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Bir ayda 19 g~miyi !orpilleyenleri!l i!alyan 
tahtelbcihirlerı oldugunu Ruslar bıldırdıler 

HARP mi, SUL!f mu? \ Japonyaya karşı 
·:Bütün Avrupa çok endişeli-/ngiltere ve Amerika 

günler geçi~iyor Anlaşmak-üzere 
Konferanstan da hayır japonyanın ablukası konuşuluyor 

kalmazsa Avrupa ne olacak? ~1111111111111111111111 1111111111111111 11111111111111~· 

tvı E:r~anıh ....__. 
e:ıreşeı ~rp Reısımız 

l3atk evzı Cokmak 
er~: an Antant 
l-ıı urııharbıy . ına dahil devletlerin 

ttı b· cı unıu · 
tıı dw ır toplantı ·a nııye reisleri mil-
i l ııı dcvı ti ~ Pncak!nr ve pak-

crırı c erın · 
tol>la 1 RÖ2:dcn .nıuşl!!rek askeri 
l°" ntı 2S ı.. geçıreceklerdir Bu 
"Pıt . 'IJJrıncit . · 

Ct!kt· Cak, 28 ı"n . cşrındc Ankarada 
ıı· l3 cı ak 1 · aıkan şaını sona ere-

1 
c>rk ~ h 

ünı ntbiye reis -

,----1 - - · '] Konferansta • _ J~p~nlarm cev~. • 
Vaziyet . Dış bakanımız ıngıllz Sefırını 
nazl•k b•ır Ve ~~ir. mütehassıs yaralıyan tayyare 

hey etı bulunacak 
Yakında toplanarak olan Akde- '!Japonların mı acaba Safhada niz Konferansında memleketi -

mirl,Hariciye Vekili Rüştü Ara
sın riyasetinde mütchassıslardan 

BUGÜN 
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mürekkep bir heyet temsil ede -
cektir. 

Bu hususta Hariciye Vekilimi .. 
ze gönderilecek direktifi tesbit et
mek üzere önümüzdeki cuma ve
ya cumartesi günü Vekill~r heye-
ti Ankarada İnonUnün başkanlı -
ğında mühim bir toplantı yapa • ı 
caklardır. 

Bu toplantıya Mareşal Çak • 
mak da iştir<ık edecektir. -
Müstakbel Mısır 
Kraliçesi Feride 
Nasıl tanıştılar, ne 

zaman evlenecekler?. 

..... 
iyet ettiği haber alınmıştır. Adliye vekili 

1 numaralı bu umumi emir, bir kaç Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu 
güne kadar resmi tebliğ şeklinde şeh- dün İcrayı ve Adliyeyi teftiş etmiş, 

ı rimizc gönderilec:ek ve hemen tat- bazı duruşmalarda bulunmuş, akşam 
bıkine başlanılac&ktır. trcnile Ankaraya dönmüştür. 

I

Cevap hiçte itminan bahş değil, 
lngiliz Sefiri geri gelecek .. 

Şlma!T C in d e ki Japon Başkumandanı 
hareka t sahasında (vaı:ısı 2 de) 
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Sovyetlerin Uzak 
Şarkta manevraları 

Sovyetlerin Çine 
yardımı 

Londra, 6 (Hususi) - Sovyet 
Rusya ile Çin arasındaki anla manm 
gizli maddesi olduğu ve bu maddeye 

göre Sovyetlerin Japonlara lcarşı Çine 
yardım edecekleri hala iddia edilmek
tedir. 

Sovyerlcr Uzak Şarlta büyük 
bir manevra hazırladılar. Başkuman. 

dan Marc,al Bluher bu manevraya 

gitti. Bu da nazara dikkati celbediyor. 

Sovyetlerin Çine büyük mikyasta tay
yareler gönderdiklt'rini Japon memba. 

lan iddia etmektedirler. Başka mü. 
himınat sevki, yol olmadığı için ko. 

lay olmamakla beraber harb uzadığt 
takdirde Sovyet ordusundaki Kural ,.e 

Mogol askerlerin talimli olarak Çine 
yardıma gidecekleri muhakkak addo· 
lunmaktadır. Sovyet Baskumandarıı 
-================~M~a~re;;soı BllJher 
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Büyü~ 
Tefrikamız 

Ziya Şakirin 
En son eseri 

1 OEyliilda 
Başhyor 
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G~niin aliıleri 
Alaturka musikiyi meyhaneden 

kurtarmağa çalışmak 
beyhude midir?. 

Başvekil yarın 
lzmirden 
Gidiyor 
lstanbula ve belki 
Ankaraya hareket 

edecek 

Akdenizde Gizli harp 
---

Bir İngiliz gemisini İspanyol Milletler Cemiyeti~ 
Kliçük itilaf ,,. 

Küçük İtilafın bu seferkı )toll fJ' 
ransı az dedikodÜlu olmamıştır. }'if 

( Baştarajı ~Tinci sahifede) zım gelmekte bulunduğunu be.yan et- üiden küçük itilaf de\'letlerın~ arr 
mcktedir. riciye Nazırları, başYekillerı b~r ~'C' 

kruvazörü tevkif etti 

ltalya iştirak İkinci fıkra, da\'etin formüll ı ıne ya geldi mi iki güı~lük bi~ ~u;~eit' 
1 tahsis edilmiştir. reden sonra neşredilen sa e _, 

Baş' ekil ismet inöniı yarın izmır- etmezse O maz üçuncü fıkra, davet edilmiş de\·- liğ ıle cher noktada sami~i bit toY 

Alaturka musikmın, me}hane - 'kırılmıyor, yine o adamı yı) cek d n har ket ed cektir. İnönunun per- Paıı 6 (Hususi) - Gerginliğe hi- Jetleri saymaktadır. Salahiyettar laşma görüldüğü-. kaydedılerek b 
lerden başka yerlerde dinlen- gibi, uz rıne saldırıyorlarmı · şembe gunü buraya gelerek doğru- tam vunıek ve Akdenizde seyrüse- mehafil, Fransa ile İngiltcrenın seri lantıya nihayet \'erilirdi. Fakat~ . 
m<>sine ımkiin olmadığı, bahsi İ)n kolayı vm: ca Ankaraya gitmesi muhtemel ol - fer emnıyetıni tesis etmek maksa - bir netice istihsal etmek maksadile hassa şu son bir senedenberıdlf 

<'PCJce hararetlendı. Erbabı kalem - Ben artık gazeteci oldum, de • du u gıbi, yarınki trenle İzmirden di e Fransa, İngiltereye Akdeniz dev- müzakcratın teknik sahada cercvan çük itil:ıf toplantıları öyle scssıı }. 
hani harıl yazıyorlar. Mıl i musıki - sın, kımsc ) üzune b. kmaz.. do ruca Ankara\·a hareket etmeleri letlen ara ında bir konferans top - etme mi temine çalışmak tasavvu - dasız geçmh or. Alman~ a Orta 
m.ız, nl turka klas k musıkı can çe- * d htımal d hıİindedir. İnonu dun }anmasını teklif etmi~h. Konferans runda olduklarını beyan etmekte - rupada tesir \'e nüfuzunu arttır 
kişiyor, dl\orlar. Bu arada ı:.öze, za- Galatasareyhların pil§vı sabah İzmir valı ve bcledıye rcisın- gun.ı y. klaşı)or \'C ithamlar çoğa - ldir. Kfü;uk itılafm en muhım bir u .. ' k 
manın alaturka beste.karlarından bı- den. İzmırın urr.umi işlui hakkında lıyor. Akdcnizde~~ gızli harpte, baş- Al ha lya İle lan Çekoslovakvayı yalnız bıra 
ri de -~öhrct sahibi olduğunu gaze- Galatasara)lılar ve mensupları, izahat almı , öğleden sonra Karşıya- ta !tal a olmak uzexe Almanya ve manya, tırmak isterken, gene Kiıçuk itı c 

teler vazı'-·or- k rıştı. Bu zat, ala - her ser.c bır pılav giınü yaparlar, k .d k . . d . . 1 . k il k ! "tJ"' 
.; .; a:·a gı ere gezmı~tır. Sovy t Rusyanın a ısım crı arış - art.a şaca diger mühim bir UZ\'U olan ı c • 

tllrka musıkının h< ... ıı·ne acı anlara toplanıp pılüv yerler, eski hatıraları . . .. k 1 1 , 
1 

b 
1 

ır. 
" ----- mıştır. Endışe verıcı muna aşa ar o - , Londra, (Hususi) - Berlinden oi.- lavva Roma ılc "nlasmış u t · 

ateş Pu. ku"rliıyor. Tapuna birden ce- an rlardı. Bu sene pilav gi.ıni.i yap- d B" .. b a· l k Akd . ' ırı 
• ~1 M ) Ad d makta ır. utun u en ~ş.e ere on- dirildiğine göre Almanya. enız keıı ve nihayet Romanya ı.ç • • ır;, 

\•ap \·erı'y"'". Anlamı'-·anlar bu ise madılar, Adada, bir ba~.-a eg ence areşa ana a h t - 1 1 1tilnf P" 
u... J • • feransm ni :ıye ve:ecee,ı ve mu • ıkonfcransı hakkındaki da,·ete, ta - şeyler söylenirken Küçük 

karı!';masınlar, diyor. Bestekara go- tertip ettiler .. peki, pılftv gtinu ne Mareşal Fevzi Çakmak dün ak - vaffak o acagı çok şl-phelıdir. ya ile anlaştıktan sonra cevap vere- feransı öyle d dısiz, kodusuz tt' 
ı h musıl<ı·'-·ı· mE" h· neden kı.ırtarmak. 01 cak?.. Acaba, Galata.sara)hlar, şam Adana,,•a \'aı·mış, ""sk rı" m"' - k 1 1 · ı· k" .. h ı· tı e 

... " " " " ... Çün ı.i ta yanın ı.ş ıra ı şup t> ı- ccktir. Alman mehafili, konferansı !anıp, dağılamazdı. Bu toplan dı.\'e bı'r mes"l"' me\•zubabs ol"'maz- ıgobcklerini kafi bulup, artık pıtiv rası"mle kar·\ıl::nmı~tır. Bugu·n ~::ıat 1 d 1 1 d · t· k t · Ak d · K fer .... " - - - ~ ~ ir. tu ya a ış ıra e m"yıncc ·• iyi karşıl:ımamışlır. Ortada A emı fında çok şey söylendi. on 
mı .... pcku"ltı h""m .. ak• ı"ç"ıl,..,bı'Iır, hcın )Cmiycccklc:r mi?.. 17 d~ Mare al ş rcf"ıne Şehı'r pa" - d ı · l h il dı'lır b · ı b' d d ı bl'w nıı " • " • • " ·· ... t.nız mese csı naH a C' • JMüdahale Komitesi vnrken oy e ır a ·ılırken nesre i en te ıg 
d musıki dinlen bilirmi~ .. ve mu- * kıncla bir çay ziyafeti ye saat 20 de ' Bunur.Ia beraber Rom .. d-:,ın gel n ! ... onfcrans topl~mmasını lüzumsuz gö- dikkati celbedccek kadar uzun °· 
ıkunız de, çok şükür, hiçte ı:; kay ~ Uzun sUren ilham ve yazı Seyhan bahçesinde bir akşam yemt- ilk haberler, müs:ıit m•hıyettedır. rüyor. Çünkü bir çok şüphelere. sorulf.'. 
cdılecek, üzu!ecek b r halde degıl - Tan refikırnizin baş muharriri Ah- ığı \'erileccktir. Cünkü İtalya hüki'ımeti için, kendi- Akdeniz konferan• istenen bir. ço~ muhtemel sual. 
mı!;... T • • net Emin Yalman, Trakya manev- sine vaki olan hi.icumlara cevap ver- hep bu teblığ ıle cevap ,·erıımelt 

Hay yn a, be aslanım! .. Ne alıma- ıaldrından donüşte, bir seri maka- B b k d mek ve hüsn~ niyetini ispat etmek s1nın torpillenmesi tendı. 
ne (!) l.af edilorsun?. Sen, o zuppe f tc yazmıya bac:.ladı. cTrakya manev- a a Ve ar eş için en büyük çare, bir konferans nıa- Roma, 7 (A.A.) _Havas muha - Bu seferki konferans, Roman) 
muharrırl re bakm:ı, hem anlamnz- ralarından ilhamlar> ba~lığı altmdn katı•ıl•llJ•ll açlıgv) sası etrafında bulunmaktır. birinden: toplandığı için Bükreş p k harar" 
lnr, hem de her ŞC) e karışırlar .. za- 'her gün bir ynzı vazıyor. Bir arka- Geniş b~ "ıhtilaf halini alma~ is : so~-yet Rusyanm, İtalyadan taıni- bir siynsi faalivete sahne oımoŞ 
ten, senin bu sözlerin üz~rin_'\ akan daş: ~ • _ tidadını go·teren bu karanı:k ışlerı rat isliyen notasına, yarı resmi me- Bır taraftan S;navada Kücuk 1t 
sular, durur. Crn~bl hak ıl~nı, faz- - Yahu, dedi, iki üç günde bu ka- Zeki ne yiyor, aydınlatmakta acele etmek_ lazımdır. hafilde cAkdeniz Konferansının tor- murahhasları kon~şurke~ konier; 
]mı arttır ın. aklınla ya a... d~r llham toplıyan Bay Ahmet Emin Şunu bılelım ki, Fransız - Ingilız ça- pillenmesi> nazarile bakılmaktadır. haricinde de Bükreşteki ıtaııall * k ne de İçiyor 1ı m:ı bırliği son zamanlarda sulh yo- Bu mehafı'l, İtalyanın Sov'-·etlcre firi Şarki Afrika imparatorlu~ Y tt lman, a, bizim gibi, bir buçu · J JJ 

Kadınlert tanıdıklara ) ıl .. k<:'rllk yapsa, manevraya bil • Geçen hafta Kuruçeşmcdc baba • lu üzerind\.. çoğalmış ~lan maniaları !'·erdiği ce\•abın Roma lıükümetinin U?sdik edilmesi i in Romanya JV 
g e n ç b İ r adam fııl i tirak etse~di, kim bılir, ne ka- sıle erkek kardeşıni öldüren ve mü- yenmıye muvaffak obun. hattı hareketini irae etmekte oldu- meti nezdinde az çnlı~tıt· 

ld h l k 1 k sahede altına alınan Zeki, açlık gre- Lo~dra, 7 .<Hususi.) .- _Frankocu-
1
g·unu fül\e etmektdirler. çük İtiliıfın azasından olar. Yu 

.; l kt vı ılan eylemi>.tir. Ağzına hiç bir şey lar, K ra en_ız. en .... a ansıyaya :>_a_r- ı Diploması meh:ıfil, Sovyet Rusya- lav~a evvelce zaten talya · e Rober 'fa...: lor iınıinde bır Ameri- ar i m top aı,p, aç yı ma a- ı · - d d V ı f il a 
kalı delıkanlı şu gu·· nlerde Londra_ n e ~az ca 1

•• " d d 1 k · · * koymamakta ve ı.: erilen ~emekleri, ım e 1 mesının onune geçme ıçın nın notasını ve İtalyanın bunu red- tığı için Roman~ a da Italyanın 
g ldi. Bu dt-likunlı, son smelerin en hatta su~ u rcddetmekted:r. mutemadiyen çalışmaktadırlar. delmesini ciddi bir hadise addetmek- diğini yapmış olursa, yani FJab 
maruf sinema _ ı!dızlarından biridir. Kitap sevgishıe 1 D • Frankoya mensup bir Is t t d k lkt ~ t sdi1< 

b 1 . b d . b. -·- un ac - t€dirler. anın ora an a • ıgını a rJ 
Onun şöhretıni ya~an se ep erın a- Slr ır yazı panyol kruvazôrü, Ba.tumdan pet - Tebliğ, gazetelerin son tabıları çık- derse Küçük İtilaf için Cc:ne' C 
~anda yakışıklı bir adam olu u geli- Muharrir ,.e münekkit Nurullah A- Fena biten bir rol yuklu olarak Va~ansıyaya gıt - tıktan sonra tevzi edilmiştir. Fakat toplanacak bu seferki Milletlel'i 
yor. Bir zamanlur bir Rudolf Valan- l<?ç, son )azdığı makalelerinden bi- dal gezintisi mrkte olan b.r gemi, Ispa~ya:nın Pal- gündelik teşriyat ile takip edeceği miyeti içtimaında açıktan açığn 
tino vardı. Zavallının ömrü vefa et- san ma açıklarında zapted.ılmıştır. Bur- istikamet tayin edilmis olan halkın, ya lehine bir vaziyet almak zot 
mcdi, ge~ç ya~ın a ço tu, gı ı. ım- f d b" 'k' t um apı a un gece il' san linston adlı bu gemi, lngilız bayra- So .. vctlcl·ı·n harEketini bir ihtilaf c.ı- mıyncakb. Fakat neşredilen !e t, d · k .. "tt" ş· 'rinde şöyle diyor: K k d d" b dal . :. b 

1 ~Her açılan say a an ır ı ı sa ır .... tr F h' K 1 • J ··1"1 
di de, bu Rober Taylar deni en genç, gczintısıne -s .... an et ı, ema ve ğ nı ta ıma~ta olu~ 6'.00 tonluktur. karmıya maluf bir manevra tclcikki de buna dair bir sarahat göru 
bütün kadınları kendine brndetmiş.. okuyarak, bahis başlarına bakarak Sav~tayn adlı üç arkadaş yolda fır- Fakat lngılız bahrıyesı bu vapurun, C'dec"gyi süphesizdir. mrktedir. Küçük İtilaf Konfcr 

L ya,·nş ) avaş kitap seçmek, yani kü- lm 1 b"" ti " ~ g 
her k. dın ona fı ık oluyormuş.. QJ'l· tınaya tutu uş ar, utun gayr e- fnı;ılız b yrağı C"kmekle beraber Ş 'h t' d k d t k ·c .... beder bu hususta beklemeyi mu,·afıl< 

l ğıt kokusunu teneffüs etmek. bun- 1 d · l - . u cı e ı e -ı:ıy e me • ı .... e dnıya geldigi zaman, polisler, zava - rıne rağmen iske eye onememış er, t' rsııa dım tasıyan eskı Yunan va- k' S tl . t e İt 
1 

•anla mü tür. Beklemek, yani fngiıter_fL 
d y k d 1 li d 1aan daha büy b r zevk olur mu?.. sabaha kar~ı zorla ve bıtap b r hal- V . 1 , ~ ı, ovyc erın no ası v a::; • - 11i"" Jı a amcı:ıgızı a ın ann e n en zor ~ puru ldu -unu ve ~ enıze o., un. og- rın cevabı, Karadeniz konferansı i- Fransa'nın dediğinden çıkma 

kurtarmışlar .. halbuki art.iJ;t o ka- Bu tiryakiliği duymamış is~n, kitabı de Hayırsız adayı tutmuşlar \'C ora- lunun malı bulundugun1ı bıldırıyor. F 1ı 'lt taraf ndan Küçük İtilaf konferansının ıe_ 
sevdıg·ini iddiava kalkı·ma, in n - d h · · · ı d . b" . .. .. lçın ransa ve ıgı ere ı , 

dar mabrrur ,.e bigiı.nc ki: .; an şe rımıze geçmı~ er ır. Vapurun n:·ıhtelıf ta ııyelı :ı;uzun - • 1 d tte mukaddemdir. ğinde Milletler Cemiyetine te~ 
m~m,. . . .. 

1 
. . )apı an ave n clı 

1
, 

- Kadınlcır ne diye bana bu kadar " · den pMtesto ışı guç eşmıştır. I c· . F 
1
. .

1 
den satırlar da pek manalı r. 

d K1tap sevenleri tayin için ortaya Surı·ye kabı·nesı· . B. ıanonun ransa ve ngı tere . Il'I 
sokulu orlar, anlamıyorum, iıor- Verilen davetname maslahntgüzarlarına İtalyamn sür _ yoruz ki, Milletler Cemivetı 
mu~ .. kim :JC aşık olamam_ evlene- atılan bu mi ara ne buyrulur? .. Bu Son gelen haberlere göre artık • kını tadil <'tmeyi Heri süren1 ' 

tarife "Öre, kım e kitap sevmiyor. dP- Sur'ıj .. kabine inıı1 istifası bır ('mrı e mealde? atle cevap vereceğini söyliyeccgi ına- dır. Hele 935 ten beri, 't•ar rı 
cek de·ırm.. c ... !llımdur. .; . 

Bu delıkanlıda ş "'tan tüyü mü m !:tir .. Yalnız, Babıali caddes nde. vakı hdlıne gelmektedir Şamda dok- Pari • 7 (A A.) - Akdeniz Kon- sistan meselesi çıktı çıkr · • 
.; Hali hazırda B. Ciano'nun Akde- ' var, acaba? .. Bu kadar müstağni ha- sayısı gittikçe azalan, hır kaç mü - tor Şehbenderın yeni kabinevi kur- feran<:ının davetnameleri, dün ala- Cemiyeti için söylenen sbzıc. 

h kk k ·b·d· kadar dev .et merkezlerine go"nde - niz konferansı ile Sovyet notası ara- sında Cenevre müeSS"5e;,inin İ' 1 
reket ve: sözlerine rağmen, kadınlar, c llıt müstesna.. iması mu a a gı ı ır. '-

( d C b l·a·· '"ılmıştır. smda her hangi bir münasebet bu- lemcsı· ı'çı·n mı"s"'ln değis.tt '11el< HIPllffifUlllHllllllHUUIU•UttnntttU••n1nınınunh1tııınnuuruıunuur ................ lfl Ultiftll fUtltttttlHUl"ttltttttlttUHU.•HUht HükUnıet tara ın an e 1 uruz ' n. 

J k I
• • ı , ve Cezireden maada dığer ,·erlere gon Yur.anıstan, hemen kabul etmiş- lundugunu iddia etmesi ihtimali va- Zlm geldiğini ileri süren taraf B" 

apona arşı ngı tere derılen muhafızlar da, Dürzı~ r g bı, tir lrit değildir. rültü etmemişti. Küçtk İtilAf tıe 
mahalli halk tarafından ıstenılmiye- Dav tn m\,: m tni oldukça kısa - AKDEı İZDE İNGİLİZ FİLOSU bu nazik noktaya cevap ,·errne . A e . ka anlaşmak ırck Dhaukanretggeöcrmeiviekbia~ıvama ıp,lu-rrdır c!.r Üç fıkrada;ı mürekkeptir. Cebelüttarık, 7 (A.A.) - Fury, Fo- tem kten de geri kalmamıştır. 

B rınc1 fıkra, son taarruzların Ak- rcster, Firedrake ,-e Fortune ndla- cMazinin tecrübesi 935 tetl 
denızdc ,·azı)<;ti devamına edılmı - :rını ta ı an dört İngiliz muhribi, Ak- Mill tler Cemivetinin Habe •• zered • rle çarpışb ' c k bır şck1e okmuş olduğunu ,.e denizın garbındeki İngiliz deniz kuv- meselesile uğradığı acı imtıfl 

yüklü Merm~rcik vapun!e ı . nın ets"zlı0e nıhayet vermek \"e 
1 
\'etlerıni takviye etmek üzere bu - Kücük İtilaf Milletler Cem·,•e 

m n İd r ~mın bır ıstımbotu gece d,,nız seferl"rme mütcallık hukuku raya gelmiştir. Bu surc:tle Akdeniz karŞı büyük bir m"rbutiyet gô~ 
yarı 1 Haydarpaşa açıklarında mu- duvcl kdıd !erini tarsın etmek mık- garbindeki İngiliz deniz ctlzütamla- digi ve misakta tadılata lüzum c 

Va ington, 7 (A.A.) - İngılterc 
ile Amerika ar .. ı:.ındaki gorü.mckr, 
Japonya ıle Çınden Şanghayın t. h
liycsini tal p cerccvesı haricine çık
m:lkta gibi görü.nmcttedir. 

Fil\•aki bu göri malerde Japon -
yanın Amerikan \ e İngiliz t c<ıret 
grmılerini tehdit etmesi halinde iki 
devletin te iki mesaisi mc lc-ı de 
mevzubahs olmuştur. 

Resmi bir membadan bildirildi -
ğinc göre Amt.:rikanın İngiltered n 
Uzak Şark sulcırına altı zırhlı gon -
dcrmesini istemiş olduğu rivayet e
dilmektedir. 

İngılizler, Akdenizde daha mühim 
menfaatleri olduğunu ileri sürerek, 

%pta şımdıyc k dar yapılmış olan sad me etmişler, Mermcrcık :>ar - ~d.le bır kor.feransın toplanm sı la- rının adedi on b şe baliğ olmwtur. dıBın1 söylemekle başta İngiıte~L' 
lühkıkatın, h3dıscdcn bir Japon tay- 1 b t t hlik . "".::'"'"'"''""'"'"""'"""""""'"'"""""'"'"""''""""'''""' """"'""'"""'"''"'n'"'""'"''""""''"'u ....... :............. I ... rak Ccnevrcdcki diğer devle l 
yar sının mc ·uı olduğunu mevclana an mı::: " ma e ·<:sı go~t,rmış. I . 1. l 940 oı· . d· bi.iyük ekseriyetinin !ıkrini tc" 1 

çık:ıımümış bulunduğu beyan edil- güçlükle sahı]e alınmıştır. ngı iZ n1anevrası ınıpıya j miş oluyor. Fakat mazinin tccrtl 

mektedlr. Bir kız kaç•rıldı Sahillerin müdafaası Japonye harpten do!a ı s ne misakın intıb~k ctm:si ne, 
Ma ... mafih mah. llındcki tahkıkata I Y retle olacaktır?. Misakı dmlefl'I,.. 

d \ar.1 olunmaktadır Ve frcı<lnın ne İki aıle arc;sında izdı\aÇ c: ıtlarm- imkan arı araştırıldı 1 vazgeçıyor . . . ı re karşı ~iddetli tedbirkr ~ ,, 
gıbı ah\ al ve (l', it dahılınde , ·ukua da mutabakat hasıl olam .. m ıncı n , 7 {A. A.) - İngıltere ve Tok) o, 7 (A. A.? .- Don~.:ı AJa.n- için Ceneuenin imkanı yctı~ 
gelml. oldu unu mc)dana ~ıkdrınnk mugber olan Yalovada G cık ko - ın ark sahillerınde deniı ,~ının s?.or mC"hlfılınden ogrendı - yor mu? .. 935 tcnbcri elde edill'Jl 

1için hıç bır ga •ret esırgcnmiyecek- :>ünde ~turan Ali ~ızı Hanife a)tıi fıl u H ta) .. re kuvvetlerinin i~ti- gıne gorc, Ja~on~·aya muhtemel o- ıüh<' gösterdi ki, ahkamın ya:ıJ11 
tır. Cevabi no•a, İngıliz memurları- köyden anlısı Garıp oı,lu Ha an ta- rakı ı t: m n vralar yapılIT'ıŞ ve bu !arak 1940 olımpıyatlannın organi- ması yetişmemiş, bunu tatbi1' 
nın ıstıkbaldc Japon memurları ile r~fmdan kaçırılmıştır. Bu kacırma m .. ı n ra ... m hedefi, bu sahilde bu- 1 

Zc syonundan feragat edecektir. Bu cekler arasında uyuşularnayıll~ 
leşrıı·i mesaide bulunacakları v teh-ıhadıs~sınde Hasana yar~ım <=.den hın n tc1n nre kuvvetlerinin bir düş- tedbir, Japon siyasetinin spor mü - saJ...,n ileri sürmüs olduğa tedtı 
lıl,clı mıntakaya girmek nıyetınde Fehmı \'e ~1'.1rullah rıdlı. ıkı kı~ı de man fıloc.ıınun hücumunu ne derece- ~essıllerinin mühim bir kısmını si- tesirsiz kalmıştır.· .. ııf-'. 
oldukları zaman keyfiyeti evvelden 

1 

Hasanla bırlıkte yakalanmıı:;tır. 'c kndar durdurabileceği keyfiyeti- I .. h altına almış bulunmasındandır. Görülüyor ki, cMazinin tecrtJ 
Jeıpon m murlarına ıhbar edecekleri - --- nin mıi ahE?desi teşkil eylemiştir. Bu mesele hakkında Mecliste, bir 'sözü ne tarafa çekilse o tarafa ~r/ 
i.ımidıni izhar etmektedir. Başvekilin seyahati suale maruz kalan B:ışvekil Konoyc, 1 tabirlerdendir. Ma:dnin tecriJ , 

tereddüt göstermişlerdir. 
Amerika bahriye makamatı, İngıl- Leylei Regaip 

terenin Akdcnizdcki menafiinin da- İstanbul Müftülüi,ründen: 

Başvekil İsmet İnönü. Cumhurı - Ha'"kı.mJerı·n bu hm.usta ~a~'i ~nr~rı?, pek yakın- lsanksiyonların tesirsizliğini ~es~ 
yet bayramını müteakip Şark , ıla - da spor teşkılatı ılc ıstışareden son- 1 dise bundan misakı hayali bır ı 
lerimızde yeni bir tetkik ı:eyahatine Maatları artacak - · ·· ··-- I cudiyet haline in cek surette ~~ 

ha sür'atli cüzütamlarla daha i) i bir Eylülün yedıncı sah günü recebin 
surette himaye edilebil ği ceva- iptıdası olmakla önümı.izdekı pcr _ 

çıkacaklardır. Adlıye Vekaleti, hakimlerimizin İngiliz misafirler tirmeli mi? .. Mazinin tecrü~CSlcJt' 
dığer d vlet memurlarına göre yüz- ı:tıer Cemiye~ne gir~ b~r 

0 
\ 

bını vermişlerdir. şembe akşamı (Cuma gccC'si) Jı;yleı Zengin bir Ermeni :1tn 
Amerıkan ve İngiliz gemılcrinin regaıp olduı;u ilan olunur. mirdsçılar1 

açık denizde zaptcdilmesi halmde Ja- -- . . .. . . 
panynnın abluka edilmesine müteal- G .. .. H k .. d Hındısta~da olen zengın ~rmenı -
1ik bir proje de yarı resmi surette mü- U mUŞ 8CI OY e Jcrd n Emır Hanyanın mıras<>ıları 
zakerc edilmiştir. l 1500 işi açıkta mese!esi k~t'! ekilde ha~ledılı:ıiştır. 

Amrrikan bahriye makamatı, B. ı Gi.imiı5hacıkö) deki son scylap fe- Hmdıstan Alı mahkemesmce bır Mı
Ruzveltın Panama ve Sıngapur yo- llflkcti ı.izcrınc bin kişi aç, ve perişan sırlı, iki Türkiyeli. bir Lübnanlı mi
lile yapılacak bir ablukanın dört ay bir halde sokak ortasında kalmıştır. rasçı olarak kabul olunmuştur. 
içinde Japonyanın kuvvetini kıra - Gümuc:h .. cıkby seylfıbı, Adana fc
cağı mütaleasında bulunduğunu be- Iakctinden daha beter tahribat yap-
yan etmektedirler. mıştır. 

• Londra, 7 (Hususi) - Japon harp 
gemilerinin Çini abluka ederek ln
giliz gemilerini muayeneye kalkma
ları Akdenizdc meşgul olan İngilte
reyi, Uzak Şarka da büyük bir ehem
miyet at!elmiye mecbur etmektedir. 
Bazı haberlere göre, İngiltere, Sefi
rini geriye çekecektir. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Japonyanın 

İiıgiltcreye \•ermiş olduğu cevabın 
metni burada neşredilmi~tir. Bu ce-

BUkreşten dönüş 
Bükrf~te toplanan beynelmilel an

trepolojı ve etnograf i kongresıne iş
tirak eden profesör Afet, dün akşam 
tayyare ile ş hrimize donmuştfır. 

Profesör Afot, Yeıı;ilköyde bizzat bü
yük şefimiz Atatürk ile bazı meb'us
lar tarafından karşılanmıştır. 
Bükrcş kongresinde Güneş - dil 

teorisini anlatan rneb'us Hasan Re
şit de ayni tayyare ile dönmüştür. 

Sovyet sporculan 
Bu ayın sonlarına doğru So\•yct 

Rusyadnn 70 kışilik bir sporcu ka -
filesi gelecektir. 

Halep ayrllmak 
istiı'or 

Halepten gelen haberlere göre, H -
kpliler, Halebin Suriyeden • ) rıln -
rak müstakil bır hale sokulması için 

teşcbbı..isler<:' girişmi~ e karar ver -
mişlerdir. B:.ı maksatla Haleptcn Pa
rır,e de bir heyet gönderilecektir. 

de kırk nısbct"nde az maaş aldıkla- DUn gemilerl bir muhare- tın fene o cemıyette dıger bır ~ 
rım nazarı dıkk..tc alarak hakimle- be talimi yaptı tarafından ortadan kaldırıl 
rimızin tcrfıhı için yeni bir proje ha- . . . . . . göstermişse istikbalde bir d3bB 

Lımanımızdakı Ingılız !ılosundaıı 
1 

b" h 
1
. t 1 __ 

1 
~sını ıc 

zır]"'mı)a knrar \'ermiştir. M lf' ld d"' ···1 Y• d"" .. c ır a ın Cıucır amama s 
Bu proje ile bütün hakimlerimizin ye ıe un og ~ yemegı onu~~ edecek surette Cenevre misakıtl 

b"rer derece terfi ettirilmeleri ve bu A~a açıklarında b~ muha:eb<: ta:ı- elle sarılmak mı icabediyor?··" 
yıl usulen terfi etmiş olanların da m~ yap~ış,dbu t~~1;1 ~ah~i:ıı1:r1- Küçük İtilaf tebliği, ö:>le go:l" 
\in bırer d<>rcce yukscltilmesi mev- m~z tara 1 ~1 an aı: ; ı ~ ~ ıp b h 1 

- yor ki, Şarki Afrika !mparatOl'~J 
';ubahstir. ~ı~, . gen~~. saa.~ t" e 0 ma a çe ğunu tasdik işini sükut ile ;''ii' 

Tuz fi atları 
on erınc on~uş ur. - .. için İtalyayı memnun etıneıtlıı~ 

.. Donanma kumandanı Şukru Okan kat Milletler Cemiyeti misakll'l 
1 dun akşam saat 21 de Trabyada par- d ğ d . ı·n 1ecrı 

T Z ka Un 'b' t ı· t . .. . . yarama ı mı a cınazın ,,(' u • n u mucı ınce uz ııa - lak bır veda musameresı vermış ve . 
1 

tın k . ti • k cene"' , 
ları yeniden tcsbit edılmiştir. Buna bu müsamerede İngiliz ve Türk hah- ksı.. an ak a bı~ }er~ ette dılr111 
gere Karadenı·z mıntakası ı'"ı·n kı' . l'l . ·1 h . b - 'd ·1 arşı o şayıcı ır vazıy J; :. - rıyc ı erı ı e şe rın azı guzı e aı e-

1 
t k istertl 

losu 3.63 kuruş, Adalar \'e Akdeniz leri davetli olarak bulunmuşlardır. ~ankarıd~~mlnun c ~~r I 
mıntakası tuz ambarları için kilosu 1'.Usa.firlerimiz bu~ün seı·best olarak e en mı a amAamh1ş ~d ~-~ 
3 O, İzm'r \e Foça ambarları bun - sehrı gezecekle!"dır. m ~(/ 
dan h riç'i". İstanbul \'e l\farmara ııcl 

-·- - 1 B k .. .. deki c mınt k. ı r.mbarları için 3,43 kuruş Ç k k I d * ş an asının onun doŞ 
o aıak tc bit edilmi tir. Bu sene iı;in ana a e e ye yarından itibaren asfalt 
42 k 1 .. l"k 26 k Çanakkale İngiliz harp mezarlık- cektır' '' uru o an ytız u ve ' uruş e>- • nll ' 
• ... n f ·,· k çu,·alldra. bedeli haric ol- hırı müfettişi General Herbert Hard * Mezunen Londrada buluJli ıı 

tı• zre l cyllı:den itib:ırcn ycnı ldiin Çanakkaleye ge!miş, İ giliz me- giliz Sefiri Sir Persi Loren 8 

ızarlıklannı teftişe başlamışt schrimize dönecektir. 
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İstediğim gibi Köylülerde para biriktirecek 
Postahaneler tasar- :;;;:~.~:.;~~;.;:~~:~.k~; 
ruf h 

şiflerinin evvelce mevcııt olduğuna 

esabl , açacak ıinanmaktaııvazgeçtim,buntıdü§iin-
mek bile istemezler. Nasıl deve ku-

B 
şu, avcısını görmemek içiıı başmı ku-

an kal ---·k - l-d ma sokar cBen oırn görmüyornm, bi-Qrzn uza o uğu mın- naenalcy1ı o da beni görmityor!> di-

taJ alarda bu şekı·ı ye düşföıürse, öyle yaparlar. 
Zaman zamaıı gazetelerimizin 

f J b •k d•t k c.Memleket. sayfalannda resimler 

Y 
Q l e f ece görürüm: Bir iş~, yanıba§ında 1ıe"I'. 

apılab tetkiki 1ıangi bir alet. Altındaki izahat da 
yolundaki b .. :re göre tasarruf Nafıa Vekilimiz Ali Çctinkaya son 

bankaları utiın propaganda ve Avrupa seyahatlerinde bu mevzu et- şöyle: 
ııkı n gosterdigwı· bu··'l·u··k k l r. d d b h c ••• vilayetinin ... lca=asmın •... ko··-

ara rağ J o ay- rnun a a meşgul olarak il assa 
l 

ınen kücük k b yünde işçi Ahmet usta sırf kendi 
erdek' h • asa a ve yer- tetkikat yapmıştır. 

t 
1 alkın· bank d düşüncesi ve el işi mahsulü. olarak, 

mistir» 

ırrniye • a a para birik- Bütün şehir ve kasabalarla nahiye 
az ragbet ıt·kı . IJtr canavar düdüğit meydana getir • 

}erlerde d e ı erı ve bazı ve köylerde bulunan posta ve tel -
e banka ş b · rnas1 Yİ.l • u esı bulunma- graf merkezlerine, Avrupanın bir 

deki ba~~nden halkın uzak yerler- çok memleketlerinde olduğu gibi bir 
Parns alnra kadar gidemiyerek de (tasarruf sandığı hesapları) kısmı 
!'Yled~n~ Y.~~~nda saklamayı tercih ı ilave edilecektir. 

13 
gorulnıüştür. Buraya isteyen herkes müracaatlE.. 

rın utun vat nda ların , k" l~l ıpar:.ısını yatırıp kendisine bir hesap 

1 Veyahut, Ahmet ustanın otomatik 
bir kapan icat ettiği. sürgü ile kapa
naıı kapılar kcşf cttiği yazılıdır. 

1 Ren işin bıı gülünç taraf mın bize 
münhasır olduğmıu sanıyordum. Hal
bul .. i, cımelki gün bir gazetede şu 
1,avadisi okudum: r b

Para ını tasar~f h \be oyu e- ı açtırabilcccktir. 
a ılnı 1 esa ına yatı _ 

k 
c eri içın post . (Posta tasarruf sandıkları) na bi-ezlcrınd 

11 
• a \ e telgraf mer- ı riktirilmck üzere getirilen para ne cBzırma 'da da arazı hararet ve iş-

11ulınu tür. ıstiiadc edilmesi düşü - /kadar az \'e ehemmiyetsiz de olsa ti1ıa azlığı olan bir hastalık baş gös-

~;-:---------...!.~~~~~~~!:!::.. _____ J tenniştir. Tıbbın 1ıiç bir ilacile iyi 

Es
-kz• 

25 
yine kabul edilecektır. edilmiyen bu hastalık, doktorları §a-

A k l 
• "' • . şırtmaktadır. Yalmz son günlerde, ,,,. s er ıgıııı bir koca karının tavsiye ettiği usul, 

l\. llr uş[ uklar v bıı hastalığa tutulanları çok kısa bir 
,,,. .1 apan zamanda iyi etmektedir. Usul şudw·: 

l\. fl./kıgor Hastayı, akrabalarından Jıer han-
De~- Doktorlar gi bir Jdmse. snba1ı, öyle ve akşam 

~•ştır111e mUdd t" kA olmak iizere, giinde üç defa dudak-
""'ıuıe 8 ı • BilAhare asaleten tayin j larından öpecektir.• 

Eski nik 1 vvelde bitiyor edilecekler Alla1ı Allah .. bu hastalığın ne ol-
da artık Pe~ :: ~uruşluklnr piyaSJ.- Kaza hükumet tabipliklerine ta - duğımu bfr türlii. anlıyamamışlar, 
Saduc edi} a ığından sık sık te- yin edilen genç Tıbbiye mezunları - yer.i bir hastalık mı sanıyorlar? A-

,., nıenıektedir 
'lU Par ı · nın; askeri yazifelerini ifa etmek ü- limler de mi çıldırdı? B_u hastalık, 

t a arın· ye . k.. 1 l 

l Uşlukıarıa dcg"',ı· t• ~ı u~~. 25 ku- zere işlerinden ayrıldıkları zaman ka- diipedüz, aşk ıasta ığı. Arazı hara-
en ?h~h Ş ırılnıesı ıçın veri- . . ,Trt ve isti1ıa azlığı olan ve ancak ö-

b 
u Jet k" saba ve schırlerın doktorsuz kaldı - 1 .. .1• k b d • 1 . k. 

ıt~k . • anunuewer .. - ~ puşmc ı e -a ·ra a nn gayn nr ·ım-
~ ·tır. ın son gunu ğı ve asli memur olan bu kabil dok- 1 St' tarafından öpiişme ile- geçen 1tas-

HAKLI ~iKAYET 
Üsküdar tramvaylarınm 
pahalılığından şikayet 

.. ediyorlar 
Bu hususta şirkete ve Nafıa 
Vekaletine müracaat edilecek 
ı stanbul tramvay ücretlerinde bir kaç defa tenzilat yapıldığı halde 

Üsküdar ve havalisine işliyen tramvay ücretleri olduğu gibi bırakıl
maktadır. Halbuki Üsküdar - Kadıköy yakasının tramvay ücretleri, İs
tanbul traın\·aylarında hiç tenzilat yapılmadığı zamandakinden bile da
ha pahalıdır. 

1 Uzak mesafelerde oturan ~u ci~ ar halkı, pahalılıktan çok müşteki 
bulunmaktadır. Pahalılığın şıddetı ''e devamı bu tramvaylara karşı git
tikçe ragbeti azalttığı anlaşılmakta dır. Bittabi bu yüzden tramvay ida
resi de zarara uğramaktadır. Halk, ahiren Üsküdar Halk Tramvayları 
yeni müdürüne müracaat etmiye ve dertlerini anlatmıya karar vermiş
ler ve bu maksatla aralarından mü ınessiller seçmişlerdir. Eğer idare • 
nin yeni müdürü halka ucuzluk tem in edemezse, Üsküdnrlılar Nafıa Ve
kaletine \'C hatta Başvekalete dahi müracaat etmiye karar vermişlerdir. 
ıtttlllllllltUllllflUlllHllllUflllllltlllUlllUUlllllllUUllllllUIUUUUUlllUlllllUHffl lllllltllllllfllUllUIUllUlllflllUJlllltUllllllllllllUlllfHft 

lmlô.sı bozuk 
Olan 
Levhalar 

Belediye bu işleri kontrol 
13decek 

Şehrimizin bazı taraflarındaki ta
bela ve vitrinlerde yazılı reklamla
rın ekserisi yanlış türkçc Ye bozuk 
imlfi ile yazılmıştır. Du hal bir çok 
bakımlardan mahzurlu olduğu gibi 
ana dilimizin memleketin en ileri 
şehirlerinden birinde bu derece düş
mesi de milli kültürümüz itibarile 
doğru görülmemektedir. 

Kaçakçılardan 
Alınacak 
Para cezası 

Bazllar1 lzlerinl 
k a ybediyorlar 

[Han~ F llozofu -

1 d iyor ki: 
---------------------------8 i r harp çıkacak mı?· 
Ekseriya .kitap üstündeki nazari -

yeler, bilgiler, hayatın bin bir saf
hasının tezahurlerine, tatbikatına 

uymuyor. Hayat başka şey .. evdeki 
pazarlık çarşıya uymaz, dJye Türk
çede güzel bir darbı mesel de var
dır. Nedense, yüksek nazariyeler, il
m4 etüdlcr ekseriya, hnkikatle 'tek -
zip ediliyor. 

1914 yılında, Büyük Harp başla
dığı vakit, o zamanki iktısat alimle
ri, dünya milletlerinin haline baka
rak: 

- Harp ancak 4-5 ay devam ede -
bilir. 
Demişlerdi. Halbuki bu mısilsiz 

facia dört yıl sürdü. 
Türk istikliıl harbinde, düşmanın 

Dumlupınarda vücude getirdiği ga
yet kuvvetli ve fenni tahkikatı tetkik 
eden mütehassıs İngiliz crkanıharp
leri: 

- Türkler bu mevzileri altı ay
da elde ederlerse, büyük muvaffakı
yet saysınlar, demişlerdi. 

Türk askeri o mevzifori bir günde 
elde etti. 

Mesela bir hastanız var, doktor ge
tirirsiniz: 

- İyi bakılmak, söylediklerimi 
yapmak şartile on günde iyi olur, 
der .. 

Hasta, ertesi günü ölür. Yahut da, 
başka bir hasta için, doktor: 

- Daha bir haftalık ömrü var, 
der. Halbuki hasta iyileşir, kalkar, 
aslan gibi senelerce yaşar. 

Fakat, bütün bunlara bakarak, il
min gösterdiği yoldan ayrılmak ica
bcttiğini söylemek istemiyoruz. 

Senelerce çalışmadan, tecrübeler· 
den doğmuş olan ilmi nazariyelere 
göre her türlü tedbir alınmalı, on -
dan sonra, hadiselerin seyrine bak -
malı .. Her yeni vaziyet karşısında 

yeni tedbir almalıdır. esk· aatnnfih her torlar yerine \·ekil tayin etmenin de •&alığın caşk• olduğu, dev adımlarla!! 
l25kur 

1 
vatandaş ve esnaf v • 1 w ·· .. 1 ·· 1 kk. d d k · Sık 11ıt • uş Ukları el . d' 1 zorlugu mucıp o dugu goru muş - ~na · ı e en asrımız a. artı • ıptidai 

•vtalıye •. . c geçır ıkçe sık .. . k' l ·ı d. . "k 
ra #lÖtijrij vC:nelerınc \•e bankala- tuı. ve es 'I asır ara. at tye, prcıstort 
retıe ..... P dcgiştirdiğinden b Bu münasebetle Sıhhat ve İçli • hayvanlar gibi ımutuldıı mtt? 

Bunun için bu yanlışlıkları \·e bo
zuklukları düzeltmek için Belediye
ce icabeden harekete geçilmesi icap 
etmektedir. Belediye bu hususta ica
beden müeyyideyi temin eylemek 
\'e kontrolü yapabilmek hususunda 
Daimi Encümenden bir talimatname 
çıkartacaktır. 

Akdeniz hadiseleri gittikçe ehem
miyet \'e nezaket kesbediyor. İspan

G ü m rü k Muhafaza K omu- :va dahili harbi, yeni bir Cihan har· 

d • .. 1uayye .. u su- . . . · Öyle 2aımediyormn ki, makinenin 
:ın <!\"Vel bu n llluddetin hitamın- mai Muavenet Vckaletıncc yem hır 

llıış olacakt Paralar pı·'l·asad"'n kalk- fevkalade ilerleyişi yiiziinden, za -
J ... karar verilmiştir. . ır. man gelecek, yüriimesim urıutaca -

Bu sene Tıbbiyeyi ikmal edenle • 
1 
ğız, ıc·e bir gün gazetelerde, şayet o-

------·-
San'at mektepleri 

kadroları 

tanı General Sey fi bine yol açacak gibi görüniiyor. Fa-

Kaçakçılık yaptıklarından dolayı kat, hakikatte bu, olacak mı, olmı-
hapisle birlikte para ezas h- yacak mı? .. Hiç kimse sarih bir şey 

c ına ma h r T db' d k 

"1ea'11t-;:-- , 
h 'l'anınrnı .. lr nişanlanma 
\JÇa~ ş tucca ı 

rin sayısı 80 kadardır. Bu gençler• 1 l:umak ta eski adet diye untttulma-
kum olan suçluların, bazı 'l'erlerde soy .ıyemez.. c ır e usur etme -

Maarif Vekaleti; meslek ve san'at " ı t kd b k 1 memurlar tarafından,· lazım olan dik- me ı, a ıre ıra ·ma ı. 
bu yıl askerliklerini ve askeri hiz- ımt§sa, ~u.nla~ı ?kuyacağız: .. okulları öğretmenleri arasında yeni- f 

den tavin ve nakiller yapmıc::tır. katle takip edilmediği ve bu suret- Halk fllozo U 
Glrl kız ~,. r arımızdan Hayri 

8Porcuı ı ·~ıhal tnw.k · . 
nıı arırnızd --~-u ile kıymetlı 

metlerini bitirdikten sonra muhtelif c ••• vılayetının ... kazasıııın ... ko-
vazifelere tayin edilecektir. yünde bir cinsan• iki ayağı iizerinde 

J ~ l h tUllllUUlllUIUllUllJOHIUtttMlllllUIUlllUlllllUUllllHlllRlnmure 

Bu san'at mektepleri muallimle- e ma kumlar hapisten çıktıktan 
Devlet ciftlikleri 

:a kaleeisı· A an Galatasaray takı-
uy· k cıvn· · . ta . u adada .. ı~ın nışan merasimi 

Askerlik müddetlerine kadar da, yı1riimektcdir. Bu hastalığın teda -
vis! için t?limler izhan aı:zetmişler-

rine ait yeni kadroların listesi de ik- sonra aranılmasma başlanıldığı gö
mal edilmiştir. Tayin ve nakilleri; bir rülmüştür. 

l 
kıle Yapıl- gtizıde davetliler isti-

er d 1 ••1ışt1r lk· ~ ı eriz. · ·ı tarafa saadet-

yeni mezunlar Adanada bulunan 

(Sıtma Tatbikat ve Tedrisatı) ensti

tüsünde staj görmekteclırler. 

s~bze ve meyva 
fıatıarında nisbet 

Şehrin her 
başka 

tarafında, başka 
f iatla satılmasının 

Ş e}f d sebebi nedir ?. 
ır e satıl 

d 
atları makta olan sebze \'e mevvaların toptan \'c perakende f!-

ır ...,, arasında b .. h 1 ~ d ğ .. d b . .. ·· ı k l S<: • .ı.optan v uyu { nisbetsizl ikler ol u u ole eı. ~rı goru mc c, 
l'l1Ucrd<! ise~ .~e~~~~nde mallardaki bu büyük tehnllı f, uz~k ve yakın 

"l ~ ?vı.esela B 
1
usbutun yüksektir. 

' 10, Bebekt ıkpazarında 5 kuruşa olan bir kilo domates Beyoğlundr:t 

15 
_l<ilosu 5 ~ 

12,5, Büyükderede ve Adalarda ise 15 kuruştur. 
.. bkuru~ A • uruşa olan şeftali "e erik ise her zaman Be.} oğluncla 10-
"" Ze ' o.aaiard · . . ı . nıcrkc . a ıse 20 kuruşa ::ılınabilmektedır. Gerçı meyva ve 
~<ır 1Çın bir Ziko.lan Unkapanı halin den uzak yerlere gönderilecek mal-
·ut'ı~ na lıye nı , . Y<'n g . asrafı binınekt e ise de, bu, kiloda ancak 1-2 kuruşu 

0~ l<adıköy c~edıginden ortada bir ihtikar olduğu görülmüştür. Adalara 
bn Xartaldcıvarına ise; İstanbulun ikinci bir sebze ve meyvn mcıkezi 

İ ~e \•c rn an ve ynkın knsabalar dan her sabah mnvn::ı \'C motörlcrle 
lanb eyva g t· ·1 1 r Uldan k c ın mektedir. Yani buralardaki sebze ve mcyvacı ar 

•• 
1
n•n h ?hf:'npcı az nıal getirmek me cburiyetimie kalmakt:ı ve ihtiyaçla-

•l\ ,.,... ıeps· · ... ..•Olörl"rd ını toptan ve İsta nbuldan daha ucuz fiuta bu mavna 
"""" ~ en t · '""'""""'" emın etmektedirler 

G •• ıu11un11ıuutuu1111 • ~ •ı uıııuı1111111nm1111111111111111111ııııııııo ı ıuı11ııııı1111111111••••111111111111•11ıııııı 11mı ıııııııı1ı.. 

S. lrl.rükte Bazı dersler 
o.tıfan Ayrı 

€ş9al eı," ar Okutulacak 1•111ın 
?v a•ttııı lft Jok pahasına Önümüzdeki tedris yılından itiba-

.. 1Uhte1·ıf .. •nıa,ıhvor ren hayvanatla nebatatın, fizikle .. urns guınr .. k · · tiın· Uz eşyaı u lcrde bulunan Iü- kımyanm ayrı ayrı birer ders halın-
~'~deki (G~r S:tılnıak üzere şeh- de okutulması hakkında Maarif Ve-

a l'la) €Önd~ rtırüilın kler leva7.ım am- ktııetince tetkiklerde bulunulmakta-
} Utad ektcd· e a birikr . ır. dır. Bu maksatla evvelce kurulmuş 
çlltt satılan eski ırılcrek müzayede i- olan komisyonun bu hususta ver -

dı.ı.- ığı "e Pek <!Şyalara az müşteri diği karar Vekaletçe de tensip edil
da:undan bunıaz kıynıetıe talip ol-
Itar llakli için arın İstanbula ka miştir. Maarif Vekili şehrimize gt:-

§ılan Yapılan - lince bu mesele hakkında son karar c ·· lltnadığ masrafın bile 
bütu~tnr~k ve \:n!aşılmıştır. verilecektir. 

<l~rerekRütnrükiereh~8:1rlar Vekaleti --..---
l-'ala ... ·baderna b ~r tanıim gön _ TUtün eksı>erlerl artıyor 
b '1n· ·h ll gıb· Tütün eksperi olmak üzere mi.ira-

ir eu • 1 tiyaç ola ı satılacak eş-
tıasip1 ~rugc Yoll n en yakın diğer caat edenlerin imtihanlarının neti -
l'a.f

1 
C!tının ~ .. annıas1111 ve mü _ celeri tebliğ edilmiştir. 

bildi:;:~·~k~n~st~lik nakliye mas- dairelere \'erildiği görülmektedir. 
§tir. linha edilmesini j ehliyetnamesi alanların sayısı (226) 

ya b:.ıliğ olmuştur. 

dir. Yalnız, çok·ya~tı bir çobarı, her 
1ıangi bir otomobile hinmck gibi ba
sit bir tedavi çaresi oldıdiuııu söy -
lemis. cinsnn• der1ırıl iyileşmiştir. • 

kaç güne kadar alakadarlara tebliğ Halbuki para cezasına mahkum o-
cdilecektir. lanlar hapisten çıkaı· çıkmaz bu ce

Fikret Adil 

Haydarpaşa 
Lisesi 
Nehari olacak 
Haydarpaşa lisesinin leyli kısmı

nın kaldırılması ve mektebin tama

mile nehariye çevrilmesi hususun
! da tetkikat yapılmaktadır. Bu tak -

1 
ciirdc lisede yatılı bulunan taşralı 
talebe memleketlerindeki liselere 

1 
iade olunacak, şehirliler gündi.izl.ü 
talebe olacak ve liseye daha gcnış 

1 ınikyastn nehari talebe kaydına im-
idin hnsıl olacaktır. 

nu hususta bugünlerde kat'i bir 

karar verilecektir. 

Çatalcahların 
b i r arzusu 

Çatalca halkı, Çatalcada mevcut 
ortamektebin çok dar olduğunu \'e 

ihtiyaca gayri kafi bulunduğunu gö
rerek mektebin gen,şletilmesi için 
aralarında para toplamıya karar ver
mışJE.:1 dir. 

Bu suretle elde edilecek para ile 
yakında mektebe yeni ve büyi.ik bir 
pa\•yon ilave edilecektir. 

Secdelikler iyi netice 
verdi 

Beyoğlunda Ağa camiile Kasım -
paşada bir camide tecrübe mahiye
tinde yapllrılan secdeliklerden .iyi 
neticeler alınmıştır. Evkaf Umum 
Müdürlüğü peyderpey bütün cami
lerde bu secdelikleri yaptırmıya ka-

' rar vermiştir. 

SURİY EDE 

Kaçak eşya 
depoları kapandı 
Kaçakçılıkla mücadele netice

sinde, Halepfe tüccarlar 
if /as ediyor .. J htisas mahkemelerinin teşkilin- tesis eden ve bu işi kendine" ebedi 

den sonra yurdumuzda kaçak - meslek edinen Arap ve Ermeni tüc-
çıJık vak'aları pek çok azalmıştır. carları bu yüzden depolarını kapa _ 

Bu kabil suçların azalmasından do- mışlardır. 

layı geçen yıl lfığvedilcn ihtisas malı- Kaçakçıların memleketimiz tara _ 
kem<.'leri mrntakalarında şimdi fından çok şiddetle tazyiki net icesi 
aylarca tek bir vak'a bile olmadığı olarak, Halep tüccarlarından oir ço
görülnıektedir. ğu kredi açmamışlar ve bunun üze-

Gümrük muhafaza teşkilatının as- irine. alacaklarını da tahsil edemedik-
kerile~tirilmesi ve kaçakçılara karşı 1 d 
yapılan ehemmiyetli ve dikkatli ta- erın en iflas etmişlerdir. Halep şeh-

rinin ticari hayatında yüzde 75 mü
kipler de memleketimizin kaçakçı- essir olan kaçakçılık durunca bir _ 
lardan kurtulmasında büyük amil denbire alış verişin eksildiği görül
olmuştur. Nitekim daha kısa bir za- mü~tür. 

man evvel; cenup hududunda günde Bu sebeple Halepte hemen her gün 
ad::di hazan 20 yi bulan kaçakçılık biiyiik bir dükkanın iflas edip kapı
h iidiseleri azalmış \'e Akç:ekale - 'A.- l::ırını kapadığına tesadü r ciilmekte _ 
rappınarında (kaçak e~ya depoları) , dir. 

zadan kurtulmak ıçın izlerini 
kaybetiklerinden bu suretle Hazine
nin hakkı da ziyaa uğramaktadır. 

Dün Gümrük ve İnhisarlar Veka

letinden alfıkadarlara gönderilen bir 

emirle; bu kabil kaçakçılar daha ha
piste iken hemen para cezasının da 

tahsiline tevessül edilmesi bildiril
miştir. Devletin bir takım yüksek 
mülfıhazalarla koymuş olduğu ceza

ların muamelesinin geciktirilmesine 
sebep olan memurların da cezalan -
dırılacakları da ayrıca ilave edil -
miştir. 

Belgrat sergisine 
iştirak edeceğiz 

Bclgrnd şehrinde bu ayın 11 inde 
beynelmilel büyük bir ticaret ser -
gisi açılacağı alakadarlara bildiril -

miştir. 22 eyllılde kapanacak olan bu 
s~giye iştirak edecek Türk tüccar -

larına ve sanayi mi.ıcsseselerine Yu
goslav tren ve vapurlarında en aza
mi tenzilatın yapılacağı da ilave e
dilmiştir . 

NUfus kayıtlarının asılar• 
saklanacak 

Ntifıts vukuatını:ı ait bazı kayıt ve 
vesikaların hazan tC'tkik ıçin başka 

dairelere vrildiği göri.ılmktdir. 

Bu münasebetle Dnhiliyc Vekale
tinden gönderilen bir tamimle, nü
fus işlerine ait hiç bir resmi vesika 
aslının, kat'ıyyen başka bir daireye 

verilemiyeceği \'e bu kayıtları, nü
fus memurlarının hiç bir suretle dı
şarıya çıkaramıyacakları bildirilmiş
tir. 

Dahiliye ve Müdafaa 
vekilleri 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Ozalp 
bu akşamki ekspresle Ankaraya dö
neceklerdir. 

Irak huda,tduna kadar 
demi r yolu 

Irak hududuna kadar temdit edi

lecek olan dcmiryolumuzun inşaatı 

bu ay sonuna doğru ihale edile~k
tir. 

• 
Hükumet, Türkiyeed bulunan dev-

let çiftliklerini her bakımdan asri 
ve fenni şekilde idare etmek ve bun
ları daha verimli bir hale koymak i
çin bir proje hazırlamaktadır. 

Atatürkün millete hediye ettiği 

çiftliklerin idaresi için de ayrı bir 

kanun layihası yapılmaktadır. Ge -
rek bu çiftlikler, gerek devlet çift -

likleri Türk köylüsüne nümune o. 
lacaktır. 1 

Orman mUdUrlUfiU 
İstanbul orman Müdürü Emin Kon

yaya ve İçel Orman Müdürü Feyzi 
şehrimiz Orman Müdürlüğüne nak-
ledilmişlerdir. I 

Ekmek Fiatı 
Ekmek 10 para, francala 20 para u

cuzlatılmıştır. Yeni narh yarın sa -
bahtan muteberdir . r, _______ ,'"' 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Hayatı ucuzlat ma 
TeşebbüsPeri 

Karagümrükte oturan Nevzcd 
Toker imza1ı bir okuyucumuz ya
zıyor: 

c Biz, Karagti.mrük nahiyesine 
bağlı SarTTUı.§ık mahallesinde otu

ruyoruz. Mahalle bakkalı Bay Ha
yatinhı evine biti§ik olan arsada 
bir inek a1ıırı vardır. Bu ahınn 
delikleri vasıtasile içersindeki pıs-

lik her gün, bu arsaya akıtılıyor. 
işte bu civarda bulunan evleri -

miz çok fena bir 1ıa1dcdir. Koku, 
pislik, berbat bir haldedir. B~ 

ağrısı, mide b1llantısı yapıyor. Kaç 

defa şikayet edildi, bir 1ıaber çık
mac.h. 

Nasıl olup da, fimdiye kadar, 
ma7ıatel arasında böyle bir a1ıır 

bırakılm~tır, anlamıyoruz. Bele

diye ve Sa~ltk Direktörlüğünün 
nazarı dikkatini celbederiz. Her 

1ıalde bu a1tın buradan der1ıal kal
dırmak lazımdır. Bu 1rnsusta ala-

kadar dairelerin nazan dikkatini 

selerek beyazlar bugün altı ku 
celbetnıenizi Tica ederiz., 

------------------~---....... 



1937 

1 · Paramı çaldılar 
ngiliz donanması Uzak Cüzdanımı HIKAY~E 
Şarkta da donanmasını L~~:~;~~;,~=~·~~~·;~~ OTEL KOMŞUSU 

• a r t t ı r ı y o r hafta içinde çok açık göz bir yan -
kesiciyi yakalamıştır. Yankesici tnm 
manc.sile 1937 '\'ılının modfünna mu- 1 . İ . · · 

v~ ı • şe ı : P an .azır amış ve lr almıya çalıştı ve muvaffak da 
f k k"ld }~ h 1 b" c avıt hsan, yaz bıtmeden ızın 

gunde 50 cuzdan bırden aşırmıştır. ld ş· k t d" k ·· ·· h 
Ş.k. 1 · k. ·· c-o) ·· o u. ır e ıre toru, er -

1 ·ayet erın ye ·ununa gore :> cuz- kese kolay kolay izin vermezdi. Fa
dan muhteviyatı 18 bin İngiliz lirası 
nı geçiyormuş. 

Hemen her gün bir had1sesi polise 
akseden açıkgöz nihayet vakayı ele 
vermiştir. 

kat, Cavit İhsan çalışkan, iş bilir bir 
şefti. Hatta bir aylık da ikramiye al
i dı. 

Ağustosun son günlerinde idi. Bir 
ay izinini Boğaziçinde, bir otelde, 
sırtüstü yatmakla geçirecekti. 

Bu açık göz yankesicinin yaka -
!anma işi şöyle olmuştur: 

bir 1 Bir sabah erkenden, Köprüden va
bir pura bindi. Büyükdereye gitti. De

niz kenarında bir otelde, bütün Bo
ğazıçine na~ır güzel bir oda tuttu. Ba
vulunu koydu. Soyundu, dökündü. 
Balkonda iştıhalı bir yemek yedi .. 
Genç ve bekar bir adamın düşün -
düğü bütün şeyleri Cavit İhsan da 
düşünüyordu: 

Oksford caddesinden ıhtiyar 
adam geçmekte iken cebinden 
kaç para yere düşmüştür. 

Tabii iyi kalbli insanlar derhal e
ğilerek bu ihtiyar adamın parasını 
toplamıya ve adamcağıza yetiştir -
miye başlamışlardır. Bu aralık yer
deki para miktarı çoğalmı~. iyi in
sanlar da artmıştır. 

- Ah. diyordu. Bana burada, bir 
an rc:fakat edecek bir arkadaş olsa .. 
Güzel. çıtır pıtır bir bayan ... O '\'a
kit, tatil ne tatlı geçer ... ..... 

- Yazan: Reşat Feyzi 

Sessızce, odaya oırısı 

1 zemiyordu. Yüz vermemişti. Fakat, mektep arkadaşlarından 
ldün gece, nası.! olup da, roman iste- Gayri ihtiyari güldü: 
mişti? .. Cavit lhl)an, dakıkalarca bun- - Hadi.. sen burada? .. 
!arı düşündü. Bu kadını elde etmek Hadi, aptallaşmış, ~aşkına 

1mi.imkün degyil mivdi? .. Kendini a- müştii. Cavit İhsanı tanıyınc8ı 
1 ~ 

lnglffz donanrna~ında bir gece nornayışı 

ihtiyar adam ise bütün bağırma
lara, çağırmalara rnğmen değneğini 
kaka kaka, kimseyi dinlemeden iler
lcmiyc başlamıştır. Nihayet ihtiy:ı

rın sağır olduğu anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine herkes parayı ih
tiyarın cebine birer ikişer eğilerek 
koymuşlardır. 

Otele geldiğinin ertesi günü icli. ğır mı satmak istiyordu?. Peki, ro- kahkaha attı: 
Balkonda akşam yemeği yiyordu. Bo- man istemek işine ne demeliydi?.. - Yahu, dedi, yanlış girnıı • 

J ngiltere Bahnye Vekaleti Çinde-
ki donanmasını takviye etmiye 

karar vermiş ve bu maksatla Şang
haya denizaltı gernilerile kruvazör

ler göndermiştir. Diğer bir çok ge
miler de yolda bulunmaktadır. Bu 

gemiler Uzak Şarkta bulunan İngi
liz Filosu baş amiralliğine iltihak c
d eceklerdir. 

Bununla beraber İngiltere hüku -
meti bununla iktifa etmemektedir. 
İngiltere Pasifik denizinde oynıya -
cağı rolü bundan evvel diişünerek 

ona göre hazırlanmaktadır. Kruva
zörler ve denizaltı gemileri şimdiye 
kadar ingilterenin Çindeki mcnnfi-

ini ve oradaki tebaasını himayeye 
kifayet ediyordu. Bu filo, mühim 
mikyasta bir harekete girişmiye mü-

sait değildi. Diğer taraftan İngiltere 
efkarı umumiycsi imparatorluk de
niz kuvvetlerinin arttırılmasına ta

raftar bulunmaktadır. Bu sebeple 
Singapuru üssülhareke ittihaz ede
cek olan büyük bir harp filosu teş
kili için tetkikata başlanmıştı-r. 

Modern Alman bahriyesi istihba -
rat biilteninin verdiği habere göre 

bu filo elyevm modern bir hale ge
tirilmekte olan Queen Elizabcth sı

nıfından beş zırhlıdan teşekkül ede
cektir. Bu zırlılar hazırlanır hazır
lanmaz Uzak Şarka gönderilecektir. 

Pasifikte bir harp filosunun üç se
nede vücude getirileceği tahmin e

dilmektedir. Şimdi bugün tatbik c
dilrr.ekte olan programa dahil bir 
çok zırhlılar ana filoya ve Akdeniz 

filosuna iltihak etmek üzere bulu
nuyorlar. Bu sayede Avrupa deniz
lerinde İngilterenin deniz kuvveti 
tamamlanmış ve hatta yeniden ya -
pılan gemilerle takviye edilmiş ola
cakt!r. 

Çin - Japon ihtilafı, Uzak Şark su
larında İngiliz kuvvetlerinin zayıf 
bulunmasından ileri geldiği zannını 
uyandırmış olduğundan İngiltere ba
dema Pasifik denizinde kuvvetli bu
lunmıya ve bir harp filosu teşkiline 
mecbur olmuştur. 
AKDENİZ FİLOSU DA TAKVİYE 

EDİLİYOR 
Fakat İngiltere bununla iktifa et

miyor. İngiliz kabinesi geçen hafta 
yaptığı mühim bir toplantıda Akde
niz f ılosunu takviye etmiye karar 
vermiştir. İngiltere bu maksatla Ce
belı.ittarığa yeni muhripler gönde -
recektir. Fakat bunların miktarı he
nuz malUm değildir. 

Bu şimdilik ingilterenin 11 inci 
muhrip fılosu Akdenize hareket et -

miştir. Dört muhripten ibaret olan 
bu küçük filo 1,350 ton hacmindedir. 
Bu gemilerin cümlesi 4,7 pusluk top-

larla mücehhezdir. Bu muhriplerin 
silfıhları geçen sene mart ayında 

t~cdit edilmişti. 

r 

İngiltereyi bu kararı ittihaz ctmi
ye sevkcden sebep Akdenizde sey
rüsefer emniyetinin tehlikeye düş -
müş olmasıdır. Filhakika geçen haf
ta iki İngiliz gemisinin Akdenizde 
esrarengiz denizaltı gemile~i ta -
rafından taarruza uğraması İngiliz 
efkarı umumiycsini endişeye düşür
müştür. 

İngiltere, bir taraftan Akdeniz dcv
ktlcrile müzakereye girişmekle be
raber, ticaret ve harp filosunun em
niyetini temin için böyle bir tedbi
re lüzum görmüştiir. 

İngiliz kabinesinin bu hususta it
tihaz ettiği karardan anlaşıld1ğına 

göre, İngiltere, tehlikeli olan hE'r 
hareketten içtinap etmekle beraber 
ihtiyatlı davranacak ve son iki ay 
zarfında girismiş olduğu müzakere
leri büsbütün hükümsüz addetmiyc
ccktir. İngilizler, kendi menfaatle -
rini ihlal edecek bir hareket vuku -
bulmadıkça jiili bir harekete giriş
miycceklerdir. Fal<at qöyle bir ha-
l rekct vuku bulduğu takdirde İngil-
1 tc>rcdl"'ki aksülamel pek müthiş ola-

Fakat her eğilen yarım saat sonra 
1 ğazın güzel sularını, karşı sahille - 1 Sabahleyin, kahvaltı getiren oda Peki amma, senin burada ne 
rin gölgeli tepelerini seyr~diyordu. 

1

hi7.metç_isinden, kıifi izahat a~mıştı. var?. d , 

1 
Bir aralık. odanın kapısı vuruldu. Bayan !fakat, kocasından yem ay - - Üç gündür ben bu otel c 

İçerfye otel hizmetçisi girdi. Cavit nlmış, genç ve ayni zamanda zen- İzin aldım da .. 
ihsana: gin bir dul kactındı. Yalnız başına, Hadi geldi; karyolanın 

- Pardon Bayım, dedi, komşu o- on beş gündür bu otelde oturuyor- na oturdu: 
dadski kiracımız Bayan İfakat af- du. Cavit İhsan kendi kendine: Cavit İhsan sordu: 
fınızı rica edıyor, okunacak roman - Peki. diyordu, genç ve yalnız - Yanlış mı girdin? 
olup olmadığını soruyor.. bir dul kadının, bir erkek arkadaşa 1 - Evet... 

Cacit İhsan, birden şaşırmıştı. pekala ihtiyacı olacaktır .. Bu erkek - Kendi odan mı zannett_ırı! 
Komşu odada böyle bir bayan oldu- arkadaş da ben olamaz mıyım?. Baş- - Yok canım .. ben üçüncu 1< 

ğunu bile bilmiyordu .. Henüz otelırı ka 1ürlü, bu tatil günleri nasıl ge- bu odanın üstündeki odada ı.alı 
misafirleri hakkında tetkikat yap - çer?. rum .. yalnız .. bir güzel kadın ğ: 
mıya '\0akit bulamamıştı. Hizmetçi- Fakat, kadının ağır ve ciddi hali, ısann komşu .. Onunla mercinıc 
ye: göziinün öniine geliyor, ümit ve ce- rına verdik .. her gece, bir kere 

- Hayır, maalesef roman yok.. sareti kırılıyordu.. ziyarete gelirim .. 
Çünkü, sureti kat'iyede hiç bir şey Cavit İhsan bir kahkaha attı: Genç adam, bunları dü~üniirkcn, 
okumamıya karar verdığim için o- ,kapı çalındı .. Heyecandan yüreği ağ- - Allah aşkına söyle, dedi, r 
kumıya, yazmıya müteallik bir şey zına gelecekti. Oda hizmetçisi gö _ na meraklı bir kadın mı, bu? .. 
getirmedim. 

1 
runmüştü. - Ha, evet •. Peki sen neredefl b 

Garson çıkıp gitmişti. Cavit İhsa- 1 C "t ih b" k .. ··k k •• t g yorsun?. 
nın kafasında bazı istifhamlar belir- a\·ı. sana ır ~çu ·agı e- b" t 

tirdi. Üzerinde şunlar yazılıydı: - Evvelki ge,çe, benden ı.r. A 
di. Bu ne biçim kadındı?. H1ç tanı - h d h ·ı :!" 

cSaym bayım, istemiş .. her al eJ izmetçı} ·f 
mıyordu. Fakat, o, otele yeni bir er- yollamış olacak. A'\·anak hefl 
keg·in gPldiüini nasıl biliyordu?. Son- Dü.n gece sizi ra1ıatsız eltim. H. iz-

t:ı ı l gelmiş, benden istedi. Sonrs. ra daha ikinci günü. roman 1stıye - metçı yan ış an cımış .. romanı, sız -
' la · · t' H" t · yanlışlık olduğunu anladım .. 

Cek kadar teklifsız oluşu, biraz hay- ı eıı ıstem_ e_mış ını.. ızm. e ç. ı, yan • ... 

~~~~~!: ............................................... poliste soluğu almış Ye şu şıkayette 
teeessüsünii mucip olmuştu .. 

mek, roman veren mes'ut ~rlaw ret ini ve fazla miktarda merak VP. 1ışlıkla sızın odanıza gınnış ... Affı- . ? 

nızı rica ederim.. sın·· 

Sovyetlerde mektep 
talebeleri 

bulunmuştu: 

- Paramı çarptılar ..• 
- Cüzdanımı aşırdıl:ır ..• 

Genç adam. o gece, yatıncıya ka İFAKAT 

dar, meçhul komşusunu düşünmek- Genç adam, donakalmıştı. Elin -
le vakit geçirdi Geç vakit yattı. Fa- den kağıt düştü. Koltuğunun arka -

Husya So'\'yetleri Sosyalist Fede - Tahkikat yapılmış \'C ihtiyarın kat uyuyamadı. Zihninde roman is· sına doğru kendini bıraktı .. Şimdi, 
ratif Cumhuriyetinde önümüzdeki meşhur yankesici olduğu anlaşılmış, tiyen kadın vardı. Karar verdi: meseleyi anlıyordu .. yüzde bir olan 
tahsil senesinde mekteplere gidecek derhal yakalanmıştır. _ Yarın sabah ilk işim, bu kadın- ümıdi de kesilmiŞti. 
talebe miktarı, 18,5 milyonu bulacak- üzerinden çıkan poral:tr da şika- la ~anışmak olsun, dedi. Bir aylık izin, daha ilk günde, u-
tır. Bunlardan 3,3 milyonu mektebe yet edenlere iade edılmiştır. ••• ğursuzlukla başlamıştı. Müthiş canı 
yeni girecekleri teşkil ey]emektc - - -·- --- Sabahleyin erkenden kalktı. Traş sıkıldı .. 
dir. k h J E • t oldu, giyindi, kahvaltısını yaptı.. o gün akşama kadar odasında yat-

Bu sene Sovyetlerde 48,555 ilk Il Il3ZJ aS a ar Bal!rnna çıktı, oturdu. Bitişik odanın tı .. Akşam yemeğini erkenden ye -
mektep, genç çocuklara kültür ısığı k• J d• ? balkonunu gözetlemiye başladı. He- mek istedi. Sofrayı balkona kurdur-
verc-cektir. ) ffi er ) r • nüz JY.?ncereleri açılmamıştı. du. Büyük bir şişe rakı içti. Kadeh-

Buhara şehrinin İmarı 14 senedenlx?ri Ho1ivutta hast::ıne- Beş, on dakika sonra bir gıcırtı ler boşnldıkça. dertleniyor, arasırn 
• • 300 ·ı de çalışan bir doktoı· diyor ·ki: duydu.• Yandaki odanın balkon pen- !komşunun balkonuna, penceresine 
ıçın mı yon 1 ceresı açılıyordu. Cavit İhsanın bi.ttün !bakıyordu Kimsecikler görünmü -- Yaşım 60 .. mektepten çıktığım 

Buhara şehrinin imarı için, (1938- d sabrı tükenmişti.. Bir an ~vvel ka- yordu. Boğaziçinin ~airan<' man -gündenberi diyar diyar olaştım. 
1942) iiçiinci.i bc:ş yıllık plf.n devresi .. K r t k dını görmek istiyordu. Nihayet, çıp- lzarss1 bu gece. ona, ne kadar kötü 
zarfında 300 milyon ruble snrfedil- Nıha~et 1

1

1
4 sdenkeaır 0

h 
1 ~tultal ·arar lak bir bacak balkona, adım attı. jve manasız gc1iyordu .. 

· k · ı B verelim. er o torun a:. a ar a meş- . . . 
mcsı ararrnştııı mıştır. uhara'da Ik_ ınci çıp~ak ba~ak onu takıp. ctt~ .. 1 Balkondan kalkt~. H~fil başı ağ-
halen mevcut dar ve ivicaclı sokak- guliyeti nisbetınde bir de müşterısi- N ıhayet, ıpek hır sabahlık gıymış, rıvordu. Yatmak ıstedı .. Soyundu .. 

ni tanıması vardır. İşte ben 30 sene-lar ve duvarları muhnddcpleşmiş e\•
ler kaldırılacak ve yerlerine etrafı 
ağaçlarla süsl<'nmiş geniş ve uydın
lık sokaklar ve büylik ve modern 
binalar konacaktır. Halen şehirde 

yalnız 22 hC'ktar mesnha kaplıyan 

!yeşillik mıntakalnrı, beş ~ene sonun
d:ı, 1942 senesine doğru 142 hckta

jra çıkarılacaktır. Bu meyanda, yeni 

yeni mektepler, klüpler, çocuk bah-

etinc dolgun, harikuliide bir kadın yatağına girdi. Elektriği söndürdü. 
den fazla zamandanberi yaptığım 
doktorluk esnasında en iyi kalbli, en j balkonda arzı endaı:n etmişti. Kom- Gözlerini tavana tlikti. Düşüniiyor-

munis, en hoşa giden insanların fılm şu bayan da, Cavit lhsanı görmüştü. ldu. 
Fakat, meçhul Afrodit hiç oralı ol- - Yarın sabah otelden çıkıp git-

yıldızları olduğunu gördüm. ! 
madı .. Denizden geçen balıkçı kayık· meli, dedi.. 

Ilast:ıların haleti ruhiyelerine gö- !arını seyrediyordu. Cavit İhsan da- Böyle, dalarken, uyuştu ... 
re mesleklerini de bir an içinde an- yanamadı. Bir iki kere yutkundu, ök- ... 
lamak imkanı vardır. Dedikleri z:ı- sürdü. Sonra, balkonun parmaklığm
man inanmazdım. Şimdi gördüm \'e dan eğilerek: Aradan ne kadar g~çti, bilmiyor -

du Uykusunun arasında, kapının tok
- Affedersiniz, muhterem bayan, mağı ağır ağır döndü. Çok hafif, bir 

1 
dedi.. dün gece, roman emretmişsi - ayak sesi duydu. Gözlerini açtı. İçeri 
niz .. malesef yanımda hiç kitap yok- bir adam girmişti. Bir hırsız gibi, a-

- Öyle ya .. 

- Ben de merak edip durıı 
dum .. Haydi öyleyse, güle gülC·· 
yanı fazla bekletme .. yarın gör 
rüz .. 

Hadi, usulca kapıdan çıkıp gı 
yordu. Cavit İhsan arkasında11 • 

l<'ndi: 
- Yahu, dedi, bizi böyle bir Jt t 

değil de, hep yanlışlıklar buluY0 

Re,at fe~ ... ..................................... ········· 

.. 

ı
çeleri, muhtelif eğlence yerleri ile 
bir tiyatro, bir sirk ve bir de muaz
zam stadıum inşa olunacaktır. 

anladım. Hoş, cana yakın, munis bir 
hasta görürsem onun bir film yıldı

zı olduğunu anlıyorum. Bunda da 
isabet var. tu. yaklarının ucuna basıyordu. Cavit Tayyarcdekilcr: r"-, 

Balkonda bir heykel gibi duran İhsan, hemen elektrik düğmesine - Neden böyle birdenbire 

J 

komşu bayan, başını genç adama 1 bastı. şütlc kendini aşağıya attı? ol' 
çevirdi, kaşları yukarıya kalkmış, Aydınlıkta, odanın içinde ayakta - Tayyarenin aşcısıdır. AJ.:~ 

meraklı bir yüzle: ~~u~rc~.n~a~d~am~a~h~i~d~d~e~tl~e~b~a~k~t~ı:~A~. ·~· ~b~u~m§c~ğ~h§ıi~v~c~r~d§ig§~i~iç~in~e~v~in~c~gSid~ı~ - Roman mı, dedi, evet; zarar yok, 

er~a~~i·.~;;n hemen: 11 B" "'k Al E y"ksek 
- Estağfurullah, dedi, size arzı uyu ma n n u 

hizmet etmeyi ne kadar isterdim. Ar- • • F k d ., yeni 
zu ederseniz, istanbuldan gctirte - mugan n tyeSI ran SIZ Qffi8 
yim.. GITTA ALPAR jULES BERRY 

- Hayır .. hayır .. çok mersi... s A R A y Si• N E M A s 1 N 1 N 
Balkon muhaveresi burada bitmiş-

ti. Çünkü, genç kadın daha fazla j Yeni kış me,simini 9 Eylul Perşcmte Akşamı 
durmadı, hemen içeri girdi. Odaya c A s u s A ş K 

1 dönerken Cavit İhsana Allaha ıs -
marladık bile demedi, yüzüne bile 
dönüp bakmadı. BUyUk Fransız filmi Ue açıyorl~r. 

Aşk ve musiki: BÜYÜK CASUSLARIN emrınde . 
Delikanlı, bu vaziyete bir mana ilaveten: TRAKYA MANEVRALAR! Türkçe sözlü fılıtı• 

'veremiyordu. Diişündü .. Öyle ça -

Cebelüttorık önünde lngillz donanması jbuk kafese girecek bir kadına ben- ~ =::=:=:=:=:=3 FOX JURNAL 
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:·:YARIN SiNEMALAR AÇILı ·y · 
... - ~ ... " ..... ' 

•· m y • 
''Soh 

Senede 

Telgraf ,, Sinema ile çok 
yakından alakadar olacaktır 

seyircinin gördüğü 
gündelik bir tenkit sütunu açıyoruz. 

Bu senenin programları 

2 milyon filmler için 

G· 
y ıtta Alper ile .Jule:. 
<dnız ist 

Yon kişi . ncıbtılda, senede iki mil-
1.iyede &~nemaya gider. Bütün Tür-

o sın emay . 
n 'lnılyonıı e a 9~d:nlcrin sayısı 

zeıecıe b g Çer. Lakın hir bir ga-' u k d , ~ 
ıeyirci J· · ız a. ar geniş ve mü1ıim bir 
el '1 esı k e <ılınrn çe en mevzu liiyıkile 

S az. 
~ on Tez 

tnıya karcı graf bu eksikliği doldur-
cak · r Vern • · . atnerna ~ış~ır. Yarın açıla • 
delık bir d nıevsımı ile beraber, gün-
Bu c tenı··t .. 

tcıcıa k "1 sutu11u acıyoru:. ,, ' o U?Jıt l • ıtthıelif o' cu arımız 1ıcr gün l . olııerno l , • 
erın tanıanı arda oynanan filnı-
b_ıılacaklcır ken bitaraf bir tenkidini 
lakCldar old' endılerinin yakından a-
kınd Ukfarı b' a, salah· ır mevzu hak -
'l'UflCTUe t ıyetıar bir kalemin gö -
rıö .. enevvii 
1 l'i~lerini r edecekler, kendi 
erdir, mııkayese edebilecek • 
Bu .... ·ı. a· .. azı~ i . 1ııeın4 ·z şı, on iki senedeııberi 

bir ~ok ~ e Yakındaıı temas etnıis 
Yılcı q Vrtı pa t .. • ' 

t<larz,, .. .. s udyolarmı gezmiş, 
<la .... 9oruı; .. 

n oldu .. ~muş, teknik bakım-
leı_. b Yu kada • 

rı:ı cı1· r, edebı veya mes-
1> ' 1'1ndan d · eyda et-· a sıncma ile ünsiyet 
Zf>.>.1 "''§ ola 
1 ~. oıe alm 1l arkadaşımız fa. ü-
arını, gcız ıtştır. Onun tenkit yazı-

Ok e emfzd ttyabile k . . e, yaruıdan sonra 
cc sınız. 

Berry' ucasus Aşkı. filmini Saray'da oynuyorıar 

Sinemalar yarın açılıyor. Onların 

ne günleri açı1acağmı sıra ile yazı • 
yoruz ve bugfüıliık umumi bir ba
kış 1ıalinde başlıca filmleri takdim e
diyoruz. Bir malıimat olarak da, si
nem alarm ne giinlcri program de
ğiştircce1derini bildirelim: 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Per§embc 
Cuma 

: Sa1~arya. 
: Sümer. 
: Melek. 
: Saray. 
: ipek. 

, 

Sehrimizdc1d dic]cr sinemaların ne 
za~an açılacakla;ı 1ıakkında henüz 
bir malümot yoktur. Sırası geldiği 

1 vakit bu hıısıısu da ayrıca 1ıaocr ve-

l rcce{jiz. 
SON TELGRAF 

• • 
8 Eylül 

MELEK 
Mevsimi açıyor 

Kapılannı ilk açan sinema cMe

lek• oluyor. Yarın akşam orada Ga· 

bi Morle, Mari Glori ve Adre Lüge-

lan tu fılmde Marta Eggert ile J an 
Kipura beraber oynuyor ve şarkı 
söylüyorlar. 

cMeleka sinemasının en kuvvet1i 
filmlerinden birisi de Cin Harlov'un 
Klerk Gabl ile beraber yapmakta 
iken ölümü yüzünden yarıda bırak
tığı filmdir. ismi Saratoga olan bu 
filmin geri kalan kısmını, tıpkı Cin 
Harlov'a benziyen bir başka artist 
yapmıştı. Hakikaten şayanı dikkat 
bir film. 

Düşünmek lazım ki, ölen bir insa
nın, sahnede konuştuğunu, ayni 
insanın başladığı bir hareketi, bir 
başkasının tamamladığını görebile • 
ceğiz. 

• • 
9 Eylül 

SARAY 
Mevsime giriyor 

Kate de Nagy ile ..Jean Pıerre-Aumont·•seyaz Kadın 
Ticareti" filmi ile "lpek,,ln mevsimini açacakla,. 

1 
Yalnız bu iki film bütün bir mev

simi dolduracak mahiyettedirler. 

• • 
cSaray> sineması, ilk film olarak 

Gittn AJpar'ın güzel bir filmini ver
mektedir. İsmi cCasus Aşkh olan 
bu filmde, güzel sesli artistin ya -
nında Fransızların en iyi artistleri 

cGlorya• ismilc açılmış olan bu İs- ni göı eccğiz. Meselfı Jül Berri, Gabi 
tanbulun en yeni sineması, muhte • ıBasse, Jnn Gallaud, Larkc, Finali ve 
lif şahısların idarelerinde bulunduk- Konstan Remi. Hcyecnnlı bir film. 

tan şonra artık tam manasile bir mü- 1 cSaray> sinemasının bu mevsim 
essese halini almıştır ve yeni mcvsi- l içiiı getirdiği ve şimdiki filmlerin 

... 1Ql@! 
/ PEK 

listesini gördük. Geçen seneler nis
beten şöyle, böyle filmler gösteren 
bu müessese, bu sefer kuvvetli bir 

program ile karşımıza çıkıyor. Bun
ların içinde en şayanı dikkat olan
ları sayalım: 

Evvela, yeni bir artistin bir filmi 
var. Bu artist Fransızdır. İsmi Anni 

Verne'dir, meşhur Danyel Daryö'ye 
rakip olarak ortaya çıkarılmıştır. 
Danyel'in Amerikaya gidişi üzerine 
Fram;ızlar ona biı· hayli kızmışlar, 

Hususiyetlerini 
gösterecek 

cİpek.- sineması bu mevsim, geçen 
mevsım başlamış olduğu bir husu -
siyeti, kendine prensip olarak ka -: 
bul etmiş bir vaziyette kapılarını a
çacak. O da şu: Bütün büyük ve ha
reketli filmler, Türkçe sözlü olarak 
gösterilecek. 

Esasen Amerikan ve İngiliz film
lerinin büyük bir ekseriyeti sonra -
dan fransızca olarak sözlülendiril -
mekte ve bize öyle ,gönderilmekte -
dir. 

onun yerine bu yıldızı ortaya at - Cari Kuper, Marlen Ditrih ve Gre· 
mışlar, Anni Verne'yi evvelce de, ta Garbo aslında ingilizce sözlü film 
sessiz iken oynamış oltın Tnrakauova çeviriyorlar, onların seslerini değiş
flminde göreceğiz. tircrek fransızca konuşur bir vazi ~· 

Sonra, bütün İstanbulun sevdiği yettc buraya gönderiliyor. Bundan 
sonra bu artistlerin, cİpek. sinemaMari Bell dünyanın en meşhur e-

serlerinden olan c:La Garson - Erkek Slndn türkçc konuştuklarını dinli -
k d k veceğiz, göreceğiz. Doğrusu bu çok 
-ız> a oynıyaca . : . b' t bb" 

D h . .. ıyı ır eşe us. 
a a sonra, ltalyanın en guzel ve B d b k t k · d 

. . . . , un nn aş a c pc • sınemasın a en meşhur nrtıstı lza Mıranda yı Fer- ı· kf'l . 
1 

k , 
. . c pc ı m ~ m ıcr sene yapmıya a-

nan Gravey ıle beraber cNına Pet - d·-· b' "k' t" k f'l d 
ro\•nanın Yalanı. filminde görece - r~r ve:. ıgı ır 1 1 ur -çe 1 m e 
~. B . . k d t . . h f gorecegız. 
gız. u ısmı ay e mcnızı \'C a ıza- . . . .. 
mzda saklamanızı dileriz. İmdı, gelelım, bunlardan gayrı go-
D::ıha .. daha sonra Paula Vesesli, receğimiz filmlere: 

Gari Kupcıı, Edoiç Föyer, Piyer Ri- / :1~e~. ~.~p,ıl~rm~ ~Beyaz Kadın 
şar Vilm, ŞirJey Tempcl, Annabella, Tıcaı:tı~ ısımlı bır iılmlc açıyor. 
Greta Gnrbo Şarl Buaye ve akla ge- Bu fılmın knhrnmanları Knte de 

' ' N • · ı J p· • O 'd len, gelmiyen bir çok yıldızların aın ~ e an. 1).cr- ~on ur. Şa-

Sakary a Sinemasında göster:ıecek o lan "Günurı 
Ço c u Qunnda n müessir bir seh ne 

filmleri var. cKüçük Lord> kahra - - anı. dık.kııt bır fıl~. Bır zamanl~r 
manı Freddi Bartolomeo'un cCesur Cemıyetı Akvamı bıle meşgul ctmış 

bir mevzu. Kaptanı> bu aradadır . 
. k. b" "k f "l Bu filmden !ionra, cİpek. te türk-Bunlardan başka, ı ı uyu ı ın .. 1 .. 1 · .1 · r· ı 

1 
.. b'l 

Sun, 
ercıe .J 

ecqueııne France ıı ve Fernond G raveg-
~ ~bedi Senfoni ,, de 

nin oynadıkları cAzgın sevdalılar> 

filmini göreceğiz. 
İlk film olarak, bu kudrette bir 

filmile mevsime başladığına göre, 
cMelek. sinemasınm bu seneki prog
ramı bir hayli zengin olmak lazım
dır. Filhakika şöyle bir göz alınca 
cMelck• sinemasının bu mevsim g3s
tcreceği filmler arasında, sinema a
leminin en tanınmış yılc(ızlarının 
oynadıkları f ılmleri görüyoruz. Me
sela, son günlerin hadisesi şeklinde 
ortaya çıkan Robert Taylor'un, beş 
"filmi var. 

Robcrt Taylor, filmlerinden biri 
olan cBrodvey Melodi 1938. de Eli
nor Povel, bir başkası olan cLa dam 
o Kamelya. da da Greta Garbo ile 
oynamaktadır. Garbo'nun bundan 
başka Şarl Buaye ile oynadığı bir 
filmi var. Bu Kontes Valevska'dır. 
Şarl Buaye'nin cZehir. isimli bir 
başka filmi de var. 

Marlcn Ditrihi cÇıplak Melek• i
simli bir filmde yine cMelck. de gö
receğiz. Janet Mak Donald e;Leyiak
hır açarken . de, Siman Simon'u hem 

spor, hem sinema yıldızı, Sonya Hen· 
ni'yi, Anna Bella'nın Amerikada yap-

mış olduğu ilk film olan cSevda Ya
rışu nı da cMelekı> oynıyacak. 

Güzel ses meraklıları için de bir 
büyük film var. İsmi cLa Bohem> o~ 

me, geçirmiş olduğu tahavvülle • 
rin üzerine bir sünger çeker gibi, 

yeni bir renge boyanmış olarak gi
riyor. 

. d çe soz u eştırı mış ı m er gore ı e -var kı şunlar ır: · B · 
' . . . ceğız. unların arasında Garı Ku -

Meşhur cHınt l\1ezarh ıle Afrı - per'in oynadığı cMaceralar Kralı 
katla Roma zamanındaki cKartaca Buffalo Bil> ve meşhur iki komik 
muharebeleri>. (Devamı 6 ı n ;ı sayfadu ) 

'VJelek'te gösterilecek•Azgın Sevdalrıa r,, F il m i nde Gaby Morıay ile A nare Luguet 
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vazen: M. Süleyman Ç11pan 

1'erc0me ~• lktlbu hakkı ın•hfuıdur 

girmek 
hamamında değil, kumlukta 
soyunacak yer bulamazdı. 

Canı denize isterse .. 

Deniz bile 

Boş bir masa bulmak için etrafa 
bakınır. garsonlara seslenir, gar -
şonlar masadan masaya koşarken se
sini bıle duymaz, hatta oraya geldi
ğinin bıle farkında olmazlardı. 

Bu \'aziyct karşısında, Salih da -
kıkalarca ayakta durur, garsonlar, 
kendisinden sonra gelenlere hizmet 
ettığı, sandalye, masa bulduğu halde, 
aldırmaz, sinirlenmez, beklerdi. Ni
hayet garsonun biri görür; yanına 

yaklaşır, o da hemen sorardı: 
- Yahu bu ne kalabalık?. Yer 

No: 
13 

fa. 
- Mösyö Senter doktor aramıya 

gittiği zaman, yaralı ile başbaşa kal
dınız değil mi? 

Enkarnasyon başını eğdi. İstintak 
hakimi devam etti: 

- Bu arada ne oldu, bize söyler 
misiniz? 

hatta, kapıcıya, gidip ertesi gün al
ması için, emanet dairesinden aldığı 
numarayı bile vermişti. Fakat adam, 
gece yarısı odadan çıkıp gitmişti. 

Gittiğini gören yoktu. Giderken ma
sanın üzerinde, bir zarf içinde, oda 
kirasını bırakmak nezaketini de gös
termişti. Polis komiseri, yabancının - Hay hay. Mösyö Senter'in söy
bıraktığı eşya numarasını almış, fa- lediği veçhile karakola telefon et • 
kat bakar bakmaz, bunun eski ve tikten sonra yatak odasına dön • 
kullanılmış bir numara olduğunu an- düm. Tam bu esnada, Gerniko, Mös
lamıştı. yö Senter'e karşıki otele koşmasını 

Sentcr salondan çıkarken, içeri En- yalvarıyordu. 

karnasyon giriyordu. Genç kadının - Karşıdan ateş eden adamı gör-
yüzü, boyalarına rağmen sapsarı idi dünüz mü? 
Mösyö Volger, söze başladı: - Hayır. O zaman, ben müdahale 

Yarın 
Sinemalar 
Açılıyor 

( 5 inci sayfadan cleoam ) 

Olivcr Hardi, Stan Lorcl'nin film -
!eri var. Bir de cAsi Generalin son T f N 3 
emri> isimli film var ki, o da Gari ... ~ .. ~~~.~ ........ ~~! 6 Yazan: Celi1Cen9~.~ ............................................ ······· 
Kupcr'ln escrid:. • Don Fer nan do ispanyol denizcilerine ba ğırıgordıı: 

11 Eylül "Rüstemin kafasını koparana güz Venedik 
SA/( ARYA altını vereceğim !,, 

ettim. Mösyö Scntcr'c derhal gidip 
bir doktor aramasını söyledim. Ya
ralının baş ucuna geçip oturdum. 
Gözleri yarı aralıktı, güçlükle ne -
fes alıyordu. Ellerini göğsünün ü
zerine koymuştu. Üzerine doğru e
ğildim. Bana gayet hafif bir nefes
le Senter'in gidip gitmediğini sor -
du. Ona cevct!. dedim ve doktor ge
lene kadar, yarasına muvakkat bir 

dinlemiyordu. Çırpınmıya başlamış
tı. Muhakkak içki icmek istiyordu. 
Hatta bir aralık, müthiş bir gayret 
sarfcderek, dırseğinin üzerinde doğ-

ruldu, kalkıp bizzat içki arıyacaktı. 
O zaman razı oldum. Daha doğrusu 
razı olur gibi göründüm. Mösıili Sen

ter, biz salonda iken, kokteyl ha -

zırlamıştı. Benimki ve beklediğimiz 
dördüncü arkadaşının, yani Mösyö 

pansuman yapmama müsaade etme-
sini rica ettim. Başını salladı. Bir Per1onunki içilmemiş bir halde ma-
şeyler mırıldanmıya başladı. Ne de- sanın üzerinde duruyordu. Bunu bi
diğini anlayamıyordum. Bir an bu- liyordum. Yatak odasından geçtim, 

. ' . bu salona girdim. 
nu sayıklama zannettım. Kendine bı-
raz su içirmek istedim, fakat dişle- ! G~n~ kadın. böyle .~öy1~rken, .el ile 
rini açmak mümkün olmadı. geçtığı ycrlcrı de gosterıyordu . • 

Enkarnasyon sözlerinin butasına 
gelince, ayni sahneyi tekrar yaşıyor
muş gibi heyecanlandı \'e şöyle de -
vam etti: 

- Bardağı masanın üzerine bı -
raktığım zaman, Gerniko başını ha
fifçe bana çevirdi, yaklaşmamı söy
ledi. Yaklaştım, Zorla işitilir bir ses
le, bana, gidip biraz içki getirmemi 
söyledi. Bu halinde içki içmenin bir 
çılgınlık olacagını söyledim. Lakin 

- O halinde, diye devam etti, Gcr
niko'ya içki içirmek, onu, muhakkak 
surette öldürmek demekti. Bu iti -
barla, içinde kokteyl olan kadehi bo
şalttım, belki aldatabilirim, farkına 
varmaz ümidile, yalnız soda doldur
dum, döndüm, yatak odasına doğ -
ru yürüdüm. Fakat kapıya gelince 
durdum. Yatak boştu. Çarşaflar ye
re sarkmıştı. Yatağa doğru koştum. 

(Devamı var) 

, __ rs_t_a_n_b __ u_ı_K_o_m_u_ı_a_n_h_ğ_ı_ı_ıa_· _n_ıa_r .... • _ 
. . fi 

Ordu sıhhi ihtiyacı için sstın alınacak alat ve malzemenin cıns1• ti 
mıktarları ile muhvmn en kı}m<'ti ve ilk teminatları ile ihale saatler• 
münakasa şekil!cri eşa~ıda gösterilmiştir. ·~t 

Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görüleb•",. 
isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublan ile 2490 sayılı il 
nunun 2 ve 3 ünçü maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber itı~ 
saatindan en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Fındıklı 
Komutanlık satınalma komisyonuna vermeler. 115834,. 

• . . ""' Miktarı Muhammen ilk Te- ihale lhafe Mün~~~ 
tutarı minata günü saııti ~ 

Cinsi 

Ra"m~ 5000 11~ 572 2():9:37 15:30 l(;,,ı 

Muh. Alat 6 Çeşit t 199 90 18· 10.37 15 AÇ'~ 
Ahit 267 ,. 4354 327 lS.10·37 15,30 -
Oiyatermi 
ve 2 • 
Pandosta. 
Otoklav 3 " 

1320 99 

8500 638 

21-10.37 

21-10.37 

15 

15,30 

il. 
Muhabere 1. ci alayında biriktirilmiş olan tahminen 250 !lraba ı;., 

re açık arttırma ile satılac3ktır. ihalesi 20.Eylül-937 Pazartesi 'tı 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 151) liradır. isteklileri~, 
liralık ilk temin t makbuz veya mektuplan ile beraber belli günde '1" 
ti muayyenin:!e Fındıklıda kcmutanlık satmalma komicıyonuna gellll 
ri. "5835" 
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Balkan , Diniz Harbini -~ 
Niçin ve Nası~ Kaybettik~ 

ANADOlUDA SON TELGRAF 
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Harbin 20 nci dakikasinda 
niçin donanma yüzgeri etti? 

Tok.adoını 
Gü~elllğn 

Ne Hamidige, ne Rauf kaptan ortada yoktular, Bu şirin yurd köşesinde yeni birimar faaliyeti var 
J b b ..., k d T okat (Husu i) - Orta Amu!olu· 
uonanmamız as agagı açıyor u nun tarihi hır mazisine, eskı e· 

Am·ıraı gem·ıs·ı Barbarostan şu ·ışa- 1:~~~::ı::.~~~i=~:n~~!ı:;::.: 
tih tarafından zapt \'e teshir edılerek ret v •ı• d s -r'atle kaçın JCumhuriyC't dcvı·inc kadar metriık er 1 1 yor u : on su 1 z \'e münsi bırakılmış olan bu iirı? 
memleket, cidden az zamnnda c;o.r= 

[Mes' d. - -~--~~-- l . u ıye suı;arisi ş··kr·· Pala ı- terakki etmi~ ve giinden güne imar 
ızahatına dc•·am . d' ] u u. l . 1 l .... c ıyor. ve güze bına ar n süsknmi~ e bas • 
liarbın ~. . . lanmıştır. 

hC'nlrn· b' ırnuncı dakikası idi. Ce-- Tokat, yakın bir zamana kadar el 
dık A ı . ır atC'ş yağmuru altınday- dokunulmamıs, çh·i bile çakılmamış 
dırl.l- l?libral gemisi Barbarostan kal--n bir varlık gösterememiş mühim ,_ıi. 

.. ır işaret şu emri veriyordu· ~ Hiyet merkezlerimizden iken, Curn-
ı1ız- cl6 kerte iskeleye dümen kırı: 

.o dun her köşesinde tatbik edilen i -
""u .. >ernı'rl d .Al (}-> huriyetin feyiznak ilhamları, ) ur _ 

~)·e d.. Go-c.c ! ofa mar ve güze11eştirme sistemleri bu Tokat memleket hastanesı iskeı..... e onanmamız 16 kerte k - ı 

be lllcyd unıen kırmıya ve muhare- Cd f.. kasabaya da beyni ve gijzleri tatmin . ~. .. 
ı.iyeu .. anını terke başladı. Bu va- "'Y ,._ f:- d ek ·nsan n .. d k lb' .:ı llıgınde konfrrnns salonu, ray uze-
tf'rinı· ~ren Averof birden bütün a- e cc ·, ı ı ıçm e \·e a ınue 
-~· oarbaros .. . d . n ı. rr ~ ferah verfci manzarn1ar, güzel bına· !rinde müteharrik tiyatro dekoras -

lllışu. "Aw • uzenn c teksıf et- t kl · h · 
ıtıerrn 1 Jar vücudc getirilmiştir. yom1, e:m "ercce crın sa nenm 

Pallı yor d 1
• er müthiş tarrakalarla 

d. • enızde •rt·f 1 \ Cumhuri'"•ct hükumetinin k•.ıdretli arkasında bulunmak ve giyinmek \'e ı dirckı . su ı ı a arı gran· -r ~'1cola s ,, 
S<!liyord erııe yarışa çıkmış gibi yük· idarecilerinden, bütün bulunduğu hatta ha i ten g kcck tiymo sarı-
sında .B u.b Bu Yeni vaziyet karşı • muhitlerde müteaddit csukr bıra- atkarlarının '<.ıtması için altı oda -
C<:lc b' ar aros Amiralin ikinci ve a· karak ayrılan, halka kendisini. ne- dan miırckk p ba "'Olu a"n dairesi, 

ır ernri · t . . f'4 J J 

•- So nı esbıt ve ışaret etti: 0"el~os • 'ı- "'...::' zakcti tab'ı, iltüatile sevdiren Vali yukarı katta mu alc •• sa.onu \'"e mü· 

...... "' ~ aız gun urm.ı) ara . yoru mı~ a· teaddit odal<.1n olrın bu bina c-iddet 
YaziyH tehl'k · -""4 ~ ~, rak çalışmakta \le burayı asri bir h~- görtilmiy(' dcgcr bir abcserdir. 

<=dini"I ~ n sur'aUe Bog~aza teveccüh r;...J~ l ;~.-ı ... , :- • ~ F · Er d k ı 

lllıralin b 1 e ıfade ediyordu. A- B J..t. 
istık<ırn t~ enırini alır almaz Boğaz C l) J_ \\ line koymaktadır. P. rti binac::mm ö- MEMLEKET IIAST Al~ESİ 
. e ınde . ' " d k" ~ Cıdil e ond rıc ate başladık. Me- 9 \ nün e ı vasi Cumhuriyet meyda - i\kmI€kctın ıez)inatı sırasına 

takıp cıd· c, Mcs'udiye, Turgut onu -4.J.. + k.l'H, l nında ulu şef 40Atatürk, heykeli ka- girmis. tnm hukiımet konağının kar· 
<l< n geı· 'Yor, Barbaros da en arka • € ~ J,,,J, lı 1 1 sabaya çok büyük gtizcllık \• rmek-
rafındanıYordu. FilotıUa da iskele ta· /::" ~ J tedir. 
,, seyre i r k G H J ,,ordu A ş ıra etmiş bulunu· .lı.J. MODERN HALKEVİ Bİ. ,.ASI 

şısında inşa edilm~ el i yatnkh asri 

her tertibat \'e te::.isatı ve konforu 

havi, Sıhhi\ e Yekiılc:tinh projesı . tiıın..·. ncak vaziy.nt g·tt'k k'. { ' ı ı _,, İ 
""1Yor b'I '" ı ı çe 0 • ~ .J.ıU.L - - _..,,.. nşaatı bitmek üzere bulunan çok 

~un tarn 'isa~~~a B~rbaros A,·cro- j mükemmel, modern Halkevi binası tc\'fikan \'Ücude gctirılmiş olan 
Urtararn ı ateşınden kendisini müessese cmsDlsiz bir varlıktu·. 

bu 

ra n '"''Yordu N" Tokat kasabasına şirin ve gözleri 
Qatbar . ıtekim, biraz son- 1 h bl d 0 1 do a YOL FAALİYETİ 

sında fazıosun bu ateş kesafeti karşı- ı kinci Balkan deniz ar n e aman ı n nma- okşayıcı, insanı neş'elcndirici bir 
du ki, A~rhırpaI~ndığı anlaşılıyor· sının rlc'atı ve. harp vaz~y~tinl gö,teren k~o~t manzara bahşetmiştir. :Mıebzul suyu, Turhal şımendifor istaS)·o:nundan 

' 
Tokat vall51 F'alK Ergun 

yük ~lcr ba!;aracagına be: ruphc 

bırakm~mı,.tır. övlc z, ı mdıyon .. m 

h'"i. Tokad yakın bır ic;tıkbnlde g • 
~llc~t.k~c guzcllescc k r ı r <-e
hir halin' • le caktır. - l3arb al, şu ışareti verdirdi: [izahat: A Mecfdıye kruvazöru, C T':1rgud,B Mes udıye bol ağacı, nefis ça\'UŞ üztlmü. müte- elli kilometre kadar mesafede bulu-

taktır.. aros un Yerini Turgut ala- O Barbaros: E Psara, F Speçya, G Hıdra, H Averof, J. nevvi mahsulfıt ):etiştiren, tab·i ser· nan Tok .. da seyahat, yol m ınükeın- ........ E ............................ :···T ............ .. 
nu c . Yunan torpido filotillası: dönüşte : Al Mecidiye, BI rtutrul Sadr ek 

t<'nkis ~ ~ üzerine Turgut sür'atini Mes"udlye Cl Turgud, Dl Barbaros, K Mes'udi· vete malik olan Tokad ancak ba:-rı· meliyetindcn pek rahattır. Otomobil Bu gece (Suadıyf' P c.J) ~cı n r; -." 
llarbar~ lı; Barbaros ileriye gecti. yeye taarruz, Osmanlı torplao lloti118sı cı bir vali olan Faiz Ergunun himme- ve o~obü~ltr .bu m.~afeyi bir saa~e l(Bü~ükcda). pn c:mbe (Y{ ik ), 

:ıık'.a bcra~cstcn kendisini kurt~r- nır dururken o İskenderiyccfon: İşte bunu ancak Behlul Kaptanın tile günden güne yepyeni bir çehre a:abılmektedırlcr kı, bu da yolun ın· cuma (HeybElıc.dc). Tı) t.i"'ok. u·da 
ernın · · c>r bu sefer de 0 h ' göstermektedir. Başardığı esP.r1crin ti:zamına bir delildir. Cmr vilayet-

~·ora ıçın<! 'rur t .. .. ce en- 4'..- Buradayım .. • izahatı aydınlatacak ve tarih en ay. t t b 1 A 1. 6 YJ , 
ba u. /\Yni Zarngu duşmuş bulunu- Diye şifre veriyordu. Harnidiyc İs· dınlık bir notu Behliıl kaptandan a- başmda gelen Ha1ke\'lnin büyüklü- lerle mlilhakat yolları da ehemmi - s an u s ıvc n ı I ~· k M. h· 

ros'un anda Turgudun Bar k d · · d ·ı b 1J kt ğii, mükemmeliveti, dahili tertiba· yetli surette tamir edı·ıry· or. Bu su • kemcsindcn: ille . Yerini 1 . . - en crıyc yerme onanma ı e era- aca rr. ,, 
hers'. ~es'Udiye a. rnak ıçın Y.o~ k~ - ber bulunup da bu ikinci muhare - Ondan sonra yine, o harbe iştirak tının intizamını zil<rctmeden geçe- reUe münakalat.m ür'at \'e emniyet· Huriye tarafmd.:.n kiıcau ltadug<-
ki, bıkı Ce:rnide:ıbi;nesaf7 ı:ıbarıle beye iştirak etmiş olsaycı:, ~etice .. hiç e~i~ bu!u~an ve en mühim ,.a.zi!e- miyeceğim. Bu binanın emsaline le yapılması e::.babı temin olunuyor. da Knüp S nan mtthtılksı cııcmaz -
tı' d u esnada d" haylı a) 1rmıştı de böyle olmaz ve Haınıdıye duş • lerı uzcrıennc almış olanların ızah- hemen b!lc::ka "·erlerde tesadüf etme· ,.T ı· F · E b al d · çeşme sokak 23 num. rada T b k-e ?ı.t usman ·· d" . ı ~ J ~ a ı aız rgunun u s ıa a, ı . 
~er} es'uldiyey ın uç ıst~oye- ınan distroyerlerile harbcder, bıl - lanna devam edeceğiz. dim dersem mübalağa etmemiş olu- marcılıkta gösterdiği büyük varlık be Yurdu tcrzisı :!\fc:leıt gr mi Sıdı-
lir• f-t sancak kı e saldırc:ı. Dıstro- has.sa Barbaros da o akibete uğra • Onlar da şunlardır: ka IM?zdinde ıkcn h.: en ikmnetgi. 

1 <ıtle ·ı ç ornuzlun d kt . 1 rum. Bin kişiyi istiab edecek gEniş- ve kudretine şahit oluşum, daha bü-
i ti ı cıliyor . . "'uı:'uz an mazdı. Nihayet Hamidiye o. va e Amır~ Vasıf, Barbaros sÜ\·arisi belli olrnıyan koca ı A 'f aleybıne 
ı/~rlardı. En~ bızı tor?ıllemck gör.? en iyi bir kruvazördü. Jki on Remzi, Ikinci süvari Cevat, 1\-Lcidi- -. açılan boşa:1tn2 dcı\a dı:n dola ı 

1op~1 duk ve tek Yeca~Iı bır an Y~· beşlik, sekiz on ikilik topu vaıdı. ye tih:arisi :Muzaffer, Yarhisar SÜ· gönderiler.. dava istid m mucide-
ötl arırnızıa bu ~ar<!mız on beşlik Sür'ati de yirmi mildi. Hamidıye \ıarisi Nezir, Heyeti Sıhhiye Reisi 
tı~~ açrnaktı. N·dıs~oyerlcr üzcıiııe Yunan distroyerlerini pekalfı par -

1
Rus"uklu Hakkı, Dernc süvarisi Feh

~nk \'t>., Boğaza ı~e~ın: de öyle yap- çalar ve ana filonun harp kabiliye· mi ve sair kRptanlardır. 
hı b~ SekiJd ii n~cı!e kadar an • tini de dlişürebilircli. Bu zevatın beyanatlarını neşre • 
~letinine t:s.udı~e'yi düşman Ne yaZLk ki, birinci muharebeden derken sıra gözetmiy~~ğirnizi ev-
i;~ Pıllerınden k"Urta· sonra, ikinci ve kari neticeyi ala- ve!ce muhterem okuyucularımıza ar· 

torı~~e "alılındi . cak ikinci bir h:ırp yapılmadan Ha- zetmMik. 
il\ gu donG11 ' Osınanlı Impara- midiycnin korsanlık Yesilt>sfle sıvı- Beıki en sonda da okuyucularımız 
suagl(ıbiyct kanı;sı. acı ve.. feci bir sıp gjtmesi ve gelen sifrelerle donan- R uf Kaptanın .. diyeceklerini gaze· 
dı~ Vasat tar?ıi edıyordu. Barb::ıro- ~anın da şaşırhlmış olması bu ha- temizin yine bu sütunlarında bula .. 
ha'; isahttler y parçalanmıştı. Al· zin ve haksız magliıbiyeti donan • jcaklardır. 

P ar ' unan topçus ·ı · [S0"1 TELGRAF] )' asındaki unun ı n maya mal etti. .v , 

ti't>t~i bir ehf" .kısa ~safe içinde Hamidiyenın korsan gemisi olarax 11tımm-"".,"'""'"'""'n"'1""""'"'"""'""'"'"1111ıımııı 
'h. ~ sahip old ı~et ve lıyakat ifade- Akdenizde dolastığı sıralarda Amiral i t 4 uncü İcra Memurluğundan: 
... urgud usunu .. · d B h 11 lt<llh- un](,.. .. ~ostcrıyordu. Kondoriyotis'in Averof'u, Hamidi - Çaro:amba a eyceğiz ma a c ve 

-""'r" ~ guvertesınd-L· - · dd · d 46 I B h · -tu. ). .. ,"e salonu d CAJ su\•arı iyeyi takip ve avlam}ya memur et - ca esm e numara ı a rıye mu· 
Tokat Halkevl binası ~trhı 1~s Udiye a h~rap olmuş- . mesi belki bir ihtimaldi. Fakat, bu teka:di Ruştu Beyin evinde halen i· 

alav ı ldi, onun~ az .. ısabet alan iyi düşünen, ileri) i görcnleı için ha- kametgahı meçhul olan Sclamiye: -"""""'"""'""""' .. '"" .................... """"'""""'"ıı"-"ıı""'"ıı'". •111ıuıııuıım111111111111111111111111111111111111111111 
er~ tulumbası a guvertesindeki yal hudutlarını aşmıyan bir ihti - Fatihte Hoca Hayrettin mahalle - Kapall Zarf Eksiltme llinı 

b parçalanmıştı. ıa· sind~ Malta sokağında eski müker - ı 

~:a:ıkan içeriye kend'i:~fJMt't m~~iral Ramizin mağlübiyet hnk- :.er lrı6ı·numk afratlı üfç adrsanb1zahyemintli Liseler Alım Sahm komisyonundan· 
ti. li a it manev· 1zı a ı· kmdaki mütalc:ısına da: uç e ıvu u ara m an e er me -
"'·-· erkes rn" ıyat sıfıra inmiş- D y • dur re murabbama altı liradan 2033/2 sa-
v ~u utcessi h - ogı u .. 2h._.: lieıe, Yun r, erkcs me - Demf'k bir hakikati ifade etmek yılı arsaya 463 lira 50 kuruş ve 2033/3 
-~ı -.ı.. an topçusunu 'h' J 404 1. 22 k 

' , ı.vıt ~llYanı dikk . • n _va- olur. Fakat, bırakalım tarı . ın ~es- sayı ı arsaya ıra uruş ve 
~dığ ~Ph~in Yeni ;ttı \:e duş • uliycUeri hakkında yine tarıh huk - 2033/4 sa) ıh arsaya 701 lira 22 ku· 
~ ını ifade ecı· c cmanlar ka- münü versin. ruş lnymet takdir edilmiştir. Bu bap-

fü~ rıdlaıılı:yordu k"ıyordu. ta bir diyeceğiniz varsa ve yeniden 
ıtı· . ii~rn.. 1

' tam bir tuzak i- takdiri kıymet yapılmasını istediği -
~~ uş bulunuyorduk. Ha· Yarın n~ takd.~rde üç ~.n zarfında daire-

h~ı::':'-1dilli açıkla - mıze muracatla ıtırazmızı derme -
l)· ~erimden nnday:ım. Cep - M es'udiye süı:arisi Şükrü Pala- yan <:trneniz Ye masarifi tediye et-

dur::erı ~ifresi ateş çıktı, imdat!..> nın izahat ve beyanatı-burada bit- mc:niz Iiizumu icra ve iflas kanunu· 
dQ 

1
a nııyd1., C:rçek mi idi, uy - ti. nun 103 üncii rnnddcsi mucibince 

o s. . - .oilın . 
lla~ lfaınid' . ern. Fakat, ne Yarm bu sütunlarda yrne 0 taıafınıza tebliğ olunur. (935.1235). 
l\Jı:~ ları \'ek ıyenın bütün noktai harpte eıı müessir rolü oynryan 
.ılı\ 11iıe Çı~aatıeri hiçe sayarak ve mes'uliyctlcrin anaJıtarını e- İstanbul 6 ncı İcra Memurluğun -
,~u. ltauf lCa alınası buna sebep Zinde· bulunduran donaıımar.•n. dan; 
!tıfd lfae, Osnıanı Ptan o telgrafı çek- qe&ret memuru Behltll Kaptanın DairC'mizin 36/3567 sayılı dosya -
~(!yi kurtar~ ~onanrnasının Ha- beyanatını 11eşre ba§hyacağız. smda mahcuz ve paraya çevrilmesine 
IÜ?iiı Çıkınasına a endişesiJe Ak· Amiral Ramiz: karar \'erilen Singer dikiş makinesi 
~.~'3fne binh-v

1
.e bir tuzağa dü- _Hücum emrini verdim- ve halı ve karyola ve sair ev eşyası 

'lt b.ır._. ·~ ıce " · /9/3 b ç~. · --~ ~l arnıı olmuş de- Dedi. 9 7 pcr~em c giinü akşam sarıt 
dohu ~ Otıa ~a~afı bizzat kendisi Mcs'udiye süvarisi de: 16 d"n itibaren Yenikapıda Lfıngada 
)tı,. >oı .,., en İskenderı·ye v 'ld' Must:lla caddesinde (26) No. lı ha-"ll \ti h 9llp git . ye - en ı. 
ları \i atay1 \' m~se. en büyük Diyor. Rauf kaptan ise: nenin önünde satılacağından istek-
hi2: rn'":1~ne alnıı~ :es'uliyeti omuz- _ Görmedim. lilerin mezkıir gün ,.e saatte yerin· 

g Ub;.. . , enıektir Ç" k" H - · aret· veıi1di de ham bulunacak memuruna mü-·.relın " · un u, Demis. tir. ucum ış ı 
.. cıs• i · · çındc kıvra. mi, \'erilınedi mi?. racaHeri ilan olunur. (34663). 

17-9-1937 Tarih Cuma günü saat 11 de lstanbat Kültür Direktörlüğü 
binası içinde Liseler Muhasebecifiğiade toplanan Komisyonda 8389lira 
tahmin bedel içinde 600 Denhane lll"as1, 34 siyah yaıı tahtası ve 19 
yemek masası kapalı zaıf usume ek.Silmene konmuftur. 

Mukavele. Eksiltmenin Umumi ve fenni şartname ve resimleri ffe 
buna aid evrak al•&Dp sabm komisyaau katipliA-indfn görülüp öğrenilir. 

Muvakkat teminat 629 Lira 18 kuruştur. 

istekliler tcmiuttanm vaktioden ene! liseler malıt11ebftiliği vcza,e. 
sine yatırarak en u bq bin liralık bun:ı benzer Mobilye işi yapbğına 
dair lstazıbul Nafia Müd-;irlotw.den almıı •oıduklan vesılca ile ticaret 
oda11oın m yıll Yesika ve teminat makbuzu ile teklif mektuplarım 
kanana lı.,f\ID şıekikteeksillme saatinden bir saat evvel komisyon başkan· 
lr~ına mıkbt:& kar,dttanda Yermcleri iiıtmdar. (5786) 

.... 
Bölge Tahsil Üsküdar 

Direktörlüğünden: 
Huiııei maliyeJd aid olup bedeli sr.kiz taksitte öJenmek üzere 

lstaabul Mebaao AD Rızanın eıi Mtdilıaya 10760 lira bedel mnk3b:. 

lfnde ihale edilen Kadıköyünde Cafera~a mahaflt-sini'l Şifa sokağında 
kain 13 sayıh bina 6-123, 24 fira mütcrakin borç içi:ı tahsili em,•al ka
nununa tevfikan müzayedeye ft% ed lmi~tir. 

Jh:ıtei evveliyesi 20-9-937 Pazartesi güni s'.lat 14 de Kadıköy ka
zasa idare Heyetinde icra kıhnacaiıodan talip olanlarıaO '() 7.S pey ak· 
çelcrile birlikte mezkfır kaza kaymakamlığına müracaatları. "5687., 

ialevhin ikr;metg:hının m 

duğu mübaşir t~r. f.ndan ~<:nkn 

me~ruhattan anfo.,ı.mış ve m, hkc ~ 

mece de daya arzuhnUnin on gtin 
zarfında ce\·ap Yermek uze:re ve cm 

beş gün mürldetie ılanen tebiiğı:ı:c 

karar ,·erilmiş \'e nrzul , hn bır n\;s

hası da mahkeme dn anh .. esine t~
lik kılınmış oldu una~.. 9J7 2428 

numaralı dosyasına i :n urıh m 

ferdasından itili;.ren c gun iç.nele 

cevap ,.eTılmcSİ luzumu tebliğ ye. 

rinde olmak i.izere il n c unur. 

1356 Hicri 
Recep 

2 1 
1353 Rumi 
A~ustos 

28 
-------------------------

il 
1 

Y ıJ 1937, Ay 9, Gün ?.50, Hızır 12~ 

7 EylGI: 81111 

Aydının kurtulu~n 

-------------..,..----....,.------: 
Ya kitler Vasati Eıaal 

... d. ... el 

Güneş s 33 10 59 
Ôğle 12 12 5 38 
lkiıd 15 49 9 16 

1 
Akpıa 18 33 ll 00 ı 
Yatsı 20 09 1 34 

' Lnsak 3 49 9 1~ 

,,_ _______ ~ 
Müsabaka kuponu :36 

• • • • • • • • • • kliibU 

taraftarıyım. 

ADRES: 

• • • • .. . .. • 
• • • • • • • • • 
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HASAN TIRAŞ BIÇAÖI 
Türkiyeoin ve bütün dünyanın eu yüksek fıraı bıçağıdır. En güıel 

evsafa malik olup la\-eç çeliğinden yapılmıştır. Dört tarafında birer 
namara vardır ve her bir numara ile llakıl 5 defa yapmak müm
kündür. Bir adf!di 5, 10 adedi 30 kuru~tur. 

PASLANMAZ 

Ü fM1Ü 000 
ANl{ARA 

IHA~BUL· BEYoGLU 

t raş bıçağ 
Bir harikai san'attır. Senelerce iiuda bırakılsa bile kat'iyyen paslan· 

maz. Her g-ün tıraş olduktan ~onra silmeğe ve kurulamağa h cet bı· 
rakmaz. Yüksek evsafa ye meziyetlere maliktir. Bununla bir kere 
tıraş olanlar hayatlarının müddet ve devamınca başka bıçak istimal 
edemezler. 

1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 

HASAN TIRAŞ BIÇAGI, Fırçası, Tıraş Sa
bunu ve Kremi, Tıraş Pudra ve Kolonyası 

J 

R A D Y O L 1 N i\e 
Sabah ve akıam her 7emekten 

sonra mutlaka dişleriniıi 
fırçalaymır. 

Yemeklerin kmntıları, sılyanın 
ifraz ettiği mikroplar, dışardan 
alınan muzır mevad kar ıısında 
dişler ve diş etleri eğer müte ma• 
diyen temizlenmezse boı.ulmağa 
ve çürümeğe mahkümdur. Çü· 
rük dişler, mide ve harsak ihli· 
)atlarından zatürreeye kadar her 
nevi hastalığa yol açabilir. 

He mul.Y.DJ l.m ve 
her yemekten sonra, yahut hiç 
değilse günde 3 defa fırçalam:ık 

!!!!!!!!, _ _;şnrtile • • 

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Fatınanın Halil Redifte 539 lira 47 
kuruş alacağından dolayı hali tasfi-

1 

yede bulunan Su şirketinin Osmanlı 

Bankasında bulunan parası üzerine 
İstanbul 5 nci İcra Dairesince haciz 
ve tahsil olunduğundan bahisle bu 
baptaki icranın tehiri ve vaki mü -

dy.halenin ıneni talebiyle avukat İs
mail Ratib tarafından Şişlide Bo -
monti tramvay istasyonunda Ebe 

zevkin tamamını ikmal eden vasıtalıırdır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Kızı sokağında Valde apartmanında 

.. . . .... - . . ,· ~ . ' . :· ... " ' ... • 1 iSTiKLAL LiSESi Direktörlüğünden : 
ı - ilk, Orta ve Use kısımlarına aündüz ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydına başlanouştır • 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe müracı.at edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler bir an ev'lel müracaat 

t\tmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylulün onuncu gününe kadnr gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaJ• 

dını yeniletmelidir. Eski telebenin Eylülün onundan sonra müracaatları kabul edilmiyecektir, 
5 - Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünlr.me ve engel sınavları Eylülün birinde, di~er sınıfla

rın Eylülün yedisinde başlıyacakbr. 
6 - isteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız 1;ör.derilir. 

Adre~ : Sehvırit-1-,_cı Pnli., ka rak olu arkuı. Telefen 22534 

/ 1 Harici Askeri Kıtaatı! 
ilanları n---------------.,...----,, 

PATI ı - Pınarhisarın 517000 kilo kuru 
ot Demirköy alayının da 16000 kilo 
kuru otu. 

2 - Her ikisinin ihaleleri kapalı 

zarfla Vizede yapılacaktır. 
3 - Pmarhisarın olun muham -

men bedeli 18095 lira Demirköyün 
5040 liradır. 

4 - Pmarhisarm ilk teminatı 1358, 
Demirköyün 378 liradır. 

5 - İhaleleri ayrı ayrı 18 Evlul 937 
cumartesi günü saat 11 de. 

6 - Şartnamelerini görmek iste -
yenlere her gün Vize Satınalma Ko· 
misyonunda gösterilmektedir. c347. 

c5766o 

* Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 
1400,000 kilo yulafı kapalı zad usu- · 
iliyle eksiltmeye 1<0nulmuştu:. 7a~~: 
namesi Konyada Levazım a.mırlıgı 

! İstanbul Ankarada Levazım amir -
likleri Satınalma Komisyonlarmda
dır. İstekliler şartnameyi komisyon-

1 
larda okuyabılırler. İşbu 400,000 kilo 
yulafın muhammen tutarı 17800 li-

1 radır. Şartnamesindeki ' o 25 miktar 
fazlası da dahil olduğu halde ilk te· 
minatı 1668 lira 75 kuruştur. Eksilt-

Antivirüsle tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının araıındaki kaşıntılar, 

1 dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş 

1

1 yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en ~mın bir surette tem in ede 1 Şark ispençiyari LAboratuvar1, ISTAt.BUL , SONBAHAR GELOlf 

Elbiseye dair ihtiyaçlarmızı tlmdiden 
Galata'da meşhur 

BÜ YÜK ELBiSE MAGAZAS&NDA 
Her yerden UCUZ ve TEMINA TLI 

alabilirsiniz. 
Şu cetvclcien bir fikir edinebilirsiniz : 

L• J AJ S K . d oturan Halil Redif aleyhine 937/1783 
ıse er ım atım omısyonun an: sayısile açılan davadan, dava arzuhal 

! me 21 Eylul 937 tarihine tesadüf eden 
salı günü snat 15 tc komisyonda Le
vazım fımirlıği Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. İstekliler 21/9/ 
937 salı günü saat 14 de kadar tek
lif mektuplarını Konyada Levazım 
amirliği Satınalma Komisyon baş

kanlığına verecek veyahut göndere
ceklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar alın-

ERKEKLERE: 
PARDESÜLER 
PARDESÜLER 

Janr ~ n~le 
Empermeabl 

gabardin · 

13 Liradan itibaren 
Yakacağıa Cinsi Mrktarı Beherinin ilk lemi· EkCJiltmenin Eksi:tmenin 

Tahmio nalı yapılacağı gün şekli 
bedeli ve sa Jti. 
Kuruş S. Lira K. 

Kok Kömıirü 483 Ton 1900 688.28 20-9-937 Pazrır· 
tcsi saat 15 de Kapalı 

Tüvenan 280 Ton 1300 273 20.9.937 Pazar· 
t~si saat 15.30da Açık 

Mangal Komüru 17730 Kı,o 4,50 59.84 2J-9-937 Pazar-
tesi sant 14 de :l\Çlk 

20-9-937 Par.ar .. 
te<ıri saat 14,30 da Açık 

Komisyonumuıa bağlı Gündüzlü Li'e ve Orta okulların Mi\yıs 938 
sonuna kadar ihtiyact olan yukarıda cins, miklar, muhammen bedeli 
ilk teminaı, e ksiltme gün ve saatteri hizalarında yazıi l yakacaklar 
yanlarında göste rilen şekilde eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme lstan bul Kültür D:rektörlüğü binası içinde toplanan Ko
misyond~ yapılac1ktrr. 

isteklilerin şartr.amelC"rdeki yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret 
odasının yeni yıl ve<ırika ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte 
eksiltmelere geln eteri ve kapnlı zarfların da eksiltmeden bir saat evvel 
Kc.mis:ron başkanlı~ına tediyeleri \'e şartnameleri görmek üzere ko· 
misyon H. şknnlı~ına müracaatları. "5778., 

Türk Hava Kurumu 

BOY OK -PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 - Eylül - 937 dedir. 
Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
100000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 - Eylul .. 937 

günü akşamına kadar biletini de
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde. 

sureti müddaaleyhe gönderilmiş ise 
de mumailcyhin mezkur adresi ter
kcttiği ve halen adresi meçhul bu -
Junduğu cihetle tebliğ edilmeden 

danleyhe bir ny mühlet verilmesine 

ve saatte mahkemede hazır bulun -

madığı veya bir vekil göndermediği 
takdirde hakkında gıyap kar arı ve-

mıyacaktır. S:ıat ayarı kolordu daire 
saatile yapılacaktır. 2·190 sayılı ka
nunun hükümlerine \•e bilhassu 32 
maddesine uygun olmayan mektup· 
!arın sahipleri eksiltmeye iştirak,. et
tirilmiyecektir. c350 c5838•. 

* Konyadaki kltaatın ihtiyacı olnn 
500000 kilo yulaf kapalı zarf usu · 
liylc eksiltmeye konulmuştur. Şart
namesi Konyada Levazım amirliği 

rilcceği ve gıyabında muhakeme ya- İstanbul, Ankar::ıda Levazım amir -
pılacağı ve bu baptaki davetiye ve tikleri Satınalma Komisyonlarında
arzuhal sureti de mahkeme duva- dır. tstekliler şartnameyi komisyon
rına asıldığı ilan olunur. (34664). jıarda okuyabilirler. tşbu 500,000 kilo 

! yulafın muhammen tutarı 22250 li
Tr k 11Jm'de •••lllı!!!l ~radır. Şartnamesindeki % 25 mik . 

PANORAMA ı tar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2085 lira 9-l kuruştur. Ek . 

Bahçesinde 

SÜNNET OüGüNO 
siltmı> 21/9/937 tarihine tesadiif eden 
~8alı giinü saat 15,30 da Konyada Le
vazıır. amirli~i Satınalma Komisyo-

. mıııda vapılar.oktır. İstekhler 21/9/ 
937 salı günü saat 14,30 a kadar tek-

18 1/2 " " 

l\IUŞ \~I BALAR Her renkte 11 1/ 2 
TRENÇKOTLAR Üç katil 15 1/2 

KADINLAR.A: 
MANTOLAR Yünlıi 10 1/2 

PARDESÜLER Gab~rdin 15 1/2 
~l UŞAUBALA R Her renkte 10 1/.'Z 

" u 

,, 
·~ 
"' 

B 
1 

ipekli 
?\I UŞA~I ALAR h kt 

2 
~ e:- ren e ~ 

ÇOCUKLAR 

,, 
A: 

PARDESÜLER Gabardin 7 
" MUŞAMUALAR Her renkte 6 1/ 2 .. 

" 
" 
,,, 

" 
" 
,, 

• .. 
Erkeklere en iyi kumatlardan iki prova il• 

ISMARLAMA KOSTÜMLER 28 112 

Haftahk ve aylak tediyatla 
dahi muamele vardır. 

Galat~'da EKSE~SYOR mağazasında 

10 Eyrüf Cuma gününe lif-mektuolarını Konyada Levazım 
l - • • amirliği Satın lına Komisyonu Baş- ı Arttırma, Eksiltme ve 

•ıe~lr edllmıştır.• kanlı'fına verecek vevahut ,görıdere- Komisyonu ianları 

1 
_ -:---:J lcekler.dir. B·ı saatten sonrll verilen 

1----------~~-.. ----~-~--·~--~~~;., Askerı fabrıkalar l ~·eyahut gönderilen mektuplar alın· Alınacak maddenin Muhammen Muvakkat ihale Eksiltoı' 

Üniversite Pazarb1' 

IJAnları mıvacaktır. Saat ayan Kolordu Da- ismi bedeli teminat R"Ünü ~ 
•2•7•/9•/•1•93_7_p-az·a-ı·-tc·s-i günü saat 15 ire saatıle vapılacaktır. 2490 sayılı Ecza 10280 771 saat : 15 kapalı ssf 

te kapalı zarfla ihale edileceği An- konunun hükümlerine \"e bilhnssa 32 23-9· 1937 
dd · ı kt Alat 11:'~0 135 saat: 15,30 • karada Ulus ve İstanbuldıı Cümhuı i- ma esme uygun ° ınıyan m,., • up- ıtdl" 

l h . 1 · k ·ıı · t· k t 23-9-1937 Açık eksi ., '-'et gazetelerinde 5-7-9-11 ve izmirde arın sa ıp erı e sı meve ış ıra· e - •"' 
" ı· ·1 · kt" 3r.:3 5839 Üniversite Fen Fakültesi Enstitü ve Laboratuvarlarına alı !!ıtC • Anadolu gazetesinde 5, 7, 10, 12 ag~us- ırı mıyecc ır. c iJ • « • . r" 

olan ecza ile alat Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üze 
tos 1937 günlerinde ilan edilen bir 11- )'Ukarda yazılı günlerde ayrı &)'rı eksiltmeye konulmuştur. f .. 
adet Buhar lokomotifinin şartname- Sh astaki Birlikler it_;in kapalı zarf- Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgf'ler ile ecza işine ait zıı;" 
siı:ıdc: değisiklık yapılmasına lüzum la eksiltmeye konulmuş ve ihale gü- ıarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Rekt5~ .. 
görüldüğünden mezkur günlerde çı- nü istekli çıkmadığından bir ay zar- lüğe vernıiş olmaları lazımdır. Şartname ve Jiste!er hergün Rekl 
kan ilanlar füikümsüzdü.r. (5887. fında p:ızarlıkla ihalesine karar ve- lükde görülür. (5954) _..../ 
-------------- rilmi~ olan 110000 kilo sığır eti 14 

Adalar Sulh İcra Dairesinden: EylUl 937 salı günü saat 11 de pa- inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünde": 
Büyükadada Karanfil mahallesin- zarlıkla ihale edılccektir. Bedeli 1 ı 1 d ıırıa~ 

Bilumum spirto Bayilerinin nhisarlar daresio en ruhsat a Uf 
de eski Hekim, yeni Snkarya soka - 16500 lira ve ilk teminatı 1237 lira mecbur olduklan kanunda yazılı ve muayyen fiaUa fazlasına !'ar 
ğınd~ 8 No. lı evde iken clycvm ika- , 50 kuruştur. Şartnamesi her gün Si- yapmaları da yasak bulunduğu ve 1·6-937 tarihinden itibaren. ~ tO 
mctgahı meçhul Kostantin kızı Ka- vasta Komisyonda görulebilir. İstek- müdürlüğümüzden ispirtolu içki beyyiye tezkeresi alanlara ıs? urı~ 
tinaya. liler ticaret odasında kayıtlı olduk- satmak için de aynı tezkere ile ruhsat verilmekte olduğu halde .ın J. 
Şahap ve Abdülvahapla şayian larına dair vesika ve ilk teminat mak- hasıran ispirto satan diğer eşhasın idaremizden ruhsat tezkeresı ~,. 

ve müştereken mutasarrıf olduğu _ buzlarile ihale gün ve saatinde Si- madıkları ve muayyen fiattan fazlasına ispirto sattıkları görülmekte 1,r 
Böyle tezkeresiz veya muayyen fiattan fazlasına ispirto sataP nuz Büyükadada Karanfil mahallesi vasta Tüm Satınalma Komisyonun-

6 
~ 

hakkında kanun ahkamının tatbik olunacağı ilan olunur. "593 "_.,,,,,,,,,,,,, eski Hekim, yeni Sakarya sokağında da hazır bulunmaları. c379• c594!h. -
8 No, l ı evin gayri kabili. taksim ol- , * 

U ki hakkı sakıt olur. 
duğundan açık arttırma ile satılarak · 1 - P. Hisar Top alayının 745 ton 
Şuyuun izalesi hakkınca sözü geçen kuru o!u. 
Şahap ve Abdülvahabın aleyhinize 2 - ihalesi pazarlık suretile Vize. 
açtıkları davanın cari rluruşması ne- qe yapılacaktır. . 

r' -ar: HORHORNl-1 
Eminönü Eczanesi yanında has
talarım kabul eder. Tel: 24131 -

, Deşçi 

Hacer Nuri Ergun 
Pazardan maada hergün saat 
8-12 ve 14-18 arasında sayın 
hastalarını kabul eder. 
htanbııl: Ank ra caddesi 

Vilayet kar.şısı Hntman 

• ticesindc müddeabih evin kabiliyc- 3 - Kuru otun muhammen bedelı 
ı ..... f Kımyager .... "ı ti taksimiycsi olmadığından açık art- 52l50 liradır. 
ı H •• dd• ı tırma ile, satılar?k şuyuun izalesine 4 - Kuru otun ılk teminatı 3912 
: USame 10 ı karar verilmiştir. İşbu ilan neşrinin liradır. 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı erı.esi gününden muteber olmak üze- 5 - İhalesi 14 eylül 937 salı günü 
ı " ı hl ı E ı saat 15 te yapılacaktır. 
: 

oi umum ta i at. minönü Emlak ı lf.! ~beş gün zarfında temyizi dava 
E k . 6 - Şartnamevi görmek istiyen -

Sahip ve Ba§ Muharriri: 

Etem tzzet BENİCE 

Neşriyat t:e Yazı işleri Müdürü: 

t. S. ADAM 

ı \'e ytam Ban ası karşısında ı etmediğiniz takdırdc hüküm kesbi 
izzet Bey Hanı. kat'iy~t edeceği tebliğ makamına k.a- lere her gün Vize Satınalma Komis- ı---------------

ı.. ı Y.onunda gbstcrilmcktcdir. c380. Basıldığı yer: Ebiizziya Matbaası 
--- ;ıp. , Np. ~7 

........................ im olmak üzere ilan olunur. (34671) 

---- c5950t 


