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Ceıaı Bayar Istanbulda !)ç devlet mUzakeresi 
· Resmi tebliğ vaziyeti en Italya, nihayet ispanyaya 
kat'i vuzuhile aydınlattı yardım etmemeğe razı oldu 
"ekiller Heyeti dilndenberi M. Musolini Almanyaya 

toplantllarına başladı •t J l 
S; g ... h. . ıınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı gı m e a en e V Ve 
ıe,.;:s~;;i ';,";;;~ Duçe Berlinde memurlarına emir verdi 
!Jet hakkındaki Japonya da, Alman •• 

neşriyatı •t 1 •tt•f k na Artık ne asker 
Başv -k.-1 v k·ı· . 1 8 yan 1 1 a 1 . ' 
il e ı e ıı • • . '1 H Ne başka hır şey 
..,usabah . gırıyor mu . &ylrm. G'' d k k 
1 ayyare ile geldi • • on erme yo 

ıa~aşbalcan vekili Celal Bayar bu ,, lapan mehafili ~o~dr~,28 ~Hus~s~ -1\fösyö~u-
ilc ab saat on bir buçukta tayyare J ~ solını, Hıtler ıle mulakat etmek uze-

Arık~radan şehrimize gelmiştir. lı b rdar d eg~ il fı re Almanya~_a ~are~e~ etr~eden ev-
t l\cndıleri saat üç buçukta tek· - Q e • vel Roma hukumetının Ispanyaya 
~k ••Yrarc ile Ankaraya döne- • gönderilmiş olan İtalyan gönüllüle-

1 lcrdır. rinin geri çekilmesi için Iazımgelcn 
aı ~tanbuldaki tevekkuflan esna· te§ebbüsler yapılmış ve bu cihet te-e: a Ulu Ôader Atatürk tarafın. min cdilmi~tir. Fransa ve İngiltere • "' 

n kabul edilmesi muhtemeldir. nin bu müşterek teşebbüsü derhal 
t •• 

tıcıa~et İnontinün on dört senelik ik
dltck lllevkıınde Atatürkün yüksek 
Varr ~ı_fleruc ardarda büyük bir mu-
4ve; 'Yctle başardığı işlerden mü-
1~ ıt Yorgunlukla istirahat etmek 
\'~ lıtlll"zttniyet alıp çekilmiş olması 
b tı'>at Vekıli Celal Bayar'ın Baş
lı ~il 'ckıli sıfatılc İcra Vekilleri 

('l' 
(ıttar 1 Başka nlıgına gelmiş olması 
~~ h:ndaıu vnziyeti dünkü resmi teb· 
d.ıl\1 04~kere daha bütün vuzuhile ay-
~ ll'ııştır. 

-:ı vaz· 
Verdiğ· ~Yete çöre evvelce de haber 
lıs aç ;ı--nız gibi Celal Bayarın Mcc
~~'1i ~ dıktan sonra Başvekil olarak 
liaııı . <ı.binesini teşkil etmesi ve Mec
~i ti;uıuruna cıkması takarrür et-

Cul'tıh 
~tliğ ur B:ışkanlığı Genel Sekre-
t~l 1 tarafından tam vaktinde neş· 
&~ ;~.ve hır takım manasız ,.e yer
~ l'tı.le ıaı~rı karşılayan resmi tebliğ 
fll~lta ketııı her tnrafında derin bir 
~Uh~e §ukr_anla k~rşılanmıştır. 

~tırııug·~rem l~?lct Inönü'nün yor -
~ v~ ~ e Ulu Onderin itimadını ha., 
l'ııql'llt Uıtıhuriyct Halk Partisinin 
l' ilZ b· 
k ~ıı l3 ır şahsiyeti olan Celal Ba-
1'n a ~h.ıkanlığa gelmesini bir ta
g~ı :•alarJn bulandırmadaki yer
~Ur e bu suretle bir kere daha 
c( 'ı etmı olmaktadır. 

lı.'Bayar önümüzdeki günler 

rı~ .. ~ikinci sayfada) 
........... , .... 

Berllnde bulunan M. Musolinlnln M. Hitıerle otoma· 
bılde alınmış yeni resımıerl 

Berlin, 29 (A.A.) - Berlin'deki Ja
pon mchafili. Duçe'nin ziyareti mü
nasebctile ltalya'nın Japonya ile Al
manyanın Komintern aleyhindeki 

misaka İtalya'nın iştiraki maksa .. 
diyle bir takım müzakerat icra edil· 
miş olduğu suretindeki haberden a
demi malfımat beyan etmektedir. 

Çanakkaleden ispanyaya .. 
Zamanın en kirh 

ticaret yolu 
ispanyaya mal gönderen tüccar ve 

vapurcunun karı çok büyüktür 

-

tesirini göstermiş ve Musolini Roma
dan ayrılmadan ev\'el emir vermiş 
ve bundan sonra Franko'ya gerek 
asker ve gerek başka, yani mühim -

(Devamı 2 inci sahifede) 

ispanyada, kıyafetlerinden hangi millete mensup 
olduklarını anlamak kabil otmıyan askerler 

cephede yiyecel<: peşinde 
1111ut11ı11ııtt1•ltftl1ı1JUttaı111111utıııu111111nuııııı11uttı111tn11 .. .,....nnnııımıhftfuııuu.,.ıttıııııııttııtııınıııııııııııuıııııııuuıuaııtt11111ınııııııııttınııı111111ııuıııuııııuınııııuıuııı1111111uuuı111cuaan. 

Londra, dehşet 
içinde ... 

Protesto ediyor· 
, Tayyare bombardımanları hakkın
! da tüyler ürpertici haberler geliyor 

Gelip ilan edilen Apostoıı 

t ı • •ııııı111uıuuıııııııu111111ııuıuıııııuıııul 

i tlzar ve tashih 1 
~ ı..tiirıı,u ~ 
l '<ll'ılıgı snyımızda Cumhur Baş- ~ 

l
\>~le Genel Sekreterliğinden E 
1litı <ı~ resmi tebliği gazetemizin ~ 

Dünyanın 
En mühim 

., ... _if ___ Boks maçı 
"" 0lrtı"rtı SJaU itıbarile geç kalmış § 

I YQ~e /ıa rağmen efkarı umumi- i 
~~ 1'tı. etiştırmek ve memleket va- 1 
lh;. tıı if ! 1 ~~tık A. a etmek üzere ver - ı: 

1~t tı ncak gazete neşredil - ! 
:1rı hır sonrn resmi tebli - ~ 
llatl\as satırının tertip sehvi ve i 
~i ve ~~lar~k. çıkmadığı görül- İ 
~ ~Ştır hihı ımkanı da buluna· § 
N_rıar11ll · Bu tashihi bugün iti· ~ 
'"'ltıl ıııa b. l"k = 
lı~ e~1 k . ır ı te yapıyor, ve o j 

l ·~ teıt e sık kalan satırla bir- i 

1
, ~ 'licı~1 r<lrlıyoruz: ~ -

l't eı Yazetelcrin ı r. • · : 
lleıı~l'?~lı i§lcrile 11:1kemd e\e~ımı- =, lnglllz torpldolarına torpil nakledi liyOr l"ttıcı~ ı, hi . a a a ar nva -

~Ilı- ~~ .. ç hır kontrole tabi tut- ! Akdenizde korsan tahtelbahir ve yaya varan mal, orada iki, hatta üç 

l .'\1o ·• ı:e -
1ı411 Ci!el'cl »ıes'ttl ve salahiyetli ~ tayyarelerin verdiği korku Hüku - misli fiat bulmaktadır. 
J.filtflı 4~Q~n, talıldk etmeden her- ~ metçi İspanyaya mal götüren va - Akdenizde korsanlığa mani olmak 
bı,. le !Jeçıy~: Yaba1~cı_ bir m.e.~ıe: ~ purlarm v: g?.nd~ren "tüccar~n ek - için İngiliz ve Fransız donanması 
~l't Qr~a n muş gıbı ve laubalı i meğine yag surdu. Yuzde hır ,·eya dolaşıyor. 
cıı~il!ii.~k CŞTetmeleri. milletimi- ~ beş tehlike var: Batmak, mahvol - Bazı İngiliz gazeteleri Akdenize 

eı1t/ ~%ili '11~nfaatlerilc hiç bir § mak tehlikesi. Fakat buna mukabil muhabir göndererek bu takibatı ve 

iL "ı 'it telıf d ~ ·zd· T"" k =ı ~ıı . tt;ı4.... • egı ır; ve ur • ! bir kere İspanya sahiline kapağı atan nihayet malın nasıl kaçırıldığını ye· 11 e)i ··<ıye~ · b'" l 1 = 
~o~t tcıst>i · ~ın oy e ıare - ~ ihya oluyor. Vapur şirketleri var ki, rinde ı:örmeyi düşünmüşlerdir. Bu "''"''it.,.~ p etınıyece ~ine ""p1 e =ı 

• ..,,~ g şu 1 
§ vapurlarının kıymetini üç beş se - muhabirlerden biri geçen cuma gü-

'''''""' t . ) 
""'"'"'"""'""""'"''""'""""""'""; ferde çıkarmaktadırlar. Hele Ispan· (Devamı ;kinci sayfada 

Geçen hafta Nevyork şehrinde dün
yanın mühim boks maçlarından biri 
yapıldı: Fransız boksörü Marsel Til 

ile Amerikalı Apostoli dövüştüler. 
Amerikada milyonlarca kişi bu maç
la altıkadardı. Bahisler tutuluyor, or
taya mühim paralar konuyordu. Av

rupada, hele Frnnsada da alakadar 
az değildi. Fakat maçın neticesi iki 

tarafı da tatmin etmiş değildir. Çün
kü Fransız boksör 34 yaşında olması

na rağmen mükemmel dövüşmüş ve 
ancak aldığı yarndan dolayı oyuna 

devam edemiyeceği anlaşılarak mağ
lUp ilan edilmiştir. 

- ·-
İNGİLİZLERİN JAPONLARA 

KARŞI HAREKETİ 

Londra, 29 (Hususi) - Burada Ja· 
pon mallarına karşı başlanan boy -
kotaj hareketi hayret verici bir şe· 

kilde genişlemektedir. Açık Çin şe
hirlerinin bombardıman edilmesi bu
rada ayrıca yer yer toplantılara ve 
şiddetli protestolara sebebiyet ver
mektedir. 

_ıopon t&yyareıerının bombardımanında ölen bTça
reıerln cesedlerl çukurlara, bataklara 

atılıp bırakılıyor 

Londra, 27 (Hususi) - Uzak Şark· 
tan gelen haberler İngilizleri deh • 
şet içinde bırakmaktadır. Japon tay
yareleri, Çinin büyük ve kesif şe • 
hirl<:rinde askerlikle hiç alfikası ol
mıyan yerleri, ahaliyi, kadın, çoluk 
çocuk, ihtiyar demiyerek imha et -
mektedir. Bombalar, ha\·adnn mit
ralyöz ateşlerile veya yıkılan bir 
duvarın altında kalarak ölenlerin ce
setleri uzun müddet sokaklarda ka
lıyor ve herkesin yüreğini parçalı -
yor. Çünkü bunların hepsi ya kadın, 
ya ihtiyar, yahut çocuktur ve sayı
ları binleri bulmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında İngiltere 
hükumeti, Japonyaya bir kere daha 
teessürünü beyana mecbur olmuc;
tur. Tokyodaki İngiliz Sefiri Sir r 
ber Japon hükumetine Çin halkııı ı 

feci bombardımanını, Kantondakı fa. 
ciayı bildirmiye memur etmiştir. Se
fir, bu bombardımanların bilhassa 
harple ve askerlıkle hiç alakası ol-

Nanklnde bir şoför tayyare 
bom basiyle kömür oldu 

mıyanlara ve yerlere tevcih edıl -
diğini bildirmiştir. 
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a da 
Resmi tebliğden sonra siyasi mu
harrirlerin bu saba ki neşriyatı 

(Birinci sahifeden devam) ı İnönü'nün istirahat için çekilmesini 
zarfmda yeni kabinesinde kendisile tefsir ederken, CeHil Bayar'ın baş· 
beraber çalışacak uzuvları tesbit e- kanlığı altında teşekkül edecek yeni 
decek, Meclis açıldığı vakit Meclise kabine ile memleketin cbir program
çıkacak ve kabinesi için hazırladığı laşma devrine gireceği:. ni söylü -
programı okuyacak, itimad reyi isti- yor. Bu tarzı ifade, on dört sene ik
yecektir. tidar rnevkiinde kalmış olan İsmet 

Bunun haricinde çıkan şayialar İnönü hükumetinin işlerinde mu -
kfımilen yalandır. vaffak olmakla beraber, programsız 

GAZETELERİN NEŞRİYA· çalıştığını söylemek değil midir? 
Ti VE SİYASİ MÜ!fALEA- Açık surette ifade edilemiyen bu 
LAR... iddia hataların hatasıdır. 

Bugünkü gündelik gazeteler baş Çünkü İsmet İnönü iş başında bu· 
makalelerinde bütün bu 'raziyetlere lunduğu müddetçe Cumhuriyet Halk 
temas etmektedirler. Partisi'nin programından bir gün ay

Ulus rcfikimizde bu sabah Falih rılmamıştır. Nitekim kendisine şim· 
Rıfkı Atay neşrettiği makalede şöy- di vckfılet eden ve yarın Başvekalet 
le demektedir: mevkiine geçecek olan Celfil Baya-

cBugünkü nüshamızda neşrettiği- nn takip edeceği program da ondan 
miz resmi tebliğ, dinlenmek ihtiya- başka bir şey olmıyacaktır. Bu tak -
cını hissederek Atatürk'ten izin is- dirde Celal Bayarın Başvekalete geç· 
tiyen İsmet İnönü'nün yerine, Ka- mesile memleketin bir programlaş· 
mutoy açıldığı vakit, Celiil Bayarın ma devrine gireceği sözü nasıl bir 
Başvekillik makamına getirilmesi maksadın ifadesi olabilir? 
tckarrür ettiğini bildirmektedir. Çünkü her sene Meclis açıldığı za-

Bu değişmeyi Cumhuriyet hükU - man, gerek Cumhurreisi, gerek hü -
metinin dış ve iç politikası bakımın- kUmet reisi tarafından söylenen nu· 
dan her hangi bir tefsire müsait te· tuklar, ayrı, ayrı birer program ol· 
l:ikki edenler, en kısa zamanda al- duğu gibi, her sene haziran iplida
dandıklarını göreceklerdir. Esasen sında Büyük Millet Meclisi tara -
sallıhiyctlerın bizzat kaynağından ge· fından tasdik edilen bütçe kanunu 
len resmi teblığ, her türlü şayiacı- da en ince teferrüata vanncıya ka
lığın önüne geçecek mahiyettedir. dar bir senede tatbik olunacak bir 

Şahsiyetlerden bahsetmiye ihti - programdan başka bir şey değildir. 
yaç var mı? Kurtuluş harbinde cep- Bununla berober, bir partiye ve 
he .kumandanı İsmet, Lonznn Kon - bir programa bağlı olsalar ve bir 
fe:ansında yeni Türk devleti mu - gazetenin dediği gibi hadise her ne 
rabhas heyetinin reisi İsmet, ilk kadar bir cnöbet değiştirme• den i
Cumhuriyet Başvekili ve on iki yıl- baret sayılsa da hükumet reislerin· 
dnnberi hükumet reisliğinde bulu - de vuku bulacak şahsi değişmeleri
nan İsmet, bir kelime ile, harpte ve nin umumi işler üzerinde hiç bir te
sulhta, Atatürkün emrinde ve Ata- siri ve değişikliği mucip olmıyacağı 
türkün evlat, arkadaş ve yoldaşı İs· tabii söylenemez. Bu tesirin ve de
met! O, pek az faniye nasip olan ğişikliğin mahiyetini ve derecesini 
şaıJı hayatının en büyük şerefini A- ise ancak hadseler gösterecektir. 
taliirke hizmet etmiş olmakta bul· İnkılabımız daima daha iyiye koş -
mtı«:tur. Atatürk adı milli kurtuluşu tuğu için, bu hadiseler cdaha iyi> 
ve onun bütün neticelerini izah eder: vasfını da haiz olur; fakat cdaha iyi> 
Ve bir Türk inkılapçısınm en iyi vasfı nin yanında bile ciyi> ye fena gözle 
da Atat ürke hızmet kelımelerile hu- bakmak kimsenin hakkı olamaz. 
lfıc:u olunabilir. Bu memlekette ha- Bizce iş başına yeni bir hükumet 
k1ki iktidar mevkii Atatürk'ün kal - gelmesile daha esaslı değişiklikler 

bic1:r. İsmet, o kalbde yer bulanların, olup olmıyacağını şimdiden tahmine 
,.e bu sevgiden daha mukaddes mii- çalışmanın faydalı bir tarafı yok • 
kfıfat olmadığını bize öğretenlerin tur. Nitekim, yine Tan, dünkü sayı
başındn gelir. smda bir takım tahminlere girişerek 

Yeni Başvekil Celal Bayar, Ana - teşkilatı esasiye değiştirilip Meclisin 
dolu ihtilalinin ilk günlerinde Ata· ayan ve meb'usan diye ikiye ayrıla
türk da\•asının ön safma katıldı ve cağını yazmı~sa da, derhal Cumhur
bir an fasıla vermeksizin, hayatını Başkanlığı Genel Sekreterliğinden 
onun idenUne raptetti. Atatürk l:t'n- yapılan tebliğ ile bu türlü rivayet • 
di.-ıne daha Kuvayi Milliyenin pek lerin ve tahminlerin asla doğru ol • 
nazik ve buhranlı anlarında yüksek madığı ve bu türlü tahminlerin ve 
vnz"fe ve ıncs'ulıyctler vermiştir. rivayetlerin neşri, memleketin yük
Znferdcn sonra yeni devlet mekaniz· sek menfnatlerile telif olunamıyaca· 
ması kurulmıya ba~ladığı vakit mem· ğı bildirilmi~tir. 
lekette mali ve iktısadi alem yaban- Fikrimizce resmen yeni bir Celal 
cıların elinde idi. Milleti maliyece Bayar kabinesi teşkili işinin bir bu
ve iktısatça kurtarmak, yeni rejimin çuk ay sonra bırakılmasındaki se • 
ağır vazifelerinin başında geliyordu. bep, her zamanki sükun ve tabiilik 
İnkıJap Türklerinin bu işdc muvaf- içinde bir intikal devri hazırlamak 
fak olacağına hiç kimsenin inandığı olmalıdır; bu takdirde biz gazeteci· 
ve bizi ümitlendirdiği yoktu. Atatürk lerin üzerimize düşen vazife bu va· 
bu sırada ilk milli bankayı tesis et- ziyeti istismar ederek bir tahrik<', 
mC;k mes·uliyetini Celfil Bayara ver- tahrik neşrivatı yapmaktan çekin -
di. Eseri ve eserleri meydandadır. mek idi ve çekinmektir de. 
Yeni Tiırkiyenin maliye ve iktısat Hnkikaten yeni kabine He memlc
inkişafının tarihini yazacak olanlar, kete: ne türlü bir değişiklik gelebile· 
Celal Bayar ismini hürmetle anma- ceğini anlamak için tek bir yol var
yı unutmıyacaklardır. O yalnız İş dır. Bu da, Atntürk'ün ikincitesrın 

B:ınkasını değil, Türkiyede modern başında Meclisi açarken her yıl ol
milli bankacılık hayatını kurmuş ve duğu gibi daima memleketi ) ük • 
maliye ve iktısat füeminin Türk un- seltici istikametler gösterir sure>ttc 
surile kadrolanmasını temin etmis- söy1iyeccği nutku beklemektir.> 
tir. Cumhuriyet Baş muharriri Yunus 

Atatürk V{' İsmet İnönü kendisin- Nadi de şunları söylemektedir. 
den ekonomi Bakanlığına gelmesini 
istcdikleıi vakit, cıhan buhranı karşı
sında memleket şartlarının ne kadar 
çetin olduğunu hatırlarız. 

Vntandaşların her an maddi bü -
tün davalarına temas eden ekonomi 
işlerinin tanzim edilmesinde ve in
kişaf bulmasında Cclfıl Bayar, bir 
kelime ile, muvaffak olmuştur. 

Yeni vazifesini dahi şerefle başa
racağından şüphe edilir mi? İsmet 
İnönü gibi, onu da, hizmetinde yetiş
tiren ve devlet adamı vasıflarını 
keşfeden Atatürktür. O da, şimdiye 
kadar olduğu gibi muvaffak olmak-

ta ve inkılap Türkiyesinin nesiller 
yıpratacak olan muazzam inşa ese

rini tamamlamakta devam edecek • 
Ur. 

Atatürkü seven herkes, Celal Ba
yarın yardımcısıdır.> 

Asım Us da bugünkü baş makale
sinde şu fikirleri kaydetmektedir: 

c- Mesela (Tan) gazetesi, İsmet 

c- Cumhurreisi Atatürk'ün Cc>hil 
Bayara gönderdiği buy rrultunun 
dünkü gazetelerde çıkan metninde 
de görülmüş olacağı üzere İsmet İn
önünün mezuniyeti şiddetli sürmö
naj neticesi mutlak bir istiraliat ih
tiyacından ileri gelmiş bulunmak -
tadır. İnkılap Türkiyesindc on iki yıl 
süren bir başvekilliğin yorucu nie
sa isi gözönüne alınarak İsmet İnönü
nün Büyük Şeften yalnız bir buçuk 
aylık bir mezuniyet değil, belki hi1-
kı1met işinde böyle bir iki ayla tah
dit olunmıyan gayrimevkut bir za-
man için çekilmeyi istirham etmiş 
olacağını tahmin etmek güç bir şey 

değildir. Bir buçuk aylık mezuniyet 
formülünü, İsmet İnönünü çok se -
ven Büyük Şef tarafından gösteril
miş fevkalade bir muhabbet eseri 
gibi telakki etmekte hata yoktur. 
Yorulan adamın dinlenmesi esas o
lacağına nazaran Başvekalet Vekil
liğine tayin olunan İktısat Vekili 

-
Yugoslav manevrası illetler Gemiye inde 
Mareşal Çakmak 
Avdet ediyor 

• 
1 ı • lngili -ltalyan . Spanya meSe eSI e Müzakeratı bah9!'' 

İngiliz - İtalyan müzakerat~ ya ıır 
Belgraddan askeri 

merasimle uğurlandı Sovyet . R s·ya. da başlayacak ~eniyor. Şiı:n?ıye ~ 
dar Romadaki Ingiliz Sef ırı J11 r,1' 

---__ • . olarak memleketine dönm~Ş b~~. Yugoslav ordusu manevralarında 
bulunan Mareşal Çakmak dün Bel -
graddan ayrılmış ve Be tgrad garın-

''Ispanyadalrı· harp beynelmı·ıeı b. yordu. Sefirin ay nihayetınde ai 'J' ı. Jrlrar Romaya dönerek başlayac ~11' 

mahı·yel •k . 1 • • lan müzakcratı ele alacağından aztç da askeri merasimle uğurlanmış ve 
Mareşal kendisine resmi selamı ifa e-

) tISaO etm1şttr,, scdildi. Doğrusunu söylemek 1. \ 
_ _ _ -·- gelirse şimdiye kadar buna daır ~ 

den ihtiram kıt'asına Sırpça cMer
haba!> demiş ve Yugoslav bandosu 
da İstiklal marşını çalmıştır. 

Cenevre, 29 (A.A.) - B. Litvinof, 'leye tahammül etmiş bulundueunu rilcn haberlerde bir kat'iyet yod .. 
dün Asamble'nin siyasi komisyonun- söylemi.,, tir. İnıJiliz Sefiri Erik D~oıno~ı.ıt • 

Mareşal Saraybosna mıntakasını 

gezdikten sonra bugün saat 13 de 
Dubrovnik'e hnreket edecektir. 

da irad etmiş oldugu nutukta demi~- İspanyol murahhası, ilaveten de - mezuniyeti meselesinde bıraz 1> 

'ur ki: miştir ki: mak 1azımgeldiğini de saklaın11'1 J11" 

Split limanında Marcşa1le maiyetini 
bekliyen Adntepc muhribimiz bu -
gün 'i4,40 da Dubrovnik'e hareket e
derek orada Mareşale intizar eyliye
ccktir. 

1 
- Eski usullerin suya düşmüş ol- - Vaziyet ve adaletin ilcaatı artık Çünkü Sir Erik Dromond"un ao ı 

duğu ve adalete ve milletler cemiye- mühletlcre mütehammil değildir. da ve Roma hükumetine karŞl :rr 
tinin prensiplerine istinad edecek Mumaileyh, İspanya harbinin bey- vaziyeti az nazik değildir. tngilt ı 

!sulhü kurtarmak için başka usulleri nclmilcl bir mahiyet iktisap etmiş nin bu sayılmış diplomatı e:'\~Aıı 
tecrübe etmek lfızım gelmekte ol - oldu~· ... nu bevan etmiş ve ihti1afa J\ 

1 et er cmıyetı mumı :.,~ 

1 

11i"ll 1 c . . u . l{ııtıl'"' 
6.. J w. • 1 ·r t . nra. ı• 

duğu mütaleasındayım. nihayet vermenin tek çare.si hukuku gını sene erce 1 a e mış, so td 
İspanya murahhastı B. del Vayo, düvele ve Milletler Ccmivet'i idealine Jetler Cemiyetinin ıslahı 15.zı~g~·ıı 

• V• • ·ad· d s· Musohnl 
==========-=====iademi miidahale siyasetine devamın dönmek olcluğunu söylemistir. gını 1 ıa e en ınyor . 

U•• d J k"l d ~· t hl"k " mütemadi nutukları üzerine )eri . 

e t teş ı e ecegı c ı eye ~aret et- Kısa süren bir iki söz söylemeden • ifl 
Ç V e miştir. Mumaileyh, İspanyol milleti- sonra müzakerat kapatılmıştır. şimdiki Frnnsız katibiumurn; 1dıf.. 

araSIDda nin Londra müzakeratının ameli ne- Bir karar sureti projesi tanzimine hap olunarak Cenevreden :n işi'. 
tayicine intizar etmiş olduğunu ve memur olan komite, hemen toplan - mış, Romaya Sefir tayin h:d~~ ,.,-

M 
•• k işitilmemiş bir beynelmilel muame- t Habeşistan meselesinde gı iP ~ uza ere mış ır. firinin Roma hükumetile knrŞI d< 

vazi)eti her halde kolay işlerde~ c.; 
ğildi. Hulasa, kaç senedir, ingiliı; (Birinci sahifeden devam) 

mat ve saire gibi şeyler göndermek 
suretile yardım edilmemesini lfızım
gelenlere bildirmiştir. 

Paris ile Londra arasında yirmi 

dört saat süren bir muhabere ve mü

zakereden sonra İngiliz Hariciye Na
zırı Eden Romadaki İngiliz mas -

• 

ITALYAYA NOTA 
Italya, ispanyadan çekilmezse iki 

devlet tedbir alacak . . 
lahatgüzarı ingrnma talimat vermiş Londra, 2 9(A.A.) - Italya'ya ve- 1 Projede gönüllüleri ~ çağırmak 
ve kendisine İtalya Hariciye Naı.ırı rilecck olan Fransız - İngiliz notası- imkanı hasıl o1madığı takdirde alın
Kont Ciyano'yu, Sinyor Musolini ile nın bugtin kabinede tetkik edilmesi ması muhtemel tedbirlerden bahse
berabcr Almanyaya hareket meden muhtemeldir. Londrn'da hazırlan - dilmesi de ihtimal dahilindedir. 
evvel behemehal görmesini bildir _ mış olan metin projesinde İspanyaya İspanya'ya ecnebi müdahalesi me
mişti. :M:aslahatgüzar İngramın al- ecnebi müdnhalesıne nihayet veril- selesini tetkik etmek üzere projede 
dığı talimat şu olmuştur: mesi ve ecnebi muhariplerin geri a- İngiltere, Fransa ve İtalya arasında 

İngiltere hükumeti Fransa Hari· • lınrnası hususlarında ısrar edilmek- müzakereler yapılması teklif edil-

ciye Nazırı tarafından teklif edilen tedir. mektedir. 
k 

ıt1ınıııanınuuuıııııuınıuıınnııını11ıııınııın••ınııuıu1111111nnııın1111ıı111111111111111111111ııu.•ıt11ıuıı1111111ıııııııııuıııuııttıııı»ıını 

şekli kabul etmiye hazırdır. Bu şe ·-

Zamanımızın en Karlı ticareti 
(Birinci sayfadan devam) surette geçeceğe benziyor. Çünkü bu 

le göre Fransa, İngiltere ve İtalya a

rasında de>rlrnl müzakereye başlana
caktır. İngiltere hükumeti bu mü -
zakcrata girişmiye hazırdır. Bu te.k· 
lif Ccnevrcde Fransa Hariciye Na
zırı M. Delbos ile İtalya murahhası 
Skopa arasında kararlaştırılmıştır. 

nü htanbuldan gazetesine yolladığı gemi Akdcnize çıkarak İspanyaya 
bir telsiz.le şöyle anlatıyor: gitmek Üzere Karadenizden ilk çıkan 

3,039 tonluk Ben ismindeki gaz ge- gaz gemisidir. Bundan bir ay evvel 
misindeyim. Bu gemi b€nzinle işle - İngiliz Vod!ord gemisi malfım o1 -

------ -----:----~~-~ mekte olup Valilnsiyaya gitmekte • duğu üzere Va!ansiyn sahillerinde 
Celal Bayar'ın bu vekalet müddc- dir. Hayat her halde çok meraklı bir batırılmıştı. 
tinden sonra asaleten veni bir Jıü· ....................................................... . 

firi Romada münakaşalı geçen 
vazife görüyordu. 

Lakin birkaç aydır, istirahat 
memleketine dönmesi tabii old \ 
kadar da birçok dedikodular~ j 
açmıştır Jngiliz - İtalyan gergI11ı:1 
ortadan kalkmak üzere yaıond8 

zakerelerin başlayacağını bir Jtı 
İtalyan mehafıli - İngiltere ile ~ 
mak ümidini kesmiyen mutcd (.f 
raf • ileri rürc:rken buna Londrıi \ 
hafili, dolayısile şöyle bir ce,·sP 
riyM~: ~ 

- Müzakereyi İngiltere de 
11 

eder, fakat Sefirin Romaya oöt# 
lazım!.. 

O kısım Roma mehafili yi~e $ 
taya şöyle bir haber salı,•erdı: ~o· 
Erik Dromond Eylul sonunda re 
maya gelecek, o zaman müza1'C 
başlanacak... d 

Lakin buna cevap Yeren LOJ1 
şöyle dedi: b 

- Sefirimizin memleketinde " 
susi işleri vardır. Ancak Teşri111C' 
girmeden \•azifesine döncıni)ce< 
tir! .. 

Hulasai kelam: İngiltercnin Fır 
Sefirinin mezuniyeti bahsi I ., Bunun işi diğer gaz gemilerini Ça-

kumet kurması ihtimalini şimd1den nnkkale Boğazından dışarı çıkar _ Roma münasebatmın ter 
ehemmiyetle nazarı dik°kate almak rnaktır. Eğer bu gemi ile beraber biz olmuştur. 
için, sarh emirler telakki etmiş ola- de Val5nsiyaya gidersek arkamızdan Laki? .şimdi İtalyanın Alı 
cağını da, çok tabii görmelidir. İşte Holivud-Paris ? öbürleri takip edccekt· B . nın tesırıle Nyon kararlarına .. 

t . . . . ır. u gemı - ettiğini, artık teminat verdi~1111 • •• 
Başbakan smet Inönü'nün bizzat is· Fransız sinemacılığı Amerika sine- nın snhıbı Pol Viyakonof isminde bir .. d 

1 
k ği . ıı· 

tirham ederek istihsal ettiği mezuni- macılığını korkutuyor mu? Buna Rus ı · ·d· B d · lpanya ışm en c çe ece nı, d mu ıacırı ır. u a am bu (:ene İ ·ıt . d a·v· 1 ta gel 1 

yet ten sonra hükumet vaziyetinde cEvct!-o elemek 7:abH değildir. Zira, binlerce okkalık gaz işi yapm~tır. 1 g1:'.g~ eren~ e t~gı n~.: .Y~. ıde 
erkan umumiycnin kolaylıkla tak· Amerika filmleri o kadar gen~ bir Bana dedi ki: ı S~s ~~~ ~ ame ~· goz onu~Ant# 
dir edebileceği mantıki silsile bun- piya:.flya 1ıitap ediyor ki, Fransız B" k . ır rı romon un da r r: 

1 c- ır ere Ispanya sahiline va- alarak Romnya dönmesi yaı.lıı 
dan ibarettir. filmlerinin ona ciddi bir rakip o ma· rıldı mı ı"kı· mlsl· ·· t 1 ğı d 

ı uere a ınaca n an demektir. • .,r 
Bı ... IV'> Başvekil İsmet İnönü'nün is- ,"ına imkan hemen "'Ok gibidir. Yal· · .. 

""'" " 1:1 emınsrnız.. Ahmed RS 
tirahat ihtiyacile hükumetten affı nız, müsbet bir hiidise vardır ki, o 
talebini kabul ederek yeni hükume· da, Amerika jilmciliğinin son sene
tin derhal kurulmasına geçmiye ka- leı· içinde1 Fransada sivrilen bütfüı 
nuni bir mani yoktu. Dediğimiz gibi, !artistleri -ı:e 1ıattô. rejisörleri Holi
esasen İsmet İnönüne Büyük Şefin vuda almış olmasıdır. Bunun sebebi 

muhabbetini gösteren bu mutavnssıt nedir? 

hal şeklinde yeni Başvekilin kendi 
' füınmı sebebi, işin içyüzfüıiL bi· 
Zenler için basittir. Lakin bilmiyen· 

hükumetini iyi hazırlamıya fırsat z lcr, 1ıer 1ıangi bir hususta, bilen er· 
bulması gibi bir fayda da vardı. Bu den çok olduğu ;çin anlatayım. 
mülUhazaların her iki şeklinin İsmet Amerikan filmlerinin çok geniş bir 
f nön~nce de. ~akki.~c tak~ir edilmiş piyasaya Jıitap edişinin sebebi, in
oldugunda hızım şuphemız yoktur.• gilizcc dilidfr. Dünyada ingilizcc ko· 

abine .dün toplandı n~ışanlar: Fransızca wkoı!u.şanlaı~a.n 

I. v k"ll · ı:r t· d'" ..• 1ed bır 1ıaylı fazla oldugıı ıçın, f ngıhz cra e ı erı .eye ı, un og en . . . . 
B b k V k

.
1
. C 

1
, 
1 

B dih ıle yapılan fılmlerın daJıa pek 
sonra as n an e ı ı e a aya· .. . . . 

· ... . çok muı:tcrı ve o msbcttc de geltr 
ı rın Başkanlıgı nltında ılk toplantı - . . b""d· 
' gctırmcsı gayet ta ıı ır. 
sını ynpmıştır. Bu toplantı geç vakte L"I . 1 • · d 1 ·1ı 
k 

l d t . t• I a ,ın, .son sene er ıçm e, ngı e-
'1Cıar evnm c mış ır. rede de bir film sanayii kuruldu ,;e 
. Bu içtimada .Alm~n~a ile xapılnn fngili;;:;ce filmler yapılmıya bll§landı. 
tıcar anlaşma ıle> bırhkte <lıgcr ru· 1 Bu, Amreikan filmciliği için bir tch· 
ızümerre mesailin tetkik ''e müzake- like idi. Bununla beraber film yap
lre edildiği kaydedilmektedir. nıak sadece makine almak ve stüd· 

İcra Vekilleri heyeti bugünlerde yo ku,..makla olmıyacağına göre -biz 
sık sık içtimalarına devam ederek bunun bir acı misalini görmedik mi?
heycti Vekile kararına iktiran et - fngiliz filmciliği sadece kopyeci va-

i
mek üzere sevkedilmiş olan karar- ziyeıinde kalmıştı. Ne kıymetli ar
nameleri çıkaracak ve ayni zamanda tisti. ne de rejisörü ve bir filmi mey. 
Büyük Millet M 1. · . - .. .. d k. dana getiren, 1ıaddi zatinde lüzum· ec ısının onumuz e ı .. .. f k k 1.. 1 ~· 
içtimaına hazırlanacaktır. suz ı;orunen. a ·at ço . uzum ıı um-

• - • bir mısunı, c1ıava.st> 1iÇ •fikir adam· 
Tan gazetetunın latlh Zart> yoktu, ciddi bir tehlike arzet· 

. A~kara, 28 (A.A.) - 28 cylul ta· miyordu. Buna mukabil, Fransada 
rıhlı Tan gazetesinde çıkan, teşkilatı büyiik film sanayii yoktu amma. un
esasiyc kanununun tadil edileceğine, surlar çoktu. Nitekim Fransız :ekası 
intihabatın yenileneceğine dair ha- t'e sc.n'atile İng~liz sanayii ı:e scrma
berler ve devlet vesikasını tahrif e- yesi birl"-~iııcc giizcl filmP.e,. mey-
ederek vaki neşriynt memleketi• u· dana gelmişti. 1.şte. Amerikan film 

mumi siyasetine dokunacak mahi _ sanayiini korkutan da bıı ohmıştu. 

ycttc bulunduğundan matbuat ka _ Şimdi Amerika. filmde Fransız • 
nununun 50 nci maddesi mucibin- f ngiliz teşriki mesaisinden çekindiği 
ce bu gazetenin on gün müddetle için Fransa'nın artist. rejisör, mu
kapatılmasına Vekiller Heyetince harrir. operatör ve dekoreu olsun bü-
karar verilmiştir. tün i11i unsıl1"larmı alıyor. Holivuda 

• • _ götiiri.i.p ya kullcınıyor. 1mlmt muaf. 
Nafıa Vekıh tal bn·akıyor. böylece de ke11di s~ 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya bu ak- ısında bir rekabetin önüne geçiyor. 
şanı Ankaraya gidecektir. fa. 

r---------------------------' Bir: 

66 No. lu Casus! 
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• 
1 ndım! 

A mc •• 
Bunlar 1 Teşrinlevvelden itibaren Son Teıgrefıf'1 
başlıyacegı harikult:\de romanlardır. Tatsıı~t 

bekleylnlz .. 

kafa ve vücut 
~· g')f 

Biz her türlil terbiye sisteminden, 
her türlii milli müesseseden, 1ıer tür
lü gençlik 1ıareketindcn bunu bek
liyoruz : l{alb, kafa ı·e vücut faali
yctlcri arasında bir muvazene. 

Kalbi, kafayı ve vücudü ayni za. 
manda ayni seviyede işletebilmek! 
Kitabına eğilmekten beli kambur, 

yediğini 1ıazmedemcmek.ten midesi 
bozuk alemin kafasının i§lcyemiyc
ceği zaman yak-ın demektir. 

Sa1ıada koşmaktan, demirde atla
maktan kitap okumıya, cliinyadan 

1ıabe1 a1mıya ·rakit bulamıyan spor
cunıın ise bir boğadan farkı nedir? 

Kalbi inan ve 1ıeyecan nedir 'bil
meyen olgun ve bilgili kafanın en 
iyi 1ıak ettiği ad, cKııru kafa> dır. 

Rtı1ıhnda incelik ı·e derinlik olmıyan 

sporcu ı:e kuvvetli bir viicuda veri
lecek en iyi isim: Çam gövde ı:e me· 
şin deridir. 

Knlb. kafa ve vücut, bir arada iş
lerıdiği, bir arada geliştiği, kuvvet· 
leri ve faaliyetleri arasmda bir müş· 

terek mıwazcne kurabildigı ,. 
ıniikemmel bir adam nıcydcııı0 

miş olur. ~ 
Biz her Türk gcnci1ıin btı mtı 

mel. ad~m olmasını istiyortıZ~ 
Yırmı ya§ında ıya::dığı mı ti 1. 

ciğerlerinin vcremi7ıi, .saçlarııt~ 
nı, asıllı asılsız, teş1ıfr edeıı ad 0~ , 

büyük ayıbmı meydana vı:rrı1 # 
çekiı.miyen bir yiizsüzdcıı t.•C 

1 
saktan farksız görülmelidir. Iİ 

cAman .. roman ve şiir de ~c rııl 
ması! Şair dediğin, tufeyli ~: (f 
lıikt~r:.. diyebilen bir ri!,/a.:1~1 
de, ılmın boyundttruğıına 1.:0 ,.e#ı 
bir öküzden farkt. olmasa ge "(~ . - ~ııtı 

Ilıç spor yapmadığını oı.-ıı ~ 
söyleyen bir edebiyatçıyı iS~ef'J 
kamburluğu ile kendi ala!/ ~~ 
sakattan daha fada bir ,nıı,,jl&° İ 
ile karşılamak mümkün d~tJ· 1 'İ 

Vücut, kafa, kal-O bir a' gıft' 
insan, asıl insan, bu üç -var1~1ef'JV 
arada kaynaştırıp geliştireb• ,,; 

Behçot Kemal çı 



Otellerin ıslahı 
1$tanbul otelciler· 
bir birlik kuruyor 

• .. .. , ' b' ··~ 
Jstediffef!i~,~~~g;.·. ı-·~· 
... '··11 •• • -

YOL 
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Merasimlere, J..."iişat resimlerine g:t
mekten hoşlanmam. Fakat lstanbuı 
- Londra yolunun, lstanbul - Lüle
burgaz 1cısmının açılma mera.~imin.. 
de pek bulunmak isterdim. Ne yazık 
ki. ralıatsızdım, btılunamadım. 

Çamlıca l f b l' .J • Kim demiş, iyi lıatırlayamıyorunı, 
Ve S an U ua genl yol, medeniyettir. Evet. Iler şey bir 

Seyyah otellerı· . yapılacak !memlekete yol ile gelir. Dünyada en 

O !
medeni ve zengin mtllet, en çok ve 

tele.il dik er, aralarında az çok sen- Iabileceği bir şekle ifrağ olunacak- mu1ıtelif yollara salıip olan millettir. 

~Urın a rnabiyelini haiz bir birlik tır. Daha sonra İstanbul tarafında ve n• 
lılt 1'~~ karar vermişlerdir. Bu bir- ve Beyoğlu cihetindeki diğer otel- Yol, insanların 1ıer türlü ih-
d~~ ı:g klüp ile teşrikimesai e- lerin ıslahatına geçilmeden evvel, tiyaçlarına cevap verir. Hatta, 
~a1ış;ıcak anbul otellerinin ıslahı için Çamlıca, Tarabya sayfiye yerlerile yol, ifade tarzımıza bıle girmiştir. 
şİınd tır. meşgul olunacaktır. ı F'ena bir i§ yapana c Yolsuz hareket 

&Öre . iden tasarlruıan bir projeye Ta!'abyada esasen mevcut oteller etti> deriz, böylece yolsuzluğun bir 
sınıf ~e evvela Beyoğlunda birinci de Beyoğlunun birinci sınıf otcllerile fenalık olduğunu da söyleriz. im -
o~ıden n~ak ayrılacak üç veya dört birlikte ıslah ve tadil edildikten son- kô.nsız bir işten bahsedecek olsak 
forıu b' aşlanacaktır. Bunlar kon- ra Çamlıcada da nsri ve konforlu bir c Yolu 11ob veya cÇıkar yol deüih 
c~kUr. ~er otel haline getirilebile _ otel kurulacaktır. deriz. cİyi yol>, cKötü yol> ve cDoğ
Ciher ndan sonra, yine Beyoğlu 1 Bu suretle memleketimize daha ru yol. tabir1erile de birçok şeyler 

tndeki ik" . 'f d · t S(ı\J>ah ıncı sınıf oteller, bir vasi mikyasta seyyah celbedilmesine ı a e etmış o uruz. 
ın her cepheden memnun o- imknn hasıl olabilecektir. ı 0 * 

D Bilmem dikkat etaniz mı? IIitler 

ivrikden Cad'Jeler Je ive Mıısolini bugünkü meydan oku-

D U~ Uı yu~lıırına, iktidar mcvkiine gelir gel-
e l'M • .h . v J mez yollar yapmakla, açmakla mu-.,, zr l rQClnQ fi arşluQn vaffak olmuşlardır. Hitler, iş başına 

/JQ l ~ r,r k geçer geçmez büyük otomobil yotla-
Ş lgacagız l\.Qrşıga geçme rı yaptı. Ve kimsenin meçhulü dcğil-

lital -- ·- _ dir ki, dünyanın en güzel otomobil 
lat9ar dağındada istihsa- Yeni den 370 geçit yollarına ~aTıip memleketlerin ba -

a Yakınd b ı k s,ında İtalya n. elir. 
bivı·ı·k . a aş anaca yeri ayrıldı d c Deniz, clemir, 1ıava yollarının da 

elllir ıvarmda bulunan zengin IInlkın karşıdan karşıya muayven tnad ~ l J y()T olmak itibarile büyiik rolleri var-
l'a hft1as 

1 
'-n erinden yakında dün- yerlerden Ncrmeleri irin c:ehir irin-,..,, a b :ı: ır :ıı .. sa drı hepsinin esası kara yoludtır. 

ltr. 'hun arına ihracata başlanacak- de 370 küsur geçit veri tesbit edil -~ J Bugiin Aml'rika ve Fransada. bir 
tad un senede yarım milyon ton miştir. Bunların yakında çivilerle demir yolu mu, otomobil yolu mu? 
l'on. a~· olacağı ve memlekete 2,5 mil- işaretlenmesi kararlaştırılmıştır. İ- meselesi vardır. 
~dir ~ getireceği tahmin edilmek- .şaretlenmc işine Köprü ve Karaköy
ta~ radaki bakır cevheri, toprak den sonra Beyoğlu kazası içinde baş
cuı :ı!a 20 milyon tonluk bir mev- lanılm<:sı tercih edılmiştir. Ancak, 

.... 
))::'etmektedir. şimdilik Bcyoğlunun bellibaşlı ,.e 
ıger ta kalabalık yerlerinden 36 geçide çivi-

&ınd raftan yakında Bulgar da- lcr kakılması münasip nörülmiiştür. 
, a; altı .. . . . b 

talllJ.e <l n, gumuş ve kurşun ıstih- İşaretfenme ameliyesine gelecek ay 
l3uı e başlanılacaktır. içinde başlanacaktır. 

~eı-~;r dağında senede 2 milyon ton ~u 36 geçit yeri içinde Karakliy -
bit ed· en 5 senelik bir mevcut tes- Şişhane - Tcpebaşı - Galatasaray ve 
de ılrniştir. Ayrıca buradan sene- Tünel - Galatasaray - Taksim - Har
"" l'<trını milyon ın.... k t' d .. biye - Pangaltı - Taksim - Giimüş 
·ı.ıu .... ıyme ın c gu-
ıL "e Yarım .

1 1
. . suyu \'e Taksim - Sıraserviler ve 

~ rı~ nu yon ıra kıymetın- H b' 
'<\! k:Urşun i . . . ar ıye - Maçka, Pangaltı, Kurtu-B st~al edılecektır. luş ana caddeleri vardır. 

,t1· fabrikalarına Trabzona 
J\.~ni ınemurlar On saaffe 
~ ınacak Gidilebilecek 

li( Iaıatya 
. fa.brik ve Adanadaki bez ve ip-

'-t: l:t:nç alnrı ve merkezi için yeni 
lıtıhtı.ışı liıeınurlar alınması kararlaş
% il g·~r. Yalmz lise d reccsinde 
{~ Ortn" d' alaty uş olanlardan isteyenler, 
~~lugii~ .. bez ve iplik fabrikası) mü-

tn.,.,,,,_ un Ankarada Yenişehirde
~ ~• .. ez· 
lh...tac<ıat ıne. tahriren \•eya şifahen 
1~ haııe .ettıkleri takdirde tercü -
~ J'all l rı tt: tkik olunacak ve tayin-

1 a.caktır. 

J) ···-
"stırma fiatları 

ltıı:ts . artıyor 
~l erıac P t l ttı~S.i ~ as ırma imalatının mc-
b~' fiatı uzerine şehrimizde pas -
~ l>arça d ~nda görülen yükseklik 
tı ~etler· a a artm~tır. Evvelce pa
,1°tttıaiar 5~de 40 kuruşa satılan pas-

Ankara ile İstanbul arasındaki ha
va yolu en kİsaltıl mış bir hadde in
dirilmiş ve son defa tngiltereye ıs
marlanan şehrimizden Ankaraya gi
den dört motörlü modern tayyare 
bu mesafeyi 1 saat 40 dakikada kat
etmiştir. 

İçine 10 yolcu, 1 telsizci, biı- pilot 
ferah ferah alan bu kabil tayyareler 
Devlet havayolları postnlarnda ço
ğaltılacaktır. 

Diğer taraftan yakın bir zamanda 
Ankara ve İstanbul ile doğu ve ce
nup şehirleri arasında da hava pos
taları tesis edilecektir. O vakit şim-
di doğru vapurla şehrimizden 3 gün
de gidilen Trabzona l O saatte git -
mek kabil olacaktır. 

Biz Türkler, vaktilc Arrupaya 
muhtelif yollardan gelmiştik. Onla
rın 1ıenüz yolları yoktu, onları yen
dik. Va1:tcl ki A1·rupalılar yolun ne 
demek olduijumı anladılrır ve biz 
cN e~vci. galibiyet. ilt! dünyanın en 
c Yo7cı1& millet~ iken cSdkilb milleti 
lıalinc geldik. ikinci plana diişmckte 
qecikmeclik. Osmanlı İmparatorlu -
<jumırı son devrelerinde de cH a.<;tıı 
adam-. 1ıalhıl' düştiik. Sebebi: Bü
tün hayat uollarımız kapaımııstı. 

Fal:at 'tine bir yolumı htılduk. di
rildik. Şimdi artık yohtn kıymetini 
ııPniden ımlrımış bulımıomruz. Ev-
1•elıi dt"m iryolları ile denizyollarını 
11abancıltınn elif'dl'n 1mrtardık. Ila
'"' yollarını kurduk. şimdı de. esas 
11ollanmızı yqpıyontz. 

N" 11azık, diinkii. acılmn mcrasi -
minde lııılıınamrıdmı. İnsaall1ı İstan
lıııl - L<mdra yolunun öteki 1cısmı -
rıın açılışında bulunurum. 

Fl l(ret Adn 

Fakir 
Talebelere 
Şıcak yemek 
Ilkmekteplcrdcki :fakir 'c kimse

siz talebeye bu yıl muntazam bir şe
kilde \•e her gün sıcak yemek verıl
mcsi için şimdidC'n faaliyete başlan
mıştır. 
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MEMURA UCUZ EV 
Belediyeler memurlara 

• • 
ucuz ev yaphrmak 
fefkıkat yapıyorlar ıçın 

Erzurum, Adana, Ankara 
Beledi yel er in in 

yaptığını diğerleri de yapacak 
Memleketin bazı yerlerinde ve ezcümle Adana, Mersin, Silifke, Tarsus 

gibi Cenup şehirlerimizle Şarkın bazı kasabalarında memurların ve 
halkın ucuz ve kolayca ev tedarik edebilmeleri için mahalli belediyeler 
harekete geçmişlerdir. 

Her tarafta yeni kargir bir çok evler yapılmasına rağmen buhran; 
buralarda ev kiralar.nın, senede asgari 200 ve azami 600 lira gibi yük
sek olması ve bir senelik kiranın tamamen peşin istenmesinden ileri 
gelmektedir. Ev sahiplerinin uzun yıllardır yerleşmiş bir adet hükmüne 
getirdikleri bu peşin kira derdinden halkı ve memurları kurtarmak için 
Adana Belediyesi, bir çok inşaat şirketlerile müzakereye geçmiş ve me
mur, halk apartmanları gibi ucuz inşaat yaptırmak istemiştir. 

Diğer taraftan Ankara Yapı Kooperatifinin memurlara ucuz ev yap
tırmak sahasındaki faaliyeti ilerlemiştir. 

En.urumdn kurulacak memurin mahallesinin inşaatına da yakında 
başlanacaktır. 

Diğer yerlerde de memur mahalleleri kurulması ve memurlara ucuz 
mesken tedariki için belediyeler tetkikat yapmaktadırlar. 

[
Halk Fllozofu-ı 

diyor k i : 
ı,..._._ ........................ ~--

K ah vele rd e 
Gramofon ve rady<' 
Sesleri 
İşinizden çıkıyorsunuz. Eve gider

ken iki arkadaşınızla bir yC'.rde otur
mak istiyorsunuz. Bu ne kadar ma
sum bir arzudur, değil mi? Gerçi 
evde bekleyeni olanlar için biraz hı
rıltılı bir şerait ile biten bir maC€
radır amma, ne de olsa yorgun bir iş 
adamı için biraz da şöyle iki çift laf 
etmek bir haktır, bir ihtiyaçtır. 

Dostunuz ısrar ediyor. Kabul edi
yorsunuz. Bir yere. Mesela nereye? 
Ya bir kahvehane, ya bir pastac. ve-
ya bir meyhane. Her nereye gider
seniz mutlaka bir oparlörün tiz per
deden bir sesle size doğru hücum et
tiğini göreceksiniz. 

Gramofon veya radyo. Sizi mutla· 
kn istikbal edecektir. Musiki her za
man için arzu edilir ve sevilir bir 
neSnedir. Musikiden hoşlanmıyan 

hayvan bile bulmak güçtür. Tilki ve 
ti~h bile musiki ile gevşeyebilir. 
Fakat tıka basa yenmiş bir yemek
ten sonra meselii en çok sevdiğiniz 
patlıcan dolmasını bile ikram etse
ler icabet edememekte özrünüz mak
bul sayılması lazımgelir. Çünkü tok-

============================================================= sunuz. 
U Qf b •• Kıymet, daima ihtiyaç zamanında nQVa gazı 0 US kıymet olabilir. Konuşmak, dertleş-
Vullananlar Hatları mek arzusile şöyle münasipçe b ir 
1'ı.. ı yere oturuyorsunuz. Yorgun başını-

A Ç "" l zı dinlendirmek ve her hangi bir 
rtıyor oga ıyor meseleyi konuşmak istediğiniz dos· 

-- ·- --·- tunuzla başbaşa kalmak istiyorsu • 
F2kat aboneler tlk6yetcl Ay baştnda yeni seferler nuz. Fakat tiz perdeden bir musiki 

G rek yeni inşaat dolayısile, ge- yapılacak tufanına kapılıyorsufluz. Musiki, 

rek bl·ı·rok kimselerı·n binalarına ye- madem ki güzel şeydir, memnun ol-
:. Yıldız - Taksim - Maçka - Beşiktaş r 1 .l-

oiden havagazı tesisatı yaptırmaları manız azımge ir, lR:ğil mi? 
arasında bu ay başı sabahından iti- H 1 yüzünden şehrimizde havagazı kul- ayır, memnun o muyorsunuz .• 

lananlar gün geçtikce fc\•kaliıde ço- baren otobüs seferlerine başlanacak- Çünkü yorgunsunuz. Dışarıdan müş-
ğalmaktadır. Fakat şirket yeni abo- Itır. teri celbctmek için gramofon ve rad
nelerden ekserisile, elindn mevcut ~ Bu htta a\·rılan altı otobüs, her yo makinelerinin çenesine kuvvet 

Saati. olmadıgwını ileri sürerek götürü k b b veren müessese sahiplerinin hakkı çeyre saatte ir iri Taksimden, di-
hesap yapmıya başlamıştır. olabilir. Fakat başını dinlendirmek 

ğeri Yıldızdan olmak üzere munta-
Bu hesaba göre şirket, asgari bir isteyen müşterilerin hakkı yok mu-

zam••n hareket edeceklerdir. Trnm- d b ? 
gaz istihlak tarifesi yapmakta, ister ur aca a ... 
bundan fazla sarfolunsun. ister olun- \•ay şirketinin Taksimle Beşiktaş a- Halk f ilozofu 
masm, halktan tesbit edilen ücret rasında isl0yen otobüsleri seferden 
alınmaktndır. Bu usul, lüzumundan 
fazla ve israf deresesinde gaz kul -
!anmayı itiyad edınmic; olan bazı a-
ıleleri memnun etmekte ise de ek
scrıy<>t bu şekilden şikayetci bulun
maktadır. Kendilcrile gotüri.i hesap 
gören müşterilerden bazıları. Bele
diyeye mtiracaat ederek bu vaziyet
ten şikayet etınislcrdir. Bu şikayet
ler. şırketler komiserliğıncc tetkik 
olunmaktadır. 

menedilmiyecekleri için bu otobüs

ler de bu hatta çalışabileceklerdir. 

i
l Anca~ yeni otobüsler Yıldız~an 
Taksıme kadar 12,5 kuruş, Harbıye

ye on, Maçkaya 7,5, Beşiktaşa beş 

kuruş ücret alacaklardır. Bu otobüs-

lcr Maçka, Beşiktaş ve Harbiyeye 
tramYay şirketi otobüslerinin aldığı 

ücretten hemen yarı denecek mik
tarda para alacaklardır. 

Zayi bir çuval Merken 
bulundu r 

Trabzondan gelen ve cuma günü Fiyaf /arı 
Galata rıhtımına yanaşmış olan Va- ç k 
lan vapurunda dol u bir telis cuvah O dÜşfÜ 
bulun.muştur. Çuval s:ıhibinin Topa- S I" b - k 1 k 
nede llyasçelcbi mahallesinde Akar- ıraya k ırb~lş!e 8 md 
su vokuşunda (6) numarada müte- ı . .. 8 1 

. 
kait Mıralay Bay Sadık'a müracaat Şchır dahılınde merkep naklıya-
ederse malını nlabıleceği bıldırilmıs- tının ve eşek kullanmanın mcn'in-
tir. den sonra hay\•an borsasında ve hay-

--·· ··-- \'an pazarlarında eşek fiatları çok 

Diplomasız d işçi 
Bırakı mıyacak 
Dış tabipleri cemiyeti; şehrimizde 

Err.irdağında Mehmet ve Nuri if
las idaresinden: Vuku bulan alacak 
idclialannın tetkik ve tahkikinden 
hususi muhasebe, Dağistanlı Etem, 
eski maliye muhasibi Hakkı, Pınar
başılı Hasan, Çuğulu Kamil, Kosti
p:ınayoti, Mirim zade Şükrü, Davit 
Yeroşalmi, Mübaşir zade İbrahim 
Hilmi, İsak Marko Kohen ve şüre
kası, bir kısım Albertaba ve şüre -
kası, Emirdağı Belediyesi, Beypaza
rında Aktar zade Zeki, Emirdağı 
maliyesi ve Emirdağı Ziraat Bankası 
şubesi alacaklarının kabulü ile 

İsak Mnrko Kohen ve Şürekasının 
bir kısım alacağını Ömer ağa zevcesi 
Şöhret, A. Alfandari, Hacı Süleyman 
zade Derviş, Halepli Hasan ağa, Nal
burculardan Alibey zade Hasan, İs
tanbulda Refael Kanza, İstanbul Tes
lihat Müdüriyeti Behçet, Kibrit Şir
keti vekili Cemal , Ankara Beypazan 
Bakkaliyesi Mustafa Sıtkı, Bekçiler, 
Mecit, Tahir, Bayram ve dava vekili 
Salim ve Şevket alacak iddialtırının 
reddedildiğini sebeplerile gösterir 
sıra cetveli idaremizden Emirdağı if
las dairesine tevdi edildiği ilan olu
nur. (294). ~rı cin ı?re .ve dükkanlarda 80 e 

d ~ele lnüh· ıse 100 e çıkmıştır. 
ti~b •Çin r· ırn. llliktarda stok bulun-

e- ıatıard~ı.· b "ksel' w•uı ..... nı. •U>.ı u) u ış yer-
···4\tCd' ır. • 

Arnavutk öy 
Hadisesi 
Mahkemede 

Mektepler açılır açılmaz, bu kabil 
mua,·enetc muhtaç talebcnın katli 
rakamları tesbit olunacak ve her 
mektep himaye heyetinin bu çocuk
lara yapabileceği yardım miktarı 
anlaşılacaktır. 

Bu paraya Kızılay \•e Çocuk Esir
geme kurumları tarafından verıle

cek tahsisat ta iJa,·e edıldıktcn son· 

1•mlahiycti olmadan diplomasız dışçi· 
lık edenlerin meydana çıkarılması 
ıcin azami gavrct edılınesıni zala
rına bildirmistir. 

düşmüştür. Eşekle seyyar zerzevat 
satan birkaç yuz kişi hep birden e
şeklerini satarak at aldıklarından 
evvelce 20 - 30 liraya satılan bir e
şeği 5 - 6 liraya almak kabildir. 

Maamafih bu hnl, bazı açıkgözlere 
\'eni bir ticaret fırsatı ''ermiş, bunlar 
ucuz fintla şehrımizdcn topladıkları 
eşekleri Anadoluya pahalı pahah 
satmıyc götürmi..ış1erdir. 

r 
Birirnizin derdi 

Hepimizin derdi <:tar;~ eni fakülte 
~ıı k. .. ,, dil 
b t "Ugun1 ' cografya fakültesi ( i-
lb hına inerde Ankarada munzzam 
1 lır Şa ed'l . 
~,. · 'ieııi f ~- mcsı kararlaştırıl-
htı )a llıaı 

1 
akuıte binası 725 bin 

'

ts · o acak ve ·· .. .. d k' 
ına onumuz e ı a-en 'tiı..-ll tır. 1 UJrcn inşaata başla-

f; 'tı;:ı 
!\..."tir l'cr i i · · 

tnt liSU n' çu:ı, Ismet İnönü kız 
-.ıvarı .. 

1\ munasip görülmüş-

~!llla n-,, 1 v 'itu,. ş eri ve 
~ltı:ni orına.~ zaman 
lt"ı ?l.a taau· kanununun müruru 
~il~ ~rll'ıa.nu:iedcn hükümlerinin, 
lıtıan ~l!l> h .. zamnamcsine tevfi-
~~ h. ltnrarl cnuz kat'Heşmemiş bu
ltt- ·•ıahı. ara ş .1 . "'ellı . arnı olduğu Tem-

liı.. esınce kararlastırılmış-
~ ~. -
~ ıı ı 1 llaj, Yh b 
t l'~ "'l\d.iği Uır~ kabil işlerde su
~~e 1ll. \'eril . ı.htcn rnahkfımiyet 
.~~adar b~ğı ve katiileştiği ta
ll'r~lı e llıah.kern ~ne altı ay geçmiş 
ı Ilı h. 11Uçlu1 ed n karar alınmak 
~ UJtu· ırın l hl 
~ ilttı tlllerd e nde bulunan 

clı.ı~ ~dece·~n istüade edilme
i.r. til.İdde~ı Adliye VekUletin

ıurnurniliğQ bildir.il-

Suçlu polis Lfttlf ra sıcak yemek yardım mıktan hf>lli 
l nkftr e diyor olacaktır. 

Beyoğlunda 1 numaralı genel C\' E 
sahibi Gülüzar adlı bir kadın yüzün- f arabalar gİ 
den otomobil patronlarından Siya - tipte Ofac ? 
mettin ile şoför IIalidi Arnavutkö - 1 Teşrinievveldcn itibaren sırtta 
yünde Marko'nun gazinosunda ta - ve b:ışta mal taşınarak satış yapıl -
banca ile yaralamaktan suçlu ve Em- ınası yasak edıldiğinden bu kabil es
niyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bı.irosu nafı nkullanacağı el araba! rı ıçin 
komiser muavinlerinden iken işin - Belediyeye müteaddit numuneler 
den çıkarılan Latifin muhakemesine verilmiştir. 

3 üncü cezada b:ışlnnmıştır. Bu ni.imune arabaların tetkiki bir-
Latif, yapılan isticvabında evli ol- ı kaç güne kadar bitecek VE' tesbıt e

duğunu Ye Fatihte oturduğunu söy- dilen araba tipi alı1kadarlan ta\rsi
lemiş ,.e okunan tahkikat e\l'rakı kn- ye olunacaktır. 
milen aleyhine olmasına rağmen in- - - -
kar :ro1una sarımıştır. Sahillerimize yeni 

Patron Siyamettin ise eskiden Gü- f 1 k 
lüzarla tanıştığını, fakat sonra Gi.i- ener er Onuyor 
Iiizarı tcrk<?ttiğini söylemiş ve ken- Tahlisiye .idaresi yeniden sahille-
disinden sonra Gülüzarla yaşamıya rimize fenerler koymayı kararlaşt.ır
başlıyan Lfıtüe ve Gülüzara vak'a mış ve bunun için faaliyete geçmiş-
gecesi Sirkecide bir birahanede icer- tir .. ~ . .. . 
ken tesadüf ettiklerini anlatarak; Dıger taraftan bır muddettenberı 

.. . . bozuk bulunan Anadoluknvağı feneri 
- Ben arkadaşım şofor Halıtle Sır- de tamir edilerek k" . d • h 

keciden Arn tk" ·· M k , es ısın en oa a 
gazinosuna g~~m.o:u:;ar da: a:~~~ kuvvetli ziya neşrine başlamıştır. 
mızdan geldiler. Birnz sonra Latif 
tabakları üzerimize attı. Ben de ha
kareti iade ettim. Bu sefer Latü ta
bancasını çekerek 7 el ate.ş etti. Ya
ralandık, fakat kaçmadık. O, kaçtı .• 

demi~tir. 

Muhakem~ kırılan tabaklara mu
kabil 500 lira istiyen gazinocu Mar
ko'nun celbi için 9 teşrinisani saat 
10 a bırakılmıştır. 

Gizli gizli ~alışan bu kabil sahte 
diş tnbipleri d€rh:'ll mahkemcve ve-

1 rıleceklerdır. 

ir at~ 
.. 

ç 
çocu 

K.ayserınin Yüregil köyunde Re
sul oglu Hasan adında fakir bir köy
lünün karısı bir batında üç çocuk 
birden dünynya getırmiştir. 

Pek fakir olan bu aileye Kızılay, 
15 lira yardım etmiştir. 

Et fiatları ise mütemadivcn vük-" . 
sclrr.ektedir. 

-·-
50 in kiloluk yaş Uzum 

ihr ç edeceğiz 
Bu yılın son yaş mcıyva ihraç par

tisi olarak yakında 50 bin kiloluk 
yaş üzüm, şimal memleketlerine gön
derilecektir. 

Bu parti üzümlerin ambalajlarına 
bilh:ıssa ehemmiyet \•erilmcktcdir. 

nHtt1ııınıuutuıunı11ıı11uıuıııııı111ııuu1111111111ııuıu111111uuuıuıı111111iıu111111uıuı11111111111111111nımıııuun11uııuuuı111111uıuını 

şü 
Caddelerdeki yürüyüş hareket i'. 

nasıl tanzim ediliyor ? 
Halka devamlı izahat ver·ıecek 
J st~~ul Y~ll.a~mda halkımızın muntazam yürümesini temin için Be-

. l~dıJ e ~cıslığı tarafından yapılan proje bugün lerdc tatbik cdilecek
tır. _Dmu~ıyetle her tarafta ve bilha~a :ına caddelerde daimn sağ taraf 
takıp edılccek ve koldırımdan aşağı inilmiyecektir. Aksi surette hareket 
edenlere ceza verilecektir. 

Yalnız Belediye; bu kararın ilk tatbiki günlerinde halkımızın ve bil
hassa tnşralı ldmselcrin yeni nizam dan haberdar olamıyarak ceza vcr
memel<!ri için ·eni bir usul bulmuştur: 

~üyü~ ~a~delere v.~ bazı sokak ba şiarına tatbik işinin kolayca başarı
la bılmesı ıçm hopadorler konacak ve halka devamlı izahat verilecektir. 

Belediye koope
ratifi ve f iatl r 

Bunclan bir müddet evvel Be
lediye bir kooperatif açmıştı. Bu 
kooperatifin gayesi memur ve 
muallimleri bir takım insaf sız 
muhtekirlerin elinden kurtarmak, 
onlara ucuz mal temin etmel.."ti. 
Okuyucularımızdan bir öğretmen 
bu hususta. bize şunlan yazıyor: 

Bir kaç gün evvel a~ası bulun
dı.ğum Belediye Kooperatifine o
dun ve kömür almak için müra -
caat ettim. Bana kömiirün kilo -
sunu 5 kttru..şa ve odunun da çe
kisini 325 1:t1ruştan vermeyi tek
lif ettiler. 11albu7ci piyasada en 
iyi kuru, Rumeli ?nC§Csinin çe
kisi 220 ktırtt§ttır: En iyi kömürün 
kilosu da 3,5 ktırtrntur. Bu vaziyet 
karşısında paramızın iadesini is
tedik. Paranın iw!e edilenıi11eceği 
cevabilc karşılQ§tık tıe çok müş
J.:ül t•aziyette kaldık. 

Kendi kendime cıcnba Belediye 
kooperatifinin ı"1Zifcsi ve kuru. -
luşu gayesi bu mudur?. Diye dü -
şündıim ... 

Okuyucumuzun mektubunu ay
nen yukarıya koyuyoruz. Alaka
darların dikkatini celbcderiz. -



sır ral a Fiistin meselesi 
• 

giyeceği al n taç Birde p~a~ . , KOPAN FiLM 
İslamiyete muh;iif olduğundan MeselBSI. l~I~--· \N :~~:ğ~n~~~ ~?z:~aaC:~!; ::ı~ y AZAN = Naci Erke" 

Pla" tı·n taç gı·ymesı· kararlaştı F ilistin meselesinın bır ep HJ me- ken çıktı ve Karaköyden tram-
sefosi olduğunu hatırımıza ge - b. d' 

. .. \vaya m ı ... Kahire, (Hususi) - Kral Majeste 
Faruk. mılletin kendisine hediye et
mek istediği tacı reddetmiştir. 

tirmezdik doğrusu!. Filistınin uçe İ inde bir sıkıntı vardı. .. 
ayrılarak idaresi için İngilizlerin ha- Je apacağını bilmiyor canının 
zırladığı proje malumdur. Milletler ı sıkıntı~ını nasıl gidereceğini düsü -
Cemiyeti ornyn bir heyet göndere - - d • 

b. nuyor u ... 
rek Araplarla Yahudiler arasında ır Tramvay Bcyoğlundan geçerken 

Baş Mabeyinci tarafından, Başve
kil Nabas Paşaya gönderilen bir mek
tupta, milletten toplanacak para ile 
Krala hediye edilmek istenilen kıy -
m<?ttar tac için Majeste Kral namına 
tcş kkür ediJmekte, Fakat buğday 
ve pamuk fiatmın düşmesi iizerine 
Mısırda zuhur eden ekonomi buhra
nı ha~biJe bu hususta iane dercinin 
başka bir zamana bırakılması is -
tenmektedir. 

anlaşma teminine çalışacak_ ~erke~, gözüne sin~ma afişleri ilişti. .. Sine· 
işimdi Ya.hudiler T:l-"'.?-v~_v gıbı denız maya gitmek hem onu oyalıyarak can 
kenarı bır yerdekı buyu~ kumsalın ,sıkıntısını gidermiş olur, hem de gü-

'!".' bundan sonra tadı kaçacagından kor-
11 

~ 1 • ı· b. az er, eg enın ı ır, ... 
kuyo:.larmış; Çünkü bu sa~il. :icaret Bu fikirle, Parmakkapıda tram -
ve munaknlata açılarak .plaJ ı"ın. ~.a~- ı vaydan indi, yavaş yavaş aşağıya, 
ka bir yer aramak lazımgeldıgı~'. Galatasaraya doğru yi.irüdü ... 
düşünüyorlarmış. Tel-Aviv bu plaJ 1 Sinemaların resimlerine baktı bir 
sayesinde şimdiye kadnr büviik bir it . .. d'•ğü' f'l dı' \'u··ru··d·· ' Ö-

Bu tac, altın ve platinden yapıla -
caktı. Kralın tac giymesinin isHim 
:ın'anesine muvafık olup olmadığı 
Mısır ulemasının fikri sorulmuş, ule
ma buna .Evet!> cevabile mukabele 
etmişler, fakat altının Kur'anda 
muhteşem bir maden addedildiğini 

söylemişlerdir. Bunun üzerine pey -
gamber zamanında henüz tanınma -
mış bir maden olan pliıtin ınti -
hap edilmiştir. ' 
· Firavunlar tarafından taşınmış bir 
tac olmıyan Tut-Ank Amon'un ta

Kral Faruk 

cının Krala hediye edilmesi fikrinden de vazgeçilmiştir. 
uu111111111111ıı•ınıııtıttıınuııuııı1tııuuıuıııı ıınttuur11nııtıtt11ıııuıu11111uı 111111111111111ırııı ıuıınııııııııuıı1111ıı11ıı ıı11111111u11t1ıt1H• 

Makineden j Danimarka 
Memnun olmıyan Başvekili 
İngilizler hasta mı? 

Danimarkada öyle sık sık kabine Evet ... Her iş bu asırda makine ile 
buhranları olmaz. Bir intihap devregörülüyor. Pakat bundan memnun 
sinden ötekine kadar çok defa bir olıruyanlar da çoktur. Mesela, ağaç-
başvekilin senelerce hükumetin baları budamak için yapılan makine -

lerdcn biri, geçenlerde İngilterede şında kaldığı görülür. Mesela, Dani-

b. d k 11 l k b' k k' markanın Başvekili Bay Stauning 
ır yer e u anı ır en ır ço ım- .. . . . . . 
l t ı b h h ld boyledır. Kendısı eskıdenberı baş -sc er op anmış, unu er a e mem- k'ld' 

l k t . 1 d. B ve ı ır. 
nun o mıyara seyre mış er ır. u F k t 

1 
d b' k · · 

a ·a geçen er e ır aza netıcesı 

. , ~ . . . . . . anesı gor u ı m , ~ u ... 
caz.ıb: kazanaı~ı. gı~ı Fılıst_ı~ sahıl - teki sinemaya gelince gözleri sevinç-
lerının letafetını gormek ıçın uzak le parladı. Oh, bu ne güzel bir tesa
yerlerden ?elen seyyahlar da bura- düftü. Kışın kaçırdığı bir film oynu-

larda haylı para bırakırlarmıs. yordu ... Acele adımlarla sinemaya Şöyle oıaukça güzelce bir kadındı. 
Filistin Yahudileri şimdi Tel-Avi\' ıgirdi... I ktrııl 

plajı körlenince bu yü~d.en .?i.: ~ok Biraz sonra, karanlıkta elektrik Necdet, kadına doğru yaslandı, piş- birdenbire mm koptu, ele \trl 
ta para kaybedeceklerını du1unu - tutarak yol gösteren bayanın arka _ kince: yan.dı ... Necdetin kadından. a~~et. · 

1 ı - Bon3·ur Bayan. dedi, nasılsınız?. yan gözleri fırlıyacakmış gıbı yor ar... sından yürüyordu ... 
Resim, havaların hala sıcak oldu- Yol gösteren kızın: Yüzü ve gözlerinin içi gülen ka - şetle açılmıştı. 

ğu Filistindeki Tel-Aviv plajını ve _ Buyurunuz... dm: O ne idi yarabbi?.. d~ 
l v d - Mersi!.. N d k k bakıyor Yahudileri göstermektedir. Diye gösterdiği ko tuga otur u ve: ec et şaş ın şaş ın 

1 Diye karşılık verirken Necdet o- · d ---...·-----
Yaşh bir gazeteci 
İngilterenin eski gazetecilerinden 

ve (Taymis) gazetesinin sabık baş 

muharrirlerinden Ste€d hayli yaşlı. 

bir çok gün görmüş, bir çok meşhur 
adamlarla konmuş, dost olmuş bir 

gazetecidir. Yeni gelen İngiliz gaze
telerinde okunduğuna göre İngilte-

- Mersi ... diye uzatı an programı gözlerine ınanamıyor u. .. iJnrJ 
aldı... nun minimini, tombul ellerini avuç- Yanındaki güzel sandığı ve 

5 1~ Film ne kadar heyecanlı ve güzel larına almış okşuyordu .. · aşk ettiği kadın, yüzü boyalı 5 gıbl 
olursa olsun sinemaya giren kimse Kadın sesini çıkarmıyordu. Bu sü- kugzuni bir Araptı... Kazrtl~ gıı· 
ilk önce etrafına bakar. Bu, herkes- ktittan cesaret alan Necdet taarruzu 1 dişlerini göstererek korkunç bır 
te merakın doğurduğu bir itiyattır. arttırıyordu... . lüşle Necdete bakıyordu... Jı, 

Necdet de yavaş yavaş karanlığa Biraz sonra onları görenler, beş Şaşkın ve perişan yerinden fı~~ 
alışan gözlerile önce salona baktı, ~?kikadanberi t.anış~ış iki kimse de- yan Necdet, sinemadan çıkar ır 
k imse yoktu. Başını sağa çevirdi \'e gıl, yıllarca sevışen aşık sanırlardı... k k ndi ı-e 

1 
hiddetli hiddetli giilere , e 

durdu... Sağ kolunu .. ka~ını~ beline. ti?la - dine sövlenivordu: 1i1 
Karanlıkta parlıyan gözleri bir ka- yan Necdet, otekı elıle ellerını ok- • • tse) 

· b h t · · g çen k • - Ya kopmasaydı, devam e renın u meş ur gaze ecısı e dına ilişmişti... şar en ilanı aşk .. edi):ordu: . . . rdıl· 
gün. evl:nmiş~ir .. Yaş bahsi, malüm, Baktı, karanlığı yırtarcasına bak- - Ya,•rum; g~.zl.~rın~en ıçıme ha- film. Ne olacaktı halim? .. dNı~;dct•. a

1 nazık bır bahıstır. ~:a~a Steed kaç tı ... Bu, 30 yaşlarında kadar güzelce y~t akıy.or ve gulu~lermle bana se- Talisizliğine içi yan~n geÇtığ 
yaşındadır? .. Bunu soylıyen yok. Yal- bir kadındı ..• Necdetin baktığını gö- vınç ve.'.·ıyorsun!.. gündenberi aradan ~ır a.y ıl· 
nız aldığı bayanın kendisinden yaş- ren bu kadın bir dizi inci gibi dişle- Bu soz daha sona ermemişti ki, halde hfıJa sinemaya gıdemıyord ,,; , ....... . ca pek kür-ük değılse bile her halde • • •• t k ••1•· •? UlrtlllfllllUllUtltfflllllllltllUtUIUlttlıl••llttflllftllllllllUllllrtUUtlUlllllllllllllllltUUlltllllllUlllUlllUtUlllllUUIUU•IUIU ~ rını gos crere gu umsemez mı. •• • 
dahn genç olduğu resimden anla - Hayret!. ~ TURK SJNEMASJ 
şılıyor. Ummadığı bu gülüşten cesaret ala!' makine ile bir adam ağacın, istenen Danimarka başvekilinin bir ayağı 

boyu kadar yükselerek çabucak dal- kırılmış ve kendisi hastanede yat - D •• k k d • • •• 
~~bJ:r~:ı;· .. ~~:~~:~;:~:7~: :;;~.r7:~~:r.~:::.1::~.~.:::;:ı;:,1~~- u , . ar eşını go rm e-

Hazırlıklarını ikmal ederek tamamen modern bir şekilde 
yeni mt:vsime pek yakında başlıyor 

BEYAZ ZANBAK 
rındc olan Ingılızler ıçın pazar gun- telif mesleklerde bulunanlar var - d 1 • 1 d •• d •• 
leri ~a~.Ç<:le~indeki.ağaçları b~damak d.ır. Mesel~, .Danimar~anın ~~şhur en ng? tereye on U 
en buyuk eglencedır. Bu rnakıne ço- sınema artıstı Kari Brıson gıbı. Re-
ğalırsa zenginler bu eğlenceden mah- simde Karl Brison yatmakta olan 

Amerf kanın en güzel yıldızı 

KAY FRANCIS • RIKARDO KORTEZ 

rum kalacaklarını düsünerek üzü başvekili hastanede ziyaret eder o-
li.iyorlarmış!.. larak görülmektedir. 

BU 
AKŞAM E IK SINEMASINDA 

Sınerna dünyasının 2 
büyük yıldızı 

KLARK 
GABLE 

JOAN 
CRAVFORD 

Fransızca sözlü a5k ve 

güzellik filmi 

AYRICA: Paramount 
dünya havadisleri. 

Dük dö Kent ve 

Dük dö Vindsor'un Avusturvada 
aylarca kaldıktan sonra sonba -

harı ve kışı geçirmek üzere Fransa-

' ya geleceğini Avrupa gazeteleri ya -

zıyor. Dük aö Vindsor evvela Pa -

riste uzun zaman kalarak mali ve 

hukuki bir takım işlerine bakan ve-1 kiJleri de İngiltereden oraya gelmek 

g/ suretile kendisile görüşeceklerdir. 
ill••••••-••••msmmm••••••m•a•aıır:::~1 (T)cv ımı 6 ncı ıagf amızdu) 

Tefrika No: 20 
sefer de, (Girit) e göz dikmişti. Ora
daki isyan unsurlarını kuvvetlen -
dirmiş, sonra da asileri harekete ge
tfrmişti. 

O zaman, ortada henüz bir Yunan 
donanması mevcut olmadığı için, Os
manlı hükumeti, asileri tedip ede -
bilirdi. (Eterya), bunu nazarı dikka
te aldı!;rı cihetle, ayni zamanda Ma
kedonyada da bir hareket vücude ge-

tirerek, Osmanlı hük(ımetinin na -
zan dikkatini buraya celbetmek ma
haretini göstermişti. 

(301) senesinde, birdenbire Ba1 -
kanlarda bir tehlike baş göstermişti. 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 
bir çarpışma zuhur etmişti. Osman
lı hükumeti bu işle meşgul iken, (E
tiniki Eterya) derhal bu fırsattan is
tifade ederek, bütün Rumları (Yu
nan İttihadı) na davet etmişti. Bun
dan maksadı da, (Makedonya) ile 
(Girit) i Yunanistana ilhak etmekti. 

Girit hıristiyanları, esasen yarı is
yan halindelerdi. (Eterya), derhal 
Makedonyada da faaliyete geçerek 
oradaki silahlı teşkilatını harekete 

geçirmişti. Bir taraftan da Yunanis
tandaki teşkilattan bir takım çeteler 
tertip ederek hududa sevketmişti. 

Abdülhamit, Yunanlıların bu ha-

yüp Paşa) ile (Veysel Paşa) yı ~ön
derdi. 

[Şayet Yunan çeteleri tarafından 
bir tecavüz vukubulursa, ikinci bir 
emri beklemiye lüzum görm~den, 

derhal ateş ediniz.] 
Diye emir verdi. Bu şiddetli emri; 

ayni zamanda, Girit'e de teşmil etti. 
Abdülhamit, o tarihte bu tehditle -
rini ikan muktedirdi. Çünkü, (Sela-

nik) ten (Yanya) ya kadar temadi 

eden Tsalya ve Epir kıt'alarında 
-(Üçüncü ordu) denilen mühim kuv-

veti teşkil eden Osmanlı askeri, (İki 
yüz altmış bin piyade ve süvari) ile 

Biribirlerile bir türlü geçinemiyen reketine şiddetle mukabele göster - (yirmi bir batarya top) tan mürek -
Bulgarlarla Sırplar arasında müthiş mişti. Yunan hududuna (Ahmet E- kepti. 

T 1 N O R O S S I' n i n 

Bu hafta SÜMER Sinemasında 
Takdir nazarlarile seyredip candan alkışladıklan 

Kil ARALAR ÇALARKEN 
Musikili, mükemmel, eğlenceli, zengin ve hissi filminde söY• 

!ediği nefis şarkıları ile romans ve serenadlarını taganni ediyor· 

Bu emsalsiz fılrni ıı~ l EKLER JURNAL 
"f.~~.S.'!;.~.! ...... ~2.~.~.~.~.~?. .. ,,,,,., ,,,,,,,, .. """"'""""~''9.~.~.'..?. ....... 5i~.~.;.9,,;.~.~.~: ......... :.~.~ ... ~~ ............ ,,,,.,,,, ... , ............ ,,, .. ,,,,,,,, ............ · 
-· .. VALSDEN CAZA ••• VIYANADAN NEw·YORKA -...-.. 
Aşk ve musiki göklel'inde şimdiye kadar işitilmemiş derecede muhteşem GOZEL MAVi TUN.A 

Gözler kamaştıracak parlak, zarif, cazibedar bir film. 

ŞAMPANYA VALSİ (Fransızca sözlü) 
Metropolitan Operasının billür sesli primadonn.tsı GLADYS SWAR1• Oynıyanlar: HOUT ve dünyanın en birinci dansörleri VELOZ ve YOLAND.A 
yarınki Perşembe akşamı başlıyacak olan bu fim 

SARAY SiNEMASJNIN 
bir muvatfakıyetl olacakt1r. 

Osmanlı hiik(ımetinin aldığı bu va
ziyet üzerine (Eterya) cemiyeti, faa
liyetini tatile mecburiyet hissetti. 
Fakat, bu atalet uzun sürmedi. (304) 
senesinde cemiyet bir defa daha ta
liini tecrübe etmek istedi. Resmi Yu
nan mehafili ile halkın avam taba -
kasını harekete getirdi. Her taraita 
halk galeyana geldi. Hükumeti har
be teşvik edecek hadiseler zuhur et
ti. Atinada ve büyük şehirlerde; 

- Yaşasın harp!.. 
Feryatları yükseldi. Hatta, hudut

larda ibribirini müteakip müsade -
meler bile vukua geldi. · 

Abdülhamit, lstanbuldaki sefir -
leri Yıldız Sarayına davet ederek; 

- Bu hal devam ederse, huduttaki 
orduma ileri hareket emri verece -
ğim. Şayet Avrupa sulhü tehlikeye 
girerse, hiç bir mes'uliyet kabul et
mem. 

Dedi. 

rupa sulhünü tehdit ettiğini görmr.k
telerdi. Diplomatlar derhal birleş -
mişler; Yunan hükumetini tazyika 
karar vermişlerdi. 

(Eterya) cemiyeti, bu sefer de hiç 
bir şeye muvaffak olamamıştı. O ta
rihten itibaren, taaa, (1313) tarihine 
kadar faaliyetine muvakkaten bir 
siikun vermiye mecbur kalmıştı. 

(Etiniki Eterya) nın, hulasa etti
ğimiz tarihine, burada hitam veri -
yoruz. Ve, mevzuumuzun esasına av
det ediyoruz. 

* (ATİNA) DA SON NÜMAYİŞ 

Eterya Cemiyeti tarafından Glos'a 
götürülen (Veliaht, Prens Kastan -
tin) henüz orada iken Kral tarafın
dan kendisine şu emir verilmişti: 

[Milletin arzusu üzerine, (Tsalya 
ordusu başkumandanlığı) uhdenize 
verilmiştir. Berhal Yenişehir'e gidi
niz, orduyu teftiş ediniz.] 

Sefirler, Abdülhamidin bu kat'i i~ Bu emri verdiren, (Eterya) cemi-
fadesini derhal hükumetlerine bil - yeti idi. 

~ 
-~ ~r 

miş .. Yunan milletinin tarihi ~1,;.ıı 
tinden Ye sairesinden bahsetti. ıe~ 
sonra, artık bu tarihi meziyetl~J9 
rar i~pat etmek sırasının pek ye. 
tığını ilave etmişti. . ,.r 

Prrns Kastan tin'in bu söıle;c( ' 
tık harbin pek yaklaştığını g 
mekte idi. .. ~ 

Bu nutkun üzerinden üç gurı ııtS. ' 
geçmez, huduttaki karakollar tl 
sında, ufak tefek müsadeıneW" 
lamıştı. ..eb 

eo· ,e 
O sırada Yıldız Sarayının nt r 

casuslardan mürekkep istihb9~1~ 
bekesi mühim bir haber alıtıl ıil1~ 

, • ·ıclb ..ti 
Yunan askerleri; Yunan ıstı 6 v-
senei devriyesi olan (Nisanıııııet 11 

snlı günü) bir anda hududuJl ı·l'' 
Belli' ' 

rafından tecavüze başlı)' Jlıl 1 

(Şarki Roma İmparatoriuğll~sts'1tı 
ya etmek için, Selanik ,,e 
üzerine atılacaklardı. ııttıl 

Abdülhamit; bu haberi aıır eli: 
~efl '\I 

dirmişlerdi. Avrupa büyük devletle- PrEns Kostnntin, yine yanında ce- Yerilen jurnalleri 
derhal sefirleri toplamış; 

1
. 

•c: I• 
·· terrtı1:ı gos ) 

ri de, Yunanistanda devam eden bu miyetin murahhasları olduğu halde, sonra: 
şımarıkça hareketin, hakikaten Av- Yenişehire gitmiş .. orduyu teftiş et-

fi~ 
( vevcır11-' 
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Eski Arnavutlukta olduğu gibi 

an Davası: Ameri. 
ada da üç kardeş · 

alcı, büyücü, çalgıcı, serseri 
çingeneler· n hayatı 

iradamı öldürdüler .. 
''He, güzelim ... avucun·a biraz para 

koy da falına öyle bakayım. ,, 

1-Iepsi cinayetin kendisi tarafından yapıldığını iddia 
ediyor. Kız k::lrdeşlerinin intikamını almışlar ... 

- Öldürdüğün çocukları ne 
lezzetli idi / .. 

yaptın? 
- Yedim, pek 

muş, ölmil~tür. B ir Fransız muharriri Viyana çin-
genelerinin hayatını anlatırken 

yaptığı tetkiklerin neticesini şöyle 

huliisa ediyor: 
Arabasını çukur bir yolun başın

da bırakan falcı kadın, çadırın önün
de diz çökmüş, çocuğunu emziriyQr· 
du. Bu, zayıf, çehresi güneşten bronz 
rengini almış bir kadındı. İnce örül
müş saçları, sürdüğü kokulu yağlar-

Bu cinayeti kimin yaptığına ge -
"!ince; tahkikat bu noktayı tenvir et
mekten henüz uzaktır. Yalnız şüphe 
altına alınan üç kişi vardır. Mistres 
Taylorun üç erkek kardeşi varmış. 
Bunlar öldürülmüş olan hemşirele
rinin intikamını almak üzere sabık 
general aleyhine bir suikast hazırlı
yarak tevkifhaneden çıkarken takip 
etmek ve öldürmekle maznun bulun
maktadır. Üç birader tevkif edilmiş
tir. 

dan parlıyordu. ~ l 
Bol ve pliseli etekliği dizleri üze • 

rinden bir yelpaze gibi aşağıya sar
kıyordu. 

Biz, çantalarımız sırtımızda, değ -
neklerimiz elimizde olduğu halde o
vada yürüyorduk. Hava ağır ve bu-

Hanri Venhard'ın aldığı yaralar 
çokttır. Yakal.,nan biraderlerden bi
ri vak'a günü Hanri Venhard ile be
raber bulunan avukata da tabanca
sını teşhir ederek: 

lutlu idi. l 
- Sen, demiş, bu katili müdafaa 

ediyorsun değil mi? .. Ben seni de öl
düreceğim! .. 

Kadın birdenbire bize dönerek: ' 

G eneraıın nlşeınlısı 
Mlsters Tayla 

A llıerikad l"'\ cin a çok şayanı dikkat bir 

Fakat diğer bir kardeşi buna mani 
olmuştur. 

Üç kişi mevku! olarak istintak ha
kiminin karşısına getirildikleri za -
man hep bir ağızdan: 

- Venhardı ben öldürdüm!.. de -

dusunu ayet olmuştur. Amerika or
ti ı;enhn sabık generallerinden Han
ta &id akrd Gentogi şehrinde sokak-
t. er en mişlerdir .. tir. vurulmuş. öldürülmüş -

Hakimin karşısında üç birader sa-
llanri v bık generali öldürmek .şeref• ini bir 

lııund enhard'ın macerası hem türlü paylaşamamışlar, hepsi de bu
t~r. -..:t~em çok dedikodulu olmuş- nu kendisi yaptığını iddia eylemiş • 
~r kadını: ~ıstres Taylde isminde !erdir. Bu biraderlerden biri dok • 

İiddet nışanlanmış, fakat bir tordur. Diyor ki: 
l'ıu sonra kadın ··ıd·· ·· ı ·· t·· 

Cinay 0 uru muş u.. - Bunu yaptık. Çünkü ikinci bir 
&abık ge etten töhmet altına alınan muhakemeye gitmesini istemiyor -
lteıııcsi n:r~] tevkif edilmiş, muha- duk. Olabilir ki, beraet ederdi. Hal 
it.at ıııuh g~rulıni~·e başlamıştı. Fa • buki bizim kanaatimiz kat'idir. Kız 
rı heyet·a emenın ilk celsesinde jü- kardeşimizi öldüren bu adamdı. Bu 
1 •~ak ııı~abık generalin mevkuf o- katilin şimdiye kadar çoktan asıl -
ıııış k akemesıne lüzum görme- mış olması liizımdı. Onu ben vur • 
Ilı ' endisinin t h . 
lıvar11c ö .. a lıye edilmesini dum ! .. 

Ral'ti g rmuştür Bundan sonra Bunun üzerine diğer kardeşi şöyle ı tncvkur l · 
ecekti ll 0 arak muhakeme etli- diyor: 

11 irı ke~d~ııı:i Denhard'a mahkeme- _ Hayır, onu vuran o değil, be • 
ltı~hake nı gayri mevkuf olarak · ı be nıe d nırn ... 
n •t bırakıle eceği bildiri!mi5, ser - Fakat üçüncü kardeşleri de, hem-
~dcl'l çık mııtır. Fakat tevki!ha - şirelerini ö dürmüş olanı kendisi öl

l<ıkakı arak serbestçe bir müddet dürdüğünü söylemektedir .. Şöyle di
' a giderken birdenbire vurul- yor: 

K atli olmakla mazn un 
meıktu ı Han rl D e nhard 

- Bir muhakeme celsesini daha 
dinlemiye tahammülüm kalmamıştı! . 
Onu ben öldürdüm! .. 

İstintak hakimi bunların davasını 
görmüştür. Hepsini de Venhardı öl
dürmeyi kasit ve tertip etmekle it
ham eylemiştir. 

Bunlar tevkifhaneye sevkedile • 

cekleri zaman maktul sabık gene -
ralin taraftarları hücum etmek iste
mişse de kuvvetli polis müfrezeleri 
getirilerek buna mani olunmuştur. 

Hanri Venhardın adamları Mistres 
Taylor'un sabık general tarafından 
öldürülmediğini iddia etmektedirler. .. 

ıngiltere 
--·=============== 

• e yenı 

- Yağmur yağacak .. diye bağırdı. 
Sonra soluk renkli göğsünü göm-

leğinden içeriye soktu .. 
Hava, sanki kadını teyit etmek is

tiyormuş gibi bir kaç damla yağmur 
çadırı kamçılamıya başladı. 

- Sığınacak yer arayan yolcular 
içeriye buyursunlar... dedi. Onlara 
en ziyade merak ettikleri şeylerden 
haber veririm. İstikbalin sizin için 
neler sakladığını bilmek ister misi
niz? Aşk mı, para mı?. öğrenmek is
terseniz beni dinleyin!.. 

B:.ı sırada yağmur mütereddit bir 
vaziyet almıştı. Bulutlar euiyecek 
gibi değildi. Kadın elinde bir deste 
oyun kağıdı olduğu halde dışarıya 

çıktı. Gözlerini arkadaşıma dikerek 
dedi ki: 

- Haydi bakalım, buradan sol e
linle 13 kiığıt çek!. 

- Hayır, teşekkür ederim. Geç 
kaldık, yolumuza devam edeceğiz. 
Allaha ısmarladık ... 

- Allah Allah .. felaket belki de 
yolun üzerinde dolaşıyor. Haydi, gü
zelim, sana avucunun içine bakarak 
taliini söyliyeyim ... 
Kadın bunun üzerine arkadaşımın 

üzerine asıldı ve elini avuçları içine 
iyice aldıktan sonra çizgilere baka
rak söylemiye başladı: 

- Burada hayatını değiştirebile -
cek şeyler görüyorum. Sen kendini 
mes'ut gibi görüyorsun, halbuki de
ğilsin. Benim ne gördüğümü bilmek 
ister misin? 
Kadın bu söz üzerine durdu ve cid

di bir tavır takındı. Arkadaşım: 
- Söyle bakalım. Tayyareler 
- He .. Güzelim, avucuna bir mik-

19 tar para koy da öyle .. 
4} • k d ı• • ı • J • ı"t } J Arkadaşım, avucuna bir kaç frank t h senesıne a ar ngı iZ tayyare erı a yan arın kaydu. Kadın bunları cebine indir -

a ~inine göre 3,300 olacaktır. Fakat lngilizler hakiki diktc~i~;:: e~~-~is~~ çocukken has-

tlıtkd } • k • • • J" t t ) talanmışsın. Bugün iyisin ve bu iyi-

1 arı Ve tayyare erin U VVetıDI gız I U U yor ar lik devam edecektir. iyi bir haber a-
ngilter . lacak ve çok sevineceksin ..• 

y Yor. A.e alabıldiğıne silahlanı - yan mütehassıs bu gidişle İngiltere- Falcı sustu. Acaba arkadaşımın a-
r •ıııış, hır rtık zamanımızda doğru, nin 1941 de hava kuvveti miktarı ne Jacağı haber ne idi? .. Falcı kadın de-
•tır.den :emkketin müdafaa kud- olabilir? .. diye düşünmüş ve şuna di ki: 

~tleriıı; h ahsedilitken hava kuv - " varmıştır: - Daha iki frank ver. 
r atırl.ımamak kabil değil- 1,700 bombardıman tayyaresi, 900 Kadın, bunları da cebine !ndirdik-
ş,llld.ı · harp tayyaresi, 700 sair çeşit tayyare ten sonra söze başladı: 

1% • tne•eı' · . ' k • 3 300 ltı ıııasınaa • a lngılterenin silah- ye unu; ' · - Sen erkekler arasında birinci 
y •ııal:a han bahsedıyoruz değil mi, Acaba? Ne dersiniz? .. İngiltere • olacaksın. Şekerin kahvenin önünde 
y oruı. Ce va kuvvetl<'rini düşünü- deki faaliyet o kadar ilerdedir ki, bulunduğu gibi. Fakat sana dostun 
•k ıııa Ç~rılerde İngilterede bü 1941 S<'nesine kadar yapılacak tay- olduğunu söyliyen esmer bir adam-

Ve k nevraı • ' . . 3 300 
k •ra k· ar Yapıldı. Deniz. hava ı , rı lyare,crın topu topu 1870 ıle • a- dan kendini koru. Bu adam senden 
~tin; te uvv;tıerinın birlıkte hare- Y eni tayyareıerden t ı rasında kalmaktan çok fazla olacağı- nefret ediyor. Sonra senin para ala-
ltı~'>ik ed~ın ıçuı çok geniş planlar !erinin adedıni bilmek kafi midir?.. nı tahmin etmek için İtalyan miite - 'cağını da görüyorum. Haydi, bir kaç 
~dafaa dı. İngilizler. şimdi hep bu İşte size iki muhtelif mütehassısın hassıs olmıya lüzum yoktur. Her hal- frank daha ver bakalım ..• 

~~lııUr. ;easıt?ları meselesile meş • 937 senesi için yaptığı bir tahlil var- de o zamana kadar İngiltere daha Falcı, daha iki frank aldıktan son-
1.ar•k 2,00 seıa, İngiltereye düsman dır. Bu mütehassıslardan biri İta! • pek çok tayyare yapacaktır. İngılte- ra ilave etti: 
~k;ı "ar ~· t_avyaresi olan bir ~em- yan, biri İsviçrelidir. Bu iki mütehas- red~ yeni yapılan tayyarelere çok e- - Sen, 95 yaşına kadar yaşıyacak-
r ttııı bôy'ı 'Y:hm, F'akat bu memle- sıs da tayyarelerile tanınmış olan hemmiyet veriliyor. Bunların kuv - sın, eğer gördüklerim olmazsa ... 
e;ı ı e bırın · t· ·· ' t· k ı kt h . 0 dug• cı sınıf 2,000 tavya- bugünkü devletlerin hava kuvvet - ve ı ve sura ı me tum tutu ma a- _ Ne görüyorsun?. •kık· u m~ıtı - k d 

ltııt 1 kuvv m olmakla beraber !eri hakkında en yeni rakamları ay- ır. - Dinle yavrum. Bana iki frank 
'kı bu 2,o00 e:ı Yine bilinemez. Fa _ detmekle beraber bunlardan ayrı ay- 1941 senesi daha başka devletler verdin. Bir kaç frank daha ver de 
Jıa r bollıba t ayyareden 1,900 tanesi rı neticeler çıkarmışlardır. Meselil için de mühim bir sene olacaktır. söyliyeyim. 
~;~ t•YYare~;Yaresi, yiiz tanesi de İsviçreli mütehassıs, İngilterenin bu- Çünkü İngiltereden başka devlet - _ Al bir frank daha ... 
ket· a eder Ç. ıse mesele nezaket gün 1,100 bombardıman, 500 harp ve !erin o seneye kadar hava kuvvetle- _Bir frank mı, bir frankla ne ya-
r•n~ &ad~~e tunkü dtişınan memle _ 300 de diğer çeşit tayyaresi olduğu- rini alabildiğine arttırmak yolunu payım? İki elin, iki ayağın var, bep
kanı ek kafi d ayyare miktarını öğ • ntı söyliyerek yek ün un 1,900 oldu - tutmuşlardır. Acaba 1941 de kim ile- si birden dört eder. 
a,,_1•lr ne de eğıldir. Buna daı·r ra- g·unu ilave ediyor. riye gitmiş, kim geri kalmış olacak? 
"c rs Arkadaşım dört frank verdi: r~eı· a evsafını be 1desin tayyarelerin İtalyan mütehassısı ise bu mık tarı Mühim bir yarış! .. 

iç- eh ı mck l. ·----- - Bir frank daha ... Çünkü başın-ııı in eınnıİYet' azım ki. de- şöyle anlatıyor: 1,000 bombardıman, 1 k • • la beraber hepsi birden beş eder. 
reıer·ıngiliııeı· bo 

1 anıaşıısın. Onun 430 harp tayyaresi ve 440 muhteııf Aşcı ı sergısı 
e tnba d Artık tecrübe ve masrafı burada c•.bınq, ıııalık b,. du.; ıman tavya - ki yEkünu; 1870 ediyor. Arada 30 ta- Salzburgda aşçılık sergisi açılmış-

• ~ lı q şın k bırakalım. Para sızdırmak büyücü -·•ı le er t" 1.. ana arşı i- ne fark var. tır. Bu sergide Avusturya ile Orta 
'l' llıın ur u m" d . !erin yegane ilmini teşkil eder. Ben ~~lıı d etıııiş buı u afaa çareleri- Fakat Italyan müteharnsı bununla Avrupada yapılmakta olan en güzel 
~·~- Itııvonannıa gibunınayı istiyorlar. kalmamıştır. İngiltere bir çok para- yemekler teşhir edilmektedir. bütün Şarki Avrupayı dolaştım. Bu-
Ug~~lı Vetının ne ~ Bır devletin de- !ar tahsis ederek 1941 senesine kadar Bu yemekler içinde en ziyade rağ, rada falcılar hep çingenedir. Onların 

•nıatna){ i _adar müessir ol- pek, amma pek kuvvetli bir tayya- bet bulan (Gulaş) ismindeki bir nevi sefil kabileleri içinde yaşadım. 
çın sadece !lemi - re kuvveti viicude getirecektir. İta!- yemek imiş. Sırbistanın Voyvodine havalisin • 

Daha Küçük yaşta Sanatkarlıöa başlarlar .. 

de bir Macar çingene kabilesile be- ımın kızı bana üç bin franga sattı. 
raber dolaştım. Geçen ilkbaharda idi. İki ay sonra Faris zabıtası, bulvar. 
Yağmur, yolları bir çamur kanalı ha- !ar üzerinde Vikzfrek denilen bir ta• 
!ine getirmişti. Köylüler de, araba- kım Leh çingenelerini tevkif etti. 
!arımız arkasından çamurlara bata- Bunlar, 1925 senesinde Lehista • 
rak yürüdüğümüzü görerek bize a- nın Loç şehrinde bir fabrikanın ka
cıyor !ardı. Fakat bedeviler mes'ut pısından çaldıkları bir çocuğu büyük 
idiler. Çünkü Tisza şehri ölü hay - !mağazalardan eşya çalmıya alıştır -
van cesetlerile dolmuştu. Bunlarla mışlardı. 

her akşam kendimize ziyafet çekiyor- Macaristan'ın Bamot şehrinde bir 
duk. çingene kabilesinin şehre geldiği ha-

Subotifsa yakınında, ovanın şima- her verilince hemen kapılar kapanır 
!inde Palik köyünde buzlar yavaş ve köpekler serbest bırakılır. Hatta 
yavaş erimekte idi. Soğuktan ölmüş kuşlar bile saklanır. 1 

olan sazan balıkları sazlıklar arasın- Bir gün bir köylü bana anlatıyor-
da dalgalanıyordu. du: 

- Allah bizim için bütün sazan - Bir tepenin üzerinde hiç lıir kar 
balıklarını öldürdü, diyorlardı. ga, evlerin etrafında ne kaz ve ne de 

KABİLE REİSİ bir ördek ve bir piliç görmediniz mi, 
Çekoslovakyanın Kosice şehrinde emin olunuz ki, bu hayvanlar bir ça

A n g ellta 

hapisanede bir çingene çetesinin rei
si bulunan Aleksandr Falke adında 
birini gördüm. Bu adam, yarım düç 
züne çocuk yediğini söylemekle ö
vünüyordu. 

Bu adamın isticvabını okudum: 
- Öldürdüğün çocukları ne yap -

tın?. 

- Yedim .. 
- Etlerinin lezzeti iyi miydi? 
- Evet, pek lezzetli di. 
- Eğer serbest kalırsan tekrar ço-

cukları öldürecek misin? 
- Evet. 
Bizi takip etmekte olan çocuklar

dan bazıları Lehistanda, Hırvatis -
tanda, Romanyada kayboldular. 

1932 senesinde şöyle bir vak'a ol-
muştu: 

Jandarmalar, Romanya çingene • 
]erinden Nikola Demastr'ı isticvap 
ederken sordular: 

- Evinde sekiz yaşında bir kızca
ğız bulundu. Sen bunu çalmışsın .. 

- Hayır çalmadım. Bunu amca -

dır kokusu almışlardır. 
Mesela bir erkek kaz burnunu par

maklığın arasına koyunca önüne bir 
yem parçası düşer, ertesi gün zavallı 
·hayvanın cesedi bulunur. 

••• 
SEVGİLİ ÇİNGENE KIZI... 

Üç ay kadar .büyücülerle arkadaş 
lık ettim. 

Bir Sırp zabiti, Anjelika adında 

ı bir çingene kızına aşık olmuştu. Bu 
kız, zabitin santimine kadar elin -
deki parayı aldığı halde zabite bir ö
pücük bile vermiyordu. Bir akşam 
Anjelika zabiti Tuna nehri sahiline 
götürerek: 

- Kendini suya at .. dedi. 
Zabit, biraz sonra nehrin çamur • 

lu suları arasında kayboldu. 
I Kız, lilkayt bir tavırla karargaha 
geldi. Annesi piposunu dişsiz ağzın
dan çıkararak sordu: 

- Ne oldu?. 
Anjelika: 
- Plnk, dedi. 
- Ah, bu erkekler de ne aptaldır-, 

!ar .. 
Sonra, bir kelime bile ilave etme

: den piposunu ağzına alarak yaktı. 
1 Bu kabilelerin aralarında bulun
ı mamı hoş görmeleri için arasıra ken~ 
dilerine fidyei necat veriyordum. 

Her memlekette muhtelif namlar 
alan bu çingeneler, gittikleri mem
leketlerde biribirlerile gizli bir dille 
anlaşıyorlar. Bu dil, bütün dünya 
çingeneleri tarafından bilinen umu
mi bir lisandır. 

Çingenelerin Hindistandan ~e Mı
sırdan geldikleri iddia ediliyor. Bun
ların umumiyetle, 1348 de TimurleııA 
Hindistanı zaptettiği zaman Hindis
tandan çıktıkları tahmin ediliyor. 
İki grup olarak hicret etmişler, bi
rinci grup İranı, Arabistanı, Suriye 
ve ErmeniJtanı geçerek Şarki Avru
paya gelmişlerdir. XV nci asırda çin, 
genelere Avrupada tesadüf edilmiş
tir. 

Diğerleri, yani Romanya ve Fran
sada bulunan Çingenelerin Mısır • 
dan, Şimali Afrikadan geçerek ev
velil İspanyaya gittikleri anlaşılı • 
yor. 

Bugün Fransada bir kaç bin Çin· 
gene vardır. Bunlar, yersiz, yurtsuz 

olarak, şüpheli işler görerek sürü ha· 
!inde dolaşıp dururlar. 

(D~cıamı 6 ıncı •agfada) 
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Dük, kardeşinil - -R A_D_Y_o___,\IYazılı kağıt, vesikS 
Görmedenl .__ -------ı • S t • 1 

Yazan , M. 8Uleyman Çapan 

• • 
• • BUGüNKÜ PROGRAM 1 1 y o r a r 

lngiltereye döndü Ak§am neşriyatı: 
(4 llacıl aayfad~rı devam) Saat 18,30 plakla dans musikisi, s• f ı• 1 1 d kt•lı 

Dük dö Vindsor malum olduğu gi- 19,30 Konferans: Beyoğlu Halkevi Jr fara ta yanin Spanya an çe 
naınına, 20 Burhan ve arkadaşları 

bi tacını tahtını bırakarak memle - tarafından Türk musikisi ve halk • • •• b ·· t f H b · t nın ketinde~ uzakl .. tıktan sonra bir da- ö afınd mesını, o ur ara a eşıs a -. şarkıları, 20,30 mer Rıza tar an 

Tercüme ~• 

kimde? 
usturada 

Suad da 
mı? 

ha ne vakit memleketine dönebilece- - ı 20 45 Sulhı"ye ve ar d"k0 • t k arapça soy ev, ' - t o uyor ği malum değildir. Bilhassa Düşes kadaşları tarafından Türk musikisi aS l illi şar Ş 

Keramet 
mı, 

ile beraber İngiltereye dönmesine ve halk şarkıları (saat ayarı), 21,15 
şimdilik hiç ihtimal verilmiyor. Yal- orkestra, 22,15 Ajans ve Borsa ha -
nız olarak gitmesi ise daha imkansız bcrleri ve ertesi günün programı, 
görünmektedir. 22,30 İnci: Türkçe şan, piyano refa-

Memleketinden, anasından, kar • 

et· 

P aris, 25 (Hususi) - Cenevrede ı Bu münakaşa bütün gün ~evaJll P 

İtalyan murahhası Skopa ile miştir. Şayarudikkattir ki ItaJyan•., 
Fransız Hariciye Nazırı arasındaki bu sefer Milletler Cemiyetine ıııo. 
mül.ilkat meselesi bura mehafilini şahid olarak yolladığı seyirci ırılı
meşgul edip durmaktadır. Bu mü - rahhası Skopa daha düne kadar dı 
lakatta İtalya murahhası birtakım panyadaki asi Frankonun yanın!· 
teminat vermiş, bundan sonra İta!- uzun zaman kalmış, ondan sonra 
yanın İspanyıe.ya cgönüllÜ• yollamı- talyaya dönerek şimdi de Cene\-r,e;e 
yacağını s?ylemiş, şimdiye kadar git: gönderilmiş bulunuyordu. vazı)~t 
miş olan Ita.lyan ask~r~in cgayri - nazik idi. Skopa, Franko taraftarı b:. 
muayyen. hır zaman ıçın orada kal- İtalyandır. Karşısındaki Fransa Jl 

Poker oynadı, zar salladı, bakarada 
sekiz dokuz açtl ve en nihayet kumar 

yeli bütün servetini üfürdü, götürdü. 

katile, 23 son. 
deşlerinden aylardanberi uzak kal - YARINKİ PROGRAM 
mış olan Dük dö Vindsor en küçük 
kardeşi Dük dö Kent'in Avusturya- Ôğle neşriyatı: 
ya gelerek kendisini göreceğini çok Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

İsmailin folluğuna da uğruyor, gel kavgaları sarsmadı, onu harap eden, 
benim yumurtalara bak; senin ta - çabucak ifl;lsa doğru sürükleyen, et
vuklarırun olup olmadığını anla, rafındaki birkaç dalkavuğun, ku -
seç, sonra İsmailin yumurtalarına da ınarhane dellfilının, kendisini kuma
balı:, belki onların içine de karışmış- ra alıştırması, kumarhanelere götür-

ümit etmişti. Fakat Dük dö Kent Or- 12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif pliik 
ta Avrupada bir seyahate çıktığı, hat- neşriyatı, 14 son. 
ta Yugoslavyaya bile gittiği halde ------
Avusturyaya uğrıyarak ağabeyisini Lord Baldvin 

istirahatte 
mıyacağını ilave etmiştir. . . riciye Nazırı M. Delbos ise bir sen~ 

görmemiştir. Buna karşı Fransız Harıcıye Na- den fazladır iktidar mevkiinde b. 
.Bu resimde Dük dö Kentin zevce-

tır. l meleri oldu. 
Konuşnalar bu şekilde ve çok Kumarhaneye attığı ilk adımı, 

müstehcen bir şekilde devam eder- birçok adımlar takip etti. Her gece, 
kerı üç beş çingene karısı daha mey- rakı masasından kalktıktan :ronra, 
dana çıkar, bazısı horoz sahibi Şazi- kumar masasının başına .geçtı. Po
mendi bazıları da tavuk sahibi Fat- ker oynadı, zar salladı, bakarada se
mayı lltizam ederlerdi. kiz, dokuz açtı, kazandı, kaybetti. 

sile beraber tayyare ile Avrupa se
yahatinden !ngiltereye avdetini gös
termektedir. Düşes, motör gürültü -
,;tinden kulaklarını tıkamıştır. 

Yazın istifa eden İngiliz Başvekili 
Mister Baldvin, aylardanberi Avru-
panın güzel yerlerinde vakit geçire
rek istirahat etmektedir. Mis -
ter Baldvin şimdi Lord Baldvin'dir. 
Sabık Başvekil Lordun şimdi Eks 

Leben'den hareketle İsviçreye gide

rek dağlarda dolaştığı haber veril • 
mektedir. 

zırı M. Delbos, karşısındaki İtalyan 
1 

ah hük" • ınetiJlil' 
. . lunan Fransız so cen u 

murahhasına bırdenbıre şunu sor - . . N d M D lboS eO 
t Harıcıye azırı ır. . e • iJi 

muş ur : nazik vaziyetlerde kendini çok I· 
- Bana yazılı bir kağıt veriniz, t r 

yazılı bir kağıt!.. Bu söylediklerinizi idare etmiş zeki bir diplomat ı . IJ 

Bunlardan birisi Fatmaya doğru Fakat bir gece kazandıysa, beş ak
ellerini uzatarak, yiiksek sesle şun- şam zararla kumarhaneden çıktı ve 
lan söylerdi: nihayet bir zaman geldi ki, Suad'de, 

- Geçen gün de bu boku yedin. bu cömert, mert ruhlu, insan ve dost 
Hiç yoktan, durup dururken bir kav- çocukta servet namına bir şey kal
ga çıkardın, mahalleyi biribirine madı. Kumar yeli hepsini üfürdü, 
kattın. İki taraf olduk, bayrakları götürdü. Ve onda paraların suyunu 
açtık. .. Mesele de şu idi : Senin teken çektiğini anlayan dalkavuklar, tu
Pembenin keçisine bedava aşmış.. feyliler, kelebekler gibi dolaşanlar 
Bunun için mübarek ağzını açtın. biı;er bir.er uzaklaştılar. 
Bunun da kavgası mı olur? Teke az- Işte bır zamanlar, kumarhaneler
mış, di§i kızmış, biribirlerini bul - de, sosyelelerd~ yüzlerce ve yüzler
muşlar ... Bu vaziyette bunların pa- ce lira kaybettikten sonra, emaııet
zarlıkla mı çiftleşmesi !azımgelir? siz, rehinsiz para alabilen, sonra, 
Şimdi de follukla yumurtayı tut- parası biter bitmez, kredinin arkası 

turdun. Her gün senin tekenin keçi- kesildiğini, hatta kumarhaneye ge 
ye aştığını, tavuğunun başka folluk- !işini bile istiskal ile karşıladık~a~ını 
!ara yumurtladığının hikayesini mi görünce talihin bu acı tezahurunu 
dinleyeceğiz? .. Tekene de, tavuğuna ve insanların .. akltık_5ız'.11<1~-".~ı du -
da başlatırsın şimdi ha!.. daklarında mustehzi hır .gul~l.e ~a-

- Görüyorum bugün mis kokulu yıtsız karşıladı. Yıne eskisı gıbı gul-
ağzını açtın yine... dü, şen kahkahalar fırlattı. Ve ni -

- Elbette açarım. .. Ben senin gibi hayet kumarhanecilerin zebunkeş
!ifı ağzımda gevelemem, dobra dob- liklerile eğlenmek, alay etmek için, 
ra söylerim, haklıya haklı, haksıza adının önüne : 
haksız derim.. - Ustura! 

- İyi gübre yersin. Öyle ise bu Lakabını ilave etti. 
sefer de geveleme, (kıçını göstere- Kumarhane reisinden ödünç para 
rek) ağzına bir sakız vereyim de, istemek için, şanjöre : 
adamakıllı çiğne, dişlerin temizlenir! - Patrona söyle, derdi, bana yirmi 

- Tuuu! Allah belam versin!.. lira ödünç versin. İki gece sonra ö
- Senin versin... doğru, edepli 

laf et, yoksa ben parmaklarımı insa
nın ağzına sokunca çürük paçavra 
gibi bir yandan öbür yana ayırıveri-

• 1 
rım ... 

- Carrrt !.. 
- Haydi oradan sürtük! Parmak-

larımı takarsam, cart.ı curtu görür
sün! 

- Sürtük senin sinsilen! 
- Sinsilemi karıştırma edepsiz ka

rı ... Ne karl§tırıyorsun ölmüşlerimi? 
- Ben demiyorum, diinya alem 

bu !ifı söylüyor. 
- Alemin de, senin de yakma ku-

sayım. 

- Kocanın, kızının ağzına kus!.. 
- Korkma, korkma. .. Midemde çı-

kacak o kadar çok şey kalmadı, hem 
hazmettim, hem de sabahleyin çı -
kardım, sana sakladım, arıladın mı 
çürük domates kafalı karı! 

Du şekilde konuşmalar, böylece 
saatlerce devam eder, yakası açıl -
mamış, duyulmamış, müstehcen kü
fürler teati edilir, nihayet kahkaha
lar, çığlıklar, yuhalar arasında sona 
ererdi 

Suadi içki, çalgı, eğlence, Sulukule 

Noı 

30 

derim. 
Sonra, gür kahkahalar içinde ila

ve ederdi: 
- Suad Beye kredi etmezse, Us

tura Suade etsin! Hançer Mahmud
lara, Kama Hüseyinler yaptığı gibi. .. 
Görüyorum ki adının önünde fileli 
cariha ismi olanlara emanetsiz, re
hinsiz veriyor. 

Bu ince alayı şanjör anlamaz, pat
ron farkına varmaz, kaba kaba güle
rek istediği paranın dörtte birini ve
rirdi. O zaman Suad arkadaşlarına: 

- Gördünüz mü Ustura Suad'liğin 
'kerametini? .. Eğer yalnız Suad isti
yor diye haber gönderseydim zor a
lırdım bu parayı ... 

Diyerek dudaklarında tomurcukla
nan kahkahalar bir katmer gülü gi
bi açılarak etrafa saçılırdı. 

Şimdi, Suad her şeyden elini, ete
ğini çekmiş, evine bağlı, çocukları
na düşkün iyi bir baba, evciment bir 
insandır. Akşam rakılarını, Turanın 

üst salonuna benzeyen yerlerde de
ğil, Borsanın karşısındaki (Filip) in 
küçük dükkarunda, eskisi gibi beşi 
onu bir araya getirilmiş, yanyana, 
uçuca eklenmiş masalara bedel, va-

Falcı, büyücü, 
Çalgıcı, serseri 
Çingenelerin 
Hayatı 

• 
Mister Edenin 

annesi 

talyan murahhası ile konuşurken 
Yazınız! .. Bana yazarak temin ede - ··• 

ini . tt·ut"'· bilir misiniz ki, bundan sonra !tal- zeka ve dirayet ıspa e mış, Jıt 
ya hüklımeti İspanyaya hiç bir as- uzadıya cereyan eden münakaşa 
ker gönderecek değildir. Bunu ya- bittikten sonra giderek İngiliz ıııır 
zarak bana verebilir misiniz? rahhasile görüşmüştür. Habeşistanıl' 

Bunun üzerine Musolini'nin mu- İtalya tarafından zaptedildiğin•. ~ 
rahhası Skopa da Fransız Hariciye ir İtalyan murahhasının istedığı 
Nazırına şu suali sormuştur : minat bahsi kapanmıştır. ş;rndi J'll~ 

- Siz de bana yazılı bir kağıt ve- lı1m olan bir şey varsa 0 da İtalya~:. 
( 5 inci •ag/adan ıleoam) İngiltere Hariciye Nazırı Mis&ır rebilir misiniz ki bundan sonra siz İ b nv"· 

Hükumet, her aileye bir karne ver- Eden•ın· annesi Ledi Sibil Eden'in, verdiği teminattır. talya u ııı' 
b de bizim Habeşistandaki zaferimizi sonra hem Akdenizdeki korsa. rı·r·• mektedir. Bu karnede bütün gru u İn .,. 

dl ağır surette hasta olduğunu giliz tasdik ederek imparatorluğumuzu karşı alınmış olan tedbirlere .~t.ı b" 
teşkil eden Çıngenclerin a arı ve , 
ellerine verilmiş olan şahsi karnele- ga%eteleri yazmaktadır. Kendisi has- tanıyacaksınız? .. Bir de Akdenizde ediyor, hem de İspanyada gız~ 

0
,, 

r.in numaraları yazılıdır. Bundan tanededir. Bir ayağa şişmiştir. Ledi bizi müsavi tanıyacağınızı kagıt ü- emel beslemediğini temin ~~ 
maksat, Çingenelerin yolda gider - Eden'in kocası Vilyam Eden 1915 te zerine yazarak bana verebilir misi- hem de oraya asker gönderınıY 
ken çocuk çalmak suretile çoğalma- vefat etmştir. niz?.. ğini söylüyor, demektir. 
malarıdır. Bir Çingene arabasına rast· ········•••••••••• .. •••••••H•• .. ·~: .. •••••••••••"' .... 

el , . .. - - .. d .. t ç ruz " İstanbul Asliye 4 üncu Hukuk Mah-

1 
d g LCsenız, gozunuzu or a ı . u- . A e e e •• -1 

zerinde bir pliık yoksa bunlar bede- kemesınden: vrupa iŞ erını goz eı• 
vi Çingene değillerdir. Yalnız bir ta- Gümrük Müdüriyeti tarafından 
rafta yerleşmiş namuslu seyyar sa- Galatada Haydar hanında 89 No. da k 
tıcılardır ki, şehirden şehire, pana - Yani Logopolos ile yine Galata- geçı•rme 
yırdan panayıra giderek mallarını da Ömer Abit hanında 1 numa -

•• uz ere 
satarlar. rada Kostantin Silimidis aleyhleri-

Bazı Çingeneler vardır ki, men- ne 937 /744 numara ile açılan alacak 
sup oldukları kabilenin kanunlarını davasından dolayı müddeialeyhlere 
unutmuşlardır. Bunlar, bütün kışı mahkeme günü ilanen tebliğ edil -
bir yerde geçirirler. Hatta bazıları diği halde mahkemeye gelmedikle
kışın toprak kulübelerde otururlar. rinden gıyaplarında mahkemeye de
Bunl~r. hayvanları için elverişli ot vamla davacı vekili tarafından ibraz 
bulunduğu zaman göçebeliğe başlar- edilen kefaletnamclerinin asıllarının 
lar... ait oldukları mahalden celp ve tet

pur kamaratarındaki minimini ma
kikine ve bundan bahsile de gıyap 

ltalyan ve Fransız ricalinin temasıar• 
- - ·~dl 

Paris, 27 (Hususi) - Cenevrede rahhası Sinyor Skopa'nın İspan) 
1' ır 

İtalya Murahhası ile :Fransa Hari - Franko'nun karargahına gidere 1 
1 · sof1l" ciye Nazırının görüşme eri üzerıne rada uzun zaman kaldıktan ~ 

buradaki mehafil bu hadiseye büyük italyaya dönmüş olması ve orad~ 
bir ehemmiyet vermekten kendile - da Cenevreye müşahit murahh&S 
rini alamamıştır: Aylar var ki, Fran-

sanın ve İtalyanın salahiyettar a
damları böyle baş başa vererek Av-

ye gelmiş bulunmasıdır. f 

salara benzeyen kt:içük masanın bir kararının müddeialeyhlere tebliğine 
köşesine ilişerek içiyor; sanki göbek ve muhakemenin 3/11/937 çarşamba 
taşında oturuyormuş gibi, buram bu- günü saat 14 de talikına ve müddei- rupa işlerini konuşmamışlardı. Bu 
ram terleyerek kadeh boşaltıyor. aleyhlere bir ay mühlet verilmesine mülakat, Avrupa işlerini gözden ge-

Oyun hastalığını da, arada sırada karar verildiğinden karar veçhile ad- çirmek mahiyetini almıştır; denebi
Şehzadebaşının kahvelerinde tavla, !arı yazılı müddeialeyhler ilan gü- lir. 

Bu mülakatla İtalya ve Fransa ~ı· 
rupa işlerini ve bilhassa İsp~n)'9Jlıl 
ki vaziyeti Sinyor Musolini ıle ,P 

Hitler arasındaki mülakat o!ın80 ~ . t• 
evvel bir kere gözden geçirınelc ıs 

remi ovnamakla geçiriyor, hazan da d b Diğer taraftan İtalya murahhası - mişlerdir. ...ı ' nünden itibaren bir ay için e iş u !tJV 
'Beyoğluna kadar uzayarak, eski ku- nın hükumeti namına Fransa Hari- Fransa Hariciye Nazırı M. pe ...d 

gıyap kararına itiraz etmedikleri ve s~ 
marhanecilerin, bakaracıların, şim- ciye Nazırına bir çok hususlarda te- İtalyan murahhasile görüştükten ~ 
di poker oynattıkları evlerine uğra- yazılı gün ve saatte mahkemede biz- k d İ . 11:ıt 

zat hazır bulunmadıkları veya bir minat verdiği de anlaşılma ta ır. ra derhal Cenevredeki ngi!ıZ ır 
yarak, bir iki seansta kurtlarını dö- d b d JÇa< 

Vekil göndermedikleri takdirde gı- Şayanı dikkat olan bir cihet e u ciye Nezareti Müsteşarı Lor ,. 
~M ~ 

Onun Beyoğlunda, eğlence alem- yaplarında muhakemeye devam olu- sefer Cenevre müzakerelerini müşa- bron,u görerek bu mülakatın sa 
!erinde, sazlı, ie!cili, kadınlı, dalka- k hk k b ı 1 hit olarak takip eden İtalyan mu - !arını anlatmıştır. ,.,ıl > nara ma emeye a u o unmıya- ,,,,,,,,,. ·• 
vuklu meclislerde geçirdiği hayattan llllUlllllllllllUlllllllUlllOlllllllllllll!llltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll!llllllUlllllllllllllllllllllllllUllll c-Oiı 

aldıg"ı ders şudur: cakları ve bu baptaki gıyap kararla- İstanbul Asliye 5 nci Hukuk Mah- ıduğu beyanile bila tebliğ iade ,,,4 
rının da mahkeme duvarına asılı ol- k d hile v• Artık toy değildir, hayat ve insan- kemesinden: miş ve sep e en talep veç b~' 
duğu ilan olunur (937-744). e 

!ar hakkında kafasında yerleşmiş fi- arzuhalinin ilanen tebliğine '' ·-• 
- Davacı İstanbul Maliye Muhake- iJll'' 

kirler ve kanaatler vardır. Dünyayı nun için de iki ay müddet taY tıY 
eskilerın tabirile - Hanyayı, Kon - '. SA Ti ll K mat Müdürlüğü vekili avukat Ali mahkemece karar verilmiş ve ar.rf 
yayı anlamış bir adamdır. İnsanların MOTOSİKLET Suavi tarafından Kostantin aleyhine hal sureti mahkeme divanhanell . 
yüreğini bir afiş gibi, şaşırmadan, 12 b . ·rt T d" r ' 936/2204 No. altında açılan alacak da- asılmış olduğundan müddeti ıneı, 
Yanılmadan, kolaylıkla, apaçık oku- eyııır ve çı sı ın ır 1 ı - . e•"' 
ya bilir. yeni bir IN?IAN markalı .sai~- 1 v~sınd~~ dolayı me~ a~resı veç- kUre zarfında müddeialeyhin c ~ıtl1' 

1 
karlı molosıklet ehven bır fı- ı hıle muddeıaleyhc gonderılen dava vermediği takdirde hakkında 1<3 •I. 

Bu tecrübe, bu anlayış ve bu oku- ı • 

1 

yatla satılıktır. Tal.ipler.in 44642 ı arzuhali müddeialeyhin bu yerden !muamele icra cdileceg·i huI<uk'ı .. ..ı 
yuş yüz bin liraya değer mi? .. Bil - ıe'. 
m~m siz n~ d~rsiniz?~ ye_ telef~nla ?az Şırketınde Bay çıkıp bir semti meçhule gittiği ve iM. kanununun 141-142 nci !T\adde 

) 1 Ml'mtı7. ı muracı~t. h 1. h .k t 'h h 1 1 .b. ·ı· 1 (936/2"o4)· 
(Devamı var • • a ı azır ı ame ga ının meç u o - mucı ınce ı an o unur. " 

defa sıçradı, ayaklarını bulabildi ve 1 çıkılıyordu. Tinyol kapıdan çıkınca 
meydanın en tenha gördüğü tarafı- sevinçle haykırdı. Zira, bir tesadüf 
na koşmıya başladı. eseri olarak orada, bir taksi durmuş-

Tinyol, kendini karşılamıya gelen- lu ve boştu. Tayyareci hemen taksi
ler arasında arkadaşlarını göreme- ye atladı ve Scnter'in adresini söy
yiııce, onları bulmıya gidiyordu. Ieyerek, oraya çabuk götürdüğü tak
Amma, kabaha kendisinde idi. Bu- dirde bahşiş de vereceğini ilave etti. 
raya bir ba~ka isl'Tl ile geliyordu. Bu İri yarı, sakallı bir adam olan şo
isim altında onun olduğunu nereden för, kasketini ta ... gözlerinin üzerine 
bileceklerdi?. kadar indirmişti. Sesini çıkarmadan 

Tayyareci!' in böyle birdenbire hay- ba~ını eğdi ve otomobili harekete ge
ranlarının elinden kaçışını müfettiş tirdi. 

1 . d~p"' 

'
tına aldırmaktı. Zira Tinyol'tın ora- - Şafak ile Ekspres'i de okU 
ya gittiğine şüphe yoktu. mu?.. .A' 

. ·dır Lakin birkaç saat sonra, bütün ga- - Evet. Biraz fazla ilerı gı 
zeteler garip bir haber neşredi;>'or- lar. de# 
!ardı. Atlas denizini aşmıya muvaf- - Öyle amma hakları da yolC Ô~' 
fak olan kahraman tayyareci ortadan Mösyö Vogler bir an durdU· 
knybolmuştu.. sürdü. Devam etti : 

1 
J.' 

VOROBEYÇIK YARI İFŞAATTA _Evet. Hakları da yok de~i. f!' 
BULUNUYOR a 5c 

Mösyö Vogler, içeri giren hademe- kilen vapurunda Namot, sonr sı>l'r' 
ye dedi ki : ter'in evinde Gerniko, daha şill" 

- Mösyö Vens gelir gelmez, ha- yine Scnter'in evinde GribbC·· 11r' 
be · b · ·· ·· · · Be<ı· nciYe ... r verıniz, enı gorsun. dı de, Tınyol kayıp... , ;tif.1'" 

Hademe çıkar çıkmaz, Mösyö Vog- ne zaman gelecek dersin, 8 

ler, yarıda bırakmış olduğu bir ma- v ? el' 

olarak Atlas denizini geçmiye mu - iş' bbüsünde bulunuyorlardı. Voro - Vorobeyçik de görmüştü. Halktan bir Şimdi Tinyol bir sigara daha yak-
va!fak olan bu kahramanı omuzları yçik, bir an Sentcr'i görür gibi kısmı da tayyareciyi kovalıyordu. mıştı, bir taraftan onu içerken, bir 
na aldılar. du. Sonra baktı, aradı, ortadan kay- Bunların arasında uzun boylu, geniş taraftan tayyaresini düşünüyordu. 

Tinyol zayıf, uzun boylu idi. Ken- 1.ıolmuşlu. kenarlı siyah bir şapka giymiş birisi Nihayet : 
dini selfımlayan ve omuzlarına ala- Tinyol uzun müddet hareketsiz de \'ardı. Bu adam, Tin)·ol'un kaçışı- - Aman, dedi, elbet meşgul olan 
rak çılgınca alkışlayan halka muka- duramazdı. Bu itibarla omuzlarda ta- nı görünce gülümsemiş, tayyare mey- bulunur. Fakat aklı başka yerde idi. 
bele ederken cebinden bir paket si- şınmaktan bıktı ve kendini taşıyan danının yan kapısından dışarı çık - Gözlerini şoförün sırtına dikmiş dü-
gara çıkarmış, bir sigara yakarak, adama, indirmesini rica etti. Liikin mıştı. şünüyordu: 
adeta şehveUe içmiye başlamıştL adam güldü ve ayaklarını daha fazla Vorobeyçik, tayyarecinin büyük - Acaba bu adamı nerede gör -
Sonra, etrafına bakındı. Kalabalık sıktı. Tinyol nezaketle iş görmek bir sür'tle ilerlediğini görünce, ar- düm ? .. 
arasında dost bir sima arıyordu. La- imk'nı olr,1adığını anlayınca, seri kasından ismini bağırdı. Fakat ara- Vorobeyçik ile adamları, Tinyolun 
kin kimseyi göremedi. Zira Senter, bir hareketle kendıni kurtardı, yere daki mesafe ve halkın gürültüsü o gözden kaybolduğu kapıya geldik
müfettiş ile beraber idi. Kalabalık, indi. Llkin, ayukları uzun zamandır kadar fazla idi ki, sesini işittiremedi. !eri zaman, otomobil kısa, dar yoldan 
nöbetçinin durduramadığı otomobil- harPket~izlik neticesi olarak karın- Tinyol, biraz evvel uzun boylu, siyah geçmiş, caddeye çıkıyordu . 

!erini durdurmuştu. Zorla dışarı çı- calan:ıııştı. Üzc:inde duramıyordu. geniş kenarlı şapka giyen adamın Vorobeyçik sinirlendi. Yapılacak 
kabilmişler, dirseklerile kendiler.ine Tinyo; öüşer gibi oldu. Tuttular. çıktığı yan kapıya gelmiş ve çıkmış- bir şey yoktu. Yegane yapılacak şev, 
yol açmıya çalışarak ilerlemek te- Kendine geldi, olduğu yerde birkaç tı, Bu kapıdan dar bir yolla caddeye Senter'in evinin etrafını nezaret al-

ens ... , ,.sıe 
kalenin üst tarafını tamamlamak ü- Müfettiş gayet sakin bır 5 

zere masasının üzerine eğildi. L.ilkiR vap verdi : pd'· 
fazla meşgul olamadı. Kapı vuruldu. b. zaına .~· - Her halde yakm ır . iJI t· .ı 
İçeri Vcns girdi. - Bu ıHer halde• söıii. f1z1erl~i" 

Bir kan~ sakalı uzamıştı. Üstü ba- min hususundaki kabili:Vct ıertl' 
şı ütüsüz i1li. Halinden, geceyi uy - ispat ediyor. Lakin müd'!faa 
kusuz geçirdiği belli oluyordu. Mös- batı almak hususunda... . pııJ' 
yö Volgcr ayağa kalktı, müfettişin .. bitır i1' 
gidip elini sıktı, bir koltuk gösterdi. Mösyö Vogler sözlcrını bC~-ı; 
Oturunca : Buna lüzum da yoktu. Voro 

d k · • nı·.' · ıaını<tı. J~ 
- Ne haber, diye sordu, gazeteleri 

okudunuz mu? 
1'/!üfettiş, bir kısmını okuduğunu 

söyledi. 

ne eme ısı.e gını an '1 · r . ın• 
- Beni, diye sordu, tahtıc 

yorsun uz?- ,,ar) 
(Devarrı' 
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ıınıımmnummıınm 

sı Balkan _de- Marcel Thil 
betmemıze Maçından 

U m U ? =--.-1\-,,-J--T----------planım tamamdı. Bu planı bana me-• 24 Eylılldc Nevyorkta yapılmış o- L ı.. oe ytı,ç: 

- re 
sonra ne 

p 
yazıyorlar ? 

Emekli Albay Abdülhalim mağ
lubiyet sebehlerini izah ediyor 

lan Marsel Til-Apostoli maçı okuyu- J 5 ra\'and Mm-sel Tıl'c, 4 ra\·und A- necerım hazırlamıştı. Bu plim : 
yucularımızın da bildiği veçhile postoli'' e. .. Hücum {'tmemek, Til'i yormaktı. 
Marsel Til'in teknik nakavtilc ne- 4 ra\·und Apostolı ye, 2 berabere, İlk ravundda T:ıl de ayni şeyleri 
ticclenmiştir. Teknik nakavt demek, 3 ravund Marscl Til'e. bana yaptı. Til'in midesine vurmak 
hakemin, bokförün artık oyuna de- :MARCEL THİL'İN YAPTIGI istcdimse de Til, çok. ~zel kapanı-

Amiral Ramiz donanmanm harp ede
miyeceği n i· bildiği halde niçin 

kumanda mesuliyetini deruhte etti ?. 

vam edemiyeceğine hükı:n:tm~i ve MAÇLAR l!Ordu. Fakat. ~UTI~~ımı saklıycı:r -
oyunu durdurarak rakibını galıp i- 1925 tenb€l'i Marsel Tıl 92 maç yap· dum. Faka~ Tıl ın_ mud.?faas:nd~ ha-
lan etmesi demektir Fakat Nevyork- b l 70 . r . :-.:ı 

39 
tiılar gördum de üferkütier ındrrôım • m:ış, un aıın u ı za.Ler ıç.uıue, 

tan haber vcrildiğ.i~e .. göre maçın ilk tanesi puvanla, 17 tanesi terk ile, ise de Til dayandı.. ., 
anları Fransız boksorun hesabına çok 13 nakavtla, 4 diskalifye, l4 tanesi Şimdiye kadm· hiç Fransız. nesille 

iyi geçmiştir. mağlubiyet ki, bunların 12 si puvan- boks eden görmemiş olduğun:ın~ 0 -

Marscl TH, yaralanmamış o]say- la 1 tanesi terk ile ı tanesi de tek- yununu tetkik edıyordum. 8 ıncı ra
dı, galip geleceği muhakkak adde - n/k naka\ tla. Ve 4

1 

tane maç ta be- vundun istirahatinde rneneccrim: 
dilmekte imiş. Diğer taraftan Fran- rabere bitmiştlr. _ Durma.. tam vaktidir. İndir .. 
sız boksörünün güzel dövüşü, halkı Mnrsel Tıl 1932 denberi 1:3 defa dedi ve 9 uncu ravundda hızlı vur
kendisine çok ısındırmış ve .. ~?t~n dünya şamplyonu namını, 6 defa rnıya başladım. Göğüs göğüse dövüş
maç esnasında Fransız boksorunun Avrupa şampiyonu namım, 1 d fa da miyc başladık Ben, göğsüne bir 
lehine tez~hürat yaptırmı.~t~.r. 34 ya- Fransız şampiyonu namını ortaya lyumruk indiriyordum ki, o eğildi 

A:r [.Bugün İzmit 
1ce e-cJcii Mii.atah _ 
~ 121. kumanda lı
~ mütekait 
,,:~alay Abdül • 

lını'iıı B-"clen • '-"ıtan 
9Ö ~ harbine ait 
ı ~ t:e nıüta. .. 
ı~rını TZe re be;, 
ııoruz. 

~lbay Abdü? • 
l77ı. bnl.. • • 

~i \41Lrıyemı-
11 y,,,.· • 

~ide "~ıttırdiği gü-
~et: te mümta.? 
1'iı ~t?~dır ve gö
t 1ınuı hususi ,. d )'. 
~ . euer ve kıy
~ı tıard ] ır. 

-A-n.: ..... ..ura]. Ra • 
"U~n 
\'u notlarını, 

'~ amiralinin 
~ illi \7c Bal .. 
1 t~ deniz harbine 
l.ı~tak etıniş bu • 

anların ·· mu .. 
leaı ede Ve müta • 
ttat <ı.tını Son Tcl
f.!diy ta ben takip 

2 - Tcibiyevi noksanlar, 

3 - Gayesizlik. 

Her şeyden evvel şunu söylemcli
ylın ki, söyliyeceklerim o günün de

ğil, o günden sonra geçen giinlerin 
ve zamanlnnn fikri intıbaı mahsu
lüdür. 

Bir donanmayı dil§manla karşı 
karşıya gelmek için ihzar etmek 

sevkulceyş vezaifindendir. Bunda 
vahidi harplerin cinsi, evsafı, kud • 

ret ve kuvveti de dahildir. Ancak 
burada onlı:ırı nazarı dild:ate clmıya 
lüzum görmüyorum. Eldeki donan. 
manm harbe çıkma nokta.i nazarın... 

dan bir çok noksanları vardı. Çünkü 
ôonanma İtalya harbinin başından 

nihayetine kadar heyeti umumiye -
sile Çanakkalede daima ve her an 
harekete amade bir halde kaldı. Bal-

şına gelmış olan bu boksorun meta- koymuştur. ve yumruk gözune geldi. Be ~raya 
neti şayam hayret görülüyor ve Av- ZAFERİM çok canım sıkılmıştır. Tabii böyle 
rupada halihazırda kimsenin onunla b. ·ı Ti1 ·· bak 

Yazan : Frcd Apostoli ır yara ı e ı , musa a yapamaz-başa çıkamıyacağı kabul olunuyor. d 
l Çeviren : .J\.1. Özdemir ı. Amerikada onun için yegane fo 1-

\ · ak · · Til, çok büyük bir bok ör v~ Fran-likc şimdi1ik Freddic Steel'e'dir. 1cstiyerı, maç yapm - yanı rınge 
Diğer tarnftan herkesi hayrette çıkmak için tcrkederken planım ta- sız boksa şeref veriyor. Ba büyük 

bırakan bir şey varsa o da Marscl m::ımcn yap1lm1ştı. Bana, çabuk bi- şampiyonu yendiğimden çok 1Tl€m
Til'in galibi olan Aposto1i'den daha tirmemi tavsiye eden arkadaşlanma nunum. 
çok maç yapmak müracaati almış ol- hiç bir şey söylememiştim amma, 

m~ıdır. t-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;~;;;;;;;;;~;;;;;;;;:;;;;~, 
F. Apostoli 

Marsel Til'in şimdiye kadar hiç 1 HARİCİ ASKERJ KIT AA Ti fLANLARI 
maçını görmemiş Amerikalılara gö-
re ihtiyar, artık boksörlu~ü bırak -
mak üzere olan bir adam diye telak
ki edi1iyordu. Fakat son maçı gören

, ler bunda ne kadar yaruldlkfarını 
anlamı~lardır. 

Diğer taraftan, son g len Fransız. 
gazeteleri, de di~ı>r boksörün iyi 
bir boksör olmadığını yazıyorlar ve 
Marsel Til ile arnlarrndrr klJs farkı 
bulunduğunu yazıyor-Iar. 

AMERİKAN GAZETELERİ 
NE YAZIYORLAR? 

Cinsi 

Arpa 
Yahıf 

Mıktan Tahmin Hepsinin. Muvakkat 
Kilo Fıatı bedeli teminat 

540000 
540JOO 

Kuruş 

4 
4 

Lira 

21600 
21600 

Lira 

1620 
1620 

·= c 
ı:ı o 

-------
15'-lfr-937 Cuma 15 ~ 1; 
15-10-937 Cuma 16 ~ N 

Adanacl, ki Ttım Merkez kıtaat ve tupları ihale saatinden bir saat ev -
müessesat haY" natmın ihtiyacı için veJ Satınalma Komisyonuna ver~ 
yukarıda cins \"C miktan yazılı iki miş olmalıdır. Eksilt.meye iştirak ~ 
kalem y m alınacaktır. Şartname A· d<Jceklcr Ticaret Odasında mukay -

13 orunı. ı-_ alkan d . 
·~b· enız 
\<;Sikı taınarnile 
~ alar~ istinad 

Jzmit Ossübahri ve mevkii müstahkem 
kumandanlıQından mütekait Aıbay 

ADdülhaırm 

kan harbinin başlamasından deniz 
harplerinin vukuuna kadar da mec
buren başka işlerde kullanıldı ve .. 

bu icapla tamir ve temizlikten uzak 
kaldı. Bunun içindir ki, harp harici 
ihzarat işlerile de iştigal mecburi -

yeti hasıl oldu. Donanma kendi ih
tiyacatını temin ve tatmin edecek 

ne iyi bir üssübahri, ne de üssülha -
reke yoktu .. Bunlar herkese malum 

New - York Hcırald Tribune şöyle 
1 danada Tüm Satınalma Komisyonun- yet olduklarına daır vesaik gö'"'er~ 
dan bedebiz aJmabiHr. Tek:ttf mek- ceklerclir. c442> c6347>. 

ya
7 

... -yor : Bahke ir Kor birlikierinin ihtı:y a-
Fransız çok kurnaz. .. Boksun tek- . 

. . cına kapalı zarfla eksıltmeye konu
mil inceliklerini biliy~:· Ve 8 ıncı lan 350 ton una talipleri tarafından 

* • IF 

Beher rnetre mrK'abma biçı1e.n e
deri 395 lira 25 kuruş olan (40) met-cısa l:lt b1r krih şeklinde yMılmış 

tesa~ dı, hiç şüphe yok ki, çok entc
~'n n olurdu. Anket tarzındaki neş
tna1c lın.ıı. da hakikatleri ortaya at -
l~ 0 b~mdan faydasız olmamak
( ç~~ab~1· daha ziyade hafızaya Ye 

~ . ~ gunlerin intıbalarına dayan
~as- ıçın hiç şüphesiz bazı fıkir mü
~ ~e~erine yol açabilir. İlk sa:fha
~ı::ı~anlığın donanma er \·e su
ciıası i ~:zerinde müessir olduğu id-

- i:;Ye sün.ili.iyor. İngilizler: 
~ ferd, kendi :rr.;emle.ketinin 
~. ~ \re harici siyasdile aliıkadar
'ı evi:~ak zabitan için bn alaka ken
l ek/n du\·arları dışına sızmamak 

h ır. 
verı 

'i~a er. Meşrutiyet devrinde ve 

' d: ~rblııin içinde bulunduğu
~ \"'irlercte part.izanhk maalesef 
~ ~ekctte sari bir illet haline gel
~lt~C?kes bu salguıdan aız çok 
'altk · 0Iınu ta Ancak, şurası da 
ifa eq·ı· aktır ki bir vatan vazifesi 

l ltk 
~ . en bu lgın asla vatandaş-

). ' erınae . h k'" • . '"%.-un . ı~rayı u um ctmcmışür 
~: aksını iddia edenlere sora-

' l! 
ll Ve alkan deniz harbinde kuman-
tı her :;ıafe:klErt tar.ıfmdan t•eri

ı.._ ı~ i!t a?gı bir emri parti gayreti
~cliler~lYen kimse vaT rmdtt ve .. 
~~tt? .. ~~~e bir şey yapmışlar 
t tı ce"a ıç .. ~he yok ki, verecek

ı.ı-, ol:ll P duşundügüm gibi olacak-
' li ar da benfrnle ~:raber: -.... ayır 
..,ıy ... 
ti~ eceklerdir. 
~ r bi 
~ ~ \> r nokta da şudur: Amiral 

• tı . ~ .. daha bazı zevat donan
lçına 

"'q!Jta e bulunduğu şartlardan 
ta hSJ."-hktan bah_ediyorlar. Bu 

tuaıe erkesten \'e her şeyden ön
Q ht~11 ~aruz ve muhatap kalması 
~ · l-ıeşrut~~at. Arnfral Ramiz olabi
~ . tlo ı~etı takip eden günler 
t~~1tali C nrrıaya getirilen İngiliz 
bıır dona .. ::ı.ınbcı zamanından itıöa -

ıu ·•ına 'ki 
~ )''it>ını ı llCi kumandanlığını 

Şu. neticeyi ilk pltında kabul et
mek Hizundır ki, donanma bütün su
bayları ve erlerile yüksek bir vatan
perverlikle döğü mü~tür. Fakat talil 
harp kendisine ym- olmamıştır. 

HARP NİÇİN KAY
BEDİLDİ?. 

- Donanma niçin mağllıp oldu?. 
Bu sualin cevabını su sırada aram::ık 
lazımdır: 

l - Se".i kulccyşi noksanlar, 

olduğu kadar, Amiral Ramize de ma
lumdu. Ancak, bu noksanlar Amiral 
Ramiz'in hatlratında işaret ettiği gi

bi harp yapmıya mani idise kendi

sine behemehal harbetmesi emrolu

nan kumandan bu emir ve snhip ol

duğu vasıtalar karşısında ne yapar
dı, ne yapmalıydı? .. Elbette ki, bu 

haklı ve yerinde bir sualdir. 
(Devamı. var) 
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Ankara Devlet 
bu 

Konservatuvarına 
yal alınacak talebe 

KAYIT VE KAEUL ŞARTLARI 
1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet Konservatuvarı (Tiyatro 

ve Opera) klsımların:ı kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız yatı
lıdır. Talebeye her ay bir miktar da harçlık verilecektir. 

1 - Aranılan genel vasıflar şunlardır: 

a) Aza ve vi.icudü Jrnsursuz olmak, 

ravunda kadar Apostolı ye aman ver-,,Akfi• .:ı:"'- f. .. 1 .. ·· a·· Y •· d 
• 1oe .ıı e=n ıa, gau garu.. ugun en 

medı. bir ay müddetle pazarlığa konulmu~ 
New - York - Times ,.e pazarlık günü ofarak 11/10/937 

Fransız, mağlübiyeti, hakiki bir pazartesi günü saat 11 tesbit edil • 
sporcu gibi k::ıbul etti, "'c hakemin miştir. Muhammen bedeli (42,000J 
kararını tenkit etmedi, hem de o lira, ilk teminatı (3150) liradır. 
vakte kadar maçta Apostoli'den da- İsteklilerin şartnameyi görmek 
ha iyi dövüşmüştü. üz re her gün ve eksiltmeye iş -

Daily New _ tirak edeceklerin de vakti muayye
nincTe teminat makbuzfarile Kor sa-

Apostoli çekingen ve tedbrrli idi tınalma komisyonu başkanlığına 
ve Fransızı yaraladıktan sonra haki- rr.üracaatlcrı. c450• t64.."7:5 
ki bir tehlike oldu. 

* Newyor Journ.al Elmalı garnizonunun ihtiyacı olan 
Eğer Apostoli bir ders almıya geldi 110,700 kilo askeri e\•safta un kapalı 

ise onu çok iyi bir boksör olan Mar- zarlla eksiltmeye konulrntıştnr. :tha
sel Til'den aldı. ile l/10/1937 cuma günü saat 9,5- ta

New - York Post dır. Tahmin bedcıli 13 kuruş 70 san
tim, ilk teminatı 1422 liradır. İstek· Fransız 33 yaşında olmasına :rağ-
lilerin belli sa::ıttcn bir saat evvel 

men yaralanıncaya kadar hiç bir teklif mektuplarını İspartada Tü -
hata yapmadı. ~n satınalma komisyonuna ver -

İNGİLİZLERİN TENKİTLERİ meleri. (410) (6181) 
Londra - Marsel Til ile Apos-

re mik'abı ceviz kalas mi.iteahhlt 

nam ve hesabına açık ek.siltım:ye Jr..:eı 

muştur. İlk teminat parası 1185 lira 

75 kuruştur. İhalesi 2/2. teşin/l.937 
salı günü saat 1L cledh-. 

Eksiltm ye girecekle-rin 2.f!/O sa
yılı kanunun 2,3 üncu maddelerinde 

istenilen belgelerle ihaf e gün ve ~ 

atinde Ankarada M. M. V .. Satınalma 
Komisyonunda hazır bulunm4lları. 

(393) (6079) ... 

* 
Riya ti Cumhur. bandosu ihtiya-

cı için 15 kalem muzıka filat ve ecf. -

vatı pazarlrkla mübayaa edilecek-tir. 
1 Pazarlığı 1/10/937 gün Ye saat 11 

dedir. fstc.klilc.r şartnamesini gör -

mek üzere her gün ve pazarlığa is

tirak için belli gün ve saatte Anka
ra levazım funirT ği satmalma komis
yonuna müracaatları. c468> c656!? 

b) Sesi güzel olmak, toli r.ırasındaki maçı anlatan İngiliz 
c) İyi kulağa malik bulunmak (İşitti~i sesleri tanımak vey~1ıut aynı- gazeteleri, Fransız için çok iyi bir 

......................... Ertu ruı Sadi Tek 

nı tekrarhyabilmek), lisan kullanıyor. Bedbaht bil- darbe 
d) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 18 d"r. Marsel'in mağlüp olmasına yegan, 
e) En az orta okuldan diplomalı bulunmak {Opera kısnu için pek iyi sebeptir. Eğer bu yaralnnma olma-

sesc malik olanlardan bu şart aranmaz.), saydı, Til muhakkak kazanmıştı. 
f) Şivesi ve vücudu sahneye müsait bulunmak, Başlangıçtan o zamana kadar çok te

fevvuk etmişti. 
II - İstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır. Maç, çok güzel bir şekilde cereyan 

A - Tiyatro kısmı için §Unlar aranılacal.:tır: etti. Vücut \Ücuda oyunlarda Tilr 

a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü ve okuduğu şeyi anlatma çok iyi idi. Apostolinin hücuınlarmı 
kudreti, boşa çıkarışını herkes beğendi. 

b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek bir 9 uncu ravundda Apostoli, şampi--
.. b"l k yonun gözünü yaraladı. Kan içinde 

rolu yapa 
1 

mc ' .. . kalan Mar el, maça devam edemez-
c) Sınav heyetince verilecek bir rolu yapabılmck, d. V h k . k k b 

1 
tt· 

ı. c a emın ::ırarını a u e ı. 
B - Opera kısmı için ,unla., ara:nı1acaktı7: Üzerinde ısrar edilen noktalardan 

a) Kendi se~ceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, biri de, bokı.örlcrin yaş farkıdır. in-
b)• Sesleri ve melodileri tckrnrlıyabflmek, ·1:-1 M sel T'l" h·ı· · 

gı u.Ler ar ı ı a a şampıyoıı c) Ritmik duyma ve hissetme kudreti. sayıyorlar. 

III - Smavlat, 5/10/Ul37 salı gününden 9/10/1937 cumartesi gününe ka- MARSEL TİL İYİLEŞMEK 
dar !stanbul'da Şehir Tiyatrosu r:tjisôrlüğündc, Ankara'da 11/10/ ÜZERE ... 

1937 pazartesi gününden 15/10/1937 cuma gününe kadar her gün Marsel Til'in yarası 6 sanlimelre 
saat 9 30 da Cebeci'de Müzik Öğretmen Okulunda bir heyet mari- derinliktedir. Dün güzel bir gece ge-

' çirdi. Derinin tabü bir jekilde kapa-fetile, yapılacaktır. 

İsteklile:rt pullu dilekçeleri ile İstanbul'da Şehir Tiyatrosu Reji- nacağı ümit ediliyor. Fakat bir kaç 
M k Öğr Ok 1 D . kt" 1 .. v.. hafta antrenmansız kalmak lazımdır. sörlüğünc ve Ankarada üzi etmen u u ıre or ugune 

BU MAÇ HAKKINDA HAKEM-

ı Zührevi \"C cild hastahldan ı Bu gece (Büyiıkada} da, perşembe 
ı H . o·· : (Yeşilköy), cuma {Heybeli), cumar
ı Dr. ayn mer : tesi {Büyükderc) de 
f Öğleden sonra Beyoğlu Ağ"acami ı (DONANMA GECESf) 

ı karşısında No. 313 TeJefon: S ı!W-------------. 
ı 43585 : .......................... ; 
İstanbul Birinci İcra Mcmurlu -

ğundan: Bir borcun temini istifası 
1 

zımnında mnhcuz \"e paraya çevril
mesine karnr \erilen tuhafiye eşyası 
'llJ/9/937 per embe günü saat 14 de t 

satJlacaktır. Taliplerin Beyoğlu Tar- ' 
Iabaşı caddesi li2 numaraya mez -
kur gün ve saatte mahallinde hazır 

AKBA 
Ankarada Kitabevi Kağıtçılık 

Bütün mektep kitaplarının An-

karada satış yeridir. 

Mektep kırtasi)'c çeşitleri en 
müsait şartlarla tcmfn edilir. 

Tel. 3377 

bulunacak memuruna müracaat et- jlj 135S- Hicri , --1353 Ru~T9f 
meleri ilan olunur. (277). ~ Recep Ağustos.. .1 
.......................... 24 16 
t DOKTOR t -
: Ali Rıza Sağlar ı vıı 1937, Ay 9. CDn vz Hızır ı41 
ı ıç HASTALIKLARl ı ı 29 EylOl:Car,amba 
ı MÜTEHASSISI ı 
ı Her 2ün Beşiktaşta tramvayı ı 
ıı caddesindeki muayenehanesinde 

saat on beşten sonra hastala· ı 
% rını kabul ediyor. 

........... o+H .......... . 
ı ............ " .. .,. ........ ı 

Sarı kamrş zaferi 

Eıanl 

&a. d. 

s 55 

~~lill bJ .?lan. donanmanın ve 
hu it alı\ıali tun hususiyeüne ve u
'it~an J\ ~ çok ~:akından vakıf 
o.~~)} ~ı~al Ramiz, gerek ku -
~ '°nra ıne alırken ve gerek al
t:ıııı ~?td acı ııc1 şikayet ettiği ah
l"ıı:ı C(!"abırı a ne Yapmalıydı?. Bn
~tııı tla~ 1 

her aklı selim sahibi -

~it ~~.1ttı.adıila~ak vereceğinde şüp
~tı~t~1-~a ~ı:;~ bugün için ayrıca 

baş vumıalıdırlar. LERİN VERDİGİ PUVAN 
IV - Dilekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 

Maç hakemi Mister Dawa.vtıu$: 

! Göz Hekimi f 
i Dr. Şükrü Ertan ı 

Güne~ 

Öğle 
[!-;indi 

Akşa!la 

12 04 
11 57 
6 08 
9 28 

12 00 
a) Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 

b) Ortaokul diploması veya tasdikli bir sureti, 

· ıne elbette ki. lüzum c) Sıhhat raporu, 

d) Hüsnühal varakası fetJl). 

4 rnvund Marsel Til'e : 2 nci, 5 incf, 
6 ncı, 7 nsi, 8 inci. 

l ravund berabere, 3 ravund Apos
toli'ye: 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu. 

\ 

Yatsı 1 31 
ı Ca~aloğ(u Nuruosmaniye cad. ı 
ı Ca~tıl~Jıı No. 30 (Ecza .esi ı 
ı :;amnda) Telefon. 22565 ı 

1 ı .......................... ı , ·~iiiiii;;;.,.;;;;;;--;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;ı;;;:;;:;;;ıiiiöiiiiiiiimiiii:J 4 16 10 19 
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bezdiren şey: 

GRİPİN 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmeğe 

mahkum olduku ağrı 

ve sızılardır. 

INKIBAZI_, HAZIMSIZLIGI 

Mi DE 
EKŞİLİK ve YANMALARINI 

·- • E L B 1 S E N 1 Z 1 N 

ŞiRKETİ HA YRiYEDEN . Koltuk altlarında olan 

LEKELERiNiN 
Boğaziçi vapurlarına mahsus sonbahar 

tarifesi 1 İlkteşrin 1937 Cuma sabahından 
itibaren tatbik ediJecektir. 

... ' . : , . • .. :·' • ' •• 'ı.\ 1' • \.: •• 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 71,SX 100 eb'adında 10000 

tabaka mumlu beyaz parşömtn ka~ıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 7-X-9J7 tarihine rutlayan Perşembe günü saat 14 

de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçea Şubeden alı• 

oo ilo çıkarılacağına 

düşünmektense 

Elbiselerin izi 
Hem lekeden ve hem de 

terin tahribatından 

SUDORONO 

PERTEV 
kutlanarak kurtannıı. 

nabilir. • · · 
iV - isteklilerin paz;ırlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 ı""~.Kimyager~""·ı 

Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçnmeıl 
lltlf, tesiri kolay ve mUllylmdlr. Yerini hlc;blt 

mUmasll milstahzar tutamaz. Mazon isim HO
ROZ markasına dikkat. 

Deposu : Mıızon ve Boton ecza deposu. İstanbul Yeni postao• 

arkasında No. 47 

Yarım yağh gece ve deniz kremile 
Menekşe ve acıbadem 

Yağsız kar kremi 

güv~nme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan ı H •• dd• ı 
En şiddetli baş ve olunur. "M... "6377., ı usame ın ı 

dis ağrılarını keser•------------------------ ı Tam idrar t11hlili 100 kuruştur. ı 

. Romatizma, sinir, aaale, 
na karşı bilhassa 

G 
Kırıklığı, nezleyi, soğ'ukalgıolıktarıo-

.. 
dan mütevellid bütün ağ'rı, sızı ve 

sancıları g~çirir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

Modellerimizi kopya, biçimi .. 
mizi taklid ediyorlar. Birinci 
nevi lnsıiliz kumaşlarından 
KADIN, ERKEK ve ÇOCUK. 
LARA mahsus trençİ<0tlar, 
muşambalar, koverkotlar ve 
gabardin pardesülerin zengin 
çeşidlerini ucuz fiat ve şerait .. 
le takdim ediyoruz. 

MÜSAVi CiNSTE iSE. .• 
DAiMA ÜSTÜNÜZ. 

Baker Mağazaları 

..................... 
İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 

mahkemesinden : 
Hafize tarafından kocası Balat 

Kürkçüçcşmc caddesinde çıkmaz so
kak 46 numarada mukim iken halen 
ikametgfıhı belli olmıyan kocası Os
man oğlu Nezir aleyhine ikame olu
nan boşanma davasının icra kı1ınan 
tahkikatında: müddeialeyhin ika • 
metgahının meçhuliyetine binaen 
davetiyenin ilanen teb1iğine karar 
verilmiş ve bir nüshası da divanha
neye asılmış olduğundan tahkikatın 
tnuayyen olduğu 1/11/937 pazartesi 
saat 10 da İstanbul Asliye Altıncı 
Hukuk mahkemesinde hazır bulu -
rmlması aksi takdirde gıyabında tnh
kikata devam olunacağı tebliğ ye
rinde olmak üzere ilan olunur. 

1 
----, A Ek eri fabrikalar . 

llAnlar1 -----Tahmin edilen bedeli 1170 lira olan 

13 kalem yangına karşı su tesisatı 

malzemesi 12/Birincitcşrin/937 salı 

günü saat 14 te Salıpazarında askeri 

( föbrikalar yollamasındaki satmalma 
.. <t ,, • , 

komisyonunda açık eksilt.ine ile sa-

tın alınacaktır. 

Şart namesi her gün komisyonda 

görülebilir. İsteklilerin 87 lira 75 

kuruş ilk teminatı Beyoğlu Malmü

dürliiğüne yatırıp o gün ve saatte 

komisyonda bulunmaları. c.644h 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mah
kemesinden: 

İstanbul Maliye Muhakemat Mü. 
dürlüğü tarafından Beyoğlu Caddci
kebir Taksim sokak No. (1) de Vim
niçc Liyone ve Beyoğlu Nişanta -
şında, Rozantal apartman No. (3) de 
İsak Karasu aleyhine ikame olunan 
davanın cereyan eden muhakemesi 
sırasında: 

Müddeialeyh1erden İsak Karasu -
nun ikametgahının meçhuliyetine 
binaen hakkında bir ay müddetle ilfı
nen tebligat icrasına ve muhakeme -
nin de 5/11/937 tarih saat 14 de tali
kına karar verilmiş o1makla keyfiyet 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
Ilfın olunur. (937 /324). 

4!· ~ ":". - • ~. . t ; ",. :). • ~ .. ' •• .,.. : • • : '. - ' • , 

.ŞİRKETİ HAYRIYEDEN: 
• 1 ı Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak J 

._. ı ve Eytam Bankası karşısında ı 
il ı lzzet Bey Hanı. : .......................... : 

Fe\·kal<He tenzilatlı bir aylık abonman kartlarının yenileri 
l l· Te.şrinievvel-937 tarihinde mevkii meriyete girecektir.· 

Mezkür kartların önümüzdeki .Cuma gününden itibaren ldarei 

Merkeziye Kontrol Müdüriyetilc Köprü Boğaziçi gişesinde satışına 

başlanaca~ı !ayın yolcularımıza ilan olunur. 

Üsküdar Tahsil Direktörlüğünden: 

Üsküdar Asliye Hukuk Hakimli
ğınden: 

Şırk<:ti Tıcariye ve Sınaiye ve Ma
-liye ·Anonim Şirketi vekili . Avukat 
Hayri Stılim tarafından Kuzguncuk

ACI 
Hazinei maliyeye aid olup bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 

Jı;tanbul Ncb'usu Ali Riza eşi Medihaya 10760 lira bedel mukabilinde 

ihale edilen Kadıköyünde Caf erağa mahalleıinin Şifa sokağında kain 

13 sayılı bina 6423 lira 24 kuruş müterakim borç için ta!ısili emval 

kanununa tevrikan müzayedeye çıkarılmıştır. lhalC"i kal'iyesi 8-10-937 

Cuma günü snat 14 de Kadıköy Kazası idare Heyetinde icra kılına• 

cağından talip olanların % 7,5 pey akçelerile birlikte Kadıköy Kazası 
Kaymakamlığına müracaatları. "656tc .. 

\ ta Paşa lımanında Nacak sokağında 
14 No. da Şefiğin köşkünde mukim 
Alber Kişke aleyhine açı1an maden 
tescili davası üzerine M. aleyhin ika
metgahının meçhuliyeti hasebile ila
nen tebligat icrasına karar verilip 
·bu baptalci davetiye varakası mah • 
keme dıvanhanesine asılmış olmakla 
19/10/9:37 salı günü saat 10 da mah
kemede hazır bulunması ayrıca ga
zete ile de ilan o1unur. (276). 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. ihtiysf' 
ları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

fstanbul Levazım Amirliği ı 
Sntınalma Komisyonu hanlar:_ 

HASAN ismine ve markasına dikkat. __./ 

ADEMi iKTiDA 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Kuleli a skeri lisesinin lamıratı 12 
/10/93'7 salı gimü saat 15 te Topane
ae Levazım amirliği satınalma ko
misyonunda açık eksiltmesi yapıla GRlP - NEZLE - NEVRAL..JI : - BA5 ve 

Tabletleri. Her eczanede arayımz. ( P~ta 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, İstanbul. 

• 

aktır. Keşif bedeli 2567 lira 88 ku
ruştur. İlk teminatı 192 lira 59 ku
ruştur. Şartname ve keşfi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin istenilen 

1 
~·esikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. .150t c646h 

* 
• 

İstanbul Levazım Yollama Müdür-
lüğü emrındc bulunan hamule motö-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~- rünün makine ve tekne~nc ait ta • 

Diş AGRILARI - ARTRiTIZM 

Belsoğııkluğu ve Frengiden korur, 
İstanbul -·~, BeledlYesi .; iıarlıclrı 

mıratın açık eksiltmesi 12/10/937 
salı günü saat 15,30 da Topanede Le
vazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Makinenin ke
şif bedeli 682 lira ilk teminatı 51 li
ra 15 kuruştur. Teknenin keşif be -
deli 884 lira ilk teminatı 66 lira 30 
kuruştur. Keşif ve şartnamesi ko -
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

·-------· .. ---------------~ , • ,.., • • • • '; • • ' • , \ • :..~-· _· 1 

Mahallfıt Tarihi No. 

Calerağa 7.10.937 10 
Osmıınağa 8-10-937 4- 11-937 11 
Rasimpaşa 5-11-937 18- 11-937 12 
Hasanpaşa-lkbaliye 19-11-937 6-12-937 13 
lbrahimağa 7-12-937 . 14.12.937 14 

• Mecidiye 15-12-937 27-12-937 ıs 

· Osmaniye 28-12-937 12-1-938 16 

Kadıköy kazasında bulunan yukarda yazılı rnahallatın hizalarında 

gösterilen tc:ırihlcrde araıi tahririne başlanacağından arazi ve arsa 

sahiplerinin tasarruf vesikalarile birlikte giderek komisyonu bilgilen .. 

dirmeleri, bu muktezaya uygun hareket ctmiyenler hakkında 2901 

sayılı araıi tahrir kanununa göre takibat yapılmak zarurctirıde knlı· 

nacağı ilan olunur. ••B,, "'6590,, 

• ... 
Hepsine 250 lira bedel tahmin olunan Üsküdarda Hacehasna hatun 

rnahalle~inde Paşalimanı caddesi sokağında yeni 125 No. fı evin 

rnutbah, odunluk ve taş odaları ankazı satılmak üzere açık artırmaya 

konulmuş ise de be)li ihale gününde giren bulunmadığından artırma 

4-10-937 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdür

lüğünde görülebilir. istekliler 18 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya m• ktubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimf En· 
cümende bulunmalıdırlar. (B) (6592) 

• * • 

· c6462t 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
dP.n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
ıarını kabul eder. Salı, cumartesi ı 
günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu -
ğundan: 

Türk Hava Kurumu 

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

~üyü~ 200 000 liradır. 
ıkramıye: . • 

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

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

Bilet alan herkes 7-B. Teşrin-931 
günü akşamına kadar biletini dB"' 
ğiştirrriiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindS-Senelik muhammen kirası 30 lira olan Erenköyünde Sahrayicedit 

mahallesinde Kayışdağı caddesinde Ziverbey mektebi 938 veya 939 

ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kirllya verilmek üzere açık ar• 

tırma gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şart· 

namesi Levazım Müdürlüğünd~ görülebilir. istekli olanlar 2 lira 25 

kuruşluk ilk teminat makbuz. veya mektubile beraber 1-10-937 Cuma 
günü saat 14 de Daimi Encümende (i) (6401) 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
hane eşyasının birinci açık arttırma
sı 30/9/937 perşembe günü saat 12 
de Beyoğlunda Meşrutiyet mahalle
sinin İzzetpaşa sokağında 31 numa -
ralı apartmanın 5 numaralı dairesin
de paraya ÇC\Tilecek ve kıymeti mu
hammenesinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde ikinci açık arttır
manın 6/10/937 çarşamba günü ay
ni mahal ve saatte yapılacağı ilan o-

ki hakkı sakıt olur. 

~====================:!!!!7 
Dans merakhlarına 1 İstanbul Evk:~;;an a1rna1't~tl~ 

müjde duğum maaş cüzdanımı ıca~sil' 1unuı-: 

,: _______ o E c E L • G o NS•e~Lmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...:: 

ı Kız-Erkek 
( ESKi : I N K 1 L A B ) 

Direktörü : NEBIOGLU HAMDİ 

• Orta-Lise 

ÜLKÜMEN 

1 
Kuranı, 

Resmr Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal 
tarifname ,ıönderillr. arşıkapı, Tiyatro caddesi, Telefon : 20019 

----------~---------

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybe neden dans pro • 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

unda Topçekenler sokak No. 31 .. 

•· •\nci kat. 

Yenisini çıkaracağımdan e 
hükmü yoktur. ııııfl~ 

Aksaray Hacı bayra~ ı1-iitçi.1 
imamı Mehmet ~ 

- ,ı: 
Sahip ve BQ.§ Muharri 

Etem izzet BEN!CE~cıa,I 
Neşriyat ve Yazı işleri l\fU- / 
~~~t_._s_.~/ 
Basıldığı yer: Ebüzrl~ 


