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AÇIK 
SÖZ 

Roma, 26 (Hususi) - Habeşista -
nın bazı mmtakalarında büyük isyan 
hareketleri çıktığı ve İtalyanların 
nakledildiği yolunda ecnebi gazete
lerinde ve muhitlerinde çıkan ha • 
berıe;. burada tekzip ediliyor. 

Maama!ih şurası muhakkak .ki, İ
talyanlar Afrikaya yeniden sevki -
yat yapıyorlar. Habeşistanda bala 
dnimi ordulnr bulundurulduğu gibi 
yeniden kuvYetler gönderilmekte -
dir. 

Bugün hududumuza kadar 
yolun açılma töreni yapıl 

ÇiNLiLER 
Mukavemetten 

_Vazgeçmiyorlar 
"' iki gündenberi Çinde çok şiddetli 

muharebeler oluyor 

Çinin hakimi ve dik tatörü Genereı Ça n • Kay • Şek 
(saQda n ikinci) v e madamı ahbapla rlle b ir gezintide 
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Ame i çareler 
Korsanlığa karşı İtalya· Tarih 
ayrıca işe girişecektir Sergisi 

r 
Dolma bahçede 

l 

aşk 
. 

Vekiller 

1 
ht.yetinin bugün 
toplantısı 

da 
ilk 

lngiliz imparator" 
luğu ve JaponY•" 

İngiliz dominyonları arasında .~J 
vustralyanın müstesna bir ıne~. rl 
olduğu anlnşılıyor. Yüz seneden e
çok inkişaf eden, İmparatorl~ğa ~
ııi bir ülke ilave eden bu kıt ıı gı Bir taraftan havada, bir taraftan 

denizde faaliyete 
g i r i ş e c e k J e r d i, f a k a t .. 

R oma, 26 (Hususi) - Nyon kon- \ümit etmekte devam eden bir kısım 
feransının kararlarım derhal tat- İtalyan mehafili, İngiltere, Frnnsıı 

bikc geçiveren İngiltere ve Fransa- Jma~l~hat~üzarlnrmın .. son t:ş7bbüs
nın bu kafi vaziyetini gördükten lerı uzerıne Roma hukumetı ıle İn
sonra faşist İtalyanın her hangi tes- giltere ve f'rnnsa arasında tekrar ka
viye çaresine yanaşarzık konferans nuşmıya başlamak için zemin ha • 
kararlarına iştirak etmiye teşeb~üs zırlanmış c.lduğu :fikrinde bulunu • 
edeceği zannedilmiyordu. Hatta In- yorlar. Hatta İtalya hükumetinin, 
giliz ve Fransız donanmalarına kar- İngiltere ve Fransaya teklif edilmek 
şı İtalyan donanmasının da ayrıca üzere birtakım cAmeli çareler, ha
faaliyetc geçerek korsanlığa karşı zırlamakta olduğu da yine bu me
İtalyan bandralı ticaret gemilerini hafilden öğrenilmektedir. Bu •Ame
korumıya kalkışacağı söyleniyordu. li çareler. Akdenizde korsanlığa 
Fakat buradaki İngiliz ve Fransız mani olmak üzere alınmış olnn ted-

l hatgüzarları İtalya Hariciye birleri daha kat'i bir şekilde tatbik 
~=~:1 ve Sinyor Musolini'nin da _ e~mi~e doğru atılmış birer adım ma-

d Kont Ciyano''-'u zi ,ar t1 Ak- hıyetınde olacakmış. 
ma ı " ~ e e FRANSIZLAR DÜSÜNÜYOR 
denizin yüzünde geçecek harp ge - Paris, 26 (Hususi) _:_ Akdenizde 
milerile havasında uçacak tayyare- korsanlığa marn olmak üzere Nyon
Jere dair yine Nyon'da verilen son da verilmiş olan kararların tatbiki 
kararlan bildirmekle beraber İtal- üzerine İtalyanın bunlara nasıl işti
yamn artık kat'i vaziyetini tasrih rak edeceği meselesi bilhassa sağ ce-
etmesi lfızımgeldiğini, Nyon karnr
larmı kabul ediyor mu, etmiyor mu 
diye açıkçn bildirmesini istemişler
dir. Kont Ciyano da İtalyanın mü -
savi şeraitle, yani İngiltere ve Fran
sadan aşağı kalmamak suretilc bu 
kararlara iştirak edeceğini bildir -
rniştir. 

Roma - İngiltere ile İtalya ara
sındaki münasebatın düzeleceğini 

naha mensup rnchafili ve gazeteleri 
çek meşgul etmektedir. Fransız sağ 
rennh mensup1arı İtalyanın gücen
dirilmesini hiç istemedikleri için İ
talyanın Akdeniz anlaşmasına işti

raki laZJm olduğunu söylemektedir
ler. Maamafih İtaly.an donanması • 
nın İngiliz ve Fransız donanmasile 
iştiraki henüz halledilmemiştir. Bu 
nmirallara ait bir meseledir. 

Zenginleşecek ve 
herkese açık 

olacak (B• · h"f d ~ ) ! .Meclisin teşrinisani ayı irinde bu de ehemmiyetini arttırmaktadır .. 
ınnd sa t e en devam :s giliz İmparntorlug~unun umuıni JI 

veccıhen sehrimızden haı eket ede- direktifin emrettiği sekilde yeni ka- t""' 
D 1 bah S d 1 1 • 1 yaS{'tindc sözü geçer olan Avus ·~e o ma çe arayın a kuru hm ceklerdir. nunlan da ha7.ır amış ve çı rnrıruş o- ' ıı 

T-arih Sergisi bugün on buçuktan it.i- lacag~ı c:ı" mdiden anlasılmaktadır. Her ya yakınlığı itibarile JaponY8
, ıJI 

Başvekil Vekili Celal Bayar'ın baş- ~ · Lo clr8" 
baren üç gün için muvakkaten kapa yıl, bir evvelkine nisbetle daha yük- nlakadardır. Onun için n 1 tılmıştır. Bu müddet zarfında Av kanlığında ilk defa bugün toplantı - S"k ''e hamleli biı enerJ"i ile iler•ye Tokyo ile miın .... scbatına Avustr :,. 

smı yapacak olan Vekiller Heyeti • " ~ • 0 .. t bcŞ .. 
rupadan ariyet olarak getirtilen 11 

• • • gıdc:ı Atatürk Türkiyesi için önü- hiç lakayt kalamıyor. or .;· 
fakat geç kalan bazı kıymetli eSf'r- n.~n bu. ıçtımaının geç vakte kada~ evvelki İmparatorluk Konferall . , 
ler sergiye yerlestirilecektir. surmesı ,.e mustacel bazı mcsclel~rı muzdeki yıl da yüksek Önderin il- da bunu pek bariz surette sö)l~. 

B 1 - d b" .k A !karara baglaması kaydedılmektcdır. ham ve dircktifı ile yeni bir enerıı ler. Janonya ile iyi geçinmek !>3•"' 
u eser er arnsın a ır ısmı v- hamulcsi ihtiva eden ve yeni, feyyaz -

rupa müzelerı"ndcki tarı·hıA ,.e kı,- - Türkiye 'Büyük Mili.et Meclisinin a- wzelendi d 
" çah_maları içinde dufö. ·en bir vı1 . ı. Ji • metli eserlerin kopyası ise de hil- ~imasına kadar \'ekıJler Ankaradan - ol Lakın A\·ustralya bugün ~~-', 

olacaktır. ıınar;.ı hassa Almanyadan gönderilenler o- ayrılmıyacaklar ve sık sık içtima e- kendine müdafaa tertibntı a ff-° 

l
rijinallerden mürekkeptir. derck Meclisin açılmasına kadar ica- CELAL BA YAR'IN buna para ayırmakla meşguldii.r. 1' 1 

Sergi bu eserlerle zenginleştiril - l.~den devamlı mesaiyi yapacaklar; TEKZİBİ paratorluğun donanmasını bır ıl' 
miş olarak üç gün sonra umuma nç:ı- Meclise verilecek yeni layihaları çı- Kurun refikimız dütıkıi savısınd:ı daha kuv,~tkndirmek için para 
ıiacaktır. karacaklardır. Basvckil Vekili Celal Bayara atfen Yerecektir. ıı-· 

Evvelki günkii sayımı:: da da i§a- bir. beyanat neşretmiştir. Bu beyanatı Avustralyanın müdafaası için ~1 

r,et ettiğimiz gibi Kamutayın önü - Celcil Bayar Anadolu Ajansı vasıta- dilik ll~531,ü00 İngiliz lirası ta 1 

müzdeki toplantısı etrafında mühim sile tekzip etmektedir. Bu tekzip şu- edilmiştir. Avustralyanın bclli .. b·ııc 
Tarih 

Öğretmenleri 
A 

Dün prof esöı· Af eHn 
çayında bulundular 

Tarih oğretmenleri dün sabah 'l'a
rih Sergisini gezmişler, sonra BPy
lerbeyi Sarayına giderek Profeı::ör 

Afetin verdiği çay ziyafetinde hm:ır 
bulunmuşlardır. Bu ziyafete Tefa -
katlerinde Maarif ve Nafıa Vekille
rile Bükreş Elçimiz olduğu halde Bü
yük Şef de iştirak etmiş, muallimler
le hasbıhal eylemişlerdir. Sonra A-

kayın Göztepe vapurile bir gezinti 
yapılmış, Kandilliye knd01r gidildik
ten sonra Köprüye dönülmüş, Ata-

1 
bir a1iıka ve heyecan muhafaza e - dur: sahillerinde tahtelbahir tecaVU~, 
dilmcktcdir. cAnkara, 26 (A.A.) _ Baş\ kil ıkarşı lfızımgclcn tertibat aıına~aY. 

1 Toplantı giiııü Ulu Öııder Atatür- Vekili B. Celal Bayar·ın matbuatta tır. Avustralyanın mevcut }14 it"' 
ku··n ı·rat 1>ı•yuracaklar• ""utuk fev - -11• k ti · h f '·aresi bu sene 198 olacaktır ve sa • ( .. • " mı ı paranın ıyme nın mu n aza J 1' 
1 ·aıa·de bı·r e1ıemmı·ye lıaı·:: olacak ed"l ği h kkı d k" b t d Fakat bu tertibat ile bcrabel" .... " - ı ece a n a ı eyana m an }\C' 
ve Ctım1ıuriyet Tiirkiyesiııin 7ıızh rnnadzı, bugünlerde hiç bir gazeteye zarı dikkati celbeden diğer bir ıe', 

fi yet daha \•ar. Avustralya sahıl -~ 
inki§ajım her bakımdan temin ede- namına beyanat için mezuniyet ver- fıı>r 

1 

rinde deniz a,·cılığı eden Japon .c• 
cek yeni direktifleri muhtevi ola - mediğini Anadolu Ajansı bildirmiye karc:ı bir çok tahdidat konmı) a bıı-ı 
caktır. memurdur.> ~-

•ııııımNh•Mnıııııı11ııınıııııııııııııııııııııııııı1111111ıı••nınııııııııwınııııııııııııııııımuıı111ıınnnmınıııııı111111mın11•nuııuımıı111 lanmıştır. 1t fır 
• Yalnız bu haberleri kaydetme f , 

ihtiyarın gökten ı Akdenizde giliz imparatorluğunun bugün gııe' 
miş olduğu müdafaa yolunda el· 

inen nişanlısı Korsanlık ' cepheden ne kadar ilerlemekte e 

(Birinci sahifeden devam} 
da bir Avusturya güzeli Mısıra gel
tmiştir. Bu genç kız, Sabık Başvekil 
Nesim Paşa'nın nişanlısıdır ki, ya-

duğunu ,göstermiye yeter. Her v& ır 
(Birinci sahifeden devam) ile hatırlatılıyor: 1ngniz efkarı urıı ıııt 

kalmamıştır. Maksat, İtalynyı iddia- 1 miycsi için tahtelbahirin korku~Çttıi' 
larından vazgeçirtmek olduğu mey- 1 manası \'ardır. Umumi Harpteki , 

··p 
dandadır. saller hiç unutulmamışken bugıl c türk ve refakatindekiler Köprüye 

'"""•ta11ııın111nnııınnııuı•ıııııııııııuuuııuınuıııııtrııu1&unıııı11111111111111111111111111111111ıı•lllttt11uıuıııııuıııı111111ıuııııınıuu111 k l d 
çı mış ar ır. 

1 

rm düğünleri yapılacaktır. 
Nesim Paşa'nın 70 yaşında oldu -

ğunu bildirirken genç kızın on yedi
sine yeni bnstığını tekrar edelim. 

İngiliz rnchafili, İtalyanın ''aziyc- ]erde denizaltı korsanlığı yapılfl'l~tf. 
tine dair söylenen fikirleri, çıkarılan İngiliz efkarı umumiyesini h:re~, 
haberleri son derece ihtiyatla telak- ı getirdi. Avustralya sahillc.rinın /tal ya - /ngiltere Tarih Kurultayına iştirak eden ec-

nebi profesörlerden bir kısmı An - ki etmektedir. Ro~a'daki İngil~ ı:e nizaltı gemilerine kar~ı müd8~8~ 
Fransız maslahatgazarlarmın hır kaç irin bir cok tertibat alınacağını ırl· • 

iki rakib tar.af arasında 
mücadele şiddetleniyor 
İngiliz ·Fransız bloku lcarşısında 

ltalganları1ı vaziyeti 
Roma, 27 {A.A.) - Stampa gaze- 'briine göre B. Musolini'nin B. Hiller

tesinin Paris muhabiri, Fransızlarla den istiycceği ltayı ve şartsız müza
ingilizlerin 24 e~ lul tarihli ve İtal - hcret talebine m"enfi bir cevap ver
ya'nm İspanya meselesindeki hattı miye Führer'i scvkeylemektedir. 
hareketine müteallik teş,,bbüsleri Bu gazete, ilave ediyor: 
münasebetile yazı) or: Acaba İtalya, Fransız ve İngiliz 

bloku ile İspanya meselesini yalnız 
Bu t<> ebbüsten beklenilen ba lıca 
. . . . basına müzakere etmeyi kabul ede-

ksır, bılhassa. İn~ılız - Fran:ız bl~ku cek midir? Şimdıki ahval ve şerait 
karşısında İtal;> anın Akdenızdckı va- dahilinde Fransız - İngiliz çifte ihad
ziyetinin nazık ve bir takım ihtilat- dine bir İtalyan - Alman blokunun 

lnra sebebiyet verebilecek mahiyet- trkabul etmemesi takdirinde İspan
te olduğunu göstererek M. Hitler'i ya'ya dair bir konferans aktedılmesi 
tehdit etmek ve Pm is'te düşünüldü- imkanı tasavvur edilemez. 

Parasını 
Kaybeden 
Kadın 
Yetmiş yaşında hır İngiliz kadını 

Ledi Beatris. Londrada polise 
müracaatle tam 3,000 lira kaybetti
ğini iddia eylemiştir. Kndın, kendisi
ne karşı bir suikast tertip edilerek 
parasının alındığını iddia etm<'kte
dir. Bunun üzerine kadının şüphe 

ettiği üç Yahudi tevkif edilmiştir. 

Fakat kendilerine isnad edilen böy
le bir cürmü şiddetle r ddetmişler

di.r. 

Bunlardan biri zabıtaya bir mek
tup göstermiştir. Bu mektupla Ledi 
Bcatris diyor ki: cBenim gibi bir ka

dının parasını çaldınız. Şimdi hiç 
bir param kalmadı. İhtiyar bir ka
dını parasız bırakmak size yakışır 
mı?, 

Ledi Beatris yetmiş üç yaşındnc.lır. 

Yugoslav 
Manevrasının 
Soııu 
Belgr:ıd, 27 (A.A.) - Kupa mın -

taka.,ındaki Yugoslav manevraları, 
dun bir geçit resmile nihayete er
miştir. Bu resmi geçitte Naibi Hüku
met Pıens Pzıul, hukümet erkanı ve 
b;r çok ecnebi heyetler bulunmuş -
tur. 

Naibi hükumet, bir ziyafet vermiş 
ve hır nutuk irat ederek Kralın ve 
milletin orduya olan muhabbet ve 
mcrbutiyeHndcn bahsetmiştir. 

Cezaya uğrayanlar 
Dün de şehirde muhtelif Belediye 

suçları işliyenlerden para cezaları a
lınmıştır. Bu meyanda Eminönü ve 
Fatih semtlerinde 3 tramvaydan at
lıyrı.n, ı hanını kirli tutan odabaşı, 
17 caddeyi işga 1 eden esnaf, 1 sokağı 
kirleten sarhoş, 1 tarifesiz muhalJc -
bici, 4 etiketsiz esnaf, 5 muayene ka
çağı esnaf cezaya çarptırılmış. 120 
tane sim•tle açıkta satılan 40 kilo 
ekmek müı;nderc ve imha edilmiş -
tir. 

karaya, bir kısmı Truva harabcle • 
rine gitmişlerdir. 

Bir aşk yüzünden 
lzmitte üç kişi 

can verdi 
İzmitte Kadir adlı birisi Nazmiye 

adında bir kadınla münasebette bu-

lunmıya başlamış, fakat Nazmiye -

nin 14 yaşındaki kızı Behice buna 
mani olmak istemiş, Kadir evvela 

[Resmimiz, A\•usturyah Matma -
zel Mari Hopnerin Kahirede tayya
reden iner inmez nişan1ısile telaki -
sini gösteriyor.] 

Felemenk de 
Hazırlanıyor 
Felemcnkte geçen gün manevra

lar yapıldı. Avrupada coğrafya 
itibarile küçiik, fakat medeniyet i-

· · · N r ~ · ·ııı gün e\·vel ltalya Harıcıyc azın okurken, otuz sene evvelki ıngı. • 
Kont Cian.o'y~ ~yareti üzeri~e ı;?ı~ Japon ~ostluğu ne oldu, diye dtıııı:ı 
yartın vazıyctının az çok degıştıgını nüyor. Ingiliz _ Japon ittifakı on. , 
gösterecek aıametler Yardır. . sene ev,·el bozulduktan sonra ik1 .~ 

İtalya Hükumeti, Akdenizde In - rafın münasebatı bir türlü sa.J111 ıı 
giliz ve Fransız donanmalarile mü - olamadı, kaldı. Şımdi Japon):a.r:', 
savat istemiş, İtalyan donanmasının karşısına A\·ustralya dikilmek ı 
ancak o suretle Nvon konferansı mu- · " nıyor .. . 
karreratına iştirak edebileceğini söy-
lemiştir. Bu cmüsavot sözü çok ma
nalıdır ve <;ok cihetlere çekilmek 
kabildir. Faşist diplomatları bilhas

n _,f 
Ahmed ,,ı:t ~ 

-----
tibarile pek bi.ıyük bir memleket o- sa böyle müphem bir tabir kul1an _ 

kızı, sonra sevgilisini öldürmüş, daha lan Holanda, scnclerdenberi bitaraf mak suı eti1e istedikleri zaman 

Istanbuldan 
ondraya yol 

sonra da tabanca ateş almış ve çı - bir vnziyctte sulh ve emniyet altın- ''aziyeti kurtaracaklarını he - (Birinci ıahif eden devam) 
Meclisi ve Daimi Ene imen az;! , 
gazeteciler ile diğer bnzı ze..: ... d 
sehrimizde bulunan meb'uslar . 
mühim bir kısmı iştirak eylc~\~r.· 
Dnvetliler, bu sabah sekizde ıst?l1 • 
bul Nafıa lhidüılugündc topl.:ıll ,:ı 
!ar, oradan hep birlikte Topk"P et· 
kadar gidilmiştir. Topkapıda ~~eti' 
lilcr te~rifat sırasile otooıob.i tııı , 
bindirilmi§lcr ve LüleburgazB 

kan kurşun beynine isabet ederek da blkı çalışan, zengin olan bir sap etmişlerdir. Çürl.."ii bura meha -
kendisi de ölmüştür. m"mlc>kettir. Fakat bu memleket te filinin fikrince . mü .. avnt. demek n-

-~-·- şımdi kendi mılli müdafaas~ için la- cabn Akd<'nizdeki İngiliz ve Fran -

. Lehistanda Yahudi :zım o!an tedbirleri almakta, bir gün, sız donan~alarına ton itibarile mil-

i 1 1 · t h k 1 savi bir Italvan Filosunun istiraki 
d•işmanlı ... ı ne rı ur ne o maz. ısı ası ço o an : b .. . .. .. 

- :1 k 1 t r d • b 1 - ~ ıdenekse vazıyet una musaıt goı un-
om~u ar ara m an ır eravuze ug- ı k d" bir infilak meme te ır. 

rarsa bo~ bulunmamak için ç~ lı~ - Maamafi~İngiliz mchafili bu hu-
Var~ova, 27 (A.A.) - Şehrın Pn 

kalabalık bir yerinde 'Yahudi genç -
lik teşkilatı mensupları enterna!'yo
nali söyliyerek geçtiği sırada, bir in
filak olmuştur. Bu infilak madde -
sini kimin altığı henüz 1esbit edile
memiştir. Hasıl olan karışıklık es -
nasında ,.e bir kahvenin kırılan cam
lariyle yirmi kişi yaralanmıştır. 
fltlHHllHtHJUltUUUUUHtUtlıttltlHtllllllttttllltllttl llttUlll-HIHlllll 

Havalar ve 
sinemalar 

nıaktadır. susta bir şey söylemekte son derece 
Felemenk Kraliçesi, Avrnpada pek ihtiyatlıdır. Çünkü lazım gelen sö -

z:yadc hürmet gören ya lı, akıllı zün ancak \'C ancak Cenevrede bu
bir hükümdardır. Bu resimde Krali- lunan İn,giliz heyeti r isi ve Harici
çc, yanında kızı prensesle beraber, 

manevraları seyrederken görülmek
tedir. 

TUrkkuşu 

ye Nazırı Mister Eden'e nit olacağı 
ileri süri.Hmektedir. Londra İngiliz 
mehafilinin bu sükutu da çok mana
lıdır. Çünkü İtalya henüz istendiği 
kadar uysal bir ,·a7Jyet almış değil -
dir. 

reket etmişlerdir. il 
Edirne, Kırklnreli, Tekirdağ ~· c

yetlerinden bu merasime davet ~µ· 
!anlar~ hamil olan otomobillerle jJ:e.t 
likte Istanbuldnn giden oton1ob ıf. 
on ikiye doğru Lüleburgnza v:ır 
lardır. • 1e ' 

Türkku~u filosu evvela Konyaya 
Dav tliler burada mahn~li. ~it 

diye, halkevi ve Balk Partısı c ~ı· . -~ 
uğramış, oradan Adanaya varmıştır. Jkı• f• tarafından kar1ılanmışlar, mu 1'P' 
Filo bugün Adanadan Diyarıbekire Se J l ben Nafıa Vekili Ali ÇetinkaYn cıı>' 
hareket eylPmişUr. 1 Biri Almsn, öteki Fransız bir hitabe irnt etmi~ ve yolun bıt;Jlc$ 
..... ................ .................................... • g-crilen kordelfıyı a 1kış1o.r arns 

O kadar sıkıcı, sinirlendirici 1 KOÇUK HABERLER 1 G dıplom ti kesmiştir. tli • 
ve eçenlerde Almanyada yapılan Acılma resminden sonra dave gft --------·-----A_. büyük yarışlarda Fı·ansamn ·sf 1 1 ·· ·· d b zırl ıı yıpratıcıdır ki havalar, insanın canı, 

değil sinemaya gitmek, yerinden bile 
1.ıpırdamak istemiyor. Her 1ıangi bir 
hareket ile baştan a.şağı bir ter duşu 
altında kahyorsuııuz. 

Son bir kaç giindiir, sinemularm 
ekseriıi anook yarı yarıya dolmakta
dır. Doğrusunu isterseniz, gösterilen 
filmlerin ayarlarına bakıyorum da, 
az seyirci uıraf ında.n görülmesine a
cıyorum. içlerinde: 

- İyi ki, çok kişi gödip de·sıkıl -
nuyor. 

Diye memnun o!nıadıhlanm da 
yok değıl. Bunları geçelim. 

cMelek .. de gösterilen cNamus 
Borcu> ile, ~ipek> deki cl\foça Kızı> 
acıdıklarım arasındadır. 

* Şehir ve kasabaların imar plan- . . . . ler a a t yo un ustun e a . r<Jif' 
h .1. • . Berlın scfırı M. Ponse ıle Almanya- b .. reden izaz ve ikram edilınısJe .-.. 

ları Da ı ıye Vekaletıne sorulma - v· . S r· . F p,.. h . u v• • l.J" 
nın J) ana e ırı on ..,pen ak em Bundan sonra ö;;Jc ,,emegınl y 

dan yaptırılmıyacaktır. 1 k b 1 1 . k o ol • de ) 
~ . . . -~ o ara u unmuş ar \ e azananları leburgaz Halkevinin ziyafetill ~ oet * Halkıı saglık bılgılerı ogretmek tefrik etmislerdir n b" ırıııd 

üzere sağlık propagandası vapılması :1; • yen davet ı er, yemekten U: .. ıerdJf· 
l 1 ~ M. Fon Fransuva Ponse kaç S<?:ne- sonra Çorluya hareket etm1i' j5' 

karar aştın mıştır. 1 d ··ddet 
denberi BerJinde Fransayı temsil et- Kendileri Çorlu a bir nıu ..... ııfl' * Türk ırkının vasıflarını tesbit skel'l JI'" mek gibi nazik bir vazifeyi :ifö <:t • tirahat edecekler, ornda a · 0rJ' 

için kurulan heyetler işlerinin mü - 1 klel' s 
mektedir. Fon Paprn de Almanya _ ieli ,.e Ha kevini gezece • e1: ' 

him bir kısmını bitirmişlerdir. akc:ama dogr-u şehrimize dönt:C 
nın sayılı diplomatlarından ve bu - ~ * Deniz Harp okulundan bu yıl lerdir. 

mezun olan deniz yarsübaylarma 30 gün Almanyayı Viy.anada temsil et ae- td 
eyllılde merasimle diplomaları ve
rilecektir. 

* Kumkapıda balık tutarken is
trati adında birinin kalbi durmuş, 

mektedir. 
Maamafih Berlinden bildirildiği

ne göre hariçte Alman sefirleri ara

sında bazı şayanıdikkat tebeddülat 
olacakbr. Fon Papen Viyanadan a
lınarak Romaya gönderiledektir. 

Bir çocuk denize dl!fst' 
Dün Kadıköyünden 9,10 ge~iot1'' 

~erini yapan Moda vapuruna .oeJ~ 
Üsküdarda, Toptaşmda, yanık sadl .; 
sokağında 9 numarada oturan rte ' 

~,c•· ,..J 
kızı 13 yaşlarında Leman gu t#·. 

Kadının iddia ctJiği vak'a söy~e ol
ı'lluştur : Borsada -birtakım hisse se
netleri üzerinde oynayarak para ka
zanmak isti yen ihtiyar krıdın, bu üç 
kişinin kendisini kandırarak birta
kım hisse senetleri aldırdıklarını ve 
bundan ziyan ederek 3,000 lirasının 
2Jyan olduğunu söylemektedir. Mah-

G izli tiltUn Birincisinde Rober Taylor. isimli 
Üsküdarda oturan Mehmet adlı bi- delikanlı ile Barbara Stanvik oynu

sandal Ada açıklarına kadar sürük
lenmiş, nihayet sandal tutulmuş, ce
set sahile çıkartılmıştır. 

Fon Papenin Romadaki vazifesi, 
tabii daha az nazik değildir. Orada 

den denize bakarken m~~~~Dpı>: 
ıkaybederek denize düşmu~. arıı!ıl1 
1 tayfalarından Rizeli Hüsnu t ııı ' 
dan kurtar!lmış ve HaydatP8~t'11 

! tanesinde ilk teda\•isi yapı edil' 
sonra dadısı Memduha tesliıl1 

keme, borsa ile alakadar diğer birta
kım kimsclel'i çağırarak ehlihibre 

sıfatile bunların malumatını sormuş

tur. Bunlardan biri ayni hisse senet
lerinden 2,700 lira kaybettiğini ve 

kendisine o üç kişiden birinin mü
racaat ederek bu hisse senetlerini 
nldırdığını söylemiştir. 

- I 

risi zabıtaya müracaat ederek tütün 
deposunda çalışan karısının her ak
şam eve tütün getirdiğini ve bunu 
kıyarak kayınbiraderile birlikte iç
tiklerini ihbar etmiştir. Zabıta Meh
medin evinde cürmümeşhut yapmış, 
hakikaten Mehmedin karısı Şckürc
yl depodan eve getirdiği tülünü ha
v~n:flı. kıyarken yakalamıştır. 

yor. Ötekinde Piyer Bları§ar -var. 
Rus edebiyatını iyi kavramış ve 

hazmetmiş olan bu artist, PU§kin'in 
eserinden miil1ıem bu filmde de mu
vaffak olııyor. 
Eğer, harekete geçebilir 1·e gidip 

görürseniz, siz de sözlerimi Uısdik 
edeceksiniz. 

fa. 

* Kadıköyünde kanalizasyon ya-
pılması ve Kurbalıderenin tathiri ka

rarlaştınlmış, bu hususta kanalizas
yon Şirketile müzakereye başlanıl
mıştır. 

Musolini hükumeti ile daima tamas-
ta bulunacağı gibi Papalık erkanile 
de görüşmek fırsatı eline geçecek-

tir. Fon Papen'in Romnya tayinin - mi~tir. ' 

den hem Roma - Berlin mihveri için Tun usta çarpıf~crll' * Fırıncılar, bir kooperatif kur • hem de bozuk olan Almanya - Vati- sta J 

f Pnris, 27 (A.A.) - Tunu ...,
11 

ol' mıya te§€bbüs etm:~ıer ve 220 ırın- kan münasebatının düzelmesi için şw Je 
lcr arasında kanlı bir çnrpl J3if v 

cıdan yüzü bu hususta şimdiden an- bazı mühim faaliyetler beklenmek- muş ye 20 kişi yaralanmıştır· 
laşmı~lardır. - ,ı._ tedir. , ölü yardır. 



.. 

~Qırmak yasak oluyor mu ? İstediğim gibi -
Teyemmüm 

T ek taraflı mukavele olur mu? 
Olur. Bunun, yer yüzünde, yalnız 
bir tek nümuneri vardır. O da İstan
bul Belediyesi. 

Satıcllar çıngırak 
ıru kullanacaklar? .. 
llriiftü 

lıtanbuı Belediyesinin kendine 
hünnetbir her Belediye gibi, halka 

•ı .. J J • • • ka1'f' biT takım taahhütleri vardır. 
l e mucaueıe lÇln genl Btı taahhütleri yapmaz, fakat karşı-

b d
, L. • I l l lığı olan taahhütleri alır. yani mu-

t azı te uırıer a ınıgor ıkavelenin tek tarafını işletir. 
~ulun gürültüsüz bir şehir gerek hareket yalnız ışıkla idare e- 1 İ~t~nbul Belediyesi, Terk~s .Sir • 

~~getiril""""' · · · b. ..d di·--ıri:- Dün b h t b··ru· o- ketinı aldı. Buna herkes sevındı. Ev-
,.-·~~ Hn;;sı ıçın ır mu - h:~~ı.u. u usus a u n . . . k . b. 
1Yete . Belediyenin yaptığı faa- tobüs ve otomobil sahip ve şoförle- v~~a, hı~. yaban<:' şır .et yerıne ~r 
lı hrıi bir hız v ·ı ....... ; .. ti · tebli t 1 t 

1 
Turk muessesesı faalıyete geçmış 11er titr erı .... u.y r. rıne ga yapı mış ır. . . . 

' lü &eyYar satıcıların, bil - Yasak hilafına hareket edenlerden oluy~rdu. Sonra da, s~ ı!ı ~eledıye-
' labahları gayet yavaş bağır - (25) lira ceza alınacaktır. Ayrıca ma- ye aıt olmak gerek bır ışdı, cBele -
~e otomobillerin kalakson halle aralarındaki gramofon ve rad- diye vezaifinden• idi. Bu .t~7ıakkuk 
dan arı hakkındaki kararlar • yolann da azami saat 24 e kadar ça- etmiş ol~yordu. Fakat Betedıye: m~-
" 8oııra Vatın 1 b.l ~· h kk d D h·ı· V I kaveleyı burada da tl'k tara.fh ısletı-
1et\1 ı .. ı.. •• an ve şoförlere de ına ı ecegı a ın a a ı ıye e- . k. . ~ . 
!'Ur -ugat Yapılarak k t•• b" kaletinden verilen emir üzerine bu yor. Fıatları arttınyor, afı su ve-

et Obna • a 1 ır za- ' · · · t d' ~· man suyu kesi 
rını.ı.ı. dıkça çan ve korna kul _ tamim bütün zabıta memurlarına 1; remıyor, ıs e ~~ı Z:· ' dd -

diiel'iıae uıın doğru olmıyacağı ken- bildirilerek g<?ce yansından sonra ge- ııyor, su verecegım, ~~e ma ;ten ev 
!)' bildirilmi ti rek radyo ve gerek gramofon çalmı- 1 sahiplerile ve Bele ıye sıfatı e m a-
ıho laraftan ş r. . . ya teşebbüs edenlere müsaade olun- 1 nen şehirlilerle mukavele yapmıı 

\'e tuııU!Qi şehrın uyku saati bild. il ..... 1 olduğu halde halkı susuz bırakıyoı". 
24 ~ İstirahat zamanı olan saat maması ır mı~.ır. ı Ve sanki kendi noksanları yok -
biıtiUı olloııra İstanbul dahilindeki Şehir dahilindeki gürültünün ta- mtış, her şeyi mükemmel işliyormuş 
11~ torn b.l mamen azaltılması için düşünülen 1 
"'4. (uılan ° ı ve otobüslerin kor- gibi, şu v.~a bu suyu pistir., mikrop-. 

rnaJ tedbirler meyanında, satıcıların so-
tilerı bir arı da evvelki gün ve- kaklarda bağırmaktan tamamen me- ıludttr: dı~e kafX!tı~or,. kesıyor. B~r 
~tir kararla Belediyece yasak nedilerek Tekirdağ vcsair bir iki Be- beledıyenın -vazıfesı pıs sulan kesıp 
r __ - · halkı susuz mu bırakmaktıı", yoksa 
~ lediyenin yaptığı gibi bunların birer 

~~ - saat 24 ten sabah gu··nes da- sulan tem.izleyip pisliği mi ortadan 
~l' ' • zil veya çıngırak kullanmasına mü- , 

a kadar gerek seyrüsefer ve s~ade olunması-da vardır. kaldınnaktdı~. .. -' d b h 
"' Bu son ort gun za, 1 ın a, sa a -
r enı· 'T'. lan ve akşamlan olmak üzere üç de-
l• Orman ı ramvag jadır Beyoğlu semtinin sulan k esi-
l\Q»1 A 1 liyor. Bir çok kimseler ve bu meyan-
"h •r.Unu meıesinin da crakımülhuruf• banyoda sabun-
l ,.tb •k lu vücutlerle kalıyoruz. Din ve me-
... 'C l atı Şikayeti deniyetin emirlerini yerine getirmek 

•llekett I bl için yaptığımız teşeb1>iisler de Bele-
'b tetkik 8 u~um r Avans para usulU neden diyemizin müdahalesile, yarıda ka-
'~ yapı.ayor kalderlldı ?. lıyor.· 

S <>tınan kanununun tatbiki et- Belediye, tramvay şirketi amele- Eski Terkos'un yeni ismi, zanne-
~ ~e~eket dahilinde tetkikat sinin bir müracaatini tetkik etmek- dersem cBelediyeye Bağlı Sular !da
~: ıcap ~derse yeni t~db~- tedir. Bu hususta Beledıyeye yapı- resi. imiş. Çok güzel. Belediyeyi tex
'· UZere hır heyet teşkıl edil- lan müracaat ve şikayete göre, tram- cüme eder ue yok olduğunu görür -
lf.ı~n Umum .. _ . • vay şirketi eskiden amelesine muay- .~ek, bu, sadece .Bağlı Sular idart>siı. 

ilın ri . Mudur Muavını yen nisbctler dahilinde avans para kalıyor. Tlpkı cKuruçeşme• gibi, 
YaSE:tınde ve şube müdür- • 

~ rı. Seytecıd· .1 d"V b" t verirken geçenlerde bu usulü kal- Fikret Adil 

'
~ ın ı e ıger ırza - dırmış ve bedeli 6 taksitte kesilmek 

kkep olan heyet azaları iki .. 
~ &Yf ı uzere kömür tevziine başlamıştır. 
d •, ~ 1 

arak biri Garbi Anadolu- Lakin kömür dağıtılması da bir müd-
ıı~ v·ı · de Orta Anadolu ve Kara- det sonra terkedilerek yardıma muh

l ~~ ayetlerine gideceklerdir. taç ve acil para tedarikine mecbur 
~ .~~.Bolu orta orman mektep- olan amelelerin ricaları kabul edil
~ t ... ~n.uınüzdeki Tt><:nnin l inci 
tı,..,' """11' -r~~· memiştir. 

"'~lftır ısata başlanması kararlar Belediye, yakında amelelere bir 

tı;~ ~rta cevap \•erecektir. 
~n k orman mektebine ye-
ltı~ abul edilecek 100 leyli ve - ----
'~t !cağı talebe için yapılan .imtihana Odacllaran aıhhf 
ttt. Uarın tetkiki ikmal edilmiş- muayenesi 

•- Bütün resmi daire ve müesseseler· r "lltiha 

Sttir ~nlerde gazetelerle ilan sıhhi muayeneye tabi tutulmaları 

Türk 
Pavyonu 
Beğenildi 
Yeni numuneler gönde

rilmesi karerlattı 
Almanyanın Könisberg panayırın

da kurulan (Türkiye pavyonu) fev-

kalade büyük b ir rağbet görmüş ve 

toprak mahsullerimizin kiımilen teş
hir edildiği pavyonumuz, yüz bin • 

1 SULARIN ISLAHI 
Kırkçeşme suyu T erkosla 

Son 

birleştirilecek 
kararı Sıhhiye vekaleti 

verecek 
D elediye Kırkçeşme sularının ı,:;la hı hakkındaki tctkiklermi bitirmiş,. 
D bu hususta bir rapor hazırlamıştıbu rapora göre, Belediye Kırkçeşme 
sularının başlı başına ıslahının cok paraya mütevakkıf olduğunu görerek 
hu suları hususi bir tertibatla TErkosa akıtmak, bu suretle hem Terkos 
suyunun çcşnisine iyi bir şekilde tesir yapmak, hem de masraftan ısti
fade eylemeyi mU\·afık görmüştür. Fakat bu mesele hakkında son sözü 
Sıhhat Vekaleti söyliyecektir. 

Rapor şimdi Aııkarada SıhhP-t Vekaleti tarafından tetkik edilmiye 
başlanılmış olup Vekaletin verece[; karara göre hareket edilecektir .. 
Maamafih Vekaletin de Bclcdiy€nin bu noktai nazatını iltizam edeceği 

[
Halk Filozofu-, 

_ d iyor ki: 

Mekt ep lerde 
Ask erlik d ersi 
Maarif Vekaleti bu yıl, kız talebe

nin de askerlik dersi görmesini ka
rarlaştırdı. Mektepler açılınca, er-
kek, kız büti.in talebe askerlik dersi 
göreceklerdir. 

Askerlik dersi orta, lise ve yüksek 
mekteplerde gösteriliyor. Bu mek -
teplere gitmiyen çocuklar ve genç
ler, askerlik dersinden mahrum ka
lıyorlar-, demektir. İlk tahsilini bi· 
lirdikten sonra, hayatını kazanmak 
üzer~ bir işe girenler, memleketimiz· 
de çok fazladır. Bilhassa Anadoluda, 
ekseri ge>nçlcr, bu vaziyette hareket 
etmi~e mecburdurlar. 

Biı, diyoruz ki : 
Birçok şehirlerimizde HaJkevleri, 

spor teşekkülleri vardır. Mektepte 
sanılmaktadır. 
11111 111 11 111uııııııııııı t ııuı1tuııııı•ıııııuıııı111111ıu111H11111HtlHrttff•llnı••ttt•••111hM1IHH•Ht•tılllllM ....... "'Olllnutt .... ı 

Doğunun 
Işık/anması 
Hazırlıkları 

Talebeye 
Ucuz 
Bilet 

, ...... askerhk dersi görmiyen gençleri bu 
çatılar altında askerliğe kazırlamak, 

Bazı tehirlere elektrik Tremvef tirketl ,eni 
santrali yapllıyor ı pasolar veriyor 

Bütün Doğunun ışıklandırılması Tramvay Şirketi geçen yıl. oldu~ 
için hazırlanan programın tatbikine gibi bu yıl da, 1937-1938 tahsil senesı 
geçilmiştir. Son aylar zarfında bil • ıçın tiniversite ve yüksek mektep 
hassa üçüncü Umum Mürettişlik da- talebelerine azami tenzilatlı pasolar 
hilindcki birçok şehir ve kasabaların verecektir. 

elektrik projeleri hazırlanmıştır. Şirket Üniversiteye ve yüksek 
Azami bir seneye yakın bir zaman mektepler müdıirlüklerine müracaat 

içinde buraları elektriğe kavuşacak- ederek geçen yıl talebelere verilen 
tır. yeşil renkli pasoların hükmü kal -
Diğer taraitan Kılis ve Amasya şe- madlğını ve paso almak istiyenle -

birlerine de yenickn elektrik ecre- rin şimdiden idareye müracaat et -
yanı verilmiştir. melerini bildirmiştir. 

Ayrıca Tokad şehri elektrik san- Tramvay Şirketi, bütün Üniversite 

tralı da ikmal edilmi§lir. Bu santral ve yüksek mektep talebelerinin; a
su ile çalışmakta olduğundan mas- zami önümüz.deki ayın 15 nci günü

rafı az olmakta ve Tokad Belediye- ne kadar yeni pasolarını almak için 

sine iyi bir 'aridat temin etmekte- kendisine müracaat etmelerini iste-
dir. mcktedir. 

Hava 
Taarruzundan 
Korunmak 

Memurlar için de •rrı bir 
kur• açılacak 

Muhtemel hava harplerine karşı 
korunma tertibatını öğrenmek üze
re halka açılacak kurslardan maada 
başta vali olmak üzere büti.m sivil 
memurlara mahsus bir kurs açılması 
kararlaştırılmıştır. 

Yeni açılan 
Orta 
Mektepler 

Ç ift tedr isat yapan 
mektepler çoğahyor 

Bu yıl şehrimizde yedi orta okul 
açılacağını yazmıştık. Bu okulların 
cümlesi bu mekteplerin açılacağı 

mıntakalarda bulunan ilk mektep bi
nalarında kurulacah.-tır. Bu gibi bi
nalardaki ilk okullarda kendilenne 

onlara askerlik terbiyesi vermek a
caba mümkün değil midir? · 

Bu savede, fiili hizmetini yapmak 
üzere orduya gelen gençler, daha ev
vel askerlik terbiyesi ve bilgisi ile 
mücehhez oldukları için, fiili asker
lik vazifelerini daha kolaylıkla ya -
parlar. Bu, hem kendileri, hem de 
yurdun müdafaası bakımından daha 
faydalı olur. 

Hatta, köylerde, köy hocaları, u
zun kış günlerinde, köy gençlerini 
bir çatı altında toplayıp onlara pek· 
fila askerlik dersi verebilirler. Köy 
hocaları, ordudan terhis edilmiş 

kıymetli çavuşlardan yetiştiriliyor. 

Yahut ta köy hocaları, Yedek Subay 
mektebinde okumuş ihtiyat subay
lardır. Bu gençler, köylerde, pekala 
askere gidece kgençlere lazım olan 
ilk bilgiyi verebilirler. 

Köylerde bu şekide yapıldıktan 
başka, diğer daha büyük kasaba ve 
şehirlerde, Halkevleri, spor klüpleri 
bu işi görebilirler, kanaatindeyiz. 

Türk, yaradılışından askerdir. Bu 
dersll'ri kolaylıkla öğrenir. 

Hal k Filozofu 

Beyoğlu 
Hastanesi 
Genişligecek 
Ha•tane1e mUracaatlar 

çolahyor 

~ ~da__ kazanan talebelerin i- ,rleki hademe, odacı ve kapıcıların 

karalaştmlmıştır. 

lasarruf hesapları 
Çok genişletilecek 

!erce ecnebi tarafından gezilmiştir. 
Bilhassa L itvanya, Letonya, Es • Birinciteşrin ayında açılacak olan 

tonya, Fenlandya, İsveç ve Norveç bu kursun, Unive~si~ -~onferan~ s~
gibi memleketlerden gelen binlerce lonunda veya E~~onu ı:ıalkevı bı
l · 1 k t" . 

1 11 
. . k nasında açılması ıçın tetkıkler yapıl

:~ır m~~ e c 1r;:z ma ısu .e~~nı ~ maktadır. Kurs, resmi dairelerin ta-

en "yakın Hkmekteplcrde çifte tedri
sat yapacaklardır. 

Beşiktaş, Beyoğlu, Maçka ve Ka
sımpaşa civarında bulunan hastala
rın Beyoğlu hastanesini, yakınlığı 

sebebile tercih ettikleri ve buraja 
her gün büyük bir kalabalık müra· 
caat ettiği görülmekt.edir. Evvelce 
(Beyoğlu hastanesi) ne yalnız yara

lıların alınması kabul edilmişken, 
müracaaUerin çokluğu sebebile bu 
karar değiştirilmiş ve son zamanlar-. 
da bütün hastaları almıya ve teda
viye başlamıştır. Belediye, gelecek 
yıl hastaneyi büyültüp genişletmiye 
karar vermistir. 1

• /Jcınkası-Y~i ve büyük bir 
y~ lniikaf at planı hazırlıyor 
\ ı. ~da küçük tasa:ruf har: ketini ilk defa kuran ve t~vik eden 
lia ~ttıgi .~· haber aldıgımıza j?ore, kumbara sahipleri arasında t er· 
')ıh iç~ukafatıı keşideleri .. ~~~~ya karar vermiştir. Önümüzdc!d 

ltıtştır ' Banka Umum Mudı!rlu gu daha geniş bir mükafat planı h:ı
lıat.. .\n-ı . 
\~~:ay~. usulün, küçük tasarruf hesaplarına karşı halkımızın ve 
'Sil~ ~çlıgın .r~ğb~ü?i arttırmak için Adapazarı Türk Ticaret, Ziraat 

~ld· atık gıbı mıllı barika.ıanmız tarafından da tatbik ve taklidi 
"- °1'1irtıl'~r. • . 
~ ~ İş Bankasının eylul kumbara keşidesinde kazanan Mer-

' bir n 1581 numaralı hf'.sabı cari sahibi küçük Mehmet Bener bu 
ttılılı bıter ta k:ısnunı Kızılaya ver:niş tir. 
.\ ~ht nı··r~ttan önümüzdeki dyın başında yekunu 5000 lira tutan ve 

~~ )~ b~ka~atları ihtiva eden yeni bir keşide yapılacaktır. 
~~ bu 

6 
bırincikiınun ayı başın nda 2000 liralık bir mükafat çekile. 

il""'" uretıe 1937 yılı kumbara keşide planı tamamlanmış olacaktır. 
.......... 11 ...... , Q "'l """'11111•• 1 111111•w.wııı.....,..ı--111-1111•--•mııııı•1111•111-111M .... 

1f. ı ara Yugoslavyanın 
~f/11cın Vt;,rdiği 
"ıı ll./mıgacak Nışanlar 
~ llh••ın 'aprakıar1 
~ ~ ~eı-1 •faza edilecek 
'14~~&Jc~de bağ ınüstecirlerinin 
t~~~ arını ot olarak sattıkları 
~ ~ ~hebu ihbar edilmiştir. Ku • 
>~ "S'aPr e de bazı yerlerde de 
'~l a aklarının hayvanlara 
)~ ~laşılınıştır. 
~~bit ~ar~Akadarlarca verilen 
) bfı. be.'f. a badema otlamak i-
~ a hiç bir hayvan so-
~ ~bağ yapraklarının ot 
ı....- ~ar~• ınüsaade edilme
~ ~ ~~ bnıştır. Her hangi 
~~ anlar veya bağ

irenler şiddettt 

Büyük Yugoslav manevralarını t a
ıkip etmek üzere Belgrada giden f'C

nebi erkanıharplere ve bu meyanda 
Erkiinıharbiyei Umumiye Reisimiz 
Mareşal Fevzi Çakmağa, Yugoslav
ya Kralı samajeste İkinci Piyer na
mına nişanlar verilmiştir. 

Yugoslavya tacı nişanının büyük 
kordonu, en büyük nişan olar ak Tür
kiye Büyük Erkinıharbiye Reisi Ma· 
reşal Fevzi Çakmağa verilmiştir. 

Hey~tiıniz azasından Albay Şefikle 
diğer Albaylarımıza dördüncü rüt
?eden beyaz kartal nişanı, Yarbay 
Ihsan ve Ce\•det ile diğer Yarbaylara 
da dördüncü rütbeden (5entüde) 
nişanı \•erilmiştir. 

l 
genmış. er vbe 

1 
menl ydem stparq- til saatlerini müteakıp açılacaktır. 

er vermıye aş amış ar ır. 

Bu kararın verilmesine sebep, Ma
arıf idaresinin kira tahsisatının 45 
bin liradan 15 bin liraya indirilmesi 
ve Maarifın kira ile tutulmuş binMa-

Diğer taraftan bu sergide de mem
leketimizi temsil eden (BerHn Türk Han ve 

• rı birer birer terke mecbur olması
otelcUer cemiyet i dır. Bu itibarla bu yıl şehrimizde 

Ticaret Odası) nın elindeki nümu • 
nelerin tazelenme~i ve icabında he
men teşhir edilmek üzere bütün Ti
caret Odalarımızdan yeni nümune
ler gönderilmesi kararlaştınlmıştır. ----
lstlmlik edilecek 
Çiftlikler 
Vilayetimiz içinde münazaalı gö

rülen veya her hangi bir idari sebep
le alınması zaruri addedilen çiftlik
lerin istimlak edilmesine, Vekiller 
Heyetince .kar ar verilmiş. keyfiyet, 
İstanbul Vilayetine bildirilmiştir. 

ELEKTRiK 

Petrol 
gittikçe 

eyrahyor 
Şimdiye kaaar b ir arada çalışmak

ta olan han ve otelciler cemiyetinin 
biribirlerinden ayrılarak her brinin 

kendi gayeleri dahiJındc çalışmaları 
kararlaşt ırıJ mıştır. 

Techlzat beden 
ve rllmlyecek 

Muallim rnekteplcrınden mezun 

olanlara bir defaya mahsus olmak ü

zere Yerilmckte olan seksener lıra 
teçhizat bedeli bu yıl verılmiyecek
tir. 

ÇOGALIYOR 

limbası 
azahyor 

çift tedrisat yapan mektepler geçen 
yıllara nazaran bir misli çoğaltıla • 
caktır. 

Yeni sarı araba 
yaptlmıyacak 

Birici ve ikinci mevkileri aynı a-· 

Ot b·n k t l fraba dahilinde oımak ü?.ere aeyoğıu 

1 

omo 1 er on ro hattında işletilen san renkli yeni 
edili yor tramvay arabalarının başka hatlar

Motörlü nakil vasıtalarının yıllık da seyrüsefere müsait olmadığı Be
fenni muayeneleri tamamlandığı i- lediyece yapılan tetkikat neticesinde 
çin seyrüsefer memurları şehrin dört anlaşılmıştır. Bina<-nal<'yh tramvay 

yol ağızlarında dıinden itibaren oto- şirketi artık bu şekilde yeni araba 
mobilleri çevirip kontrol yapmıya yapmıyacaktır. 

başlamışlardır. !============== 
-·---=--

1 Beynelmilel 
Tar ife kongresi 
Yakında Stokholmde toplanacak 

1 oıan Se-mplon ve Toros beynelmilel 
şimendıfer kongresıne hükumetimi-

zin de iştirak etmesi kararlaştırıl -
mış ve iki muhendisımız evvelki ak
şam Stokholme hareket etmişlerdir. 

Kongrede bcvnclmilel tren tarıfe
leri ve volcu ücretleri tetkik edilc-

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Susuz hala 
Olur mu ? 

Elektrik k u //anan şehir'er ·m ·• rck h:psiı~in hemen hemen birib!ri
L j l l ne musavı veya yakın olmaları ım-

Kapalıçarşı'nın N.,r· smarıiye 

tarafındaki kapısı dışnıda bir :u
mumi hala tıar. Herkes buraya gi
diyor. Çünkü, bu civarda ba.çka 
bir 1ıala yok.. Fakat, bu halanın 
rııttslııklarında bir damla ru yok
tur. Aptesaneler pis kokuyor. Te
mizliyecek su. nerede?. Bu umumi 
hnlci susuz olduğuna göre. i1ıti -
yacı karşılamıyor, demektir. O 
halde burasını katlamak. daha ha
yırlı bir iş olur. Susuz apte~ o
lur mu?. Bu aptcsanenin avlusun
da, pis, pasla, demir bir deponun 
içinde su ııe>r. Ağzı açıktır. Pas
lanmıs. eski konserve kutulanna 
S1L doMttntlara~. abteste ginnek 
istiyenlerc 1•erili11or. Btt pis kap
ların içindeki üstü açık su ile in
san nasıl yıkamr?. Temizlik oı. 
bilir mi?. 

• 
zın Sa glSl 145 oldu kanları aranaca~::_ . 

M emleketimızde petrol ve lamba-
ya karşı gösterilen rağbet gün -

den güne düşmekte ve gaz Iambasile 
oturulan yerler gittikçe azalarak A· 
nadolunun en hücra yerlerinde bile 
elektrik tesisatı kurulmuş bulun • 
maktadır. 

Resmi istatistiklere göre 23 yıl ev· 
vel yani 1914 senesinde bütün mem
leketimizde yalnız 2 şehirde elektrik 

varken 9 yıl sonra yani 1923 yılında 

elektrik istihsal ve tevzi edilen yer· 
lerin adedi 112 yi bulmuştur. 

Arpa fiyatları 
1923 yılından geçen seneye ka 

dar, yani son 14 sene içinde yenide~ Yükseliyor 
42 şehir ve kasabamız elektrik kul- 1 Son gunleı de piyasada arpa fiat
Janan şehirlerimizin sayısı 154 e ba- ları boyuna yükselmektedir. Buna 
liğ olmuştur. sebep, İtalya ve İngiltereden gelen 

Bu suretle 14 yıl içinde 62 'ıliı.yet telgraflar üzerine bu iki memleket 
ve 370 kaza merkezinden 50 vilayet hesabına piyasadan arpa toplanma-
ve 104 kaza ve nahit.•e merkezi elek- d 
triklenmiştir. 

J 1 sı ır. 

Bu yüzden fıatlar 4,17 kwuşa ka-
Hiılen 12 vilayet merkezimizde e- ıdar çıkmıştır. Diğer taraftan henüz 

lektrik mevcut olmayıp diğer vila- Alman) a ile esaslı buğday satışlan 
yet merkezlerimizde kamilen elek - yapılmadığından buğday fiatiarı nis-
trik vardır. l~ten düşüktür 



Her Hitler 

mer·kalı 
Zengin! 

Bu kadın 
Dünyanın en -DEDiKODU 

Yazan : Tarık Naci 
neden S~de mahl.iikudur· D unyanın en zcngın bır kadını 

evlen mi ·yor" değilse de zengin bir kadın olan s arışın ile esmer, bunlar iki 
11 Misters Hetti, Amerikada çok parası komşu kızı idi. Sarışın, az ko-

olanlardandır. Pek çok yerlerden va- nuşan1 esmer durmadan söy -

hakkında çıkarılan 

rivayetlerin aslı yok 

· Her Hltıerı guzeı Kızıarla oeteber görmek kabildir. 
fakat hiç blrlle alakası ve evlenrne~e niyeti yoktur 

Geçen gün Nuremberg'de topla- j renememişlerdir. Hulasa Hitlerin a
nan kongre dolayısile Her Hit- Ieyhine kaydedilecek hiç bir vak'a

lcrin Alman kadınlarına birtakım ya dair ufacık bir delil bile zikredi
nasihaUer verdiğinden bahsedilmiş- Iememiştir! .. 

ti. Her Ado)f Hitler, kendi fırkasına Almanların meşhur sinema artis· 
mensup tam 20,000 Alman kadını.na lerinden Leni Riyefenştal ile Hitler 

evlilik hayatından, aile saadetinden arasında bir münasebet var, diye 
vesaireden bahsetmişti. Lakin Her çok iddia edenler olmuştur. Fakat bu 

Hitler yalnız nasihat vermekle kal- kuru bir iddiadan öteye geçmemiş
mamış, kendi fırkasında bekar olan- tir. 

Iarın evlenmelerini emretmiştir. Bundan sonra artist Pola Negri-
Şimdi Avrupa gazetlerindc bir de- den, Vinifrc Vagnerden bahsedildi. 

dikodudur bnşladı: Evlenmek ma - Bu kabil dedikoduları da ispat ede
dem ki bu kadar iyi imiş, diyorlar, bilecek bir delil bulunamamıştır. 
şimdiye kadar hiç evlenmemiş olan 

Her Hitler niçin hala bekar yaşa -
maktadır?. H~r Bitler bugün kırk 

.;ekiz yaşındadır. Daha evlenecek 
\·a5ı geçmemiştir; eliyorlar. 

Her Hıtler son uç sene zarfında 
Almanyada doğumları arttırmak i-

çin izdivacı kolaylaştırmak maksa
dil~ tam 45,000.000 İngiliz lirası rad
dasinde parn sarfcl tirmiştir. Hükfı
met, evlen<'cc:kl<'rc yardım etmiş ve 

bu suretle doğum mıktarı 1,000 Al
manda 14 tı,>n 18 nisbetine çıkmıştır. 

Her Hitleı in en yakın dostlarından 
olen General Gôring, bundan üç se-

ne evvel ikınci defa olarak evlenmiş
tir ki o zaman yaşı kırk birden fazla 
ck>ğildi. 

Her Bitlerin muhafızlarından 6 
kadem ve 6 parmak uzunluğundaki 

iri yarı bir Alman da yaşının elli üç 
olmasına bakmıyarak birinci defa 
ol(lrak cvlenm iştir. 

Fakat Her Bitlerin niçin evlenme

diğini merak edenler onun şimdiye 

kadar hep mücadele ile geçmiş, her 

hangi bir münasebetini gösteren en 

ufak bir vak'a bile kaydedemcmiş
lerdir! 

Scn~lerdenbcri Bitleri, dostları 

I Göbbels'in karısı bir zamandan -
1 beri çaylar, davetler tertip ederek 

1 oraya en ileri gelen kadınları, kızla-

rı çağırmakta ve Her Hitleri cvlen

'ı d irmek için zemin hazırlamakta idi. 
Fakat Her Hitler hep bu davetlere, 

1 çaylara geliyor1 kadınların elini ga-

yet nazigane, Alman usulünde değil, 

fakat nazik bir Avusturyalı vaziye

tile iipmektedir. Her Hitler hiç bir 
zaman bu kadınlardan hiç birine 

karşı fazla bir temayül göstermemiş-
~ 

tir. Bunu gören Göbbels ailesi de, 

artık çaylar ve davetler tertibinden 
va?.geçmişlerdir!. 

Kendi taraftarları şöyle· diyorlar: 

jHıtler bekardır. Çünkü o kadar çok 
işi vardır ki, evlenmiye vakti yok-
tur! .. 
Wft-'llffUtftMlllUllllUUMUUlltlflfllllllllfttlllltllllllltUıltlUlılUUıt 

Fındık ihraç 
nizamnamesi 

Memleketimizden ihraç edilecek 
fındıkların muayyen tiplere ayrıl

ması için İktısat Vekfıletince hazır
lanan nizamname evvelki günden iti
baren tatbik mevkiine girmiştir. 

Muayyen tiplere ve evsafa aykırı 
\'e düşmanları çok takip etmişler, fındık ihraç eden müesseseler şid -
onun en ufak bir macc.>rasını bile öğ- detle cezalandırılacaklardır. 

Tefrika No: 18 
olacaktır. Çünkü kendisi (İpsilanti) 
[1] ailesine mensuptur. 
Demişti. 

Eksanto, derhal General Aleksan
dr'a müracaat ederek fikrini izah et
mişti. 

General o dakikaya kadar cemi
yetin vücudündcn haberdar değil -

di. Fakat, Eksanto'nun verdiği ma
lıimat, kendisine cazip gelmişti. O
nun için hiç düşünmeden ve hiç te
u :ddüt etmeden: 

- Pekiıla .. Cemiyetin gizli reisli
ğini kabul eciiyorum. 

Demişti. 

General Aleksandr'ın, cemiyetin 
riyasetini kabul ettiği derhal aza -
lara bildirilmişti. Bu da, cemiyete 
bir t daha itimad edilme -
sine ve teşkilatın da o nisbette kuv
vetlenmesine sebebiyet vermişti. 

General Aleksandr; cemiyetin 
(mes'ul murahhası) sıfatile Eksan -

to'yu (Çar) n takdim etmişti. Çar, 
cemiyet hakkında bir çok izahat a1-

ı dıktan sonra; Eksantoyu iltifatlara 
1 gark eylemiş; 

- Çalışınız... S<:ımada (Hazreti 
İsa) ve yer yüzünde ben .. sizin, dai
ma yardımcınızız. 

ridatı vardır. Her saat iradları işler, liyen çenesi kuvvetli güzel bir geve
her sene binlerce dolar gelire malik- zc idi. 
tir. Misters Hetti, Amerikanın Nev- Ekser akşamlar buluşup sahilde 
york borsasında çok para kazanmış, kol kola arkalarında Büyükderenin 
- çok para keızanmış ta söz mü? - çapkın gençlerini sürükliyerek do
milyonlara sahip olmuş meşhur Het- laşırJardı. 

ti Gren'in kızı<lır. Babası Umumi Yine o akşam, iki arkadaş, biri 
harp esnasında çok para kazanmış, dinliyerek, öteki anlatarak deniz bo
fakat harp bitmeden bu di.inyaya ve- yunca peşlerinde semtin en uçarı 
da etmiştir. Büttin paraları yegane delikanlılarını oyalıyarak geziniyor
kızı olan l\listers Hettiye kalmıştır. 

1 
!ardı. Sarışın arkadaşına: 

Fakat şu var ki, böyle milyonlara 1 - Bu akşam, dedi, hava pek gü-
sahip olan bu kadın dünyanın eğ - ze.J. Mehtap da var, bari şöyle balık 
lencelerine, parlak hayatına son de- lokantasına kadar yürüsek. 
rece uzaktır. Mümkün olduğu kadar Bir liıftan koca bir ?edikodu çıkar- 1 

l · dl · l · · b" mıva müstait arkadaşı: , 
sac e yaşayan, ıra arını, ış erını ız· " . .. .. . purda kırlarda hep ,..alnız başına ge-

. . .. . , - A a, dedı, yuruyelım, amma sor- • ~ · . 
zat kendı takıp eden ve her gun gı_y- 0 .. H 1. c orada Mahiri gör- zer, dertli, aradığını bulamıyan ın-
d·v· . . h lb' ·1 N k ma... un a ıc .. 
ıgı sımsıya e ısesı e evyor 

1 

.. d t . 1 H b·ı· or mu lan1ar gibi herkesi içli bakı.,larla su-
• .. • • 1 muş, ans e mış er. em ı ıy - . ~ 

borsasına gıderck dunya pıyasası.e sun? Artık Mahirle Hatice daima zerdı. 
bizza~ m.eşgu.l o.lan ~i~ kadındır. · beraber geziyorlarmış. Yine bir gün mektepten dönüyC'r
Vaktıle Vılks ısmınde bırıne varmış, ı Sarışın kız, sanki eskiden bir şey- du. Vapur kalabalıktı. l\k>ktepten 
ondan dul kalmıştır. ıler biliyormuş gibi dudaklarını bük- dönen çocuklar bu her akşamki dö-

Küçük yaştanbcri son derece ik- tü: nlişü sanki tes"it ediyorlarmış gibi, 
hsada riayet eder, masraf olmasın deg"

11
•1 şakalnşıyoıiilr. gülüşüyorlardı. B11 -- Onların bu sevgisi yeni 

diye, hiç bir zaman modaya riayet mece halledenler, bjribirlerinin ka -
etmez bir kadındı. Ömründe bir ke- ki, dedi... rikatürlerini yapanlar, kana{X'lerin 

Esmer ve güzel genç kız hafif bir ortasındaki aralıkta ayakta konu -re olsun dansetmemiştir. Bu kadar 
zengin olduğu için tabii bir çok ta 

korkuları vardır. Hayatına kasdet
mesinler diye hususi polisi \•ardır. 

gülüşle: şanlar vardı. 
- Evet, dedi, geçen sene de b;ra- Fakat Hatice sanki bütün bu ko -

berdiJer. nuşan, eğlenen genç yolculara dar-
Ye sanki yanındaki arkadaşı/ me- gmmış gibi, başını denize çevirmi§, Evine girip çıkarken kimseye du - 1 J 

yurmadan gelir, gider. Otuz odalı seleyi hiç bilmiyormuş gibi an at - rüzgardan uçuşan köpük parçaları-
bir evde dört beş hizmetçjsile bir de mıya başladı: nı seyrediyordu. 
köpeği ile dünyanın en sade ye basit - Geçen seneye kadar Hatice hiç Ruzgar -Boğazın her zamanki tatlı 
hayatını geçirmektedir. kimse ile konuşmazdı. Sahilde, va - ve serin rüzgarı- saçlarını karıştın-
., ................... ,,,,,,,"" UtttlUIUMUI Wl1111U11111UltltUUt11tnunnnuıu11n111n1u UtUUllllltltUUUUUUIHI lllllllHUHllUUUHI ınını• yor, j" ii ZÜ n Ü 0 kşu Y Qf d U. 

Ruh okşayıcı musiki ve güzel 
şırkı\ar merakhlan 

BU AKŞAM 

SOMER 
SIN EMASINDA 
Dünyanın en iyi şantörü ve 
"MARINELLA,, yı yaratan 

T1NO ROSS1'yi 

Hatice kendisini okşayan bu man -
zara içinde diişünüyordu. Bu kadar 
zamandır kendini anlatacak, kendini 
sevdirecek bir arkadaş bulamamış -
tı. 

1 ... Bulamamıştı demek doğru de -
1 ğil, Büyükderenin bir çok delikan -

lıları onun arkasında gi.ınlerce gez

memişler miydi? Daha dün Muwf-

1 

fere fena halde kızmış, FcYkiye ken
disile arkadaş olamıyncağın ıkaç ke-
re anlatmıştı. . 

Günleri hep bbyle, mektepten eve, 
evden mektebe gitmekle kuru ve şi-

En son zaferi olan irsiz mi geçecekti? Bir genç kız için 

K 1. T AR ALA R sevgilisi olmıyan bir genç kız için 
hayat daima yekna~aktır. 

Ç A L A R K E N Ne ise, felsefeye çok düşmiyelim, 
Cazip ve 2 saatlik nşk ve musiki !Hatice her zaman gözlerinin önün -
filminde candan alkışlıyacaklardır. den geçen yalıları ve yerleri göre 

lllveten : EKLER JURNAL göre artık bıkmıştı. Başka bir meş -
son dünya hıwadisleri. guliyet bulmak lfızımdı. 

'iılm••••••••••••••• •••••••••••••• Başını içeri doğru çevirdi. Arlı:a-

daşları yine harıl harıl konuşu~ 
lar, gülüşüyorlardı. Karşısınd~ 
lüklü, yuvarlak yüzlü bir deh 
gördü. İnsana emniyet veren 
kışları vardı ve daha çoK gene 0 

ğu anlaşılıyordu. 

Gözlüklii çocuk da ona bakı)·o 
gülümsüyordu. Hatice. bir ma 
yaşamak hırsile titredi, ça~t 
topladı ve yukarı çıktı. Rüzg<tr 
rada daha fazla esiyordu. Biraz 5 

ra gözlüklü genç de yanına gcld1 

Sanki onu kırk yıldanberi tanı 
muş gibi konuşmıya başladı .. 
yükdereden, havanın güzelliğın 

banyolardan ... hemen her şe) 
bahsediyordu. Şimdiye kadar 

1 kimse ile konuşmamış olan ll8 

veni arkadaşının bu konuşlll8 

kızdı, fakat onun canı bugün 

bundan sonra bir macera istiY0 

·tın Ve en nihayet tanıştılar. En nı . 
çünkü, tanışmak bütün bu girıı 
fasıllarından sonra olur, bilmiY0 

nız öğrenin ... 
Delikanlının adı Mahirdi ,,e 

sevgili •c şiddetle ihtiyacı vardı .. 
mek, çok sevmek istiyordu. Bu 1 

ğini yavaş ym·aş Haticeye açt_~· 
Hatice a) ni fikirde olduğunu sO 

di. 
Dakikalorca, günlerce, aylar 

hep Mahir Haticeyi, Hatice de 1ı 
hiri diisündü. Gerci kücüktüler. • • • •t 
kat istikballeri hakkındaki ÜJllı 

büyüktü. Şimdi daha gençtiler •. 
raları ebediyen birleşebilirlcrdı 
sonraki hayatları için şimdiden 
valler kurdular, projeler hazırlll 
lar. 

Artık sevgileri birer dedikodu 
zuu olmuştu bile .. Büyükdere ~ 
boyunda gezen Ermeni kızları bJ 

(Devamı 6 ncı sayfa& 

11Jııı.8U akşam SAKARYA Sineması~ ........ Parlak bir Viyana valsi esası Uzerlne 

Unutulmaz yı1dız M A D Y C H R f S T f AN S ŞA M PBirAaşk Nve myacerAaharikavsı A LSl-
Yüz v~ seııi ile sinema aleminde FRACIS F AR\ı1ER kurbanlar 

vermekten geri kalmıyacak yıldız .. .. . . 

MEŞ'UM KADIN Fransızca aşk ve ihtiras Fransı zca sozlu şahane bır fılm 
fılmini ilk de!a y,österiyor Baş rolde : New • York Opera Metropoliten tiyatrosundan 

Prenses Bibesco, bu filmin senenin en iyi ve mükemmel 
oldu~unu beyan ediyor. 

iLAVETEN : PARAMOUNT JURNAL Nyon konferansı ve (3 

öğretici bir film. Telefon: 41341 

ral Aleksandr, Eksantoyu alarak 
(Faris) e gitmiş; bazı Fransız siyasi 
ricalile temasa gelmişti. Bunlar da. 
bu maksadı hararetle tasvip etmiş
ler: 

- Hny, hay .. Şahsan biz .. ve sonra 
Fransa hiiktımeti, daima sizin gaye -
nizi takdir edeceğiz. 
Demişlerdi. 

* Artık tali, (Etc>rya) nın tamamile 

1 
1 Ve gelir,gelmez de, bütün kilise -
lere: 

[Her dindar ortodoks, (Etiniki E
terya) ya aza olmalıdır. Bunu te -
min ctmiye, bütün kilise heyetleri 
memurdur.] 

Diye, kat'i emirler \'ermişti. 

* Etiniki Eteryanın kuvveti, artık 
kfıfi derecede kıvama gelmişti. Bu -
nun üzerine umumi bir kongre yapı
larak, vaziyeti müzakere edilmiş; 

cemiyetin (Mukaddes maksat) uğ -
runda fiilen harekete geçmesine ka
rar verilmişti. 

İlk hareket, (Mora) da başlıyacak
tı. Bunun için (Kaptan) ismi verilen 
bazı çete reisleri (llocabey) e davet 
edilmişti. 

Bu davete, Mora kaptanlarından 
(Anagostnı), Manyalı (Hriso Yani) 
\"e (Dimi trokopulo), Tur halalı (Yani 
Karmaki) iştirak etmiş. bunlar, giz
li merkezi umumide cereyan eden 

GLADYS SwARTHOUT 

Pek yakında S A R A Y Sinemasınd' 
t · ... -;;,.. :. : .~·.: ... ",t- ... _ .. 

Bu kaptanlar, Meraya gider git -
mez işe girişmişlerdi. E\•vcla, orada
ki silahlı kuvvetlerini hesap etmiş
ler, \'C yekl'ınu merkezi umumiye 
bildirmişlerdi. Merada ilk işarette 

silaha sarılacak olan kuvvetin ye -
kfınu, (Kırk bin fedai) ye baliğ Jl
makta idi. Halbuki, o tarihte :vTcra 
kalelerinde mevcut olan Osmanlı 

askerinin miktarı ancak (on bm ne-

l
fer) den ibaret olup bunun yarısına 
yakın bir miktarı da, lüzumuna bina· 
en (Epir) taraflarına gönderilmişti. 

* İlk isyan, (1769 senesinde) Mera 
yarımadasının cenup ve cenub:.ı şarki 
cihetınde bulunan {Manya) sanca -
ğında başlamıştı. 

Gayet sert, cesur, atak, \'e inatçı 
insanlardan mürekkep olan fMan -
ya) lılar, bir gün, hükumet daire -

1 . l .. . 1 k l . b sıne ıucum etmış er; ·a enın ur -
cundaki Osmanlı sancağını parça -
lamışlardı. 

yalçın 

lardı. .. 
Artık, iki kuvvet arasında rn~ıl• 

demeler başlamıştı. (Manyn) . t 
ve bunları idare eden (Eteı-y:ı)~ı 
bir muvaffakiyet kazanamıyac 11 
rını anlamışlardı. Mahza O_!:lll8~ 1 
kcrlErinin takibatını durdurJll~ t 
derhal Avrupa siyaset merkeı e 
adamlar koşturarak: 

11 
- Ti.irkler, hıristiyanları ~8~ıı 

ediyor. l\!ora halkı, Türklerııı c 
münclen, dağlara çıkmıya f11e 
kaldılar. Bizi kurtarın. 

ıar· 
Diye, feryat ctmiyc başladı • ea 
Bir taraftan bu suretle ferY8:ıı.tı ı 

(Eterya) cemiyeti, diğer ta~nf Sifl1' 
isyan hudutlarını genişlettı. ııır ' 
(Epir) tarafındaki (Solyot) 

1 
•
0
tl' 

isyana iştirak etmişlerdi. 5° ) t;ı ' 

lbütün Balkanlarda kahrama~1 'rı· 1 

silah kullanmaktaki maharet ~9ıJ9 
bilhassa harplerde inat ve SC 
rile şöhret kazanmışlardı. . c · 

[1] Yttnanistanın, en eski ailele
rindendir. 

yüzüne gülüyordu ... Aynarozda ta

mamilc inziva hayatı yaşamasına 

reğmeıı, (Eterya) azalığını memnu -
niyetle kabul etmiş olan sabık pat-

Diye teminat vermişti. rik (Grigoryos) tekrar patriklık ma-
İş, bununla da kalmamıştı. Gene- kamına gelmişti. 

lmtizakereden sonra, (Büyük gaye) 
uğrunda son nefeslerine kadar her 

1 
türlü fcdakfırlıktan avnlmıyacak -1 • 

Fakat, civar kalelerden koşup gel len Osmanlı askerlerinin indirdıği 

1 

kahir daı be altında ev,·eıa şaşır -
mışlar .. sonra da, memleketlerinin 

Osmanlı hükumeti, artık wıı eÖe 
di bir safhaya girdiğini idra1' 

1 1 
as · bılmişti. Bu isyanın bastırılfll c#fı 

parma, and içmişlerdi. (Devaf1l' 



- Babam, ekseriyetle futbol sey· rederken uykuya dalar. 

Boynuzıu ve Kaıoıı 

A merikada gariplik mi arıyorsu. 
nuz? Tümen, tümen ... Moda di

ye neler yapıyorlar? Kadınların icat 
ettikleri moda nihayet nazarı dik -
kati celbetmck ve kendine reklam 
yapabilmek gibi safhalara girdi. 

Bir Amerikalı kadın saçları dalga 

imiş. 

Diğer bir k2dın da şapkasının üs
tüne öyle güzel bir kalb resmi kay -
muş ki, görenler bu kıza derhal bak-

Saç l arın arasında Amerıka 

bayraQı 

Almanları derin derin 
düşündüren bir mesele 

Baba rolünü 

H arry Cooper'i tanımıyan yoktur. 
Bu meşhur sinema artisti son 

günlerde (Mister Deeds) isminde 
bir film çevirmiştir. Bu filmde Harry 
Cooper, baba rolünü oynuyordu. 

Hikayenin bu tarafına kadar olan 
kısmında bir fevkaladelik yoktur. 

Harry Cooper'in bu iilmini gören 
karısı eski yıldızlardan Sander 
Schaw kocasının baba rolündeki 
rnu\'aff akıyctini görerek bir ana ol
rnıya ve kocasını da baba yapmıya 
karar vermi~tir. Çünkü Harry Coo-

Mus o linlyl karşılamaya 
hazırlanan Berllnae bü· 
Yük gece donanmaları 

hazırııoı 

yorlar. Musolini - Hitler mülakatı o- 1 
!urken Akdenizde de İngiliz ve Frc>n
sız donanmaları, İtalyanlar hariç o-
larak birlikte korsanlığa karşı polis 
vazifesi göreceklerdir. Bu müşterek 
polis faaliyetinin B€rline ve Roma
ya karşı bir nümayiş olduğunu söv
lemekte olan Almanlar, Roma - Lon-

gayet iyi yaph 
per fevkalade maharetle baba rolü
nü yapmakta imiş. 

Karısının şiddetli arzusu karşı • 
sında kocası ilk günlerde biraz mı
rın kırın etmişse de nihayet o da bu 
arzuya düşmüş, nihayet geçenlerde 
bir kız çocuğu dünyaya gelmistir. 
Kız çocuğunu pek çok seven Harry 

Cooper, yavrusunun üzerine içi tit
remektedir. 

Gazeteciler, Harry Coo~r'in bu 
evlfıt muhabbetini görünce sebebini 
sormuşlar ve bu hikayeyi öğrenmiş
lerdir. "' 



\ 

Vaz~rı : M. fJIHeyman Canan 

Tncüme •e lkt lbu l: akkı ınllbfuzclıu 

Akşamın mahmurluğunu 
cek bir ilaç : Sütlü sabah 

gidere
rakısı ! 

Hafif meşrep ve satıhk kadınlar gü· 
süzülüyor, odanın boşluğunu lüyor, 

şakrak kahkahalarla dolduruyorlardı 

1 HiKAYE 1 
Dedikodu 

( 4 üncü •ahi/eden devam ) 
birlerini görünce ilk iş olarak bu sev
giden bahsediyorlar, iki sevgiliden 
ye sevgilerinden ağızları dolu dolu 
dem vuruyorlardı. 

Büvük Rus .,, 
Edibi T olstoyun 
Torunu neden 
Hapishanede 

(5 inci &ogfadatt devem) 

Hatice, öyle sanıyordu ki, artık zın nezareti altında çalışan bir an
hiç bir şey, amma hiç bir mani, onu garyacı kadın her sabah boşaltırdı. 
Mahirden ayıramıyacak. Mahir bi - · Gündüzleri alıştığımız için hiç bir 

Güldüren, fakat 
Ağlayan adam 
Beyaz perdenin neşeli artisti Vilya 

liyordu ki, hiç bir kuvvet onu Hati- korku duymadan dört duvar arasır..- -·-
ceden uzaklaştıramıyacak ve gün - da geçirirdik. Bir sürü güzel filmin, neş'eli kah- başını dinliyebilse yine iyi.. Dai~~ 

Povel ıstırabını anlatıyor 

!erce iki genç sevgili biribirlerine Bir gün Metteray hapisanesinin ka- ramanı William Powel, gizlıce teessürünü saklamak mecburiyctırı 
sevgilerinin büyükliiğünü, sonsuz - panacağı haberi geldi. Biz ne olacak- ramanı William Powel, gizli olarak dedir. 
luğunu anlatmakla geçirdiler. tık? Hapisaneyi idare edenler _ara- Parise gelmiş, 5 inci George cadde - Belki aramızdan biri ne için sed~ 

Sene sonu gelmişti. İmtihanlar bü- sında bir mahkeme kuruldu. Içle- sindeki büyük palasa inmiştir. yahat etmiyorsun, der. İşte ben 
yük heyecan sahneleri içinde veri- rinde ben de dahil olduğum halde, Myman Godfrey, Bulunmıyan a- seyahat ediyorum. Ben de bir za~1 ~ 
liyor, her zaman kahkahadan in1iyen içimizden en iyileri, hususi şahısların dam, İki Kocalı Kadın, Gizli Vesika, lar bahtiyardım, hnyatımda benııll. 
vapur, şimdi kitabın içinde okunul - yanına yerleştirildik. Diğerleri, ha- !filmlerinin bu sempatik kahramanı, ç· klefl• 

b. d' ·ı k Am" • T' .. bahtiyar olduğum oldu. ıçe ...... 
muş bir kaç satırı tavana bakıp ez· pbane arabasına ın ırı ere · ıana sevdiği Jean Harlow'un anı o umu güneşi, deniz ve ormanları se\rdıw 

Kumarhane kabadayıları daıma Yalnız mahalle kızları mı ya!.. berlemiye uğraşan çocukların ses- gönderildiler. karşısında, beyninden vurulmuşa 

1 

ıı • 
halim, selim adamlara, sessiz oyun- Hizmetçiler, ahretlikler bile ondan sizliğile doluyordu... TEKRAR ÇİFTLtGE dönmiiş. \'erilen senaryoları öğren - Bir çok arkadaşlarım oldu. En 

5 
·• 

mimi arkadaşım, Warner Baxter gı ı:ulara, küstahlıklarına, hücumlirı- kaçarlar, yanına bile yaklaşmak is- Burada esmer genç kız arkadaşı- Mettray bir ziraat yeri addedildi- memiş ve ~yahat etmiye mecbur 

1 

rıı 
bi mesleglinden çok zevk ahfl . · na mukabele kudretinden mahrum temezlcrdi. Nedense birtürlü kızları nı durdurttu. Yanlarından geçen ma- ğinden ben de Allegret adında bir kalmıştır. Bu şekilde kederlerini u- 1• Ekseriya kendi kendime sordurn. rı kimselere çatarlar, bu gibileri to - kendisine ısındıramıyor, hiç birinin \'i kazaklı, beyaz pantalonlu bir çiftçinin yanına verilmiştim. nutmıya çalışıyor. 

katlarlar, küfür ederler, silah çeker- nazarıdikkatini çekemiyordu. gence selam yerdikten sonra: Ağlıyordum. Aşağıda okuyacağınız yazısında, çin yıldız oldum diye? . iJ1 
!erdi. Ve yaptıkları bütün kabada- Suad, hizmetçilere bağırır, ahret- - İşte tam bu zaman ben Ma - 18 ay zarfında hoşuma giden bir bir çok filmlerin neş'eli, güldürücü Benden başkaları hoşa gitmek JÇ 

yılıkları el birliğile baş~ırlardı. Bu liklere haykırır, arkalarından: hiri sevmiye başlamıştım. Fakat o san'at öğrenmiştim. Fakat tekrar kahramanı, William Powell yazısın- her şeye sahiptirler. Buna en doğfll 
sebepten kendilerine süs verirer, - Binnaz! İkbal! Servinaz! bana bakmıyordu bile, çünkü rneş - toprağa dönüyordum. Bütün ümit - da, dokunaklı bir lisanla, manevi cevap, benim daha çok talihli 01 • 
adlarını öteki I"abadayılıır sırasın- Diye çağırır, tepinir, bunlar al - guldü. Halbuki ben her akşam otu· lerim kırıldı. Nihayet günün birin- yorgunluğunu ve gizli ıstırabım an- mamdır. 
da şaydırmak isterlerdi. dırmaz, kulak asmaz, işitmemezliğe rup ona deste deste mektuplar yazı- de oradan da kaçtım. !atıyor. Bu satırlar onundur: Meşhur olmamın sebeplerind~' 

Burada bir noktayı işaret etmemek gelir. Ancak annesinin ısrarHe söy- yordum. Amma hiç birini gönder - İlk uğradığım köyde bir bisiklet Yorgunum, biri de bıyıklarımdır. Ben onı:rı, bil· 
haksızlık olur : Kumarhanecilik ya- lene söylene, mırıldana homurdana medim. çaldım. O gece ay ışığı altında yat - Çok yorgunum. tün Jenuye premierlerin bıyık ta : 
panlar, bitirim işletenler içinde, ha- yanına yaklaşırlar, neş'esiz, gönül- Sarışın arkadaşı acıyarak: tık-tan sonra Kot Dazüre gittim. Mak- Siz, hiç bu vaziyette kalmadınız şımağa utandığı bir zamanda t:ışı 

1 
kikaten cesur kabadayı olanlar da süz dururlar, candan hizmet etmez- - Ya, dedi, o zamanlarını bilmez sadım bağ bozumunda çalışmak için mı? En küçük bir şey insanı çileden dım. Onlar bana bir takım roller b'\ 
vardı. Fakat bunların sayısı pek az- ler, alakalı iş görmezler, fırsat bu • miyim... şimdilik bir yere girmek, bilahare çıkarıyor, normal bir vaziyetteyken du, bu roller ilk önce cani, hayd~ 
dı. Sırası geldiği zaman bunların lunca, hapsedilen bir kedi gibi, he- - Ne ise, Mahir bir akşam va • temelli bir iş bulmaktı. Fakat açlık sizi alakadar bile etmiyecek en kü - rolleri idi. Sonraları gene bu bıY1 • 

yaptıkları işleri, kabadayılıklarını men kaçmıyan can atarlardı. pura kızgın geld i. Hatice ne oldu - yine kendini göstermiye başlamıştı. çük şeyler, insanda çok büyük te - lar bana sempatique ve neş'eli rollet 
vak'a ve misallerile yazacağım için, Yaşı ilerleöikçe, komşu ve akraba ğunu sorunca riyaziyeden ikmale kal- İki gündenberi bir şey yememiştim. sirler yapıyor, çok ıztıraplı bir gece- teklif ettirdi. 
burada fazla tafsilat vermiyorum. kızlarına, olgun ve dolgun mahalle dığını söyledi. Çaldığım kapılar, yüzüme karşı şid- den bir türlü uyanamıyorum. Benim taliimi şu yüzümde gördii · 

K umarhanelere devam eden bazı hatunlarına karşı içten gelen bir a- Ve bu ikmale kalıştan sonra, Ma- detle kapandı. Açlıktan ölmemek i- HOLLYWOOıD, BU CEHENNEM ğünüz bıyıklar değiştirmiştir. 
kimseler içinde atik, vuruşta, dö - laka duymıya başladı. Bir genç kız hir Hattceyi bir türlü sevemedi. Ha- çin yine hırsızlık mı edecektim? Tu- Benim bu çektiklerim yine hiç bir Fakat madalyanın bir de ters tnrt' 
vüşte az çok şöhret kazanmış. kalleş- yüzü. gözlerini nurlandıdyor, bir tice de kendisine sevgiden bahsetmi- ret-Sür-Lu'da Jean Piyer adında bir şey değildir. Siz daha Hollywood'da fı vardır. 
likle adam zımbalamış insanlar da çift pembe dudak kalbini büyülüyor- yen bu se\·giliden ayrıldı. Hani o adam, beni yeni suk"Utlardan, tered- yaşıyan bir artistin neler çektiğini Artık sabahları, acaba 72 kiloS~ 
vardı. Bunlar paralarını kaybeder- du. Hele arkadaşlarının çapkınlığa, ebedi se\•giler, hani onları hiç bir dilerden kurtarmak için davet etti. bilmiyorsunuz. geçtim mi, yoksa geçmedim mi? dı· 
lerse kumarhane sahiplerinden ödünç aşka ve muhabbete dair hikaye ve kuvvet ayıramıyacaktı, aman kardeş Beni sokaktan aldı, besledi ve ba- O, öyle bir yerdir ki, insan bütün ye tartilmaktaıı; hatlarımı boznıli : 
para isterler, derecesine gör e, 10 li- maceralarını dinledikçe hayretten \•allah bu gençlik... na iş buldu. Sekiz gün, sefaletten dünyanın haberi olmadan, bir kü - mak için, aç kalmaktan, yoruırnı.ı; 
ıadan, 50 liraya kadar bunlara borç ağzı açık kalıyor, bunlara birtürlü Hatice ile Mahirin hikayesi bit- kurtulduğumu zannettim. Bir gün bu 1 çük parmağını bile oynatamaz, iste- ha.f1zamı, rol ezberliyeceğim di)"t 
para verilir, mukabilinde emanet o- inanamıyor: mişti. Du sırada iki genç kızın ya - mert adam, beni jandarmaya amele diği gibi yaşıyamaz, içinin kan ağ- 'yormaktan, bıktım. 
larak saat, yüzük gibi şeyler de a- - Yalan sölüyorsunuz. Bu kadarı nmdan orta boylu top enseli bir genç olarak yazdıracağını söyledi. ladığını kimseye gösteremez. Dai- 7 senedir, Hollywood'da bunal • 
lınmazdı. olmaz! ~çti. Sarışın, esmer arkadaşına sor- Artık her şey bitmişti. Ben tek - ma gülmek mecburiyetindedir. Ben dun. 
Bunların isimleri de tuhaftı: Diyordu. du: rar maceradan maceraya koşuyor - nasıl tahnmmül ediyorum şaşıyorum, Dünyaya, dünvanın en tembel ıı· 
- Kama Hasan! İdadiyi bitirp te, bıyıklarını şöyle -- Bu kim? dum. Tali bana karşı daima fena yü- Tanıdıklarım içinde, buna maddeten damı olmak ü1.e;·c gelmiştim, ya!l • 
- Hançer .Mahmut! bükmeye başladığı zaman, eskisinden - Ölünciye k:ıdar se\•işeceğimiz zünü göstermekte idi. tahammül cdemiyerek öldüler ... Ba- lışlıkla en çalışkan bir adamı oldU~ 
Bu gibilere emanetsiz, rehinsiz pa- daha fazla tinalı giyinmiye başladı. sevgilim. KARAR VE AÇLIK... na çok aziz olan bir tanıdığım ... bu- Çok çalıştım, çok yoruldum. nrtı 

ra verildiği halde, eğlence hayatında Kılığına kıyafetine büsbütün dikkat Jandarmadan korktuğum içın tek- na dayanamıyarak öldü... istirahat etmekten başka hiç bir dı· 
ve kumar masalarında yüz bin lira- ve itina gösterdi. Buna rağmen yine sonu gelmiycn maceralardan, hü - rar fira yolunu tuttum. Bisikletimi Eğer insan bir kenara çekilip te leğim yok. 
dan fazla bir para yiyen ve kaybe- kızlardan, kadınlardan, hatta evdeki cumlardan, ricalardan, göz yaşların- Nistc bıraktım. Hapisanede iken ba- ~ 

1~--=--=-c--., .. _.,.. ___ __ --:: t 
den Suad adında bir genç, o akşam, beslemelerden, hizmetçilerden bile dan, mektuplardan, takiplerden, ıs- naverdiklcri• bir çift ayakkabiyı 1 1 Haftada 48 saa 
üstündeki bütün parayı kaybedip illiCat görmedi. rarlardan, iz'nçlardan, neticesiz ha- bir kahvehanede elli franga sattım. 1 R A D Y Q 1 1 k 
kumarhanecilerden borç para ala - Arkadaşlarının hizmetçi sergüzeşt- diselerden sonra onun adı adamakıl- Elli frank!. Bu, benim için bir ser- Ç8 ışma 

1 mavınca: leri, ahretlik maceraları, kapı arkası lı haylaza çıktı. Herkes: vetti. Bu sebeple artık ic:in sonunu ._ _ _ _ ,.. _ ____ _..,,...__ __ NUfett1şler mıntakalsl' 
,, " BUGÜNKÜ PROGRAM k t 1 d. - Galiba, derdi, bu adamların i- öpüşleri, komşu kızlarile geçen mu- - Bırak şu çapkını! düşünmedim. Yc-dim, sarhoş olun - on ro e ı yorlar 

A1c~am neşriyatı: ! 1 ı·k çs· simlerinin önlerine birer silah adı habbctleri onu büsbütün kudurtuyor, Dcmiye başladı. cıya kadar içtim. Biraz sonra tekrar ş yer erinde haftada 48 saat ı .ı 
Saat 18,30 pliıkln dans musikisi, l9 k b t bll' takmaları ev sahiplerini korkutuyor, aklını başından alıyordu. Halbuki, Suaddan bahsolundukça : beş parasız Nis kaldırımları üze • lısmanın a ulündcn sonra starı 

radyofonik komedi: Aradaki Kel ho- · w D b' sı.ı· bunun için rehinsiz para veriyorlar kendisinin bu muvaffakıyetsizliğine - Suad mı?. O artık uslanmaz... rinde bulunuyordum. Iş aircsi müfettişleri esaslı ır '"· 
roz ve unuttum, 20 Necmi ·,.e arka - er." bunlara ... İşin kolayını ben de bul- rağmen, kardeşi Semih bir ökse gibi Derlerdi. Halbuki o, papaz gibi Artık tereddinin son kademesine rette teftişlere başlamışlar ve " 
daşlan tnrafındnn Türk musikisi ,..c · · d tıı • dum, ben de onlnr gibi yapacağım, idi. Göz koyduğu kızı, yaklaştığı ah- mahmm, ne uslu, ne suçsuz, ne gü- varmıştım. Ben hem hırsız, hc>m de riınızı a etlerine göre teftiş mın 
halk şarkıları, 20,30 Ömer Rıza ta- f ·.::Je! adımın önüne bir ftleticariha ismi retliği kolay kolay bırakmaz, du - nahsız ömür sürüyordu. bir sarhos idim. Günlerce serseri bir katarına ayırmışlardır. Bu te ll:r 
rafından arapça söylev, 20,45 Mü - ]<ırı de ben takacağım ... Mesela ustura!. daklarından, ensesinden, şuri\sından Bir zaman da aşçıdan gebe kalan balde yaşadım. Çarşı ve pazarlarda sayesinde 48 saatlik mesaiye a)' 
zcyyen Ye arkadaşları tarafından k'ld · b 11.1'' • hiç te fena değil... Ben bundan son- burasından öper, koklar, okşar, son- bir habcş kızı kabahati Suadın üs - yerlere atılan çiy sebzelerle geçin- şe ı e ış \•eren müesseseler u , 

d Türk musikisi ve halk şarkıları (saat d ğ b d d ı yalnız Suad aeğil, ustura Suadım... ra ken i onların arkasında dolaş - tüne attı. Rezalet koptu, \'ak'ayı dim. Ncrde nıstgelirse orada yattım, u u tes it e ilirse hakların a a 
ı ayarı), 21,15 orkestra, 22,15 Ajans ve b"k d Beni böy~~ ~ağırın!.. maz, on ar onun etrafında pervane- duymıyan, işitmiyen kalmadı. Hani kalktım. Elimde hiç bir evrak bu - ceza tat ı e ilecektir. 1 1 "b' d" .. d borsa haberleri \'e ertesi günün n·- f ~e Suad, zeki, iyi kalbli, şen ve şak- er gı ı onup olaşırlar, yumuşak bir avam lafı vardır, Bursada Sağır lunmadığı için hiç bir yerde iş bu- ıger fora tan bir kaç gün c. f< 

fi d programı, 22,30 piyano solo: Ferdi h · · ı 1 • ı tı rak, nezaket ve t erbiyesile meşhur tara arını çim ikletmck için kuy - Sultan duydu, d<!rler, işte bu vak'a lamadım. Yiyecek istemek için bir şe rımıze ge en ktı~t Veka c 
k 1 Von Stalzer tarafından, 23 son. . ı. 9111' bir gençti. Çocukken mahallede ha- ru sal arlardı. da böyle oldu. kapıyı çalacak olsam hemen kaba ve Dairesı Reisi Enis Behiç dün ar-' 

YARINKİ PROGRAM '1' • şarılıkta nam almıştı. Daha mini mi- Bazan Suad kardeşine dert yanar- Suad. yirmi iki yaşına bastığı za- sert bir çehre ile kovuluyordum. Ege mıntakasında teftiş ve tctk1 • 

d . Saat 12,30 pHi.kla Türk musikisi, 1 d b 1 · h re ni bir ya\rru, mavi donlu, pembe ı: mnn, babası öldü. Iki kardeşe, ye - Bununla beraber karnım açtı. er c u unrnak üzere lzmire a 
12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plôk renkli, güier yüzlü bir çocukken, a- - Neden bana yüz vermiyorlar, künu iki yüz bin lirayı bulan bir Yenidc-n hırsızlıl!a bac:ladım. Fa- k!!t etmiştir. 

~ -s neşriyatı, 14 sun. ,-
nası, eve gelen misafirleri göstererek : ben neden yapamıyorum. servet ve irad bıraktı. kat yemin ederim ki, karnımı do w .......................... .. ,. ..................... ..... ı 

- Öp teyzelerinin elini! O zaman Semili : Suade kalan sen·etin yekunu. es- yurmak için çaldım. ka hiç kimseyi suçlu görmüyorum. Balkan denit 
Der demez, ihtiyarlara, geçkinlere - Cesaret lazım cesaret ... Birden kiden ona iltifat etmiycn, yanından Plajda banyo yapnn kimseler ta- Ben bir serseriden başka bir şey de-

koşmaz, daima ~nçlerin, tazelerin, atılmalı, yakalamalı... kaçan, yüzüne gülmiy<m komşu ve rafından bırnkılan elbiselerin cebin- i:rilım.. llarbinı· nasıl 
yeni gelinlerin ellerine saldırarak: Gibi dersler verirdi. Bunun tesiri akraba kızlarının gözlerini kamaştır- de bulduğum bir kaç parayı aşırı - Bununla beraber, bana son defa 

- Şap! şap! şap! ile <!\'deki hizmetçiye sataşır, ahret- dı. Tebessümler, göz süzüşler, ilti - yor ve yiyecek tedarik ediyordum. olarak itimat eseri gösterilecek olur-
Diye öperdi. liğe saldırır, hemen bir haykırış, bir fatlar biribirini takip etmiye başladı. Nihayet Kan'da tevkif edildim. Bu- sa yemin ederim ki, namuslu bir a-
Biraz büyüyünce mahalle melde- Tc>zalettir kopar, dedikodu dal budak Hele mektuplar yağmur gibi yağdı, nu bilseydim, kendimi öldürürdiım. elam olacağım. Mettray hapisanesin-

bine başlattılnr. Mavi donunu değiş- salar, ayyuka çıkar; vak'anın tafsi- durdu. Halbuki, vaktile, mektup yol- Benim gibi bir serserinin hayatı, ce- ne öğrenmiş olduğum san'atte ça _ 
tirdiler, boynuna bir cüz kesesi tak- Iatı haftalarca bütün mahallede çal- layan kızlardan birinin arabasına miyete bar olmaktan başka neye ya- lısmama müsaade edilsin. Bana yar
tıtar, başına yeni bir fes giydirdiler: kanır durur, Suadın adı bir sakız gi- attığı mektubu, kız, parça parça et- rıyabilirdi? dım edilecek olursa Mamuşka'mın 

- Eti senin, gemiği bizim, ne ya- bi ağızlarda gevelenir, giderdi. miş ve güzel knlbli Suadin yüzüne Şimdi, hapisanede bulunuyorum. temenni ettiği gibi namuslu bir a-
p:ı.rsan yap! Böyle meydana çıkan vak'alardan, atmıştı. (Devamı ııar) Kabahat bendedir. Kendimd<'n b::ıs- dam olacat!ımı anlıyorum. 

Kaybettik? 
B - • , "d' - . . ft{ıı• ııgıın mec: ıqe suvıırısı 

zaf fe r kapalnın begarı ·ıtını tıtl' 
redeceffimizi lı a ber termiştik· , 

/Ju beyana tı bugiin tehir ed!' 
yoruz. Yarın anketimize decf1~ 
ed,.cc~rz. / 

Muknddemesile hocanın önüne o-
turttular. Hoca : 

~~~~~~~~!!!!!!!~~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~!!'!!!!!~~~~~~--~~-~-~~~~~~-~ 

- Elif! 
Dedi. Suad yı:ırı peltek tekrarladı: 
-Eyif! 
Mahalle hocasının başlattığı der-

ain ardı uğurlu geldi, Suad mahalle 
mektebini bitirdi, rüşdiyeye geçti. 

Ders saatlerinin dışında yaramaz- No : 
lığı bırakmıyor, bir taraftan kör ebe, 2 8 
kaydırak, uzun eşek oynuyor, çocuk
ların yumuşak taraflarına iğne ba -
tırıyor, baldırlarına ısırgan sürü -
ror, bir taraftan da mahalle kızl~
rının arkasından saldırıyordu. Her 
nedense kızlar ondan kaçıyorlar. bir 
arada bulunmamıya, bir dolaba giz
lenmemiye, bir tarafta olmarnıya, o
nunla köşe kapmaca :falan oynama
mıya çalışıyorlardı. Hatta o kadar ki, 
ellerini Üzerlerine sürdürmezler da-, 
ima ondan kaçarlardı. O mütema -
miyen: 

- Şakire, Nebahat, Fatma! 
Diye arkalarından koşar, etekleri

ni yakalar, sokulmıya çabalardı. S!.t-
rat ederler, iterler, çimdiklerler, Su
at işi azıtır, daha ilersine giderse an
nelerine koşup şikayet ederler, dıırt 
yanarlardı. 

- Anlamıyorum.. ne demek 
yorsun? 

isti- sevdim. Bana, Gernikodan haber sor
mıya gelmişti. 

- Lüzumsuz aptallığı bırak. Bu
'rada niçin olduğumuzu ikimiz de 
pekala biliyoruz. Amma, hakikat i 
söylemiye cesaretin yok. Fakat ben 
senin hesabına söyleyeyim. Sen En
karnasyonu seviyorsun. 

Perlon bir nefes halinde tasdik 
etti: 

-Evet. 

- Ben de seviyorum. Hem de ha
yatımdan fazla .. çok fazla. 

- Tabii. Bilirim. Sen sevince böy
le seversin. 

- Onu ilk gördüğüm gündenberi 

- Ben onu, Gernikonun kaybol
duğu akşam, seninle beraber, onun 
yerde upuzun yattığı odaya girdi -
ğim zaman sevmiştim. Hem de da
ha yüzünü görmeden! 

- Ben senden daha evvel onu sev
dim ... 

- Ben onu, ilk defa kadın nedir, 
düşünebildiğim zamandanberi sevi
yorum. 

Tekrar sustular. Bu, kurşun teati 
eder gibi görüşmeden sonra şimdi 

düşünüyorlardı. Dostl ukları, arka -
daşlıkları, kı:ırde,şlikleri ne olacaktı? 

Scnter, dilşünceli, mırıldandı: 

- Kabahat bizim değil. 
- Onun da değil. 
- Onu sık sık gördün mü? 
- Senden daha az ... 

Senter bu cevaptan memnun ol
du. Miithiş bir kıskançlık içinde idi. 
Arkadaşını kendisine bir rakip, al
çak bir rakip olarak görmekten ken
dini alamıyordu, ,kendini, genç ka
dını sevmekte, daha çoh salahiyetli 
görüyordu. Zira, diyordu, onu ben 
daha evvel tanıdım, Bu hususta kı
demim var. 

Gerniko'nun avdetinden evvel 
Senter hiç bir ümit duymuyordu. La
kin şimdi, Gcrniko ölmüştü. Artık 
ıstıraplarına mahal yoktu. Hem çok 
çekmişti. Istırap çekmek sırası Per
lon'un değil miydi? Senter, arkada
şına: 

- Sana, dedi, a:ıyorum. 
- Niçin acıyorsun? 

Senter susuyordu. Perlon ise genç 
kadının yanında geçirmiş olduj!u 
nadir dakikaları hatırlıyor, titrek 
sesle ona söylediği sözleri, bilhassa, 
bir gün, genç kadına, bir dizi yerde, 

1 eli kalbinde olarak söylediği şarkıyı, 
onun kahkahalarla gl.ilüşiinü düşü -
nüyordu. Bu şarkı şöyle bir şarkı idi 
ve Malezya ad:ı1arında köylüler söy
lerlerdi: 

Beni para gibi sevmeyiniz, 
Para ile pirinç alınabilir, 
Beni bir Ç<' wanoz gibi seviniz, 
Zira çağanoz'un her tarafı yenir. 
Perlon arkadaşına doğru eğildi \'C 

sordu: 
- Onu hiç güldürdün mü? 
- Hayır. 

Scntcr, bu cevabı verirken, müt
hiş bir tecs:,iir duyuyordu. Evet, 
Genç kadını bir defa olsun güldür
mıye muvnffak olamamıştı. Bu suali 
sorduğuna göre, her halde Perlon o

nu güldürebilmişti. Sordu: 
- Seni seviyor mu dersin? 

- Ümit etmiye cesaretim yok. 
Bu cevap, Senter'i çıldırttı. Eğer 

kısaca bilmiyorum dese, kızmıya -
lcaktı. Böyle söylemekle, acaba ne 
demek istiyordu. 

- İyi, dedi, iimi t etme! Hem zan
netmem ki, ne seni. ne de beni sev-. 
sin. 

- Belki .. her halde... .;t 
Sustu. Boğulacaktı. Yutkundtı 

tamamladı: ·r.· 
- Her halde, ikimizden birini 1 

tihap etmek ona ait bir iş. f 
Senter dostuna h~yretle baktl· ~ 

hayrette endişe de vardı. pefl1. 
Perlon'un intihaptan bir ümit ettı 
vardı. 

- Amma, dedi, sen fakirsin! 
Perlon'un yüzü gerildi. Bu acı sO 

ler onu yaralamış mıydı: ıt1" 

- Evet, dedi, pek iyi biliyorıJ 
Fakirim ve sen, zenginsin. , 

~il 
Scnter dudaklarını ısırdı. A: dCıı 

dnşının bu sözleri, kendi sözicr 111 .11ıtl 
daha az acı değildi. Perlon de' 
etti: V1' 

- Müsterih ol, buraya gcld1~, 
gün sana söylediğim sözlerden d~W 
mış değilim. Ne senin, ne de . :

0 
, 

arkadaşların paralarını isteJll1) il , 

rum. Çalışacağım. Evet, çaiıştıC Jl o 
ğım. Şimdiye kadar hiç bir şeyde ,oıı 
vaffak olmadım. Lakin Enka~nııs~ 
için bir daha tecrübe edeceğın'I· 
ni mazur gör ve affet canım. .ad 

(Devamı ı: 
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Müsabakada kazananlann 
isimlerini yazıyoruz 

.. t 3 li l k kravat kazananlar- !sokak 3 numarada Neriman Fanık 1 Kur§ıın kalem kazananlar: ıs anbul - Adana karşılaş-~m ~- 1 

1 ~a~a~a~ Basri, .~onya ~tatürk jcemal, 5-Bursa Şeref otelinde mi- 51-M. Haydar ~ozk~~ Keçiören 
U !meydanı. 2 _Galip Ozgen. Kızıltop- safircten mukim Fıtnat, 6 - Ro7. • Ankara. 52 - Suphı Akgoren, Kum-

d • • ı • • 7 a rak Sırma sokak No. ~5. 3 _ Meh. nuvar barı artistlerinden İffet, 7 - kapı orta okul 176. 53 - Necdet Ka-s 1 n a g ur• eşç 1 e rı m 1 z g il met Öndü, Kırıkkale. 4 _ Lutfi, Bü- Ankara Maliye Vekfilcti Kovanin Da- radayı, Fatih tram~ay durağı ocr -
B iJ yükdere Çayırbaşı. 5 _Cehdi Ayas- iresi mümeyyizlerinden Mualla Ser~ rbcr. 54 - Baha, Panga!tı Ba)SUn -

paşa Hasanbey ap. 6 _ Celiıl, Ka- ver. 8 - Beşiktaşta Ihlamur Eskı gur soknk No. 143 kat. 1. 55 - Fey-

Fenerbahçe - Kurtuluş atletizm ma
çını Fenerbahçe bir puvanla kazandı 

~e Yapılan Balkan şampiyo- , 
gUr da~. sonra §ehirlcr arasındaki 

hri dd · 7 s 1· Karakol sokagı· nda Bay Fevzi hane- 1 ziye Solmaz, K. anlıca Y cn.imahall. e sımpaşa Ba ·ye ca esı. - e 1 m, l 
Ortaköy Dercboyu. 8 _ Sahak, Ca- sinde Saime, 9 - İstanbul Koskada No. 22. 56 - 1ıhal Kare, Mı~akımıl
ğaloğlu Şeref sokak No. 145. 9- Na- Çıkmaz sokak 8 numarada İsmail 1i sokak No. 59 Kadıköy. 57 - Ah • 
ci, Maçkn Sevbcni ap. No. 3. 10 _ Şükrü. 10 - Bakırköy Plajı civa- met Aktan, Sultanahmet Ycrebatnn 
Naki Boraoğlu, Kadıköy Kurbalı _ nnda Bayan İsmet. 11 - 1stanbul cad. Hacı Süleyman ef. Apartman 
dere. ıı _Tarık Tuna. Beyoğlu Su- Adliyesi mübaşirlerinden Muzaffer. daire 3. 58 - Bedia Ökmen, Beyoğ
riye ap. 12 - İzzet Kalamış iskele 12 - Heybeliada ilk mektebinde lu T€pebaşı Çatma mescit Çeşme so
caddesi. 13 - Bedia Ünsal, Taraby<t 5 nci sınıf talebelerinden Şükran. 13 kak No. 5. 59 - Kılıç, Sulta~hamam 
Bağ sokak No. 89 14 - Nejat Öz- - İstanbul Beledh·esi odacılanndan Havuzhan karşısında No. 2;:ı. 60 -
candan, Tatlıkuyu caddesi ça,~s Ke- Dürdane. 14 - BUyükada Yalıboyu - Bahri, Yeni Postane önünde. Er -
nan bağı sokağı No. 95. 15 - Selami 37 numaralı yalıda Bayan Salih.:ı. ıurum han No. 27. 61 - Hamdı Ko
Anan, Yedikule. 16 - Bekir Saraç- 15 - Beşiktaş Yıldız caddesi Okul- ral, Ortaköy .'.1akliyat Şirkctınde. 62 
hanebaşı tramvay caddesi No. 79 18 lar güneşi mektebi karşısında Bavan - Süreyya Ozcandan, Topkapı Ye
- Kemal, Büyükderc İskele cadde- Sabiha. 16 - Beşiktaş Abbas~~a nibahçe Kehhalbnğı sokağı No. 20. 
si No. 49. 19 - Münevver, BüyükFdn Hnsbahçe sokak 33 numarada Ba- 63 - Enver, Uzunçl?.rŞ.~ başı No. 79. 
Piyasa caddesi. 20 - Eleni, Beyoğlu yan Neşide. 17 - İstanbul Sultan - 64 - ~teğmen Foahri Ozülü,_ Beyoğ: 

iki ~ nıusabakalarının ikincisi de 
PılcU. llle Yakın bir seyirci önünde ya-

Saııay 
dan b· .a ~-veıa Yunanlılar, arka -
Fed ızımkılcr çıktılar. Yeni güreş 
kat erasyonu Reisi Hikmet kısa fa
~uu:k 'Veciz bir nutuk söyledi ve 
tt 13 takımına bir kupa hediye et
İSi ıru;,dan ~nra da Yunan kafile re
le"in· ckusıs de Bay Hikmetin s0y
Sild· e ltıtıkabele ederek maçlara ge-

ı. 

56 RiLo· \r . 
d Unan kam . . T.. k Y osu • .. ~ rcısı ur - - unan 
lı~~gu -~unasebctile bütün hakem-

Tarlabaşı Halepli sokak No. 45. 21 - ahmet Küçük Ayasofya Kaleiçi so- lu Yenıçarşı ~kıp~şa Ap. 6:> - Alı 
Bayan Saime, Beyoğlu Saksı sokak kak polis Bay Nazirin hanesinde Ak- Torun, Kadıkoy Şıfa sokak ~-0. 1~8. 
No. 78. 22 - Bayan Anjel, Beyoğlu gün Halük. 18 - Topkapı Sur hari- 66 - Nihat, Sultanahmet Fıruzaga 
Miıs Sokag~ı No. 198. ,.,~ _ Bedı· c1• • • d 31 l b h ed B caddesi No. 7. 67 - Mustafa Çayman, "" cın e numara ı a ç e ayram. 
hangir Firuzağa Güzel ap. 4. 24 - 19 - Beyoğlu Hamalbaşı 88 numa • Cerrahpaşa Hastane karşısında bak-

lik l'rurk ~emlerine bıraktı. 
JııUtd 0 arak bızden Emin ile Yunan- Yaşar tuşle gallp gellrken 

Oo an Biris karşılaştılar. kurarak muhakkak bir tuştan 

Taci, Yeşilköy istasyon cacicksi. 25 rada Rana Dilberyan. 20 - Beşiktaş kal No. 88. 68 - Türkan, Samatya 
No. 5. 69 - Hikmet Sertkol, Vefa li-

Erhan Demiroğlu, Çatalca. Valideçeşmesi Maçka meydanı 38 sesi 
21 

A No. 641. 
7
o _ Alibaba Bed-

Elbiselik kumaş ka.wnanlcır: nwnarada Güzin Sezai Asal. 21 -
1 - Hasan Bedi Saner, M~ı;ka J' Büyük ada Bahçıvanoğlu sokak 37 

Taşlık No. 199. 2 - Vasıf Kenan, numarada :.VIndam Yuvana. 22 -
Kurtuluş Küçü akarca 76. 3 - Muh- Heybeliada sanatoryomunda Nihat. 
tar Erşnn, Beyoğlu Ağahamam Fe • 23 - Galata Madam Roza Kelel e
rah ap. 4 - Şcrafettin Kemnl Kn - vinde Rebeka Hayim. 24 - Bakırköy 
bataş lisesi No. 1158. 5 - Salahattin İstasyon caddesi civarında38 numn -

tibirl~:.ıa beraber her iki güreşçi Li- kurtuldu. 
dirıd ıne snldırdılar. Emin, ken • 
~ah1en hiç ümit edilmiyen bir oyun Nihayet İzzet güzel bir kafa kol 

l' ı. kaparak Yunanlıyı altına aldı ve 11 

la İ~Jı: ~akikalarda Biris bir kafa kol- dakika 50 saniyede tuşla galip gE:l-
~rnın· dL o~'Und 1 altına aldı. Fakat Emin hu 
6 an çabuk kurtuldu. 72 KİLO: Saim - Marko: 

tıanlllr:ı d_.akiknda Emin minder ke
l'aıtaY~güzel bir knfa kol tatbik etti. 
l'etişt· unanıının imdadına mincler 
tu._t:t~ vke bu suretle muhakkak bir 

lık Urtuldu. 

Güreş, ilk dakikalarda yerde de
vam ediyor. Saim Yunanlıya güzel 
bir burgu taktı. Nihayet bir gün ev-

vcl Yugoslav rakibine donuk bir gü
reş yapan Saim 7 dakikada tuşla gıı
lip geldi. 

79 KİLO: Ankaralı Hüseyin - K~m
paflis: 

Karnpaflis, ilk dakikalarda rakibı
ne bir salto taktı ise de Hüseyin bu 
saltodan çabuk kurtuldu. 6 ncı da-

~da ~on. dakika berabere bitti. Kur
tistte ~n altta güreşiyor. Yunanlı 
~in .. ır §ey yapamayınca bu sefer 
1ie ~.ste Ç~tı. Emin kendinden hiç 
1t'tiy tt edılmiyccek bir oyun gös
lııırıı or. 8 inci dakikada Emin Yu
~alt;i\, saltoya aldı ve y~re vurdu. 
~oplii unanlı bu tuştan güzel bir kikada Hüseyin Yunanlıyı belinden 
~ıltad kur~akla kw·tuldu. 12 nci da- yakalıyarak yere vurdu, fakat Yu -

1 
a Eının tekrar Birisc bir bur- nanlı minder kenarına kaçarak mu-

re vurduysa da daha evvel Yunan • 
lıya olan tuş, minder kenarında ol
muştu. Çoban Yunanlıya iki tuş da
ha yaptı. Fakat bu tuşlar boyuna 
minder dışında oluyordu. Nihay<:>t 
Mehmet, bir punduna getirip Yu • 
nanlınm sırtını yere getirdi ve iki 
dakikada tuşla galip geldi. Toker, Feriköy Baruthane yolu. rada misafiretcn mukim Vedia va.-

Bir kilo çukulata kazananlar: hit. 

rettin mahallesi No. 53. 71 - Muhsin 
Günay, Çnrşıkapı Mollaefendi ma -
hallesi Hüseyinağa camü sokağı No. 
6. 72 - H. Talat, Kadıköy Kurbalı 
dere caddesi No. 3. 73 - Adalet İz
zet, Uyuşturucu maddeler İnhisarı 
74 - Süheyl, Ünh·ersite talebesin -
den 557. 75 - Mehmet Ergun, Fatih 
Kayseri apartmanı. Son Bundan sonra Çoban ile Mersinli 

Ahmet beş dakikalık bir serbest gü
reş müsabakası yaptılar. 

• • KASIMPAŞA KLÜBÜ YENİ 
GÜREŞÇiLERİNİ SEÇTİ 

Milli güreş takımımıza bir çok k,y. 
metli güreşçiler veren Kasımpaşa 

Klübü, dün kendi klüplerinde bir 
teşvik müsabakası yapmışlar ve bu 
meyanda yeni güreş takımlarını seç
mişlerdir. 

LİK MAÇLARI NİHAYET 
BAŞLIYOR 

1 - Vehbi Akbıyık, Şişli tramvay 
durağı No. 156. 2 - Sacit Demir~y. 
Bursa Hnliıs ap. No. 5. 3 -Tarık Se
vilir, Taksim Tarlabaş1 caddesi No. 
134. 4 - Feriha Gönül, Ankara Ye
nişehir. 

Birer mürekkepli kalem 1:azanan
lar: 
Erenköy, Altınarla Müberra, Sultan 

ahmet Kapıağası, Değirmen sokakta 
İsmet, Fatih Dıraman Taprak sokak 
35 Faruk, Edirnekapı Sarmaşık cad
de Saima, Telefon Şirketinde Abi • 
din, yine Telefon Şirketinde Behzat, 

Bundan bir ay evve1 verdiğimiz :&yoğlu Aynalıçeşmede Atlama so-
haber nihayet tahakkuk etti. kakta Doğan, Tarlabaşı caddesinde 

O zaman biz bu haberin eylCtlün Niyazi, Çarşıkapı Tiyatro caddesin
hemen Hk haftasında başlıyacağını de Nazmi, Şehzadebaşı Vez.necolerde 
yazmıştık. Fehmi, Süleymaniyedc Arşekadın 

Bu seneki lik maçları evvelce de sokağında Ahmet. Fatih Hattnt Na
yazdığımız gibi bir devre üzerine o- zif sokak Salahattin, Cihangir Gü -
lacak, ilk dört klüp milli kümeye ~e· neşli sokak Muazz z, Kavaklarda 
çecektir. Naime, Hamalbası caddesinde Adana 

1 HARİCi ASKERİ KIT AA Ti iLANLARI \ 
---------~ Cinsi Miktarı M. Bedeli 

Ton Lira 
L Teminab 
Lira Kr. 

Ek.şekli Ek. Tarihi saati 

-
Arpa 308 15400 1155. - Kapalı z. 28-9·937 15 

n 210 10500 787 ~ ,, n 15,30 
" 297 14850 1113 75 " " 16 

Yulaf 145 8337.50 625 50 " ,, ~.30 
Arpa 326 16300 1222 50 11 29.9.937 ıs 

" ~-44 12203 915 11 " 15,30 
Yukanda yazılı arpa ve yulaflar ayrı ayrı ihale edilecektir. Teklif 

mektuplan eksiltme saatinden bir saat evveline kadar lcabul olunur. 
isteklilerin evsaf ve şeraitini ö~renmek üzere her gün, eksiltmeye İ~· 
tirak için belli gün ve saatte teklif mektuptarı, teminatları ve kanuni 
Tesikalarile Lüleburgaz Tümen sstmalma komisyonunda bulunmnlan 
(398) (6117) 

Ankara garnizon birlikleri ihtiya
cı için 720 ton gi.irgcn odununun 16/ 

10/937 cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak

tır. Odunun tutarı 15480 lira olup 
muvakkat teminatı 1161 liradır. 

• • • 
caktır. Muhammen fiatı 3 kuruş 50 
santim olup tutarı 28,000 liradır. ~Ik 

temınatı 2100 liradır. Şartnamesı her 

gün Kırklareli Tümen satınalma ko-
Geri kalan sekiz klüp diğer oört apartmnnında Saadet, Aynalıçeşme 

klübün öteki fakımlarile lik maçla- Atlama sokakta Cemal, Samatvada 
rına devam edeceklerdir. Bunlar ara- Türk izci sokakta İs~ail. Şartnamesi her gün komisyonda pa- l

misyonundn görülebilir. İhale~i 6/ 

10/937 çarşamba günü saat 16 dad ı. 

Şartname ve evsaf 140 kuruş muka
sında şampiyon çıkan takım, AnkJ- . .1 k k b 1 l rasız görülebilir. İsteklilerin kanu-Bırcr çı t er c - çora ı ·azanan ar: 

2 3 
dd 

1 
· d k. ik ! · d ' "' t k ı .. nun ve ma e crın e ·ı vcs ·a ra, zmır ve ıger mm a a ar ::ıra - 1 _ Karakoy (Cenyo) lokantası sa- . . lilerin kanunun 2 \'C 3 üncü madde-

sındn yapılacak olan Türkiye birin- h.b. R h . 2 G 1 t V d ve temınat makbuzlarını havı tek-
·ı·kı . . t' k ı· k . ı ı a mı, - a a a oyvo a ıı·r mektuplarını yazılı gu- nu- \'e sa- !erindeki vesikalarile teminat mek-cı ı erme ış ırn ey ıycce tır. caddesi Gotman apartmanı 3 üncü 

bilinde talep edenlere verilir. İstek-

Teşrinievvelin ilk haftasında fiks- katta Akgün Şıpşnk, 3 _ Ankarrda atlerin bir saat evveline kadar leva- tuplarını belli gün Ye saatten en a.! 
tür çekilerek ayın 17 sinde de lik Polis Enstitüsü civannda Komiser zım amirliği satınalma komisyonuna bir saat evveline kadar Kırklareli 

~ 56 kilodan heyecanlı bir en maçlarına başlıyacaklardır. Avni hanesinde Saime Haluk Cemal, vermeleri. c447. c6386• Tümen Satınalma komisyonuna w•r· 
~ ~·aptı y . Lik maçları başlarken İstanbul ta· 4 - Beşiktaşta, Validcçeşmesi Spor * meleri. c420> c6248> 

lten :. unanlının sırtı yere ge - hakkak bır tuştan kurtuldu. • kırnları ne vazivette, bunu bilmiyo- I e:z:=:::: ====» Ankara garnizon birlik ve mües-
~~i~luzeı .bir oyunla kurtuldu. ı:üseyin, daima ~aik güreşiyor. Hü- ruz. Bunun içi~ her takımla ayrı yarışları dün He) beliada plajında sescleri ihtiyacı için 154 ton pirincin * 

f:Ulip eg~:.ın 20 dnkikada ittii.:ak- seyın 10 uncu .da~ıkada Yunanlının ayrı görüşerek her takımın bugün- başlamıştır. Evin bu seneki spor pıog- 12/10/937 salı günü saat 15 te kapalı Kor merkez birlikleıi ihtiyacı i ın 
L-:~Unu .. 

1

• sırtını yere getırdıyse de daha evv..:l kü durumlarını yazacağız. rammda kapah salon faaliyetinden zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Pirin- 35,000 kilo ekmeklik un kapalı z:ırf 
~tın~

0

Ylernek isteriz ki, kendi gonk çaldı. . .. . . MINTAKA BAŞKANLICiINA SÜ- bezbol \'e basketbol, voleybol, be- cin tutarı 26180 lira olup muvakkat usulile alınacaktır. İlk teminat mik-
\'Q l>qz.· Balkan şampiyonu oıan ilk on dak~kada Huseyın gahp. LEYM.ANİYELİ ORHAN MI den terbiyesi, İsveç jimnastiği, aletli teminatı 1963 lira 50 kuruştur. Şart- tan 3413 lira olup ihalesi 4/10/931 
latıYet~i Sergisinde bir çok muvaf- 16 ncı dakikada Yunanlının sırtı GETİRİI~Ui? sporlar, güreş, boks ve ec;krim c;a • 
~ Jt,,-...c, 1'llaç1ar yapan Biris, Em1.- yere geldi, lfıkin hakem Bay Fet~cri lışmaları da vardır. 

"''Y'"'-d b d d da d N Bazı kaptanlardan öğrendiğimıze h.,. ..... ~ a bir iş yapamadı. Em:n unu min er ışm say ı. etice- Ev, kış sporları için kendi loka • 
)~. ""'1\.ız Kası de Hüseyin 20 dakikada sayı hesa- göre Zeki Rızadan inhilal eden F:ıt· linden istifade etmektedir. Kapalı 
t 

1nir<)i~· . ınpaşa takımının Y€ni bol Ajanlığına Süleymaniycli Orha-
1"'e~-'6ı hır güreşçidir. Eğer Gü- bile ekseriyetle galip geldi. salon faaliyetine birincitcşrinden iti-

' oı~asyonu bu çocukla alaka- 87 KİLO: Mersinli Ahmet - Leva- nın getirildiğini duyduk. Bu haberin baren başlıyacak '-'C proın-am bitin-
~~ <uu<,,. kis·. ne dereceye kadar doğru olduğu'lu . k d b··t- k d . 
""'llh·ı"o"'<>" takdirde bı·ze ı"ler..le~ı· b.l . B" 1 h k d .• ,ti cıye a ar u un ış e\·resınce ~a • 
~ ., ~ naıa G n Yunanlı hemen ilk dakikalarda 1 mıyoruz. ınaena y ay l ıı. - lışılacaktır. er. h l' irin istikbal va'dedi - yatla teıa·kkı· etınr.k la'zımdır ~ 1 :c..ınin. ıı güzel bir kafa kol kaparak Ahme • "' · · Beden tcrbiyesile bedii danslara 0 

ay ıtebr~ bu muvaffakiy:etinden din sırtını yere getirirken Ahmet ç.a- • • a)Tıca ehemmiyet veren spor kolu 6
1 l\fto.ik ederiz. buk kurtuldu. İlk on dakika berabe- BEYOGLU HALKEVİ ADALAR Ev Başkanı Bay Ekrem Tor'un son • 
Q~re . Yaşar - Filipidis. re bitti. YÜZME MÜSABAKASI: PAZAR suz faaliyetile mu\·affakiyetlerhi 

~\'Yaşarın seri ve atak bir Neticede daha hakim bir güreş ya- GÜNÜ HEYBELİ PLAJINDA inkişaf ettirmektedir. 

tı;urıan1(~dı. pan Ahmet 20 dakikada sayı hesa • YAPII."DI Yalnız amatörlere inhisar edecek 
or. lı1ı: ' Yuna minder dışına ka- bile ve müttefikan galip geldi. Beyoğlu Halkevi tarafından tertip müsabakalar için de ayrıca ~eniş 

t \'aşarı ~n dakika berabere ibitt:. AGffi SİKLET: Çoban - Çardis: edilen spor mesai programı dünden- maç programlan hazırlanmaktad·J·. 
1 

l' ı n ıs•-~·ı k İlk dakikalarda Çoban ı..ır.'~m ı..ır· berı· tatbika başlanmıc:'.tır sı.ı il lta, y ı.c.:gı e .. ur'a çekildi. Ya- uwu L' :.- • Fenerbahçenln dUnkU 
• ltıadı. h llnan1ı ustte bir ~ey v. a- oyun yaparak Yunanlıyı kaldırıp ye- Evin hazırladığı sonbahar yüzr.ıc 
•ıı ou lt toplantlsı t~ 1 

\'a ard sefer üstte güreşmek sı- .. Eski Ziraat Vekili Saruhan mebu-
bıt §eJı:n aıa"··· Yaşarın :faikiyeti ba- su Bay Sabri Tuprak'ın riyaseti al-
~l beı İttin~ ~a§ar Yunanlıya güzel tında toplandı. Son hadiseler hak -
'll'tdll-e.ttık sı tatbik etti ve hav~ya r kında Sabri Celfıl izahat verdi. He~ap 
hıııı

1 

Yere g:ıc~e vurdu. Yunanlının müfettişlerinin raporu okunduktan 
l a tavı dıse de hakem Sadullah • sonra mücssisler heyeti ittifakla a-~. ~hı ... 1· ."erdi. 

ıc., .. b " şağıdaki tebligiin gazetelere veril • .... lla ır o 
~il~· 11lı~1 b YUnda Yaşar, rakibi mesine karar verildi. 
) 

1 
~~re ~aklarından tutarak cFenerbahçe Spoı· Klübünün bu 

tqll I:! €Qtird·~aPl§tırrnış gibi sırtını ... eylillün 26 ncı pazar günü sabah saat 
c~~ede tu~ı ~eticede 14 dakika 41 onda klüp merkezinde fevkalade er 

lth ...... a galip geldi f t f 
~ "-'\J· t · larak toplanan müessisler lıeyetl, 

namesi 131 kuruş mukabilinde ko. pazartesi günü saat 16 da Çorluda 
misyondan verilir. İsteklilerin kanu· Kor Satınalma komisyonunda yap.• 
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve- lat>aktır. Evsaf ve şarnamcsini gör· 
sika ve teminat makbuzlarını havi 

mek isteyenler Ankara Levazım a· teklif mektuplarını yazılı g'tin ve sa-
atten bir saat evveline kadar Anka- mirliği Satınalma komisyonu İstan-
ra levaz.ım amirliği satınalma ko -
misyonuna vermeleri. 

c43S. c636h 

* İhale günü istekliler tarafından 
verilen teklif mektupları kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlanmadığın-

dan reddedilen iki garaj yapısı in -

bul Levazım amirliği satınalma :ko
misyonu Çorluda Kor Satınalma kc-. 

misyonunda görebilirler. Taliplerin 
kanunun ikinci ve üçüncü madde!c
rindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatte Çorluda Kor Satınalma kc· 

misyonuna müracaatları. 

.. 625Ch şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konw
muştur. Keşif bedeli 32036 lira 84 
kuruştur. İlk teminat 2402 lira 76 ps6 Hicri 1353 Rumi 
kuruştur. Keşif proje ve şartname- Recep A~uslos 

leri parasilc inşaat şubesinden alı • 22 14 
nacaktır. İhalesi 29 eylül 937 çar • Yıl 1937, Ay 9, Gün ?.70, Hız;;:J'45! 
şamba günü· saat 11 dedir. Eksiltme- 27 Eyi Ol ı Pazarte!!_ 
ye girecekler kanuni teminat ve 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ühcü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saa -

tinden en az bir saat evvel Ankara

da M. M. V. Satınnlma Komisyonu
na vermeleri (389) (6048) 

Vakitler 

GüneJ 

Vnsati Ezani 

sa. cJ. 11a. d. 

5 53 11 53 

ı.. tın, t · zzc:t - Polihironi. klüp idaresini ve hesaplarını mevzuu r~ ~or ~etin ·· Kırklareli Ttimen hayvanatının 
•t,. ı ••• 9 u güzel hücumlarilc t 1 a 1 müzakere ederek bu idarenin ve he-

1 "- "ıt ı llcu d ilrli) acı için knpalı zarfla satın o ı-
* Ôğlo 12 05 6 05 

lkindi 15 26 9 27 
"1 <ılt 0 ~allan İ akikada güzel bir sapların tamamen usule muvafık ve 
~<l.t1tıa aıcı zzet, hemen Yunanlı- .. ,.. ~ muntazam olduğunu memnuniyetle nan 800 ton kuru ota verilen iiat Kor 

ll lturt~ı fakat Yunanlı bu er gördü. İdare heyeti teşekkürle mü- Kumutanlığmca pahalı görüldüğün-
arak güzel bir köprü 56 kilO maçlndan heycanlı Ôlr On :zaheretin tc ·idine karar \'Cl" • ·r.,,..__.u..,..._. 

..:_~~~-~-=-=~-=-~--.:=--~~_:_:_::_~~~~~~~~~~~=:.:.~~ 

Akşam 17 59 12 OG 
Yatsı 19 32 1 31 IJ--. imsak 4 13 10 13 
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.r 
Başı ağrıdan 

çathyacak gibi 

_.. -··~ 

HASAN 

9 

~ 
~ ~ 

~ 
(} 

~ Q. 

------------------·--·-----.... 

. . . 

En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını 

dindirir. 

tarelerin E . 1 
Ö/iimüfiür /Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser. 

Kutusu 
Dör! 
misli 

. . , 

10 • 
1 

2 O Nezl;, grip ve ro- j 
matızmaya karşı 

Kul'9uş çok müessirdir. 

GUNEŞ • RÜZGAR - DENİZ 

ÜÇ SIHHAT KAYNA 
Bir iki haf ta sonra salon hayatına dalacak bunların 

yap:ıcağ,1 talıribatta m~teessir değiller çünkü 

icabında günde 3 
kaşe ahnabilir, 

. 
ile yaptı~ı masajların cildlerine verecek{ taravetten • geçmiş 

•• senelerin verdiği • tecrübe ile o kadar emindirler ki 

ı ....... Kimyager"" .. l j ı : .................... .. 
i Hüsameddin f 1 A K B A if Göz Hekimi 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı Ankarada Kıtabevi Kağıtçılık : Dr. Şükrü Ert 
ı Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak ı Bütün mektep kitaplarının An- ı Cağaloğlu Nuruosmaniye 
ı ve Eytam Bankası karşısında ı ı Cağaloğlu No. 30 (Eczane 
ı : karada satış yeridir. ı 

izzet Bey Hanı. yanında) Te:efon. 2256 
ı ........................ "ı Mektep kırtasiye çeşitleri en ı ....................... 

DANS 'PROFESÖRÜ KEMAL müsait şartlarla temin edilir. -j 
SAMİ BAYER Tel. 3377 roooooooooooooooooooo:ı 

Türkuvaz dans dersnnesinı kapa- B Cild ve zührevi hastalıl.I 
mıştır. Yeni dersanemiz: .......................... mütehıw:ıısı 

İstiklUI caddesinde İzzet Kanzler t . DOKTOR ... ı ~ Dr. feyzi Ahmet 
Foto Evi yanında 69 numarada her ı h za Sag ar ı 8 
g\in sabah dokuzdan akşam ona ka- ı j ç H_ A s T A L ı K L A R l :ı i ihtisas No. : 

53 

d 1 l _ Telefon No. : 23899 
dar crsancmiz ta e x:lerimızc açık- M u T E H A s s ı s ı 
tır. ~ Her gün Beşiktaşta tramvay :ı lstanbul Ankara ca 
..................... ,... • caddesindeki muayenehanesinde ı desi No. 43 

1

- 1 ı Zührevl ve cild hastalıkları ı ı saat on beşten sonra hastala· 8 _ 
1 

İstanbul komutanlıg"' ı ı •• ı rını kabul ediyor. ı Pazardan maada her gun sa 

ı Dr. Hayri Omer • ................ """" !.oo~:ma kndar 

+Türk 
İDARESİNDE 

aarif Cemiyeti 

1 Satınalma Komisyonu ilanları_ o · .. 

i Öğleden sonra Beyoğlu A~acami ı Sahip ve Baş Muharriri: E Neşriyat ve Yazı Işleri MüdU 

Ed. k d k - ş h- ı·kı karşısında No. 313 Telefon: • Etem izzet BENlCE ~ 1. S. ADAM Bursa . .. 
ısesı !. ırne apı a ı e ıt ı er me - ~ 

Ona ve Lise kısımlarına 20.Ağustos-93i den itibaren talebe zarlığının tanzimi açık eksiltme ile ı 43585 ı 
ihal<>si 8 Birincitecrin 937 cuma gu- - ......................... . 

Basıldığı yer: Ebüzziya Matbaası 

kabulüne başlanacaktır. Gündüz ucreti 35, Yatı ücreti 185 liradır. -ı 
nü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu - uuıuııııttlllHHlttHUUUtllltlflllfllltHtUıtuottlttfltılltlUIU•~uuuıııH11ıtıU1 t UltllllllllUUfllUllltll tltlltllltltlll1UtltlUIUUIH f'lfHllHUllltllfltUUlflltlllllllllll11111UtUltHlllHUtttlUllttHIUllllll••1 

Matbu izahname mektep idoreslnden istenebilir. Her husus içiıı 
Bursada Kız Lisesi Direktörlü~üne müracaat edilmesi. "·1997" ham men keşif bedeli 4998 lira 84 ku-

U:=:=:=::: .:==:=::=:=:==::==::=:=:=:==:=::~.::=:==::':tJ ru~tur. Şartmımcsi ve keşif cetveli 

• • • ~ "' ;.)it~ }. .... \- • • .. . ... . •• ._·· • ~ •• '.. ..: ' ı 

+;;; • - ile planları her gün öğleden evvel ST KLAL LİSESi direktörlüğünden: Devlet Demiryolları 9 ncu işletme 
Direktörlüğünc:ten : 

Muhammen bedeli 1300 lira olan 5 ton renkli iistüpü açık eksiltme 
usuliyle 7. JO. 937 Perşembe günü saat J 5,30 d:ı Slrkecide 9 ncu iş' et• 
me mübay'la Komisyonunda satın alıoacaktır. · 

Bu işe girmek isteyenlerin 97,S lira muvakkat teminatı Ye kanunun 
tayin etli~i vesikaları beraber alarak aynı gün ve saatle İşletme bina• 
ıındaki komisyon Reisliğine gelmeleri laıımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyon Reisliğinden verilmcktedir.•6324" 

Türkiyedeki Hatayhlara ilin 

Dahiliye Vekaletinden: 
Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla~ babalan Sancak arazısı 

dahilinde doğmuş olup ta, Sancak Statüsünün meriyete gireceği 29 

Teşrinisani 1937 tarihinde 21 den aşa~ı yaşda bulunan kimseler, Bıı 

Statünün 12 inci madcJesi ahkamı mucibince, Sancak vatnndnş!ığını 

iktisap edebileceklerdir. 

Bu şartları haiz olanlardan sancak vatandaşlığını iktisap etmek 

isteyenlerin 29 Teşrinsani 1937 den itibaren sancağa gidebilec~kleri 

ilan olunur. "3486,, "6319,, 

Gümrük Muhafaza Genel 
komutanhğı İstanbul Setlnalma 

Komisyonundan: 
1 - 1256 Çift maakayış mahmuzun 8· 10·937 Cuma günü saat 11 

de müteahhit nam ve hesabına eksinmesi yapılscaktır. 
2 - Tasınlaaan tutan 816 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat ol<ırak 62 liralık vezne makbuzu veya 

Banka mekluplariyle birlikte o gün Galata eski ithalat Gümrüğü 
binasındaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. "6371" 

'r Dişçi ı Mo~osi~L~T. . Hacer Nuri Ergun 
12 beygır ve çırt sılındırlı Pazardan maada hergün saat ı 

yeni bir JNDIAN markalı sait• 8-12 ve 14-18 ara.<ıında sayın 

SATILIK 

yatla satılıktır. Taliplerin 44642 fc;tanbul: Ankara caddesi 

komisyonda görülebilir. İsteklileri
nin 375 lira~ık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile ihale gtlnünden 

evvel inşaat şubesinden alacakları 

vesikaları ile beraber ihale günü 

vakti muayycnindc- Fındıklıda Ko
mutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (6269) 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

1 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

tstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta -
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha-

1 kiki fıkaraya mahsustur. Muayen~ 

hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

1 - llk,Orta ve Lise t.ısımları:ıa gündüz ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydına davam olunmaktadı 
2 - Henüz müracaat l'tmiyen eski talebenin kayıdları kapanmıştır. Bundan sonra yapılaca 

müracaat kabul edilmiyeccklir. • 

3 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname paruıı röod~rilir. 
Adres : Şehzadcbaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE -

Erkekler kısmı: :Aoun~ö~:::- Kızlar kısmı ile ilk kısmı:~:'~.~=~· 
KIZ HAY -YE L ... SE " YATILI 

ERKEK . . YATISlt 
Ana - ilk • orta • lise kısımlarını havidir. fen ve edebiyat kollan vardır. ilk sınıflardan itibareıt 

ecnebi lisanı mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına Münirpaşa konağı karşısında leyU 
bir liseye lazım olan bütün müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ille 
kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler 
mektebin hucıusi otobüsile naklolunurlar. Kayıd muamelesine başlanmıştır. Her gün sabah, sa't 
10 dan akşam 5 e kadar mür~caat kabul olunur. Telefon: 20530 

BAS URDAN YALN ·ız HEDENSA 
fle an:eliyatsız J.urtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal :<eser. 

Emsalsiz ilAçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuı. 

Oşütmcktcıı ~elen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılanıu derhal aeçirir, vücudu kız:lırır. 

iKTiDARA karlı motosiklet ehven bir fİ· ı ı hastalarını kabul eder. 1 
ye telefonla Gaz Şirketinde Bay Vila"yet karşısı Hatman ı"J l J 0 ı ki" · · · k" 1 k d" ı·1c Y 1 e çare u ursunuı. Lle gevşe ığını ge.çırir, va ıbiı: ibtiyarlıynnlımı ~en; i. ve ınç ı verir. alnız ismine 
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