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PElf En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

AÇIK 
SÖZ 

ltalya, Sovyetlerin ikinci notasına cevap vermeyince 

K ont C fan o v e Litvino f 

Gerginlik artık son 
dereceye vardı 

ita/ya da, Almanya da Akdeniz 
konferansına iştirak etmiyorlar 

-
Vekiller 
Bu akşam 
Toplanacak 
Bugün Hariciye, İktısat Vekil

lerinden gayri bütün vekiller An
karaya dönmüş olacaklardır. İz
mirde tetkikler yapan Başı:eki -
limiz ismet fnönü ile Maarif Ve
kili de bugün Ankaraya dönecek
lerdir. 

Akdeniz Konferansının yarın 

öğleden sonra Cenevre veya !s
viçrede Niyoıı şehrinde toplan • 
ması mulıarrer olduğu cihetle Ve· 
killet heyetinin bu akşam lnönü
ııün başkanlığında mühim bir top
lantı yapacayı ve bu konferansa 
iştirak edecek olan murahhas 1ıe
yetimize verilecek talimatı tes

bit edeceği anlaşılmaktadır. Ve
killer heyeti bundan başka, bu 
toplantıda Akdeniz emniyetini, 
son siyasi hadiseleri de görüşe -

Berlin, 9 (A.A.) - Japon İmpara -
1 torunun kardeşi Prens Şişibu, üç gün 
kalmak üzere dün akşam Berline gel· 
mişlir. 

Tok~o, 9 (A.A.) - Gazeteler, 'Ro -
rnadan almış oldukları bir haberi nPi
retmektedirler. Bu haber de, İta! • 
~a'nın Japonya ile Almanya arasın
Ça mün'akit komünizm aleyhtarlığı 
misakına iştirake karar vermiş ol -
auğlL lJildirilmektedir. Prens Şişi bu ve refikası 

Akıl Hıfzıssıhhası kongresinde 
Kısırlaştırma işinde 

Almanlar yalnız kaldı 
Doktor F ahrettin Kerim beynel

milel komiteye seçildi 
cektir. • ~ 

--- ------~------------· t Rodos önünde bir · ingiliz 
(Yazııı 2 icnl Hg/amızda) Temmuzun 18 inde Pariste topla

' nan İkinci Beynelmilel Akıl Hıfzıs
sıhhası Kongresinde İstanbul Üni -
versitesini temsil eden Tıb Fakül -
tesi profesörlerinden Fahrettin Ke
rim Kökay ve Mazhar Osman şehrı
mize dönmüşlerdir. Kongrede çok 
mühim meseleler mevzubahs olmuş
tur. fetrol gemisinide çevirdiler 

"!"lerikan bahriyesi de Akde- 1 Arap vahdeti 

lll~de hazır Olmaya Çağırlldl Konferansı 
Mısır Başvekilinin 
Filistine bir dersi 

' - - Ege denizinde, Çanakkale ağzında 
ve Yunan adaları civarında meçhul 
bir tahtelbahirin son günlerde dol
aşmış olduğu sabit olmuştur. Bu tah
telbahir evvelki gün Sokony Vakum 
şirketine ait 4425 tonluk Pegosus 
petrol gemisini çevirmiştir. Bu gemi 
İstanbuldan kalkarak Boğazdan çık
mış, İskenderiyeye gitmek üzere Ro
dos önüne gelmişti. Birdenbire kar
şısına ne milletten olduğu anlaşıla
mıyan bir tahtelbahir çıkmış ve va
puru tevkif etmiştir. Ancak içindeki 
malın nereye gittiğini öğrenince tah
telbahir çekilmiş ve vapura yol ver
miştir. 

• • ~ B ir n a k!lye gemi s ine ateş... 1 Vaşington, 9 (A.A.) - Amerika 
Bahriye dairesi, Akdenizde sefer ya-

l pan gemilere karşı vukubulan taar -

ın a n Ya da le ş t 1• r aA k ruzlar dolayısile Amerikan ticaret 
gemilerini müteyakkız bulunmıya Ad davet etmiştir. Bu ihtar, Bahriye 

Buut, 9 (A.A.) - Filistinin tak
simıne karşı Arap vahdeti konferan
sı, Filistin, Irak, Lübnan, Mısır ve 
Maveraüşşeria mümessillerinin hu
zurile açılmıştır. 

~ eın. .., . . bı· ıdı· rdı· dairesinin Hidrografi bürosunun her ıyecegını gün radyo ile neşretmekle olduğu 4 / bülten vasıtasile yapılmıştır. Bu bü- N ahas Paşa 
'1tan ro, hava şartları, ayisberglerin mev- Filistin Müftüsünün riyasetindeki 

S YQ 'Ve ita/ya iştirak etme- cudiye'.i.: .. ila gibi haberleri vermek Komite tarafından Mısır Başvekili e dah • k vazıfesını ıfa etmektedir. Nahas Paşaya bir mektup gönderil-
l-i'tıre .._ f 0n f erans akdedilecek Ha~~ci:e N.eza~eti er.kanı, bu ihta- miş ve paşanın Arapla rın halini gör-

llırı t; ıı...,rg, 9 rın hükumetın sıyasetınde her han- mek üzere Filistine gelme&i rica cdil-
lııırı ııYon içtıına~A.A.) - Almanya- nın iştirak etmemeğe karar verme - gi tebeddül vukua gelmiş olduğu ma- mışti. Nahas Paşa Filistindekı bo -
clerııınotaya Verd·-~ daveti mutazam- !eri takdirinde dahi konferansın top- nasını tazammun etmemekte bulun- ğazlaşma ve tedhiş devam ettikçe o-
daı ıştır » ıgı cevap dün g" 1 1• 1 • k b duğunu ve bu siyasetin İspanyol li- raya a.iremiyeceg·ı'nı· bı.ldır' miş ve ila"-ıaıe "' · ou cev • on- anması azım ge ecegi açı ça eyan ,. 

b 
il.Iın "'Oınıtesine agP.• dAdemi Mü • edilmekte idi. ~dan~arınınbeablokasını tanımamakta ve et'l'hışlir: 

ır ta an .tııalu 0 ? , !!rilmfitir. İNGİLTERENİN KARARI 0 ugunu yan etmektedirler. B. cBiz de kurtuluş mücadelesi yap-
lar Itıın;ı1ı( .~l4 · · - • · Hull, Matbuat Konferansında İta! - tık. ~'akat asla kan dökmedik .• 
htıi ılıtı\'~·eı l{l!ız_ı., an v .va~, Londra, 9 (A.A.) - Kabinenin iç- yan, Sovyet buhranı hakkında rnüta-

rn~c ı.~ ·~ · ·~ - timaında nazırların, Fransa ve İn- 1 b d · t' i F k l\ıa ınu. '"'P "'~ll'!ll ın he- ea eyanın an ım ına etmiş, akat • ran onun kardeşi 
ları 8 1'rıafilı .. ~$d~ mu~dlıcti~ giltere hükumetlerinin Nyon'da ya- vaziyeti dikkatle takip etmekte oldu· Nurenb<>rg, 9 (AA.) _ General 

trıe1-. · ıyı ma'fo:.' .• ...., • -~: pacakları teklifleri tasvip etmiş ol -'"'fılctn' ;.
1
:;,!!',," atJ~l.makta.:p- ğunu beyan ve tehlikeli diye tavsif Frankonun kardeşi Miralay Franco, 

' .,. ... nm '< • ~ dukları zannedilmektedir. ·• · Akd 1 - .' cıYP. .,.ve, İtal"a- ettıgı eniz seferleri şeraitine tel- dün ak~am Münihten buraya gel _ 
;ı' ' (Devamı 2 inci salıifede) j m·h t · ı· t · ,,. '- , ~ .• _ i e mış ır. nıış ır .. ... , .. " .f-~ı 

19ro fesör coKtor F ahrettin 

Kerim Gökay 

Kongreye 42 millet iştirak etmiş 
ve Fransa Reisi Cumhurunun hi -
mayesinde toplanmış, sıhhat nazırı 

tarafından açılmıştır. Muhtelif me
seleler ve bilhassa zihin hıfzıssıhhası 
mekteplerde akıl hıfzıssıhhası, kı -
sırlaştırma ve ırk hıfzıssıhhası. u
yuşturucu zehirlere karşı mücadele 
meselesi, şehir ve köylerde akıl hıf
zıssıhhası işleri konuşulmuştur. ir
siyet ve bünyenin akıl hastalıkla -
rırida ehemmiyeti, entani hastalık -
Zarda korunma meselesi, sosyal a
millerin akıl hastalıklarının husu -
!ünde tesiri ve intihar neşriyatını 
yasak eden kanunun tesiri üzerin -
de Profesör Fayrettin Kerim tara -
fıncan dört mühim tebliğ yapılmış

(Devamı 2 ınci sahifede) 
oıııııuıı1111 1 11111111111 1 111u11111111ıııtıııınıı111111111t11111111uu1111111111•111u111uııııı ı 111111111ıuıı111111111111ııııııııt11ııııuıuııı1ııııııuuınt• 

Bir torpil ve .. Top ateşi 
Batan bir Sovyet gemisi Efradı 

ilmanımıza geldiler 
Son defa Yunan sularında batırılan kalacaklar ve Odesadan gelecek bir 

Sovyet bandıralı Blagoyef vapuru - vapurla Rusyaya döneceklerdir. 
nun 38 kişiden ibaret kurtulan mü - Kendilerile görü§~n bir muhar -
rettebatı bu sabah bir Fransız va - ririmize mürettebat demiştir kı: 
purile limanımıza getirilmişlerdir. - Sahilden 15 mil mesafede iken 
Bunlar şehrimizde bir hafta kadar (Devamı 2 •nci sahifede ) 
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Büyü~ 
Tefrikamız 

Ziya Şakirin 
En son eseri 

Yarın 
Başlıyor Ziya Şa kir 
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ITIBBİ BAHiSLER Yazan t 1 
lıı.a. Şü krll 

Ak•el _ 

Modern ırk 

S on zamanlarda bütün kültürü 
yüksek memleketleri yakındnn 

alakadar eden işlerden biri de ırk 

Jnfzıssıhhasıdır. Çok derin ıhüyaç
ların doğurttuğu bı1 yeni c reyanın 
nasıl inkişaf ettigini, ne gibi gayeler 
takip ettiğini tetkik cdcr .. ek görürüz 
ki, her millette nesli korumak psi
koloj i~ı pek eski bfr tarihe maliktir. 

Eski Yunan tarihinde Ispartalılar, 
cıhz çocukları yDk etmek adetinde 
ıdilc.ı. Bunun bir başka şeklini Arap 
~·ırihinde de buluyoruz. Bunlar, sa· 
de cılız çocukları degıl, bilhassa kız 
çocuklarını hakir görü,> orlardı. Hal
bub, nesil ve ırk inkt f ı bakımın
dan tamamen yanlış olan bu haı e -
k t Arap ırkına cok p. halıYa mal 
olmuştur. 

Bugünku ıt k cereyan fon ı) tce 
gosterdi ki, nesil yıikselm.csınde en 
ınuhım rolü k dsn o n kt.adır. 
kU\ vctlı dol, h yd n V\: l kuv
vetlı anadan g i or. B b nm ıri 

bur d ik ci ft lı) or Çünki.i 
çoc ı u dokuz ay karnında ta ıy k 
k rnJ be!: n, d rurduktan nr:ı 

t ~ ren anadır. n pehbv n 
)et ırm kle t nmmı ol n i 
Turk koylerjndc bu k y!iy t halk ta
l'. fı d n pekalii bilinm ktcdir. O -
1 r ivi bir pehlivanın yalnız pch i
v:ın bir babadan dcğlJ, f t kuv -
' tli bir anad n do bil c i kn
n id.ı ler. Gayet basit pr tak t crube
J rin do~urduğu bu h Jk bılgt ıni 

modern ilım Cf"'rcyanları tamamil'"' 
t y d etmektedir. Kuvvetli anadan 
maY..E.'.lt, al yanaklı, · num bir krıdın 
demek dcgıldir; vücudü h kim me
zürlt>rine uygun, spor yapım \ yn 
\'llcudıle çalışan, kafasını işleten ka
dın dem ktir. 

Bundan modaya uycıcağım dıye bir 
deri bir kemik kalan, açlıktan pcri
san bir hal gclen sözde ince, fa
kat hakikatte sı ka, zavallı bir takım 
kadınlar anlaşılmamalıdır. 

Tıp, birçok hastalıklarda verase
tin oynadıgı rolleri meydana çıkarır
ken bir taraftan da bunların önüne 
geçmek carelcrini ara~tırmJştır. Ba
zı · katlıkların ana, babadan e\'la
da geçtigi tahakkuk etmiştir. Şu hal
de bunlara karşı ilk hatıra gelen ça
re, bbyl ann ba'banın ncsıl )'eti tir
mcmesidir. Yani bir nevi profilak i 
çarcsı. Nitekim n son veremic mü
c. dde; mütereddi ruhlu çocuklarla 
rnu<'ndcledc profilak i kcy!ıyctinc 

dayanmaktadır. Bir tar. ftan sakat 
insan nesıllerinin önüne g ÇJlmiyc 
çalı ılırken, diğe>r taraftan da m v
cut kusurluları imkan oldu u kadar 
düzeltme çareleı ine başvuruluyor. 
Kusurluların kültür fizik ılc dü

zcldıklerine bir misal olmak üzere 
İngiJt re~ i elcı alalım: ~·üzlcrcc ene 
C'V'l.'<"l İngiliz ırlunın ekserisini tehdit 
eden kemık hastalıkları bugün bir 
hikfıyC' halini almıstır. Bunun önü
n kültür !izlk ile geçm~leı dir. İn
gıliz millcU, kendine bas bir sjst<>m 
ve nerji ile biç bıkmadan ve ) J) -

mnc1ım kuçUk y~tan başlayarak tıb

bi \:€' ilmi bir sistem dahilinde id ~ 
mantara ehemmiyet verip 1rk1nı 
yükseltmek imkfü11nı elde etmi tir. 

Bugün, İngilizler kadar spor zıhni
)<>tmi hazmetmi~ millet hemen yok 
gıbıdir. Bu da gösteriyor ki, b:ı?..ı ku
surlar bilfiil çah.malarla gid riH -
yor. 

hı/ zıssılıhası 
B;zde her sene yapılım idman bay

ramları münasebetile bir muhanir 
gazetelerden birinde şu _şekilde bir 
mütalca ileri suruyordu : 

.Kızlarızın ekserisi, bu kadar 
çalışmalara rağmen sporcu vücudü
nc malik değ.ıldirler. bu hazırlıklar 
sri bir gün için mi yapılıyor? E~aslı 
çalıŞJlmıyor mu? .. 
Mılli bir düşünce ile yazılan bu 

fikirleri takdirle karşıladım, fakat 
biJ: hekim sıfatile .sakat bir esn da· 
yandığını da söylemek isterim : 

Kültür fiziklerden uzviyetin etti
gi :istıfadeler oyle birkaç senede 
kendini gdsteremez, bilakis uzun se
neler mütevakkıftır. Bir istikbal, 
bir nesil isidir. Bazı A\ rupa memlc
kctl!.'unde gördüğiimi.ız binlerce diız
gün vüeutlü gençler, uzun zaman
danberi devam edip gelen kültür fi
zık cereyanları neticesidır. Biz İS<?, 

bu ic;e yenı ba l dık. Henüz m ,usi 
kısa ol n bir ki.ıltür fizlk çalı ma -
sınd n f zlıı. bir şey lbekienemcz. 
Yüzlerce cocuğun hır kumanda nl· 
tında baıckct tmesi idm om b.r 
ıhtiyaç olduğunu kavraması, yarın

ki nesil için çok h.a:prlı ve um·tlı bJr 
işarettir. 

Veraset yo!He ne~ilden ne.sile ge
cen s;ıkotlıklnrın önüne geçmek i~in 
böyle klmselerın dölüne mani ol • 
mak k yfiyeti pratikte çok güçtür. 
Bu mücadele tarzı evvela İsviçre ve 
Amerikanın bazı yerlerinde tatbik 
saha ı bulur gibi pldu. İsviçrcdc §ÖY· 
le böyle mtisait bir zemin ile karşı 
!anan bu tedbirler, fazla kuvvetli 
olmadıgmdan büyük akisler ve ne
ticeler do uramadı. Fakat ıki sene 
evvel Almanyn hükumetinin res -
men kabul ettiği ırkı koruma bakı
mından kısırlaştırma kanunu, bü • 
tün dünyada lbir alaka uyandırdı. 
Bu hareket, ilk me,nşeini tababetin 
vera~et kanunlarından almaktadır. 

Or~da bu sahada çalışan muaıznm 
ilmi te kilfit vardır. }:{ükümetın tah
sisatmdan ayrı olarak, birtakım zen
ginler de bu teşkilata para hibe et
mişlerdir. 

Bu kanun vera$Cl yolilc gcçtigi 
muhakkak olarak belli olan sağır ve 
dilsizlik, sar'anın bazı nevileri ciıme
ti manyai inhitatiye, erken bunama 
ıe aptallık gibj delHiklerc mliptelfi. 
olanlar ·ve bazı ileri derecedeki vü
cut anomalisi ile cinneti ahliıkiycsi 
onlEırJ allihlyet sahibi hekimlerin 
ve hakimin kar rilc kısırla ıırma a
mcl:ycsine tôbi tutmakt dır. Bun

ların haricinde, m ela iti nfi h zc
ynn (paranuvaya) ve frengi cinnet-

leri gıbi ir n intıkali tıpta kabul 
edilmemiş olan akıl hastnhldarına 
ise dokunulmamnktadır. 

V rem ise doğrudan doğruya ir • 
n g çen bir hastalık dr.>ğildir. An

cak ana baba \' remli olursa çocuk 
ta, c rnıkroplu muhitte teneffü ct
tlğındcn dolayı hastalğın yakalana
bilir. 

f) i bakılmamı frcngılıler ıle ileri 
derecedekı alkoliklerin de ne li boz
mak ihtımali vardır Kan <!t'C gelin
e bunun doğrudan doğru) a \'erasct 

yollle geçtiği i pat edilememıstir. 
lı k hıfzı ıhhası son seneler ·zar-

fında dünya hekımllğtnin .çok yn -

kından meşgul olduğu bir rne\ ıu ha
lini'! gfrmfştir. 
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Her gün Yeni sene 

9 Eyliil 
Bu gün lznıirin 
Kurtuluş günü 
Bugün, 9 eylUJ Egenin incisi \'~ 

Türkirenin göz ~beği l:zmirin 3 5€

ne 3 ay süren bir istiladan sonra tek
rar hilale kavu:.tugulllln 15 inci yıl 
dönümüdür. 30 ağustos baş kuman -
danlık harbimn zafer netice n • 
mesi İzmirin ~tirdadtnın \ İzınirııı 
istirdadı bugünkü hür \'e müstakıl 

Türkiyeyi yaratan Lozan muııh c1 -
sinin akdini intaç ~·lem1§tir. 

ı 
hmirin 15 inci kurt~lu •d 

dönümu her sene oldugu gıbi, bu yıl 

'

da İzmirdc p<:>k parlak surette tes'it 
edilmektedir. Su ariJe:rmıiz 15 yıl 
önce İzmirin iı>tir(Üıt edildı,ği tarihte 
şehre girmisler, hükCtmet mcyda -
nına bayrak çekmişler ve ondan son
ra muazzam bir geçıt rami ~apll -
mıştı. 

Manisanın kurtuluş bayramı da 
dün çok heyecanlı bir ı::ckildc yapıl
mış, bir sü ·ari mı.ifre7.cıniz bueıım 
halinde Manisaya airmi, hukumd 
dairesine bayrak çek rek İım r 
doğru yollanmıştır. 

Akıl hıf zısıhhası 
(Birinci sa1ıifeden devam) 

tır. Fahrettfn K<:rim, mroenı) t ve 
frengi mesclelcıi, dun)ada akıl has
talıkları istatistıklerınin tc'O hidı \ e 
uyuşturucu zehirlerle mücad le ısin
de memleketimizin rolü hakkındaki 
münakaşalara iştirak tmi tir. tnkı· 
tabımızm vücude getirdıği kanunla 
ve i<;,1.tmai reform 1le t·önesansımızın 
ruhi tesirlerini izah etmi.tır. 
Pı ofosör Mazhar Osman da eroin 

mücadelesine dair bir teblıg ~ ap • 
mıştır. 

Pro(esör Fahrcttin Kerim, kongr -
nin, bir celsesine riyaset etmk;tir. O 
cel&!dc içki ve frengiden gelen cü
rümler konuşulmuştur. 

Kcmgrede içki mücad lesinde bti
tün meml~ketl rin terbiye\ i ·olu 
takip etm leri, m~·\•a suyu propa -
ganöıısının arttlrılması k.ar rla ı -
rılmışhr. 

Beynelmilel çocuk tab lx:h ru
hiycsi kongresinde, Türk;yed çocuk 
cürümleri ve onlarn kaı ı al n n t d
birl r hakkında da ~ı ofaür Fahr«=t· 
tin Kerim tarafından tebligatta bu
lunulmuştur. Profesör 'Mazhar O -
man da çocuk asılarından ileri e
len beyin iltihapları üzerinde tcb -
liğde bulunmustur. 

Kongrede kısırlaştırma m 1 le
ri üzerinde Almanlar imdılık yalnız 

kalmışlardır. 

fi.kıl Hıfzıssıhlıasının gel"cek kon
gres;, iki sene sonra Brezil) ada top· 
lam.caktır. Bu kongrenin b€yne1 -
milel Komitesine Profo ör Doktor 
Fahreltin Kerim Gökny fahı ı rds 
\•ckili seçilmiştir 

Sabiha Gökçenin uçut••r 
Türkkuşu Başmuallımı Sabıha 

Gökçen dün saat 17 de hrimiz üze· 
rinde bir uçuş yapmış, Hava Kuru -

mu İstanbul Merkezi binasının üs
tünde manevralar yaptıktan sonra 
Ye ilkôye dönmuştür. 

Alman• Türk ticaret 
mukaveıe .. ı 

Gerginlik artık son 
hadde vardı 

İtalya da Almanya da konferansa 
iştirak et miyecek 

KüçUk ihtilaf 
Ve Macarlar 
Küçük İtilaf Konferans 

tan sonra Macarlarla R 
Çeklerin ve Yugoslavların 
batı ne re'nk alacak diye 
de hayli düşünülüyor. Ort 

1 İ gil. H · · ·e Nazırı "C' nın vaziveti hem de em (BD.§tarafı Nrinci .sahifede) ieransına n ız ancı~ ~- " 
Bu tiımıda bulunacak murahhas- den'in ı·iyaset etmesi muhtemeldir. cek gibi değıldir. Burada 1 

1 
F kadar t>Ok tesir ve nü!uz larm i• erinin neşredilmesi key- Komünistler hariç, bütün ransız ~ 

R sık !.ık bu bahse dönmem fi eti, b:ı toplantının Almanya '\'e matbuatı İngiliz matbuatı gıbi, us-
mu' or. Macaristan, elini, İta2yamn i. tirakile v~·a oolarm işti- yanın Akdeniz Konferansma Yuku - lıy~n Triyanon muahedesi. 

raki olmaksızın her halde yapiliıca • bulan da\·.ntı· kabul etme.si \·e kon· ı · ı l 
~ tularak yenid€n si a 1 an 

run i -t eh.ncktedir. Almanya '~ ferans arif esinde halyaya ikl şiddet- ken komşuları olan ve he 
ltalyanm irurak tmemeleri h;ıtn .,,: li nota :vermesi neticesi umumi va- j caristanın mağllıbiyetind 
d içtimaın Cenf'Tede akteı1i ecebı ziyeti bozmuş olmasından infial , de eden Küçük itilaf devl 
tahmin olunmaktadır. bahsetmektedirler. Ancak bir kısım razı olamıyorlar. 

Nazırlar. G) ni zamanda Hab€fi.s· 
tan meselesim de tetkik etm~ierdir. .F'ı'.ansu: matbuatı Rusyanın bu ha Razı olamamaları da 

b b rcketinin mevsimsiz olduğunu yaz- Macaristan silahlanmak İngılterenin bu bapta hiç ir tcşe - t 
büste bulunmıyacagı tahmin olun- makla beraber Akde~izde Sovye va- knt buna mukabil koJl1$Ul 
maktadır. tngı1tere'nin hattı hare • purlarını batıran denizaltı gemıl~ - cük İtilafa onları memn 
k mi dığ murahha heyetlerin hat- rinin İtalyanların meşhur \'C bu :uk bır teminat teklifinde bul 
tı hareketlerine te·dık edeceği iah- .Arşimet• denizaltı gemisi sistemın- Çüııki.i Küçı.ik İtilaf, Ma 
nun olunmaktarlır. de olduğunu yaz.maktan da çekin - mükemmel bir ademi tcc 

e e memektedirler. sakı istemektedir. 
Mostoı·a.. 8 (Hususi) - So\~ t Bura iyasi mehafili, Akdeniz Kon- Llıkin şayanı dikkattir k 

Ru ~. İtal~ a~ a Akdenizdeki tah - feransının ~·arın ögleden ~onra top - i tılaf aı·tık bilhassa şu son 
tclbahir harbinden dolayı bir nota }anmasının bir emri\·aki haline gel- denberi Macari tana karşı ı 
dalın ~ rm b. halyamn bu nota}•a mesine ral,rmen her dakika beklen- si gıbi davranmamaktadır. 
C<?~ p \ermi,>ece: i anla ıldıgına göre miycn ibir siyasi hadisenin çıkma - rusu davranamamakiadır. 
hukiımet Romadaki Sefirini geri çe- sından korkmaktadırlar. Sovyet • İ- caristanın tekrar silahlan 
kecek \e balya ile münaseb tini kc- tal}an münasebatının gittikçe ger- mesi artık mürfakaşa cdilm 
sece ~tir. ginleşmesi bu gibi endişeleri çoğalt- olarak olarca da tanınmakt 

Par· , 9 {Hu.su i) - Sovyet Rus - maktadır. Sovyet '\·e İtalyan matbu- caric:tan da Küçuk İtilafa l 
yanın italya.)a t krar bir nota ver- atı biribirlcrine en ağır şekilde hu - tebc> teminat vermeden b 
mc i mevcut siyasi gerginliği bir kat cum etmekte Ye isnatlarda bulun _ olmndıgını görmektedir. 
daha arttınnı ır. E en Akdeniz maktadırl::ır. Hatta bugün Romadan Fakat Ktiçi.tk İtilaf dev 
kon!cransını torpillemek gayesini ta- ve Londradan buraya gelen habft' _ idareleri altına g çmiş her ı 
kip tti ı iddia edılen Rusların bu no- lerc göre bu iki devlet arasındaki rer muhim Macar ekalliye 
talarile bu arzularına muvaffak ol- A u' betl . k silmesi mu- Macaristan bu akalliyetle 
du tarını İtalyan gazeteleri yazıyor- siy&sı m nase erın c . . devletlerin her birinden 
lar. Bu cümleden olarak Almanya hakkaktır. Rusyanın 1:l0mvadakı elçı- teminat almadan ne Prag 
konferansa iştirak etmemek karan- sile konsoloslarını gerı çagırmı} a ha- reş ile, ne de Belgrad ile 
nı \·erdiği gıbi İtalyanlarla Sovyet - zırlandığı. İtalyanın da~ ?u harek:te bir anlaşma vücude getiren 
lerin ayni masa etrafında ' oturma - aynile mukabele edecegı zannedıl - Küçük İtilafı dağıtmak, 
ları imkanı kalmadıi'lı ve Sovyetler mcktedir. ,, 

ö hep birden kendi taraıma çe 
kendıkrine yapılan da,·eti kabul ey- İt Jya Rusya ise Orta Avrupada kaç tür 
ledikl. ri için İtalyanlann da bu a - '\'e tesir çarpıştığını söylemi 
konferans iftirak etmeleri ihtimali harp ederse? yoktur. Macaristanm bugü 
çok uzakl. smıştır. yeti ise Orta Avrupadaki 

Alman .. , Akd niz mni,·etinin gö- P.-ıris, 8 (Hususi) - itnlya ile Sov- tın artmnsında ayrıca amil 
rusulmesi içm husu i bir konferan- yet Rusya arasındaki münasebatın İki mescrc '\·ar: ı _ Kil 
sa ihtiyaç olmadığı, Londradaki ko - inkıtaı hemen bir harp olmamakla devletlerini tatmin edecek 
mitenın bu meseleyi ele tezekkür e- beraber gazeteler bu ihtimali de der- Macaristnnla bir ademi tec 
debJI gı klınoe bir ce\•ap hazır - pi§ etmekte Ye bunun İtalva aley • sakının esaslarını bulmak, 
1amıstır. Ancak Almanya bu cevabı hinde olacağını yazmaktadırlar. Çün- 2 _ Küçük İtilüf de\'letler 
t btt etmeden önce İtalya ile uzu kli ital) a Rusyadan mühim miktar- resindeki Macarları memnu 
uz.aclı\ a muhaberede bulumuştur. dt> buğday Ye petrol almaktadır. Di- Halbuki, bud evletler Ma 

İt .) da Alman\•a gıbi menfi bir ger taraftan Akdenizden bütiin g€- liye1leri meseksirıin Bud 
cevap gonderdıgi takdırdc Akdeniz 1 mikrin içeken Sovyet Rusya gizli ktımetinin elinde Küçü~ I . 
Konf rnn ı Cenevrcde toplanacak • bir tahtelbahir harbi açarak Jtalyayı hili işlerine karı~mıya bır b 
hr Bu kon{ rnn fştırak edecek İn· idc!etle tehdit eckıbilecektir. Pakat ıacağı endişesindedir. Harpt 
gıliz l CY ti bugi.in tayyare ıle Lon - ıki devle~ arasındaki harp ancak ik- ekal!ıyetler meselesi her 

dradan buraya gelecektir. Heyet te· tısadi ve tahtelbahir harbine mi.inha- pürüzli.i mesele olmu ~ur. O 
i i Eden'dır ve 2,5 saat süren kabine d d k' seneden 

sır kalır. Çünkü hudut komşulukları ,rupa a a on se ·ız ' ktimaında bulunanık bu hususta ı 

k t.'i d re.ktıf almı. ır. Akdeniz Kon- yoktur. 

~·~~~~~~~~><:::::><::::ı~~~~::;...<:~><:::::...-:::::ı-<:>~ı:;::;,.-::~~ 

Se .. lJyarsalıcılık 
Yerine sabah 
Pazarları 

Bir torpil ve 
Top ateşinden 
Dönenler 

--·- (Birinci sayfadan deııam) 
Artık aatıt yslnız halferde hiç bir bayrak taşımıyan bir deniz-

ol•cak altı gemisi tarafından bir torpil ye-
Valı \e Beledi~e R i i Muhıttin dik. Mahirane bir manevra ile bun

Üstundag, seyyar satıcılığın bugün- dan kurtulduk. Fakat tahtelbah!r 
ku şeklının kaldırılma gunu yaklaş- sonra yanımıza yaklaşb, hamule ka
ması munası; betile gazetecilere ele- ğıtlarıınızı istedi. Beyaz bayrak çe
mı tıı in: iken bir sandalla bu kağıtları götü -

- Sen terdenberi cari olan bu - rürken bizi top ateşine tuttular. Son
gun u u lün eni kle inkıHi.bını ra da tekrar bir torpil attılar. Neti
kola\ la ttrmak, Belediyenin vazife- cede bizim vapur batmıya, tahtelba-

e ... 

Ahmed 1 
•• 
Universite 

Yabancı dillere 
tatbikler 

Üniversite ecnebi diller 

binde Arapça, farsça, latince, 

ca olarak klasik diller ve 

ingilizce, fransızca, italyanc 

tilrkçe olarak da yaşıyan dil 

tulacnk ve her dil için üç k 

nacak, her kura azami 40 ta 

nacaktır. 

Bir film 

Ycnı Alman - Türk ticaıct mu -
k:ıvclcsinin Fı ansızca metni fktısat 
Vc>kaletınc göndcrılmiştir. Yeni an· 
la'-ma 30 ağustostan itıba.r n meri

Orta mktep ve liselerdi! :;ete geçmiş bulunmaktadır. Anla~- ıdır Halkımız ya sebze ve meyva- hir de bizden uzaklaşmıya başladı. 
) ı kapısmın öııtinde bulmıya alııı: -
mıstır. Fakat ilk zamanlarda seyyar 
.satıcılarm veni tarzı yadırgamnları 
ytizunden belki sayıları azalacaktır. 
Bu \'azıyet istihsal erbabını da zara
ra ok bılir. Bu itibarla garbin her 
med ni şehrinde olduğu gıbi şehir 

Üniversiteye devam ede 

mektebe de\·am mecburiyet· 

dukları gibi dil imtihanını 

mıyanlar da fakültelerinde k d ma bugünlerde Vckaletçe alllkadar-
a ro lara tebliğ olunacaktır. [Azgın sevdalılar] şehrımizdeki ortamektepıı:rıe ıısc-

şu sinemalar olmasa acaba ist n- lerin yeni tedris yıh kadroları dün 
b 11 1 h I. ol r? Maarif idaresine teblığ edılmiştir . 

u uarın aınıce u. u ·r11ır· d··ı··r." k 
1 

d 
D.. k b 1 Melek tnc •• ,, arı ~·ıu ur u~u me tep er e mu-un a sam u sun ı - . . 

., . . alltmlcrle ıdarccıler arasında ~ apı-rnasının açılış mcrasımıne gelm Ş o- 1 d .. klikl 
1 

b . · 
. an gışı eı ugun mektep ıda-lan herkes ordu. Çünkü, havanın cl . b·ıd· ktf 

ı crıne ı ırece r. sıcak, daha doğrusu oğtr olmasına ı 
rnğınen, bin kişiden fazla ınnema me- Yen1 beş hrahklar 
raklısı h olü tamame~ degfştirilmiş, Yeni banknotlarımızdan beş lira. 
daha forah, daha sevımH blr hale !ıklar bir teşrinievvelde mevkii tc
konmuş olan cMelek:t in kanatları davülc çıkarılacaktır. 
altına gelmişti, localnrdan, asina si- 1 = m"' ™ 
malar, biribirlerine bakı~ orlar, say- zalf bir film koymak usulü hilafına, 
fiycdcn kimlerin dönUp dönmedi _ giizel bir film gösterdi. Gabi Morle, 
ği tetkik cdHiyor, üç aylık bir fa ıla- Mari Glori, Andrc Lüge gibi her bi
ya uğnyan dostluklar yeniden taze- ri bir fılm için bfr cazibe te.kil edc
leniyordu. 

Bu senenin sinema m vsimf, Trak
ya manevralarını gösteren bir !ılm 

l
cck üç artistin oynadığı ·Azgın Sev
dıılılar:t anlatması imkfını olmıyan, 
seyrc>di!en ve seyredildikçe zevk alı-

nan bir filmdır. Bu filmin bir hu u-
si~eti de, gündelik hayatın en te
kerrür eden bir hadisesine, yani ka-

rı koca ka\'galarma temas etmesin
de, ve bir de, kavgaya mani olacak 
bir parola vermesindedir. 

Mareıal Çakmak 
Genel Kurmay Bakanı Mar~l 

Çakmak Adanadan Diyarıbekıre ha
reket etmi tir. 

Arab kongresi 
Büyuk Arap Kongresi dün Şam -

da Bcludan yaylasında bir otelde 
toplanmıştır. Kongre beş celse ya-

pacaktır. 1bnissuut, Emir Abdulla
hın FiUstin tahtına getirilmesini pra

testo etmek üzere Londra~ ıı \'e Ce-

liçind sabah pazarları kurulmasına 
l arar \erilmiştir. Kaymakamlar bu 
paz.ar yerlerini tesbit ile meşgul -
dürler. Belediyenin motosikletli me-
murlaı ı her sab:ıh halde takarrür e
den topt:m fiatları pazar yerlerine 
) etiştiree<:klcr \ e bu füıt cctTelleri 
pazaı larda halkın görebileceği yer· 
lere a ılacaktır. 

nevre ye bir heyet göndermektedir. Yataklt vagonlar 

E 
' 

81 llkl.rl. 1 Yataklı Vagonlar ı:irketi Paris U-sna r . k . b .. d_ .. M.. .. . . . . . mumı mer czı aş mu uru osyo 
Esnaf bırlıklerı bugun 14 te Tıea- Lot, bu sab:ıhki ekspresle şehrimize 

ret odasında bir toplantı yaparak bır- {!elmı Ur. Kendisi buradan Ankara
lildere kredi temini işinin goraı;ul· ya g'decek, Nafıa Vekili Ali Çetin
mesine başlıyorlar. kn) a ile ~ataklı vagonlar ser~risleri 

Bulgar gazeteci1er1 
Prag, 9 (A.A ) - Kalab<ıhk Bul -

h kk nd )eni ve mühim müzakere
lerde bulun caktır. 

DUk de w lndaor 
Budapeşte, 9 (A.A.) - Dük ve Dü- çemiyccekler~

ıı:es de Vindsor, bir av eğlencesine iş-
Mebusları da Jtirak etmek i.izere Borsodivanka şa-

tosuna gelmişlerdir. Ankara, 8 (A.A.) - Cu 

T ıh k it d e ebi Halk P.lrtisi Sekreterliğinde ar uru ayın a en 
profesör[ er 20 eyllıl 1937 tnrihinde Dol 

!!O eylUlde toplanacak olan Tarih çe S3rayında açılacak olan 
Kurultayına iştirak eclc:>cck ecnebi Ti.irk Tarih Kurultayı ,.e S 

profesörler şunlardır: bütün meb'us arkadaşlar da 
Almanyadan .Dorpfeld, Andrea, 

Hartman, Ki.ihnel, Sarre, Schacder, 

Sc!ıecl, Avusturyadnn Branddein, 
Flor, Hajar, Mcnhin. Koppers, Bul· 
garist.1ndan Filov, Çekoslovakyadan 

Ripha, Fransadan Breuil, Dclaporte, 

Massigna, Valliois, İngilteredcn Chil

de, Garstang, :Mayers, İsveçtcn Ar -
ne, Pcrs..,c:on, İsviçreden Dellenbah, 

Deonna, Bittard, İtalyadan Possi, Le-

histandan Pizovvopski, Macaristan
dan Alföldi, Feher, Zoltan, Roman • 
~·adan Niston, Yorga, Yugoslavva -

dan Bayraktare\'iÇ, Yumınistandon 

Girmek icin hüviyet varakala 

tcrmck kafidir. 

Hamahn 
MahkQmiyeti 
Çekmeceden gelirken bit 

yüzünden trende 40 yaşların 
·ı ammer adlı bir kadını çak1 ı 

l lıyan 65 Hk Aziz 14 ay haP 

klım edilmıftir. 

Türkiye • ltalı 

ile başladı. cTont rc!ikimizin fotoğ
rafçısı tarafından alınmış olan m -
min cü&lubu iılh ile bir de izahatı 

var. Bu kı a fılm §imdiye kadar si
nemalarda yapılmış olan alkı ların 
yekunundan bir misli fazla alkış 
topladı. 

Mclek:t açılış 

şimdi;;e kadar • 
olarak, 

Eminim ki, bu fılmi seyreden k. rı 
kocaların ağzından, bundun böyle 

gnr g, zctccıleri heyeti. Çeko:;ıo\ k - Eroin k•çakçllert 

1 
Marintos. yo gez et cılerinın Yaktıl Sof yaya Balatta otuı-an Ahmet ~dlı birisf-

yııptığı ziyareti iade etmek i.ııerc nin ıd:ıre etti i dürt ki ilik :!. • • Profc>sörkr bu h.iWw.ıow.......ı.ıu.u.~~_._,,_ 

Tüı kiye ile 1tal) a arasında 
i f ett' 
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.İşt~#i.ğim ·., gibi ·· 
. . . . .. TARiH KONGRESi Yapılan istatistiklere göre Alaturka musiki v e 

istanbuld n Neyzen Tevfik a ya n g 1 ! Alaturka musiki, son günlerin """ 

g •ıttı• kçe artı yor '~!r t:~~~Ue~i;;.n;:~~a;;:~a~kb~~~ 

Müzakereler Radyo ile her 
yerden dinlenebilecek 

-
1 

H alk Filozofu-ı 
d iyor kl: 

--------------------------Bizde 
(Meskenler i dares i) 
Var mı? 
[Nüfusu binden fazlo. olan şehir -

Iercie Belediyeler, ikam('tgahlarm 
sıhhi şartlarını daima nazarı tef -
tişte bulundurmak üzere bir met -
kenJer idaresi tesisine mecburdur -
lar. Bu idareler azami iki odayı havi 
evlerle daha büyük olmakla bera -
b_er kiraya \ ertlen evleri, bekar ika
rnet~ahlarmı \'C pansiyonları ve a· 
rneleye tahsis edilen ev ve odaları, 
bodrum ve tavan aralarında bulu • 
nan ve icara verilen ıkametgahl:ırı 
teftiş \'C mürakabe ederler.] 

alan Peyami Safa oldu. Alaturka mu-
j sikinin meyhaneden kurtarılması~: 17 S J -- h -: d k istedi. Hakkı Siihrı, bir makale serısı eneue Şe rı miz e aç yan• ile alaturkanın Mleti nez'inden, Os· 

gln ol'-'u, kaç eV yandı •'• 1
man Cemal yeniden bir dirili§e ih-

U ı \tiyacındcın ba1ısettilcr. Birkaç mu· Y apıJan t k sik~~nas, sazlarını bir kenara oıra. 
danberi et~~;~r~ ~öre 17 yıl - 1927 de, meşhur Heybeli, Ü~küd~ karak ellerine sazlarından hiçte faz. 

artınaktad ımız e yangınlar ve Keresteciler ynngınları zu ur e • l la kullanmasını bilme~ikleri ka!.emi 
1924 ~r. miş ve bu sene içinde çıkan 439 yan· aldılar, gazino sahnesınden, muna-

ı;ttn k Yt nda İstanbulda 260 yan. gında 448 ev yanmıştır. kaşa sahnesine girdiler ve daha ilk 
63 b~ı mış ve bu yangınl"rda valılız 1927 den sonra her yıl sehrimizde 1 kl k · .. · d 

ı.na .. .; • adımda, aya · arı par emn uzerın e ...... d Yanrnış iken geçen "'11 sehri· çıkan yangınlnrın adedi 594 ile 428 ·••tz e ık .; :11 kaydı. 
ç an yangınların .,d,....ı: 469 nrasındadır. / d 

1 
A 

Ve b " t."UJ Alatıırka musiki 1ıakkın a ma u· ..... u Yangtnlarda kısmen \'e tama- 1P25 yılından sonra en az yangın, ,_ d' 
1 

. . 
1 

kt .
1 

• 
.., - ' - matım, vir m eyıcı o ma an ı en <!n vanan . geçen sene çıkmıştır ve adedi 409 I 
tnaın '100 .. bınalo.rın sayısı da ta - dur. 1937 yılı da İstanbul için yan- geçmez. lAikin dinlediklerimin ek· 

,_ llu senednuı·nr. 'Ik . . . gını çok bir sene teşkil etmektedir. lserisi, san'atlerini, geçim veya para 
~ ı y d 1 kazanmak arzuıarma vasıta etme -ısrnen v" t"rnam e ı ayı ıçınde ise Geren yıl, on iki ay içı'nde 409 yan· 

" .. e b :l /m~ 1dmseicrdir. Bu itibarla, ben, 
adedi 133 tü n ynnan inalarııı gın zuhur etmişken bu sene, en çok şahsan, bir dinleyici olarak kalmayı 
az Yangı r. Son yıllar içinde en ''angın Temmuz ve 2 incikanun a • ~ lk' 

n Çıka .; terci1ı ediyordum. Lakin, evve ı 
1925 senes· ; 7ne 

192
5 tir. yında çıkmıştır. İkincikfmunda çı - gün Neyzen Tevfiğe rasladım. o. 

gında, 175 b' ın e stanbulda 400 yan- kan 64 yangında 16 e~r tamamen ve mın, alaturka musiki hakkında dü-
J\teŞi 1 ına Yanmıştır. men yanmıştır. şündüklerini öğrenmek istedim. Ba. 

fıfet le~· stanbuI için en büyük bir Temmuzda çıkan yangınların sa- 'na dedi ki: 
~ ıl ettiği yıl da 1927 senesi· yısı ise 77 dir. Ve bu yangınlarda 22 - Bugünkü alaturka musiki, iki 

., ______ ev tamamen ve kısmen yanmıştır. koltuk değneği ile yürüyebilen bir fl ----------------------- kötürümdür. Bu koltuk değneklerin-

Ser gide teşhir edilmek Üzere 
Iraktan bazı eserler geldi 

E ylUlün yirminci pazartesi günü Dolmabahçe sarayında topl?naca~ 
olan Büyük Tarih Kongresi mümısebctile Radyo Şirketi hususı tertı

bat yaptırmaktadır. 
Tarih Kongresi müzakereleri radyo ile memleketin her tarafında 

ayni zamanda clinlenebilecektir. 
O gün saat 14 te bütün Halkevlerinde toplantılar yoptlacak ve mü· 

zakereler radyo ile takip edilecektir. 
Dolmabahçc sarayında açılacak olan Tarih ve Arkeoloji Sergisinde 

teşhir edilmek üzere Irak Hükilmctinin Müzeler Mimarı Bay Şerü Ali 
Irak müzelerinden kıymetli eserler getirmiştir. 

Mimar Şerif Ali Müzeler Umum Müdürlüğüne giderek Umum Mü
dür Aziz Okan ve Müdür muavini Arkeoloğ Arif Müfit ile görüşmüş 
ve izahat almıştır. 

1 
Tarih ve Arkeoloji Kongresi münasebetile Sultanahmctte yapılan 

hafriyat sahası da gezilecektir. 

ı Bu münasebetle Avrupada bulunan Profesör Bakstcr }akında şehri
mize gelecek ve kongre azasından olup hafriyat sahasını ziynret edecek· 
lcrc hafriyat snhası hakkında izahat verecektir. 

• • 
lÇl{l Tramvay 

Amelesi 

Yukarıki satırlar 1930 yılı ikinci· 
teşrın ayının altısinda mer'iyet mev· 
kiiııe giren umumi hıfzıssıhha kanu
nunun 253 üncü maddesidir. Nufusu 
clli binden f::ızla olan ~ehirlerde bil
miyorum, fakat İstanbul Beledi)C --

1 sinde kanunun emrettıği tc~kilatın 
yapılmadığını ve böyle (Meskenler 
İdaresi) adile bir müdürlük, baş me
murluk ve ilh ... olduğunu işitmedım. 
İstanbul halkı, bugün eskisi gıbi, 

yalnız başına koca koca konaklarda, j 
evlerde oturmuyorlar. Apartman -
larda, evlerde oturanlar istisna edi· 
leock olw·sa, mutavassıt sınıf ile, 
işçi kısmı, cknnunun teftiş ve mürn· e r kesin j Fazla kıymet den biri rakı, öteki karıdır. 8 • b Güldüm. O, ısrar etti : 

,,. ağı Takdir - Evet, lJöyledir. Bu koltuk değ. 

Halk evi 
9Ev 
Alındı ~ .k """ f • knbesi lazımdır.> dediği yerlerde o--

y l age çı turmaktadır. 

Ol tıeklerini kaldır, derhal yere düşer, Yakında yı kt1ralmasına 
başlanacak 

B k I b I e klli 0 •fifo. kolera ve saire gibi sari has. 
a , a ' u up ç ' r talıklar, ekseriyetle bakımsız, teftiş 

Ocak Ediyorlar mı?.. yii.riiycmcz. Nitekim de yürüyenıi· 
bağ h yor. 

Eminönü Halkcvi binasının geniş· 
Ietilmesi için istimlaki karar1aştırı· 
lnn binalardan 9 evin rnuame1esi dün 
Tapu dairesinde yapılmış ve Bele • 
diye bu evlerin bedellerini sahiple· 
rine vererek tapu senedi almıştır. 

Geri kalan iki evin istimlak mua -

hır jve mürnkabe edilmiyen kalabalık 
halkı noturduğu yerlerden çıktığı ve 
tifo salgınının henüz daha lektük de· 
vam ettiği düşünülürse, böyle bir 
meskenler idaresinin kurulmasınn 

şıddetle ihtiyaç vardır. 

'41U astalıklarllede itirazlar gittikçe 1 - Peki amma düzeltmek imkanı 
tlernıek:~d~le e dilece k çoğahyor , yok mu? .. 

J\nc..doJud tırn~zdc ve bilhassa orta Bına vergileri için konulan kıy - - Var. 
taaı Vek·a· bagcılığın ihyası için Zi- metin çok olduğundan bahsile itiraz - Nasıl? 
ğlnde t ılı Şakir Kesebirin reisli - komisyonlarına yapılan mürac.:ıatler - Iiükıimet bu işi cli11e alır ve 
<le\'anı 0r1

anan kongre, mesaisine çok artmıştır. riyazi bir kat'iyetle onu ilmi bir öl-
}( e lncktedir B lh b' k d b · b k çüyc ba.cjlar, o zaman doğrulur. 

ongre b . : ~ssa ır aç ay an erı u a. Ne.·ızen sustu. o kendine ma1•"us Haber verildiğine göre, bu evlerin lc.oylerı·nd; il_hassa, orta Anadolu bil itirazlar en ziyade Bevo;;.ıu mın- • "" 
4 

b" d 
1 

· 
e b - J t:> istimlfıki için O ın lira sarfe i mış-&.ilcrıin 2 d" ~?cılığın ihyası için her takasında yapılmaktadır. eda ile ditşiindii, sonra : 

melesi de bugünlerde yapılacaktır. 

teııef t t onum bağ yapmakla mü- Bu yüzden (Bina itiraz işlerini tct- - Sana bir şey söyleyeyim mi, tir. 
bassa d~ Ulması esnsı üzerinde bil- kik komisyonu) gayrikafi gelmiye d<'di herkesin kendine göre bir te-

l(ongr;1uştur. başlamış ve ihtiyacı karşılamadığı lakl~isi var. Bak bir fLkra anlatayım. Bir ~ehircilik 
0laraıc . Ye §e.hrimizden murahhas görülmüştür. Bu münasebetle Be - Su bizim me.ı:1ıtır köprü yok mıı? o. Y 1 

tektörü g~en. İ~nbul fidanlık di - yoğlu kazasında ikinci istinaf komis· nun dedesi. olm: köprii İstanbula ku: • Mü f e haSSlSl da
~kteb· 4rhan ıle İstanbul Ziraat yonu. teşkil edilmiş ve bu komisyo- rtLlmtt~. Bır gun. Avrupadan yenı 
floltsc ı müdürü Necati de bağlarda na da Ticaret Odası namma Yusuf dönmüş olan bir Jön Tiirk köprunün Jı G f • •t k 
ta.tırı.d:a hastalığının önlenmesi et - Ziya Sönmez ile İrfan, aza olarak ta· lıalatlarla açıııp kapanclıı.ğlını gorc- Q e 1 T l e Ce 

tedbirler teklif etmişlerdir. yin edilmişlerdir. rek : 

..,İmar Sinanın 
eserleri ne halde ? 

c - Ayıp, dem~, bu şinıendif er 
'V<' bu1ıar asrında, böyle halatlarla 
köprü kapattlır mı?. 

cAyni vaziyeti gören Trab1us· 
grırpli bir Arap ta, hayran hayran 
bu manzaraya bakarak : 

c- Yarabbi! demiş, şıına bir can 
1;ermcdikleri kaldı.• kıgmet/i ve tarihi abidelerin Alaturka musiki de, buglin, bu 
vaziyettedir. Nasıl hattatlık, islam 

~Oc tamirı• ı•çı•n çalışılıyor dür.yası içinde, C1l yüksek derecesi· 
" ni 1stanbulda buldu ise, şark nıusi-ileas~n~~ın kıymetli eserlerinden Tophanedeki Kılıç Alıpaşa camii kisi de, lstanbulda, zevkin en ince-
~İtı fen {Upt~ki Zal Mnhmut Paşa camiinin Vakıflar İdaresince tamiri sine varmıştır. ~akat bugiin, tama
b aşa, canı,ı:Y:tı tarafından keşifleri yapılmıştır. Bunlardan Zal Mahmut men garp 1-cült.ürüne ve dünyasına 
a§lanaca~nın tamirine başlanmıştır. diğerlerinin de tamirine yakında dönem zevkler için bu musikiye sark~ 

td· tır. tan Istanbula gcldiğı zaman yn1>ılaıı 
&<.>liın, t~e yakıflar Müdürlüğü tarnftndan Edirnede Üçşerefcli, Sultan· aşıya benzer bir aşıya da1ıa ıhtiyaç 
tr 'l'oPkancı Bayazıt camilerinin tamiratına da başlanmıştır. var. 

S lltn\·ay c~~ sar~y surlarına bitişik Demirkapıya giden yol üzerinde ve Fikret Adil 
1 lllt.ana ait de~ın_e yakın kısımda \'e bir evin altında bulunan Zeynep • 

reıı. sıvaıa.r ~~:1h1 bir çeşmenin kitabe ve menner aksamı üzerine sürü· Köy sağhk k urcsu 
('sı Suıar İd Uzel.er İdaresinin nazari dikkatini celbetmiş ve Müzeler İda· _ • k 
~arak e . arcsınc müracaat etmiştir. Bu çeşmenin sıvaları yakında ka· yetıştırece 
........... serın sa ' t k . . . ...... ıı....,1111 n n ·ıymetı meydana çıkarılaca.ktır. Sıhhat \'e İçtımaı Muavenet Ve -
~ ...... , ... ,. ... 111 • •• • • • • 
U,ı uıırn11ııı1111unuıu1111111111uımnıN1tlllllflllllllflllllllUlltlllllllllllllllllflfHlllllll1111uıı111111unuıın kfıletı, koylerımızın daıma tem~:ı:: ve 

ey Ya,. B köy!ülerimizin her zaman saglam, 
1( orsa h:ıstnlıksız ve sıhhatli olmalarını te. 

ll. !J il >'h l lJ • • d min için aldığı tedbirler meyanında 
~ ••&CU arın narıcın e her köyde (Sağlık koruyucusu) un· 

e,.g. . C" vanile bir memur bulunmasını ka-
sı., lSl IJQ fış rarhıştırmıştır. Bu maksatla her vı· 

"h•r )U2de otu 1 Ifıyette (Köy sağlık koruyucusu) z verg Bu gibi tüccarlara 1. . .1 _,_ .. b' k açt 
S ,, verecek ye ıştın m\!A uzere ırer ·urs • 

Bu zat ifra :? muamelele. 
rine b akacak 

Şehirlerde müstakbel imar plan· 
!arının tatbikine başlanacağı zaman 

Belediyelerin bu planları tahakkuk 
ettirmek üzere alabilciiğinc istimlak 

yapacaklnrı mallımdur. Bu istim • 

laklcrdcn sonra veni yol, meydan 
ve bina yerlerinin yeniden ifrazı i· 
cap edecektir. 

j Dahiliye Vekaleti, İstnnbul gibi 

büyük şehirlerde bu gibi ifraz mu
amelelerinin doğrudan dogruya Be· 

lediyelerce yapılmnsını yasak etmış· 

tır Bu işı içın de münhasıran bu sa
hada ihtısas kesbetmiş bir ecnebi 

mütehassıs celbettırilccek ve Bele
diyt•nin nezarctı altında ifrnz işleri: 
bu mütehassısu ynptıı tılacaktır. 

T uz fiaUarı t esbit 
edild ı 

Memleketimizin her taı. fında tuz 
fiat!ctrı tesbtt edılmiştır. Y€ni kara

ra göre, Karadcnız mıntakasındaki 

ambarlo.rda tuzun kilosu 3,63 kuruş, 

Adalar 'e Akdeniz mm takasında ki 

!ambarlarda tuzun kıloc.-u - İzmir \'C 

Foça nmuarlı:ın hariç - 3,60 kuruş, 

)ı:stanbul ve Marmara mıntakasında· 
1 kl ambarlarda da tuzun kilosu 3,43 

lar1 .;Yar olarak ku .. . cezaıandtrllecak ıacnktır. 
) ncta znı~ yumcu dukkan· Son zamanlarda bazı tüccarların. 1=~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~ t~t ~uYuınc:~~~~ı~k~apanlarln sey- gizli gizli Borsa harici mal satmıya fSTANBULD. A ÜÇ AYDA 

kuruştan satılacaktır. 

<:il· t>Ufl1üş v a arlarının ve al~ te~cbbüs ettikleri görülmüştür. 
ka ığ; ile iş/ :madeni eşya silindir· Bunlar, tiftik, pamuk ve yapağı, 
rı.ı~arıçlcırın ıgal edenlerin gündelik buğday, arpa gibi muhakkak Borsa-
"l "'-· ın ve k 

~· ~ ıcaret 0 nz:ınç nisbctleri· da muamele görmesi mecburi olan 
~ Cdi!rnesi ~asından sorularak fa. macideleri kendi ticarethane veya 

tn\i daca Vcrn ararlaştırılmıştır. mağazalarında tedarik ettikleri müş· 
le S ~e tnad c_n cevapta altın, gü. teriye satmak istemişlerdir. Ezcüm. 
ıı_,}"ligal cd <?nlı ~şya Silindirciliği İ· le Balıkpazarında Maksudiye hanı 
'<t·kaıc en erın T . 

<lttı gibi çı ıngır, bakırcı, altında Marko Zartaryan isminde 
~ l'l.lsbeti ;sn:ıra kıyasen yüzde birisinin de böylb gizlice 36 bin 815 
tit tı tnuv:f ~ vergiye tabi tutul· kilo pamuk sa t tığı Ticaret Odasınca 

• 
1 

olacağı bildirilmiş- haber alınmış ve kendisi Odanın 

Ne kadar tifo 
aşısı yap il dl ? . 

Serbest Doktorlardan da yap

l' ---· mektuplarına cevap dahi vermedi-

1
,.. 

~11d ... _ ğinden Ticaret Odası Meclisi kararı 
e telgraf nası 1 mucibince 100 lira para cezası ile Ce• 

tıkları aşı adedi soruldu 

B ir Tramve:sy arabas ı 

Tram\•ay şirketınin vatmnnlarla 
bile.çileri dokuz santlik mesaiden 
gayri ilave seferler yapmıya mec -
bur elmcsı kendılerinin sıhhatleri 

üzerine çok" fena tesirler yaptığın • 
dan tramvay müstahdemini, hariçte 
dahc. az kazançlı bile olsa başka iş -
ler bulup çekilmiye başlamıştır. Bu 
yüzdetı bazı lrnlı:ıbalık ganlerde faz. 
la t• amvay arab:ıst seferlere çıko.rıl· 
dığt vakit şirket, vatman olarak bir 
kısım kontrollnrı bile kullanmıya 

mecbur-kalmaktadır. 

Ayak üstünde elektrik cereyanı 
altında daimi surctm işlemekten 

tahdemini, İs Kanununun bir an Ön· 
ınallıl kalmakta olan tramvay müs
ce kendılerine tntbik edilmesi için 
alakadar makdmlara müro.cant ey· 
Icır.t~lerdır. 

Mektepler 
Tamir 
Ediliyor 
~u ay içinde ihaleler 

yapıftacak 
l\foarıf İdaresi, geç n tcdrıs yılı· 

nın ur.cl..ı ş hrımızdc m \CUt ilk 
m kl pi rd n tamıre muht .. ç ol:rn· 
' rı t ,,!)it el v~ ımtü-ıaı l rdan 
sonr;ı bunların t mırine ba lamıştı. 

ş._ hi1 ir.ındc bulun n mck t plcrin 
tnm'ricri bi mi.., isl' de Adahır, Ba • 
kırka\ gıbi .,. hır Cl\ rı ıle mulha -
katt:ı.kıle ın tamir tı h nüz bmam. 
lanamDl!iJ tır. Maaı if Mudur i.ıl'"ii, 
bu gibi m l: plcrin d bu ay sonuna 
l d r t:unir ı,şleı inin bitirılnı si icin 
tetlt. t mn.ışlır. Hı;;nuz t ... ~iratı ihl
le edilmiycnler te bit diJ:n:ş olup 
cürr.ksinın bugü ;l .. rde ihalesi ya -
pılJc:ıktır. 

Burgaz Adasının 
kadast ro su 

B:rinci mıntalrn kadastro müdür· 
lüğü tarafından tahriri yapılmakta 
olan Durgaz adasının kadastrosu bu 
gür.Jcrde nihayet bulaenktır. 

1'r Çekil k zalandırılnuştır. 
tl'clilt~Ctde buı ece Bu tüccar hakkındaki ceza maz. 
~bil~ri .Yerde k u~an Yolcuların is· batası, hemen t ahsili için Tıcaret o. 
~r eleri için ° a~lı~la telgraf çe- dası tarafından İcra Dairesine sev· 

stanbul Sıhhiye Müdürluğu, son 
tüo hadiseleri dolayısile, İstan

bulda yapılan tifo a~ısı miktarını 
hak ild olarak tesbit etmiye karar 
vermiştir. 

aşısı yaptıkların ı sormuştur. Bütün 
doktorlardan cevap geldikten sonra 
yekunlar birleştirilecek. şehrimizde 
şimdiye kadar kaç kişinin nşılandığı 
hakiki olarak tesbit edilecektir. 

25 EylUldcn itibaren eınlak sahip· 
leri to.rafındım vcrihni;;; olan itiraz 

1 
beyann:ımeİeri komisvonca tetkike 
başlanar:ık karnra baglan .. caktır. 

Sıhhiye Müdürlüğünün, aşı istas· 
yor.ları vasıtasile yaptırdığı aşılar· 

Aşı istasyonlarında aşılara devam 
edilmektedtr. Son yirmi dört saat 

- -
Unkapanı köprüsü llll · Yenı hır emir \'eril· kedilmiştir. 

1<:} ('tnrc .. r . . zs dan başka, serbest doktorlar da bir-
%~aflar tgore, Yolcuların ve V• ;ır. Istnn__syonda telgrnf merkezi bu· çok aşı yapmışlardır. Sıhhiye Mu· 

içır.de 4 tifo vak'ası tesbit edilmiştir. satıhyor 
228 kı:;;iye birinci, 260 kişi ·e de i · Eski Unkap nı koprıisii bu ayın 

~""4tı ilk' ren bac:m recegı unmadıgı takdirde, Devlet demir-
ı. ist ~ emurları tar 11 dür!üg~ü. keyfiyeti Etıbba Odasına Q~ a~·ona . a- yo arı t elgraf hatlarında istifade e-

•lıtııp Yol teslırn edilerek dilmek suretile telgı aflar hemen bildırmiştir. Etıbba Ôdası da, bütun 
cuya \'erilecek. mahallerine çekileceklerdir . azaya tamim yapara'k, ne kadar tifo . 

kincı • şı to.tbik c dılmiştir. 124 imde satılnf.'aktır. Köprü, hurda 
Tlfo \'ak'alnrı nza!dıgı için. a ı ol· dcrr.ir olarak satılac ktıı. Belediyeye 

mak üzere müracaat edenler de a- 45 - 60 bin lira nrnsmd::ı bir varidat 
wlm,ıktadır. 1 temin edeceği üınil olunuyor . 

Bu idare, amele ikametgfilılarını, 
kalabalık pansiyonları, buna benzer 
yerleri d'aiına bir teftiş ve mürakabe 

!
altında bulundurursa, hiç şüphesiz 
İstanbulda sık sık zuhur eden bir ta
kım hastalıklar b~ göstermez, halk 

,da rahat, emin, hastalık korkusun -
\dan uzak günler yaşar. 

Amele sınıfı biraz dıkkatsizdir 

'
hastalıktan korkmaz, mütevekkil ol· 
duğu için: 

- Her şey olacağına varır~ 
Felsefosinc dayanarak nczafetı, ti

tizlik derecesine çıkarmaz, hatta ıh· 
mal eder. (Meskenler İdaresi) günü 
günune sıkı bir kontrol yap:ı.rsa, le. 
vekkül felsefesi yerine, kanun kor
kusu kaim olur. Bu suretle sıhhat 

bnkımından memleket kazanır. 

Halk Filozo f u 

Baroda k onfranslar 
verilecek 

Mahkemelerin açılmasile yeni fa-' 
aliyct devresine giren baroda, bu yıl 
müteaddit istifodeli konferanslar 
ver1lmesi ve avukntlar arasında 

mesleki münakaşalar yapılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu konferanslarda, mühim bahıs· 
ler, mukayes 1i mevzuata ve mah -
keme içtihatlarma göre teşrih edı -
leccktır. 

Kabataşta bir mey
dan açıhyor 

B lf'diye, Kabataş iskelesi mey -
danlığını açmıya ve düzcltmiye kn· 
rar vermıştir. Bu maksatla iskele Cİ· 
\'armda bazı istimlakler yapılacak
tır. ırketi Hayriye de Kabataş iske
lesini yenibaştan yapacak, iskcle, 
araba \'C : di vapurların yanaşabile· 
j ceği şekilde beton ve iki kısım üze. 
rin~ yapılacaktır. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Lambasız ve 
Susuz b ir sokak 
Bır okuyucumuz yazıyor: 
eEmin Sinan ma1ıallesindc Tül· 

>entçi han. içi :namile maruf ve 
150 haneden ibaTet olan btı han içi 
sokağında otuTtıyoruz. B u sokak
ta lamba ohnadığı için, akşam, so· 
'(ak zifiri bir karanlık içindediT. 
Bu sokağa lamba asılması için a
lcikadarlara müracaat edilmiştir. 
Senclcrdcnberi lamba yüzü gör
miycn bu sokakta bir de çeşme 
vardı. Her tarafta olduqu gibi, bu 
çeşme de kurudu. Bizim tarafa 
ya'J.."ln bir Terkos ('cmnr f olmcıdı:Jı 

gibi. yeniden biT T r'kos çeımırsi 
de yapılmamıştır. 15'1 hctn,,den 
barcr olan bu soJ:ııJ· 1·em lômba
sız ve hem de su.ru.zrlur. Btı lıu -
sıısta alakadar nuıktımların dik • 
kat na...-:arını çekmenizi rlra edP
rim ... 
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Bu güzel kız 
hakikaten dünyanın 

en güzeli mi?. • 
IYi KALBLi BiR KADIN 

------------------· . Doroti, güzellik R d d . b 1 d b d Ayrılırken kocası ne kadar da ağ-a yo a JŞe 8Ş a J, amma Ura 3 lamıştı. Selma, sevgilisi Nazıma gi-

müsabakalannda vücudünün güzelligıv. pek belli derken, otomobilde, hep bunu düşü-
nüyor ve kalbi burkuluyordu. Göğ-

hep birinci oldu. olmuyordu. Sinemaya g ~çince.. sünde büyük bir ağırlık vardı. Evet.. 

G l •b , tt d kocası ağlamıştı. a 1 a san a an a Önceleri şikayet etmişti. Müthiş 

bl·rı'ncı· oldug"' unu romatizma sancılarile onu, yatağın-
da, çivilendiği bu yumuşak tabutta, 

gösterecek. .. yalnız başına bırakarak, Selma sık 
1---ııİİİİıııl--------- sık dışarı çıkıyordu. Selma bu yap -

A mcriknnın yeni Orlean şehrin
de ::ıhb::ıp ıki genç kız vardı. Bun

lardıın biri Doroti Den, diğeri de Do
roti Lamur'dur. Biri sarışın, diğeri 
esmer güzeli ... Bunlar uzun müddet 
ayni mektepte okumuşlardır. Biri -
birlcrilc o kadar anlaşmışlar ki, her
kes aralarındaki samimiyete hayret 
ederdi. Bununla beraber kendilerini 
eskidenberi tanıyanlar bu dostluğun 
ilelebet devam etmiyeceğine kail 
ıdiler. Bir gün Birleşik Amerikanın 
cenup dveletlcri arasında bir gü -
zellik müsabakası yapıldı. İki Do
'rotiler de müsabakaya girdiler. • 

Herkes bu iki genç kızın biribir
lcrine rakip Q]duklıirııiı -ve zarafat 
ve güzellikte biribirledne ~neydan 

-okumak istediklerini zannetmişti. Fa
.kat hakikatte mesele öyle değildi. 

Bunlar müsabakaya girmekle biri -
birlerini rencide etmek maksadını ta
kip etmemişlerdi. Esmer kız, müsa
bakayı sarışın arkadaşının, sarışın 
kız da, esmer arkadaşının kazanaca
gını zannediyordu. 

Bir Amerikalı muharrir, cErkek
}('r sarısınları tercih ederler.> de -
mişti. Filhakika jüri heyeti sanki mu
harrire hak vermek istiyormuş gibi 
birinciliği sarışın genç kız Doroti 
Dell'e verdi. Fakat diğer arkadaşı 
bundan asla müteessir olmadı. Bila
kis onu pek çok alkışladı. Biraz son
ra sarışın kız bir film şirketi tara -
fmdan angaje ediliyordu. Doroti Dell 
Holivuda giaerken, arkadaşına da o
rada bir iş bulma)'ı vadetmişti. Fil
hakika sarışın kız sözünde durmuş, 
arkadaşına Holivutta iş aramıya baş
lamıştır. Fakat ömrü vefa etmemiş 
bir iki film çevirdikten sonra bir oto
mobil kazası neticesinde ölmüştür. 

Oorotı, güı el Doroti· •• 

SİNEMA SEYİRCİSİ 
Doroti Lamur o zaman sinemayı 

ancak bir seyirci olarak biliyordu. 
Validesile beraber Şikagoda oturu -
yor, bir büroda çalışıyordu. Bir ak
şam Şikago tiyatrolarının birinde 
meşhur orkestra şefi Herb Kay'ı din
lemiş ve bu parçalar kendisinde bir 
musiki hevesi uyandırmıştır. Öyle 
bir heves ki, mukadderat günün bi
rinde Herb Kay'ı karşısına çıkarmış 
ve onun karısı olmuştur. 

Çehresindeki hatların ahengi, nazar
larının nüvazişkar bakışları, saçla
rının zarafeti, vücudünün tenasübü 
bir çok nazarları üzerine cezbediyor
du. Fakat vücut güzelliğinin radyo
da bir kıymeti yoktu. 

Doroti lamur müşkül vaziyette 
kaldı. Çünkü radyo kendisinde me\•
cut olan güzelliklerin ancak bir kıs
mını ifşa edebiliyordu. Fakat film çe
virmiş olsaydı, hem güzel sesi, hem 
Eevimli ve güzel çehresini ve vücu
dtinü teşhir etmiye muvaffak ola • 
caktı. Film çevirmek fikri genç ka
dını işgal etmiye başlamıştı. Bunun 
üzerine Holivut radyosunda bir iki 
şarkı söyledi. 

Orada zavallı arkadaşı Doroti Dell'i 
hatırladı. Acaba burada kalmak ka
bil miydi?. Tali kenç;:ine yardım 

etti. O zaman sahne vazilerinden Vil
helm Tiele cCennet yolu> ismindeki 
filmini hazırlamakta idi. Bu film 
için her şey hazırlanmıştı. Yalnız baş 
rolü yapacak artist yoktu. Vilhelm 
Tiele bu sırada Doroti Lamur ile 
karşılaştı ve genç kadının güzelliği
ne hayran oldu. Doroti Dell bir kaç gün kalmak ü

zere Şikagoya geldiği zaman arka
daşına takip edilecek yolları anlat
mıştır. 

O sırada amatör şarkıcı seçmek 
için bir müsabaka açılmıştı. Doroti 
Lamur'un sesi pek güzeldi. Tuhaf te
sadüf, sarışın arkadaş da ayni müsa
bakaya girdiler. Sarışın arkadaş mü
sabakaya arkadaşına rakip olmk için 
değil, ona cesaret vermek için gir -
mişti ... 

Genç kadının da bu Iilmde bir rol 
deruhte etmesi takarrür etti. Fakat 
bunun için Doroti'nin bu film için 

Dorotonun çapkın o lr pozu müracaat etmiş olan elli kadar genç 

Doroti Lamur da: 
- Yarın görüşürüz. 
Cevabını vermiştir. 

GARİP BlR İZDİVAÇ 
Gençler, iki gün sonra evlenmek 

üzeer Belediye daire · e müracaat 
ediyorlardı. Fakat memur muamele

Müsabnka yapıldı, bu defa da Do- yi yapmak için genç kızın nüfus tez-
roti Lamur birinciliği kazandı. Bu keresini aradı. Nüfus tezkeresi de 
müsabakada orkestra şefi Herb Kay Yeni Orleanda bulunduğundan müş
genç kızı bihakkın takdir ettiğinden kiilat baş gösterdi. 
onu angaje etti. Yeni Orlean uzak olduğundan o-

Doroti Lamur iki sene kadar or - raya kadar gitmek için çok vakit 
kestra şefinin manidar nazarları ö- kaybetmek lazımgeliyordu. Bu müş
nünde çalıştı. Bunlar iki sene kadar külat karşısında Doroti'nin cesareti 
sadece çalışma arkadaşı olarak kal· kırıldı. Fakat orkestra şefi asabi bir 
dılar. hareketle yerinden fırladı ve nişan-

Fakat Doroti Lamur iki seneden lısile birlıkte bir otomobıle atlıya
fazla dayanamadı. Çok sevdiği ve rak, şoföre kendilerini çabuk evleni
kendisini anlamadığına hükmettiği len bir memlekete götürmesi emrıni 
bu adamın gözü önünde çalışmıya verdi. Şoför gideceği yeri iyi intihap 
tahammül edemedi. Bittabi bir er • edememişti. Evlenmekte acele eden 
keğe ilanı aşk edecek değildi!.. nişanlıları, memurları Nevyorktaki 

Bu sebeple Nevyorkta kendisine mcmuılar kadar müşkülpesent ve 
bir iş aramıya başladı ve bulunca he- güçluk çıkaran bir memlekete göti.ir
mcn Herb Kay'ın orkestrasından çe- müştü. Fakat Herb Kay bu işde mağ
kildJ. lObiyeti kabul etmemiş ve tekrar 

Doroti Lamur kararını Nevyorktan Ncvyorka dönmüş ertesi günü de 
yazdığı bir mektupla bildirmiş, or- tayyare ile Şikagoya gitmiştir. Genç
kestra şcfıne karşı kalbinde besledi- ler burada kolaylıkla evlenmişler -
ği derin aşkı ifşa etmekten kendini dir. 
alamıyarak mektubun sonunda şu RADYONUN GÜZEL SESLİ KIZI 
cümleyi kullanmıştır: Mis Larnur bundan sonra da şar • 

.. <A:tık her şe~ bitti. Beni bir daha kıcılıkta devam etmiş ve radyoda ça-
gormıye ~eşe~6us etmeyiniz .. > lışmıya başlamıştır. Genç artist rad-

Fakat bır gun sonra Herb Kay Nev- yoda büyiık muvaffakiyet kazanmış
yorka gitmiş ve kPndine evlenmeyi tır. 

teklif etmiştir. Doroti Lamur güzel bir kadındır. 

kız ile mukayese edilmesi lazım ge
liyordu. 

Doroti Lamur, em kadar genç ve 
' güzel kızın toplanmış olduğu salona 
girdıği zaman vazii sahne ve arkadas
ları yüz ytıze bakıştılar. Cümlesini~ 
nazarlarında hayret ve takdir ema
releri belirmişti. 

Artık en mühim rolü yapacak o
lan artisti bulmak için pek uzaklara 
gitmiye lüzum kalmamıştı. Müsaba
kaya giren 50 kadar genç ve güzel kı
za: cÇok teessüf ederiz, affedersiniz, 
yoruldunuz.> sözile mukabele edil -
miştir. 

Artık güzel şarkıcı k·adın cCennet 
Yollar1> fılminde Hula rolünü almış
tı. Hula burada ormanda yaşıyan 

hayvanlarla beraber büyümüş vahşi 
bir genç kızdır. 

UZUN SAÇLI KIZ 
Doroti Lamur bu rolde ayaklarına 

kadar uzanan siyah saçları sarkmış 
vahşi kız rolünde çok muvaffak ol • 
muştur. 

Floridada bir güzellik müsabaka
sı yapılmış, Doroti Lamur bu müsa
bakada birinci mükafatı kazanmış
tır. O zamandımberi Amerika gaze • 
tecileri kendine: c Uzun saçlı güzel> 
adını vermişlerdir. 

H olivutta işe başlamak için bi: 
orman kızı rolü pek mükemmel bir 
şeydi. Fakat o zaman Marlen Ditrih , 
Greta Garbo, Katerin Hepburn rnü
kelJef tuvaletler altında ve ytiksek 
şahsiyetler temsil ediyorlardı.. Bu 

( Deomı 6 rncı aoy/a•• ) 

tığının fena bir şey olduğunu bili -
yordu. Kocası iyi bir adamdı. Ona 

istediği kadar para veriyordu, onun 
sayesinde zengin olmuştu. Kendisi
ni pek de sevjyordu. Bir dediğini iki 

etmezdi. Ya onu aldattığını bir öğ-
' renirse ... Zavallı, muhakkak ölüve-

rirdi. Selma, randevusuna geç kal
dığı için bir taraftan saatine ba -
karken, bir taraftan bunları düşünü

yor ve müthiş bir ıstırap duyuyordu. 

Daha demin, süslenip de evden çı
karken, kocası ona: Aıeraceıe tekra r o tomobiline bindi v e ... 

- Çabuk gel, demişti, sensiz her 
rum. Sen benim melfükemsin ..• Va

tara! bana zindan geliyor, benim ye-
kıa senden bu kadar fedakarlık is

gfınc tesellim, yegane neş"em sen -
temiye hakkım yok amma ... elimde 

sin! 
değil.. seni seviyorum. 

Selma otomobilden inqi. Bir saat-
tir kendisini bekliyen Nazım, onu, Bunları söylerken, kocası, onun e-
surat ederek karşıladı ve: lini almış, yatağile yastığın arasına 

- Nerdesin? sıkıştırmıştı. Son sözleri dalan bir 

Dedi. Selma onu tersledi ve: sesle söyledi. Sonra, müsterih, göz

- Ey, artık çok oldun... Allaha leri kapandı ve derin bir uykuya dal
dı. 

ısmarladık. 

Diyerek kapıyı şaşkınlıktan dili 
tutulan Nazımın suratına, sırrak di
ye kapayıp otomobiline bindi. Eve 
döndü. 

Selma da memnun olmuştu. La

kin şimdi diişüncesi başka bir yerde 
idi. Biraz daha bekledi. Yavaş yavaş 
kocasının başından elini çekti, aşa-

Kocası, onun çıkmasile dönmesinin ğı indi. Otomobile binerek, Nazı .. 

bir olduğunu g<irünce sevindi. Sel- mm evine gitti. 
ma: Bu sefer, içeriye gülerek girmişti. 

- Hemen döndüm, dedi, seni yal- Nazım, haJU deminki ~aşkınlığın te-
nız bırakm1ya gönlüm razı olmadı. sirinden kurtulamamıştı. Selma, 
Kocası simdi ondan af diliyordu: hemen boynuna atJldı, ona, kendisi· 
- Demin söylediklerimi unut, ne ni eskiden olduğu gibi sevmekte de

yapayım? hastayım, kalkamıyorum. vam ettiğini ispat etti. 

İnsan sinirleniyor. Seni de hep ya- Selma, iyi kalpli .bir kadıAndı~ Ben s,en l hlC yaırııı 
nımda, baş ucumda görmek istiyo- Fıkret dll bırakır mıvım ? .. ~ 
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Kadınlar 
Onun 

san'atına 

değil, 

koşuyorlar 
Boriı Ko/omblt 

p arisin meşhur simalarından biri 
de Rus kemancı Boris Kolomba-

dır. Rus ihtılali esnasında küçük bir 

çocuk olan Boris, Fransaya geldiği 

zaman konservatuvara girdi. Çok 

geçmeden güzel keman çalmasını öğ

rendi. En zeki ve en kabiliyetli ta
lebe olduğunu ispat etti. 

Nihayet, güzel çehresi ve keskin 

bakışlarile bütün genç kızları teshir 
etti. 

Geçenlerde ilk defa konserini ve

ren Borisin konserinde yalnız genç 
kızlar vardı. 

Delikanlı öyle keman çaldı ki.. 

kızlar, bu keman sesini delikanlının 

kalbinden kopan nağmeler olarak 
tavsif ettiler. 

Meşhur Tino Russinin 
kız kardeşi de 

Yaman bir sese sahip olduğunu 
/gösterdi ve hemen şöhret kazandı 

r-"'".,,,...,,........,.,..,.....,....,...,.,..,,.._. 1 Norsikalı kız ağabeysi Ti':O ,,. 

B unun gibi bir 
vak'a daha 

olmuştur. Plaj 
mevsimi muna -
scbetile Paris sa
h illerinde dola -

~~. 

U
~--

fj !şöh~·et sahibi olmuştu. BüJ.ul< l>I 
! zinocular iki meşhur san'atkarı~ 

1
,r 

arada şarkı söylemesini isternıŞ 
, /. 

şan bir isim vardı. 
Russi.. 
Bu Parisin meş

hur tenörü ve Don 
Juanı Tino Russi 
değil Nina Russi-

1 

dir. Tinonun kız 
kardeşidir. 

' . . 

l Bu kadın bir Tine 
tiyatro aktrisinin Russi 

.. 

' 

yanında çalışıyordu. Bunun da çok 
güzc.>l sesi v ardı. Korsikalı olan bu 

kadın köyünden gelir gelmez bü -
tün şarkıları öğrendi. Çok geçmeden 
iki konser verdi. 
Şimal sahillerindeki plajlarda ve

rilen bu konser bütün plfıj halkını 
yani Fransanın yüksek sosyetesini 
bir an içinde tc.>shir etti. Nina birden
bire meşhur oldu . 

dir. ··~it 
············································;· pt• 
Kurtuluşta yenı 

Sinema ıR'' 
1 Haber aldığımıza göre Kurtol ,,-
. Tepe üstünde .Kurtuluş sineıt'I •' 
!namile yeni bir sinema yakınd• 
pılarını halka açacaktır. tlY 

ı Son sistem sesli makine ,.e tt tol 
/batı haiz olan ve her türlü -~ofl J# 

1 
temin eden bu sinema o muhıtıflıt· 

. yük bir boşluğunu dolduracal<t 

MEVLİDİ ŞERİF atıf 
Devlet Demiryolları dep~ Jt ıJP" 

}erinden merhum Bay Salirnın r .. ~1 
na ithaf edilmek üzere ölilıt'l;Ot' 
kırkına müsadif eyliılün on 9' 
düncü salı günü öğleden sonra JJI' 
dıköyünde Osmanağa camiinde ,ı r 
fız Nuri tarafından mevlidi }tır'ıet 1 
dileceğinden merhumu sevetl ır 
arzu edenlerin hazır bulunmalal1 

• 1 Bu akşam bütün fsta~bul halkı SARAY SİNEMASININ 

Yeni 1937-1938 sinema mevsimi münasebetile verilecek GALA MÜSAMERt::SINE iştirik edecektir. . 
ilk program : CASUS AŞKI ( Fşansızca sözlii ) 

Altın .sesli: GITT A ALP AR • Komedi Fritnsezden : JULES BERR Y gibi iki büyük yıldız tarafındad 
şahane bir .surette temsil edilen ve emsalsiz bir lüks ve ihtişam içinde cereyan eden MUSll{L 

AŞK ve CASUSLU FiLMi. 

ilaveten : BÜYÜY TRAKYA MANEVRALARI ve P ARAMOUNT JURNAL d ünya havadisJeti. 

Bu akıam için ıerlerlnlzl evvelden temin e :tiniz. Te?efonı 41858 
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j Amerikada boşanm·a 
' 

[DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA YA· 
~lNIZ; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIY A ÇALIŞACAKTIR: HUSUSİ CE· 
LE AP İST1YENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 

FFETMELİDİRLER.] 

v r-1 Danı-şıklı baskınlar 
""~1 -Nasıl yapılıyor? 

Küçüktenberi güzel bir san- fakat uzun b ir rabıtanın başlangıcı 
Ştnı seviyorum. Fakat bir yo- ve bir taahhüt addediyor. Nişanla
lunu bulup sevdiğimi ona an- nan adam, nişanlısına karşı ~z.ı ta
latamadım. Bunıın başlıca se- ahhütlere girmiş demektir. Mes -
bebi ona setıdiğimi söylersem tıliyeti de vardır. Eğer onu hakika
almıya mecbur olacağımdır. Al-ten seviyorsanız taahhüdüne gir -
'makta tereddüt ederim. Çünkü meksizin bugünden nişanlanmanız
o~un hiç parası yok. Halbuki, da büyük bir mahzur yoktur. Fakat 
bır ba§ka kız var ki, onunla ev- su iki senelik tecrübeniz ebedi bir 
lenirsem, elime birden 2000 li- bağla bağlanmakta sizi tereddüde 
ra geçecektir. - D. Ateş. f'iirilklüyorsa hem nişandan, hcnı on-

Boşanacak olan, idarehcineye başvuruyor ve 
pazarlıkla bir aşık elde ederek baskını yapıyorlar 

Talak sebepleri :Günde yalnız bir defa diş Tokyodan b ir köşe 

Tokyo ile yıkamak... Yemek yerken gazete okumak •• 
llakika.ten seviyo.rsanız sevgiyi dan kaçınız. N k • 

Paraya tercih ediniz. Yahut hiç ol- . ~ ~l1 an ın 
~azsa sevdiğiniz. ve seveccğinizde - ~ =• .. {l'F"__:.."'*' ~ ~ ~ 
ı::uphe tt" "" · • · - ~ h,'1~ - - -·-ha e 1g1nız bir kı.,.la parası için Jl!I , ~ \: lif< ~ • 

nı:at arkadaşhğı etmiye kalkmayı- il · ~ Arasındakı fark 
k ' bedbaht olursunuz. Parasız, :fa- · 

l at bıribirini severek mes'ut olan- yeni /' .. örün üyor ~r Çantaları dolu oldug~u halde bir Bir kızla tanışttın. Bana ran-•ur1·· d u rnes'ut ve rahat olamıyanlar - devu veren ve beni seı:en o ol-
an Pek çoktur. du. Fakat bu ktz her istediğim 

zaman gelmiyor. Son derece çen ~ kingcn .. Ne yapayım? - Ü. H. 
'\'?~ .,.(..#!c. r;:::... H<:>r tavuğun et iyen~ez ve h.~r k~-
. ~ '-<)~ -....; _ dm bir olmaz. Anlattıgınıza gore ~ı-

, I' ·· · 
1 

,,. zinle a liıkadar olan bu gmç kız, cıd-

Ç in ve Japon, J'.lankinle Tokyo ..• 
Bu iki memleketin payıtahtları 

arasında ne farklar \•ar?. 
Tokya, 1923 senesindeki hareketi 

arza kadar eski idi. Bu tarihten son-

ra yepyeni inşa edıldi. Bugün mun- _ 

tazam tarhcdilmiş bahçeleri, park
ları, asfalt sokakları, modern sine- -

1 mal.'.lrı \'e yepyeni°istasyonu, dünya 

di ve devamlı bir aşka hazırlanmış, 
iki seneye yakın bir zaman- sizin acul ve hafif h.'.lreketleriniz 

danberi bir kızla sevişiyoruz. karşısında belki inkisara uğramıştır. 
O 1srar ediyor, nişanlanmıya Niyetiniz ciddi deg~ ilse bu niyete uy-

ncsidir. m.~cbur olacağım. Fakat bu - gun birini bulunuz. İstasyondan dısarı çıkanlar kendi-
gurıkti biitçem bir aileyi geçin- ..... · '"' • lerini Anıcrıkanın muhteşem bina-
clirrrtiye miisait değildir. An - ~· · ~, ,'· 

1 teknik kabiliyetinin en güzel nümu- · 

'' !arı arasında zannederler. cak ıki sene sonra evlene bili - ..... ......--·~C;~ 
1 " ' _ _... ~ Bilhassa seyrüsefer vaziyetindeki rı~. kı şene nişanlı yaşamak A ı::::~\\r '°' ~ intizam, yeraltı trenleri, tramvaylar, ?.! dog~u mudur? - Uçan kuş._. 

~enı kanun, niş:mı tam degıl, ADEMBABA j otobüsler, ve t~k~i oto~obilleri, gc-
:.:;.:;;_,;;.;;;,:,:.:...,:~~------------~--· lenlerin hayretını mucıp olacak de-

Kanun namına oır baskın 
sahn esi: 
Mad a m kocasını meşhut 
cürüm halfnde yakalatıyo, 

B irleşik Amerikayı teşkil eden , 
hükumetlerin 1'pnunlan .. biri -

birinden ayrıdır. Bazan bir hükCı -
met arazisi dahilinde memnu olan 

b k d k • ? recede ucuzdur. ~ ll a 1 n 1 m 8 Bundan başka burada en enfes o-
~ tonıobill~r de bulunur. Otellere, ec-:::::::S- = : bir şey diğer hükumette memnu de 

locaya birisi girdi : 
,, ' 
Bu Vikontestir • ,, dedi 

• z:rnelcre, mağaznl ara girenler ke:-ı

ciilerini dünyanın en muhteşem ye
rinde bulurlar. 

Nankin : Çin hi.ikümetinin merke
zi Nankine gelince .. 15 metre yük -

sekliğindeki ve 40 kilometre uzun
luğundaki duvarların 13 kapı ile Çi
ne açıldığı malumdur. 

l ğildir. Bu meyanda Nevada hükCı l• 
meli kendisine mahsus bir talak ka. 
nunu kabul etmiştir. Bu kanuna göre 
talak için yapılacak muamelenin ni
hayet 43 güri zarfında ikmali esas 
ittihaz edilmiştir. 

5 - Yatağın yanına gece kandili 
almamakta ısrar etmek, 

6 - Günde bir defadan fazla diş
lerini temizlememek. 

Bı.: sebepler mevcut oldu mu, ta .. 
Jak kararı hazırdır. 

Asırlardanberi Çini muhafaza e -
den bu şedden sonra Yang Çi Kiyang 

Bu kanun Amerjkada şayi olunca, 
mahkemeden az zaman zarfında ta
lak kararı almak istiyenler Ncvada
ya gitmiyc başlamışlar ve bu suretle 
Nevada da bu yüzden bir çok ziya
retçilerle dolmuştur. 

Reno'da talfık karan almak isti-

l
yenler böyle saçma, sapan sebeple
re müracaat etmektense daha kat'i 
sebeplet aramaktadırlar. Bu da eşi
n~ sadakatsizlik göstermektir. Reno
?a bir kadının kocasını, veya bir er-

nehri, Huvang Ho nehirlerinin vadi
leri arasında gii7.el çiftlikler ve ehli 
hayvanlar görünmektedir. 

Bunlar nihayet Nankine dayanır. 
Bu şehir, milattan 300 yıl evvelden 
bugüne kadar devam etmektedir. 

Şehirden içeri girenler maalesef 

yeni bir manzara göremezlerdi. Yal

nız son Çin inkılabından sonra biraz 
değişiklik olmuş ve bugün Nankin, 

medenileşmiye başlamıştır. Şehrin 
muhtelif taraflarında güzel binala
ra tesadüf edilmektedir. Fakat Ja -
ponların hükumet merkezi ile bir 
mukayese yapacak olursak birisinin 
teknik hayatı karşısında di~rinin 
ne kadar geride kaldığım görmemek 
imkfını yoktur~ 

Bt1 hükutn€tin merkezi olan Reno
da 1816 scnesindenberi 50 bin talak 
kararı verilmiştir. Bunların dört bi
ni geç<•n sene zarfında verilmiştir. 

Reno şehri iki kısımdan mi.irek -
keptir. Biri şehrin asıl sekenesinin 

1 oturduğu kısım, diğeri de yabancı-

keğin karısını kendisine karşı sada
katsizlik eseri gösterdiğine dair ik
na etmek de pek kolaydır. Bunun 
için ajanlar vardır. Bunlar uydurma 
sadakatsizlik sahneleri hazırlarlar. ların bulunduğu kısı.md ır. Y~ban~ı- Bir çok kızlar. hatta fahişeler er-

lar -hemen de umumıyetle mumkun kekler için bu vazifeyi görmekte -
mertebe çabuk boşanmak istiyen çift- dirlcr. 

!erdir. Bunlar meyanında Amerika- SADAKATSİZLİK TEŞEKKÜL-
dn ileri gelen şahsiyetler, artistler, LERİ 
sporcular ve milyarderler de var -
dır. 

Burada yapılan büyük oteller sür
atle taliık kararı almak istiyen çift
lerle dolud ur. Fakat b unlar mahkc

lmcde işlerini takip etmekle beraber, 
!eğlenceden de geri durmamaktadır. 
Bu sebeple yeni tiyatrolar ve oyun 

1 salonları vücude getirilmiştir. Son 
1 

1
zamanlarda 70 oyun salonu açılmış-
tır. Sinema ve barların sayısı had-

Bu iş bir zamanlar geli~igtizel bir 
şekilde oluyormuş ve bu yüzden bir 
takım aile faciaları oluyormuş .. Son
ra bunun bir intizama sokulması ka-

tarlaştığından karı koca arasında sa
dakatsizlik sahneleri nazırhyan te
şekküler. meydana gelmiştir. Bu tc
ŞekküJJer sayesinde Reno'da boşan
mak, bir ford otomobili veya buz 
dolabı almak kadar kolaylaşmıştır. 

Bu sadakatsizlik sahneleri nasıl 
siz, hesaps1zdır. Burada bütün gece hazırlanıyor?. Mesele pek basittir. 
sabaha kadar şarkı söylenmekte, dans Farzedeltm Mister Smit ve karısı bo-

P e n c ereden bir gözettem 

le kendisi bir erkek ile yakalanma 
sına rağmen kocasından ayrılmay 

istemiyor. Komedi bu suretle ha 1 
zırlandıktan sonra Mister Smit, bu .. 
rada dostu olan kadınla beraber bi 
otele iniyorlar. Her ikisi de hafif su .. 
rette giyinmiştirler .. Nevoda kanu -
nu mtJcibincc bir adamın karısını al
dattığına hükmedebilmek için b ir 
kadınla bir odada ceketini çıkamış 
olduğu halde oturması kufidir. Ka
dın da bü sırada bir rop dö şambr gi
yinmiş ve saçları da biraz gayri mu 
tazam bir halde bulunacaktır. Bu sı
rada bir fotoğrafçı bu manzarayı a
çık kalmış olan pencereden objektif 
üzerfodc tcsbit ~decektir. 

Komedinin ikinci perdesi mahke
ma kararı dinlendikten sonra perde 
me salonunda oynanıyor .. Karı koca 
mahkeme huzurunda karşılaşıyorlar. 
Mister Smit'in karısı şahitleri geti
riyor. Mister Smit bu şehadet kar
ŞlSlnda başını öne eğiyor. 
Erkeğin karısını yabancı bir ka

dınla aldattığı sabit olmuştur, me -
sele tamamdır. Mahkemenin boşan-
iniyor ... 
•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••• 

Beynelmille yeşil a 
kongırası 

Eyluliin onunda Bükreşte beynel
milel ~·eşilay kongresi toplanacak
tlr. Kongreye Yürkiyc Yeşilay ce -
miyeti de davet edilmiştir. Fakat, 
kongreye Türkiye Yeşilay cemiyeti 
taraf mdan bir rapor gönderilmiş ve 
muvaffakıyetler temenni edilmiştir. 
Ayrıca, bu sene murahhas olarak 
kimse gitmiyecektir. 

- ün beş dak ik a ka ldı , şimdi nerede 
bızı basmıya gelirler Madam .. ise 
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Yazan: M. Süleyman Çapan Bu güzel kız hakika
ten dünyanın en 
güzeli mi? 

(4 üacü ıa9/aıb11 cfnom) 
sebeple meslekte geride kalmamak 
Hlzım geliyordu. 
DÜNYANIN EN G U'ZEL KADINI 

!Doroti Lamur'u bundan sonraki 

Aı.D_A.L .. A~R;,LN~D A 

~M-OR-A 'f R.Eİ'S\;--~-=~ 
~~~~~ 

Tefrika No.: 65 ................................ Yazan: Celil Cengi~ ... ················································· .. 
l'erdlme we lldlbu hakka m•hfuıdur filmlerinde şık, zarif ve masum ka- Murat Reis bağırdı: -- Her şeyden önce Fernarı 

donun peşini kovalamalıyız •• Ek "' • • • d k J ) dmlar rolünde göriiyoruz. Dünyanın 
megını gayretın en çı aran ar a, en güzel kadıf!ı olmak, rakiplerini 

''M h "' • d b ki J tamamen ezen bir şeydir. Fakat Do-atba 1 amıre en e eyen er •. roti acaba dünyanın en mükemmel 
,, artisti de olacak mı?. Bunu zaman ·Haydi batı_qa doğru dümen kır! 

Enfiyekeş molla!ar için, şekeri ganice gösterecek_tir_. __ _ 

telkadayıfh, pilivlt bir ziyafetle, bir 
kaç sarı altın, kanunları ayaklar altına 

almaya kafi idi. .. 
- Haydi sen de !.. ilerini jurnallamaktan geri kalmıyor-
Havaya yükselen bir su sütunu._ lardı. 

Sonra denizde kolaç atan kollar, ça- İstanbul halkı kndar biribirlerine 
balamalar!.. • benzemiyen bir memleket halkı yok

Salihin her emir verişinde bir a- tu o yıllarda ... 
dam kendini denize attı. Şamlı, İranlı, Turanlı, Arnavut, 

Bir dakika geleli ki, İzmirin meş- Çerkes, Gürcü, Laz, bütün bu muh
hur (Üç kardeşler) i ile garsonları, telif ırklara mensup insanlar, Üskü
denizin üstünde yaralı yaralı yüzü- darda, Boğaz.içinde, Fatihte, Kasım
yorlar, kendilerine bir selamet kıyısı paşada, Kavaklarda, Edirnekapısın
arıyorlardı. da karmaknrışık görüşürler, konu -

Salih, elinde tabanca, onları, birer şurlar, alışveriş ederler, boğuşurlar, 
birer denize ntılmıya mecbur etmi~, döğijşürler, borçlanırlar, kavga eder
bu sureUe hnkiki Deli Salih'liğini ler, barışırlar, evlenirler, boşanır
göstHmişti. lardı. Dünyanin karışık kanları İs-

Bu vak'adnn sonra İzmir kabada- tanbul mahallelerine karışır, kay -
yılarmm tereddüdü ~il oldu. Elini naşır, yerleştirdi. 
öptüler, kabadayılıktaki üstünlüğü - Enfiyekeş mahalle imamları, dün
nü soğuk kanlılığını itiraf ve kabul- yanın biribirindcn uzak köşelerin -
de~ çekinmediler. den uzanan elden biribirilc tutuştu-

Salıb, İzmirde üç ay kadar kaldık- rurla:, ev kadı~lan boşanma~an baş
tan sonra, İstnnbula dönmesine mü- kalarıle evlcndırmekten çekinmez -
saade edildi. lcr, kanundan korkmazlar, Allah -

Salih, Hacı Davut kumpanyasının t~n u~nmazlar, ölü adamları diri 
vapurlarından birine binerek, İz _ gosterı~ler:. bu yolda şah?dctname -
mizden fstanbula yollandı. Vapur Bo- l~r ve ılmuhaberle~ tanzım edcrler
ğazı ve Marmarayı geçip Ahırkapı dı. Bu _suretle, varıs hakkı kaybol~
önlcrine geldiği zaman, geceden ha- cak, mıras yemek hakkı ohınlar mı
tıra olarak ufukta yalnız bir tek yıl- ra~ mahrum ~alacaklarını~, ~un
dız vardı: Bir elmas düğme gibi gö- lar ıı~~m efcndıle mah.alle ıh~ya~ 
kün mavi mantosuna iliklenmiş bir heyetının umurunda bıle dcgıldı. 
yıldız... • Onlara, etli, pil.avlı: şekeri cg~nicet 

Vapur, Sarayburnunu dönerken tel kadayı~.ı b~~ ~yafet~e, ~ır kaç 
kamara yolcuları birer ikişer mey _ sa_rı .. altın, yuz gulduren hır dunyalık 
dana çıkıyorlardL Uykudan şişmiş butun ~a?unl~rı. ayaklar altına al -
gözler, alelacele kurulanmış rutu • mıya kafı gelırdı.. ~ 
betli yüzler, bir kaç tarak darbesile .B_u karak~rde ımamlann kıydıgı 
şöylece düzeltilmiş saçlar ötedebe _ nıkah~a:la bırle~en hayatların mah -
ride beliriyordu. Güverte, fesler, kal- sullerını, bu acaıp evlenmelerden çı
paklar, sarıklar, şapkalarla doldu. kan_çocu~.ıa~ın.kafataslarını? .ne şek
Yolculnr arasında az çok her boy _ le gırccegını, d.ımağla_rı .?e_bıçım ala
dan her cinsten bir kaç beşer nümu- ca,ğım artık sız duşununuz. Bunun 
nesl vardı. • içindir ki, her İstanbul çocuğunun 

İstanbul, bugün olduğu gibi o yılda 
da Asya ile Avrupanın elcle tutuş
tuğu noktada, tıdeta insaniyetin dört
yol agzı gibi bir şeydi. Şimalin ce
nuba yuvarladığı, cenubun şimale 
uzattığı insanlar, eşyalar buradan 
geçer, her geçen bir yabancı bir fikir, 
bır garip his, yüzde sekiz gümrüklü 
bir ecnebi hatırası bırakıyordu. 

O günler, ne günlerdi! O yıllar ne 
kara yıllnrdı! 
Yabancı fikirler, yabancı hisler ya

vaş yavaş vicdanımızın derinlikle
rinde birikiyor, halkın arasına yayı
lıyor, dağılıyor, ayrılıklar, anlaşma

mazlıklar, mesafeler hasıl ediyordu. 

vicdanında ecdadından miras kal -
mış bir halitai ecnas vardı. 

Çocuklar görürdük ki, görünüşte 
Çerkcs, ahHikan Arnavut, hissiya -
tında, civan~rtlikte Türk zekaca 
Araptı. Çocuğun şeceresi böyle muh
telif niscplere dayandığı içindir ki, 
aileler arasında hüsnü imtizaç görül
mezdi ve bu sebepten Türk evlerinin 
bir coğu bir mahkemei şer'iye ha
lini almıştı. 

Aile hayatı böyle olan İstanbul, 
muhtelif sahalarda da kendi benli -
ğine sahip değildi. Türklük lafı ağ
za alınmazdı. Osmanlı Bankası, Türk 
bavıağı nllında frcnk murabahacı -
lığı yapardı. Mektepl~rin himmetle

Yer yer emeller, arzular, ihtiyaçlar, ri, şahadetname, diploma, kazetna-
birıbirine yan bakan fikirler, biri- me evlı'rile her yıl millet hazinesi 
birlerile uyuşamıyacnk hisler doğu- üzerine binlerce, binlerce açık bono 
ruyor, hnfıyeler bir takım zavallı - çekmekti! 
ları jurnallnrken, haberi olmadan şu- Gayri müslım unsurlar çalısır, ka
nun bunun ceplerine bir Meşveret zanır, insanlac;ır. iyi yaşar, iyi yer, 
gazetesi, bir Pariste basılmış Abdül- ivi içerlerdi. Türkler ise sonsuz bir 
hamit aleyhinde bir risale koyup, sabnh k<?yfme mahkiım, daimi bir 
fiOnra birdenbire üstünü arayıp Trab- gev°Ş('klik içinde, paslı bir ömür sü
luslara, Fizanlara sürdürülmesine rcrlerdi. 
ıebcp olurken, bir taraftan biribir - (Deva.mı var) 

Noı 

15 

Adam da cevabını sertçe vermiş
ti. Senter, derhal vaziyeti kavradı. 
bnunla derhal dost veya düşman ol
mak hususunda bir karar vermesi Hi
zımdı. Merasimpcrver görünmesine 

rağmen bu uzun ve garip isimli polis 
müfettişi, kaplan gibi bir adamdı. 
Kendisine yumuşak davranılırsa öy-

le hareket ediyor, aksi halde muka
beleden çekinmiyordu. Nitekim sert
çe sualine, hemen dişlerini göster -
mek suretile cevap vermişti. Bu -
nunla beraber, Senter ayni eda ile: 

- Her halde, dedi, dostum Gerni
kon un katli hfıdisesile meşgul ola -
caksınız? 

Müfettiş de muhatabının ayni şe
kilde, fakat onu tashih etmek .sure
tile cevap verdi: 

- Dostunuzun kayboluşu hadise
sile .. evet. 

- Demek onun ölmediği kanaatin
desiniz? 

- Vallahi bir şey diyemem. Şim
diki halde bundan daha mühim şey-
ler var. Onların meşgul olsak daha 
iyi ederiz zannedersem. 

Enkamasyon, bu mükalerneyi dik
ka t!c takip ediyordu. Polis miifetti-

şi, meydana çık'iığındanberi, ona 

'

gözlerini dikmiş, alaka ile bakıyor
du. Venceslas Vorobcyçik de erkek-

Eşek 
Arıları 
Çoğalmış 
Bazı mıntakalarda ve bilhassa bağ 

civarlarında eşek arılarının görül -
memiş derecede çoğaldığı ziraat dai
resine verilen malfunattan anlaşıl -
mı~tır. Hatta İzmirde Karşıyakada 
eşek arıları mahalle ve ev aralarına 
kadar sokularak §ehir halkını bizar 
bırakmışlardır. 

Yapılan şikayetler üzerine bu mu
zır başerata karşı mücadele açılmış 
ve hususi kapanlar vücude getiril -
miştir. 

Kapanlar eşek arılarının çok bu -
lunduğu yerlere gönderilecek ve is
tiyen halk bu nümuneye göre ka -
panlar yaptıracaktır. 

İçine et veya ciğer konulan eşek 
arısı kapanlarına giren zaratlı arı
lar, bır daha dışarı çıkamıyarak te
lef olmaktadır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERAT! -cMektup zarflarh hakkındaki ih
tira için alınmış oan 28 mayıs 1935 
ve 2007 numaralı ihtira beratının ih-

Rüstem suıar Kararınca geminin güverteslnae lstenouıu aüşünao. 
O çocuklu{lunu Şehzadebaşında geçirmiş bir genctf 

tiva ettiği hukuk bu kerre başkası- Rüstem, duşman gemisinin arka Murat, yeni bir gemi daha ele ge-
na devretmek veyahut mevkii fiile kasarasına kadar sokulmuştu. Bu a- çirdiği için seviniyordu. 
konmak için icara verilmesi arzu e- rada bir İspanyol korsanı: Kaptana sordu: 
dildiğinden bu hususta fazla malu- - Budalalar! Fcrnandoyu mu arı- _ Nereden geliyordunuz? 
mat edınmek isteyenlerin Galatada yorsunuz? O, çoktan kaçlı.. - Venedikten .. 
Aslan haıl 5 ı·ncı· kat 1 - 4 numaralara n· b .. nen Ru-stem =~aladı ıye agırı ~:.: · - Buralarda ne arıyordun02? 
müracaat eylemeleri ilan olunur. Türk denizcilerile birlikte ~mi - _ Venedikli şövalye Ciyovani'nin 

Fatih İcrasından: nin her tarafını aradı. izinL 
Salihin alacağından dolayı tahh Fcrnando meydanda yoktu. Murat Reis güldü : 

hacze alınan ve borçlu İbrahimin bir Düşman gemisi nrtık tamamile 
gardrop, 9 parça kanape, iki sandal- Türk korsanlarının eline geçmış bu- - O, bizim elimizde esirdi. 
ye, bir Deka marka.gramofon maa 16 lunuyordu. Kaptan hayretle Murat Reisin yü-

d k. · 14/9/937 t Murat Rcısin bu-tün emelı şövalye züne b:ıktı: plak, bir ikiş ma ınesı a-
rihine müsadıf salı günü saat 11 de Femandoyu ele geçirmekti. Murat - Ciyovani şimdi burada mı? 
Şchzndebaşında 88 numaralı Darüt- Reis bir küçük çektirinlıı yelken a- - Hayır. Karada bir zindanda ya-
talim kıraathanesi üst katındaki ma- çıp kaçtığını görmüştü amma .. hiç tıyor. 

halde bilmüzayede açık arttırmaya tc hatırına gelmemişti ki Fernando ' Rüstem gülerek ilfive etti : 
konulacaktır. İlk arttırmada kıymeti böyle bir mahşerin içinden kolayca - Hem de kız.ile beraber_ 
muhammenesini bulmadığı takdirde kaçsın.. Kaptan ~ırdı. 

- Az kaldı Fernando'yu da 
alacaktınız demek?! .. 

esir 

.Murat Reis, kaptandan bu mal° 
matı alınca : 

- Senin canına dokunınıyac:ığıı 
dedi, şimdilik seni gemimin am 
rında hapsedeceğim. Sonra yine k0 

nuşuruz. 

- Gizli altınları görmeyi ~tenıe 
••• ? 

mısınız ... 
Murat Reis gülümsedi: 
- Altın delisi değiliz. Onlar yerl 

yerınde dursun. 
Ve Rüstemin kulağına fısıldadı: 

-- Her şeyden önce Fernandonll 
peşini kovalamalıyız.. haydi geJtl1 

nin bordasından ayrı Ve batı1 

dom dümen kır bakalım! 
- (Devamı var} ___________ , ______ ...., ____ ~ 

1 
ikinci arttırması 17/9/937 cuma günü Düşman yelkenlisinde.ki İspanyol
ayni saatte ve ayni yerde yapılaca - lar Fcrnandonun firarından sonra 
ğından taliplerin mahalli mezkfırda birer bireı· teslim olmıya başlamış
memuruna müracaatleri Hun olu - lardı. 

- Burafarda Papanın donanması- ı 
na rastlamadınız mı?.. ._ ________ a ______ , 

RADYO 
nur. (34696). Rüstem birdenbire grandi direği
,....~·-...-~~-~~--~~-~"' ı nin dibinde sinmiş olan bir ndam 

1356 Hicrl 
gördü. 

Recep A{tu~tos Tekmeledi : 
4 27 

Yıl 1937, Av 9, Gün ~52, Hızır 127 

9 EylOI: Perşembe 

İzmirin kurtulıış bayraını 1922 

Vakitler Vasati Eıanl 

••• "· sa. d. ---
Ctine1 5 35 11 o~ 
Ôğle 12 11 5 41 
lkindi 1.S 47 9 18 

- Kalk bre mel'un! Fernando ne
reye saklandı? Göster bana onu. 

Bu adam yelkenlinin kaptanıydı. 
İri boylu adam ayağa kalktı: 
- ·Ben geminin kaptanıyım, dedi, 

kaçan, kalan kim \·ar .. bilmiyorum. 
Ruslem kaplanm yakasından ya -

ka1adı. 

Baş gü\>erteye doğru çekti. 
Murat Reis te baş güverteye gel

mişti. 

İspanyol kaptanı birdenbıre yere 
kapanarak yalvarmıya başladı : 

Akşam 18 30 12 OJ 
Yatsı 20 03 1 34 f 

İmsak 5 51 9 21 

- Amanın beni öldürmeyin! Size 
gemideki gizli altınları gösteririm .. 

~ başımı bana ve çocuklarıma bağışla
' L.,.;;,.;._.;;;~;......;;;;.;;;.;;;=;;;;...--;;;;-;;;;-;;.;;;;;,;;;-;;;;--....-..: yın ! .. 

- Papanın donanmasına mı? .. 
- Öyle ya. Neden şaşıyorsun. Pa-

panın donanması Cezayir Türk kor
sanlarını aramıya çıkmış. 

- Biz duymadık böyle bir şey. 
- Sinyor Ciyovaniyi Venedik ge-l milcri aramıyor da siz neden anyor

sunuz? .. 

- Bu işi bize ailesi para mukabi
linde teklif etmişti. Fernando parayı 
çok sever. 

- Ciyovaniyi bulmak 
üze"ıne aldı demek? .. 

- Evet.. 

vazi(esini 

- Garip şey! Venedıkliler onu a-
ramıyorlar mı? 

- Aramaz olurlar mı? Venedik 
donanması Arşipel adalarında dola
şıyor .. Elbette onu aramak için yola 
çıkmıştn. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: . 
Saat 18,30 Plükla dans musikiSl 

19,30 spor müsahabcleri: Eşref şefı 
tarafından, 20 Sadi ve arkadaşlııf 
tarafından Türk musikisi ve hııl 
şrrrkılan, 20,30 Bay Ömer Rıza uırıı 
fından arapça söylev, 20,45 Bayan :f,: 
mel ve arkadaşları tarafından Tür 
musikisi ve halk şarkıları (saat a) ıı 
rı), 21,15 Orkestra, 22,15 Ajans 11 

borsa haberleri ve ertesi günün pt0 

ramı, 22,30 pliıkla sololar, opera ' 
operet parçaları, 23 so n. 

YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: .. 
Saat 12,30 plftkla Türk musik1.sı. 

12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif pıiılC 
neşriyatı, 14 son. 

lerrle fena, kadınlarda iyi tesir bırak- ve Senler onun bu sessiz ricası üze lardan yoruldunuz. Siz de, diyorum, ter'e birer sigara ikram ettikten so 
mQk hususiyeti vardı. Kadınlar, o- rine, boyun eğdi \'e: 
nu göri.ır görmez, kendi cinslerin - - Affedersiniz, dedi, size karşı bi
den bir mah!Ukla karşılaştıklarını an- raz nahoş hareket ettim. Birıbiri pc
lıyorlardı. ~ine arkadaşlarımdan ikisinin. ölü -

zira ben de yoruldum. Ve şayet, sizi ra birdenbire sordu: ,, 
daha iazla ~ormaktan çekinmesem... - Lfıf aramızda, bu kırmızı st1 

Enkı:ımasyon tatlı bir tebessümle: mü. beni fena ıhaJde sarstı Üste -
- Mösyö, dedi, zannedersem si - lik. bütün bu sualler ve tahkikat ... 

zinle, alim Mosyö Volger'den daha ve sız de birdenbire ortaya çıkınca ... 
kolayca anlaşabileceğiz. Sizi bır dost Tam biraz dınleneceğimi zannetti -

-Durdu. Senter'den cevap bekler gi- kallı adam hakkında ne düşünüyor' 
bi bir hal aldı. Senler gülümsiyerek: sunuz? 

- Devam ediniz. Scnter şaşırdı: 
- Ben mi? dedi, bana kalırsa·· Dedi. Genç müfettiş devam etti: d 1'' 
- ... Bunun bir masal, nazarı ' 

- Evet, çekinmeseydim, size ol- kati başka tarafa N>kınck için uycfı.1' 
olarak görüyorum. bilmem aldanı - ğim bir sırada .. 

dukça acı bir tefcrrüat hatırlatmak r f 
ı·u1muş bir şey olduğunu düşünüY0 ' isterdim. Yani, kokteyllerinizi ne şe-

kilde hazırladığınızı görmek ister - sunuz değil mi? 
- Yani... ıı 

yor muyum? Ve Sent<?r müfettişe elim uzattı 

Genç kadının bu sözleri, bir nevi ilave etti: 
Sentcr'in yer.ine Enkarnasyon ce-ültimatomdu. Müfettiş vereceği ce- - Mösyö Vorobeyçik, elinizi sı-

vap verdi: 
vapla vaziyetini tasrih mecburiye- kabilir miyim? 

M··ı tt" ı· · "ki d - Mösyö Vens, arasıra, ben de tinde kalıyordu. Lôkin Venceslas u e ış, e ını uzattı, ı a am sa-
mimiyetle el sıkıc:tılar, sonra, mü - kokteyl ynparım. Eğer benim.·· ter-Vorobcyçik öyle kolay kolay dü - ~ 
fettiş: tiplerinden birini tatmaktan çekin-

şüncelerini izhar edenlerden değil-
di, genç kadmmkinin bir ayni tebes
sümle mukabil bir ültimatom \•erdi: 

- Madam, burada kalmak iste -
mckle, sizinle daha iyi tanışmak ve 

eğer kabil olursa, dostluğunuzu ka
zanmak istedim. Lakin, zanneder -

sem, bu, sadece benim elimde olma
sa gerek. 

Ve müfettiş, Senter'in yuzüne 
baktı. Genç kadın da ona bakıyordu, 

- Bana, dedi, kısaca Vcns dıye • mezseniz ... 
bilirsiniz, böylece ismimin tuhaflığı Vens gülümsiycrek kabul etti: 
ve zorluğu da ortndan kalkmış olur. - Bu kadarını istemiye doğrusu 

Enkarnasyon memnun olmuştu. 

Vcns'in kUV\'etli bir şahsiyet oldu -

cesaret edemiyorum. Minnettarınız 
kahrım. 

ğunu anlamış, Senter'm soğuk mua- Scntcr mükiılemeyi dikkatle ta -
lınclesile bu şahsiyetin yardımını kip ediyor ve içinden cTuhaf adam, 

lkaybclmekten korkmuştu. Vens, şim- ecaba ne istiyor?> diye düşünüyor
di, ellerini cebine sokmuş, sevimli du. 

l
bir yüz takınmıştı: cTuhaf adanu cebinden gümüs bir 

- Demek siz de bu sual ve cevap- ıtablka ~ıl:ardı, genç kadına ve Sen-

- ... ve hakkınız var. Hakika.t~e 
bu bir masaldan ibarettir. Zira, ıŞ 
kırmızı sakallı adam! . 

11 
Vens bunları söylerken cebı~~

bir siyah gi.izliik çıkardı, sözünll 
mamladı: 

- Tamamile değilse de, hiç 01 -
mazsa bir kısım! ., 

- Nerede buldunuz bunları. e' 

- Karşıki otelden buraya ateŞ 
dilen odada. ot' 

Scnter'in h.:ıyreti gittikçe artıY 

du: ı-' 

1 
- Peki amma ora!'ını ararnad• . ., 

ı
mı? Bir şey bulamadılardı harıı ;. } 

( De1· mn va 
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Okuyucuf arla 
Baş basa 

Ağzt açık, 
Pis süt -

- 34 -

Rauf kaptana Amiralin hücum 
•• 

Olçüleri 
.Mahallelerde süt satan seyyar süt

çiilerin ekseriya, pis kıyafetli ın -
sanlar olduğundan ~iküyet <'diliyor. 
Dün sabah dikkat ettim. Seyyar ~ut
çüniin elndeki güğümün yanında 
zincirle sallandırdığı süt ölçülerini 
biç gördünüz mü?. Bunların ağ -
zı tamamen açıktı. İçine süt ko~ u -
yor, bir eve süt Yeriyor, yine güğıi
ı:ıün yanına ası~ or. Tozlu, toprnkh 
sokaklarda dolaşıyor. İçine binbir 
mikrop uçup giriyor. Yine binb1r eve 
pis ölçü ile süt tartıp ' riyor. Bu süt 
ölçülerinin a_ğız.larınm kapatılması 

lngiltere ve Finlandiya milli atletiz 
karşılaşmasını 92-67 ile Finlan

diya takımı kazandı emrini işaretle ben verdim! Helsingfors, 5 (Hususi) - G€çen
lerde Pariste yapılan Üniversiteliler 
-0lımpiyadının neticelerini bildirmiş 
idim. Fransadan Finlandyaya geçen 
İngiliz atletizm ekipi He ben de 'lfol
smgforsa gittim. Oradnkı Finland
ya - İngiltere atletizm temasmın ne

Cırit: 

Donanma baş işaret memuru Behliıl kap-
ı - .lan inen (Finlanaya) 76;17; 

2 - Mikkanen (Finlind) a) 73,10; 
3 - Blakeway (İngiltere) 59.61: 4 
Bla'lking (İngiltere) 52.16. tan bu hakikatı ortaya atıyor ıoc metre: 

Akncak, işareti çektirmek Rauf 
aptana onu mutlaka göstermiş 
olmayı icab ettirir mi?. t

için ac4!ba bır tcdbır bulunamaz. 
mı? •. • 

t ticclerini ~·azıyorum. 
110 metre manialı : 

1 l - Finlav (İngiltere) 14,7,10; 2 
-SJOSdets (Finlandya) 15,2,1-0; 3 -
Jussila (Finlndy:a) 15,6,\0; 4 - Kni

l - Holmer (İngiltere} 10 6,1-0; 2 
- Sweemey (İngiltere) 10,7,10; 3 
- Abcllan (Finlandya) 11, 4 - A-
hiopolo (Finlündya) l 1 

Sırıkla yüksek atlama : 
1 1 - Mindroth (Finlandya) 3,93; 
l 2 - Lahdenmaki (Finlcindya) 3,RC; 

C Doııannı b . 
gemicilik i ann~ Cl§ ışaret memuru, 
8ehl · z f adesıle baş vardabandıra 
deı-a~ ~~ptan bugün de beyanatına 
ktt b c ıyor. 8chliil Kaptan bugün
talin e,Y~natında Rauf Kaptana ami-

ıtıcum c . . . 
ğı•q mrmı verıp vermedi-

. aydınlatıyor.] 

- Aver f . kadar ? t~ t~slim bayrağı yarıya 
~et d ~k~lmışti ki, birdenbire vazi
gem · cğıştı ve .. su üstünde bocalıyan 
Rcrn~ ~aliba elektrik santralının ve 

ıyı harek ı· d ların t e ın en alıkoyan arıza-
ı:ılrn amıri ile hemen ters yüzü yol 

ıya başladı. 
'l'csı· 

lan A , m ba~"Tağını tekrar aşağıya a-
d ha ~.crof, son sür'atile kendisinden 
kadaş?nce kaçmıya başlamış olan ar-

1 tet~ına doğru gidiyordu. 
~tw· . ndc mahfuz olduğunu far. 
lasın~~ız tarıhi sır hfıdisenin bu nok

uu ba lıyor. 
Averof kı .. . . 

b<tnd ç guvertcsındcki Yunan 
ırası ·v • g1111 "anına beyaz teslım hayra-

- ç l\;e>rke~ idi ki, amiral bana: 
hucu ustakıl fılotillfının Avcrof'a 
}(aptrn etrnesi için komodor Rauf 

ana • 
l) ışnret veriniz 
Cdi~ .. 

VE 
LiN B DEN ~E DERHAL Alı1İRA-
REk ıi~MRINI YERİNE GETiRE
~OS'tTN CUM 1SARET1Ni BARBA-
1'/Af. GRANDİ D1REG1NE ÇEK-

1 JlncnJ; Avc f' ı· l a .. u·ı ro tm tes ım o mıya 
9eçnı a~ıı·kcn birdenbire 1ıarcketc 

csı ve l . 
tı'ııı erk. 1 erıyc atılması donan -
cı .. ~ <ınımızı hayrete ve şaskınlığa 

.. ltrnı ·· • 
1.:e 

1 
uş olmalı ki, bu sefer hare-

t< ık b" "1tı<'ro . ızım donanmaya geçti ve 
cıırn (tın t:zr1~asrndan torpido lıii -

tı Yap 1 . 
ntılr nıa ' soyle dursun top bile 

'laciı \r . 
e .. bu 

kurn anı takiben Barbarosun 
anda kö .... d 

dona pru&un e Amiral Ramiz, 
''e 13 tırna crkfüııhaı biye ı·eisi Vasıf 
ktıÇü:rbaros süvarisi Rem7.i kaptan 

r ti y tnıkyasta bir meclisi mcşve -
kara .. nptılar. Ne konu~tular ve neye 

' \'crd l Ya: ı crsc bilmem donanma • 

-A\d 'E: • • et edınız .. 
tnrıni t bl" 

linb k' e ığc memur edildim. 
u 1 b~t~ 

(:ftadı ' u un donanma zabitan \"C 
a"·d t e ·· verine· 

- Averof' - . 
~kli d u. takip ediniz, batırınız!. 

Onu .n. e hır emir bekliyorlardı. 
11 ·Çındır k' heme h ı, avdet emri hemen 

· n erke · · 8i içind sı ~enış hudut ve ifade-
donannı e tecs.,ure boğdu ve .. bütün 

lrıırıld a rnensubini gayri ihtiyari 
andılar: 

- ~ıçin t · ~ed akıp emri verilmedi? .. 
bırakııa ?en Yaralı bir gemi başıboş 

ı. 

Atniral 'Ve . ne yapıyor? .. 
§ôyıe"·lıne muhakkak ki herkes 

ıyordu· ' 

h - :Sen arn: 
aı A ıral olsaydım beheme-

"l. Veroru t . 
Şahs akıp ederdim. 

b en he . 
Uydu B nım arzu ve hissim de 

lrıeli ;.1 ehcrnehal Averof takip edil-
, "'e ge . ·ı 

lrıasa dah. çırı mese veya batırıla-
lirnanına ı bhiç olmazsa onu MidiHi 
hın ağZ.ı: astırmak, dövmek, lima
l'of•u11 d 

1 
torpille kapamak, Ave • 

rn . ışarıya k 
u?nkündü .. çı masını menetmek 

de i7u · .Boyle yapıldığı takdir-
rn nan don 

l'snedin. k anması en kuvvetli 
fcltı.kct" 1 

aybedecck \'e Mondros 
ae 1

• Yani 'k· . 
<: 1 ~Cticesf de 

1 ıncı muharebenin 
ktı. başımıza gelmiye -

Arniraı· 
ın: 

RAUF KAPTANIN 
MES'ULİYETİ 

- AvC'rof' h" 
trnrin· a ucum ediniz ret. ı verın . .. 

\ıl ı Çekmem esı ve .. benim bu işa-
c:trnek .. ne Rauf kaptanı ıncs-

~ı trı ıçın 
bc13 es'Uliyctt~nn~ de Amiral ·Rami-

'h. teşkil etm urtarınak için se-
.oırinc· ez. 

SllJ.<l ı tnuhareb . 
taıt c -~ek ll'ıes'ul .. cnın kaybcdilme-

~Osterun-ıes·un Rauf Kaptan ola-
1 Yersiz ve haksız o-

ght (İngiltere) 15,6,10. 
============== 400 metre: 3 - Kinnamy (İngilt re) 3;70; '4 -

Clarke (İngiltere) 3,50. 

1 . - Tammisto (Finlandya) 48,2,10 

1 
Deniz Levazım satınal· ı ı - Brown (İngiltere) 49,7,10; 2 

ma Komisyonu ilanSerı 
1 

Cy ni Finland}a rekoru) 3- Rakko-
Disk: 

1 

1 - Koekos (F.i.nlandy.a) 48,79; 2 
- Mentula (Finliındya) 47,19: 3 -
Grir.gg (İngiltere) 38,42; 4 - Hi -
neks (İngiltere) 38, 23. 

1 T h 
. .

1 
b d li 

55900 
ılanııen (Fıinlandya) 49; 4 _ Powell 

- a m•n cdı en e e l 
l. l 65000 k"J d ( nglltcr(') 50,8,10. 
ıra o an ı o sa e ya~ , . • . 

24-Eylu!-937 tarihine rnstlayan i uksek atlama. . _ 
Cuma günü saat 14 de kapalı zarf l - Baerlund (Fınladya} l,9a; 2 
usuliylc alınmak üıerc münakasaya -Kolıma )Finlandya) 1,90; 3 -
konulmuştu:-. :i\ewman (İngılte-re) 1,85; 4 - Gold 

800 metre: 

2 - Muvakkat l•!mioalı '1045 (İngiltere) 1.70. 

l - Staekard (İngiltere) 1,53,8,10; 
2 - Tcimery (Finlandya) 1,53,9,10; 
3 - Handley (İngiltere) 1,54,2,10; 
4 - Bcussa (Finlandya) 1,54,6,10. lira olup, şartnamesi 280 kuruş Gülle arma: 

mukabilinde Komisyonrlan hergün ı _ BaeTlund (Finland,·a) 15,25 .. 
alınabilir. .ı Ndicde Finl:indyn takımı İngıl

tere takımını kendi topraklarında 
92, - 67 puvanla mağlup etmiştir. 

3 - lstekJilerfo 2490 sayılı 2 - Kuntsi (Fmlôndya) 14,48: 3 -
kanunun tarif atı dahilinde tanzim 1 Hınchs. (İngiltere) 13,83; 4 - HoY
edecekleri kapah teklif mektuplarını land {Ingiltere) 13,20. 
en geç belli gün ve :saatten bir 5000 metre: Ok spor kuTUmu sekreterliğinden: 

t 
'

• k d K d l - Kurumumuz merk€zinde mev 
saa evve ıne a ar asımpaşa a 

1 
ı - Moki (Finlandya} 14,31; 2 -

bulunan Komisyon Başltanlığına Wnrd (İngiltere) 14,311 6,lO; 3 _ cut yay ve ok koleksiyonlarmı gör-

Beh!OI kaptan muharririmize küçük gemi ısaretlerile 
5edlr üzerinde iki taraf gemilerlnln harpte eldıkları 

vaziyeti gösteriyor ve işaret bahsını anlatıyor .. 

makbuz mukabilinde verme) eri. lmd: isteyen birçok mürac:wtkr kar· 
Salmmen (Finlandya) 14,38,8,10; 4 

1-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;" ;;5y;;;;5;;;;7;;;" _ Daint"• (İngiltere) 15,0S,?,lO. şısmda kalmıştır. 9 - 9 - 937 Perşcm-

lur. Filhakika Rauf kaptana hen işa
ret verdim. Fakat, Müstakil Filotil
Ianın komodörlüğünü ifa eden bu 
zat o işareti aldı mı ve .. gördü mü?. 
O: 

1 - 1 . .ı beden itıbarcn 16 - 9 - 937 Perşembe ! 
lstanbul levaztm.Amirliği t~n atlama: . • . . aksanıma kadar sat 15 ten 18 ara - 1 

l Luoma (Fmland~ a) 7 ,03, 2 sında kurum merkezi halka açık bu-
j gördü, fakat, hücum emrini yerine Sahnalma Komis)·onu İlanları I _ Lame (Finliındya) 6,94; 3 - Ni- luııdurulacaktır. ı 
1getirmedi, diyelim?.. - choJJs (İngiltere) 6,80; 4 - Bettie ı ., K ·· ·· 

ı Top ateşi bile açılmadan Avero!'un Askeı·i okullar için 260 metıc :sı- 1 (İngıltcrc) 6.47. "'_- urumuz amatör ve uye :yn-
serbest serbest kaçmasına neden m·u·. yah scten 5850 metre kah,·e ı engı" ı 4 800 b k . zım na başlamıştır. 6 - 9 - 937 Pazar-X ayra yarışı. t · ·· ·· d 't'bar '!..-- •• 

sade edild""' Bu suale kim seteıı 50GO metre ceplik astar 3~0 _ 1· · . esı gunun en ı 1 en ~- gun sant 1 ı.. cevap . . l ngıltere takımı 7,39,9,10, 2 15 tm ıa e kadar bu milli sporumu-. 
- Görmedim! verecek, onun mes'uliyetini kim yük- metre la,·antın astar 455 metre haki Finlandva takımı '7 40 6 lO ··~ . . .. 1 
Di"·or. Bu mütaleavı nazara almak l k" tirikotin 5200 metre kol """taı ının ı ' ' ' · zu ogrcnmck ıst(';rcn]enn rnuracaat-

.J J encce · · .. ., 1500 metre : Jeri. 
ve üzerinde durmak lfızımdır. Do - Gözönünde bulunan hadisenin sey- kapalı zarfla eksiltmesine istekli 
n:mmada işaretlerin tulCı, gurup za- ri \'e macerası hakikati anlamak is- çıkmadığından 16/9/937 perşembe Sı.>moknna (Finlandya) 3,53.4,10; 3 - Kurumun merkezi Beyoğlun-
manlarında ve dumanlı, sisli hava- t"d d d b t b k l · · gu .. nü sal 15 te Topanedc levazım a- 2 - Phomas (İngiltere) 3,53,5,10; 3 da İ:>tiklfil caddesinde Nuruziya so-

ı a ın a u unan a ış ar ıçın giz- 1 -Gı aham (İngiltere) 3,54,4,10,·4 - k v d C H P Be vl k · 
Jarda alınıp verilmesi çok güçleşir. lenemiyecek kadar açık ve aşikar • mirliği satınalına komisyonunda pa- agın a · · · yog u mer ezın-
Ereğli kömürü kullanan donanma • dır. zarlıkla ek:.iltmesi yapılacaktır. Hrp- Hoppomia (Finliındya} 3,54,5,10. dedır. 
nın fayrap yaptığı ve bütün ufku Muhakkak ki, birinci muharebede sinin tahmin bedeli 9224 lira 70 ku
kapkara duınana boğduğu o henga- zafer kat'i olarak bizimdi ve .. bu za- ruştur. İlk teminatı 691 lira 85 ku • 
mcde işaret bayraklarını değil, ge- ferde Avcrof'u arkada bağlayıp Bo- ruştur. Şartname ve nümunderi ko
miJcri bile görmek ekseriya miim- ğazdan içeriye getirmek de mümkün- misyonda görülebHir. İsteklilerin ka
kün olmuyordu. dü. Ne yazık ki, başımızın üzerine nuni vesikalarile belli saatte komis-

Emrin başka vnsıtaforla da veril- konan bu :zafer halesini idraksizlik- yona gelmeleri. <12h •6012• 
ımesi ve tekit edilmesi iktiza eder - le başka başlara bıraktık ve .. Avero- * 
iken sadece ve münhasıran işarete fu kaçırarak, onu donanmasına ba _ Askeri okullar için 43860 metre 
havale edilmesi ve ısrarla takip edil- ğışlıyarak rnağlfıbiye1in acılı1mı ve tela ile 3900 metre kıl telfı 16/9/937 
mcmiş olmJsı bilmem nasıl tefsir o- karalığını kendi kendimize yüklen- Per~mbe günü saat 14 tc Topanede 
lunur?.. idik. İstanbul levazım amirliği satınalma 

Sonnı, haydi Rauf kaptan iş.ıreti (Devamı var) komisyonunda pau:ırlıkla ksiltmesi 
,. ..... uN11ttntu11ınuı11u1111111ıın•'"""""'"'••nınnmn•n"" .. u111•mııııı'1'11111t11111111uıu"ııuunuıuıwnııuunuıuunnuu11u11 yapılacaktır. Hepsinin tahn1in bedeli 

YA P 1 1 Ş L E R 1 1 LA. N 1 13695 liradır. İlk teminatı 1027 lira 
1~ kuruştur. Şartname ve ni.imune-

Na fia Vekaletinden: lcri komisyonda göriilebilir. istekli-
ıerin knnuni beJgelerle birlikte belli 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Ankara Siyasal BiJıiler okulunda 
yeniden yapılacak Jimnastikh~ne, Yemekhane \'e müteferrik tadilat 
işleri inşaatıdır. 

Ke.şif bedeli : l 10,000 liradır. 

2 - Eksiltme 23-9-1937 Perşembe günü saat 15 de Nafia Vekaleti 
Ypı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yap.lac:ı.khr. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 550 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri Umiım Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksillemeye girebilmek için isteklilerin 6750 liralık muvııkkat 

teminat vermesi ve Nafia VekAletinden alınmış yapı müteahbitli~ 
vesaikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük i~in 70 bin liradan aşağı 
olmaması lazımdır. 

5- isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. Postada olacak gecikmelr:r kabul edilmez. 

(3154) (5843) 

saatte komisyona gelmeleri. 
.120. ·6013> 

* İstanbul levazım amirliğine bağlı 
müt>ssesat için kapalı zarfla eksilt
meye konulan 30 ton beyaz peynire 
verilen fiat pahalı görüldüğünden 

16/9/937 Perşembe glinü saat 14,30 
da Topanede s:ıtmalma komisyonun
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 12000 hradır. İlk te
minatı 900 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile birlikte belli 
saatte komisyona gelmeleri 

cl18> 

* Askeri okullar için 401100 adet kü-
çük 149000 adet ad<.'l büyiik kopça 
26400 adet pantalon tokası 6500 adet 

1 HARİCİ ASKERİ KIT AA Ti iLANLARI 1 pantalon kancasına istekli çıkmadı-;.. ---------------·----------.1- ğından 14/9/937 sah günü saat 14 te 

i
len bedel 17360 liradır. İlk teminatı ?opanede İstanbul levazım funirliği 232000 kilo sığır eti kapalı zarfla 

eltsiltmeye konulmuştur. Tahmin e
dilen bedel 53360 liradır. İlk temi -
natı 3918 liradır. Eksiltme 20 Eyhll 
937 pazartesi günü saat 17 de Erzin
canda Tüm kararguhında Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. istekli
ler ihale günü tecim ve Endüstri O

dasında kayıtlı bulunduklarına dair 
vesika ibraz edeceklerdir. Şartnarne
sin i görmek isteyenler bir adedini 
270 kuruş mukabilinde Erz.incanda 
Tümen karargahındaki Satınalma 

Komisyonundan alabilirleı·. Kanu -

nun 32, 33, 34 maddelerindeki esasa
ta uygun olarak isteklilerin verecek· 
leri teklif mektupları 20 EylCıl 937 

günü saat 16 ya kadar Erzincan Tü
men karargahındaki Satınalma Ko
misyon Başkanlığına verilmiş bu-
lunacaklardır .• 37h c5875.ıı. 

1f 
62000 kilo sığır eli kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Tahmin edi-

1302 liradır. Eksiltme 20/9/937 pa _ satınalma komisyonunda pazarlıkla 
zartesi günü saat 16,30 da Erzincan- alınacaktır. Tahmin bedeli 9G9 lira
da Tümen karargahındaki Satmal _ 2 kuruştur. İlk teminatı 72 lira 68 
ma Komisyonunda yapılacaktır. İs- kuruştur. Şartname v-e nümuneleı·i 
tekliler ihale giinü tecim ,.c en _ komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
düstri Odasında kayıtlı bulunduk _ kanuni vesikalarile belli saatte ko-

misyona gelmeleri. c 119c .6014> 
lan ihnle kanununun 3'.!, 33, 34 mad-
delerindeki esasata uygun qlarak DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
isteklilerin verecekleri teklif mek - 1 •Mclüup zarflan• hakkındakiih
tuplan 20 eylUl 937 günü saat 15,30 rı tira için alınmış olan 28 Mayıs 1930 
kndar Erzincan Tümen karargiihm- ve 2007 numaralı ihtira beratının ih
daki Satınalma Başkanlığına \•eril- tiva ettiği hukuk bu kerre başkası
miş bulunacaklardır. Şartnamesini na devretmek veyahut mevkii fiile 
görmek istiyenler her gün Erzincan konmak için icara verilmesi arzu e
Ti.imen k<ırargahındaki Satmalma dildiğinden bu hususta fazla malU
Komisyon Başkanlığmdan parasız mat edinmek isteyenlerin Galatada 
alıp görebilirler .• :no. c5876.. A~!nn han 5 inci kat 1 - 4 :numaralara * muracaat eylemeleı i ilan olunur. 

l - Alpullu alayının 69000 kiloyu· 2760.'Samanın 350 liradır. 
lafı, 35000 kilo samanı. 4 - Yulafın ilk teminatı 207 lira . ' 

2 - !halesi açık eksiltme ile Vize- l:>amanın 27 liradır. 
de yapılacaktır. 5 - İhaleleri 11 eyllıl 937 cumnrte-

3 - Yulafın muhammen bedeli si günü saat 11 dedir . .-382• .. 599b. 

ll~in_h_is_a_r_Ia_r_U_. _M_u_· d_ü_r_lu..:;· ğ=-ü_n_d_e_n_: 1 
1 - Şartnamesi mucibince salto alınacak kurulu dekovil ray ve 

vagon!an kapab zarf usuliyte eksiltmeye konulmuştur. 
fi - Eksilme 26-9-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 

Kabataşda inhisarlar Levazlm ve mübayat Şubesindeki Ahm komis
J Oounda yapılacaktır. 

m -Muhammen bedeli 7250 lira Ve muvakkat teminatı 544 liradır. 
.. ıy -Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alına· 
oılır. 

V - Münakaşaya iştirak etmek isteyen firmalar eksiltme tllrihinden 
l O gün evvel fiyatsız ve musassal tekliflerini Türkçe ve Fransızca 
terccmelerile İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar ~ubesino 
~ermeleri ve teklifleri muvafık gürüldügü takdirde münakasaya işti
d\k edebilmek için mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. 

Vl - Mfüıiirlü teklif mektubu, kanunr vsaik, eksiltmeye iştirak \'C-

5İkası ve 0/0 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek• 
siltmc günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komiS)'O• 
Başkanlığına makbuz muk:ıbilindt: verilmiş olmalıdır. "6'' 5976 11 

• • "'* l - Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf usuliyle eksilme-
)e konulmuştur. 

Jl - Eksiltme, 21- IX.1937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Ka• 
bataşda lnhisarlar ve mübayaat Şubesindeki alım komiayonunda yapı• 
fa caktır. 

111 - Keşif bedeli 39025, 02 lira, Muvakkat teminat 2926. 88 liradır. 
iV - Keşifname, .şartname. proie vesair cksi\tmc eyrakı 196 ku .. 

ruş mukabilinde inhisarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bitlis lnhi· 
sarlar Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vek~letinden veri imiş 
n.üteahhitlik ruhsatnamesini ha!z bulunma1an, bizzat Mühendis ve m1• 

mar olmadıklara takdirde bunlardan birisi}•le müşterek olmalara veya işin 
sonuna kadar mcs'uliyetini deruhte edecek bir mühendis veya mimar 
istihdam etmeleri ve vesikalarını inşaat Şubesine ibraz ederek bu işe 
girebilmek için oradan ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak 
vesikasiyle muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı nrf • 
tar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda acb geçen komis
yon Başkanlıgına makbuz nıukabilinde verilmiş olmalıdır." B." "5870" 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibiocc 250000 metre düz beyaı kane\içe pa-

nrlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık, 17.IX-937 tzıritıine rasthyan Cuma günü saat 14 de 

Şul::esiodeki Alım Komisyonunda Kabataşta Levazım \e Muba}•aat 
yapılacaktır. 

3 - Şartnam'!ler parasız olarak her gün aözü areçen şubeden alı
nabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,:S 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilAD 
olunur, u5790,, 

• •• 
1 - Paşabahçe Fabrikasında şartname ve p1Anına tevfikan yapı. 

lacak kömür yığma yeri inşl'\atı açık eksiltmeye konulmuştur. 
il - Muhammen bedeli 5851.32 lira muvakkat teminat 438.85 liradır. 
Ill - Eksiltme l 6-IX-937 tarihine rastlayan Perşembe iÜnü saat 

14 de Kabatnştıı Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şnrtnnmelcr 30 kuruş mukabilinde her inhisarlar inşaat şu• 
besinden alınabilir. 

V - hteklilcrin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilAn olu
aar. "5704,, 



8 - SO• Tl!LGRAI' .. , ...... ., 
SARAÇHANE BAtlNDA HORHOR CADDESINDI! 

Erkekler kısmı: :'c!'n"~i~:::- Kızlar kısmı ile ilk kısmı: ~:n~~= 
~ 

KIZ L L YATILI 
ERKEK YATISIZ 

Ana • ılk • orta • lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vaf'dır. ilk sınıflardan itibaren 
ecnebi lisanı mecburidir. Münirpaşa konatı erkekler kısmına Münirpaşa konatı karşıaında leyli 
bir liseye llıım olan bütün müştemilatı havi büyük bahçeli yeot yapılan bina da kız lisesile ilk 
kısıma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Neharf talebeden arzu edenler 
mektebin husud otobüsiJe ııakloJunurlar. Kayıd muameleRine başlanmıştır. Her gün sabah, saat 
10 dan akşam 5 e kadar mürncaat kabul olunur. Telefon: :?0530 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 1 

NEVl~OZİN 
Varke'l ıstırap çekilir mi? 

Baş, diş ağrıları 

adet Buhar lokomotifinin şartname
sinde dcğışiklik yapılmasına lüzum 

görüldüğünden mezkur günlerde çı
kan ilanlar hükiımsüzdür. (5887. 

• . . ·: , v-.ş.: -:.- - ~-~'{:~ 

lstanbul .-:1JB~ıe-diyesr ·.· ilanları 
;. - , .:· . !" ~ • . , ,• ,•': 

1 - Daimi Encümenin 10-8-937 tarihli kararilc Eminönü, Fatih. 
Beyoğlu ve Beşiktaş Belediye Şubeleri mıntakalaında 1 Birinciteşrio 
ve diğer Belediy Şubeleri mıntakalerır.da 1 İkinciteşrin tarihlerinden 
itibaren sırtta, omuzda ve başta her nevi eşya ve gıda maddeleri ta• 
şınması ve .satılması yasak edilmiştir. . \ . 

2 -Bu yasak dolayısile Belediye sırf seyyar sahcılıltla meşhur 

ve üşümekten mütevellid bütün 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı : 

NEVROZiN ( 

Dişçi ' 

~~~~~ m~a~~İ he~[~~~ 1 
8-12 ve 14-18 arasında sayın 

hemşehrilere ku' l111,lı ve kolay bir vasıta temin ettirmek ve 
bu işe en elverişli gelecek el arabalarını araştırmak maksadile gerek 
şimdiden kullanılmağa başlanılan ve gerek alakadarlarc:ı yeniden 
vücude getır.lecek olan el arabaları, arasında bir müsabaka yapmağa 
ve en muvafık ve kullanışla el arabası örneklerini ortaya koyanlara 
yüzer lira mükafat vermeği kıırarlaştırmıştır • 

3 - Bu arabalar için şimdilik üç tip tercih edilecektir. 
A. - Umumiyetle yaş sebze ve meyva satışına mahs':.!s arabaiar. 

B. - Üzüm ve Kiraz gibi ambalajları içinde satılması lazımgelen 
meyvalara mahsus arabalar. 

Kaşelerini tecrübe ediniz. 1 
ı hastalarını kabul eder. 
cabında günde 3 15tanbul: Ankara caddesi 

kaşe alınabilir Vilayet karşısı Hatman 

.. ------•••--••'•--• ap. No. 37 ---il 
Beyoğlu Akşam Kız San 'at 

Okulu Direktörlüğünden : 
1 - Elaziz ve Manisada açılan Akşam Kız San'at Okulları için 

muhtelif l:eden numarasında 132 adet Manken kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kat'i ihalesi 1937 Eyhilünün 16 ncı Perşembe gunu akşamı 
saat 1~ da Yüksek Mektepler Muhasipliği Odasında toplanan Komis· 
yon huzuriyle yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekh.:r bu baptaki teklif mektublarını ihale için 

tayın kılınan 1'aalten bir saat evvel Komisyona tevdi etmeleri ve posta 

ile gönderilecek mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları 
ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice kapatılma' olması lazımdır. 

5 - Mankenlerin ev~.:ıh ve teslim şeraitini anlamak isleyenler Bey• 
o~fo Akşam Kız San'at Okulu İdaresine müracaat edebilirler ... 5801,, 

C. - Balık. yoğurt ve bunlara be-nzeyip başta ve omuzda satılan 
muhtelif gıda maddelerine mlhsus arabalar . 

4 - Kullanışlı ve ucuz olmakla beraber yukardn işaret olunan ih
tiyaçları nynı ?amanda karşılayan arabalar tercih olunacak ve seçilen 
örnekler alakadarlara tavsiye edilecektir. 

5 - Örnekler i6-Eylül-937 tarihıne kadar hazırlanacak ve makbuz 
mukabilinde Belediye Levazım Müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktı. 

• • • 
"B,. "6026" 

Bakırköy yeni mahalleôe tayyareci Sadık soka~ında 62 sayılı maili 

inhidam binanın tamir surelile izalei mahzuru kabil olm adıg-ından yı• 
kılması mukarrer bulunduğu cihetle Mustafa k•ızudan başk!\ hissedarı 
olup olmadığı bilinemediğinden Tarihi ilarıd an bir ay sonra 6-10·937 
Çarşambd günü yıkılmasına tevessül edileceğinden alakadarların yev· 

mi ınezkurden evvel Lu binayı yılrmaları aksi takdirde enkazının zi· 
yaına meydan verimemek için tamamı dairece yıktırılıp bil 
müzayede satılarak mesariften gayri enkaz bedelinin belediye vezne• 
sine yatırıiacağı en l40n teblikat makamına kaim olmak üere ilan olu· 
nur. (B) (6024) 

GRiP • NE4LE - NEVRAL.JI - BAŞ ve 
Diş AGRILARI - AR:;fRİTiZM 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 
hı umum lsp:rıo l:ayilerioin lnhisariar idaresinden ruhsat almağa 

mecbur olduk arı kanunda yazılı ve muayyen fiatlıı fazlasına satı, 
ppmaları da yasak bu:unduğu ve 1·6-937 tarihinden itibaren Baş. 

müdürlüğümüzden i5pirtolu içki beyyiye tezkeresi alanlara ispirto 
salmak için de aynı tezkere ile ruhsat verilmekte old\:tu halde mün. 
hasırnn ispirto satan diter eşhasın idaremizden ruhsat tezkeresi al· 
m:ıdıkları \'e rauayyen fiattan fazlasına iıpirto sattıkları &örülmektedir. 

1 ö;·le tezkeresiz veya muayyen fiattan faılasına ispirto satanlar 
h. kkı da kanun ahkam1nın tatbik olunacağı ilin olunur. "5936,. 

N 1 
1 

1 - Cumartesi ve Pazar gUnU aktamlar1 Ye. 
nlmahalleden saat 24 de hareketle Sar1yer, 
BUyDkdere, Tarabfa, Berkoz, Yenlköy, OskU
dara uıradıktan sonra saat 1,25 de KöprUre 
yapllan po•tanın bundan böyle rapt1mıtac•I•· 

2 - Yeniköy ile Beykoz arasındaki araba 
vapuru seferlerinin de ErlOI nihayetine kadar 
yalnız Pa 1 ar günleri yapdacalı llln olunur. 

Betonarme K6prii lnıaatı 

Nafia Bakanlığından : 
J.- istekli çıkmadığu:dan dolayı ihalesi yapılamamıı olan Erzincaıı 

Vlllyetinde ve Erzinran·Kigı yolu üzerinde betonarme olarak inşa 
edilecek Bey Çayırı köprüsü bu defa yeniden münl\kasaya k0aulmu.,. 
tur. Keşif bedeli (55,500) liradar. 

2 - Ehiltme 14-9-1937 tarihine müsadif Sah rünü saat 16 da 
Nafia Vekllelinde Şose ve Köprüler Reiıliti eksiltme komisyonu Oda. 
sanda kaJ)ftlt zarf usulile yapılacaktır. 

3. - Ekwlt:ne şartnamesi ve buna müteferri diter evrak (278) 
kurut 11111kabilinde Şose ve Köpriiler Reislitinden alınabilir. 

4: • - Eüiltmeie .rirmek isteyenlerin (4025) lirahk muvakkat temi
nat vermeleri .e bu ğibi itleri yapabileceklerine dair vekiletimizden 
alınmış müteabbiUik ehliyeti fenni1e veaikasa ile Ticaret Odasına 
kayıtlı bulunduklarına dair vuaik ibraz etmeleri llzımd&r. 

lst~klilerin teklif mc.ktuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadaı- Komisyon Reialttlne makbuz DNkabiliade verıneWri 
muk tazidir. Postada olacak ıecikmeler kabul edilmn. (2997) (5686) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiCiNE KARŞI 

Sizi iz'aç ve elbiselerinizi tahripeden 
T E R ' in izalesi için 

SU - DO - RO - NO - Pertev 
Kullaııışı : PEK KOLAY 

Tesiri: Kat'i ve DEVAMLI 

lstanbul birinci mıntaka kadastro 
Müdürlüğünden: 
Burgaz Adasında vaki taşıtsız malların tahdidi bitmek üzeredir. 

10-9-1937 tarihinden on beş gün sonra komisyonca tasarruflarının 
tetkikine başlanmış olaca~ından mezkür adada taşıtsız malı olanların 
İstanbul Sulanahmette tapu idaresinde birinci mınlaka Kadastro ko· 

misyonuna müracaat etmeleri kadastro tapu tnhriri kanunuııun 22 inci 

Maddesinin A. Fıkrast mucibince ilan olunur. (6007) 

- 10 Eııw C:U..a gUnU 

PANORAMA 

BÜYÜK SÜNNET 
--- DüGONO Tel. 41065 --

ZA Yl: Çeşme Namık Kemalbey 

ilk okuluntlan aldığım şahadetname

yi kaybettim. Yenisini alacağım. Es

kisinllı hükmü yoktur. 

Dünyada birincili.ti kazanan 

... .ı.ıleridıı 

Her ıerde arayınız 

155 1 irinci ıniikirat 

l 

- Ne gülüyorsun allah aşkına? 
- Hasan gazoz özünden içirdim 
sız ,anıpanyası zannetti. 
Hasan Gazoz Ôzü şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz 

nefis hir şampanya hulasası gibi insana zevk ve bayat veren bilha 
giltere ve ltalyada şerbet ve içki yerine kullanılım en sıhhi bir ~ 
Hasan gazozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 
kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine 
Gaıoz Ôzü f'lınız. Çok ucuzdur. Kavanoz içinde küçük 25, ik 
35,dört misli 50, -;ekiz misli 90 kuruştur. 

HASAN Mey Ô 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde, ' 

ve sıaz'ı midelere yemekten sonra küçüklere 1, büyiiklere ~ 
kaşı~ı mide\ i ve hazımdır. İnkıbaz ve bt\rsaklarda atalet t 
sabah aç karnına 1·2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığile 
dir. Meyvaların özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişesi 40, büy 
dört misli 100 kuruştur. . 

lıalyaLt usulü safi irmikten yrplan 

Mı\RKA GLUTEN MAKARNASINI JSTEYJNIZ 

Başlıca bakkaliye .mağazalarında satılır. 
Fabrikası : Ga'ata Necatibey caddesi No. 167 

MAKARNACIL!.( TÜRK L TD. ŞiRKETi Tele fon: 43'81 

inhisarlar Umum Müdürlüğün j 
imtihanla Muhakemat Amir ve 

memuru ahnacakt 
A - Taşra teşkilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat 

leri Amir ve memurluklara ~n imtihanla memur alınacağından 
daki evsaf ve şer•jti haiz olanların evrakı müsbitelerilc ve ç 
fotograflarile birlikte 16-9· 1937 tarihine kadar idaremiz Memur 
besine müracaat etmeleri : 

1 - Laakal orta mektep tahsilini bilirmiı olmık. 
2 - Yirmi beş ya.ştndan aşalı olmamak. 
3 - Askerliğini (Fili veya kısa hizmetli) bitirmiı olmak vey 

eccel bulunmak. 
4 - Siyasi haklara sahip ve hüsnü ahlak eıhabından olmak 

siyeti rr.uhil bir cürüm ve alelitlik ağır hapis veya o derecede 
müstelzim bir fiille mahküm bulurımamak. 

5 - Sihhatli olıınak, sari hastalıklara ve bedeni ve akil arı 
müptela olmamak. 

6 - Hukuk mezunu olup hakimlik stajı ve bilfiil hAkimlik 
yanlarla adliye meslek mekteplerinden mezun olanlar ve icra 
luğu, müstantiklik veya zabıt katipliği gibi vazifelerle tatbika 
müş bu!unanlar. 

7 - Adliye meslek mektebi mezunu olmadıQ'ı halde birinçi 
dede göstttilea tahsili yaprruı olmakla adliyenin muhtelif hizıne 
de, müddeiumumilik kalemlerinde, zabıt kAtiplitinde ve icra iı!ı 
tatbikat ıörenler. 

8 - Hukuk fakültesinden mezun olup da bilfiil hiklmlik Y. 
olanlar imtihana tabi tutulmayarak bu gibilerio müracaatlan ı 

tetkik edilecektir. 
C - imtihan 17-9-1937 Cuma günü saat 13 de Sirkecide l:ı 

iar Memurin kur.su binasmda yapılacaktır. 

D - imtihanda kazananlar ehli1et ve muvaffalriyet derece 
göre sıra.siyle mubakemlt amir ve memurluklar111& tayin edilerek 
fiyet adreslerine tebliğ olunacakbr. 
· E - imtihan mevzuu ıunJardır : 

1 - Ka.ra ve Deniı ticareti kaaunlanrun nakliyat. avarya ve 
sarat ve ticaret taahhütleri. -

2 - Borçlar kananamm untamf 'fıükümlerl (icar teminat va t 
akitleri. ) 

3 - Ceza kanununun esaslan : Devlet aleyhine işleneQ suçlaı 
4 - Memıırin Muhakemit ve tahsili emval ve icra ve ifla~ k 

ları, (5823) 
-----,~~~~---------------------------------ı .... ..,Klmyager ...... ı Sahip ve BC1§ Muharrir. 

1 tlüsameddin J Etem lzzet BENicE 

ı ı Neşriyat ve Yazı l§leri Müd 

ı Tam idrar tnlı li!i 100 kuru~ur. ı 
ı Bilumum tahl:ıat. Eminönü Emlak ı 1. S. ADAM 
ı ve Eytam BcıııKası karşısmda ı ----------...,--~ 

Tabletleri. Her eczıpede ar•yınız. ( Posta 
kutusu 125S Hormobin ) Galata, lıtaobW. 

223 numaralı İhsan oğlu Meh 

m~t Şevki ı
ı 1ııet Bey Hanı. ı Basıldığı yer: Ebüzziya Matl 

--------------------------=ı .......................... 1-------------------: 


