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'-'lill davanın bir sembol'ü olan lzmir, 16 yıl 
ön~e bugün düşman istilasından kurtarılmıştı 

fzmirin Karşıyakadan umumi bir göriinüşü ve Yavuz zırhlımız 

lzmirde kara, hava kuvvetlerimiz, 
Şehrin istirdadını tecessüm ettiren 
heyecanlı bir harekat yaptılar 

Saat 10.15 te Kadifekalcden 

Bugün terfi eden 
emniyet amirleri 

lngiliz kabinesi, vahameti önliye
bilmek için yeniden Avrupa • 

vazı-

yetini tetkike başladı 
Çekoslovakya'nın azami fedakarlığı
na rağmen sulh tehlikeye girecek gibi 

ltalya bir tebliğ neşretti 

' 
Meşhur Berhtesgaden şehrinde Bitler Henlein ve Göbles ile görüşüyor. 

(Henlein sağında, Göbles karıısmdadır) 

Vali 
Geldi 

Haydarpatada me
rasimle karşılandı 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunmakta olan VaH ve Beledi
ye Reisi Muhiddin Üstündağ, bu 
s2bahki ekspresle Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

Muhiddin Üstündağ, Haydar -
paşada vilayet, belediye ve partı 
erkfınile dostları tarafından kar
şılanmış, kendisi doğruca istira
hat etmek üzere \'iliıyct konağına 
git~ir 

lngiliz 
Mareşalı 
Gitti 

ingilterenin Hindistan hava kuv 
vetleri başkumandanı Mareşal 
Philipps dün tayyare ile Bükreş
ten şehrimıze gelmişti. 
Mareşal bu sabah bızzat kendi 

idare ettiği tayyarcsile 8,30 da 
y cşilköyden hareket etmiş, gel
diğinde olduğu gibi giderken d<? 
merasimle uğurlanmıştır. 

İngiliz hava Marc~alinin bin
başı Sinclair ve teğmen Ring de, 
ayrı bir tayyare ile takib etmek
tedir. 
Mareşal ve refakatindekilcr A

dana ve Haleb yoli le Hindistana 
gideceklerdir. 

Hariciye 
Vekili bu 
Akşam gidiyor 

Şehrimizde bulunmak ta olan 
Hariciye Vekili Rüştü Aras bu 
akşamki ekspresle Cenevreye gi
decektir. 
Rüştü Aras Milletler Cemiyeti 

konsey ve asamble içtimalarında 
bulunduktan sonra Sadabad ve 
Balkan paktı konseylerinde mem
leketimizi temsil edecek, mütea
kiben şehrimize dönecektir. 

Prost 
Yarın 
Geliyor 

Şehircilik mütehassısı Prost ya
rıİı öğleden sonra Marsilyadan 
limanımıza gelecek olan vapurla 
bur aya gelecek tir. 

Prost bu defa İstanbul için ev. 
velden hazırladığı nazım planının 
detay planlarını tamaınlıyacak, 

Kadıköy ve Üsküdar cihetlerinin 
nazım planlarını tanzim eyliye -
cektir. 

Bu defa prost şehrimizde uzun 
müddet kalacaktır. 

Tıb 
Delegelerinin 
Tedkikleri 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

ltalyan ın hattl hareketi H itler' in Roma 
seyahat inde tesbit edilen esasata da

yanmaktadır ve lta lya Südet'lere 
tamamile müzahirdir 

L ondra 9 (Hususi)- Çek hükümeti kendisi bir harbe sebebiyet 
vermemek ve üzerine manevi bir mes'uliyet almamak için Sü
detlerle uyuşmak hususunda azami müsaadekar davranmakta ve 

fedakarlığın en son haddini yapmaktadır. 

Pragın bu şekilde hareket etfnesi Südetleri ve Alman hükümctir.i 
epeyce müşküiat kar§ısında bırakmaktadır. Hatta bu vaziyetten dolayı 
Südet siyasi mehafilindc iki noktai nazar çarpışmaktadır. Bu noktai 
nazarlardan birisi Pragın bu müsaadekarlığını daha ziyade suiistimal 
etmenin dünya üzerinde fena akisler uyandıracağını, binaenaleyh Ç k 
hükfunetile federal bir Çek devleti kurulmak esasına dayanan bir an
laşmıya varılması merkezindedir .• 

Diğeri Çeklerin Südetlere karşı bu derece mülayım davranmıya 
başlamalarının hem hükfunetin zaafından, hem de beynelmilel havanın 
şimdi Almanyaya daha müsaid bir vaziyete girmeğe mütemayil olm?.

sından ileri geldiği iddia ounmakta ve Pragın uyuşturucu ve zamon 
kazandırıcı siyasetine daha ziyade göz yumulmaması icab <'Cleceği 

§eklindedir. 

Maamafih Çek meselesinin hangi istikamete teveccüh edeceği bi:
hassa Nürenberg kongresinin bitmesinden sonra taayyün edecektir. An

(Yazıs ı . .ı.,1.u· ı ... rıt:. · fcnı iı.dc ) 

Dilenciden kurtu}·ınak 
isterken tramvay n 

altında kaldı Yazısı 
6ıncıda 

Hatay Meclisinin toplanması münasebetlle İlatayda tezııhiirat yapan halk 

Tazyık siyaseti hela 
mı devam ediyor? 

ve 
marşı 

Hatayda şapka milli serpuş 
istiklal marşımız Hatay 

olarak kabul edildi 
Meclis lkinciteşrine kadar tatil ed ildi 

( Y~zısı 6 ıncı saylamızda ) 
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~d· 
€'~a post••• ' • . ./ Beş ve yedi 
dırne elektrık şırketı Yaşlarında 

de satın alınıyor iki çocuk 
Meriç nehrinin 

fenni 
taşmaması için 

yapılıyor tertibat 
dt tdırne 9 <Hu usi muhabirimiz. 1 

. n) - :Edirne •ktrlk prke • 
~ lalın aluıma hüktlmetçe ka-

laştı,;ılmış ve bu hwıustaki mü-) 

•· elere ~· olacak bazı t<'dki
... 1;ı &iri§ilmJt tir. 
lııı -ketin hes blarında _yap!lan 
te ~kild~r l»!t>r bi~ firketin 

ı:eleri Ankaraya çağmlacak 

'°' ıatın alma ifi ııüratle bir neti
Cty~ lıa&lanacaktır. 

~eriç nehrinin taş· 
maması için 

tertibat 
lı~r yıl Meriç nehrinin ta~ması 

bı sular altında kalarak tehlikeli 
ıa:,~~tiyett> dli§en Meriç nehri sağ 
~"Ulıde Bosnako:ı'ün bu durum. 

11 kurtarılması için mahmuz ve 
~de inşası gibi Nafıa Vekaletin. 
. alınması Jüzmlu görülen tedbir
'et .Üzerinde faaliyete geçilmiştir. 
Şıtndiki halde, suların taşma za

:;nından evvel ikmal olunmak ü
~ Meriç nehri ÜZE'rinde ve elli 

r bin lira sarfı ile bir mah
~ Ve bir sedde inşasına baş • 
t llı!Jtır. 

dirnede yeniden 
19 mekteb 
yapılıyor 

~'~- yıl Edirne vil~yetinde ya. 
~ı kararlapn on dokuz mek
~ ııı temelleri sırıısile atılmakta
~ 'Bugüne kadar altı mektt>bin 

il atılmıştır. 

Basın kurumunun 
tevkalade toplantısı 
•• 
Q"limü;dekl sah 
QQ"ii toplanıb kat't 
~trarını verecek 

Edirne belediye 
reisi Selanik fua

rına gidiyor 
11 eylulde açılar.ak teşriruevvel 

tarıhine kadar de-vam edecek olan 
Selanik enternasyonal fuarının 

küşad resminde hazır bulunmak 

üzere Edirne belediye reisi de 
davet edilmiştir. Belediye reisi 
Şerif Bilge-n bu davete bizzat iş -
tirak etmek üzere 9 ey!Ulde Sela
niğe gidecektir. 

Edirne bölgesi sa
nat okulu geniş

letiliyor 
Edirne bölgesi san'at okulunun I 

ihtiyaç nisbetinde gcni~1etilmesi 

kararla~tırılmıştır. 

Bu iş mümkün olan süratle ya. 1 
pılacak ve bu tedris devresinde 1 

geçen senelerden bir misli ia«la 
talebe ka~ dedilecektir. 

Trakya' da gülcü
lük ihya ediliyor 

Edirnroe bu Sf'ne çıkarilan giıl 
yağları pek beğenilmiş ve zira:.t, 

iktı ad yüksek vilayetlerinin tak. 
dir ve teşvikini görmüştür. 

Trakyanın en eski bir varlığını 
son· yıllarda yeniden canlandır -
maktadır. 

Gülcülük en yakın zamandn. 

Trakyada beklenen inkişafı gös -
terecektir. 

Yüksek tedrisat 
Müdürü şehrimizde 
Dün üniversitede 

meşgul oldu 

Dün bir cinayet da· 
vasında şahidlik 

ettiler 
Bırkaç ay evvel Sultanahmedde 

karısı Zehra ile kayınpederi Hü -
seyni bıçakla yaralayıp öldüren 
ve ustası Mehmedi de yaralıyaıı 
ahçı çırağı Eminin muhakeme -
sine Ağırceza mahkemesinde dün 
de devam edilmiştir. 

Emin hadise gecesi gizlice evin 
bahçesine girip ağaca çıktığı ve 
oradan evin orta katındaki odada 
karısı ile ustasını bir yatakta gör
düğünü ve ondan sonra deli gibi 
ne yaptığını bilmediğini iddia e -
diyordu. Müteakıben, mahallind'.l 
yapılan keşif raporu okundu. Ra
porda, mevzuu bahis ağaçtan e~n 
ikinci katındaki odada yatanların 
görülebileceği tesbit edilmişti. 

bundan sonra, Göre'de bulunan 
suçlunun yedi yaşındaki kızı Me
lihanın istinabe suretile alınaıı 

ifadesi okundu. Melihaya, annesi 
Zehra ile ahçı Mehmedin münase
betleri etrafında sualler sorul -
muştu. Fakat bazı cihetler mes -
küt kalmıştı. Bunun üzerine suçlu 
çocuğu Melihanın Göreden İ.ıtan
bula getirildiğini ve mahkemede 
dinleyiciler arasında bulunduğu
istedi. 

Yedi yaşındaki Meliha şahid 
mevkiine getirildi. Hakim, ken -
disine, babası evde yokken ahçı 
Mehmedin gelip annesi ile oturup 
oturmadığını sordu. Çocuk •bil -
miyorum• dedi. Bundan sonra 
suçlu avukatının talebi üzerine 
çocuğun hatırında kalması daha 
fazla muhtemel görülen sahneler 
hakkında sual soruldu. ve bu me
yanda annesinin ahçı Mehmedle 
kucaklaşıp, öpüşüp öpüşmedik -
!erini görüp görmediği soruldu. 
Çocuk, buna da: (Hayır görme -
dim• diye ce\·ab verdi. 

• 
lktısadi -meseleler 

Çorap sanayii 
Kontrol sıklaştırılacak 

LAstik , 
ayakkabl11r hakkında 

kararlar verildi 
bazı 

Geçenlerde Sanayi Umum Mü
dürü Repd Bener sanayjcilerı 

Ticaret Odasında grup grup iç
tima& davet etmiş, bunların ihtl
yaçlarile yakından alakadar ol -
mili, ayni zamanda yapılacak ko
laylıklarla kendilerini al~adar 

eden kanunlar hakkında izahat 
vermi§ti. 

Reşad Bener, bu toplantılar 

hakkındaki raporlarını yaparak 
birer birer İktısad Vektıletine 
vermeğe başlamıştır. 

Bunlardan çorab sanayiine aid 
olan kısmı ehemmiyetine binaen 
aynen yazıyoruz: 

•- Çorab, herkesin her giın ve 
daima kullanmak mecburiyetin
de bulunduğu bir giyim eşyası · 
dır. Milli çorab fabrikalarımız i
maliıt kabiliyetleri itibarile mem
leketimiz ihtiyacının büyük bir 
kısmın1 karşıhyabilecek derece -
dedirler. Hatt~ denebilir ki, ço -
rab sanayiimiz bu bakımdan mem 
leketimizde en ileri gitmiş bir 
san'at şubemizdir. 

Cumhuriyet hükümcti, milli 
sanayii teşvik edici büyük yar -
dımlarını çorab fabrikalarından 

da esirgememektedir. Fakat bü -
tün bunlara rağmen fabrikaları -
rnız iyi kalitede ve güzel desenli 
çorap yapmıyorlar. Piyasaya çı -
karılan çorablar bir gün bile gi
yilmiyecek kadar çürilk ve desen 
itibarile de zevksizdirler. Çorab 
fabrikalarımızın bu düşük vasıf
lardaki imalatının önüne geçmek 
için bir sene evvel bu mesele}'l 
ehemmiyetle dikkate alan İktı -
sad Vekfileti, ilk olarak kadın ço
rabları üzerinde durmuş YC bu 
nevi çorabların haiz bulunmaları 
icab eden evsafı bir nizamname 
ile tesbit ederek çorab kalitesinı 
yükseltmek istemiştir. 

hayatı üzerindeki menfi te&irler. 
kat'i olarak izale edilecektir. 

Cumhuriyet hükümeti ve halk 
milli sanayiimizin teessüs ve in
kişafı yolunda büyük fedakarlık
lar yapıyor. Türk sanayicisinin 
hedefi, sınai ma!Omatımızın kali
tesinin yüksek ve fiatının ucuz 
olmasını temin etmektir. 

Bu sebeble hükümet maliyet 
üzerine tesirli vergi ve resimleri 
mali imkanlar nisbetinde kaldırı
yor; yabancı mamÜ!iıtın rekabe-

t 
tinin önüne geçmek için yüksek 
gümrük resimleri koyuyor. Yal
nız son bir sene içinde sanayi ma 
rnulatı üzerindeki vergi azaltıl

ması yukarıda da i~aret ettiğim 

gibi üç milyon lirayı bulmuştur. 
Diğer taraftan halkımız da millİ 
sanayi mamulatına büyük rağbet 
gôstererek milli vazifesini yapı -
yor. Bundan dolayı sanayicileri
miz de gerek hükümet Ye gerefü;e 
vatandaşlar tarafından kendile • 
rinden esirgenıniyen bu hima -
y~ ve rağbete liyakatlerini göster
mek mecburiyetindedirler. 

Çorab fabrikatörlerı maalesef 
bu liyakati en az göstermektedir
ler. Ümid ediyoruz ki. onlar da 
kısa bir zaman içinde kendilerine 
yapılan yardımların ve gösterilen 
rağbetin kıymetini ve derecesjnı 
anlıyarak müesseselerini idari ve 

teknik bakımlardan rasyonalize 
ederler. Bu suretle de yüksek ka
litede ve ucuz fiatla jmalatta bu
lunmak yolunu tutacaklardır. 

Başta gelen bir gay<' 

Bir gece blle 
Boş duramadı 

-·· .. ··-
Fakat takrar mah· 

kum oldu 
Dün asliye dördüncü ceza mah. 

kemesinde daha evvelki giın ha
pishaneden çıkmış bir sabıkalının 
muhakemesi yapılmış ve yeniden 
rnahkOm edilmiştir. 

Marut sabıkalılardan Avni, üç 
aylık mahkı1miyetini bıtirerek ev
velki gün hapishaneden tahliye 
edilmiştir. Ancak bir gece suç i§· 

lemeden vakit geçirebilen Avni, 
ertesi gün Vefada daimi bekçi ku
lesinin kilidini kırarak içeriye gır. 
miş ve bekçinin resmi tabancası 
ile çamaşırlarını çalmıştır. Avni 
tam kulübeden kaçarken yaka _ 
lanm1ş ve adliyeye verılerek dör
düncü asliye ceza mahkemesınde 
muhakeme edilmiştır. Bu suçu, aç 
kaldığı için işlediğin i söyliyen Av
ni sabıkaları da gözönünde tutu
larak )·edi ay hapse mahkUm edil
miş ve tekrar hapishaneye gönde. 
rilmiştir. 

Mahiyeti 
Anlaşıla mı yan 
Bir kaza 

izmrr 9 (Hususi) - Dün Kor • 
donda Fransız konsoloshanesi isti
kametinde denizde bir adamın ba
tıp çıktığı nazarı dikkati celbet -

miştlr. Fransız konsoloshanesi bek
çisi derhal yetişmişse de bu adam 
sular arasında kaybolmuştur 

Bu vazyet üzerine hadise zabı. 
taya haber verilmiştir. Mahallin. 
mada 35 )· aşlarında bır adama 

da dalgıç vasıtasile yapılan ara

mada 35 yaşlarında bir adama aid 
bir cesed denizden çıkarılm~,ır. 

Üzerınde, hü\iyetini tevsik ede -

cek bir vesika bulunamamıştır. 

Hadise clıemmiyetle tahkik edi -
liyor. 

Şehir tiyatrosunun 

1küçük s°.natkirl~rı 

Bir ahlak ese' esi 
MAHMUD Y ESARI 

Üzümün gağlardan koparılıp 
da kese kıiğıdına diişünct"ye kadar 
geçirdiği. istihak, müstehlik he•a
bına bir faciadır. 

Üzlim yiyoruz diye tiğfüınıi~~- · 
Hm. \.'züm memleketi olan Tlirkİ· 
yede üzümü yi~·en1i)·oruz. 

Halk, kabzimallarla mana' ların 
narh esiridir. Her nıeyvayı, lıalı.. 

çtirömeğe n ~ekilnıeğe ynkla• . 
tıtı bir zamanda ~-er. Bazı m~~ -

vnların - bu kadar naza - fınla ta· • 
hammülleri yoktur, 3en~,_ 

Biitlin propagandalara rağm<·~, 

üziim yenmi~·or. Sebebi de pahu
lılığıdır. 

Manavlar. bağ sahibleri. kufc 
küfe döküyorlar, )·ine uct1'a •at
mıyorlar. 

Üzümün çöpü bile ahlmu; di-
yecek. iniz. '.\laale• olmu -
~or. 

Mana ·)ara l akla~m; halden 
olört kuru a aldığını size yirmi 
kuruşa satarken •uratı a<ıktır. 

Reziline, pahalıya \~rdigini d•, 
bir lütuf )·aptığını da ih.a• eder: 

- Bu malı her ~·erde bulan>az. 
51n. 

Ve dünyanın en ene! l'I (abuk
luğile küfenin nekadar çiirüğil 

var a onları. doldurur. Bunu ha .. 
tırlatuak olursanız. derhal diki
lir ,-e rnaya'1 iubı terbiyesiık -
nir: 

- Karı ık koyacağız bayım, biz 
de para ,-erdik. Atamayız hi ... 

Bunu &(ık açık söyliyecek ka
t'ar kü~tah ,-e cüretkardırlar 

Hakarete ses çıkarmayınu, fa· 
kat, alac::ağıoız nıe)·\·anın i)·i ini 
ve temizini isteyin. Hatta, fazla 
fiat verin. 

Size yeminler, tiirlü şaklab .. n
hklarla istediğiniz yemişi kese ka· 
ğıdına koyarlar. E\·e gittiğini/: 

zaman, küfenin nekadar t'Ziği. çiı· 

rüğü. htırda t Yarsa tabağınıza 
dökiilür. 

Bu, bir küstahlık mı, re:ulet 
mi, terbiyesizlik mi, ahlilsızlık 

mı, namussuzluk nıu, k~pazelik 

mi? Buna ne ad 'ermeli? 

~nbuJ Ba~ın Kurumundan: 
lııı l:yJU! tarihinde toplanan Ba. 
''"'!(urumu ievka18de kongresi, 
·~ riyet olmadığından muzake
q e bulunulamamış ve kongre 
~. ~Ylül saat 13,30 a bırakılmış-

Kültür Bakanlığı yüksek ted _ 
risat müdürü Cevad bu sabah 
şehrimize gelmiştir. 

Burada maarife aid muhtelif 
meselelerle meşgul olacak ve pa. 
zartesi günü Ankaraya dönecek • 
tir. 

Müteakıben, yine mahkemede 
halasının kucağında bulunan Me
lihanın beş yaşında kız kardeşi 

Feriha. şahid olarak dinlendi. Fa
kat sorulan suallere cevab ver -
mediğinden dinlenmesinden vaz 
geçildi. Suçlu \•ekili, maktul Zeh
ranın kardeşi Makbulenin çağırı
lıp dinlenmesi ve çocukların tek
r&r getirılmesini istedi. Suçlu E -
min, ahçı Mehmedin karısını kan
dırarak kendisinden boşanması 

için istida yazdırıp mahkemeye 
vcrdirdiğmi ve bütün masrafı 

Mehmedin yaptığını ve bunları 
isimleı-in i vereceği şahidlerle is
bat edebileceğini binaenaleyh ş~

hidlerinin dinlenmesini istedi. 

Geçen bir sene içinde ve muh
telif zamanlarda çorab fabrikala
rında ve piyasaya çıkarılan ço
rablar üzerinde yapılan letkikat 
maalesef ni.amnamc hükümleri
ne bazı fabrikaların tamamen ri-

Diğer taraftan yalnız çorab sa
nayiinin değil memleketimizde 
her sanayi şubesinin mamuliıtının 
kalitesini yükseltmek ve fiatını 
ucuzlatmak en b~ta gelen bir 
gaye olmalıdır. Bunun için de 
fabrikalarımız idari ve teknik ba
kımlardan rasyonalizc edilmeli . 
dir. Bu şekilde çalışan fabrikala
rımız memleket ihtiyacını karşı

ladıktan sonra yakın komşu mem
leketlere ihracat imkanını da bu
lacaklardır. Hükumet muvakkat 
kabul ve vergi mu<Jiyetleri gibi 
yardımlarla ihracatı temin edece:. 
tedbirleri de almış bulunuyor H. r 
sene açılan sergiler sanayiimız ııı 

tenevvü ettiğini ,-e genişledığinı 

gosteriyor. Fakat gerek fiat w 
gerek kalite bakımından istediğı
miz dereceyi henüz bulamadı!<. 

Bu sahadaki ileri< yiş ya\•aştır. 

Fabrikalarımız planlı bir çal~ma 
ile yakın bir zamanda bunu da 
elde etmelidirler.• 

Holivudun kuçük ) ıldızı Şır • 
Jey'i bütün dünya çocukları se • 
verler 

Bizim memleketimizde &caba 
Şirley kadar san'ate miistaıd ço. 
cuklar )Ok mudur? Bu hafta çı

kan (Çocuk Duygusu) mecmua -
sında bu hususta çok <'hemmiyetli 
bir rciportaj Yardır. 

Yeşllköyde yuzme 
yarışları 

let~u top!antıda mevcud aza e-k
hı?.et tellıkkı edileceğinden ·;a
t.; lıyelerin her halde gelm:cleri. 

tıca ederiz 

~Uzname: ~1er'i)ete girmiıi .,_ 
it hasın birliği kanunu hilkmün
lııtıııı. toplanacak olan kongrrni:ı 
ı._ <akere ed<-ceği niuımnr.mA e
-.aları. 

b ·-
Oçentlerin maa9· 

1i _ larına zam 
llıversıte doçentlerinden do

~1lik ımtihanı vermiş bulunan. 
Ilı~ ~aaşJarına barem kanunu 
~ ıbınce, her ik se~e bir kı. 
~ lammı verilmektedir. Bina
!ıı· Yh bu yıl da bazı doçentlere 

ı 'den zam yapılacaktır. 

Cevad dün Üninrsit;·ye giderek 
geç vakte kadar orada kalmış ve 
Üniversitenin yen; tedris yılına 
aid hazırlıklarını gözden geçir -
mıştir. 

Gazete ve mecmua 
kağıdları 

istanbu, Belediyesinden. 
Yazılı ve basılı kiığıtların kese 

kağıdı olarak kullanılmamasına 

dair olan 3517 sayı'ı kanunun bi
rincı maddesinın ikinci fıkrasının 
sonunda •neşri ruhsat almağa 

bağlı matbualardan yapılan kese 
kağıtları hakkında yukarı ki fıkra 
hükmü tatbik olunmaz. denilme. 
sıne göre bu kanun hükmünün ga
Z<'te ve mecmualara şamı, olma
dığı alakadarlarca bilinmek üze
re ılan olunur. 

Mahkeme, Makbulenin celbine, 
çocuklarında mahkemede bulun
dtuulmalarına, suçhınun göstere
ceği müdafaa şahidlerinin birer 
lira yevmiyeleri verilmek şortile 
çağırılmalarına karar verip cel
seyi tı.lik etmiştir. -- -, 
YAKINDA 
En güzel edebi romın 

Son Telgrafta 

ayet etmediklerini ı:e piyasaya 
mütemadiyen düşük kaliteli ço
rab çıkarıldığını göstermiş ve ço· 
rab işi artık büyük bir derd ha
lini almıştır. 

Kontrol sıkıştmlataklır 

Bu itibarla nizamname hüküm
lerinin tamamen tatbikini temin 
için yapılmakta olan konroller 
sıkıştırılacak ve behemehal çorab 

imalinin tayin edilen evsafta ol
ması temine çalışılacaktır. Bina
enaleyh nizamname hükümlerine 
muhalif olarak yapılacak en kü -
çük bir hareketin bile cezalandı
rılması tabiidir. 

Bütün bunlara rağmen çorab • 
!arın matlıib kalite ve !iatta imali 
yine temin edilemez, çorab san:ı

yiine verilmiş bulunan gümrük 
himayesinin de kaldırılmasında 

tereddüd edılmiyecek ve çorab 
fabrikalarının memleket iktısadi 

Lastik ayakkabı meselesi 

Lastik sanayicileri de, bilhasi'i 
yazlık keten ayakkabı ima J edeu 
muhtelif küçük atelyderin istih 
liık vergisi vermemeleri Ye gerek 

kalite itibarile aşağı derecede •
malatta bulunmaları dolayısib 

yüksek kalıtede imalatta buluna•• 
fabrikaların çalışmalarını güçleş

tirmekte bulunduklarını ve bu 
vaziyetin devamının fabrika ma-

mulatı kalitesıni düşüreceğini söy
lemışlerdir .MüzakE're nt>ticesin
de, piyasaya çıkar.lacak keten 

!astık ayakkablarının vasıflarının 

tayin edilmesile gerek matlıib k~

litenin temini ve gcrek!;e büyült :1 
\'e küçük sanayi arasındaki reka
betin bertaraf edilebileceği a'1la
şılmıştır 

En son olarak da, imalatı kont
rol edilerek tayin edilen vasıfları 
haiz bulunmaması itibarile ka 
nuni takibata .tabi tutulan bir ço
rab fabrikru;ı sahibi söz alnu ,.e 
mevzuata muhalıi h .. rekcttc bu
lunanlara karşı tatbik edilen hü· 
kümlerin kaldırılması rıcasında 

Junmuştur. 

1 
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dı. rnni taassub. milli taassubun Ru"lar Giridlileri körüklemiş - l liıtsızlık, yüzünden ne yapacağını veli ecnebiye konsoloslarına da 

SON TELGRAF'm 
Tarlhl tefrikası No. 89 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

~İl'id asileri uzerine derhal asker 
sevk edilmişti .. 

,~tan Aziz devri, dahili :syan
'ıl 6<ı>tematık bir surette chı:
'taan devam eden bir devıidir. 

nzıınatı hayriye fikirleri on 
:~~ir'lli sene zarfında mahsul
~.' \·ermekte gecikmemi~'.i. 

·~~nan ihtilal , Karadağ isyanı, 
' aııstan kargasalığı, Sır!:>is -
• ı 1~"eranı, Romanva istiklali, 

:•ristan harekatı, sıravari hep 
}"tin tecelli ·vatı garibesin -
''r. . 
"ıs, ·· ·· cı • u.tan Azızın vucu e 

getirdiği zırhlılardan, ordudan 
ürkmüyorlardı. Çünkü; bu 'rnv
vetleri sevk ve idare eden Padi -
şahın ve ricalinin milli şumdan 
bibehre, kozmopolit zihniyetli e~
hastan olduklarını biliyorlardı, 

Ruslar; İslav unsurunun milli 
davasını bir prensıp olarak kul -
!anıyorlar" dinlerini bile, İslavlık 
için vasıta ittihaz etmış bul•ınu • 
yorlardı. 

Rus papazlar,ı kiliseleri, '1lilli 
İs.av davası uğrunda çalışıyorlar. 

dinamosu idi. !erdi. Devleti aliyycdcn şikayet f şaşırmış bir halde idi. müracaatta hür idiler! 
Ruslar; Karadağ ve Sırbistan etmek gayet kolaydı. Şu yolda ba- Atinada çeteler te~ekkül edi - Rumlar, gazetelerile, propagan-

İsli\vları için Devleti Aliyyeden ğırılacaktı. yor teslih edilerek el altından Gi- da vasıtalarik, milli Etnike Etir-
koparacaklarını koparmışlardı. - Muhakimi Osmaniyede ada- ride gönderiliyordu. ya cemiyetile, Rum Petrikhane • 

Şimdi sıra; Giride gelm:şt;. Gi- let yok... Girid asileri planlı hareket e- sile Avrupa efkıirı umuııüyednl: 
rıd ihti ali Sardrazam Rüşdü I'a- - Hürriyet ve müsavat yok... diyordu. Devlete karşı koymadan - Türkler, Rumları katlediyor. 

1 d - Türkler zulüm yapıyorlar... evvel Rum köylerinde vak'alar Di'·e feryad ederken, İmpara -şa iş başında iken baş a ı. • . , 
S d - Gümrük resmi fazla... vücude getirmişlerdi. Bu hare - torluk ricali •.•alnız ·, kuru Babı'·ı· Sultan Aziz; Fuad Paşayı a a- _, "-' 
S - Vergiler nizamı mahsus ile ketle kendilerini mazlum Türk - kafasile dü,·e!i mııazzamaya not.ı retten atarak Rü.~ü Paşayı ad-

razam yapmıştı. alınmıyor !eri hunhar \'e gaddar gösteriyor- vererek Türklerin değil, Rumların 
Rü.5tü Pa~a; daha, sükun bul _ Bir alay bahane ve dalavere... !ardı. kabahatli olduğunu bıldiri ·orla:-

mıyan Sırbistan, Romanya ah _ Avrupa efkarı ıımumiyesini de\·· Girid valisi İsınaıl Paşa; derhaı dı. Kapalı Ye kuru bir muhabere-
valile uğraşıyordu. Ahvali maliy~ leti aliyye aleyhine tahrik etmek. . asiler .üzerine asker sevkctmişti. denibaret olan bu teşkilatsız kfü-
berbad bir halde idi. Devletin iti- Düveli muazzama 'ı müdahaley~ Asiler; Giridde bulunan düveli harekete !Um metelik verirdi. 
barı malisi yok olmuştu. Koca im- sevketimek... muazzama konsoloslarına da bi- Ruslar da bir yandan işi körük 
para torluk, tanzimattan sonra, Atinada bulunan Yunan gaze - rer muhtıra vermişlerdi. lüy otlardı. Framızlar da en büyük l 
Galatada türeyen hıristiyan ban- teleri Girid hıristiyan1'1nnın Devleti nıcşrualarından gayri yardakç1Iarı idL 
gerlerin ve sarrafların baziçesi idi. Türkler tarafından katliam olun- makamatla da, muhaberata me - Yunanistan!!' Kralı JorJ. rna-

Galata sarrafları; fahiş faizlerle duklarını yazıyorlar. Mallarının , zun olduklarını gösteriyorlardı. karnı alisine intihab olunduktan 
devlete borç verırler ve haricden ırzlarının yağmıya uğradığını iltııı Bunlar hürriyet ve müsav:ıt \'C - sonra Ruslar, derhal hane<lanı 
bulurlardı. ediyorlardı. rilen hıristiyan tebaa değil miydi-! imparatoriye mcnsub grandu es 
Rüştü Paşa·, on parasız ve da - Padişah ve hükıimeti Rusların Halife· r -- ~mı· · t b · ' (Ol ) K ı ki - · 1 

ı uyuz~ nın e aaı sa.;:- ga yı ra a \'frece erını v~ 1 
bili isyanlarla ugr· aşırken, Girici ve Yunanlıların vücude getirdik- kası ,.e rru·'şterek hakl'r d hı!- b - d- d ı ·ı -h 1 k ' ~ a ın" u ız ıvaç o ayısı e cı az o ara ı 

adasında da ihtilıil ve kital baş - leri milli galeyan ve propag:ınd~ alın n milleti degil miydi? Ta - Girıd ~dası°'-'> Yun nlı' ra wrile-
ladı. karşısında, pren~ipsızlik, tc~kı- bii; devlet metbualr~rı ,·arktn, dü· 1 ceğini işaa C'tmişlcrc' •. 

Yeşilkö, Spor klübunden. 
11 Eylül pazar günu mıbahle)in 

ve oğlcden sonra Yeşilkoy pal~s 
önlerinde yapılacak büyuk yuz _ 
me, kürek, yelken yaı:ı la .. a l -
tirak etmek fstiyenlerin ve kJt,ı-,. 

!erin i61mlerlni Parti binasındaki 
klübe milracaatla kaydettirır. len 
rica olunur. 

Müracaat saati: 17 - 19. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Radyo ardan 
şikavet 1 

Karilerimizden aldtğımıı b • 
mektubda radyo güniltüsü>:dc·n 
şıkayet edilmekte, heme.'1 her 
e\·de bulunan rad, o gramofon
larda \'akitli vakıts z ";a'ınan 

plaklarla komşudaki Jı;;sıı•·,•ııı, 
uyuyan küçük çocukJa~,rı r .. -
hatsız oldukları anl:ı1Jlmakıa 

mektubun sonunda da : 

•Radyo bir zevk iııet;d r F -
kat gramofonların güniin her 
saatinde böyle bii:;uk bir gı; -
rültü çıkararak Çd ~nması doğ. 

ru olmasa gere:.. Bunların knın.. 
şuları rahatsız etnıi) c~k şekil

de ça;ınması iç1:ı ner<'y<' mura
caat edeceğimı 1ı.ldirm,n 1.ı 

saygılarımla di1erim. • 
Denılrr.ekledir. 

Hemen hu kabverl~ >ıelc u • 
facık dükkanlarda bile hu!"n.n 

bu kabı! gramofonla~·p ;ıüniin 

her saatinde değil y:.ılıaz k•ım -

şulapn• hatta bir rna":.ııı 0yi ıa. 
1'a«ız ettiğini gi\t'l:ıüne ala•.ık 
yal 1ız hastaların, u lrndaki ç~

cuk"arın değil. istirahate muh
tac sıhhatli insanhrın da h.uıu
rmıu bcrbad eden bu hale ni
Jıa...-et veı-iime•İ hakkında Be:e
d ):cnh nozarı dık,;:a mı celbe.

derız. 
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VAHUDüLERaa Varvara Pitoer [ 
- -

ltalyadan da derhal çıkarılın· 
ca yurdları neresi olacak?. 

• 

Evlendi ve Nevyork'a 
hareket etti 

Jorj ve Ludmila Pitoef'in küçük 
kızı Varvara Pitoef, Jak Teri ile 
evlendi. ve kocasile beraber Ho. 
livuda gitti . 

HIKA~ 
SUS O DUYMASIN 

Yazan : K . Ozcan 
iki defa vuruldu. Gönül, alfa~; 
bırakarak pencereye ko~t~ b•bl· 
yemek hazı.rıyordu. Mes u l ıııl~ 
kemanını bu vakitsiz ziyare ~# 
kim olduğunu anlamak ıçın 

• 

Müstakbel Yahudi yurdunun Filistin'de değil, Şarki Afrika'da 
tarafından kurulacağına dair dönen rivayetlerin 
gidişle asla çıkacağı ç0k şüphelidir !.. 

İtalyan'lar 
bu 

Avrupa ve Amerkia gazetelerini 
muhtelif surette meşgul eden bir 
mesele de Yahudi meselesidir. Bil
hassa şu son zamanlarda Alman • 
yadnan sonra İtalyanın da Y3hu
i:ler aleyhine girişmiş olduğ•ı ha
ekct. hergün Yahudiler aleyhine 

verilen kararlar Avrupa ve Ame. 
rika gazetelerinde muhtelif su • 
rette karşılanmaktadır. Yahudi -
!ere düşman olan bir kısım gaze. 

ratorluğuna, hulasa katolikliğe 

karşı mücadele etmiş olmak içmeli. 
Huli.sa Yahudiler aleyhine girişi
len hareket bütün hararetile baş
lamış, devam ediyor. İtalyan ga • 
zetelerinin neşriyatı hep bunu gös
teriyor. Yahudilerin şimdiye kadar 
İtalyaya zarardan başka bir fay
dası olmadığı ileri sürülüyor. Bu 
neşriyat sırasında göze en ziyade 
çarpan ~Y İtalyadaki Yahudı şir. 

Filistin • Suriye hududunda Yahudiler tel örüyorlar 

te!erin çıktığı memleketlerde Jöy- ketlere, müesseselerı hakkında ve
lemeğe lüzum yoktur ki Almanya
dan sonra şimdi de İtalyada ya • 

pılan şeyler memnuniyetle kar -
şılanıyor. Yahudi aleyhtarlığım 

caiz görmiyen yerlerin matbu'• -
tı da bunu hoşnudsuzlukla kay • 

dediyor. Avrupa gazetelerin.n Ro· 
madakı muhabirleri tarafından ve
rılcn tafsılıita bakılırsa artık İta!. 

rilen tafsilatta yazılan rakarnlar
lardır. Yahudilerin servetine dair 

birçok malumat verilmektedir. 
Şimdiden birçok memuriyetlerden 
Yahudiler azledilmiştir. 

Bütün bu haller arasında ihmal 

edilmek istenmiyen asıl nokta 
Yahudilerin ~ıkıp giderken 3er. 

yadan, Macaristandan ve R•.ısya -
dan şimdiye kadar muhtelif za -

manlarda gelmiş olan serbest mes. 

lek ve san'at sahibi birçok Yaiı.udi 
vardı. Bunlar İtalyada rekal.~t 
sahasına atılmılardı. Şimdi bütün 

yabancı Yahudilerin çıkıp gitme
leri kararı üzerine bu rekabet kal

kacağı için serbest meslek sahibi • 
olan İtalyanlar bundan az mem • 
nun değillerdir. 

Bu satırlara nihayet vermeden 
evvel nazar ıdikkati celbeden di
ğer bir noktayı da unutmamak la
zım geliyor: Yabancı Yahudiler 

aleyhine verilen kararlar hep İ _ 
talya Krallığı dahilinde bulunan
lar içindir. Afrikada Trablusgarb, 

Libya gibi yerlerle Rodos, on iki 
adada bulunan yabancı Ya

hudiler hep bu kararlara da -
hlldir. Fakat şarki Afrika İınpara. 

torluğu ne oldu? Ondan bahsedil
myor. Acaba İtalya hükfunt'ti İt~'.

ya yarımadasından ve yukarıda 
sayılan yerlerden Yahudileri çı.. 

kararak bunları Habeşista -
na mı göndermek istiyor? Evvel
ce bundan bahsedilmiş, bunun et. 
rafında söylenen şeyler cSon Tel
graf> ın bu sütunlarında yazıl -
mıştı. O zaman İtalyanın alakadar 

mehafili Yahudi meselesini şöyle 
halletmeği düşünüyor diye söyle. 
niyordu. Dünyanın bir köşesinde 

Yahudiler için bir yer göstermeli, 
bir Yahudi devleti tesis edil -

meli. Fakat bu Yahudi yurdu as
la Filistinde olmamalı! ... 

Varvara dostlarından ayrılır • 
ken: 

- Ailemden ve Paristen ayrıl
dığım için doğrusu pek meyusum. 
Fakat ne çare ... Kocamı takib et. 
mek mecburiyetindeyim. Sonra 
tiyatro ... 

Barbara Tiflis'de doğmuştur. 

Babası, belediye tiyatrosu memur
larından Jorj Pıtoef'tir. Küçük 
iken kolisler arasında dolaşıyor, 

Çekovi, Tolsto'yu, Fransız klasik
lerini okuyor, Jboen, Şekspiyer 

gibi meşhur piyes müellifleı;nın 

eserlerini tedkik ediyordu. 

Umumı harb patladı. Sonra ilı 
tiliil çıktı. Jorj Pitoef ve genç kJ. 
rısı 1917 de İsviçre ye ge '.<li. Ka • 
rısı komedi artisti, kendisi :le de
koratör idi. Barkaç arkadaşile be
raber küçük bir tiyatroda b9?ı pi
yesler oynadılar. Pito!f ~ısoııra 
bir kumpanya tesis etti. 
Meşhur piyesleri oynamıya baş

ladı. Bazan, tiyatro sab~u d~lu. 
yor, alkışlara mazhar oluyordu. 
Bazan da salon bombo~ k111yordu. 
Birkaç çocuğu vardı Büyükleri 
Nadya, ortancası SueltAn1 ve en 
küçükleri de Ludmina .. 

Pitoef aflesinin iki kız, bir er
kek çocuğu daha oldu .. Varvara, 
J orj ve Anionta ... 

• 
YEDİ ÇOCUK 

Yedi zeki çocuk, üçü kız ve a
naları gibi komedi artisti ... Svel
tana Amerikada büyük bir şöh -
ret kazandı, Parise geldı. Tekrar 
Nevyorka gidecek. Lüdmila, Ho. 
livuda ,sinema yıldızı. Varvara da 
hemşiresinin yanına gidiyor. 

J orj'la Anionta henüz aileleri
nin yanında. Komedi artisti ol • 
mıya çalışıyorlar. 

İhsan, akşam işlnden eve dön • 
düğü vakit, kapıyı elli yaşındaki 
ihtiyar annesi açtı ve sesi titryie· 
rek torununu bırakıp giden karı
sının sabahtanberi ev gelmediğini 
haber verdi. O, sanki bu gidişi 

daha evvelden biliyormuş gibi hiç 
aldırış etmeden yorgun, yorgun 
merdivenleri çıktı, geniş koridor. 
da dar bir nefes alarak sordu: 

- Çocuk uyudu mu? 
- Hayır, uyanık .. fakat çok ağ. 

ladı. 

Kapının kanadı aralanmıştı. ay 
parçası kadar güzel ve henüz yü
rüyen yavru, kollarını açtı. Bir ~ 
kaç kere: 

- Ba .. ba .. ba .. ba .. 

Diyerek çırpındı Ve kendisini 
bıraktı açılan şefkatli kucağa ... 
Onu öpen yorgun babanın gözleri 
nemlenmişti. Ağlamak, hem bü. 
tün içindeki şübheleri annesine 
dökerek ağlamak istiyordu. Fa • 
kat onun da bir gururu vardı. O
nu sevmiyen bir kadına bu gurur
suzluğu bir gün duyulursa ne ya. 
pardı? 

Bu düşünceler, daha fazla baht. 
sız çocuğunu kucağında tuttur -
madı, ve onları sevinçle seyreden 
annesine uzattı. Kendini avutmak 
için kemanını eline aldı. Nemlenen 
gözleri, tellerin arasına itina ile 
sıkıştırılmış bir kağıt parçasına 
ilişti, her şeyden evvel okudu onu: 
(İhsan.. bir çocuğumuz olmasına 
rağmen seninle daha fazla yaşa
mama imkan yoktu. İşte bu im • 
kansızlıktır ki yuvamı, saadetimi 
ve bununla beraber bir türlü ısı. 
namadığım yavrumu fedaya beni 
mecbur etti. Bugün, her zaman 
kıskandığın adamla İzmire gidi • 
yorum. Evlenirsen gönlünü hır -
palatma. Kemarunla sevdiğim 

parçaları yine çal, bir daha dön. 
memek üzere Allahaısmarladık. 

Füruzan 
Ve çalamadı kemanı. Kağıdı, 

parmaklarının arasında büktü. 
Alnını cama dayıyarak derin, de
rin Marmara açıklarına doğru bak-

tı. İzmir vapuru çoktan bu suları 
aşmıştı. Göıleri bir sağanak ha • 
!inde boşanacakmış gibi doluktu. 
Başı gayriihtiyari kollarının üze
rine düştü. Çocuğu avaz avaz (an. 
ne!) diye bağırırken, bir inilti ha
linde: 

- Arıne.. o artık gelmi.yecek. 
Gönlünü sen uyut, dedi. 

* 

üzerine bıraktı Gönül: ııtll' 
- Baba .. bir dilenci kadın• 

ziyor .. zavallı!.. . den ç~ 
Dedi. Babası, portmenı~. . hl' 

.. "şunu 
kardığı on kuruşu, donu e<'j~ 

tır ve hayaline bile ~eti!: ıııı:'· 
eski karısına vermek uzer ııı dl 
divenleri inerken onun ÖZ k11,ııt' 
dilenciye benzeterek ytne 8 

jfJ' 

sinin üzerine kapandı. İh5.80',ci' 
b··ıun" 

kat kapısını fırtınanın u rode~' 
şetine rağmen araladı. ~ ~e t•l' 
sarı onluğu karların (lzerın ~1r 
riyen gölgeye doğru uzatı~,~u 
gözlerinin içinde bir şiınşe~vısıtıl 

- Sen .. beş sene evvel Y ~,1d 
bozarak, bir çocuğunu, şe tıı-

k ve 
uğruna arınesiz bırakar• . s·" 
casının bütün mukaddesatın• ~· 
ri ökçelerile çlğniyerek gid~P 
dın değil misin? 0,a) 

Korkak ve titrek bir ses. 8 

dikkatle duyulacak şekilde: 
- Evet.. kı',ıı 
Dedi. Bu itirafa daha çok (i: 

koca, büsbütün sinirlenmıŞ di'ot· 

yada da Yahudilere karşı Alman
yadaki gıbı hareket edildiği ve 
bundan sonra da edileceği -

ne şüpht' kalmıyor, ita! -
yanlar bunun haricde, başka menı. 
lekctlerde uyandıracağı tesirleri 
düşünmeğe lüzum görmeden h~
rekete geçmiş bulunuyorlar. 

mayelerini götürüp götürmeme
leri bahsidir. Bu sarmiye çıkıp gi

derse bundan İtalyan iktısadiyatı· 

nın nekadar müteessir olup :ılmı

yacağıdır. Buna dair bir karar ve

rilmemiş ise de en ziyade muh. 
temel olan cihet Yahudilerin çıkıp 
giderken bütün sermayelerini a

lamıyarak ancak bir kısmını gö
türebilecekleridir. 

Olsa olsa şarkıi Afrika İmpara. 

torluğunda, Habeşistanda olmalı; 
diyorlardı. Sonra bu bahis kapa

tılmıştı. Şimdi yeniden tazelene
ceğe benziyor. 

Eski ve yeni devirde avcılık 

Aradan beş sene geçmişti. Gö
nül sekiz yaşına girmiş ,ilkokula 
devam ediyordu. İhsan, yavrusu. 
nu ve saadetini tepeliyerek bir 
hiç uğruna yuvasını bozan karısı 
Füruzanın İzmire hareketinden 
bir ay sonra Yıldız isminde temiz 
bir köylü kızı ile evlenmıştl. Sa
adetnden memnundu. Üzüldüğü 
yegane şey, annesinin ölümü idi. 
Bir akşam yine keman çalıyordu. 
Acı bir soğuk vardı. Camların ka. 
nadı, yirmi dört saattenberi dur
madan yağan karla örtülmüştü. 
Kapının tokmağı, kuvvetsiz bir . 
kolun çaldığı anlaşılan çalınışla 

- Utanmadan itiraf ta e sı1' 
sun ha? Defol nankör seıııe .. '-tti • 
bir daha dönmemek üzere ~~ıl' 
ğin kapının tokmağına ne 0ı • 
sarıldın? Aradığın ev bura~,~~ 
ğildir. L'-yık olduğun datng k f 
pıları bulmak için dah3 ç~~i ıe' 
yürümen 18.zım. üşüme. 13:, ,.,r· 
hirllyeooğln çok kucak d\oı~!)O' 
dır. Yarın bir mezarcıyı yi!ıil! 
şuna rahatSlz etmiş olnı8 18ra sıl 
Hem çok yürü. Dar sokak rıııl" 
Orada ihtiyar bir mamanıll0 ~~· 
galı başına çömel. Ve art~ el· 11' 
muş etini rızkın için teşhır ııe ~ 
birli dişlerin dökülmüşe •• orrıııl' 
kamburlaşmışa, saçların ag ,.~rr 
benziyor. İzmir sana Jılç . e ~8!ıf'6 
mamış. Gizle o a]nındakl .. ~' J3ll ... 
damgasını saçlarınla... . 

İtalyan gazeteleri artık bunu a· 
çıktan açığa yazıyorlar. Cenubi 
Amerikanın bazı cumhuriyetleri 

müstesna olmak üzere dünyanıtı 
diğer bütün memleketlerinden ge. 
!en "'ahudilere karşı kapılarını ka-1 

p dık.arını yazarak Yahudilere yer 1 
kalrudığım ileri sürüyor: Ro -
man1 a, İskandinav memleketleri, 
İsviçre, Avustralya, Yeni Zela,,d 
ve saire gibi büyük yerlerde Y r.. 
hudi muhacir ve mültecisi almı -
yarlar. İtalyan gazetelerinin İtal
yadakı Yahudiler aleyhine ileri 
sürdüğü başlıca keyfiyet şudur: 

Avrupa muhabirleri bu müna. 

sebetle verdiği ma!Omata göre 

Amnfotep'in 102 arslanı 
bitte kimse görmesin serll··;,1,ıı-

• 7'j d' 
Ne o? Aglıyor musun 'et,. sa•0 ı• O göz yaşların yalan... . 1,~ııl 

Devamı 1 inci cııh-• 

Yedi kurşunda 
öldüren lngiliz 

59 keklik 
avcısı 

fr AKSIM HAVA KURUMU MENF AA 11~ 
e• verilecek mevalmln en bUyUk mUaarrı•' 

10 Eyliil Cumartesi AkşaJ1l1 
Lord Grey Of Falloda, beş yüz 
defa ava çıkmış ve tamam 500,316 

kuş ve hayvan öldürmüştür. Bu
nun 200 bini sülün imiş! .. 

Bir başka İngiliz avcısına, Tel. 

ford of Tragyforda gelince: yedi 
kurşunda 59 keklik öldürmüştür. 

Keklik rekoru Sör Milbank'da

dır: yirmi üç dakikada 190 keklik 
vurmuştur. 

Bir başkası da, bir gün azrfında 
126 yaban horozu fildürmüştür. 

panyada üç bin kişinin iştirak et -
tiği bir ordunun emrinde 22 bin ör
dek vurulmuştur. 

BUGÜNKÜ HÜKÜ'MDARLAR 
T A K S 1 M 8. B A H Ç E S 1 

Geçenlerde Mösyö Benes'i'n mL Alaturka kısmında ı.J 
safirleri şerefine, Moraya'da tertip şt: f' 
olunan bir av eğlencesinde Prens HAMiYET ve BiMEN P 
Mişel büyük bir maharet göster- Besteklr / 

miştir. o avcı iki günde 4 bin 212 F'rı·FLA ve ,,...'RU.PU- f ztSe 
kuş ve 3 binden fazla sülün, 300 l..J 1. • 

tavşan vurmuşlardır. BYaıhldçıezsı inin 7.0 7.0 DALM fl • 
Romanya Kıralı majeste Karo!, L 1 L 1 

1 ,rı 
bir avda 1,405 kuş vurmuştur. Ve- Yunan orkestrası- PALMERO taralından lspanyol Da;/ ,yeli 
liaht ta 1943... TRIOVOKS kemiksiz Macar Oç kardeşler tarafından . a 

Yahudiler bulundukları memle • 
kete uymuyorlar, kendi kendi -
lerine aHı kalıyorlar. Öyle ki ı;e
çen sene İtalyadaki hahamlar ta. 
rafından neşredilen ufak bir risa
lede Yahudilere Yahudi kalmaları 
tavsiye ediliyor. başka şeylere ka
pılmamaları ihtar edilıyordu. Ak. 
si tekdırde Yahudiliğin mahvola

İtalyada halk tabakası şiınd ye ka

dar Yahudıler aleyhine öyle her -
hang. bir şekilde düşmanlık de • 

nece k birşey duymamakta idi. 
Yanı İtalyada öyle bir Yahudi a

leyhtarlığı yerleşmiş değildir, O
nun için şimdi Yahudiler aleyhin. 

de verilen korarlar, Yahudiler a

leyhine gazetelerde görülen neş
riyat İtalyan halkını birdenbire 

şaşırmıştır. Bununla beraber '.<im. 

senin biqey dediği yokmuş. her

kes yapılan şeyleri doğru bulu -

yormuş. Halk tabakası böyle oL 
duğu halde bir kısım meslek er-

babı ise son derece meıunun bu
lunuyor: Almanyadan Avu.;tur. 

Filistia. Suriye hududunda nöbe~ 
bekliyon Yahudi ı:-enci 

KOLLEKTİF EVLER 
Bohemyada, Umumi harbin are. 

fesinde yırmidört saatte 4 bin kek
lik vurulmuştur. 

Son yüz yılın başlangıcında İs -

YA ESKİ DEVİRDE... ve A~ropatik· GARDENBAR'ıo Maruf artistlerı 

Şüphesiz, eski devir hükümdar. 1 .. 111111111111111111v~e~b~irlıııiİçmomk•~ .. ü.rparmi'm'memr•Taemlmemfomnİıııİ4m3m7m761ıııı .... ~~ 
{Deva.mı 7 luci ~ahift:ruizd~) 11 ....- _/ 

cağı söyleniyordu. 

.,.... .. .,,,,,,, 
1 .,.~R.,,..e~fi~ğ~in~,~N,,,..im"'"'c~te!l!'!!h~a~y~r~et!!!!!!!e~t~m~e~k~te!!!lv~e"'"'o~n~u!l!'!!t9ah9!9il9e!!!!!l!!!!l!!!l!!l!!m!!!!!!!!!!!!l!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!lll!!ll!!!!!m ....... m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!lllm!l .... ll!ll!l!!!!!!!!!!!m!!!!!!!ll!!!!!!l"nış9·!!1!!!!b9ir!!!!!nFefWl!es!l!!!al~m!!!!!a~kl~a!l!'!!ik~t~il~a...-et~t~i,~s~u~s,..tu: ·ık ve~ 

çalışmakta hakkı yok değildir. - Bu kadın yer yüzünde beni seven ; kll ~l İtalyan gazetelerin:n Yahudi 
meselesi dolayısile hararetle meş
gul olduk ar iki mühim c;het da. 

- A ... Refik sen bu halde ha?. kadındır. Hatta tamamen bana aittir. Mut ~.;rrV 
. . t rneM - A .. Nimet sen burada ha? ... 

ha vardır . Deyip birbırlerinin yanaklarından öptüklr>ri s'11 
İtalya hükumetinin son verdıği niyedenberi, .Nımet ağzını açıp da bir defa bile: Hem, 

karar İtalyada bulunan , abancı kendisinin, hem de Reliğin bu sahneye takaddüm e· 
y h d'l · lt f d k iden hayatından hır kelime bile bahsetmedi. Hep tcv· 

a ul 1 ':rı.nd'a Bı aydzar ın • çı ıp kif hikayesi. Bursaya geliş. Kurtarma çareleri. İçin<!~ 
gıtme erı ı ı. un an sonra çol: . · . . . . bulundukları vazıyet. Istıkbale aıd tavsıyel~r. 
geçmeden dığer bir karar dahd cık- F h d ? -· 

İ · - er un ene yapıyor. 
mıştır: talyadaki üniversite v~ _ Meral nerede? 
mekteblerde bulunan Yahudi ho- - Niçin ayrıldılar' 
calarla talebe de oralardan çıka. _Nimet ne haldedir?. 
caklardır. Evet - İtalyan gazete - _ Hayatı nasıl geçiyor?. 
!erinin en ziyade meşgul olduk • _ Evli mi, değil mi?. 
farı bir cihet şimdi mC'mlekette çı 1< _ istanbulda ne var ne yok? .. 

maları bildirilen ecnebı Yahudi- ı Bütün bu bahislerden hiç birini ne Refik ne de 
'.erin malları ~e mülkleri .mese.le. _i:<imet açmadı ... Hele, .Nimet hep bu mevzuların uza
,ıd.r Zaten. dıyorla~, c;skıden_Itaı ıgınakaçıyor, böyle hır bahıs açılmasın. . Diye hep 
yada İtalyanlarla bırlıkte muca- kendi :ınlatıvor. Zaten, bu tarzı hareketidır ki Re-
delclere karışmış, İtalyaya zahL 1 fiğe: · ' 

ren hizmet elmiş olan Yahudi!~ - _ Müstağni. Iük:ıyd, sak;ıı . 
rin de asıl maksadı samımı su:~tte Hissini veriyor, onu düşündürü:ı-·or' Nimetin is-
hizmet etmek deği dir. Be!k! o za· tediği de zaten bundan başka bir şey dr·'\ildır 
man

1

1r Paoal·ğa, Avıı tur .ı İmp~- - Nimen nicin bövlc v.:ıPl}"Or?. 

Edebi Romen 
No.100 

Buna cevap verebilecek de yine ancak kendis;. 
C:ir. Düşünmekle bulunmaz. Şeytanetkiır gözlerinden, 
yılanı uyutabilecek ahenktar sesinden, tilkiyi kandı· 
rabilecek hud'akar sözlerinden belli ki, o kararını 

çoktan vermiştir: 
- Bu sefer ben Refiğc değil. Refik bana ram o

lacaktır. Hadıseler, behemehal istediğim şekılde in
kişaf etmek zaruretindc'llirler! 

Böyle düşünen, aklına koyduğu kararları bire: 
birer, safha safha takip eden; ne yapt•ğını, ne yapa
cağını yalnız kendi bilen bir kadın karşısında; zihı.•ı 

koza dokur gibi çalıştırıp bir fikir sergisine çevır

mekten; bir sual batağından doğrulup ötekine sap
lanmaktan ne çıkar? .. Boş şey! 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Muhaverenin en güç ve en tatlı tarafı. Refik, el
an gayrıtabii parlaklığı silinıniyen gözleri ile Nime
te baktı baktı, kendi kendisine: 

- Haydi, cesaret .. 
Dedi ve Nimetten sordu: 
- Nimet, Avrupaya beraber gidemez miyiz? .. Bu, 

boyun büken, tazallüm eden bir soruştur. Bu, Refi
ğin kararıdır. Kararın yalvarışıdır. Gözlerden, ses
ten, sualin şeklinden, dudakların açılıp kapanışından, 
Nimet bu yalvarmayı ne kadar iyi anlıyor. Fakat, he
men cevap vermedi. 

- Ben ona çok yalvardım, o da bana o kadar yal
varmalıdır ... 

Dedi, cevap yerine göz kapaklarını indirmek, ge-

yatımı teşrik etmeli, kendınden af ıs e (1~ 

Diyen Refik, sualini tekrar etti: ·deJıP1 ' ,..; 

- Nimet çok rica ederim, beraber gı 9 rıY11 
maz mı L Ve .. Arkasından fikrindekileri dıŞ 
ran daha bir çok şey söyledi: 

s1"' - Nimet, hayatımı sana borçluyuın ... f ııe"' 
- Affedersin Nimet. Talih ve tesadü 

yanlış tanıttı. ın .. 
- Bütün kabahatlerimi itiraf ediyorll 
- Ne istersen yapmıya amadeyim.. ~,ıı 
- Hatamı tamamile anladım... ııeP 

· onr• - Neye karar verırsen, bundan s 
olacak... tııl'I 

Nimet Refiği dinledi, dinledi: . k 118,ıl 0 

- Sizinle beraber Avrupaya gıtıne 
Dedi. 
- Niçin?.. ,~ 

- Karın var, çocuğun var!.. 8ğııl8 ı#~ 
Nimetin omuzlarını silkerek, yarı~iıfl u~·a 

diği bu cevap, Refiqin bırdenbire hayre ~ 
dı: ·~ . ·l.,ııı; 

- Nimet ya bılınıyor. ya bi.JnµJ< "' 
haf .. Çok tuhaf şey! 



Bir kadın kocasını vurdu! 
k.cıti/ kadın cinayetini tamamladıktan sonra 

sokağa /ırladı. fakat .. 

~Olisler ıKadın caniyi yakaladılar 
~.ti 

b~ ,. ste, Herileyde evvelkı gün 

lonç 
1~•Yet olmuş, üç çocuk anası 

ı, ,. ır kadın, kocasını rovelver_ 
gır s 

\'ak• urette yaralamıştır. 
.\k anın tafsilatı şudur: 

~ı'd:•ın saat 22 ye doğru Heri • 
~ .. ,n .. (Lekor) ailesinin oturduğu 
ıe,1 a onünd€ ngeçenler bir silah 
ı,,ı, ~Yınuşlar, durmuşlar, bu sı
~ın ahçe içindeki evin kapısı -
fırıı açıldığını ve kapıdan dışarı 
ııa:ı•n Madam Lekorun, yere, 
lır la~sundan henüz duman çıkan 

..._ Ö arıcayı fırlattıktan sonra: 
ll; ldürdüm .. öldürdüm'·· 
~u/1e haykırdığını ha;ı.retlc gör

ş erdir 
Si'iıh . 

~urİ seslerini duyan zabıta m ,_ 

üzerinde duruyor. 
demiştir. 

Jandarmalar tabancayı almış • 
!ar, genç kadını karakola, yaralı. 
yı da hastahaneye kaldırmışlar _ 

dır. 

Şimdi P<:ıntuvaz hastahanesin • 
de ölüm halinde yatan Jozef Le-

anlaşılmış gibidir. 
Jozef Lekorun kQmşuları, bu a

damın gece gündüz sarhoş dolaş
tığını, evine, ailesine ve çocukla. 
rına bakmadığını, kötü muamele 
ettiğini, evde her zaman kavgalar 
olduğunu söylemektedirler. Her 
kavgadan sonra, sarhoş kocanın, 

~<la ~~ı derhal eve koşmuşlar, 
~tin" apının öniinde uran ve etek· 
ı~ 

12
• ~~rılarak ağlaşan en büyü

~ılı > aşınaki üç çocuğu ile genç 
ttınnı tutmuşlar, evin içerisine 
~n . 1Şlerdir. Yemek odasına gi • aile geçimsizliği neticesi olduğu karısını dövdüğünü ve ona eziyet 
ı.ı,.ı;ndarmalar müdhiş bir man- kor, ifade veremiyecek vaziyette- ettiği de komşuların ifadesinden 
'fe~e karşılaşmışlardır. dir. Bu münasebetle cinayetin ha- anlaşılmaktadır. 

'ın, ek odasında, sofranın etra- kiki sebebi ve nasıl işlendiği he. Cinayet işlendiği gece, Jozef 
-aki · '•nı iskemleler devrilmiş, ma- nüz anlaşılamamıştır. yine evine sarhoş gelmiş, karısı-

ı~~t,0_altında yatan ve kendi kanı Katil kadın, Müddeiumumi ta • na hakaret etmiş, çocuklarını a -
~li;sınde yüzen bir adam, inliye rafından sorguya çekilmekte, vak- zarlamış, üstelik kadını bir tell\İz 
!,.k e can çekişirken katil kadın de dövmüştür. 
'o~ trıenıurlara: anın şahidi olan çocuklar, yalnız Artık canına (tak) eden kadın-

0,1 l..o il benim kocamdır, İsmi Jo- kalmış bulunmakta, ve hüngür cağız da sarhoşun rovelverini eli-
lab ~kordur. Onu ben öldürdüm. hüngür ağlamaktadırlar. ne geçirmiş, bunurıla kocasını ya-

•nca, dışarıda, bahçede otların İlk tahkikatta cinayetin sebebi ralamıştır. 

9u~4Z~e=l~le~r=i=te=h=d=ı=.d=======h=:~~i=r====·-
...._ Abidesi 
~en tehlike! 
~Olivud'da talihlerini 
~eniyen genç kızlar 

Nayallerinin erı büyük 
suçunu 

~. 
•tı 1tllPanın, Amerikanın güzel· 

~: ~ın.. büyük bir tehlike vır -
~~ 0lıvud tehlikesi!.. Oraların 
~in; kızları muvaffakiyet talih -
11ııı~k gıderek Holıvudda tecrübe 
~. 'lrzusuna kolay kolay mu
:ııı1~nq edemiyorlar. İngilterenin 
·"'in llı.ış muharrirlerinden d0ktor 
\ıd Yetmiş beş yaşlarında bir a
~ t ıt. Geçen gün bu doktorun 
İ~ ,~0dta gazetesinde yazdığı ya
~~ıll 0n Telgraf> hulasa ederek 
lllıa,kı. boktor izdivaçta mes'ud 

1 ~ı~r· meselesini izah ediyor ve 
'itı, 1 lehdid eden tehlikeleri an
._ '0td . ' 
'il:· il. Doktor Irvin yeni neş-
1~b~l bir yazıda da diğer bir teh
i <ı anı 
ı' gu atıyQr. Bu tehlike de genç 
:.qd zeı kızları tehdid eden Ho-

lehlikesidir!... Avnıpada, 

L ---

\," ı,, ·•kad 
. bir k a kendini beğ:nen h~r 
. tıı, P ere Ho!ı vud'a gıderek sı
' lı.. '! •Yıtahtında talihini tec -
·I . fnek arzusuna kolay kolay . ~c·nı 

.~ ~rı~ et edemiyor. Yetmiş heş
'lb tor t, ~•ıı un bu kızlara karşı yaz-

Şayanı dikkattir. Divor 
'llıu . 

lltk 
Un olduğu kadar Ho • 

işliyorlar 
( 

Jivud'dan uzak kalınız, fakat eğer 
bu başdöndürücü şehrin cazibesine 
kapılmaktan kendinizi alamıyarak 
orada talihinizi denemek ister • 
seniz bunu hiç kimseye, hatta en 
yakın bir bildiğinize bile söyle _ 
meyiniz. Kimseye belli etmeden 
ananıza, babanıza veda ediniz. Bir 
gün kendinize gelerek tekrar on
ların yanına dönerseniz hiç olmaz
sa herkesin nazarında küçük düş
müş olmadan döner gelirsiniz. 

Birçok Fransızlar vardır ki bu. 
lundnkları yerlerde güzelliklerile 
meşhur olmuşlardı. Bunlar Holi -
vud'a gitmek istediler. Sanki bü. 
yük merasimle yola çıktılar. Fa -
kat muvaffak olamıyarak döndük
leri zaman da o nisbette mahcub 
olarak memleketlerine gelmişler-

dir. Çünkü Holivud'da işsiz kal _ 
mış öyle güzel kızlar vardır ki 
bunların güzelliği, pek çok para
lar kazanan diğer aktrislerin gü_ 
zelliğinden hiç aşağı değildir. Bil

diklerimin adlarını söylemiyece
ğim. Bir kadın tanırım ki Genç ya

şında sahnede kazandığı muvaf _ 

fakiyetle büyük bir servet elde 

AtatUrk'Un valdelerl'nln 
.ırıedfun bulunduöu yere 
yapılacalc: dbide'nin in· 
şaatına başlanıyor 

Ulu Önderimiz Atatürkün vali
deleri Bayan Zübeyde adına İz. 

mir vilayetince bir abide yapılma
sı kararlaştırılmış olduğunu ev
velce yazmış, bu hususta da ha -
zırlıklara başlandığını bildirmiş

tik. 
Abidenin inşaatına bu hafta i· 

çinde başlanacağından Karşıya
kada Soğukkuyu denilen mahal
de toprak düzeltilmesine girişil

miştir. Abidenin etrafı bir çam 
korusu haline getirilecek anıtın 

bulunduğu noktaya da bir park 
yapılacaktır. Bu arada, büyük 
Türk anası Bayan Zübeydenin 
medfun bulundukları Salihpaşa 

camisinin yerinde de Vakıflar u
mum müdürlüğünce ayrılan tah
sisatla modern bir cami yapılması 
bu camiye de büyük Türk anasının 
ismi verilmesi vilayetçe kararlaş
tırılmıştır. ' 

---
Birikmiş mesken 
Bedelleri veriliyor 
İlkokul öğretmenlerine verile

cek mesken bedellerine dair bü
tün muameleler bitmiş, Dahiliye, 
ve Kültür Bakanlıkları bu paranın 
Belediye bütçesinden münakale 
suretile verilmesini kararlaştır -
mış ve alakadarlara buna dair bir 
de tamim göndermişlerdir. Mes
ken bedellerinin bugünlerde öden
mesine başlanacaktır. 

etti. Sonra bu parayı borsada kay
betti. Sonra tekrar sahne haya _ 
tında para kazandı. Fakat bu sefer 
kocaya vardı. Kocasile mes'ud ola
madı. Servetini mahvetti. Başka 
bir kocaya vardı. Bu sefer i-zdivaç 
hayatından mes'ud oldu. Kaybet
tiklerini unuttu. Çünkü çocukları 
oldu. Üç kız. Fakat sonra kocasile 
geçinemedi, ayrıldı Adam başka 
bir karı aldı. Kızlar büyümüştü. 

En büyüğü annesi gibi artist oldu. 
Diğer iki kızı babaları almak is -
tedi. Onlara yüksek tahsil göste
recekti. Fakat, bunlardan biri gitti. 
Öbürü annesinden ayrılmadı. An
ne olan artist hala genç görünü -
yordu. Hakiki yaşından yirmi yaş 
daha küçük görünüyordu. Fakat 
artık muvaffakiyet zamanı geç -

(Devamı 7 inci de) 
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TIY ATRO iki erkek ve kadınlar .. 
Tanı,:;;;d;iımız Güzel kadınları Holivud sokaklarında süründü. 
Bir san' af kar ren hu yıldız şimdi ne yapıyor ? 

Bu yazımla size, ömrü sahnede 
geçmiş, emekdar bir tiyatro san
atkarını tanıtacağım. 

cTanıtacağım:. diyorum, çünkü, 
bütün bir ömrü sahnede didin _ 
mekle yıpratmış bir san'atkar ol
masına rağmen onu İstanbulda 
pek az kimse tanır. Çünkü san'at 
hayatı en ziyadeta taşrada geç -
miştir. 

San'at uğrunda katlandığı yok
sulluklar, ettiği mücadeleler onu 
vaktinden evvel kocatmış; 47 ya
şında olmasına rağmen insana ilk 
nazarda daha yaşlı olduğu hissini 
veriyor. 

Hiç kimsenin kedisinde bir 
•kıymet> tasavvur edemiyeceği 

kadar mütevazı ve hayata karşı 
bezgin ... 

Onun •değeri» hakkında bir fi_ 
ki redinmek için kendisile cıddi 

bir mevzu üzerinde kısa bir «ko
nuşma• yapmak kafidir; derhal o 
mütevazı ve bezgin görünüsCin al
tından ilimle mücehhez bir şah

siyetin tebellür ettiği göze çar -
par; işte bu san'atkil.r: İsmail Mü. 
niT Riyale'dir. 

Kendisinden rica ettim, !cabul 
ederek bana hayatını anlatıyor: 

- İlk tahsilimi bitirdikten son
ra 1320 den 324 e kadar Vefa ida
disinde okudum. Orayı da ikmal 
ettikten sonra •Mektebi Hukuka• 
girdim. •Mektebi Hukukun> bi -
rinci sınıfından tasdikname ala -

İsmail Münir riyale 

rak İsviçreye gittim. Cenevre Da_ 
rülfünunu Hukuk fakültesine gir
dim. 

Harbi umuminin bidayetinde, 
Konsolosun bizi ikazile (120) tale
be ile birlikte İstanbula avdet et
tik. Orada bir buçuk sene kalmış
tık. İstanbula döner dönmez bizi 
Harbiyeye verdiler. İhtiyat leva_ 
zım zabiti oldum. Mütarekeye ka
dar bu vazifede kaldım. Terhisimi 
müteakıb verdiğim bir istida üze
rine derhal «Pake~ postahanesi 
sermüsevvld muav'.nf• tayin edil
dim. 

Üç ay sonra istifa ettim; İS'\'.ail 
Faikle beraber «Hizmeti umumi
ye acentası• nı açtık. Bir sene son
ra, İsı;nail Faiktan ayrıldım. Oı -
vanyolunda •Teshilatı umumiye• 
idarehanesini tests etitm. Bu te
şekkülü altı sene yaşattım. Sahne 
haricindeki faaliyetim hemen he
men bundan ibarettir. 
Şimdi geelim sahne t.nyatımın 

tarihçesine: 
İlk defa 324 ten sonra te~ekkül 

etmiş olan Tiyatro hevesk1ran ce
miyeti• ne intisa!ı ettim. O z3man 
Nureddin Şefkati b•ı teşekkülün 

ileri gelenleri arasında idi. En zi_ 
yade •Vatan _ Silistire>, •Zavallı 
çocuk• ve diğer vatani piyesler 
temsil ediyorduk. 

Bir müddet sonı·d «Heves'ciıon 
cemiyeti• biraz daha takviy~ edi
lecek cDarüttemsili üs"' >ni> adı

nı aldım aldı. Bu teçei<kü lül' kad
rosunda bulunanlar· Nureddin 
Şefkati, doktor C0 li\l. muPlPm 
Şahab Rıza, eczacı S~rni, :Memduh 
ve ilah. 

Tercüme ve telif birçok eserler 
oynıyarak faaliyetim;zo devam e
diyorduk İşte bu sır~larda. Paris
ten, Silven'in şakirdi ffirhaned -
din geldi. ·Darüttemsil» de bulu
nanların kısmı azamı ona iştirak 
ettiler Bu meyanda ben de var -

(Devamı 7 inci sayfamızda) 

1926 senesi ..• 
RodQlf Valantino'nun ani ölü -

mile boşalan sinema semalarında 
yeni bir yıldız parlamıştı ... 

Onun ismi anılırken arkasından 
şu kelimeler de beraber söyleni-

I ' . 

ı · . 

yordu: •Ramon Novaro• sinema 
dünyasının yarım allahı!• 

Onun ytldızı birçok sinema ar
tistleri gibi birdenbire parlamış 

ve yine birdenbire sönmüştü. 
Fakat bu sönüş, hiçbir yıldızın 

sönüşüne benzemez. 
Halkın filimlerini deli g;bi sey

rettiği, günde binlerce ilanı aşk 

mektubları aldığı bir zamanda bir
denbire sinema semaların~an kay
mış ıssız bir dağın eteğine düş _ 
müştü. 

Onu sevenler, filimlerini deli 
gibi seyredenler, onun en şöhretli 
bir zamanında ortadan kayboluşu- ı 
nu birçok şeylere hamlediyor, 
Holivud stadyülerine binbir mek- 1 

tub yazıyor, binbir sual yağdırı -
:yordular. 

Onlar birdenbire kayoolan bu 
sinema dünyasının ikinci Rodol -
funun hasretini çekedursunlar, be
ri yanda Klark Gable'ler, Rober 

'raylor'lar, ·ıyron f'over'ler Ho -
livud simalarında birer birer par
lıyorlardı. Aradan uzun seneler 
geçti. .. 
Zavallı Ramonu herkes unut

muş, onun en hasta perestişkar • 
!arını bile, bu yeni parlıyan yıl -
dızlar avutmuştu. 

Ramon, uzun seneler, üzerine 
gelen melankoliyi atmak ~in ıssız 
bir dağ eteğinde bütün ihtiras -
!ardan uzak münzevi bir hayat 
yaşıyordu. 

Uzun seneler, kır çiçeklerinin 
açılıp soluşunu seyrederek, dağ -
!arda, ormanlarda gezerek cemi
yetten uzak yaşadı. 

Doktorlar, altı senesini bu ıssız 

Bulutlar ara.sında --
Evlenen tayyareci 
---~~~~~~~~~~....:;;.......:;,~~~~~~~ 

Amerika'nın kadın LindberJ!İ 
2700 metre irtifada bir 

milyarderle evlendi! 

Manikürcülükten pilotluğa ve .. 
milyarderliğe kadar .. 

Amerikanın en yüksek kadın 
tayyarecisi Jaklin Cochran( nasıl 
tayyareci olduğunu sonra bir mu
harrire anlatmış, bir manikürcü 
iken ne suretle pilotluğa have• et
tiğini., meşhur milyarder Floyd 
Odlum ile tayyarede nasıl evlen
diğini anlatmıştır. 

Bu meşhur tayyareci kadın, Fl
loridanın Pensakola §!!hrlnde dojt. 

--~ 
t 

muş, daha çocukken de ana ve 
babasını kaybetmişti. 14 yaşına 
gelinceye kadar birçok işlere baş 
vurdu. Sırasile her san'ate girdi, 

çıktı. Genç, güzel ve bilhassa zeki 
bir kızdı. Her yerde seviliyor, her 
tarafta kendisine muhit yapabili· 
yordu. 

14 yaşlarında iken hastabak!Cl • 

olınıya niyet etti. Çalıştı, imtihan 
verdi. Monfomeride Saint Manj 

hastahanesine hemşire tayiıı e -
dildi. Hastahanede bir iki sene 

kaldı, bu hizmetten bıktı. Bir 
müddet sonra N evyorka geldi. 
Burada elbise mağazalarında man
kenlik ve daha sonra manikürcü. 
lük etti. Tam bu sırada Jaklinde 
tuhaf bir heves kendini gösterdi: 

- Tayyarecilik ... 
Buna merak saran genç kadın, 

dükkandan izinli olduğu günlerde 
Ruzvelt tayyare meydanında ders 
almıya başladı. Jaklinde pilotluğa 
karşı büyük bir kabiliyet görülü
yor, muallimleri, çabuk kavrayı
şına hayret ediyorlar, genç ve gü
zel kız da uçuşta çabucak ilerli -
)Ordu. 

Tayyare dersleri deva merlerkcn 
130 milyon dolar sermayeli Atlas 
Corporati.on şirketinin reisi mil _ 
yarder Floyd Odlum da, işi mü _ 
rıasebetile meyd;ına geliyordu. 
Milyarder burada Jaklini gördü, 
sevdi. Jaklinin üç hafta içerisinde 
pilot brövesi alışını takdir eden 
hava şirketi reisi milyarder, genç 
kıza 200 dolar mükafat verdi. Jak
lin birdenbire şöhret sahibi ol -
muştu. Tayyare mehafilinde ona, 
(Kadın Lindberg) diyorlardı 

Milyarder, genç kızla yakından 
alakadar oluyordu. Ona para ver
di; Jaklin, Şikago ve Nevynrkta 
birkaç tuvalet salonu açtı. Artııc 

para kazanıyordu. Yavaş yavaş 

zengin olacaktı. 
1934 de İngilterede yapılan 

Londra _ Melborn hava yarışları. 
na iştirak eden Jaklin, yol esna -
sında istasyQn yaptığı bir tarafta 

• 

dağ eteğinde geçiren Ramon·un 
artık melankoliden kurtulduğunu 
söylediler. 

Ramon sevinçle Holibud'a dön. 
dü. 

Fakat bir zamanlar peşinde bin 

• 

!erce filim amilinin dolaştığı, kü
çük bir angajman kabul ettirmek 
için birçok rejisörlerin arkasın -
dan koştuğu bu büyük artist. bil
tün yüzlerin kendine çevrilmiş ol 
duğunu gördü. 

O, bundan zerre kadar nevnı... 
olmamıştı. Çünkü, onun sinem~ 
semalarından çekilişi yı ldızınıır 

sönüşü ile olmuş değıldı. • 
Bilakis sinema sem:ılarından 

ıssız bir dağ eteğine kaydığı za • 
man, en parlak bir devrini yaşı
:yor. henüz yapılmış •Ben Hur. 

!arı, •Çıplak aşıklar· 1 halk deli· 
cesine alkışlıyordu ... 

Romon kendine çok güveniyor: 
- Benim yıldızım sönmüs de

ğildir! diyQrdu. 

Nitekim son çevirdiği filim: 
•Şeyh Ahmed> Londrada ilk gös. 
terildiği gün, sinema kapıları kı
rılmıştı. 

Fransada, bütün Avrupada 
.Şeyh Ahmed• i oynıyan stnema
lar insan almadı ... 

Ve nihayet bundan dört ay ev
vel Türkiyeye gelen, bütün seyircı 
rekorunu kıran Ramon'un bu fil. 
mi, aradan aylar geçtiği halde ha
la oynuyor, halk hallı onu görme!<, 
onun sesini dinlemek için sinema 
kapılarında koşuyor ... Dünkü U

nutulan Ramon Novarro, bugün 
yepyeni bir tipte onu tanıınıyan 
genç bir neslin dilinde dolaşıyor . 
İhtiyar ninelerin bile rüyaların • 
da •Şeyh Ahmed• olarak yaşıyor. 

yanındaki paradan 1800 doları 

çaldırdı. Bu, benzin parası idi. 
Tayyare benzinsiz kalacak, 'Yarış 
başarılamıyacaktı. Bunun üzerine 

J!?evam.ı_ 7 inci sayfamızda) 
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Asya'lı Prens muradına eriyor! .. lngillz kabinesi vahameti önlıyebil~ Dilenciden 
mek için vaziyeti tedklk ediyor Kurtulmıya fngiliz kızı ile evlenmesine arbk akrabaSt ''~

1 

eldu. Prens'in kesilen tahsisat' da verilece 
(Blrind nhifeden devam) 

Odaya analılar ugdurarak 
300 lir a ç a l d ı 

cak Südetlerin Çek hükıimetile kolay kolay aıılaşam1yacakları gün geç
tikçe daha ziyade tebarüz etmektedir. Çünkü, Südetler Çekoslovakya
daki Macar ve Leh ekalliyetleri ile de tamamile anlaşmıştır. Hatta bun
ların muhtariyet hususunda badema mütt~hid hareket edecekleri bile 
söylenmektedir. Bu hareket Çekoslo\·akyamn parçalanmasım intaç 
edeceğinden sulh bakımından tehlikeli görülmektedir. 

Diğer taraftan Hitlerin sulhu kurtaracak yegane yolllll plcbist ol
duğuna dair devletere son sözünü ııöylemesinden lcorkulnıaktadır ki bu 
takdirde İngilterenin Berlin nezdinde siyasi bir müdahalede bulunacağı 
anlaşılmaktadu. Balurkoyde istaoyon coddesin

de 82 n~alı evde oturan Anas
taıs kızı Evropend inin evinde lı:i

ran Kalecikli Mehmed oğlu Aziz 
ev s.ahibinin kapalı odasına ve 

• • • 
Beygirler ürktü araba-

cı yarsılandı 
Feri köyde otur an İsmail oğlu 

lsmail imıinde biri Yeşilköyde a
raba ile domates satmakta iken 
beygirin ürküp ka~·a boşla -
masile arabadan düşerek aıaba _ 
nın altında kalını ve mubtelü 
yerlerinden yaralamnı§1ır. 

Kireç söndürürken 
Anadoluhlsarında Kuyu soka _ 

ğında H numaralı evde oturan Os
man oğlu Mustafa evmde k~ 
söndürmekte iken sıçrayan ki -
reçlerden elleri yanmış hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alın • 
mı§tır. 

üç yaşında bir ç o
cuğun başına 

gelenle r 
Biirhan ismuıde birin.in idare

sindeki 537 numaralı hususi oto
mobil Üsküdardan Çamlıcaya gi
derken Yaşar isminde birinin :.> 

yaşındaki Kenaııa çarparak muh
telif yerlerinden yaralamı~1.ır. 

İNGiLTEREDEKİ İÇTİJUALAR 
dolabına anab1.ar uydurmak su
retile 300 lira kıymetinde mücev-
her.-.t ı-·· ·akalıınar .. k tahki- Paris 9- Berlin İngiliz sefiri Hcnderson Ribbentropla uzllll bir mü-

ç;ı......., Y lfilcat yapmış, sonra da Bergeştadene giderek Mareşal Göringlc görüş-
)rata başlanmı ır 1 müştür. Bu mülakata büyük ehemmiyet verilmektedir. İskoçyada l;ıulu-

• • nan İngiliz başvekili Çeınberlayn tatilini kescrk Lonclraya dönmüş ve 
Dovnigstrite giderek Lord Hali faks ve J ohn Si.mon ile iki saat görüş

Beş in C İ kattan müştür. Bu mülakatta münhasıran Çekoslovak meselesi konuşulmu§tur. 
d Üş t Q Öğleden sonra da içtimaa devam edı1miş, buna müstemlekAt, harbiye, 

ha\'a nazırları da iştirak etmişlet"dir. Akşam neşredilen tebli_ğde bu 
Halıcıoğlunda oturan MatyoJ 

içtima neticesinde kabinenin pazartesi günü içtimaa da\ICt edilmesi 
isminde l4 ~ aşıııda bir çocuk Tak-

. T ksiro bah . karşısmd kararlaştırıldığı bildirilıniştir. Bu içtimalar ve kabinenin içtimaa daveti 
şimd_e ~--" b ' _çesı , d a Orta Avrupada vaziyetin feykalade vehametine atfedilmektedir. 
Onmk ıs..•umue ırı tara Llll an yap 
tırılmakta olan apartunanııı be- • • • 
şinci kat merdı\"emerinden düşe- İTALYANIN TEBLiCi İl GİLTERE 'IÜŞAHİO 
rek muhtelif yerlerinden ağır su- Roma 9 (A.A.)- ·İnformazione YOLLADI 
rette yaralaruruştır Dip!.omatica.• aşağlCiaki tebliği Prag 9 (A.A.)- İngiliz el~isin.in 

Ba h 1 ka neşretmektedir· emri üzerine İngiltere konsolosu 
1 

Şlna a Mes'ul Roma. mehafilinde, Çe • müşahid Eıfatile Mora\·ska Ost-
d Ü Şt Ü koslo\'akyada yaşıyan üç buçuk ravaya gitıni~tir. 

Tarlaba~ındü oturan Şarman milyon Alınanı temsil eden Südet .JAPONYA DA AL"\fANYA İLE 
imıinde bır amele Ortaköy açık- partisi ile Prag hükılmeti arasın- BERABER 
Iarında demirli bulunan Kurtu- daki ihti!Mm safhaları derin bit Tokyo 9 (A.A.)- Alman büyük 
ı , ..purunda <;<alışmakta ike .ı dikkat ve ayni zamanda büyük elçisiniil hariciye nazırı muavfai-
vinçe takllı halka başına dÜien>k bir sükiınetle takib edilmektedir. ne yaptığı ziyareti mevzuu bah-
yaralanmıttır İta!) anın hattı hareketi, Roma- seden Japon diplomatik mehafilı 

Evinin camlarını Berlin mihveri siyaseti mucibin- şu kanaattedir ki Almanyanm Av 
ce Henleinin Karlsbadda sekiz rupadaki siyaSt>ti için Japonya • 

taşlamış noktada tesbit ettiği metalibata dan .istediği manevi müzaheret 
açıkça müsaittir. Bu metalibat, e- Japonyaruıı Almanyaya bugüı; 

SLıvrJtapıd;ı ot.uran Mehır.ed 

oğlu Rifat isminde ki Saruatyada 

otur.an Makbule isminde .Clr ka -

dınm evinın camlarını taş~adtğın. 

dan yakalanar k tahkikata 'baş -
lanmıştır. 

ka!liyetiere muhtariyet verilme- kü şerait altında temin edebile -
sini istemekle beraber asla ekal- ceği yegiale ~eydir. 
liyetlerin Çek devletinin camia- RUNSİMANIN FAALİYl.'Tİ 
sına mensubetlerini münakaşa Londra 9 (Hususi)- Rusiman 
mevzuu yapmamaktadır. çal.ışnalarına dCYam etmekte r 

terfi eden 
amirleri 

Bugün 
Emniyet 

Herılefo, Berıeşin idart> ettiği lup mütemadiyen Cumhurreisi 
devletten Almanların ayrılmasını Beneş ile görüşmektedir. 
i!'temeğe ka<lar varmamıştır. Bu Diğer taraftan Südet mtu·ahha~· 
cezri tarzı halli bilakis Lorıdra ve lan sık ık Başvekili ziyar.,. ~
P~rışiu bıt.araf müşahldleri son derek son Mozavska Md~i.ıı. 
günlerde derpiş et~~ başla - mes'ulleri hakkında' Prag tara _ 
mı ardlr. fındaıı alınan tedbirlerden malCı-

Mec'ul İUılyan i ·et P.ri u mat almaktadır !ar 

ınettifl Gurdal ismaı' lıo:uğlu, 
Hüsnü Sezal, Kadri Yaman, Sabri 

Pekc~n, Cemal Duygun, H;ılit Go
ral, Z< Tama; . 

kanaatted.ir ki. S\.ldetler işinde Henüz müzakerat y icıen baş
lamamış oldugu gibı Lord Run

simanın Pragdan ayrılacağı da 
doğru değildir. 

Çahşırken 
Dün Kadıköyünde bir tramyay 

kazas1 olmuş bir kadın kendisini 
iz'aç eden bir dilenciden kurtul -
mak isterken kaza ·a uğrar:ı 
tır. 

Yeideğirme.-Jnde Dut sokağın
da Ankara apartımanıııthı oturan 
Avni isminde birinin eşi 25 y.aş

larında Pembe dün öt.ebesi almak 
için Yeldeğirmeninde kurulan 
çarşıya gitmiştir. Pembe, çarş da 
öte beri alırken Ali Rıza isminde 
bir dilenci yanına sokularak para 
istemiştir. Pembe cAllah venıin• 
diyerek dilenciyi başından sav -
mak istemiş, fakat dilenci aldı

rış etmemiş \"e kadının : anından 
ayrılmıyarak onu iz"aç etmiye baş
lamı~tır. Dilencinın bu vaziyetin
den sinirlenen Pembe buradan U

zaklaşmak içın geri dönüp ilerle
mek isterken o sırada Kadıköy • 
den Üsküdara gitmekte olan vat
man Kazımın idareıJndeki JJ7 nu
maralı tramvayla kar'1laşmı~tır . 

K.aduı. tramvaya fazla yaklaşmış 

bulunduğundan kaçamamıt vat -
man derhal fren yaptığından ka_ 
dm ölümden kurtulmuşsa da ko
lu kırılmıştır. 

Paketlerden 
Çalınan 
Yünler 
Alakadarlar buna mani 
olacak tedbir elmır• 

ba,ı adılar 

Şal, kazak ve sair örme işleri 

için kullanılan İspanyol yününüıı 
paketi İstanbul piyasasında 100 
kuruşa .satılırken bazı ·erlerde 
80, 90 kuruşa iııdirilmi~tir. Yapı
lan tetkiklerde bazı açıkgözlerin 
paketleri açarak '.~ 20 veya 30 unu 
aldıktan soru·a geri kalan kısmını 
ucuz diye halka sattıkları anla
şılmıştır. 

Bu hususta icab eden tedbirle
rin alınmasına başlanmıştır. 

Komıserliktoo i:><ışkomiserliğe 

tufı eder cr.n arasında aylar -

danberı mu•·.affaki_y~tle .kincı şu-

be Ü)Üncu kısıll'.l şcfuğini vekille _ 

ucu Mwova ve Parise varan ya
bancı ve gayri mes'ul kuvvetle~ 
filen çalışmaktadır. Bu kuvvetler 
Prag hükumetine belki de rn<'Ş -

:klık yardun imkanlarını göster -
mek \'e ihtilafı muarız ıdeoloji 

sahalarına intikal ettirmek su -
retile Prag hükumetinin mukave
metini arttırmağa çalışıyorlar. 

Tazyik siyaseti hela 
devam ediyor 

Düğün nasıl yapılacak ? .. 
'ti 

tan sonra bıze din•cek w:';.;ıt Asyanm Malaya yarımadasın -
daki yerli hükfunetlerden Tren -
ganu sultanı Süleyman Bedrülii. 
lemin küçük kardeşi Mahmudun 
Londrada bir İngiliz kızı seve -
rek onunla evlenmek istediği, fa _ 
kat §imdiye kadar Sultan Süley
manın buna razı olmaması yüzün
den genç prensin pek mü§kiil bir 
mevkide kaldığı evvelce )'azı! _ 
mışll. Son günlerde İngiliz gaze • 
telerini hayli meşgul eden bu de
dik.odu nihayet genç blibnlmın 
isi.Ediği gibi netice le~ğe ben _ 
zyor. Prens Mahmud )·irmi iki yaş
larındadır. Sevdiği kız da yirmi 
ya~larında ~- Bir terzi kızı -
dır, Prensin tahsisatı da kesile
rek Loıııfrada par.asız kaldığı ya_ 
zılmıştı. Fakat genç deli.kanlı 
ne olursa olsun bu kız.dan vaz 
geçemiyeceğinı 8()) lE'm , haya -
tını kazanmak için ~törlük e _ 
dt>eeğini bildirnt4ti. Yeni gelen 
İngliz gazetelerinin yazdığına gö
H artık prensin bu kat'i kararı 

karşısında ailesi ister ist.emez o
nun bu İngiliz k1zil evlenmesine 
razı olmaktaıi başka yapılacak bir 
şey bulamıyorlar. Prenıı Mahmu
dun Prens Mehmed isminde bir 
üvey babası \'ardır ki Trenganu 
devlet meclisind rey sahibidir. 
Pren.• Mehaıed bu izdivaca razı 
olduğunu ııöyleıni§ \'e demıştir ki: 

- Pre Mahmud enelerden. 
beri İııgilt.erededir. Orada fngiliz 
terbiyesi aldı. Tıpkı garb memle
ketlerindeki insanlar gibi şahsi 
hürriyetini çok seviyor. Eğet" bu 

genç memleketine dönüp gelir de 
burada yerli bir kızcağız ile ev_ 
lenecek olursa çok sıkılacak ve 

bedbaht olacaktır :-J:alayalı bir 

kız bu memleketten başka dünya
nın hiçbir yl'rini bilemez. Onun 

• /ı • .-
mıyor O da bunu muva 0 • 

yor. Sultan aile&i bun;t rııJJ 
muştır. ıP.D 

Prensin kesilmiş o!an 
1
11 f,ı. 

yeniden verilecektir- ~~,! ı,ır • 
giliz kızı bir daru; e~ifl~ · 
birlerine rastlıım~· ~ · 
ler, geçen şubatta Niş' yi'_ !! 
lardı. Prensin tahsjsall ~ · 
İngiliz lirasıdır. PrensıJl el ,IJ 
daki tahsil hayatuuı ~ 1!11 pır' 
İngiliz memurları yardıf· "'1' 
pren~ onların vali•~ ~ 
mektedir. Prens Malt . ~ 
bu kız yüzünden anesilt pırı~' 
zaman İnailiz memurları ~ .... eli" 
keserek prense ınemıel< tJılll' ~ 
mesini söylemişler, o da~;· 
bul etmeınlf, nihayet a ~ ' 
bat Ederek ailesın.in m11 

tinı aJ~tu. ~ 

İngiliz gare e:eri _Pre;: ~,p;ı 
muda Yaracak olan ınıı ·&Pi• fi 
onunla beraber oraya gı ~ı' 

man canı sıkılıp sıllılın•:'111. O 
selesile de meşgul oıuy ~. 

d ıı~ı. 
rada şimendifer oırna_ 1 ~ 
günkü dünyanın en ıııühltll bil ~-
!arından mahrum olaral< ll"r' 
yata katlanmak JazıJJl 11 
:azıyorlar. /. 
~~====="': ıı~· 

Sultanahmed 3 üncü suıtı 
mahkemesinden: ~ 

k ,da .... 
Davacı İst. Bahçe ;ıp rzJ., 

Vakıf haııında 17 No. da ~ 
te\•effa Hasan Fehıni. \·ere ı,r,t'D' ' 
kili ve karu;ı Dilber an ~ ~ ..ı! ~ııı 
dan Galatada Küçük handa ~{'' 1 ~U P 

ı bi,,e ıır 1 Adnan Sırrı Dede a ey tlpıif . ~ııı~ 
No. lu dosya ile açılan Y 

11 
JJ, ita 

ıJ.acak da\·asının vapıiın~ ·•• ; % .. ı , . ~,,....~.. ' 
muhakern8inde müddeıll ıP,,.Ş ~4 h 
kametgahının meçhul 010 JI''~ lqb 
naen iliınen d3\·etiye ve ~ t<Jı için pren' Mahmudun o İngiliz kı- . _ teblıg _,A 

zını alması. çok muvafıktır.• ?1yab kararları ılanen -ıiıtl"" ... 
• gi halde mahkeın;,ye il'". otd 

Ml'gl"r Prens Mehrned geçen k"l d h" .. d rilınefllii 
1 

. . ve \'e ı a ı gon e •O 
sene ngılız Kralının taç giyme • • • .. dd abiJ.ı ' ı .. 

· · d . gundan meblagı mu e • ,lı' ~· 
meruımın e Loııdraya gelmış ve . ·ı· ve ii&.11 

P . . nın maa.faız ve ma.sarı t>I' " . 
o zaman rens Mahmudun sevdiğı • ·urıe · "'~ 
İngiliz kızını görmüştü. Prens Meh kfiletle birlikte tahşı ,ef'_.tô l'ıı it 
med bundan bahsederken şunları tarihinde gıyaben karar ı\ıb". \ 
ilave ediyor: olduğundan tarihi iland•: dı'' \ ~ 

- Benim üvey oğlum Prens seki zgün zarfında te°.1Y' 00 ~~I '<,~ 
Mahmud üzerinde vesayette bu- dilmediği takdirde _hu~~ ıf"' 'it 

(Birhı~i ııahüedl'D devam) 
Karalı, Abdülkadir Konma!, İzzet 
Akfırat, Hamdi Özyıırt, Osman 
Akman, Necmettin A\'cı, Kemal 
Ci!asım, Nuri Sezen, Etem Yü -
ceer, Nazmi Yüksek, Salih Coş -
kuner, Şükrü Güler, Alaettin Eyi
lik, Mustafa Atam, Ahmed 
Özaltan, Kazım MU§tu, Huillsi Do-' 
ğaner Alun«I Öney, Hamid Saygın 
İhsaıı Aksüngar, A\xhıllah AV.- 1 
man, Saliıhaddin Akd" = A7J;z 
Aslan.giray, HuSJUi. Sofuoğlu, Nec-

ten )&pan EşrC'! Ya.çıner de var_ 
du Ke.ııdısı hu deia ayni kısmın 

Ron:: mes'ul mehafili, Cermen 
milletinin bilhassa yarı Fransız 

,efor beri@. karşısında aldığı va
ziyeti buyuk bir takdirle karşıla
maktadır. Keza mezkur mehafil, 
Hitleıin Nürenberg kongresinde 
okunan beyannamesindekı tem -
kin; de liı.yıkile takdir eder. 

Antakya 9 (Hıısu•1) - Hatay ' 
meclliıi dün son toplantısını yap-

lıınmak i~in hakkım yoktur. Pren- kesbi kat'iyet edecegı ıl (:_. 
Türk İstiklal =iının Hatay mil- sin annesi bu izdivaca razı olduk_ •''lıı 
li ınaı·tı olarak kabulü, şapkanın l=:;;;;;;::::::::::::==:=====================:O:::::;::liii 

Tıb 
Delegeler inin 
Tedkikleri ---
Kongreye öğleden 

Sonra dev am 
dilecek 

Ba 'kaıuar arası tıb kongresine i~
ti:ra'k .ed'-"" murahh · ar ibu .saba]j 
Universıteyi ~ e dir. 
Saırt 8,20 <la Beyuıda .g en Y ~ -
g av, R Ye f:>en profesör
leri doğruca Üo.iv :e gır -

mlşler, dershan i geznuş1er kü-
tübha 1 görmü ler, Ünh'!!<"sı -
tedeki mukemmeli et \'C izam-
dan sitayiş!~ bahsetmişlerd" . 

Saat 10,110 da pro!esörler üııı -
versiteden ayrılarak t !a · - .te -
sıne bağlı hastane ve klınıkleri zı
yaret etmşiler, ~-e doğru da 
müzelen ,gezmişlerdir. 

Bugün oğleden sonra toplana -
cak kongre<! kom nıkosiyon1ara 
devam ~ılecek, mide kan5eı'i ile 
hazım c huma nid kısımların has-

şefl:ğine asaleten tay ~ olunmu•
tur. 

iz mirde 
Tezahürat . 

<Birinci • biff'den .ı., .. ,.m) 
çı.ı 1 r 41roıkei! \"apurlar, fabrika-
!- ıd.ii ü.k o1omob.l, 11tobüs v~ 
kamyonlar korna Çil.arak ordunuı:ı 
İzm.re gır anını müJdclediler. 
öCLEDrn SONRAKİ MERASİM 

Q durt · ç:...kta Atatürkun va
.ideıer · mezac ına g:idilerE'k çe 
1 er .ı<~k ' nutuklar 6Öy_ ı 
Jencoc-kt.ir. ' 

Saat l ıbu ta atılacak üçüncü 
hır t µ1 )1irüyüş ba~lıyacaktu. 

id "" ne a Keri mızıka, çe-
lenkler, Parti teşekkülleri. malul 
gaz kı, ek' suba) lar, avukat -
!ar,<dolrto ;.ıır, Şşçi ve naf bir!Jı:
eri, te,.<;eldı.ülleri rıarmna birer he-

3-"e', spor kurumu üy !eri, izciler, 
haYır cemı~ etleri ve d.ğer tqek -
küllt>r namıııa b re~ he ·et tştirak 
~dccektır Gece derıızde Kordonda 
Aııııtü~ ht')1<;e önünde ve Hal_ 
kev1erinde teza. ~mrt yapılacaktır. . _, 
Istanbul 4 üncü icra MemurJu

ğundan 
t:ı.ıklarına dair ll"'ÜŞahede rapor- Paraya çcvrilmec.ne karar verL 
lan ok.ınacak akşama da Park 0 - ıen bakkaliye eşyasının birinci :ı -

telde Balkan hekımler birliği ta- çık arttırması 12/9/938 pazarte'i 
ra!ıııd~n verılece'k kokte)l partı de günü 1stanbulda Fatihte Mlltada 
hazor bu:unacak1<ırdır. Yarın kcın- Sarıgüze, mahal1esinde Zülaliçeş . 
grenin son gıi .cıdür. Öğleye ka - me sokağında 36 No. da saat 9,30 d) 
dar kongre mesaisi bitecek, öğle- paraya çevrikcek ve kıymetin yüz. 
den sonra KC. üksuya bir Boğaz de yetmiş beş, bulmadığı ta"kdırde 
gezintis. ;·;qııhıcak, akşam yeme- ı inci açık arttırmasının dahi 15/9/ 
ğ.. Tarabvad.akı Sümerpalasta ye- 938 per.embe günu ayni mahal ve 
niidikten sonra g e de Boğazda saatte yapılacağı ilan olunur 
bir mehtab Alem• ıcra edilecektir. 1 • (10134) 

Eğer Prag hakikati idrak eder
se daha büyük bir buhranm önü
ne geçilmesi mümkün olabilir. 

İtalyanın Südetkr mt'selesinde
i ha1tı harekMi Hillerin Roma

da Musoliııi ile yaptığı lwnuşır.ıı
lar esnasında tesbit edilmiş ı:ıu

lunmaktadu. 
İtalya. askeri 1llllıfları tllô.lı al

ıma çağırmaclığ1 ~ibi askeri ma
hiyette d~ edbırlere de teves
sül .e1memiştir. Bunun ı;ebebi ise, 

en·ela. eğer harb şeytanları ha -
disata hiıkim olmazlarsa henüz bir 
anl..ışmaya varmak imkanın"' 

mevcnd olduğu hususundaki kı-

mış \"e bazı mühim kanunları kü
bul ettikten \'e tatil müddetinde 

müstakıl devlete aid kanı.nlarıo 

ne~ir ve tatbiki hususunda hüku

mete salilı.iyet verdikten sonra 

ikinci teşrimn ilk günü tekrar 
toplanmak üzere dağılmıştu-. 

Meclisin dünkü toplantısında 

kabul edilen kanunlar arasınd~ 

Deniz _eki mücev
herat çı lır arbh or 
Alanyalı firma ı, ~ \•e Foça 

karasularında 84 yıl önce batan 
gemileri çıkarnıağa \'e bu ,gem:
lerdeki müceyheratı k;.ıı-tarmıya 

karar verl'YIİf ve bu hususta Ma. 
liye ile bir nmkaYele yaf nuştır. 

milli serpuş ittihaz edil ı, aşa

rın kaldırılması ve Hat y ııı 

pul bastırılması hakkındaki ka
nunları kabul ey !emiştir. 

Bundan başka Halayın Suriy ! 
hududlarından bazı Hatay köy!P
rine yapılan tazyike derhal ni -
hay et veri~ "lesi için hükıimetin 
icab eden teşebbüslere girişmesi
ne kaıar verilmiştir. 

İstanbul Asliye birinci 
mahkemesinden: 

Leon ve Con Kasabyan Şirketı ta
rafından M. aleyh Nata vapur acen
tası aleyhine açılan davanın yapıl
makta olan muhakemesinde, Sirke

tide Sanasaryan hanında 9 No. da 
mukim davacı Leon ve Con Kasab
yan şu·keti avukat M. Mercan ta _ 

m.atidir Ye saniyen dahili mekı:. Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk rafından M. aleyh Galatada, yolcu 
nizma mn ke.ndisine her türliı mahkemesinden: salonu karşısında Tahir hanında 
ihtimale derhal karı;ı koymak im-. Davacı İsi. Bahçekapıda birinci Hayri Araboğlu vapur acentalığın
kiinıru temin cyl<'mesidir. Vakıf hanında 17 No. da terzi mü - da mukim Nata vapur acentalığı 

ÇE KALMANLARL 'iN 
1'"Ü1'1AYİ. i 

Prag 9 (A.A.)- Dün 1900 Sü -
drt nümavışçisi Fri\·aklov mey
danında toplanarak Alınan mil'i 

marşlarım 'öylemiş ve sonra ma
halli hükW:net konağı önüne ge
lerek camlan kırmıştır. Nüma -

yişçiler, üniformalı bir polis ami
rini ~€·hrin kapılarma doğru sü · 
rüklemE"ğe teşebbüs etmislers•' 
de dağıtılrruşlardır. 

26 Bİ. KİŞİLİK NÜMAYİŞ 

Nürenberg 9 (A.A.) 26 bin 
nasvonal - sosyalist siyase:t şefi, 
ell;rinde meş'aleler olduğu haldt: 

ehir $0kaklarıııda dolaşmış ve 
Hitlerııı otelinin önunden geçe -

rek balkona çıkan Hitleri stlam
lamıştır. 

teveffa Hasan Fehmi vere,seleri ve- kollektif şirketi azasından Peter 
Har'ciye Vekaleti memurlarından Gros aleyhine açılan iflasdavasm -

olup mukaddmıa Paris Sefareti Vis ~dan dolayı şürekadan ikametgahı 
Konsolosu Haydu İskendE'S' al.fyhi- meçhul olduğu anlaşılan Edmon Ar_ 

ne 938/776 No. lu dosya ile açılan diti namına yazılan davetiyenin 
104 lira alacak davasıııın yapılmak- mahkeme divanhanesıne talik ve 
ta olan muhakt>me•inde müddeia . garetelerle ilfınat icrasına karar ve-

1 Jeyhin ikametgiıhıııın meçhul olma- rilmiş olduğundan muhakemenin 
sına bınaen · ıanen davetiy€ ve mu_ muayyen olduğu 14/10/938 tarihine 
~meleli gıyab kararı tebliğ edildiği müsadif cuma günü saat 14 de mah
haldc mahkemeye gelinmemiş ve l l<emede hazır bulunması tebliğ ma
ki! dahi gönderilmemiş olduğundan kamına kaim olmak üzere ilan olu-
müddeabih 140 liranın maafaiz ve 1_n_ur_. ____________ _ 

mesarif ücreti vekaletle birlikte talı-! ZAYİ - 936 - 9'J7 ders yılında 
!siline 12/7/938 tarihinde gıy~ben ka-. Gözt<'pe beşine'. ilk ?kul~an aldığım 
rar verilmiş olduğundan tarıhı ıl8n- şahadetnamenu zayı. ettım. Yenısmı 
den itibaren sekiz gün zarfmda temJ çıkaracağımdan eı;kiı;inin hükmü 

yi dava edilmediği takdirde hükmün yoktur. 
kesbı kat'iyet edeceği ilanen teb!iğl Göztepe Kayışdağı cad. No. 
olunur. 117 Bahaeddin Akdaii: 

Türk Hava Kurul1111 

25. ci Ter tip 

Büyük Piyangosll 
5. inci keşide 11 - Eylül - 938 deji;, 

Büyük ikramiye 50.000 li raj~ 
Bundan başka: 15.000, 12.0lJ1~ 
10.000 Liralık ikramiyele~~i 
(20.000 ve 10.000) lirabk 1 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binierce kişiyi 

eden bu piyangeya iştirak etmek 

tile siz de taliinizi 

her yemekten 



HIKAY• 

Sus o Duymasın 
- - - - ------ - -

T!YATROLAR 
------ - -

EGE 
Tiyatresu 
N11r~ Genç 

, -ao.ıc TBLO&AP- 9 ım.OL ım 

Güzelleri tehdid 
eden tehlike 

-~ Tereiime ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
Yalnız Son Tel 'dan ecektir. Yazan : Ziya Şakir 

<• laetl u•W• devam) 
dakat ve nedametin yalan olduğu 
gibL Kalbsiz kadın .. dü7ilnmedln 
mi ki: en vahşi hayvan !ble erke
ğine karşı bu şekilde hareket et
mez ve bir yavrusunu bırakarak 
senin gibi İzmir kord :mlnrında 
adileşilM!ğe gitmezdi. Denactin bu 
der.ecesi ve sonra da dönilş ha? .. 

-,. 
Arkeda,ıara 

(5 lad lahJlenılzden devam) 
mişti. Mahkeme kararile kocasın
dan en küçıi.k kızı için ayda il İn
gilız lirası nafaka alıyordu. İfte 
senelerce bu artist kadın ıle kli· 
çilk kızı bu altı lira aylıkla yap· 
mağa katlanarak mahrumiyet çek. 
tiler. Bu kadın çocuğunu mektebe 
yollıyarak yalnız kaldığı saatler 
kendi kendine ağlardı. Fakat kim
seye halinden şiklyet için bir ke
lime söylediği duyulmuyordu. 

livud'a gitti. Fakat erkekler üze
rinde bu kadar tesiri olan o gü • 
2llıt orada kendisine muvaffa • 
kiyet temin edemedi. Kadın ar
tist olamadı. Çünkü sahne için ka
biliyeti yoktu. Amef'ıkalı olan dl. 
ğer kıza gelince; o da orada ucuı 
lokantalardan birinde garsonluk 
etmektedir. Bu kız kendi yaşadığı 
muhitte kend sinden çok muvaf
fakiyet beklenen, mekteb haya _ 
tında arkadaştan tarafından tak
dir edilen bir kızdı. Fakat oradan 

aşa; iradei seniyeyi 
sükônetle kabul etti 

" .. 

Hiddet püsküren koca susmuş. 
tu. Ayağının birisini geriye attı, 
kapıyı kapıyacaktı. Acı bir ses o
nu sendeletti: 

- Yavrumu bari göN"yim .. 

9 Eylfil cuma akşamı 

Yenişehir Aile bahçesinde 
Büyük sünnetdüğünü 
Orta eyunu - Kukla .. " 

gorugorsunuz ga, ateşler 
kendini 

içinde yanı· 
alamadı 

- Yavrunu mu? Sus. o duy -
masın ... O, yeni kanmc!an başka 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
Başka bir vak'a daha: Bundan 

iki sene evvel iki güzel kız Holi
vud'a gıttiler. Bunların her ikisi 
de güzeldi. Biri şikagoda doğmuş.. 
tq. Diğeri de İngilizdi. Şıkagoda kız 
tahsilini bitirmiyerek Holıvudun 1 
cazibesine kapılmıştı. İngiliz olan 
kızın ise tahsili yoktu. Yalnız gü- 1 
zeldi. Fakat bu kızın öyle bir ca. 
zibesi vardı ki daha İn•i' lerede 
iken onun yüzünden birkaç aile 
yıkıldı 

demekten de annesi olduğunu bilmiyor. 
Bir hıçkırık: 

TiYATROSU ayrılarak Holivud'a gittikten ve 
orada da muvaffak olamadıktan 

hükfunetinin idare mu. 
atına karı§'tıktan sonra, da
uıı ve vicdanı rehber itti

~; hattA bu doğru yoldan 
için, Abdülhamide 

fet etmekten bile çekın -

er, Yıldız sarayına avdete
\rtzıyeti haber vermişti. 
hamid, yaverin mii§ahe. 
ıtımad etrniyerek, Kamil 

mua)'enesi için doktor
lrıürekkep bir heyet gön-

L Kamil Paşayı muayene 
"~- heyet, sabık Sadraza -
""4lltalığını tasdik etmekle be-

\'apura naklinde de bir 
olmadığına dair rapor 
dı. 

vaktı, kona -
terek: top atılır atıl
tevzi ettirmiş... Bu-

ll\clıki şehr~maneti binası, 
tın malı idi. Ve ken-

nunla oruç bozdurarak sevaba 
gırmek istemişti. 

Zemzem, çok olduğu için art • 
mıştı. Arif Paşa da artan zemzemi 
Yıldız sarayı civarında bulunan 
kışlalara göndermiş; ikınci fırka 
kumandanı İzmirli ferik M'.ehmed 
Paşaya da: 

- Yarın akşam ütar vakti as
kere içirilsin. 

Diye haber yollamıştı. 
Bu haberi götürenler, &-elamlık

tan sonra Mehmed Paşayı aramış, 
bulamamışlardı. Zemzemleri tes • 
lim alan ikinci fırka zabitleri de 
işi yanlış anlamıılar; zem~min 

derhal askere içirlleceğini sanml§
lardı. Yatsı ezanı okunurken as
kere tevzie başlamışlardı. 

Saf askerler, zemzemi içer iç • 
mez, bir hulıls çakmak için; (pa
dişahım çok yaşa) diye, bağr11 -
maya başlamışlardı. 

Askerlerin böyle vakitsiz bağ. 
rışmalannı fşiten Abdülhamid ak
lı başından gitmifti. Çırağan sar&
:ymda mahpu1 bulunan Sultan 
Muradın, oradan çıkarılıp kıfla • 

!ara getirilerek, askerlerin ken -
disine biat ettiklerini zannetmişti. 

Derhal kışlalara yaverler gön
derilmişti. Mes'elenin aslını öğ. 

reninceye kadar, son derecede te
ıaş ederek adeta baygınlıklar ge
çirmişti. 

Vakıa işin esası, beş on dakika 
zarfında öğrenilmişti. Fakat bu 
müddet zarfında Arif Paşanın 

aleyhtarları; 

- Efendimiz! .. Arif Paşa, Zati 
şahanenizi telaşa düşürmek için 
bu işi kasden yaptı. İradei seniye 
şeref sAdir olmadan, askere zem.. 
zem tevzi edilir mi? .. 

Diye, Abdülhamidi tahrik et
mişlerdi. 

Arü Paşa, o anda (Trablusgarb 
fırkası) kumandanlığına tayin e
dilmiş... Ertesi gün, bir vapura 
bindirilerek menfasma gönderiL 
mişti İkinci fırka kumandanı iz.. 
mirli Mehmed Paşa ucuz kurtul
muş; İstanbul yakasına geçmemek 
prtile, tl'sküdardaki (Selimiye 
kı§laaı) kumandanlığına tayin e. 
dilmi§ti. (Sonu yarın) 

TIYATR·O 
(l lad ....., .... "··--> 

dım Daha sonn Antuvan geldi; 
Darülbedayi kuruldu. Darülbeda. 
yi; faaliyetine devam ederken ben 
de Bürhaneddin, l\bnaky~dan 
ayrılnııı olan Vahan Şahinyan ve 
tsmet Fahri ne çahiıyordum, ve .• 
ifte bugüne kadar 'lan'at hayatı • 
mın E>n büyük kı·mn merhum İs
met Fahri ile ge~·ti Bilhassa son 
on sene zarfında P<&erıya t.ışrada 
bulunduğum için lsraııbulda beni 
tanıyanlar pek azdır. 

Mazisini hatırlatiıitça içler.d.j:;i, 
üzüldüğü gözlerinın ı.aman zam:m 
dum~nıanışından he';ı ıdı Onu, 
fazla maziisle meşgul etmemek i. 
çin b'ahsi değiftirdim: 

- Tercüme vey ı te 1 f bir ese
" !'l.z var mı? diye .sord•Jm. 

- Var, dedi. Uç tane tercümem 
vu. ~Lkat tiyatro··• a ı dE'..: ., tı_ 
ri: lrPdın kaç yswıa ! ~um~e:d·r?• 
l'unu Fransızca dı: m:roır. mec· 
m~ ,,nda çıkan hi':' anketten ter. 
cürne ettim; küçüıt bir risale ha
linde cKader matbaası-. bastı. t -
kincisi: Paul Bourger'ten "Kadın 
kalbi• adında bir ronıan. üç~ncü-

sü: Tolstoy'un cKreutzer sonab ı. 
nı cFacia'yı aşk izdivac» adı ile 
Türkçeye çevirdim. B~ iki kitab 
da ·Sühulet kütübhanesi» tarafın
dan tabı ve nqredild~ 

- San'at hayatınızda nelerle 
mücadele ettiniz? 

- En zıyade cahil tiyatro di • 
r~ktörlerile ... Bunlar, tiyatroyu, 
yalnız güzel kadın teşhir etmekle 
para kazanılacak bir mesJek sı -
yarlar. Şehir tiyatrosunu tarr.ami
le istisna ederek iddia edebilirim 
ki, hakiki tiyatro san'atkarlaıı, 
parmakla gösterilecek kadar a -
zalmıştır Buna rağmen bunlar bır 
ara; a gelerek esaslı bir trup to:ı•ş. 
kil etmeğe - nedense - muktedlr 
olamadıkları için, maalesef, 1Jir -
takım tufeyli patronların, tiy:ıtr~ 
komisyoncularının ellerinde s:ı.n
at kabiliyetleri mahvedilerek is -
tismar ediliyorlar. Bu direkh.ırlare 

göre akordsuz bir sesle şarkı söy. 
liyen, göbek atan gil2:el vücudlu 
bir kadın en değerli san'atkirdan 
çok daha üstündür. 

Kumpanya yapmak için tqra. 
dan İstanbula gelen bir patron, 
belli başlı san'atkarların semtine 
bile uğramadan güzel kadın sim· 
sarlarına müracaat ederek bir ta
kım genç, güzel, fakat tiyatro 
san'atından behresiz kadınları 

yüksek para ile angaje ederler. 
Ve ... güzel kadın teşhirinden son
ra bir iki perde komedi oynatmak 
~çin birkaç erkek artist de alırlar. 
Fakat bunlara, lutfen ancak ka
rınlarını doyuracak kadar bir pa.. 
ra tahsis buyururlar! ... 

Bu suretle sahnelerimiz, gitgide 
•kafeşantan• ve cbau vazifesı 

görmeğe başlıyorlar. Tiyatroyu 
halkın bedii zevkini tatmin eden 
mühim bir san'at şubesi olarak 
tanıyanlar san'atın bu halinden 
müşterek bir acı duymaktadırlar. 

- Tiyatro san'atının ıslahı hak. 
kında neler düşünüyorsunuz? 

- Hakiki san'.atkirların, eline 
kolayca bir cartist vesikası» ge
geçirmiş bulunan csahte• lerin -
den tefrik edilmeleri, tiyatro ile 
kafeşantanın ayrılması, tiyatro • 
nun ıslahı hususunda birinci de -
rece ehemmiyeti haiz noktalardır. 
Diğer teferrüatı bunlardan son -
ra dÜJÜıımek lhımdır. 

- Taşrada piyes sıkıntısı çeki
yor musunuz? 

- Hem pek çok ... Bugün elı -
mizde İbnirrefik Ahmed Nurinin 
Mahmud Yesarinin, Reşad Nu -
rinin her yerde ve çok defalar oy
nanmış piyeslerinden başka bir şey 
yoktur. Piyes yazanlarımız bu işe 
daha büyük bir ehemmiyet Ve!' -

meleri için teşvik edilmelidir -
ler. 

İşte İsmail Münir Riyale'nin 
san'at hayatı ve fıkirleri... Onu 
size bu kısa yazile biraz tanıta -
bildim mi acaba? ... 

RECAİ SANAY _________________ , 

- Evlendin mi? diye karların 
ve fırtınanın arasında uçarken 
merdiven başından ikisinin de öz 
kızı olan Gönülün şen sesi du -

Bu gece (&.>ek) te, yarın (A. 
hisar) da, pazar (Büyükdere) de, 
paazrtesi (Suadiye - Şenyol) da 

KARMA KARIŞIK 

yuldu: İstanbul Beşinci İcra Memurlu • 
- Bey baba .. annem yemeği ha- ğundan: 

zrrladı, seni bekliyoruz.. Kalkavağ oğlu Rizanm alacağın-
Kapı kapanmıştı. Fırtına, yer - dan ve Hatice Behirenin borcundan 

deki karları göğe savuruyor. Bek- dolayı birinci derece ipotekli olan 
çi düdükleri uzun uzun ötüyordu. Bakırköyünde Kartaltepede Millet 
Yere yığılan gölge, devamlı hıç - bahçesi sokağında bili. numaralı iki 
kırıklarla yüzüne kapanan, ka - dönüm iki evlek ve 239 arşınıı tar. 
panmasında haklı olması Uzımge- laya üç yeminli ehli vukuf tarafın

. len ka~mın eşiğinden yavaş ya - dan bin iki yüz on yedi lira kıymet 
vaş doğrularak ıslak duvarlardan takdir edilmiş olduğundan 17/10/931J 
tuta tuta yürüdü. Ve dönemece tarihine müsadif perşembe günU 
varmadan dizlerine kadar kara saat 14 den 16 ya kadar dairede bi
gömüldü. Köpekler uluyor, bay. rinci arttırması icra edilecektir. 
kuşlar acı, acı .. sanki bir ölü var Arttırma bedeli kıymeti muhııım -
diye bağınyor, hazin bir keman menenin yüzde 75 ini bulduğu tak
sesi, kalblere zehirli ok gibi sapla- de müşterisi üzerinde bırakılacak
nan nağmelerile durmadan coşu- br Aksi takdirde en son arttıranın 
yordu. taahhüdll baki kalmak üzere arttır. 

Kocaya gitmiştt. Fakat ayrıldı. 
Bu adam papas meslekine girmiş
ti. Papas olacağı sırada onunla ev
lenmişti Bu yüzden tahsılini bi -
tiremiyerek meslekten çıkarıldı. 

Fakat bu kocasile de çok yaşama. 
dı. Londrada başka bir erkeğe ras
geldi. Bu adam bir muallimdi. 
Fakat bir müddet bu erkekle ya. 
pdı. Sonra bir Amerikalı zengine 
tesadüf etti. Bu kadın kendisine 
rastlıyan erkekler üzerinde mut
laka tesirini gösteren bir güııel
liğe maliktı. İngilteredeki mace - l 
ralanndan 10nra Ameritaya, Ho.. 

sonra tekrar eski mubıte dönmek 
zordu. 

Bir gün bir gazetede bir apar -
tımanın onuncu katından aşağı dü 
şerek ölen hüviyetı meçhul bır 
kadından iki üç satır bahsedJıyor. 
du. Bu kadının kim olduğunu iki 
kışiden başka kimse bilm yordu. 
Birisi bendim. Diğer ucuz lokan
tada çalışan kadınlardan bir ka -
dın. Bu kadın evine geldiği zamm 
bır kağıd istedi. Bunda Şikago
lu kız hayattan nasıl bıkmış oldu
ğunu anlatıyordu. Çünkü bir gen~ 
ile sevişmiş, onun tarafından al
datılmış, bırakılmıştı. Bu aşk ma. 
cer ası muvaff akiyetsizlik üstüne 
artık kızın hayatını nihayete er
dirmişti. 

İşte ihtiyar doktorun anlattıi' 
böyle bitiyor. Parlak görünen Ho 
livud hayatında daha ltımbilir böJ· 
le neler var! 

KEMAL ÖZCAN ma on beş gün müddetle temdid e
dilerek 2/ 11/938 tarihine müsadif .;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;~!!!!!!!!!!"!!!""""!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!~!'!'!'!!!!!!!!!'!'""'!!"'!!!!!, 

Eski ve yeni 
Devirde avcılık 

cuma günü saat 14 den 18 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikinci a· İstanbul Belediyesi ilanları 
çık artırmasında artırma bedeli kıy- 1'-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiii.-.iııilıiıiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııııiiiiiiiiiııiiıi .... iiiiiiiiiiiiiiiiiıııııii-..iiiiiiiiiiiiiiiiil 
meti muharnmenenin % 75 ini bul
madığı takdirde satış 2280 numaralı 
kanun ahkamına tevfikan geri bı • 
rakılır. Satış peşindir. Arttrmaya 
iştirak etmek istiyenlerin kıymeti 

hıuhammenenin yüzde 7,5 u niabe
tinde pey akçası veya milli bir ban. 
kanın teminat mektubunu himil 
buhınmalan lAzımdır. Haldan tapu 
sicillile sabit olınıyan alacaklılar 

ile diğer alacaklıann ve irtifak hak
kı sahiberinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarife dair olan id. 
dialannı evrakı müsbitelerile bir -
likte ilan tarihinden itibaren niha
bayet yirmi gün zarfında birlikt-"t 
dairemize bıldirmeleri lazımdır. 

(4 fhıefl ... Heden devam) 
Iarı da ava meraklı ldl Ve içlerin
de nişancı olanlar da vardı. 
Mısırda bulunan kitabelere göre 

İsanın doğuşundan 1390, 1400 sene 
evvel Amustotep, 102 aslan öldür
müştür. 

Cesur hükümdar aslanlar&. yani 
çöl hükümdarlanm tıpkı ördek 
avlar gibi avlamıştır. Hükümdar, 
aslanları, s:ızan balığı gibi büyük 
ağlarla tutuyor, sonra kılıcı ile ka. 
falarını kesiyordu. --
Bulutlar 
Arasında evle- Aksi takdirde hakları tapu sicmite 

nen tayyaı eci 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay 
!aşmasından harıç kalırlar. Müte -
rakim vergi, tenvıriye, tanzifiyt. ve 

(5 inci sahifeden devam) dellaliye resminden mütevellid Be. 

ilk 
temi-
nah 

Senelik 
mubam-1 

m • ., kirası 

22,50 300 Karaağaç pay mahallinde 1 numaralı ot deposu 
27,75 370 • • • 2 • • • 
31.58 421 • • • 3 • • • 
27,83 3'11 • • • 4 • • • 
yukarıda semü aenelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 

ayn ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş ise de belli 
ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartname
leri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında göste
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26/9/938 pazartesi 
günü saat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. (6262) 

** 1 - 224 Cuma 9/9/938 
225 - 325 Cumartesi 10/9/938 
326 - 557 Pazartesı 12/9/938 
558 - 770 Salı 13/9/938 
771 - 960 Çarşamba 14/8/938 
Belediye emekli ve öksüzlerinin cylUl 938 üçer aylıklan yukarıda 

gösterilen günlerde ve cuzdan sıra sayılarına göre verileceğinden aylık 
sahiblerinin cüzdanları ıle zıraat bankasına müracaatları. •B• ·6258• 

** Meakez muhasebesinde 40 ve 30 lira ucretli miınhal daktiloluklar 
vardır. Taliblerden orta mekteb mezunları tercih edilecektir. 

Talib olanların 12/9/938 pazartesi günü saat 14 de yapılacak ola'll 
müsabaka imtihanına gırmeleri lüzumu ilan olunur. (B) (6257) 

** 

Bükreşte yere ineceği zaman tay- ledi)e rüsumu ve vakıf icaresi be 
yaresi de kırıldı. Jaklin bir müd- deli müzayededen tenzil olunur. 
det Romanyada kaldı, Btikreşte Yirmi senelik vakıf icaresi tavizi 
yere inip te tayyaresinin kınldı- tnüşterıye aiddir. Daha fazla malU. 
ğını gören genç kadının ilk işi mat almak istiyenler şartnamenin 
kendisine kadın elbisesi tedarik 10/9/938 tarihinden itibaren herke-
etmek olmuştu. sin görebilmesi için dairede açık Cinsi 

1938 da m-hur kadın tayyareci Pastörize 

Mikdan Tahmiıa bedeli 

-y bulundurulacak arttırma şartname-
A --1 Eh il be be b su··t 114350 litre 14 kuruş .nııtt: ya r art e ra r ırçok &ile 937/4833 numaralı dosyaya mü-

1 b .. Çı' su"t 111700 • 11,25 kUl'Uf uçuş ar da yapmış, uyük muvaf. racaatla mezk'Ur dos~·ada mevcud 
" Yo.ıın • ..+ 2475 kilo 17,50 • fakıyetler göstermiftir. Amelya vesaıki görebilecekleri ilan olunıır. &"""' • 

Erhan geçen sene tayyaresile dü- (lOl30) Hastanelerle diğer müesseteler için alınacak olan ve miktarile 
§Üp ölmüştü. 1937 de Ame-rikadaki muhammen bedelleri yukanda yazılı bulunan pastörize ve çi süt il'! 
hava y&rlflarmda kadınlar ara - İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk yoğurt kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 14191938 çar-
sındaki uçuş sür'at rekorunu kı - mahkemesinden: şamba ıünü saat 11 de daimi enc1imende yapılacaktır. Listesile pıtna

mesi levazım müdürlüğünde görülür. İsteklilerin 2490 sayık kanunda 
ran genç kadın, bu muvaffakıyeti Nişantaşında Rumeli caddesinde yazılı vesaik ve 2175 lira 63 kul'Ufluk muvakkat teminat makbuz veya 
saatte 293 mil sür'atle uçarak bir 31 No. da oturan Mari Kaleya tara- mektubile beraber kapalı zarflarını havi teklü mektublarını yukarıda 
rekor kuran Helen Boucehr'den f d -1..J\- dr te t H ın an mez.a.uc a es o uran a - yazılı günde saat 10 a kadar Daimi encümene vermiş bulunmalıdı,rlat'. 
iki mil fazla katetmekle kazan - yık Zıpçı ve Hazine aleyhlerine açı. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilmez. (5973) 
mıştı. lan istihkak davasının nakzen yapı- ••• 

J aklinin milyarder Floyd ile ev. lan muhakemesinde: gerek davacı Belediye motörlü nakil vasıtalan iniç hepsine 4250 lira bedel tah-
lerunesi çok tuhaf olmuş, Jaldini Mari Kaleyan'a ve gerekse Hayık min edilen 10 ton makina, 2 ton dilli ve 500 kilo gres yağı açık arttırm:ı 
tanıdıktan sonra 1936 da kendi 'Zıpçı'ya Hazine Muhakemat Mü - ile alınacaktır .. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek • 
karısını başayan milyarder, Jak- dürlüğü tarafından gönderilen da- liler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka tanınmış bir yağ tab
iine evlenme teklif etmiş, evıe.ıme veti~eler mumaıleyhlerin mezkur rikasının Türkiye şubesi veya umuml mümessili olduğuna ve vasi mik.
merasimi de ayni senenin Ma_:ı- adresi terkettikleri ve halen nerd yasta yağ ticaretile mii§tagll bulunduğuna dair ticaret odasından al l• 

sında, tayyar içinde gôk yüzünde bulundukları malum olmadığı be '/fl cakları vesika ile 318 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tamam 2700 metre yükseklikt~ ic- nile tebliğ edilemeden mübaşıri ta- tubile beraber 16/9/938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bu-
ra edilmişti. rafından iade edildiği anlaşıldığın. lunmalıdırlar. (B) (5968) 

Güneşin altında 
dan Hazine vekilinin isteği veçh 'e -• 
Mari ve Hayık haklarında illnen Satılmak üzere mezat i§leri müdiırliığü halı şubesine Atıf Top Al 
tebliğat yapılmasına ve bu husus i- tarafından bırakılan bir adet Uşak halısı ilin tarihınden ıtibaren on 
çin kendilerine bir ay mühlet ve- beş gün zarfında sahibi müracaat etmediği takdirde satılacak • 

Yeni bir f'!Y olmadığı gibi ıilmesine ve muhakemenin 14/10/ tır. (B) (6191) 

terkibi ve tesirt meçhul •••••••••••••••••••••••· ... ~~ 938 günü saat 15 e talikine karar ve. 

Bakırk6y MalmUdürlüğünden : hiç bir rildiğinden yukarıda adları ve ad- o E N ı z B A N K 
Bakırköy kazasının Osmaniye mahallesinde Müfli Kurt Çimento Güzellik müstahzarı resi yazılı davacı ile müddeialeyh. __ ~ _ ~ _ 

Türle Anonim Şirketine ait olup müstahdem kazanç, buhran, muvazene, lerin yazılı gün ve saatte mahkeme- ...,._-.--~~~~_..,..._.---4F~.4J4>~ 
muamele ve istihlak vergilerile cezalarından külliyetli miktardaki hazi- da yoktur. PERTEV FAB. ye gelmedikleri veya bir vekil gön- - ~~AKAY iŞLETMESiNDEN : 
ne alacağına karp tahsilat komisyonu kararile haciz altına alınmış olan RİKASI ismi hakikatten U· dermedikleri takdirde haklarında ı _ Yörükali iskelesine 12 eylfilden itibaren vapur uğramıya-
fabrika civarındaki 1200 m3 da Kilernik yani çimento hamuru 60 ton çi- zak iddialarla değil, müstah- gıyab kararı verileceği ve bu bab • caktır. 
mento taşı ve 450 ton maden kömürünün 20/9/938 salı günü saat 15 de zaratının inkar edilem yen daki davetiyelerin de mahkeme du. 2 _pazar günlerıne mahsus tarüede 233 numaralı seferler lil-
açık arttırma ile satılacağından taliplerin "O 7,5 pey akçesiJa Bakırköy nefaseti ile bütün dunyaya varına asılmış olduğu ilAn olunur. vedilecektir. 

:.:.:!ilallı...llı--...A....-il-.ıli...__~ı.Jll4allmı.ldı:U:UJ.2llme:..llltı.LCill.Cilalları . an Ql........,n..,u .... r._. _ c_,607.......,8 .... ·~-----------ta_sd_ik_e_tt_ir_m_i-'-şt_ir_. ____ ~--~--------'(938 1937 
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1 TÜRKİYE 

KIZILAY CEMiYETiNDEN : 
Cemiyetimizce aşağıda yazılı beş l<alem ~şya satın al~acaktır. 

Talıplerin hizalarında yazılı tarihlere kada'. Ist3.nbıı_J~a Yenıpostane 
civaıında Kızılay hanındaki Satış Deposu Dırektorlugune k~pah~arf
la tekliflerini yapmaları ve fazla izahat almak ve şartname ıle .nu_mu· 
neleri görmek üzere mezkCır Direktörlüğe müracaat etmelerı luzu· 
mu ilan olunur. 

M•Ha'ı 

5000 m2 Podösüet 
4000 m2 Parlak kayışlık deri 
9000 m2 Parlak zırh derisi 

17000 m2 Çadır bezi 
400 ki. Urgan 

15.9.938 saat 11 e kadar 
15.9.938 > 11 > • 

15.9.938 > 11 • • 
15.9.938 > 15 > • 

15.9.938 > 16 > • 

Nafıa ·Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan iş: . 
1- Marmara gölü besleme kanalı ile imahitı sınaiyesi in~aatı keşif 

oedeli ·363 903• lira ,95, kuru~tur. 
2- Eksiltme 29/9/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat •ll> de 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi. fenni şartname ve projeleri ·18• lira ·20• kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 306 lira 20 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 
ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu ,-csikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta
lebinde bulunmıyanlar eksiltmiye iştirak edemezler. 

5- İsteklilerin teklif m~ktublarını ikinci maddede yazılı saatten 
•l• saat evveline kadar Sular Umum l\füdurlıiğüne makbuz mukabilin-

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMiN KREMLER1 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik kremleridir 
Gece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acıbadem çe~idleri vardır 

Hususi vazo ve tüblerde satılır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul ••••• ••-•• 
.. ____________ _ 

. 
Gayrimenkul Satış 11 .... 

ııanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bayan Lüsiyenin 21433 hesap No. sile Sandığımızdan aldıgı 1100 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemedi
ğinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 N o. lır kanunun 46 ıncı 

maddesinin matufu 40 cı maddesi mucibince satılması icabeden Kadı
köyünde Caierağa mahallesinin eski Bahariye yeni Sakızağacı yeni 
Şekercibakkal sokağında eski 35 M. yeni 39/l yeni 39 numaralı kagir 
bahçeli bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon-

i muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir-

Yazın insan kendini da ha 
Kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
, Baş ağrısı 
KırıkJ.Jk 

Dikkat 
Ediniz , 

i!k tehfike alam etlerini görür gürmez derhll 

mek istiyen 375 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan biri- Almak lazımdır 
nin teminat mektubu da kabul olunut. Birikmiş bütün vergilerle Be- . 

1 
I· 

lediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telliıliye ı üsumıı NEVROZİN soğuk algınlığının fena akibetler doğurmasına ın~P~Ş 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 7/9/933 tarihinden itibaren tetkıkmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. İcabında günde 3 ef 

etmek ctiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulı.ndurulacak-lalınabicır. İsmıne dikkat Taklidlerinden sakınınız, ve NC\Tozın ' 
tır. Tapu sicil kaydi ve saır lüzumlu ilahat da şartnamede ve takib do • b8>ika bir marka verirlerse şiddetle rcddcdıniz. 

te~VQ, 
~~ 
!JA.&ı.~ 

de vermeleri lazımdır. /! _',. 1')-~a 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ,3355, •5876• ~ .:t:SJ...A.w Cii't'~ 

yasında vardır. Artırmaya girmiş olanlar !Junları tetkik ederek satılıtla 
çıkarılan gayrimenkul hakkında her şey! öğrenmiş ad ve ilibar olıı· 

nur. Birinci arttırma 15/11/938 tarihine müsadif salı günü Cağaloğluıı- Nafıa Veka"' letı.ndell :. 
da kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. 1\!uvakkat 

~ .... --...1ıııı--o-ı· K-ı·ş-Y-U1-· R-D-U~"' wıi.uu1an fuçiik SAGUNAY ~ da.. 
~eMefe 

ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabc- ı•' 
.. }\.a~ııs · den gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmi~ ı _ 19/9/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulile muna · 'f. 

olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak yapılacağı 4-14-24 ağustos ve 7 eylül tarihlcrındekı Ulus, Son posta, ı;r 
şartile 5/12/938 tarihine müsadif pazartesi günü ayni mahalde \'C ayni Jurnal Doryan, Türkişepost ve Resmi Gazete ile ilan edılen Sivas '.ıı3 Sağu'1ay Yurdunda talebe kaydı y~pılmaktadır. Yurtta dikiş. 

biçki, şapka. çiçek gösterilir. Yurt 9 aylık olup bitirenlere Kültür Di· 
rektörlüğünden tasdikli diploma verilir. 

Sağunay yurdu, Beyazıt Zeyneb 
Kamil sokak No. 2 2 

Gayrimenkul Satış İlanı 

saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çc!:' k"J . d k' S d . ko"'pru>Ü '°' 
.. .. . . . . 1 zurum hattının 499 uncu ı oırıetresın e ı erçme emır ~ arttıranın ustunde bırakılacaktır. Hakları tapu sıcıllerıle sabıt olmıyarı . . . . _ .- . creks< rııeı 

alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ıçın gerek bu munakasanın eksiltme şartııamesınde 'e g . <I' 1-r 
· • 1 d 1 • il' ı M" t hh't ve<ık:ll ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde gazetelerdekı ilan ar a aranı acagı an o unan • u ea ı · 

evrakı müsbitçlerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su- nılmıyarak onun yerine •ehliyet vesikası• aranıl~caktır. . . nl 
retle haklarını bildirmemiş olanlarla !'!akları tapu sicillerile sabit olmı- 2 _ Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isti) er•~' 
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla maliı- referanslarile diğer Yesikalarını bir istidaya rapten münakasa ta .sı~r 
mat almak istiyenlerin 937/380 dosya nubarasile Sandığımız hukuk iş- den c"n az sekiz gün evvel Vekaletirnize müracaat ederek ehliye!'" 
]eri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilim olunur. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: ~QLANTS[ R,~N~ 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkul ipotek göstermek Bav Ahmet Fethi ve Bayan Fatm~ Dürdane ile hali hayatında Bu- -

,an H~yriyenin Sandığımızdan 19610 hesap No. sıle aldıkları 3950 lira •• N. N istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu-

• sı talep etmele~i lazımdır. .. ,.orr1 

DİKKAT 3 - Münakasa tarihinden en az şekiz gün evvel muracaat rr.'' 
ehliyet vesikasi talep etmiyenkrin müracaatları nazarı itibarc atın " 

caktır. ·3358• ·5907• -..-1 
d · d b l u j V. !üne göre kolaylık göstermektedir. (6251) 1 borçlarına karşı birinci derecede ipotek edip va esın e orç arını ver- • • 1· h. 1 U Mu·· d u·· rlu .. g" u·· ııden: 

mediklerinden haklarında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 1------------- n JSl!lr ar • :· ~ 
46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesi mucibince satılması icabe- Üsküdar İcra Memurluğundan: Devl@t Basımevİ Direktörlüğünden • ~I <',. 

• arıı' e ı den Beyoğlunda Katipmustalaçelebi mahullesinin Yeniyol yeni Has- Üsküdarda Balabanda 49 No. da İmtihanla bir Ofset ustası alınacaktır. I- İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur, -~i ~ 
nun Galip ve Anadolu sokaklarında eski 25. 25. M. yeni 13, 19 kapı 460 Bebçete borçlu İstanbul Divanyo - lüzumunda hafif yük naklinde kullanılmak üzere birer tonluk ı,c8~ıı.· Ofset makinelerinde ustalık yapabilecek kabiliyet ve iktidard 1 

1 11
• 

ada 16 parsel No. lu altında dükkam olan kagir apartımanın tamarr>ı !unda Biçki yurdu sokak 4 numara- kamvonet şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile satın a_ 1 ,.,. il'' 
olduğunu ve bu tip makinelerde çalıştığını vesaik ile de isbat edebile- , 

bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konmuştur. Satış tapu sicil kay- da Ayşe Sabihanın Kadıköy Osma- ceklerin Devlet Basımevi Direktörlüğüne başvurmaları. (
6233

) II- Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 Jıra ·t 
dına göre yapılmaktadır. Arttırmıya girmek isti) en 1212,5 lira pey ak- nağa mahallesi Söğütlü çeşme eski vakkat teminatı 360 liradır. . .. .. 53aı '. 
.çesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka- 127 yeni taj 123 numaralı ve sağı III- Eksiltme l 7 /9/938 tarihine rastlıyan Cumartesı gunıı 11~r.1 bul olunur. Birinkmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf ica· Cemalettin dükkanı solu Etem dük· şasına ve getirdiği g~lir nisbeti~e \ trmıya. iştir_ak için ~uka~ıda yazılı de Kaba taşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım korrıisY0 , 

resi tellaliye rüsumu ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şartna- kanı arkası Fatma hane ve bahçEosi ve emsali alım satım pıyasasına go_ k.ıymetın yuzde 7,5 mspetınde akçe· yapılacaktır. eııen ııil 
mesi 7/9/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk önü Söğütlüçeşmeslle mahdud ta • ıe tamamına üç bin iki yüz beş lira sı veya bır bankanın teminat mek- iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şub 

1 işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydi ve sair lüzum- mamı 35 M. 2, 64 desimetre M 2 seksen kuruş 3205 lira 80 kuruş kıy- tubu tevdi edilecektir. nabilir. 
1 

l 
lu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş mikdarındaki dükkanın borçlu Ay· meti havidir. 4 - Gayri menkul kendisine iha-J V- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin kataloglarile kar0se~,;ı~ 
olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkınd.< şe Sabihaya aid 64 de 40 hissesinin ı _ İşbu gayrimekulün arttırma le olunan kimse derhal veya verilen İ ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını ~ar 

1 her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 15/ll/938 
tari- 2280 numaralı kanun hükümlerine• şartnamesi 26 Eyliıl 938 paazrtesi mühlet için de parayı vermezse iha- fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhıssr , · 

hine müsadif salı günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 
14 

ten tevfikan açık arttırma ile satılma • gününden itibaren 937 /1345 dosya le kararı fesholunarak kendisinden Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü rr utazamrrıın ı 
16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edi· sına karar verilmiştir. ile Üsküdar İcra dairesinin muay • evvel en yüksek teklifte bulunan almaları ı.azımdır. . . . . . .. .;ııdellrl 
lecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile Gayrimenkulün evsafı: yen No .sunda herkesin görebilmesi I kimseye arzetmiş olduğu bedelle al- VI- Isteklilerin eksiltme ıçın tayın edılen gun ve_saatte Y clf11' 
sandık alacagın· ı tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son art- . . . . • . ı . ı gu'"venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komısyona g 

Işbu gayrmenkul zem'nı tahta i in açıktır. lliinda yazılı olanlardan maga ıazı o ursa ona ıazı o mazsa . , tıranın taahhüdü baki kalmak şartile 5/12/938 tarihine müsadif pazar- ç 1 e b 1 h b .. ilan olunur ·6013• 
tesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu döşeli olup arka taraftaki kargir fazla malumat almak istiyenler işbu v .ya u unmazsa emen on eş gun · ••• 

1
,f 

arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak· bölme ve demır kapıdan girildikte sartname ve 937/1345 ile memuri - mudetle arttırmıya çıkarılıp en çok I İd . . p b h f b ik d ·nşa edılecek ot kıl•, ı . 
. . . t d.. J' b' ' . J'd' arttırana ihale edilir İki ihale ara - aremızın aşa a çe a r asın a ı • Je<"'' !arı tapu sicillerile sabit olmıyan aliıkadarlar ve irtifak hakkı sahible- zemını şap çımen ° oşe 1 ır ara · yetımize müracaat etme ı ır. . · .. . . - bar ·ç·n şartnamesi ve İnhisarlar İnşaat şubesince intüı~p e<lı .<111 l k b l ki ·k t l b' . sındakı fark ve geçen gunlcr ıçınde ı ı ı ac•" rinin bu haklarını ve hususıle faiz ve masarife dair iddialarını ilan ta- 1 u ara ı a mozaı aş 1 ır mus. 2 - Gayrimenkul 12 Teşrınıevvel .. . · ·b· 80 000 adet tug"la pazarlık suretiyle satın atın 91' 

1 k • • ı d 1 it . .. .. yuzde beşten hesap olunacak faız ve munesı mucı ınce · . ~~ rihinden itibaren yirmi gün içınde evrakı müsbitekrilc beraber dairemi- u \e tug a an yapı mış ma ız ye- 938 tarıhinde çarşamba gunu saat .• .. II _Muhammen bedeli beher bin adedi 16 - 17 !ıra ve rrıu'a 
1 1e bildirmeleri lazımdır Bu suretle haklarını bildırmemiş olanlar .. ı rı ve ır pencere var ır. ura an 14 de Üsküdarda Ihsanı_vede Şerıf- . . . min t 102 liradır. ,.. · b" d B d · . . 1 dıger masraflar ayrıca hukme hacet I ., 

.. ı k t k J h d 1 • kalmaksızın memurıvetımızce alı - a 1 . . • gıın" hakları topu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasında" us a a çı ' ır a şap ı:ner ıven a - bey çeşmesi sokagında 16 No. lu Ad- . 1 III _ Pazarlık 10/JX/938 tarıhıne rastlıyan cumartesi . ~oo 
/126 t da b he] ' d r u t katta ah 1 Ü .. · cıdan tahsıl olunur. . d k' Al J{oır.iS-harıç kalırlar. Daha fazla malümat almak istıyenlerin 937 dosya ın ır a var 1 • s - Jiye binasında skudar Icra me • 9.30 da Kabataş Levazım ve Mubayaat şub(•sın e ı ım 

nnmarasile Sandığımı, Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzu- ~.ap bir sahanlıktan bıribirini~ için- murluğu odasında üç defa bağırıl· _ 5 - İpotek sah.bi .alacaklılarla di- da yapılacaktır. .. _ _ !:'ede 

mu i!an olunur. oen 
1
geçme.2 odası olup bırısı te_pe dıktan sonra en çok arttır ana ihale g~r alacaklıların ve ırtıfak_ hakkı sa: IV _ Şartnameler parasız olarak her gun sozu g~~en şu 'f 

:. cam.ıdır. Bına beden duvarları kar. edilir. Ancak artırma bedeli mu _ hıplerın:n gayrı menkul uzerındekı nabilir. . tııl, 
DİKKAT 

1 
gi;- bulım !er bağtiadidi" lı ti il d 75 tmlf ı haklarının hususu ile faiz ve masrafı v -Ekıııltıneye i§tiru etme1r bıtivt:.<1leriıı te.klif <tdt-celde",~· 

ı Kargir kısmın d5şem.,sı vulta il-' am~en kıl yme n Y1 % te . tye . dahli ol&n iddialarına gavri menku! dan 3 _ 4 adedini tetkik edilmek üzere !~hisarlar İnşaat şube<1ı1 '"1 ,r. Emnıyet Sandığı; Sandıktan alınan g.yrımenkulü ıpotek gôst't·rme' 

1 

. .. beşmı bu maz veya sa ış ıs ıyenın .. . . . • . . · . . . .. 
1 

al< ! 
Lti.>~nJ..re tahmin ed:len kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu- zerıne tahta doŞ€me tavan tahtadır. • .. h 1 d"g"e 1 uzerındekı ılan tarıhındcn ıt:baren !eri lazımdır. İntihap edılecek numune mubayaaya esas o ac 1, .ıı~ 

M d. b d d k d l alacagına ruc anı o an ı r a a • 20 .. . . d k .. 't 1 ·ı . klil . 1 k . . t . d'J .. attc '• . "' !tine gbre kolaylık göstermektedir. (6252) er ıvcn aşın a san ı o ası o up 
1

_ . gun ıçın e evra ı muspı e erı e VI _iste crın pazarı ıçın ayın e ı en gun ve sa ıcı1 
·,;:.;;.;;..:. _____________ yine ahşap merdivenle zem:ni çin. caklılar bulunmazsa bede.ı bu~la- birlikte memuriyetimıze bildirme - venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona geıırıe 

Nafıa Veka"' letı•nden: ko döşeli ve etrafı tahta parmaklık rın ° gayrımenkul ıle temıdn edıl - leriicapeder.Aksi halde hakları ta- olunur. ·6130· -~· 

Ek< i ltıniye konu lan iş: 

1- Marmara gölü ıddihar scddesi ve boşaltma kanalı ile imalatı 
;ınaiycsi keşif bedelı 724 310 !ıra 17 kuruştur 

~- Eksiltme 29/9/938 t;mhine rasılıyan Perşembe günü saat 12 de 
Nafıa Vekaleti Scılar Umum Müdürlüği.ı su ·eksiltme komisyonu odasın· 
da kapalt zarf usulile yapılacaktır. 

3- İstekliler eksiltme şartnamesı, mukavele projesi, bayındırlık iş· 
!eri g~nd şartn<.mcsi, fenni şartname ,·e projeleri 36 lira 25 kuruş mu· 
kabilncl~ Sular Umcm Müdürlüğunden alabilirler. 

·1-- Eksiltmcvc g._·cLirnck için isteklilerin 32 722 lira 45 kuruşlu:.: 
muvakka: temınat vcrmc.,i ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 
gün ~vvel ellcr•nrle bıılu-:an bütün vesikalarl.ı birlikte bir istida ;le 
Vcka!r•e müracaat ı>dcr0k bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları 
"" lm vesıka\'I ibra~ e'rııelcri şarttır. Bu müddet içinde vesika talcbind-~ 
bult n 'rlıyanlar c·ksiltrı i ·e iştir;ık edemezler. 

:;. İstekli:crin teklıf mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
h•r sa.1t evv<:'line kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabi!in
<lc vermeleri i;hımrl·r. Pnstada olan ırecikmell'r kabul edilmez. 

k d miş alacaklarının mecmuun an faz_ . . . . 
1 

· ••• -~') taras vardır. Gerek sand ı o ası ve pu sıcıllerıle sabıt o madıkça satı ş . . . . . dCJ"':,ı"'", 
gerekse taras ve merdiven kısmı laya çıkmazsa en çok arttıranın ta- f bedelinin paylaşmasından hariç ka- I - Şartname ve proJesı mucıbınce Gazıantep barut , ... ~ · 
binaya sonradan eklenmiş ve tama- ahhüdü baki kalmak üzere arttırma [ Jırlar. yaptırılacak bekçi ~v.i inş3.atı ve d.epo ar~.isinin tel ö~gü ı~~e çc l"'l 
men ahşabdır Merd;ven sandık 0 ., 15 gun daha temdıd edılerek 25
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6 Al tt b d 1. h . . işi 25/VIII/938 tarihınde ıhale edılemedıgınden yemden . ı . · . . . . . - ıcı ar ırma e e ı arıcın- . . 
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dasına ziya almak için açılan pence. T.':'şrınıevvel 938 taı:'.hınde paazrt:sı de olarak karar pullarını tapu ferağ usulıle eksılt~eye k~nmuş!ur.. . . .. .. . ·inin z48" 
relerin damlalığı voktur gunu saat 14 te Üskudarda ihsanı - h . . 20 J'k k f t . b II - Keşif bedelı bekçı evının 1864,96 lıra tel orgu ış . ,. 

~ . arcını ve sene ı va ı avız c-
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849 ı· dır 
0 

r., Çatı alaturka kiremitlidir. B.na- yede Şerif dey çeşmesi sokağında! d J' . - b d G . ki cem'an 211 , ıra ve muva a emına ı , ıra ·. "O" I' 
. . . . . . e mı vermege mec u ur. ayrı III - Eksiltme 24/JX/938 tarihine rastlıyan cumartesı " pdB da terkos ve elektrık tesısatı vardır 16 No. lu Adlıye bınasında ıcra me_ menkulün nefsinde doğan mütera _ .. . k .. 
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• k d 2 M · ı k J 11 de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesı alım omıs) · çatı ve sag tarafta i uvar 1 5 . murlugu odasında yapı aca arttır- kim vergiler tanzifat ve tenviriye ;;' ,, 
· k 1 ·ı .. t kt' · · • pılacaktır. •pJıl ' gayrı men u ı e muş ere ır. mada bedeli satış. _ısteyenın alacagı ve dellaliy~ .rusumu vakıf icaresi IV _ Şartname ve projeler 

11 
kuruş bedel mukabilinde ~!Jl''~ı 

Kira vaziyetı: İçerisinde ayda 20 na ruçhanı olan dıger al_acaklı.I arı.n borçluya aıttır. levazım ve mübayaat şu besile Gaziantep başmüdürlüğündeP , , ~.~ ( 
iıra kira ile müstecir vardır. İbraz k ı ı t d ı ıte .u 

bu gayri men u ı e emın e 1 mış 7 - Gösterilen günde arttırmıya v _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa~ pli' ~' 
olunan konturatoya nazaran Tem - d f 1 k ıstııP .,ı 

alacakları mecmuun an az aya çı - iştirak edenler arttırma şartnamesi- venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona e~v 
muz 930 gayesi:ıe kadar kiranın ge· mak şartile ancak teklif olunan be- ni okumuş, lüzumlu malumatı almış Jemiyecek taliplerin de Gaziantep Başmüdürlüğünde müteŞ 
rek nakden ve gerekse tamirat su· .. d 75 6246 

deli muhammen kıymetin yuz e ve bunları tamamen kabul etmiş misyona müracaatları ilan olunur. • • retile verilmiş olduğu (Sabiha ta • 
rafİndap) görü'müştür. ini geçmediği takdirde 2280 numara- rilcn gayrimenkul işbu ilan ve göste Sahip ve ~eşriyatı idare eden Başmuharriri 

ralı kanuna tevfikan satış geri bıra- rilen gayrimenkul işbu ilanvegösteTakdiri kıymet: 
İşbu gayrimenkuiün bulunduğu lnlır. rilen arttırma şartnamesi daireslıı-

maballirı şerefli olmasını:- ve tarzı in 3 - Arttırma bedeli peşindir. Art_ de satılacağı ili\n olunur. 
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