyet reisliği) ni, (Çar) değil. Bahusus ben, (Çar) bil ite\ 
ları, bu büyük teşebbüs ile aliıkadar tinin teşvikine otfedilecek .. Osmanlı ın gözdelerinden (Kapo Distirya) ya nin hususi adamıyım. fakat ;e)ı A 

olmalıdır... Ben, cemiyetin m('s'ul hükumeti tarafından sizin hakkınız- teklif etmiye karar \'ermişlerdi. münasip birini tavsiye e et'l 
murahhasıyım, aldığım emir üzı:?ri- da hiç bir muamele,_.e girişilemi•.·e - 1 (Ç ) l 'nden (Gel'l .ı ' Kapo Distirya, aslen Rum idi. Genç nr ın yaver erı dıJ11ıı 
ne size müracaat ediyorum. Ya km- cektir... Bahusus, siz isyan başlar 1. - · · A h l k d ) "d' · Maksa 9 ıgını vrupamn mu telif yerlerin- e san r a gı ınız. . al~ıı ) 
da Mora, Tsalya ve Adalardaki Rum- başlamaz, derhal Sırbistan Prensli - de tahsil ile geçirmiş .. sonra da Pe- ediniz. o, her halde bu ışl~• va.f 
lar isyan edeceklerdir. Fakat bu is- iğini ilan edeceksiniz .. ve, o andan i- t<>rsburg'da yerleşerek (Çar) a inti- J (Deva 



Glineşe 
Doğru 
• • 

ipekçilerin geni 
Çevirdikleri bu 
1'iir k çe yerli 

film Cumhuriyet 

bo !Jramznda l(Ös 

ferilecek 

• • 

.r: 

Yeni film 

Güneşe doğru film inde G ü z in 
r 

1 pek Film Stüdyolarında bu se-
ne (Güneşe Doğru) adında ta-

mamen mahalli bir mevzu üzerine 

yeni teknik ile memleketin en gü-

2el dekorları içinde bir film çevril -

rniştir. 

Bu filmde, baş rollerde Bnyan Gü

zin ve Ferdi Tayfur oynamaktadır

lar. 

Yerli mevzularla milli film sana-· 

yiimiz.i her türlü maddi ve manev1 

f edakiirlıklc:ra katlanarak yaşatmıya 
çalışan İpekçiler, bu sezon dünyanın 

en güzel filmlerini düblaj suretile 

göstereceklerdir. 

İstanbul halkının en çok sevdiği 

cLorel ve Hardi> komiklerinin film
lerinin düblajları kamilcn bitmiştir. 

Güneşe Doğru filmi 29 teşrinievvel 
Cumhuriyet Bayramında gösterile-

cektir. 
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• •• is ta 
çalan 

çöl di 

n k ını 

M sırlı 
• 

erı .. 
lstanbul ve Türkler çok hoşuma g·t~iı 

sizi çok sevdim, diyor 
• • 

Mısırll film yıldızı Tahi· 
yye Muhammet tayyare 
ile giderken, aşk hak
kındaki düşünceleri n i 

söyleyemedi, tayyare 
uçtu .. 

f Röportajı yapan : -ı 
~IYAZI ACUN 

Bu yaz &lvü bahÇ<!sinin Mısır
dan getirttiği Mı· sırın kıymetli film 

artistlerinden Ta
hiyye Muhammet 
ile otomobilde be
raber Yeşilköye 
gidiyoruz. 

Artistin gözle -
rindcki .sıcak he
yecan, biraz da 
korktuğunu his -
settiriyor. 

Altın İstanbul halkı-
nın danslnrilc ve cazibesilc çok hol şuna giden bu şirin artiste soruyo -

\
rum: 

- Niçin tayyare ile gidiyorsunuz? 
Acele etmeyin .. yarın trenle gider -
siniz ... 

Sanki kendini tayyare ile gitmek
ten menediyormu şum gibi biraz asa
bi, fakat sonunda tatlı bir bakış ve 
tebessümle sebebini anlatıyor: 

Tahıyye ıvıunmmaedin çevıralQI doktor ıerı ıoa 
(Tahiyye elinde top oton kızdır) 

/ ~viriyordum. Havalar çok sıcak ol 
duğundan, çölde geçen bazı sahne
leri sonbahara bırakmak mecburiyeti 
hasıl oldu. 

Film kumpanyasından acele üst
üstc dört telgraf aldım. Beni Mısıra 
çağırıyorlar. Mukavele olmasaydı, 

derhal gidecek değildim. 

ıı ı mınde• 

- Beni buraya Çağlayan gazino -
Film, evvela gazetecilere göste - sunun sahibi Bay Faruk Altın getir-

-....,,...,h1F" erdi Tayfur Güzin le beraber y e n i filmd e rilecektir. di 

ı=-a·k~ır-·t>ı·r~·· .. da·nsa·z ..... i;·ı·ı: ........ H'i'n·dii ....... :~1~:~.~v.~:~;,!~~~~r~:~~:~;: 
İstanbul çok hoşuma gitti. insan 

İstanbulda yaşadığı müddetçe, tatlı 
hayaller içinde yaşıyormuş gibi, her 
an taze ve neş'eli dakikalar geçiri -
yor. 

t~ anlata bıtıremezlcr. Ben de, ço-

111 i h ra ces inin karısı oldu 

l"eırh 
,ı_' l.f il donsözlerden 
"\:td acıına 
~ı/ Ycırı ~el beni efendim gön -
~fı~ er. l\J.: sabah sizi onda görmek 
~ ttı~l'rıtıu es, sizinle görüşmekten 

tır,tl~iste \,.tı. olacaktır. 
~ el ··~onrn 

aııso~ı .. k anr barlarından bi-
u eden Lucienne bü-

bir grup 

•• • • • 
Monmart 
de talihsiz 
Bir kızı, 

hindistana 
götüren ve 
Milyonla-

ra garke
den 

Devlet 
Kuşu 

• • ••• 

tün bir gece sefil bir barda danset
tikten sonra bitkin bir hnlde loca -
sında istirahat etmekte iken birden
bire gözlerini açtı. Karşısında esra
rengiz tavrile bir Hintli ayakta du
ruyordu. Lucienne Pariste şimdiye 

kadar hiç kimsenin nazarıdikkatini 
celbetmiyen fakir bir dansözdü. An
cak bir ekmek parası için danscder
di. Bardan bara dolaşır, bnzan da aç 
kaldığı olurdu. Lucienne oldukça 
güzeldi. İnce endamı, çevik ve mü
t enasip bacakları ile her nedense 
şimdiye kadar kimsenin nazarıdik

katini celbetmemişti. 
Esrarengiz Hintli sözüne devam 

etti: 
- Yarın sabah bir otomobil gele

cek ve sizi Altes'in yanına götiire -
cektir. 

Hintli bu sözü söyledikten sonra 
hürmetkarane bir tavır ile eğildi ve 
çekildi. 

Bu Altes kim oluyordu? Zavallı 
Lucienne bir müddet hayale daldı. Tahiyy e Merıoııı meCltn pro• 

Birkaç saat sonra bar kapısı önün- filden görünüşü 
de mükellef bir otomobil durdu. Lu- <'Ukluğumdanberi Mısırlıların dille
cicnne biraz sonra Hint mihracelPrin- rinde destan olan bu tarihi şehri gör
den Yuvrajade Mizor'un kardeşinin mek arzusunu bir an evvel gider -
yanında bulunuyordu. mek heyecanile, Mısırdaki işlerimi 

Yuvrajade Mizore Hint milyoner- bırakıp İstanbula geliyorum. 
leindendi. Parisli küçük artiste dedi l <Nil Gülleri) adında bir revü filmi 
ki : ... "11111111ıuııunıuı11uuuıuımu1111wulU&&llUUtlltt1110• 

- Madmazel, scnelerdcııberi ru
hu tamamen dansa temessül edebi
lecek bir kadın arıyordum. Sizi buna 
pek elvrişli gördüm. Benimle bera
ber Hindistnna gelir misiniz? Size, 
memleketimin danslarını öğretece

ğim ... 
Luchmne daveti kabul etti ve Hin

distaM gitti. Orada bir prenses gibi 
muamele gördü. Hint danslarını öğ
rendi ve az zamanda büyük bir isti
dat ye meharet eseri gösterdi. Mih
raccmin kardeşi tahmininde yanıl -
mamıştı . 

Luciennc bundan birkaç gün evvel 
Londraya gelmiş ve orada Hint dans
larını göstermiştir. Birçok dostları

nı, sıhhat, servet ve güzellik mabu
desi olan Lakshmi dansını seyret .. 
rniye davet etmiştir. 

Hint musikişinasların çnldığı u -
zun saplı gitar ve tabur nağmesine 
uydurularak yaptığı danslar çok tak
dir edilmiştir. 

Lucienne, Londrada bir gazeteci
ye demiştir ki: 

- Bundan böyle Hint dansların
(Devamı 6 ncı ıagf amızda) 

- 8cni iyi tanıyınız .. ben iki ka
dın dcmeğim ..• 

- Ya, Çiyle mi? Bilseydim, bir ar
kadaşımı beraber getirirdim ... 

- Seyahatinizi niçin tayyare ile 
yapıyorsunuz?. Tayyare yolculuğun
dan korkmaz mısınız? 

Simsiyah iri gözlerinde par1ıyan 
bir itimat ışığı sevince bürünerek: 

- Toros ekspresini kaçırdım. Mec
buren tayyare ile gidiyorum. 

Türklerden değil, ecnebilerden 
duydum. Türk tayyarecilerinin ida
re ettiği kanatlar, bu vakte kadar 
bozulmadan uçmuş ve uçuyorlar. 

Türk tayyarecilerinin idare ettiği 
bir tayyareye binmek fırsatını ele 
geçirdiğimden çok memnunum. Gö
rüyorsunuz ya, kat'iyyen korkmu -
yorum. 

Otomobilimiz asfaltta uçuyor. 
- Oooh! yaklaşıyoruz, değil mi? 

- Mısıra gidiyorum amma, film 
biter bitmez derhnl İstanbula döne
ceğim. 

- Film ne kadar bir zamanda bi
ter? 

- Azami on beş gün sonra İstan
buldayım. 

Za,rif ve çok güzel bir vücudü olan 
Mısırın bu dilber kızı şu nn ne ka-

Tahiyyenln başka bir pozl.. 

dar neş'eli ... 
Dudaklarından insanı kendine bağ .. 

lıyan tatlı gülüşleri hiç eksilmiyor. 

Sorduğum sualime: 

- Tercümei halimi size kısaca an
latayım, diyor ve kısa bir sükuttan 
sonra snn'at hayatını anlatmıya baş
lıyor: 

- Bundan üç sene evvel Portsa -
itte Amerikan mektebinden mezun 
oldum. 

Babam öldü. Ailemizin biricik mad-

di gelir membaı babamdı. Akraba -
)arın yardımma muhtaç olmamak 

için, benim çalışmam daha müna -
sip idi. Kü\üklü!;rümdenbcri dansı 

(Deflamı 6 ıncı say/ada) 

20 yll hafızasız 
yaşayan adam 

Büyük harptenberi hiç bir şey 
hatırlamadan na·sıl yaşadı?. 

Umumi Harp esnasında askere ldiyc kadar ölmüş biliyorlardı. Hayat 
gitmiş olan Ameriknlı Jozef Bi- sigortasındaki 2000 İngiliz lirası ka.I 

bo isminde bir genç bundan on do- dar tutan parasını da almışlardı. 
kuz sene evvel dimağı hastalanarak Jozef Bibo, kendisinin harp esnaSl\ 
hafızası yok olmuş, her şeyi unut - da yaralanarak hafızasını knybetti
muştu. Genç adam o zamandanberi ğini, fakat sonra aklı yerine gelerek 
nerede olduğu ailesince bilinemiye- başka bir isim altında şimdiye ka -
rek bütün Ameriknyı dolaşmış, bed- dar dolaştığını söylemiştir. Hntta Lo' 
baht ve serseri bir hayat geçirmiştir. Anjelosta evlendiğini bile söylemiş
Son gelen Amerika gazetelerinin ver- tir. 
diği tafsilattan anlaşılıyor ki, bilmi- Lakin Jozef Bibo, hnfızasmı tekrar 
yerek, sırf dimağının lıastalığı yü- nasıl elde ettiğini şöyle anlatıyor: MQ 
zünden böyle bir serseri hayat ge - tosiklete binmiştim. Bir kaza oldu. 
çirmiş olan biçare Jozef Bibo ahi- Bpşım şiddetle çarpıldı ve yaralandı. 
ren Knnadaya giderek orada oldu- Bu ikinci müthiş yara evvelkinin ye .. 
ğunu öğrendiği babasının yarana rine bende iyilikle netice verdi. Çün, 

!
gitmiştir. Jozef Bibo'nun bir babası, lkii, hafızamın tekrar yerine geldi -
bir de halası vardır. Bunlar onu şim- ğini gördüm.• 
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lstanbulun kalbi- f lstanbul Komutanllğı 
ni çalan Mısırlı -İstanbul Komutanlığı garnizonun- muhammen tuıarlan ilk temin•°'! 

1 HiKAYE 1 
İNKİSAR 

Yez~n: M. SUleyman Caoan 
ilanları 

Ço•• J dı.Jberı• da bulunan motörlü vasıtalar için sa- ihale günlerile ihale saatleri ve J1l ( 4 üncü sahifederı devam ) ·ıınit 
tın alınacak işletme ve temizleme nakasa şekilleri aşağıda göstcrı 

içine bakarak güldü: ( 5 inci sayfadan devam) malzemesinin cins ve miktarlarile tir. 
- Teşekkür ederim, beni mem - severdim. Mektepte de boş vakitle- l 

Cinai Mikdan Muham· ilk le· ihale hale MüoakasaŞ~ nun ettiniz. rimde dansla meo:gul olurdum. 
b. 'k · d'ğ" ıı kilo men tutan minatı günü saati Çimenlerin üzerinde ırı tır 1 1 Badya şehrinde idik, bir gece ti- - -

___ _,,.J_ 

iri güllerden b ir kaç tanesini alarak yatroya gitmiştik. o gece kararımı Sarı gaz 5555 500 ' 549 15-10-937 j6. 
uzattı: verdim: Bezin 28000 6820 

- Bakın ne güzel güller Bay Macit, - Artist olacağım.. işletme 
'hreiime 'te lktlbu hakkı ıınVıfuı:d"r 

Peltek peltek tekrarladı : Eyif ! 
Kapalı zarf 

buyurunuz, hiç olmazsa hatırlanma- Badya Tiyatrosu direktörlüğüne yağı 13 çeşit 4511 338 15·10-937 16.30 Açık eksi'lıtle 
mıza vesile olur. müracaat ettim, bana: Şartnameleri her gün öğleden ev- rile beraber ihale gününden en aS 

" Beni bundan sonra böyle 
Ustura Suat ı,, 

- Rica ederim Bayan Süheyla -Ne biliyorsun? dediler. vel komisyonda görülebilir. İstekli- bir saat evveline kadar teklif rnck. 
öyle söylemeyiniz. Siz benim her - Dans, dedim. lerinin ilk teminat makbuz veya mek- tuplarını Fındıklıda Komutanlık SS-
zaman hatırımdasınız. Provamı beğendiler. Şimdi üç se- tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tınalma Komisyonuna veı·mclcri. 

,5511• Süheyliı güldü: nelik artistim. üncü maddelerinde vazılı vesikala -

-Şark Malt Hulasası· 
iştah ve kuvvet ıçın en 

birinci il içtir 

- Bilmem ki... - Aileniz sizin artist olmanızdan 
- Dakın hava ne güzel, biraz gez- memnun mudurlar? 

mcz misiniz? Bizim köşke kadar gi- _ Hayır. Çünkü, onlar, mutaas-
der, döneriz. sıplırlar .. fakat, onları kim dinler?-

- Ah, ne iyi olurdu. Maalesef bu Benim san'at aşkıma kimse mani o
akşam İstanbul dan gelecek bir arka- ıaınaz ... 
daşımı bekliyorum. Bu gezintimizi _ Ne kadar film çevirdiniz? 
yarın akşam yapsak olmaz mı? Narin manikürlü parmaklarını sa-

- Nasıl arzu ederseniz. ıyarak: 
- Ben yarın saat altıda sizin köş- _ Doktor Ferhat, Sahra, Helmi, 

kün önüne gelirim. Şaban, Rod, Viydat ve şimdi de çe-
Genç adam Süheylanın elini sıktı: virdiğim Nil Gülleri filmile tam ye
- Çok t~ekkür ederim, Bayan Sü- d' 

ı. 

heyla, bilr,eniz beni ne kadar mem- _ Avrupa sahnelerinde oynadınız 
nun ettiniz. Yarın akşam bekliyo - mı? 
rum. - Londra ve Pariste geçen sene 

ikişer ay oynadım. Bu sene de Lon
drada Savoy r~vüsüne istediler, fa
kat, İstanbul ve Türkler çok hoşuma 
gitti. Onlardan ayrılmak benim için 
ıstıraplı lıiı tahassür olacaktı.. Bu 
sebeple bu kış Çağlayan gazinosun
da oynamak üzere bir mukavele de 
imzaladım. 

Bir an gözleri mavi Marmaraya 
daldı. Bir şeyler düşündii. Düşün -
düklerini şöylece anlattı: 

- Türk kadınları, dünyanın en 
bahtiyar kadınlarıdır. 

Siz de bizim gibi mutaassıptınız .. fa 
kat Atatürk Türk kadınlığını me
deniyet yollarına sevketti. .. 

İlk defa duyuyorum: 
Türk kadınından askeri tayyareci .. 
İnkı!Ubınızın biz Mısırlılar, hep 

1 tıayranıyız ... 

1 

••• 
Tayyare istasyonuna geldik. Ya -

1 nıımza, hayatın her sahasında acı ve 
tad görmüş güler yüzlü biri geldi. 
Bu zat: Belvü \'C Çağlayan gazino
larının s:ıhibi Faruk Altındır. 
İstanbulun temaşa \'e eğlence ih

tiyacını gayet fedakarane temine ça
lışan müsbet ve enerjik zatın güzel 
! ;kirlerinden birini fırsat bulmuş -
ken yazayım: 

• 
* . 150 

Muhabere I inci alayında birik - jpılacaktır. Muhammen kıymetı 
tirilmış olan tahminen 250 araba güb- liradır. İsteklilerinin 11 liralık illete

·ı bt' re ihale günü talibi çıkmadığından minat makbuz veya mektuplart c 
·~·e-ihalesi 10 gün uzatılarak açık arttır- rab~r belli günde ve vakti mua)J 

ma ile satılacaktır. İhalesi 30/Eylul/ ninde Fındıklıda Komutanlık SatıJl"2 . 651 1 

937 perşembe günü saat 14,30 da ya- alma Komisyonuna gelme1erı. <__.,,.,-

lstanbul Defterdarhğından : u 
Cins ve mevkii Muhammen bede 

Lira K. • --
Beyoğlunda Tom Tom mahallesinin Yeni çarşı cad
desinde Gatatasaray Lisesinin arka cephesine nazır 
dört katta dokuz oda ve!lair müştemilatı havi eski 
64 yeni 66 No. lı kagir evin tamamı. 2750 
BeyoA-lunda eski Hüseyinağa yeni Şehit Muhtar ma· 
tıalfesinin Akarca sokağında dört katta 6 oda vesair 
müştemilatı, terkos ve elektrik tesisatını havi eski 7 
yeni 5 No. Jı evin yarı payı. 950 
Boğaziçinde Bebekte Kız mektebi sokağında üç katta 
6 oda, iki sof a,örı ve arka cephelerde bdlkon ve dara-
cayı ıresair müştemilatı havi evvelce Maliye Şubesi 

olarak kullanılan evin tamamı. 2500 

Boğaziçinde Büyükderede eııki Servi yeni Uzun servi 
ve eski Kirkor yeni Sevimli sokaklannın birleştiği kö-
şede üç katta 9 oda, vesair müştemilAll terkos ve 
elektrik tesisatını havi 2 bölük olarak kullaoılabilen 
2,24 No.lı bahçeli evin tamamı. 1350 

Haydnrpaşada lbrahima~a mahallesinin ayrılık çeşmesi 
sokağında 302,25 M2 saha üzerine yapılmış önünde 
2 mermer sütunu bulunan eski 45 yeni 27 No.h kagir 
harap lbrabimağa Karakol binası parası sırf nakit vee 
rilecektir. 1500 

Beyazıttl\ eski Eminbey yeni Beyazıt mahallesinin eski 
Parmakkapı y~ni Kürkçüler sokağmda üstünde bir odası 
bulunan eski, yeni 16 No.Iı dükkanın 1536 hissede 160 
hissesi. 10~ 

Küçükpazarda Rüstempaşa mahallesinde Burmalı hanın 
• iı.st katında 10 No.lı odanın tamamı. 240 

Şehremininde eski Ereğli yeni Arpa emini mahallesinin 
eski ta Llı kuyu yeni Kuyulu pınar sokağında eski 52 
yeni 6~ No.h 17,50 M2 arsanın tamamı. (Beher metre 
murabbaı) 

Beyoğlunda eski Tatavla yeni Kurtuluş mahallesinin çeşme 
merdanı sokağında eski 46 yeni 44 No.Iı 22,5 !vf'! karakol 

3 

00 

00 

00 

oo 

20 arsanın tamamı: (P11rası sırf nakit verilecektir) beher M2 1 
Yukarda cins ve mevkileri yazılı emlak hizalarındaki muhammell 

bedeller üzerinden açık artırma usuliyle ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır'· 
Çocuklar1n diflerlnln kolayca çıkmasına, 

kemiklerinin kuvvetlenmesine, çocuk 
emziren annelerin sUtUnUn ço· 

ğalmasına yardım eder. 

İstanbulda profesyonel bir tiyatro 
mektebi açmak ve A vrupadan mu -
allim getirmek istediğini bir gün 
bana söylemişti. Bu fikrini ne za -
man tatbik sahasına koyacağını sor
duğum \•akit şu cevabı verdi: 

P ıa•• lskkli;erin ve tediye şeraitini öğrenmek isteyenlerin 11-10-937 a · 
l5:"-lesi Jı!°Ünü -saat 14 de % 7,5 pey akçelerile Milli Emlak M D. de toP-

Bilumum eczanelerde bulunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti için 12 muhtelif cins, üı.erine 

60.000 adet sıhhi afiş bastırılacaktır. Kağtdı veka.lelce verilecek olan 
bu afişlerin tabiyesi kapalı zarfla eksiltmeye konulınuştur. 

1 - Eksiltme 6-10-1937 Çar~amba günü saat 15 de Ca~aloğlundıı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyond~ 
yapılacaktır. 

2 - Muhıımmen fiat (9000) liradır. 
3 - Muvakkat teminat ( 675 ) liradır. 
4 - istekliler şartname ve afişleri her gün müdürlük mutemctli· 

ğindc görebilirler. 

5 - lsteklilcr cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 No.lu 
kanunda yazılı \•esikalarla muvakkut teminat vezne makbuzu veya 
banka mektubu ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklifleri 
hnvi mektupların komisyona vermeleri (6251) 

Beyoğlu Kadastro Direktörlüğünden : 

Dünya mt,selesi 
( 4 uncü sngfadan devam l 

hiç bir diplomasi manevralarla ört
bas etmek kabil değildir. Konferan
sı İtalya ve Almanya iştırak etme
dikleri takdirde bile İtalya harp ge
milerinin haydutça hareketlerine bir 
nihayet vermek hususunda tedbir
ler almaklığa bütün imanlar bulun
duğu muhakkaktır. 

Fransa ,.e İngiltere kendilerini, 
müstcmlekelerile bağlayan Akde -
nizde emniyetin idamesile herkesten 
fazla alakadar olduklarındandır ki 

Beyoğlu Kazası yeni katip Mustafa Çelebi mahallesinin kadaı:tro 
işleri bitirilmiştir. Bu mahalleye ait şimdiden askı cetvelleri ilan tari· 

T böyle bir konferansa çağırmakta hindan itibaren peyderpey aksim civarında bekar soka~ında 14 No 
önayak oldular. lu apartmandaki Kadastro dairesine ve planları da Sultanabmette 

Fransa ve İngilterenin bu teşeb -Tapu dairesinde Beyoğlu Kadastro Fen Bürosuna asılmakdadır. Ala. 
büslcri ne İtalyanın, ne de Alm'1n -kalıların askılan ve planlan takip ederek itirazı olanların askı ve 

ilSn tarihlerinden itibaren iki ay içinde Sultanahmette Tapu daire. yanın hoşuna gitmiştir. Akdeniz kon
feransının çağınlmasına dair fikir-sinde Bcyo~lu Kadastro Müdürlüğüne müracaat lan ilan olunur. (6515) 
1 

. rta 
1 

R d dclı 
enn o ya atı ması oma a -

- Bizim memlekette yerli artist 
maalesef yok. Sebebi de onları ye
tiştirecek mektepler yok. 

Belki gelecek sene ben bir mektep 
tesis edeceğim. Eğlenmesini çok iyi 
bilen halkımıza, on, on beş sene sey
rettiği veya sesini dinlediği artistle
rin fevkinde yeni artistlerle: Türk 
sahnesini zenginlcştireceğim. 

Tahiyye Muhammedi Mısırdan ge
tiren Day Faruk'a Çağlay<ın'ın bu 
kış nasıl bir kadro ile açılacağını 
sorduğumda şu cevabı verdr: 

' Yeni ve kıymetli müzisyenlerle A\'· 
rupadan, Mısırdan artistler getiri -
yorum. Dolgun bir kadro ile teşrini
evvel on bcşde Çağlayanı açacağız ... 

••• 
Artistin tı.:ıyyarcye topu topu iki 

bavulu konunca hayretle sordum: 
- Hani 24 bavul eşyanızın olduğu

nu söylemiştiniz? 
- Ben sizc temelli Mısıra gidiyo

rum, demedim ki ... Eşyalarım bu -
rada. 

Aşk hakkında fikirlerini soracak
tım. Tayyarenin kalkma saati geldi. 
Tayyareye hindi. 

- Türkiye'ye tekrar geleceğim. 
Derken tayyarenin gürültüsü onun 

tatlı sesini kaybettirdi ve bir an son
ra d.ı tayyare mavi semaya doğru ha
valanarak uçup gitti. 

NİYAZİ ACUN Ünı.versı·te A Ek . p k 1 şet uyandırmıştır. Bunun üzerine t-rttırma, sıltme ve azarlı talya, Fransa, İngiliz iş birliğine m!-

Komisyonu ilanları ni oımak için elinden geleni yapını- Fakir bir dansöz 
---------.:ı------------··-------• ya başlamış, liıkin bütün bu teseb - (5 inci soy/adan d~CJcm) 

Edebiyat Fakültesindeki alçı lavanlnnn sökülerek yerine ahşap büsleri boşa çıkmıştır. • dan başka bir dans yapmıyacağım. 
ta\•an ynpılma işi 30-9-937 perşembe günü saat 15 de Üniversite Sovyetler birliği Akdenizde SPy- Yuvraja, Hint danslarını bana gö~ 
Rektörlüğünde pazarlıkla ihale edilecektir. 663 lira 76 kuruş keşifli rüscfer cmniyetinhı idamesile cok terdiği gündcnberi vücudüm 

0 
dans-

bu işin muvakkat teminatı olan 50 liranın ihaleden evvel Üniversite aliıkadardır. O kendi gemileri~in lar için yapıldığını anladım. 
veznesine yatırılmış olması ve laliplerin 500 liralık bu gibi işler yap.o himayesini temln edebilir. Sovyet-

d · J t b 1 B d ı k o· k - ı - d Paristen uzak yaşadığıma asla mü-tığına mr s an u a~m ır ı ıre tor üğun en vesika alması 14. lcr birliği kendi banş siyesetine is-
zımdır. Keşif şartnamesı hergün Rektörl_ükte görülür. (6328) tinaden konferansa io:tiraki kabul et- teessif değilim. Ben artık Lusyen 

~ değilim .. Lakshmi'yim. ·sıhhat, ser-ista n bu I Defterdarhğından : tiği .gib~ . Akd~nizde seyrüseferin vet ve güzellik mabudesi... 
.. · - dd" h . . . . • emnıyetını temın edecek her hangi ı~~~~~~~~~~~~~~~ Yenikapıda Dulbentçı Husame ın ma allesının Hısardıbı solcağmda b" t db" d ım· d h ı; -

· · b" · ·k d • d d ı - 1 ır e ıre yar ım e ıye e azır- •• 
Orman • d:ıresı~e. ıtışı enız c:n _o ~a arsa uç yı müddetle ve dır., Ozür dileriz 
yılda ikı yuz ellı lıra muhammen kıra uzermden açık arttırma usulile 

kiraya verilecektir. isteklilerin \e tediye şeraiti ile diğer şartlannı Ertuğrul Sadi Tek Yazımızın çokluğundan " 6 ölü 
0-"'reomek ı"steyenlerin 11-10-937 Pazartesi günü saat on dörtte 01

0
7

1
5 be var., adlı tefrikamız ile müsaba. ı. ı• Bu gece (Be k) bah~sinde, yarın 

Pey akrelerile Millt Emlak Müdürlü"'ünde toplanan Komisyona ael· ka neticesini bugün koyamadık • 
., .- • gece Suadiye plajında (Donanma ôziir rlilerir.. 

meleri. (M.) (6520) gecesi) 

laııan komisyona gelmeleri. (M.) (6519) ,_,A 

SATIŞ ILANı· 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Fatma Rana tarafından Vakıf Paralar idaresinden 24871 ikraz il~~ 
marasile torç alınan p:ıraya mukabil birinci derecede ipotek göster& 
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına knrar verifell 
ve tamamına ehlivukuf tarafından 1681 lira kıymet takdir edilıDİş 
olan Knyden Beyoğfonda çukur mahallesinin kara kurum sokağtrıd• 
eski 18 yeni 33 kapu ve 363 Ada ve -10 Parsel numaralı ve ebli\flJ" 
kuf raporuna göre Hcyoğlunda Kamerhatun mahallesinin Karna~ 
sokağında yeni 33 numaralı şarkı yol, ~imali 39 numara, garbi 
cenubu 41 numaralı evlerle mahdud bir evin ev.saf ve mesahası ~ 
ğıda yazılıdır: bit 

BODRUM KAT : Zemini malta döşeli bir mutbak çamaşU'lık, 
taşlık, merdiven a.ltı, bir aralık, bir oda. 

ZEMiN KAT: Zemini mermer antre bir sofa üzerine iki oda bir dol~ 
HIRINCI KAT : Bir sofa üzerine biri şahnişli iki oda, bir he~A. atı 

yük, iki dolab, arka odada demir üzerine ahşap döşemeli tarasd 
ibarettir. 

EVSAFh Binanın beden duvarları kagir ve dahili ak~:\mı ahşapdı~ 
Elektrik tes'satı mevcu<ldur. Bodrum ve zemin kat pencereleri delO 
parmaklıklıdır. içi tamire muhtaçdır. 
MESAl;ıASl : Umum sahası 58,00 mt!lre nıurabb:u olub bundaıt 

3,00 metre murabbaı aydınlık geri kalam binadır. 

Yukarda lıudud,evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün tıınamı ·~ 
P . -ü••· arltırmaya konmuş olup 1-11-937 tarihine rastlıyan aznrtesı gun 

t rııı• 14den 16ya kad:ır Ye:ıi postahane binasındaki dairemizde açık art 1 ~ 
ile satılacaktır. Arttır:na bedeli muh:ımmeo kıymetin % 75 ini buldll ~ 
takdirde gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edi'ccek, 8~ 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırına 

0 
beş gün müddetle temdid edilerek 16°11-937 tarihine rastlaY~ 

k . d . • d "k" . k •' -Salı günü snnt 14 den 16 ya ·adar yıne aıremız e ı met açı lll" 
tırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayri menkul en çok ar 
ranın üzerine ihale edilecektir. o 

Salış pe~indir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel mu~am~, 
kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi \•ermeleri veya mılll 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

B · ·ı ı b l d" •t t · · t nzı·r·ıye ve dellalitr:_ iı ikmış vergı ere e e ıycye nı en vırı ye, a .. • 
resimleri ıe Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik 
viz bedeli müşteriye aittir. ..

11
dl 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 u IJ
fıkrasıncıı, bu ga) rımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer •· ·ı 

kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile ',8cıı 
·rba \'e masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden .1 'halde 

20 gün içinde evrakı müsbitclerile bıldirmeleri icabeder. Aksı daıı 
hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşınas;; ıa
hariç kalacakları ve daha fazla nıalümat nlnıak isteyenlerin ı. ıo-9 ol•' 
rihinden itibJren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak ili' 
arttırma şartnnmesile 934 15981 numaralı dosyasına müracaatJar& 
olunur. (6535) 



7 - S O N T E L G R A F - 26 EJIOI 1937 

ı;;.;:.: 1 ıı:::ıııı:r.:uıı::ı::mıı::: ~ıııı:ıııııııııııımıııııııııı 
48 -

i dakika süren m'!nare-Belgrad muhteliti ile istanbul 
e e ar aros dehk güreş takı arı dün Ta s·~ 

Oni 

___ o_ld_u_! _ sta yomu a şılaş 
R.Quf kaplanın Şiregi bombardıman effiği gece 

donanmaya gönderdiği şif re mi ikinci harbin Masta/ a rakibini 3 dakikada tuşla gendi: 
kaybolmasına sebebiyet verdi?. Yaşar da tuşla bir galibiyet kazandı. 

Mondros muharebesinin iç yüzü! •• 
,_ [Bugün de B .. . . C ·z 

-· 
72 kilo - Saim - F~şer: 
Hakem: Gospodin Rittar. 
Her iki güreşçi de güzel güreşiyor. 

Güreş 5 nci dakikaya kadar müte -
vazin cereyan etmekle beraber Sa
imin biraz daha çok hücumuna şahit 
oluyoruz. 

l'l:apı asra suvarısı emı 

ne,,. 4;.ın beyanatının son kısmını 
'lıat e_ ıyoruz. Cemil kaptan beya -

ı ıle t ·1 birrok .
1 
anrıc ve efkarıumumiyeye 

iJıaaı ı şaatta bulunmU§ oldu. Bu. 
kıııı ~arşısında cevap vermek hak-
11ıtth alakadarlar tabii olarak daima 
• afcıza ediyorlar.] 

<ıe; liatnidiyenin kendi başına Ak
boın~e açılması, Yunan limanlarını 
lerfııi:rdırn~n etmesi, ticaret gemi
qtni naklıyatını durdurması tevali 
lİlU §. olsaydı belki Yunan efkarıu
A_..._~ıyesindeki galeyan artar, Yunan 

·•ııra1 ·1 
lfüıl 'k ı 1 e hükumet arasındaki ger-
hası_1 alevlenir, Averof her ne ba
~alana olursa olsun Hamidiyenin ya
bı.ı b~rnasına memur edilirdi. Fakat, 
~aten za~an meselesi idi ve .• haki
~h efkarıumumiyede galeyan ve 
bağr.~d~Yandırabilecek bir faaliyete 

ı ı. 
E:fNct MUHAREBE VE 

liaın~·İRALIN İTHAMLARI 
••<ıra ıdıyenin Şıra limanını bom
lİlicl · ıtnan ettiği gece donanma, Hn
~ea;~eden bir telsiz aldı. Bu telsizin 

ı şu idi : 
tAfid·zr 

lii~ze . ı ı açıklarındayım. Cepane-
ti ... ttnıde yangın çıktı, imdat iste-.,,,) 

~e~ RAUF 
ile n ger bu şifre kommodor Ramiz 
bıı~ b~Uf Bey anışında kararlaştırıl
'l'utk ır şifre im.iş ve İngilizceden 
<lığı ~eye tercüme edildiği vakit al-

11'\ana şu imis : 
'J\ve j • l>Otıa ro Mondrosta tamirdedir. 
J\nı~nıa. Akdcnize açılabilir.> 

l'ncsc ıra1 Ramiz bu şifreyi alır almaz 
h l'rıe~et ve saadet duyguları içinde 
v~di donanmaya hazırlık emrini 

C~e . 
~ tlık gemılerde hummalı bir ha-
ile }· vardı ve herkes şevk ve çalfıki 
€E-tnı~Pa:ağ.ı işler için hazırlanıyor, 
l"r . er ıstım tutuyorlar bütün is-
l.kıa1;1~I7~iyordu. Bütüd bu bazı;
~" tıi 6 tı:ıldikten sonra sabahleyin, 
~b~ı :Kanunuevvel 328 cumartesi 
~::ı haı· saat altıda donanma dört fır
~<.tı çı~nde ve prova hattında Boğaz-

1\i tı. 
Jt Otıdr 1:t ba 

1 
osa doğru tam yolla hare-

~1 ~ aınıştı. 
? ff ecıdiye kru .. .. ·v·· b M elin vazoru, ~uz aşı .ı u-
~~Hc kumandasında olduğu halde 
l'l,tı 6 ~.eınur edilmiş ve .. donanma

.. ııl il" . . d 
<'\~ta "rısın e seyre başlamıştı. 
J\rrı· ALIN KEYFİ KAÇIYOR 

~lılİl~~lin ~.abah keyfi yerinde idi. 
: 1bi §aka koprüsünde her zamanki 
a l'leş•eı8lar ynpıyor, gülüyor, etra-
tf0lld er saçıyordu. 

~~ ltaa::s•a on beş mil bir mcsa!e-
ll' hat k sokulmuştuk. Etrafta hiç 

to~ St:ı~· •Ct. Ve faaliyet yoktu. Deniz 
{ ~llasın~ndı. Hatta Boğazdan çıkış 
erl'Gl> ita Eşekada1arı önünde bizi 
~i bile açan iki düşman destroyeri-
~ıt a tınutmuştul<. 

: ldiğin~ vgeldi, Mecidiyenin geriye 
tdıık e Barbarosa sokulduğunu 

1 ~~Cid· 
~bligi ıye megafonla Amirala şu 
,\>,. ~apıyordu · 

041 "'na71 • 
l ltğu h donanması bll§ta Averof 
ııcıı,.,, alde Mondros'tan çıkmak-
~l.l h 

h aber . 
h etraf gelır gelmez Amiralın, 
tii de bo~ ~erpiştirdiği şakalardan, 
tı l'tıtıcın °1 saçtığı neş'e ve tebes-

~· <:erre k d 
~ n-d<! a ar eser kalmamış-

1.tlh,~ n Ye'se düşmüştü birôcn 
S ~Ve t ' ~ "tıki • . elaşlanmıştı 
<ı~k ıcını k · 

ııtıa 1rı§ın1 d avrayan bir ıstırabın 
ttrar ışarıya vuruyormusça-

' ındak·ı • ~ Cölii 1 ere yüksek sesle: 
~tığıtı.ı. ~or musunuz şu Raufun 
'~or u· e Yapacag"ız şimdi? ' , a ... 

tıli ~ttıe _ve ediyordu : 
ln..'

1
· Cördu"k .~vcrof tamirde değil -

~r nuz .. 
~.. mu başımıza aelen-

tıııa ~lükeun b 

l'lıla,l" va dYarattığı ve doliurduğu 
r ır O b 

· da bu ilhamı du-

- i 

. --
Cemll Kaptan : Basra 

süvarisi iken 

yanlardan mıydı, neydi bilmem? •• 
durmaksızın çırpınıyor : 

- Hay Allah kahretsin. Aldatıl
dım. Ne yapacağız şimdi. Hiç te ha
zırlığımız yok!.. 

Diyerek dövünüyordu. En son, 
Amiralın bu tuhaflığına isyan eden 
S'?yir zabiti Yüzbaşı Şcyket, ilk ola
rak etraftaki sükfıtu yırttı : 

- Am.iralım boşuna telfış ediyor
sunuz. Artık harp önüne geçilmesi 
mümkün olamıyan bir hal almıştır. 
Harp etmiye mecburuz. Emir verin 
de donanma harbe hazır olsun .. 

Dedi. Amiralin etrafında bulunan
lar da başka çare olmadığını söylü
yor ve ayni tavsiyeyi yapıyorlardı. 

Her geçen saniye zarardı. Nihayet 
Amiral da: 

- Evet.. 
Demeye mecbur oldu ve emrını 

verdi. İşaretler çekildi, donanma 
prO\·a hattına geçti ve.. limandan 
çıkışını ikmal etmiş bulunan düş -
man donanmasına muvazi bir seyir 
tal ibine başlandı. 

MUHAREBE VE .. FELAKET 
Bu hareketten bir saat sonra idi. 

İki taraf borda hattınd:ı muharebe
ye başladılar. Barbaros birinci har
bin, yani İmroz muharebesinin vcr
dıği manevi kU\·vetle ilk mermiyi 
SPkiz bin metrede iken A verofun ü
Z!'rine fırlattı. Bunu ikinci ve üçün
cü mermiler takip etti. Fakat, Avc
rci ta Barbarosun ateşine cevap ver
mekte gecikmedi. Birinci salvoyu 
gör.derdi. Ancak, bu hedefi aşmıştı. 
Baı barostakiler düşman topçularile 
alaya başlamışlardı: 

- Hala mı acemilik? .. 
Diyorlardı. İkinci salvoda Avero

Cun mermileri 50 metre kadar kısa 
rlüştii. Fakat, üçüncü salvoda felA
ket başladı. Barbarosun ~vertesi, 
bir an içinde cehennem ateşine uğ
ramış, yer yer kan dereleri belirmiş-
i. Daha sonra, bu cehennem ateşi1 

gemiyi büsbütün kavramı5, alevli, 
ölümlü ve kanlı bir sahnenin dur -
rr12dan değişen dekorlatı, bakan göz
leri tedhişe başlamıştı. Güverte yı
kılıyor, parçalanıyor, direkler dev
rı1iyor, zırhlnr deliniyor, top taret
leri uçuyor, kafalar, vücutlar, ayak
lar, kollar pnrçalanıyor, havalanı -
yordu! 

Bu muharebe ve bu .. facia ancak 
on iki dakika sürdü ve otuz beşe ya
kın isabet alan ve tam manasile bir 
harabeye dUnen Barbaros, Amiralın 
emrile: 

- 16 kerte dönüş ve Boğaza tam 
yolla yürüyüş! 

İşaretlerini çekti. 
Artık kaçıyorduk. 

Fakat, düşman donanması, bizim 
f mrozda yaptığımızın tam tersine 
Osmanlı donanmasını kovalamayı 

biliyor, kaç:an Barbaros her yeni i
sabet1e bordalarında yeni bir deli
ğin açıldığını hissediyordu. 

öuyuyor ve .. neler düşünüyordu? .. 
Nihayet, daha öyle feci bir an gel

'di ki, Amiral, Turguda : 
- Barbarosun yerini al.. 
Emrini verdi ve düşman filosu 111 

nun ateşli takibinden yakasını an • 
cak kara toplarının himayesine gir
Cliği ande kurtarabildi. 

O da, bütün donanma da! 
MES'ULİYET 

Mes'uliyet bahsine gelince, bunun 
için söyleyebileceğim söz yalnız şun
lar olabilecektir : -' 

Bir: Rauf kaptan müstakil filo • 
tması ile Averofun üzerine saldır .. 
mamakla hata etti. 

Dünkü Belgrad· isten bul gt..lreş macıarınaa 
lstanbul takımı 

İki : Amiral, düşmana hücum ve 
onu takip etmemekle ikinci harpte 
bunun cezasını bütün donanmaya 
çektirdi. 

Dün Taksim Stadyomunda !stan.. Üçüncü güreşte de bence Yugos -
bul ile Zagrep-Belgrad muhteliti a- layı kazanmıştır. 

rasında güreş müsabakaları yapıl - İLK MÜSABAKA 

Üç : Rauf kaptan, Hamidiyeyi tek 
başına Akdenize çıkarmakta yanıl
dı ve .. gönderdiği şifre ile de Osman
lı donanmasının gafil avlanmasına 
sebep oldu. 

Dört : Amiral Ramiz ikinci harp-
te mağlUp olmıya hem hazırlıksız 

mıştır. 

Maçın organizasyonu berbat de -
necek bir şekilde idi. Saat 3 de baş
lanacağını zanneden seyirciler, gel
dikleri zaman minderin daha yeni 
kurulmıya başladığını gördüler ve 
bir saat beklemek mecburiyetinde 

kaldılar. Sonra bu sütunlarda bir 
meseleden daha bahsetmek istiyo • 
rum. O da, hakemlerimizin biraz da
ha dürüst olmalarıdır. Vakıa hakem 
kanaatine göre hüküm verir. Verir 

!
çıktığı, hem Averofun tamirde oldu
ğuna inanarak çıktığı, Hem de o ta
mirin yapı1masına kadar beklediği 
ve donanmayı da beklettiği için ha-
ta etti !. Amma, mesela ilk güreşen Yugosla-

Üst tarafını varın siz kıyas d. vın sayı hesabile galibiyeti fişikardı. e ın. 
İkinci güreşinde Yaşar oyun yap-

Yarın mak isterken iki omuzu üzerine düş
tü. Buna çok canı sıkılan halk, bu h:ı

M ecidiye süvarisi Muzaffer kap - beri beklerken spikerin Yaşarı tuşla 
tanın hatırasını 11eşredeceğiz. galip ilan etmesine çok hayret etti. 
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.. A i in KenanG 

Mogolyak - Hasaıı Tahsin. 
Hakem, Yugoslav. 
Yan hakemleri: İsmail, Kema1. 
Güreş, ilk beşinci dnkikaya ka -

dar müsa\"'İ cereyan etti, Hasan Tah
sin bir hamle yapayım derken az da
ha alta düşüyordu. YugoSlav Ha -
san Tahsine çelme takarak aşağı dü
şürdüyse de hakem bizimkini ayağa 
kaldırdı ..• İlk 10 dakika berabere. 

2 nci 10 dakikada bizimki altta, 

İlk on dakika berabere bitiyor. İ
kinci 10 dakika Saim altta güreşi • 
yor. Dakikalar iforlcdikçe Saimin 
yorulduğu gözüküyor. Neticede Saim 
sayı hesabile galip. 

79 kilo - Ankaralı Hüseyin - Kıs. 

Orta hakem: Yekuşiş. 
:Yan hakemleri: İsmail. 
Kışın kilosu, 2 kilo fazla, Hüsc

yinin 2 kilo düşük. Yani iki müsa
bıkın arasında 4 kilo fark var. Bu da 
Yugoslav Kışın lehine. Bu bö) le ol
duğu halde Hüseyin daha iyi çalışı
yor. İlk 10 dakika berabere bitti. N~ 
ticede Ankaralı Hüsc>yın 20 dakika
da sayı hesabile galip. 

87 kilo - Mustafa - Mcsucr. 
Orta hakemi: Gospodin Ritter. 
Daha ilk dakikalarda Mustafa hü-

cuma geçti ve az daha tuş yapıyor
du. Bu arada kendi oyunile tuş dahi 

oluyorduysa da kurtuldu. 2 nci da -
kikada Mustafa güzel bir hücum 
yaptı ve Yugoslava tuş dahi yaptır
dıysa da minderin dışında olduğun· 
dan sayılmadı. 3 üncü dakıkada l\1us-

Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, bat ı1 ve diş ağrllarından koruyacak en iyi llAç budur 

-- İsmine dikkat buyurulması -- 1::3eıgrad güreş taKımr 

fstanbul 
SATIŞ ILANI 
Dördüncü icra Memurluğundan : 

Ahmet ve Ayşe tarafından Vakıf Parl\lar idaresinden 24929 ikraz 
numarasile borç alınan paraya mukıtbil birinci derecede ipotek gös.. 
terilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamamına ehlivukuf tarafından 723 lira kıymet takdir edilmiş olan 
Yenibahçede Keçeci piri mahallesinde, Tekke sokağında eski 32 ye· 
ni 50 numaralı sağ tarafı Hacı Tanaş vereselerinin Bostan aralığı sol 
tarafı Mehmet Halit ile zevcesi Huriyenin hane ve bahçesi, arkası 
yine Mehmet Halit ve zevcesi Huriyenin bahçesi, önü tekke sokağı 
ile mahdud ma:ı bahçe bir hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

ZEMiN KAT : Gömülü küpü olan bir malta döşeli aralık, bir sofa, 
bir hela, bir oda, bir mutbak 

BiRiNCi KAT : Bir koridor üzerinde iki oda ile bir bel! ve sofa. 
dan bölünmüş diğer bir oda ( odalarda yük ve dolab vardır ) dan 
ibarettir. 

UMUM1 EVSAF : Binanın zemin katı kagir üst kat abşapdır. için-
de elektrik tesisatı mevcuddur. 

MESAHASI : Tamamı 75 metre murabbaı olup bunun 54 metre 
murabbaı bina, bakiyesi bahçedir. 

Yugoslav oyun yapmak istiyor. Fa
kat muvaffak o]amıyor. Neticede 
Hasan Tahsin sayı hesabile galip 
geldise de buna bütün halk şaştı. 
Zira Yugos1avın sayı hesabile galip 
geldiği zannediliyordu. 
Yaşar -
Hakem, Yugoslav. 
Yan hakem1eri: İsmail, Kemal. 
İlk anlarda Yaşar hücum ediyor. 

Yaşar, bir sa1to yapayım derken kem
di oyunile az daha kendi gidiyordu. 
Nihayet Yaşar 2 dakika 51 saniyede 
tuşla galip füm edildi. 

Mersinli Yahya - Pangras: 
İlk dakikalar müsavi. Yahya Yu

gosla\tı altına a1mıya muvaffak ol
duysa da sonra alta düştü. Ve biraz 
sonra da ayağa kalkmıya muvaffak 
oldu. 7 nci dakikada Yahya yine al
ta düştü. 

8 nci dakika iki müsabık da ayak
ta. İlk on dakikada Yugoslav galip, 
ikinci on dakikada Yahya altta. Yu
goslav daima hücum ediyor. Netice
de 20 dakikada sayı hesabile ekse -
riyetle Yahya galip. Dün Yahya has
ta olmasına rağmen iyi bir güreş 

yaptı. 

tafa hep üstte çalışıyor \'e daima fa. 
jk ve nihayet 3 dnkika 58 _aniycde 
Mustafa tuşla galip. 
Ağır - Samsunlu Ahmet - Vesis. 
İlk 5 dakikaya kadar müsavi bır 

şekilde cereyan eden oyunun 6 ncı 
dakikadan itibaren Samsunlu daha 
ağır basmıya başladı. Serbest güreşi 
daha iyi ) apnn Samsunlunun ala -
franga güreşe daha ~eni başladıgı 
görülüyor. 
Güreş, Samsunlu Ahmedin mut • 

tasıl hücumlarile devam etmi. ve ne. 
ticede Samsunlu Ahmet sayı hesabi· 
le galip gelmiştir. 

Bu.günkü güreşler: 
Bugün Taksim Stadyomunda saat 

16 da İstanbul - Atina arasında gü
re!i müsabakaları cereyan edecek, İs 
tanbul takımı şu şekilde çıkacaktır: 

56 kilo - Kasımpaşalı Emin Bü· 
yük Akan. 

61 kilo - Yaşar Erkan. 
66 kilo - Kasımpaşalı Em·er Kı. 

lıç Arslan. 
72 kilo - Saim. 
79 kilo - Hüseyin. 
87 kilo - Mersinli Ahmet. 
Ağır - Çoban Mehmet. 

Yukarda hudud,evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup 1-11-937 tarihine rastlıyan Pazartesi 1 ünü saat 

14den t6ya kadar Yeni postahane binasındaki dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttır:n:ı bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek 16.11-937 tarihine rastlayan 
Salı günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık art. 
brması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayri menkul en çok arttı .. 
ranın üzerine ihale edilecektir. 

- ____ _.__ __ 
Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 

kıymetin % 7,5 u niıbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etm~leri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye. tanzHiye ve dell!liye 
resimleri ve Vakıf icarcsi satış bedelinden tenzil edilir. 20 sendik ta• 
viz bedeli müşteriye aillir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 Ün\JÜ 

fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diA"er ala. 
kndaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım vo fi usu.sile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi baldo 

Bilmem, bu anlarda Amiral Ramiz 
İmrozda milletine bağışladığı Yu -
nan donanması hakkında ne hisler 

hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 1· 10.937 ta• 
ribinden itibaren herkesin görebilmesi için açık balunduruJacak olaıı 

arttırma ıartnımesilo 935/56 numaralı dosyasına müracaatları ilan 
olunur. (6534) 

61 kilo macından heycanıı orr daklKa 

,.. 
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Harici Askeri Kıtaatı ı 
ilanları 

740,000 kilo oduna verilen fiat gali 
görüldüğünden yeniden kapalı 7..arf
la eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 

edilen bedeli 16,650 liradır. İlk temi
natı 1284 lirn 75 kuruştur. İhalesi 5 

Birincite~rin 937 salı günü saat 10 da 
Erzincanda Tümen karargahındaki ~--a.-..;::...-..-.,,.._,,,,.----.....,.-----:~~...-.ı!I~~ 

Askeri Satınnlma komisyonunda ya·· L-=-=-~~-_:_L......._:1:~~~~~~1&11-
pılacaktn·. Şartnamesini görmek is
teyenler her gün parasız alıp oku -

yabilirler. İstekliler ihale günü Te

cim Odasında kayıtlı olduklarına 

dair vesika ibraz edeceklerdir. Ka

nunun 32, 33, 34 maddelerindeki c
sasata uygun olarak isteklilerin ve

recekleri teklif mektupları 5/10/937 

günü saat 9 a kadar Erzincanda Tq
men karagfilıında Askeri Satınalma 

komisyonuna vermiş veya posta ile 
göndermiş olacaklardır. dl2 .. c622fh 

* Bir milyon iki yüz bin kilo oduna 
talip çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfln eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 27,000 lira ilk te
minatı 2,025 liradır. Eksiltme 5 Bi
rinciteşrin 937 salı günü saat 16 da 
Erzincanda Tümen karagfıhındaki 
Askeri Satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnameyi görmek is -
teyenler 135 kuruş mukabilinde Er
zincanda Satınalma komisyonundan 
alabilirler. İstekliler ihale günü Te
cim Odasında kayıtlı bulundukları
na dnir vesika ibraz edeceklerdir. 
Kanunun 32, 33, :!4 maddelerindeki • 
esasata uygun olarak isteklilerin ve
recekleri teklıf mektuplarını 5/10/ 
937 günü saat 15 c kadar komisyon 
başkanlığına verilmiş veya posta ile 
göndermiş olacaklardır. c413ı c6227~ 

* Kapalı zarf1n ihale edilecek olan 
740 ton oduna verilen fiat pahalı gö-

rüldüğünden yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin edi-

len bedeli 16650 lira ilk tcminııtı 
1284 lira 75 kuruştur. Eksiltme 5 bi
rinciteşrin 1937 sah günü saat 11 de 
Erzincanda Tümen kararg~hındaki 
As. satımılma komisyonunda yapı

lacaktır. Şartnameyi görmek h.te · 

yenler he>r gün komisyondon para
sız alıp görebilırler. fstcklılcr ihak 
günü Te>cim ve Endüstri Odasınd:ı 
kayıtlı bulunduklarına daır vesikn 
ibraz edeceklerdir. Kanunun 32. 33, 
34 madd<'krindcki evsafa uygun ola
rak isteklılerin teklif mektuplarını 
5/10/1937 saat 10 a kadar Tümen ka
rarg:ıhında As. S·llınalma komisyo· 
nuna vermiş veya göndermiş ola -
caklardır. (415) (6229) 

* 

.. 
, 

KARADA-

Maarif Cemiyeti Lis si 
1937·38 Derıı yılı Tedrisata yeni yaptırılan t<o!ej binasında başla· 
nacaktır. ilk.Orta ve Lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk 60, Or· 
ta 80, Lise 100 liradır. Kayıt \·e faıla tafsilat için "Ankarada Türk 
Mnarif Cemiyeti Lisesi,. Müdürlüğüne müracaat edilmesi. "4996,. 

SAT 1 Ş 1LAN1 
lstanbul Dördüncü icra M~murluğundan : 

rarelerin 
.Ô/iimiic/iirl 

Kulu su 
Dör! · 
misli 

10 
20 

N "E EPE 
1 k 1 .. 
1 Biliniz ki, çoı.:u ya nız meme ıçın 
ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Çocu
ğu hırçınlatan sebeplerden birisi de 
apış aralarının ter ve saireden pişe
rek, kızararak çocuğu rahatsız et -
mesidir. Bu itibarla günde iki defa 
çocuğu 

• • t ... • • ,...; • "~ . . . 

Sigarada içseniz 

RADYOLiN'le 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten so~r! 
günde 3 defa fırçaladığınız takdirde dişlerın1" 
zin sağlamlığına ve güzelliğine halel gelıneı· 

Dişlerdeki leke, p1s ve kefeki· 1 ve diş t:tlerinin iltihablanrn&5111~ 
Jeri temizler, ağızdaki mikrobları menederek ağızda daimt sıhb•f 
imha eder. Dişlerb çürümesini daimi cazibe, daimi güzellik yaratı' 

Fakat sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra fırçalamayı ihmal 

etn1eyiniz. 

Tek, fakat kat'i çare 

. 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Saf, dif1 adale ağrllarlla U9Utmekten mUteveı.-cl 

bUtUn ıst1rablara kartı yegane mUessir 
tedbir bir kase. 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz. kalbi ve böbrekıerı 

Trabzon garnizonu için 256 bin ki
lo una kaoalı zarfla verilen fiat pa
halı görüldüğünden yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedel 30720 liradır. İlk 
teminat 2304 Jiradır. Eksiltme 11/10/ 
937 pazartesi günü saat 15 te Kale
deki komisyonda yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenler 30 ku
ruş mukabilinde mezkür komisyon
dan aldırabilirler. İstekliler ihale gü
nü Ticaret Odnsrndan ka ·ıtlı bulun
duklarrn:ı ve ikametgah vesaiki ib
raz edccektcrdir. Arttırma ,.e eksilt
me kanununun :12, 33, 34 üncü mad
delerindeki csasata uygun o1arnk 
isteklilerin verecekleri teklif mek
tupları 11/10/937 pazartesi günü saat 

Si 

Hamide tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23051 ikraz numara• 
aile l::orç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiı 
olup borc1;1n ödenmemesinden dolayı satılmasına karar v~ril.en ve ta• 
nıamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 125 lira kıymet takdir • 

edilmiş olan Kocamustafapaşada Cambaziye mahallesinin meşeli mes· ile pudralayınız. Ne adi tuvalet pud-

yormaz. 
icabında günde 3 kaşe 

pADEMi i.KTiDAR 
'\ 14 te Trabzon kalesindekı satınalma 

komisyonuna vermeleri. 

c445. c6385 .. 

* Orman Koruma Genel Komutan-
lık kıt'aları ihtiyacı için 8582 metre 
kaputluk kumaşın kapalı zarf usulile 
ihalesi 13/10/937 çarşamba günü saat 
10 da Ankımıda Yeni~ehirde Komu
tanlık binasında Satınalına Komisyo
nunda yapılacaktır. Muhammen be
deli 27033 lira 30 kuruş muvakknt te
minatı 2027 lira 50 kuruc;tur. Şart -
namesi 135 kuruş mukabilinde her 
gün komiı;vondan alınabılir. İstekli
lerin s,1rtnnmcsinne y:ı1ılı vesika -
larln bC'rtıb('r tcklıf mektuplarını i
hale saatinden bir saat cvvelıne ka
dar komisyona vermeleri. 

Orman Kartıma Genc>I Komutan -
lığı kıt'aları için 17886,5 metre kış
lık elbisclık boz kumaş kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. İhalPsi 
13/10/937 çarşamba günü saat 14 ne 
Ankarada Yenişehir Komutanlık bi
nasında Satınalma K omisyonunda 

yapılacaktır. Muhammen bedeli 51870 
lira 85 kuruştur. Mu\•akkat teminatı 
3843 lira 54 kuruştur. Şartnamesi 260 
kurus mukabilinde komisyondan her 
gün alınabilir. İsteklilerin şartname
de yazılı vesikrılnrla beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisvona vermele
ri. c466. c6S29t. 

cit sokağında bir tarafı kahveci Hüseyinağa ve Hüsniye uhdelerin· raları ve ne de çok itina ile hazırlan-
deki menzil bir tarafı lsmail veresesi uhdesindeki hane ve bahçesi, mış pahalı pudralnr 

1 
ııııı· :-~=ıı 

bir tarafı keresteci Haci Mehmet devriş hane bahçesi ve önü yeni 
çeşme sokağı ile mahdut eski 17 mükerrer yeni 20 numaralı bir 
hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

HANE : Bir hela iki odadan ibaret olup arkasında içinde bir incir 
ağacı olan bahçe vardır. Bina harabdır, odalann döşeme tahtaları 
ve kiremitler yok tur. 

SAHASl : Tamamı 49 metre murabbaı olub bunun 38 metre murab
baı bina bakiyesi bahçedir. 

Yukarda hudud,evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün t<ımamı açık 
arttırmaya konmu~ olup 11- 1-937 tı.ırihine ra~tlıyan Pazartesi günü saat 

14Jen 16ya kadar Yenipostahane binasındaki dairemizde açık arttırma 
ile satılrıcaktır. Artlır:na bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde gayrımenkııl en çok arttıranın iizerine ihale edi!ecek, aksi 

takd rde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üıere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek 16- 11-937 tarihine · rastlayan 
Salı günü saat 14 d~n 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık art· 
tırması ~ apılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli mu ham. 
men kıymetin % 75 ini bulmıızsa borç, 2280 numaralı kanun hüküm. 
terine gör..: l.eş müsavi taksitde ödennıck üzere tecil edilccektır. 
ranın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Talip!erin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. . . 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dell5.liye 
resimleri t'e Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 sendik ta• 
viz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve Hlh kanununun 126 ıncı maddesinin 4 ün~ü 

fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer 'ala· 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile · faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu il!nın neşri tarihinden itibaren 

20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları \"e daha fazla malümat almak isteyenlerin 1· 10.937 ta· 

rihindcn itib:ıren herkesin görebilmesi için açık bulundurufacak olan 

arttırma şartnamesile 937/241 numarala dosyasına müracaatları ili:ı 
olunur. (6536) 

?E 
OCUK 

~ V · 
DRASI 

yerıni tutamaz. Bu pudra bilhassa 
ynvruların cıldlerini ve ifrazatı na
zarı ilıbara alınarak yapılmıştır. 

• a; 

ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanb•ıl. 

• 
ı" .... ' Kimyager .. ••":

1 l 1..a,-.ı 
i Hüsameddin f Belsoğukluğu ve Frengiden korııt· 
ı Tam idrar tahlili 100 kuru<:tur. ı / 
ı l3ilumum tahlilat. Eminönü E~lakı ı . ~-
ı ve ~ylam Banka.sı, k~;şısıoda ı - 1 Dans meraklıla 
t izzet Bey Hanı. 4 ı Beyor:-lund;ı : Eski mU ... J.de 
:~ .. ~ .... ~.............. ~ 

HA YDEH mağa1!alarındal En kısa bir zamanda iyi da~s ::} 
. - ~r v 

Nefis ve müntehap BAKER :enmek isterseniz ve ucuz ro • 
mobilyalara teşhir edilmektedir. ile va:dt kaybe neden dııns ~11ıe<· 

f .. .. y ' - aat etsı 

Dr. Hafız Cemal 
(UJKMAN HEKİM) 

ı 'ı' AT AK ve YEIVTEK odaları csoru orgo ya rnurac 

Dahiliye ınUtahassun 1 ile SALON takımlarının en Adres: er srit9 
zengin çeşitlerini her y erden Beyoğlu Tokatlıyan ot 1 ro gJ 

Pazardan başka günlerde öğle • sında Topçekenler sokak N · 
ucuz fiatlarla bulacaksınız. ~ 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar b" ·•nci kat. ~ 

tstanbulda Divanyolunda (104) nu- • -- -~----:ii. 
• .......... •••••• .. ••••"• Sahip ııe Baş Muharrt · marab hususi kabinesinde hasta • JCE 
: Zührevt ve cild hastalıkları ı Etem 1zzet BEN ~. larım kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12 .. saatleri ha

kilci fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon : 21044. 

i Dr. Hayri Ömer f Neşriyat ve Yazı Jşlcri Miidiirı'• 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Agacami ı I. S. ~ 
• karıjısında No. 313 Telefon: ı ;_,ıa Mattı>botı"/cıs' i 43585 ı Basıldığı yer: Ebü_:t~ .. .. ~ ..................... .. 


