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Suriyedeki isyan 

ve Hatay 
~i!tihlı Suriye çetelerinin Hatay 
ıırklerine hücumuna karşı yapa-

cağımız nedir? 
Çt Sun_y,de devam eden isyan gittik- --------------

,il• :ıut~:~r, Suriyede it1yan var, hu- Bir lngilİZ "•f . 8 1 memlekette nizamı ve • ~•1 koruyacak bir kuvv~t yoktur. harp gemİSI 
itti) 

1 
er Suriye Türkiyenin beynel

~ ınukaveleler ile allkah bulon· ı 

"e :rrtfiHatay ü~kesinde hiç bir me,·kii 1 Çanakkale 
hn h D~!!ehetı olmat1aydı oradaki is· 
)etbn~dııeleri ka'111mda bizim vazi-

et)~ iyi 1rnmıu1uk hiıı1erinin ilham dışın JQ 
1 hir durumdan ibaret kalırdı. a~ 

11caıet geaılleılni 
Jıoru11a~lı ... 

lıid~Y!e~eğe huet yoktur ki Suriye '.iY:' brı ka11111rnda Tilrkiyenin n· 
Şıt ~dundan ?.aşka bir şey. de~ildir. 
,._ b.:r va.r .li~ bugün dahıli bir iı
~. ~~etı ıçınde olan Suriyeden 
~e ı~l~hlr çe!eler halinde Hatay 
""'- tiru tehdıd eden bir anarıi Londro 22 (H-1 !lfahııblrlmiır 
"1 1 da ~liyor. Bu itibarla Türk den) _ OdetadaD Valeaiya'ya giden 
.... ~.;ınumiy .. i Hıtay ülk.,.inin tüttar ııemileri•İD Çanıkkal• dıımdı 

1 meteleıi ile karşrlaııvor. • F f b ; batırılmaıı keyfiyeti, ranıııı ,·e n· 

ı. Qatay '"lk • h' ,.ri u eıııne ır takım 11ilihh gilizler tarafından büyük bir dikkat 
""'!ı~ çetelerini, Arap aıiretlerini ,.e hatti eodite ile mutalea edilmekte
ltırik ~t ederek buradaki Türkleri '"1 ıle TDrkiye hududlarma ihi- dir. •'Deyli Rerald'' gıı•eteoine göre. 
ıı.ı,~ mecbur eden kuvvet nedir? Bu Çanakkıledeıı Akdenise çıkan ticıreı 
ııı.g. tlzorinde artık fulaca kafa yor gemil•ıiıti tahtelbıhirleria hfienmun
doııuı tnahı! Y°!"!"r. Suriye de kendi dan kurtınnıık makııadiyle lnıiherr 
)« emnayetını temin edecek vazi- hilk.Cimeti '•Ko,·entri" harp gemiııinin 
le;ı~:"i!'.ı:.~ bir m:"!! h~ derhal hottkel eneoiıü.-etıııiıtlı· 
!tlııd. •. ~•tap ederek ıu •oya bu r ~ oe w ftll'P'llıin 
laaa

1111 
tıkiyetlerde bulwunanm bir ıinia ılratle Akdenize hareket edert.k 

81 olamaz. tahtelbahirlere kartı tedbirler almauı 
1 kend 

resminden mu1ıtf'§l!1" bir raMo 

Trakya Manevralarından Sonra 

Dün ordumuz büyük 
bir geçit resmi yaptı 

Manevralardan wnra ordum11:11n geçit 

Altmış binden fazla bir halk kitlesi ordumu· 
zun geçit resmini heyecanla seyretti 

ı.ıu.,_ 
1 

erun tancağında bulunan nı emretmittir. 
~Ilı ek · F lelin ecı ransız memurlarına Valensiya hilktimeti retmi bir teb· 

~~·'i~~unı:;~':,ıiğ~li~:::~e~~:: liğ ueşreımiıtir. Bu tebliğde. C- 13 Tun/;/arımu ~ı ,....,;.,/, .. 
d 

nasıp ı d k b • tahtelbahırmm Malagada birkaç -• b ı 
0 

ma ı tan •ık• ellerin· ., Çorlu 22 (Huıusi) Ba sabah geçit lar. Mıırepl Fevzi Çakmak da hazır 
...... ~ unan '"'rtalann da buradııki önce botmlmıt olduğunu, biaaen· reaıninden evvel maneviaLımı tenki bulunuyordu. 
diR; 

1 
telılilmine kartı kifi geleme ıleyh, Çınıık\<ale dıımda gı;rtilerr di yapıldı. Saat tam onda Seray cin Saat onda Orgeneral fahreıtin iza 

Genel KıırmRy Btq~anımıs 
Jl,ıı.·~nl Fetız.i Çakmak 

orduyu ıcl&mlayor 'iliı:: etas.n buradııki hükümet ıeı- C - 13 tahtelbılıırınm General r- nnda Bailar aırtmda 164 rakımlı te bat venneie bqladr. 
le huı 

111 
hidieelenlen m .. uı n•iveı- koy• oid olanuyacağınr ilin _.ı.oı.,- pede bütün ıniufirler, doıveıli mebue Qrgeneral lıarekibD DeMıtepe ~..:ı unduju •imdiye k d ·· .:ı 11 k lar lan ·c---··.· ı::-. 9 5:; 1 ) . • üb•l d • a ar goru en dir. serıera er •• omutıın top dr .,.,.... ~ -ı~İıı li er en anlatılmıştır. Onun --------------------------------...-.------------

dllJtıa atay Türklerinin maruz bulun· -!'1-hıı~ ~~·~eı i~inde fekrnderunnn HAdl•egl bizzat anlatan vapur kaptanına gilre 
0 •i1a k ukıımetine de hiç bir iimİd 

t~ı~~ld~~::=-~~~r. - ~~ ispanyanın bu ıı·pte 
),~ erirn~z~ höiilrlerimizf! lioyarak 
,.,., '!~ ıılahlr Suriye çetelerinin• A- t hl 1 b h • • k ~~~~rinin Hatay Türklerine a e a 1 r 1 yo 
'cnnıdda 'P . d~rmaem• kartı ıade 
tel?. Dıı ıktılı etmek liznngele· 

t til:rirn • .t firkiye .;zce yapılacali şey ıudur: 
h' .irıııaı: e FranAa arasında Cenevre· 
.'- tlllten· nmıı olan Hatav anlaımauı 

tiıı ~ ın emniyetini de iki mem1eke 

lnglllz efk8rı umumi· 
vesi asabiyet içinde 

(Y 0111 2 inci eayıf aıruzdadır) 

;""· bu erek faaliveti altma konmuı· 
) '-tiye lı ':kdirde Hatay Türkl~rine 
,,. ttarşıu ntlanndan gelen mütecaziz T •• :hh11dfı:;;:ıda ~u müıtcrek kefalet ta· u r k 
'"· hır rol oynamauı lazım· 

bitarafhğına kar· 
şı sefil bir mukabele tid't.iet •an Ji • i ~i tutul c. ı~leri baılangıcmda 

l'tııJleri rnazsa hugiinkü kantıklık 
~tll', O~~trnki intihabatı da boza· 
?ıtırıtaıaın an. ıonra Hatay ülkesinde 
ltıılti111111 1 1hır hükumet teşkili de 
~d ~lan la e ~e1ecektir. Şimdi mev
\:r~eyi b z~r1uk1ar tahmin edilemez 
i 1• )'al"lnk' l1 arakttr. Demek it1teyoruz 
titirı d~ h.:~nrluklan bertaraf etmek 

>'•ç vard · nden ıüratle harekete ih· 
ır. 

..._____ - ASIM US 
8 . 

'-! ~fllluharrlı imiz 
cit· lttuh&rrir" · lttti 

1 
ımız Asım Uı · intihao 

tt o an Ço . - . . . "'e1t q · ruh vılayetını %iyartt 
"-~narı vapurile dün Ho 

Akıif"nizde konan ,·ar. Aylarda~-! 
be~i ku~ tu bulduğu deniıle.rile. ,:en;: 1 
len soyuyor .gii~e (ll"p ~ılen ~ _ 
halayor. Suya dalıp batırıyor. Bır H 

nıanlar İııtanbulu bir lıpanyol kapta· 
nı topa tutnaak iıterniıti. Akhn~a ~ep 
o ııerıeri ~liyor. Ar.ah• ~deıı~~.e 
dotaıan hu kahraman mı dıye duıu· 
nUvonım.. dd 

Denizler medeniyetin açık ca e· 
)eridir. 811' yollarda e.~n~yeti ~onr 
mık inıanlarm erbeetııını tenun et· 
mek• beynelmilel bir nıife:Jir. . • 

Halbuki aylardır Akdeaıs talilu 

Yazan: Sadri Ertem 

'e emniyeuiz hir ()eniz halini al· 

~ıştır. 

A frikanın içini ,. Harami") er bel· 
df'&i ile temdin rtmekııizin hevazlar 
AkdPnizde kort1anlarm eline eı; ,·eni 
modelde tayyareleri, denizaltı ,;~mi· 
lerini, torpilleri tf'rk~erek ı;eyircİ 
'aziyete ~rebiliyorlar. 
Ge~i hu ıe~ itti nzi, ete ıçirnaelf'ri. 

hah ada hat1avan bir harP.lu:.tf' kll't• 
tak;n<lrkları ilk tarnrun tabii bir neti 
ceaidir. Ve belki de bu hareketler bi-

(8mt11 -. s a •> 

Dflnkfi Gfireşlerde 
Anlıaıalı Ahmet, Ankaralı Hllsegln, Adnan 
Mersinli Ahmet ve Ç. Mehmet galip geldiler 

Bu akşam final müsabakalara var 
laveçll pehllvan diyor ki : 

TOrk gOreşçllerl dOny.a 
nın en iyi goreşçlleridlr 

Feıtiı'ale iıt.irak "'lı·n T ;; !; nv11nr11la11 .. • 

Dün festival çok neşeli geçti 
:(.Yamı ~ iincü ~ 
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1 Portekizli Rahibe· 
Arnıuro Vapuru 
Nasıl Batırıldı?· - 1efıika; 4 -

"Rahibeler hakkında, 
koyduğu kanunlara maruzum,, 

lk;ıci defa olarak Bozcaada kıyıf 
lannda ve karasularımız dahilinde 
meçhul bir tahtelbahir tarafından ba 
tırılan İspanyol bandıralı Annuro va 

lngiltere hükumeti, ileride bu gibi den daha uyanı yoktur. , •lıf 
hareketleri korsanlık telakki edip o Eğer filhakika ltalyan t:allte~ 
na göre muamde edeceğini söyle işi yapıyoraa, bu ittiham çok 
mekte haklıdır. Çünkü Sinyor Musolininin Y~ 

''Za\'allı rahibenin, iiııiinde oturup 
ta O\ adan ı;öriinccck iki C\'gilisini. 
ht-klediğini, mana tır penrcrı• i, 8RflH 
,·olundan siyah hir nokta ıtihi ı;örü· 
nürdü.'' divor. Güniin birimle ,,, a 
canlandı, g~livorlanlı. Ta uzaklanfan 
eçmek Hedi~i kiımli, kanle,i ıııi. 

yokH öteki mi? .. 
Artık Chamilly onu manastırımla 

ziyaret etmek için lazım olan hütün 
ş_artları haizdi. 

İ) i bir İilİm tafl) or(lu. Portekizr 
yaptığı hizmetlerle ~(ilırct kııznıınıı~-
h. Karde§İnin arkaıla;:ı itli. 

Onu nezaket Jıatta ue;:e ile kar~r 
laımunağa chcp yoktu. Clıamill) nın 
'aff ak\, etim len eınind i. U11 .. 11ı-i w 
rne&leki havatmda mağrur \'e lıoılhin 
hir aelam o'1<1uğu iddia edilemez. E
ğer l\tarianna'yı te·hire çalıştı i@e, bu 
ı:ırf kendiı;inde onun cazihe;;ine tutul
duğu içindir. ~\§kta, gençlik hiiyük 
bir kuvvettir. 

Mııriannn tiıııdiye kadar duymadığı 
bu altüst edie·i duygulan saklayacak 
k'adar malıaretli cleğildi, saf ve tcmi7. 
bir nılıu vardı. 

Ona sonradan yazdığı hir melCtup
ta: 

''.Ah! diyor. Kendi liendime f elil
keti dnet ettim. En büyük bir iman
la yaıayan, sonsuz aıkmıa sizi ahıtır
dnn; halbuki sevilmek için hiru salı
teUrlık yapmak llzımdır; aıkı kö
rilkliyecelt bilgilere sahip olınalıdır, 
sadece aılt atkı yaratmıyor." 

Bilki, ıahtekirhk, onun için mana-
81 olmayan kelimelerdi. Bnnlann 
manaımı o terkedildikten ıonra anla
yacak ve atkı devam ettirmek için bi
ra maharet sahibi olmak lızmıgeldi· 
ğini kabul edecekti ... 

ChamiJly ilham ettiği bu qlinı ili 
itinfmı kendisi yapmqtı. ~ ıaf 
eevgilieinin endiıelerini, ~liği • 
ni ıafvetini yenmek lizmıdı. Sabırlı 
sabitin yapacağı yeglııe le)' intisar 
etmekti Harp yine onlan ayırdL 

Sonbahar gelmiıti. Marianna bu in· 
tisar dev~iyle heyecanı artmq olan 
genç zabitin devamJı yalvairna1arma 
dayanamadı. Duyduğu amı onu en 
büyük aıka inandmyordu. Atıkmı 
mesud etmek daha çok se,•ilmek ar
zusu ile Marianna teslim oldu. 

İkinci mektubunda: r 

'

0

Size perestit ettiğimden dolayı 
pi~an değilim; diyor. Teqhir edildi
ğime memnumun, wmn \'e belki de 
ebedi gaybubetiniz aıkımın kudretini 
azaltmayacaktır. • 

Kalbimi size 'emıekle hali ti yarlık 
liiuediyonım ve gizlemek dt".ğil bütün 
Aleme ilan etmek isteyorwn. 

Madem ki size aşıkım, dinimi, ıere
fimi de mi çılgınca ıevmeğe hasret· 
tim ... 

Sı~ ııılt vukuhulan ayrılıklar i
!;inde gayet kısa bir saadet devresi 
geçirebildiler. 

tMarianna'nm bu mektubunda ai)y· 
lediği gibi, aşıkı ne oyunundan ne 
avından ne de diğer ze' klerinden nz 
geçebiliyordu. Rahibe aırn mulıaf aza 
edemedi; ve yalıud, sır §iiyu buldu: 
'' Rahibeler hakkında, memleketin 
1'oyduğu tiddetli kanunlara rnaru· 
zum." diyor. 

Bunu söylemekle mübalağa ygp
mıı olmuyordu. Onu on eenece, ka
tiyen ziyaret kabul etmemeğe, ve öm
rüniin nihayetine kadar da hücrede 
yaıamağa mahkfun edilebilirlerdi. Yal 
nız harp karıırklıklan dolayuiyle 
bu cezalar nadiren tatbik ediliyordu. 
Zaten Marianna'nm kendi kendisine 
;ektirdiği cezalar kifi idi Aşıkı ona, 
Fransada bir kadmm kendisini ıev
diği:ıi söylemiıti, ıinıdi, o her şey 
diğini söylemişti, şimdi, o kadını kıs
kanıyordu. 

Her ıey ona azap ,.e ilesi olmakta 
idi Meseleyi haber alarak aileıi ta· 
rafından tazyik giirüyordu. Chami11y 
yi uzakla,tınnak i!..te ·orlar<lı. 

Zaten İspan) a ile Portekiz araıııncla 
sulh misakı imzalanmıştı. Ordu Fran
UJ.a avdete hazırlanıyordu. 

Genç zahit, kardeşinin daveti ve purunun süvariai ile 36 kiıiden iba 
ulıcle ine eliğer bir kumandanlığın ret tayfaaı dün sabah Kemal vapuru 

, erilnıe11i elola~ 1 iyle. ordudan ev- le ,ehrmze gelmiılerdir. 
'el Fran .. aya ıliinnıii~tü, belki de Be- Felaketzede denizciler nhtnnda 
ja mana,.tırııula 111,., dana rıkan skan- ılpanyol konao1oıu ve memurlan ile 
ılal ı kapatmak , e bf'rahı>rimle ~iitür hadiseyi haber alan bir kımn latan 

Bu ihtar bilhassa tahtelbahire tev panyaya harp açmakla kal . 
cih edilmektedir. Son bir kaç sene nı, fakat, gayesini elde etmek~ 
içinde biitün başlıca deruz kuvvetle korsanlık vasıtalarına dahi ba~ 1' 
ri, tahtelbahirin harp usulüne dair ğu hakikatini enikonu ortaya k0) 

bazı kararlar almıştır. Bunlardan bi (Nevı ChronK;J. 

•ıc>k imkanını lııılamael•~ı zavallı ra- bul ha~ı tarafından karşılanmııtır. 
lıilıe' i inzİ\ ag.(lııncla ralıat hıraknııt Vapur nhtıma yanattıktan aonra hat 
olıııak iı:in R\dt•tini ıaril etıni~ti. larmda bere bulunan lapanyol gemi 

ri, tüccar gemilerine hücumdan evet lngilizce Niyuz Kronikli . 
tahtelbahirin bir ihtarda bulunması siyasi muhabiri de şunları ya1ff"' 
dır. Son hadiselerde bu ihtar ve İ§ret "Fransız rC8Jlli mah~fili, )~ııi" 
ler verilmemştir. Onun için iki ayrı asilerinin ve Faşist müttefiklerı ,ı 
11ebep dolayisile, işaretsiz saldıran Akdenizde ticarrt gemilerine karfl f 
bir tahtr-lbahir, denizin dibine gönde tıklan harpte kullandıkları tabiye 

Yaptığı lıata\ 1 taıııir f"lıııek i teyen cileri görünmiif, biraz sonra da Is 
nıınııı-lu bir aelaııı karari,·le mi uzak- panyol konsolosu ve memurlarından 
la-:tı? Yoksa artık hıkıııı; olduğu bir bir kaçı vapura çıkmıtlar batan vapu 
ıı-k ın lıağııı 1 l..oparıııak ııiyt•lİ~ le mi run kaptanı ile göriişmüşlerdir. 

rilmeğe hak kazanıyor. kızmaktadır. ··ti 
Fakat, bu konanlar kmleidir ! Ak denizde gemileri batıran.~~ 

gitti.? Kaptanın eline vapurdan çıkarken 
:\1 ıırianna' a ıırtık ın clı•tt> karar ,·er bir telsiz telgraf uzatılmı§; kaptan 

diğinİ öyledi. Yalnız hareket tariJıini telgrafı lakaydi ile a'"mış; 
hilılirmr~t· ılili ,·:ırıııaelı. Ralıihf" vol· - O, karımdan! Sağ olup olmadı 
ıl:ııı \'azılıııı~ hir nıf'ktııplu selgili~i.nin ğımı soruyor. Demiş ve tunları ilci 
gitti~ini haher aldı. ve etmiştir: 

General F rankonun bir veya iki tahtelbahirlerin ve kruvazO' 1ı' 
tahtelbahirinin bu kadar kısa bir za muhriplerden - hiç olmazsa -:':..ııı 
num içinde bu derece geni§ bir saha zılannm ltalyan olduğuna hiç fut" 
~a. bu nis~t~e zar~~ tev_Iit edeceğine edilmemektedir. ~ 
ınanmak gıtt~.kç: gu~leşıyor. ltalyan tahtelbahirlerinin ve " 
. ispanya hukumeti .b.u tahtelbahi vazörlerinin faaliyeti, general f....., 

O zaman, kalbinden ızan kanlarla '' - Faşistlerin sayesinde şimdilik 
'e k:u; knreln ı:-t>\ ı;ili~iııin ır;elişini sağız., 

rın İtalyan tahtelbahın olduğunu ko hesabına harp eden İtalyan fN.'1 
diipediiz söylüyor. Bu, henüz sbat e relerininkinden daha ciddi t~ 
dileı:nedi· Fakat ~ugünle~de İspat edil dilmektedir. Zira bu, doğrudan~ 
mesı muhtemeldir. Aynı zamanda ya ve hemen alenen bütün Jnll!~ 
b~~~n g~r~len haki~atlere, l~panyol gemi sevkiyatrna harp açmak dd"'" 
hukumetının nazarıye ve ızahatin tr.,, __./_ 

ıwyrf'lt iği pcnçne~ f' lıakarken gözle- HADiSE NASIL Ol.DU ? 
rinden ak.an yaşlarla yaznıağa ba§la· Kaptan Antoyo Alonzo akşam sa 
dı. at 17 de lapanya konsoloshanesinde 

Erkeklerin çoğu katı ıılaka anatını gazetecileri ayrıca kabul ederek §U i 
lıilenıezler. Kimi lıu~mıetle yakayı zahatı vermiştir: 
ıyırrr, diğeri ihmalle, hazılan da ''Bozcaadadan bir mil mesafede 

I i~i zamana tcrlt·derler. Fakat zaman tahtelbahiri gördük. Herhangi bir işa 
Marianna "nm atkı üzerine tesir edebi- ret venneden torpil attı. Torpil. san 
lir mi jdi? cak tarafındaki dört numaralı amba Gün ün A~islerı 

Se,·gilisi gitmişti , .e o, yaşayordu: rımıza isabet etti. Son süratle adaya 
''Ölmek i:1teyorum. Bir daha av- yaklaştık. Yanın mil kala, battan ka D'A 1 hasta 

·k y di ·1 k b' h nnunz o det etmiyeceğinizi ııe sizi artık göre- ra etti · e mı uza ta ır arp ge - --------
miyeceğimi biliyorum, bununla bera misi görünüyordu. Bu geminin de mı, yoksa ••• 
ber yine Y<Jf6Yorum. bayrai'ı olmadığı için milliyeti anla İtalyan §&İri "Gabricle n' Annuzio' 

Sizi aldattım, af/inizi dileyorum.. plam8DUfbr. nun öleceğini haber Hrdiği yazılmı~-
Fakat si: beni affetmeyini::. ... A,kını.ı Tahtelbahir torpili atmumdaıı üç 
uğruna ölmemi üıediğini:i bana ya- dakika evvel Franko bayrağını çek tı. Bu lıal,ere ~iire, ~air , urmhınu Mr 
:ını:; ıi:ıe yemin ederim ki; kadınlı- mıtı. Fakat tip itibarle ltalyandır. fa ıııayi içimle ynaş yavaş eriterek i>le
ğımın :zxı/ını yenebilmek, hakiki bir panyol donanmaamda bu tip tahtel cekmi~. Bunu ı-on günlerde. arkacla~ı 
ümiui:ılilc içinde geçen bütün karar- bahir yoktur. Marinett1,ye yazdığı, nıektubda tek-
,ıılıklanma bir nihayet vermek için Mürettebatı iki eandalrmızla kur rar emvordu. 
ülümii bir imdat gibi ıetdlckl t:tk._t$ tardık. r .. ı...:~, D'. :)uuuu .. ıv uuu ııe ~ııuu.. 

ğim. Böyle /acial.ı bir akibet belki be- Bu felaketimz esnaamda bizi kur ölereğini kim<ıe bilnıeyor 'e inanmu
ni daha ıılc diifürımeni::e vesiyle olur, tarmak huauıunda büyük insani yar rnnln. Arkacla~ları onun lıa~ta tlf'ğil, 
hatıralanm kıymetlenir, bu ıekı1de dnnda bulunan Türk makamlanna ğiuilu;e daha '"orijinal" olduğunu siiy 
bir ölümü dii•i.inmelc Ü daha fala haJkma 1-1. 1 l ~ v_e tqe&&Ür etmeği borç bili eyor nnnı~ ... 
mÜteJuwi.t Pder. Ôlüm, §U diifündü· nz.,, .0 S8ft8 SOnra 
g"'üm hale müreccalı de~l midir? Al

e- Gemi Norosskiden geliyor. Valan 
/aha umarladıh! K<>!Jke sizi hiç görme siyaya gidiyordu. Üzerinde 3500 ton 
scydim. :1h~ l::.ıirap )'Ü::.ünden !}_l~r_ buğday vardı. 
srm benı dnıma gamla yad edccegını:ı 37 k" .d .. k l .. tt 
l'<ldediniz. lliç olrruızsa aıkımın ıiade ' ha ış_ı en mure ep 0 an mure e 
· b .. , ·· ,_ _ r. • d b · ne/- tı Hahce alınan Magellaneı vapu 

tı, u un c.:nın;a llar§ı sı::. e ır kl-..ı·1 · · 
kik h • . d B runa na cuı mıştır. ret t'P. u.:a ı · usı uyan ırsın. u ... 

te3elli bana kafidir. Eğer ,,izi elu•di- Dı~er taraftan !spanyol vapuru 
yen terkedecek olur.cam. Ba~ka.mıa nun ımdadma yetı,en Ke~al va:ı'~ru 
aid olnıanı:a razi değilim. Diinyanın nun kaptanı da §Unlar ııoylemıttır: 
en. biiyiik G§kını ilham eden bir U' '' - Biz onlann telsizlerini aldık 
dam olduğunıır.u gÖSlererek. daha ca- t~n sonra derhal vaka mahalline gel 
r.ip göriinmck için, i::.tiraplanmdan, dık. Fakat o zamana kadar ba,tan 
ümitsi.:lilderimden, i.difade etmf"'k kara ettikleri için gemiden karaya at 
gaddarlıktır değil mi? .. Mamafih kal lamq bulunuyorlardı. 
bime verdiğini: i.:tiraplar için ı~k- Bundan evvel oduğu gibi batan 
kürler ederim. Şimdiy<' hadar geçir- vapurun kaptanının Odesa tarikile 
diğim Mıkin ve müsterih hayat pek memleketine dönmesi, tayfalann da 
sıkıcı idi. Allaha umarladık :tİ:f> s(;r burada kalması muhtemeldir. 
leyf•cek pek !;Ok şeylerim rnr ... " Dün İspanyol konsolosu geç vakit 

Af'kı tattı~ın<lan dolayı hiç pi§- kaptandan alman izahattan ıonra ı. 
man değildi. e kadar iıtirap ~kene panya meıru hükumetine uzun bir 
çeksin Chamilly'yi tannnadan evvelki telgraf çekerek hadisenin tafıilitmı 
hayatını aramayordu. anlatmf!tn'. 

Aık onda, şimdiye kadar duymadr INGlLIZ EFKARI UMUMIYE.51 
ğı bir takım altüst edici hisler uyan· ASABiYET iÇiNDE 

Frt-d Pnlmer İı:mıi111lt• Kana~lalı lıir 
mühenelis 40 sene e" e•I ka) lıcttiği 
annesini tekrar Lonclra' ela hu 1 ıımı;hı r. 
Vak'a ~udur: Palmer)mndan 40 8ene 
e\'Vel 9 yaşmda iken bahasını kayh,.t
miı ve bir hayır müe seSt>.Ji tarafın
dan tahı;il ic;in Kanadaya giincleril
ıııi~tir. KüıJik Frecl huracla ~ünlerce 
ağlamış. anneı,in i i-teıni~tir. Fakat o
rada kendisin,. annesinin c;ok fakir 
olduğunu ona hakaınıyara~nıı sii~ !P.
ıııi~ler \C nihayet bir giin ele anne i· 
nin i;Jdtiğiinü haher ,·ermi§lcrdir. 

dınnıJtı. I 
Bundan bir buçuk a ır sonra Ben

janim Coustant Madam Recamier'ye: 
0'Sevmek iztirap çekmektir. Fakat 

yaşamaktır da." diye yazıyordu. 

Kftçilk Fred biiyümüı ve orada ken 
diı-ine taktıkları Sınit iı;ınini kemli 
ismi gibi heninuıeyen-..k e ki Palıner 
ismini unutınuşltır. ibayct gel 7.a· 
man git zaman FrecJ Smit meşhur hir 
miihendis olmu~. Lon~raclnki ~ocuk · 
luk günlerini hatırlaımştır. I..ondra
ya yazmış fakat asıl İsmi Palmeri 
unııttuğu için kendisine mihpet re
vap veren olmamıştır. ihayet günün 
birinde Kanadalı mühendi yeni bir 
tip rayı tetkik ederken kafasının için
de Palmer İsmi teşekkül edinnni~ 

Akdeniz. ı;zemi seyrüseferi icn ala , e 9 yaşındaki İlmini hatırlamıftır ... 
bildiğine tehlikeli bir vaziyete giriyor Bunun üzerine tekrar tondraya yaz
Deniz üstü gemilerinin, tayyarelerin nnş ve annesinin hayatta olduğunu 
ve denizaltı ı;zcmilerinin yaptıg~ı hü · · 

O hayatını aık.ı ile tarilılendirmiş· 
ti. 

SeviJmek fÜpheaiı tatlı ve sevkli 
bir şeydir. Fakat sevmek daha tatlı· 
dır, çünkü insan kenduinde keıfetti
ği bu büyük ilemi duymakla ıonıuz 
bir varlık bir hayat his eder. Artık 
etrafında lıer §eyin manası değiımi§
tir; tabiat, çehreler, Iıatti hidi8eler 
bile. İnsan yükseklere çıkar. her ıey 
uza!ttan 'e yükııekten göriinür. Kü· 
çüklükler kaybolur, yeni ve ıı~ak bir 
•tık bütün eıyayı sarar. Günlük sefa· 
)etlerden uaaklatDlll \"C fenalık adilik 
yapmak kahiliyetlerindPn tamamiyle 
kurtulmu~ hulunurlar. Artık onlar 
hir alicenaplık \e biiyük.lük zırhı giy
mi~~ henzrr1er. Ru denmi bir ayflmh 
ğa kavufmadır. (Arkası ı:ar.) 

öğrenını tır. 
cumlar artmaktadır. Eski Fred Palmerin, veni Freıl 

Bu hücumlar, lıp,anyol harp mm Smitin l.ondrada bir dariilaru.eıle 
takasına münhasır kalmayıp Çanak · ] ka ı k 1 k ı bo ~ .. I . k da yatan annesıy e rşı aşması ço ıa-

a e gazı on erme a r uzanmı§ zin olmuştur. 
tır. Bundan başka hücumlar öyle ge BI I da dU 
milere yapılıyor ki, harple alakası ol r JI un 
duğuna hükmedilemez. 1887 senesi, yazında. Vaşovada 

Hukukudiivelin denizlere taalluk Kral Laz:ıre Zemenhof ismimle hir 
ede~ maddeleri en sarih olan madde adam enternasyonal yardnncı bir dil 
lerdır. hakkında hir hiiroşilr ne§retmişti. 

Ru madqeler, denizde kuvvet isti Henüz 28 vaşında olan müellif i~i 
m~l .etme keyfiyetini açıkça tayin et hafif tutma~uş, esaslı tetkik etmi~ 'c 
mıştır. • güzel bir nf'tice almıştı. Entemasyo· 

Bugünkü günde herhangi millete nal dilde kuJlanılan kelimeler uvdur 
~enaap. olur~ olsun, açık denizlere ma değildi. Birçok Avnıpa lehçelerin· 
gıden bır gemıye aebebsiz hücum et rine ebemmivet verilmişti. Bu dilin 
mek hakkı hiç bir gemiye verilme ı:rameri. mantık haknnmdan şaheser
miıtir. Böyle bir hareket korsanlık eli. 
hareketidir. İtte Zamenhofun ica(l ettiği bu dil 

sonra clalıa tekfıınül etti. \ e E~~ 
to meydana geldi. Yakında §iılıd~ 
perantoıııın 50 inci yıldöııü.ıııÜ 
lanaeaktır. 

Hazar kayboluyor 

Hm:er denizinin :ı:::, giindell' 
ne azalnıakt.a<lır. Eğer hu son '' ~ 
claki azalış ni ... hrti de, am eder&~ 
nizin tamaıni~ le lrnrıımatıı ela~'h 
d~lıiliudcdir. 0Rlva j;,...A;,J,..,. ~ 
.acıa .. ı Jnr ) arunacıa ıaliuı1.1 a ~.,,ı 
Bakıi kiirf~ziıule .. -alkir 1ıar~ 
meydana çıkmaktadır. Hazer ... ~ 
zincleki kurumanın iinüııe geçf""' 
için. Don nehrinin sularım hnr•Y~ 
kıtnıak dii~iinülmcktedir. Fakat'Jdl 
Don lmra)a akacak olursa o zarrı ıJI 
\zak denizinin suları azalacakt1t·,.,ıı 
zerden mi uz ,;eçmeli yok a Aı~ ıJI. 
mı? \ akıa Volga Hazer flt"nizine ,.o 
yor ama, gene kifayet etmiyor. Ç~ fl 
gf'çen çne hile Hazerin e' i~·e"' .11 
rnden iz e' iy" imlen 26 rnetre ıt· 
iıli .. imdi haı:ıka lı1r ınesf'le ,ıah• '.J 

• )lıtrP 
Ha7.cr kıınırı:a \Tolganın uları ~ 
da \'a-i hir lıatakhk 'ııcudf' grti ,! 
1 te alimini flii~iincliiren hir nokl 

Romanı k b1r 
kalb' ••• ,aırın ----- 'klerİ" F ransızlarm son romantı ı 9'' 

den kadın şair Kontes M°?Y k,lbİ 
te ölmüştiir. Vasiyetnameaın~~ ~· 
nin lıviçredeki Leman gölünuO 
narına gömülmesini istemişti. ~ 

Şairin bu arzusu ancak bu J;,f 
yerine getirilmiş bulunuyor. ~~ 
ta, Kontesin kalbi, bir vazo .. ~ 
gölün kenarındaki mezara got "' 
gömüldü. 

T a§m üzerine de fU yazıl~ 
•'Brancovan·lı Anna, iVoaY.~.;jk iP 

18i6 - 1933. Jiinyanı.n bu_) ~ 
şahidi oları kalbim lmnıda "" 

1
. ,. 

f't ıyor .. 

Tayyareye b!ne..!! 
ilk kral ~ 

lngiliz kralı Altıncı (Corc\ ~'V' 
sine bir pilot tayin etti. Bu P~ i1' 
lr yapacağı seyahatlerde tayY 
gezdirecek. . e ,,!' 

Belçika kralı da tayyare ıl ·J1' l' 
hat etmesini sever. Fakat, acbıı 1 

fa tayyareye binen kral kirndi~ ~ 
ilk defa tayyareye binen k ~ 

gar kralı 1 inci f erdinand'tır· jarl 
F erdinand, 191 O da F ransaY8 ~ 
zaman, orada bir tayyareye ~ 
ve yedi dakika havada doW 
sonra inmişti. ~ 

Yedi saat havada kalma~ 
ki tayyarecilik için rekor ~ 
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Her hafta başında 
........__ Yaz•n : HiKMET MUN.R ŞEHiR HABERLERi . 

,j 

1'1anıv d 
...... Bil a~ :1 kontrol memuru: 
Sa etınız bayan} 
....._ Yyn arandıktan sonra : 

'· naldı· f\ vermemiş ... Biletçi para 
iti İtte' L a at bileti vermemi§ olacak 

s·ı ~nde yok. 
ı etçı: 

' 1 n türkçe, bir kısm ıneden patka dil 
dedir} 

Yeni tavla öğrenenlere de, C$ki 
ustalar, ısrarla karmakanşak tabir 
)eri ~retmeğe aavaııyorlar... . 

Şımdiye kadar tavla öğrenmedım 
ama, oğrendiğim zaman ilk itim •. o 
dört kö§e, siyah benekli teyl~~n 
her atılıtında, düıecek rakamları turk 1 

çe sayılarla ilan etmek olacaktır. 1 

l~ıstı k ticaret ı
m rze kirnler 

hakim 

' 1 Poııste I fBozhane köyiiııde 
68 kişi · Beş sınıflı bıı köy yalı 

Çloileı in haricine çık- ollulu kuı ulugoı 
tıklat I için Ceza Vel di İstanbul hudutlan dahilin.deki Boz 

. - Dün Beledjye nizamatına aykırı ha hane köyünde bu yıl ilk olarak bir köy ...... p 
'°erdim b:ayı aldım. Fakat bileti de 

Sa Yan .. iyi aranmız. 
• Yan t kr 

lırıirli b' he ar aranarak ve bıraz 
....._ ır aile: 

c~ yok dedı' B'l • . -gırrı O m ya .. · ı etı yemıye 
Daha olmazsa bir <Türkçe tavla 

oynayanlar kulübü) açarız· 

F ıslıklaıımızı Şam 
damgası vurulmak· 
· lan kurtaralım 

reket edenlerden tramvaya atladığın yatı mektebi kurulacaktır 
dan ı. köprilde çivilerin haricinde bir Aldığımız malUmata göre: mektep 
taraftan diğer tarafa geçtiklerinden 68, 932 de zaten kurulmuı yepyeni bir 
sokağa çöp atanlardan 2, muayenesiz bina olup 5 yddanbcri köy çocuklarmı 
çalrftıklanndan 3, etiketsu mal aattık1a okutmaktadır. 

ftte ,.~· lsa İ§te burada olacak. Nah 
8,..ntamı 

&hfcfı~ sırada arkadan Y<ıJlıca bir zat 

biI~i Zarar Yok bayan.. Mademki 
' ~de t-jra verdiğinizi söylüyor. Her 
1 UCbnif 1 r de Vermiştir ve siz kay 
' IConto alcaksınız, mesele yok. 
' ......, ~o memuru: 

1'1~) lakin Yeni bir bilet almalısı 
: 13ııYan: 
ı ti ....... Arnan · · ı .. · ,lll :l'ok • sızın e ugraşacak vak 
' liıt bir b:I Alın be§ buçuk daha .. Ke 

Di.. ı et. 
....._ Rf:rolcular arasından bir genç: 

~ ıın, ~ra .at b.~. olur ?1u) Bu kadı 
~ l,tçırıi d Ver.dıgıne daır §ahit var, bi 

~ırı ~rd'~ılet verdiği sanılıyor. Bu 'tn 1~1 para tramvay şirketinin 
-}')ı1• a gırmiştir, artık ikinci defa 

fey · · Su ırın para alınır mı) 
~ta.:ra~ •. bayan dahi eski bileti 

tı hiletın_ ıçınde bulmaz mı).. La 
~ 88,, çıde ikinci bir bilet kesmiı 
~ .. ,,an Uzattı .. 

HABEŞIST ANIN KA YDETTICI 
TERAKKi 

Beyoğlundaki umumi bahç~lerde~ 
birine, üç kuzguni arap gelmıt: van 
yete numaralan yapıyorlar. 

Bazı nüktedanlar, bu araplann 
(Habcı) olduklarını söylüyorlar ... 

(Medenileşen) HabefistancLın uç 
nümune mi d~rsiniz?f 
ARANANDAN BAŞKA HERŞEY 

Siz de okumupunuzdur sanırım, 
gazeteler, bazı eczahanelerde en 1ü 
zumlu iptidai malzemenin bulunma 
dığmdan, bazılarında eksik olduğun 
dan bahsediyor ve selahiyettar ma 
kamlarm bu yolda sıkı tedbirler ala 
cağını yazıyordu. 

O eczahanelerin camekanına tu 
mısra yazdınlaa ne uygun diifer: 

Ne ararMJn bulunur dertl.c dm:adon 
ga,·ri 

Hikmet MDnlr 

llfteril . '- 1-J ~r arasındakı genç: 
~~ ~Ydı bakalım . Şimdi ne yapa 
l'afcu ız · Ortada iki bilet var. Bir 
ttk ~· &Yni Yola iki defa ücret vere 

Blliuor musunuz? 

):' •
1 seyah'at edecek) 

kı akat k 

Çin hakkında 
dört sual ~ etçj b ne on trol memuru, ne cie 

~a}' u Vaziyeti umursamamıılar, J - Çin kelimesinin aslı nedir? 
~ 1 almışlardı. Bayan da en yakın 2- Bugünkü Çin hükumetinin 

~'l.?.~~~Q~lJdi. ise kantan genr ha ''Çang Hua Min Kuo,, §eklindeki 
.. "'rica . .rvıu'U. :ır '""' ~ •• ~_..ı;-:l 
~ le 1~akı YC\flıca adam bir pann 3 - Çının etrafındaki memleket 
·~Icea 8 ırrarak ıunlan söyledi ~ ler nelerdir) . 

"--

Gaziantep hususi muhabirim• 
zin gönderdiği hususı bir mektu 
ba göre, ilk taze fıstık mahsulU 
Gaziantepte piyasaya çılcnuf bu 
lunmaktadır. 936 da iki bin ton 

olan mahsul memlekete bir mil 
yon liralık mühim bir varidat tı: 
min etmişti; bu sene de sipariıler 

baıladığı gibi: bilhassa alınan te:i 
birler sayesinde Hindistan ca 
müşterilerimiz arasına girmiıtir. 

Yalnız, bu arada nazarı dikkati 
celbetmek istediğimiz mühim hir 
nokta var: 

İhracatımızın yabancı memle 
ketlere Suriye yolile yapılmas:, 
acaba bizim için zararlı olmuyor 
mu? Muhabirimizin bize verdiği 
malumata göre, Suriye yoJile ya 
pılan bu ihracatın ilk milli zararı 
fıstıklarrmıza Şam damgasının vı.: 
rulmuş olmasıdır. Diğer taraftar. 

Suriyede teşekkül eden bir Erm~ 
ni fİrkct, fıstıklarımızın Antepteo 
kabuklarından eoyulmasına mÜ~l 
ade etmemektedir. Şu halde, mil 
li bir mahsulümüze yabancı ve 

düşman birkaç firmanın müdah:ı 
lesi bizim a7.ami zaranmıza oldu 
ğuna göre, lıstık ticaretimizi Y•' 
hancıların hakimiyetinden kurtar 
mak zamanı gelmiş demektir. 
Acaba, fıstık ticaretini milli bi:
Türk şirketinin deruhte eylemcı1i 
mümkiio olmayacak mıdır? 

- -

Bahkçllar cemiyeti yeni 
idare heyeti ......... o'~ doğrusu ''Pes!, dedird· e 4 - Çinin arazisi ne kadardır? 

t"dlti ~lum! Ben hukukçuyu ı. B \'e Türkiyeden ne kadar büyüktür) 
"zıy r . m. u c 1 lııı e 1 sız anlayamadınız. evap arı : 

•. l'an b·ı . -- . 
S ı etrıy d" " J ·•ç· k ı· · Ç ~I ana Par :ı e .~?up: -. _ın .... e ımesı ince Tsin 

~et "er d'! verdıgım halde bana den gelır kı Mıladdan evvel üçüncü 
~ ~ hırsrz~kk":· .demekle o adamca asırda yapmıf Çin hükumdar süla 
kel' bu da ıttıham etmİ§tİ. Şimdi lesinin smidir. 
lı ıtfer ge~· m mahkemeye gtse, fa 2 - Bugünkü merkez hükumetin 
bill'dt. F'akrse •.. hakkını bal gibi kaza Çince ismi "Çiçekli merkezi Cumhu 
ıı: b~~et ~~a oyle !apmadı. Ba~ana riyet dem~k~ir. . . 
~ lctıçu)c b. kestı1?'1ek, suretıle o 3 - Çının şımalınde bundan bir 

dt .• Cörij ır maddi zararla cezalan iki sene evvel Çinden ayrılan Man 
C·· Yor musunuz vaziyeti) çurya ve Yohol vardır. Bu iki mem 

Balıkçılar cemiyeti idare heyetinde~ 

istifa eden aza hakkında oda umumi 

katipliği tarafından istenilen izahat ts 
naf cemiyetleri direktörlüğü tararın 

dan verilmiıtir. Anla§Jldığına göre; 

istifa eden azanın yerine yedek. azanın 
getirilmesi kararlaştmlmıı iken görü 

len lüzum üzerine eski heyet feshedilip 

yeni baıtan intihabat yapılarak bir ida 

re heyeti seçilecektir. 

lıi • 0 tiiYorduk" , • , . leket Japonyanın hakimiyeti altın 
bcsırı liizum ve ~hz~yetı .. f\vukatlara da Mançukoyu teıkil eder. Mo tt:er RÖr" 1 tiyaç olduğunu da golistan da nazari olarak Çine bağlı 

~l1Msl{z0rBdluk. dır; fakat Sovyetler Birliğinin lC$iri 
R TOKORME it dad T'be l'r YASACI a ın ır. ~. t de Çne 1:-•ğlı olmak 

Alakadar bir zatın söylediğine göre: 

cemiyetten vuku bulan istifalar idari 

rmdan 2, usule mugayir aatıı yaptıkb Fakat tam teşkilatlı ilk mektep olm1 
nndan 1 O llOkağı kirlettiklerinden 2 dığmdan Uç yıl okuduktan sonra me 
kifiye olmak il.zere 88 kitiden para zun olan çocuklar köyde aynı tahsil ile 
cezası kesilmi9tjr. kalmak mecburiyeti karıısında bulun 

Bundan batka noksan olduklan için maktadırlar. Mektep apğı yukan h er 
200 ekmek 50 francala müsadere edil yıl 15- 20 köy çocuğunu mezun verir. 
mit 32 simit, 32 tekerli 20 peynirli, !O Fakat bu üç yıllık tahsil a.likadarlar tara 
yağlı olmalc il.zere 82 çörek imha olun fından kafi görülmediğinden mektebin 
muıtur. 5 aınılh ve tam teıkilitlı bir köy y:ıtı 

12 llıagı çalanlar mektebi haline getirilmesi kararlaıtırıl 
Dün Mustafa adında biri poUıe müra DUftır. Köy mektebinin kurulmasındald 

caat etmif, 12 lirasırun Mehmet i!e gaye köy çocuklanm çiftçi olarak yeti2 

Abdullah adındaki ar.kaciqlan tarafın tirmektir. 
dan çalındığını iddia etmiıtir. Yapılan Onun için mektebin geniı bahçeıd 
tahkikat neticeıinde para ıuçluJar üze kısım kısım ayrılarak muhtelif madrfo 

ler üzerinden ziraat tatbikatı yapılxa 
rinde bulunmuı haklanr>da kanuni ta 

sına milsait bir hale getirilecektir. 
kibata baılannuttır. 

Moloslkletle çarpıftı Mektepte talebe kadrosunu hafen ı 50 

Evvelki giln toför Şükrünün idaresin köy çocuğu tefkil etmekte talim heyetj 

1 
deki 2175 numaralı otomobil Tokatlı birbaı öğretmen ve iki bayan öğretmen 
yan virajını dönerken, önüne çıkan Ya o1mak üzere üç kitiden mürekkep bu 
şarın idaresindeki motosiklet ile çarpış lunmak:tadır. Mektep, köy yatı okulu 
mı§ müsademe neticesinde motosiklet olarak çalıımağa batlacJıktan ııonra ge 

rek talebe adedi gerekse talim heyeti 
devrilmiş, arkada oturan Petro başın 
dan ağır surette yaralanmış. hastahane genişletilecektir. Köy yatı okulunda 
ye kaldırılarak tahkikata başlanmıştır şimdiki halde 50 karyola vardır. Mek 
BAŞINDAN YARALANDI_ Bo tep bat öğretmeni mektt-hin ihtiyaclan 

ğaz kesende Yapıcı zade apartımanında ile bizzat metıul olmakta, köyJerr!e 1 

oturan Savak dün Tophane caddesin teberrU edilen para ite mektebin ihti 
den geçerken, Karaköyden gelen Os yaçlannr tamamlamaktadır. Köy mclı: 
manın idaresindeki kamyon çarpmıı. tebinde köylü çocuklarına. tavukçuluk. 

bağcılık, sebzecilik. ancılık, meyvecili~ 
başından yaralanmıştır. Yaralı hasta!ıa 

öğretilecektir. Bunun için icap ctti[!i 
neye kaldırılmış. su çlu vakalanmıştır 

ACAÇTAN DÜŞTÜ _ Dün Kum takdirde mektep civarındaki bahçrlr r 

k d k k 
... d y den 20-30 dönUm kadar arazi de ist im 

apı a antarcı so agın a ot uran a 
d d .ı b' · lr • • · ... lak oditeccktir. man l_;ı ınua trı --!\f tıgı .JnCU'. 2SJaC10~ - ....._ ___ _ 

dan dü:im:.iş, başından ve vücudunun Romanyaya ihraç edlleceh 
muhtelif yerlerinden yaralanmıı. hasta mallar hakkında 
haneye kaldırılmıştır. 

KATIR TEKMESİ - At meydanın 
da Süleymanın bahç.csinde çahpn 35 

yaılannda Mahmut dün bahçede çab 
şırken bağlı bulunan katır birden bir: 
ürkmÜf, ani olarak attığı iki çifte Ma.'ı 
mu.dun kasıklarına gelrn!§, tehlikeli 
,tekilde yaralamııtır. Mahmut hastaha 
neye kaldınlmı9tır. 

İŞ ÜZERİNDE YAKALANDI -
Mahmut adında bir manav dün .üzüm 
satarken müşteri diye yanına yaklapn 
sabıkahlardan Ahmet 990 kuruşunu 
cebinden aprmıı yapılan şikayet Uz' 
rine suçlu yak:alanmııtır. 

PATLICAN ÇALARKEN- Sultan 
Selimde oturan I 3 yaıında Ahmet adı11 
da bir çocuk Yanyalı Derviıin bahçe 
sine girmif. patlıcan çalarken yakalan 

mqtrr. 

Romanya sefaretinden hükfımetimi?.e 
tevdi edilen Köstence transit anlaşması 
na bağlı navlun tarifeleri Ankara Türk 
ofis baıkanlığı kanalile ıehrimiz iktısa 
di dairelerine tebliğ edilmiıtir. 

Yeni tarife navlunlannda; tütün, 
yumurta, balmumu, tuzlu barsak. ba 
Jrk, ham deri, hah ve afyon l 0-15 ton 
olmadıkça ihraç edilemezken, bu mik 
tar lağvedilmiıtir. 

Bundan başka. taze meyveler, zey tin 
yağı, yün. pamuk, sebze, yaİ sebze. 
taze patates. peynir. palamut ve giyime 
ait asgan 15 tonluk olanları da liğvedit 

miştir. 

Tarife navlunları bütün tüccarları 
alkadar ettiğin.den kendilerine haber 

verilmiıtir. • 

~U Clrn"aYLttda la beraber mustakil gibidir 
~l:ı~ek memnu arabal~nn içine tü 4 -=- Çinin arazisi 11.324.274 ki 
~U ~llne bu .. dur . ., dıye yazılıyor. lometre murabbaıdır Bu Türkiye 

l'trı k gun arabal dı t" · · ' tUkG e te memnu d "lnn. k!ın.a. u nın ondört, onbc, misli bir araziyi lef 
~~ l'fııe me . ~~ mı ı, ı5ın.e kil etmektedir. 
;~rnİYef rı:~~1Y.etının hususı bır -------------

(~'tket l OuıbıJsın} 
~ıııl ~k ~ levhaJan kaldırıp. yerine 
~ij~tı boz:ıa bulunur), (kimsenin 
dflo "asıtaaı~az~ •. (en emniyetJi na 

bir anlqamamazlıktan ziyade bazı e'1t1s 

arasında doğan ,ahsı bir takım rekabı:t 
ten ileri gelmittir. Esnaf cemiyetleri 
direktörlüğü herhangi bir menfaa~e 
hizmet için cemiyeti altetmek istiyente 
r~ katı ve cezri harekete karar vermiı 
ti~ . 

Romanya mallarımızdan 
prim almayacak 

Romanya hükumeti yabancı mem1e 
ketleri, dövizlerin kuvveti itibarile bir 
tasnife tabi tutmuıtu. 

KAIYI AÇIK BULUNCA - Burs.ı 

Jı AJi adında biri Yeıilköyde Panay.:> 
Jtun açık olan evinin kapısından içeri 
ye girip bir pantal~ bir ceket ve bir 
yelek toplayıp kaçarken yakalanmıı, 

müddeiumumiliğe sevkedilmi9tir. 

• Topkapı mllZeainde bJr fotoğraf bir de 
molaJ ateı)'Nf JrunılacaktJr. 

• FJorya utaıtı cumhuriyet bayrammdan 
evvel bltmlf olacaktır .. 

~ rı,... 't. daha . ? gıbı bazı yaftalar yaz 
v ~~Os ıyı olur. 
.ı. '1<i:n ~RDEKt RAHA TUK 

Bir Şehirin 
Ruhu 

'f.lırı ..ı ıenın h 
lob·· Qe hatırı ra atı bozulmaz., de 
a.. lialer •.. I ma otobüsler geldi. O 
.... tr ~0Y e hö 1 
ltof "llıvayJ d Y e ama, hiç olmaz 
~~ llıenıu ar a olduğu gibi bir kon 
~ talaYıp ~u çıkagelerek biletleri 
l'Q:bniYorınsanı ikinci defa rahat 

4'1\Çt . 
't LA: A~A OYNA y AN 

\rı:ı t"la oy ULOBU 
te c arn,.>_ k~a~~nlara bakıyorum. A 

l'le · ~ ı kur"k · attrlc ti Çalk l :rU • sıyah benekli 
~r. Çc\, ~ö 81 a~ tavla sandığına her 
.J• • ~ z erını a k b. b 
~}> IJOnra "ik· b· 5ara ır akıyor 
~): haitrıyor~:.r ka::ya .:· ~?rt bet!,, 
~ levirıer le .. n dort çar .. 
"l'll' \le ~ çıgrı§tıklarnıı İ§itiyo 
k:lltt ,, ,_ defalar 1e •• d" 
t'1~ .TCıt •• • U 8e,, , 

l>; 'ediy~~la PenFç Yele., gibi ağır 
r... akat bu ·· ı · 

il ~ t tam t .. k soz enn 
:A ~ ur çe. bir kısmını ya 

Sadri Ertemin 

Son HlkAyeıerl 

Yakında gilzel biı 
cild halinde 

çıkıyor 

EVLENME 
Emekli albay Hüsnü Akyilziln keri

meleri bayan Nezahat Akyüzle fnhiaar 
Jar genel direktörlüğü Maltepe tütün 

enstitüsü laboratuvar tefi kimyag~r 
bay Kadri Gilltekinin nikahlan Beyoğ 
lu evlenme memurluğu salonunda akra 
baları ve dostları huzuriJe perşem.,e 
günü icra edildiği haber abnmıftıt'. 
Tarafeyne aaadetler temenni edem. 

Bu tasnife göre; yabancı memleket 

terin bir kısmı kuvvetli döviz sahibi 
memleketler, bir kısmı da zayıf döviz 
sahibi memleketler telakki edilmi!, 

kuvvetli döviz sahibi memleketlerden 
gelen mallardan prim almak sistemi ka 

bul edilmi9ti. Bu arada memleketimiz 

kuvvetli döviz sahibi memleketlerden 
sayılmış ve yapılan ihracattan yüzde 
38 prim alrnmıttı. 

Fakat bunun neticesi hakkında di; 

vizli bir memleketten ıthal edilen bir 
mala nazaran Türk mallan Romanyada 
yüzde 38 daha bahabya geldiği için 

hükfımetimizin tctebbüsü üzerine Tilt' 
kiyede zayıf dövizli memleketler liste 

sine geçirilmiş, bu suretle prim almak 
usuJü kaldmlmı§tır. 

Adliye s:yasl mUstefarı 
Adliye Vekileti siyasi müste,an Kc 

caeli saylavı bay Salahaddin Yargı t.ıti 
tini geçirmek üzere dün Ankaraya ve 
oradan Karadeniz kıyılarına gitmiıtir. 

Erl'ğll hllmllr havza
sında lstlhsalal artıyor 

• Btr çok otobtlıı fabrikalan beledl)'eye 
tekllnerde bulunmaktadrrlar. 

• Doat Yugoelavyanm Dubrovnlk knn s. 
ı:!Srü ıralı günll limanımıza gclecekUr. Ereğli kömür havzamızın istihsalitı 

günden güne artmaktadır. 
Buna mukabil stok miktarı da bir 

hayli azalmıı bulunmaktadır. Geçen 
yıl temmuz jçindeki istihsalitın 86622 
tonu memleket dahilin.de sarfeditmiı ve 
depo ediJmi9tir. 30787 ton da yabancı 
memleketlere gönderilmi9tir. Yunanis 
tan 9056, Romanya 2197, İtalya 3789, 
İngiltere 109,6, Mısır 296 ron kömiir 
satın almıflardır. Bundan ba9ka Fransa 
ya da 24563 ton kömür gönderilmiJtİr. 

Bir deniz carnavarı 
daha tutuldu 

Evvelki gün Mannarada Hayırsız 

ada kıyılarında yeniden bir deniz cana 
varı canlı olarak tutulmuıtur. Canav~r 
canlı olarak muhafaza edilmekte ve 

Balık pazarında halka teşhir olunmak 
tadır. Canavar yi<kalandığı sıralarda 

birçok dalyan ve balıkçılann ağlarını 

harap ettiği gibi bir bahk~ı kayığını 
da devinnİ§tir. 

• ŞehJrciUk mUteh1181Sı Proat mtlııtakbcl 

ı.tanbul plAnının esas hatlarını göstrrrn 
projesini blUrmek Uzeredlr. Bu projrde ıch. 
rin Ucart, sınai mıntakalan ile stadyum, 
kömür depoları, parklar ve ana caddeler gfüı 
t erllmektedlr. 

• DUn t zmlrden l nglltereye yeniden 4000 
sandık kavunla 400 ton ya, nzum gönderli. 
mi§ bunlan vapura kadar bizzat giderel< 
lkUsat veklll Cel&l Bayar tet kik etmlotlr. 

• 1.tsklldarda bir adliye binası yaptınlma_ 
sı takarrOr etmııur. 

• StaUstlk umum mOdUrlUğ{.tnee \'ekAlet. 
terde birer statJıUk bürosu tcşkUlne karllr 
verUmlıtır. Bu teşkllAt ilerde '11AyeUere de 

teşmll edllecekUr. 
• Devlet demlryollan yeniden 30 k l:!mOr 

12 eoğuk hava, lO ytlk vagbnu ite be.ş otorııy 
romork1'rll alacaktır. 

• Slnopta kuJ'lunla yaralanıp şehri mize 

R"etlrilf!n \"il Cerrahpa.şa hıuıtaneıılnc ya tırılan 

HOaeyin ölmtışttır. 
• Deniz ıredfkll Erbaş mektebinin I"rn. 

dlktekf kaınpr ·~ bitmiş \'e bu mUnasebctlo 
kampta merutm yapılauıtrr. • • 
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Balkan Festival Heyetleri 

Dün Büyükadada bü
yük bir neşe yaratlllar 

Her heyetin şaıkı ve damlaıı agıı 1111rı 
takdir edildi, allııılandı 

lıtanlm1. ,Pstitıa11n111 eVcncr1C'rim1Pn rn anzel gıinlerinden biri olanı1 Jiin 
Bi.Q-ülmtl11da Palluın f cstivali ı·ğ,lr•ı1t·f · 1 rtle buluMn neıeli bir luıl4hahğa 

ve (altta) Balkan gcnçl('rini gö:-.t< r or. 

Birka~ gündenbcri §ehrimiz.de bult.r '-Zrp zıp WÇ&yall 1'~iile.l1A .,. .... "' 

llllD ltomen, Yugoslıw, Bu.r, Yunan katıttılar. Ortada dinen halka birden 
feıtlval }\eyeleri evvelki ı~• Taksinı büyüdü. Bizim genç ba~larla zeybelr 
bahsesini dolduran halka zevkli ve ne Jer de aralanna katıffte& vapurda çıt 
teli saatler yapttıkları gibi dün ele cmca bir nqe yaratıldı. 
Bllylikadada on bine yakın insanın Romenler yorulduktan sonra Yuaoı 
inilade milli danalarını oynadılar, mil lavlann müzik heyeti faaliyete ceçtl. 
il prkılannı söylediler. Biru evvel baP.a bir milletin beıteai 

Dün saat on ikiye doğru adetleri yü ne ayak uyduranlar fimdi ikinci bir 
sU ıeçen kadın, erkek miaafirlerJe bir milletin bestesine oydular, birbirlerinin 
tikte yemek ye.dikten sonra otelden çtk beJlerinden kavramıt bu genç kız ve 
tık. Önde Romen heyeti bayraktan ol erkeklerin neıeıi etrafta aeyfrcf olarak 
duğu halde sıralandılar bunları önlerin bulunan yolculardan bir laann gençleri 
de kadınlar olduğu halde diğer heyetler de heyecanlandırdı. 
takip etti. Türk danı heyeti ve zey Onlar da birer kolayını butı.ıp ~ka 
beklerle Karadeniz: oyuqunu oynaya ya dahil oldular. Artık etrafuıı cörın 
cak olanlar da önlerinde bayrakları ka yoktu. Yugoslavlar prkı aöyliyor hım 
'1eye katıldılar. oynuyorlardı. Bin~ J~çler IC'rkılan 

Romenler çok neıeli insanlar. Uzer öfrenemedilerae de ayak o~nlanm kı 
Jerfne doğru tramvay ve koıkoea ot.> sa bir zamanda kaptılar. Vapur A~a 
büsler ilerlemesine rağmen buftlara al yaklapncar kadar ~dJ)ar. 
dmı etmiyor, boyuna şarkı ıöyliyorlar. Uçe çeyrek kala vapur Bilytibdaya 
1'eı>1~ Cilddeainde teıckkül od~n yanaıtı. Vapur yolculan ~ttıktan 
f•tiftl alayı Tilnel yolile Karaldlye sonra festival heyetleri araya c\ıdiler. 
iıull. Ve mlaafirltr saat 13,5 da kalka Adada heyetleri belediyenin pide 
~ ~ A4a qpuruna bin.diler. mtifettitlerinden bay Hayri karııtadı. 

Hareket SMtinden bir hayli zaman Yirmiden fazla araba tutulmuıtu. 
evvel gelinmeahle rağmen vapur tılllım Heyetler Ada lakeleıi ve civarındaki 
tdrlım. Heyetlerin rengrenk elbiselerini yollan doJdurç h.ıkrn alkrtlan ara 
(Örenler Bofaziçjne veaair eğlence yer ~nq arabalar• W..dUer ve Luna pulca 
Jerine gitmekten vaıgeçerek vapı,ıra do rittiler. 
lu~rlar. ICıaa bir ıaman zarfın.da va Lan parktaki ~ saha erkende-:ı 
purda delil oturacak, ayQta duracalc binlerce Mab " Adaya gelenler tara 
yer kalmadı. fından çevrelenmifti. Ortada danı ,.rl 

Pestival heyetleri vapurun ilıt katın hanrl~ bqta Türk~~ olmak 
da arlrıdalrl husus! yere alındılar. Be ibere etrafmtlHI direklere Jtomen 
tediyenin turi1m ıı.ıbesinin genç ve ra BuJıar, Yucea1av, Yunan bayraktan 
lıtkan müdilril bay Semuh elinde ça 1 dikihnitti. 
ta11 kan ter içinde uta 1ala emirl•t Miufirler yaffm aut 1racJar latlrnat 
veriyor, misafirlerin ufak bir tenkidine ettilrten tonra illr elarak lt~ hevetf 
fırsat vermemek için koıup dururor. sahaya ~ktr ve İıtiklil marpnı%ı fev 
Romenlerin çok neşeli insanlar olduğu kaJade bir ıurette .Sylediler. Romenle 
nu aöylemiıtim. Vapura ıclinceye h rin Türkçe aövJemelerf halJrı cotturdu. 
dar susmadıkları gibi daha yırlerirıe Daklllalarca allntlandılar. 
nturmadan bir kemamn oynak llalme $arkı t1,Jtemektn hfr türlü yorul 
teri araımda dansa bqladılu. Bunlan mak bi!ralytn ·~•r ea bine yakın 
•ören vapur yolcuları kapanmıt o1ı~ halktn önünde• lfÇAthlar, npladılar, 
'. rılan bor!« a~rak, yan ıaraflannd3:ı n?r!an nman b&yWr bir neıeniJl tesiri 
.,cçerek kuaqft yere doldular. Romenle altında avalr :cıyak bafmlılar. O kada: 
·in oynamaları Yuceslavlan da aşka ki bu baRnslan halka .da sirayet etti. 
fttir4L Onlar da bir kenarda prkı söy Srraarnr retirip tevlrcıiler aramda rla 
lcmeye, oyun oynamaya baJladılar bdıra"lar olu'V'Ol'du. 

Nat b8yle olmaıı doğru değil'3i. ltomcıUeri YuıOlla•lar. Yunanlılar, 
Çilnldl bq suretle garip bir muıiki Bul11rl1:r taldp etti. Yugealavlanıı 
ahe~gi teesaUa etıniıti· bıthassa koro heyeti bfl~ Wr allrtl 

Yugoelavlar sustular. Elele verin topladı. Her ıtiin elbise defittiren ve 

ispanyaya silah 
GIJtilıen gemiler 
Franko taraftndan 

batlrllacak mı ? 
Londra 22 (A.A.) - Havas ajanaıam 
mulıabiri bildiriyqr: 

Resmt İngiliz mahfdleri, Fraııkoqun 
Loıwlnya bir aota gctnd.rvek l.,an1ol 
hilk~metçileri isin aillh ...,.n geml 
leri açık denizde batıracafmr bilclintlği 
hakkmdakf haberlerin teeyyüt etmedi 
finl bildirmektedirler. 

Madrit 22 ( A. A.)" - Alnrez 
Del Vayo, burada söylediği bir nu 
tukta 9imdiki vaziyet izah ettikten 
sonra birlik lehinde bir müracaat yap 
lll•t ve galip ıelmek için tek ~rtini\l 
elıem oldulunu, zaferin güç elde edi 
leceğin\, ~ clevuı ettiği mü4det 
çe iatik~liq mu™'fuaaı ve ffi~ ~m 
olursa aleun yesane mümkün hiiku 
met olan halk c~eai h~ume\ine 
kayıtaız ve ~ız ())arak mUP.heret 
edilmesi lazım olduğunu bildi~i-tir. 

logll tere yeni sllAh 
yapt1rı1or 

Lo~dra, 2~ ( A. A.) - ~pc)]e ga· 
ze\e~U.in bııhriyeye müteall~ ba\ıiı· 
Jer ınuharri~ ~aınaralar İçtima eder 
etmez hükt\metin 50 milyon lir-ya ha 

ı lzmir paraşut kuleS 
iktisat 

dün 
vekilimiz tarafından 
merasimle açıldı 

ı..- n (H\INl) ._ auıım l6...3o 
4' ~~ür ~lılıüi Pl(l,JÜ' lr'"-t•kilil 
tgıq_ töreni tktı•t V oM!i 1.. Celal 
Bayar tvwı~ yapı~~- TiJCnıı 

t~ıtı JW1I ije ""'.,mı1a •Mi ~ulı 
Güleç, ilk fı'rap ivlesinin İzmirdo 
yapılması münaaebe~lt hükiımetimizo 
ve havt kurumuna tzmi~liler namın:. 
teı~kkilr eden söylevini müteakip bay 
Vekil bir söylev verere~ •.&çilmle dcmıt 
tir ~i: 

"Türt hava lsUNJDU bütijn ~\IVVet\ 
ni milletten ve '1illet~ vatanperverli 
i,inden almaktadır. Şimdi açrıı merui 
mini yapmaJrla zevk duyduğumu• bu 

... r mili~ li~"' rittıı.uekte 
da. 
"Hep~ \aUk1I ki, ~\'il~ Utr 

yeni yeni i~rlA "-tniyeto yeni r~ 
fah verici ~tlarla dolu(\ur. B.Un bil 
tün milletler araamda hava meaeleıi o 
dereceye gehnfttlr ~i. milletlerin kıthi 
liyet ölçülerini hava ltlerinde göıter 

dikleri liyakata bakarak anlamak mü:u 
k~. !rf~ttfıaisia medenı saha 

da diğtr hish,ir m~ekett~ _!'! 
ıa&mUI t§in bıva itini tle ""'9"'.. 
zım gelirdi. Cumhur~yet 1ı 
T~rk pva kurumu bu iJi Jiyik 
ehe1'Qi~tle kavradığı iç;ıtdir -~ 
cacrlerile yeni gurur, ne~ YI ..... 

mekt~f. Bu i~f}a hctva k'4r 
şahsiyeti maneviyesini buzu 
hünnetle ıelm~ım. 

S•hliı.,_ için \ııe;yl~ k!Ymetli ~~ 
llir vuüeyi tev4i ettiği için C....-:. 

tih.a~ 4ı\y.ak\f yım. Türle • , 
esasında menkı,ız ~n c;evhe~ IJ 
\titrinde df ıöıtcr,oe~ini aiaırı 
nimle birlikte takdir ve tcbc:l 
nize şüphe yoktur. Türk }\._va J' 
nu~ bu mühim ewr.I açmşk ~r 
na ~tm~ne teıelsk\lrler ~ 
sın hava kurumu dcmekliğiınO 
•nizi rM edorim. 

Celi\ B~r bu törenden "°"~.:J 
~ijltür Mr~ndaki ŞıhhJt ,,pr~ 
aç,,"•ır. lktıaat Ve.k"limiz üıa.ı 
"1JRdJ bı,ıh\f\Wk iiJere Ma"isaY' 

Hi olan yeni inııtat pl'Op'amı itin . ......,,,..._,.--.-.,-T--..,.......------.,,...--
tahk~aı talep edeceğini hıher ver 
mektedir. Pro$.l'an.ını ıu ıure\le teva
zu etmekte olduğu ıöyle~~tedir. 

ket et~ıtir. ____/ 

Çin .. Japon harbind• 
lngilterenin zararı Herbiri 7,500,000 liraya ~I ola· 

cak oları 4 zırhlı, beheri 2,500,000 
liradıuı 7 kravüaör, beheri 300,000 
liradan 6 tahetl~ahir, beheri 300,()00 
liradan l 7 torpito ~uhribi. 

Del\İZ hava kuvvetleri için de ayp
ca 200 yeni tayyare inta edilec.ek\ir. 
Bunl4mn inıumı b\Jhaşıa 111\İra\lık 
direei mütehuep]an, tavıiye etzmı· 
lerdir. 

.,.._nada aaeaua Jaa..a 1aW-- T .. 

nanlılar bugün en zarü ipekli tJbiff\e 
rini siymitlerdl. Her Uç heyetin oyun 
lan ve prkılan her an yeni bir zevk 
ve Jıtytcatı veriyordu. 
:au~ Balıkesiı-li "ey~ ve 

Karadeniz geyçti takip etti. Jilbaaa 
cens kızlarımızın ıeybe~ oyunlan " 
diğer milli danalar ecnebi heyetlerin 
takdir ve hayranhklanıu celbetti. 

laat yediye ıelmlftl. ~Ju bittt 
Pf,kat halk htll datıJmıyordu. ~ 
parlgn ew~cWıi ~~ ıa t~tle 
re kaw ~ol"uran\af P.e:ntıeri al~tlr 
yor, bu suretle oyunlara daha ~ 
dıklannr anlatmak istiyorlardı. Arada 
bir "iıteri.ı,, diye bafıranlar da oluyor 
clu. 

Procram bitmltti. Pesttvat he,et1erl 
arabalarına bindiler. Etraftanm yaya 
olarak ~leylp takip eclınJer arunı 
da lableye indiler. 

Yecli b~ukta kalJran '1l&pllf. -'ciltte 
oJdufu cftai dBRUtte de delu idi. Hep.f 
memleketlerinin üniversite ve ~k 
... ~p muunu ve mtidavbıü ~ ~ 
memleket ıençleri bifbir~e o kadar 
kaynaımrılardı ki, yorıun olrnalanna 
rağmen vapura girince blrblrlerlne el 
pkalın yapmaya batladılar. 

Ortaya çıkan bir Yurotlav ıenci 
g8.rilnll kapı,.or, etrafını çevrellyen 
Tilrk, ltomen, Bulgar, Yunan gençle 
rinden biri cmıuruna, yahut lroJuna w 
ruyor, sonra hepsi birden lklfer "' 
maldamu. vumttan 1anra ı5stıntl a$&n 
'(tndn yibtine delru uıanryor: 

- Ula, Bra clivorlardr. Bu ıenc yll 
~· uıatılan eller arumdatı !wıılal 
nin kendisine vurduğunu bulabiline 
ebe olmaktan çıkıyor, yakalacüiı gen~ 
ebe oluyordu. Birbirlerinin liaanlannı 

bilmiyen gençlerin bu tek heceli QYU1l 

lan köprüye ka!lar allrdü. 
Dokuza docnı ~a misafir heyetler 

aynı intizam içinde otellerine dijndü 
teı-. 

Bugün istirahat edecekler ve yarm 
saat 1 & da lbideye çelenk ı.o,.ealctar 
dır. Çarp.mba geceıi de Kadık8yde 

SD1'YY& bahçesinde oynayacaklaMJr. 
OOnkfi intisaau temin eden mGfettit 

bay Hayri ve hiameti ite adaafirleri 
cülden memnun eden bay SemqJıu ttk 
dlr ettaek yeripde Mr lsarüettir 

• • • 

Uç devlet Japonyaya şiddctb 
bir protesto gönderdiler 

~~ 22 (A,. A.) - lti,mada Caddelere ıimali Çinde~·~ 
~ b.\r k~~ ı~ 11\fı\~mata -1'.io., ismini alacak muhta 
sıöre ~Jilhav. ha~Uhnır.ı.... J"cnı;,, ; ... J.d ... ..a...ı •• •--~1: 1 .. ı.:-.1. 
m'"'le.tınm ımüaü ~·ı- hır ~uçu~ afi§ler yapıttmlm11tır.. Jtlf!. 
milyon iıterline yükae\l't'e.kt~r. Tı Cakuyo Japon takvıy~~ 
oer~n gör~üiü ~ ~ın ftmek melde berdev~. Hali tW' 
im~n8'f.ıcl\t. ~ _Hopeidckı ~evc:u ..ıi 
Şanghayda ~ ve 1""' bın qiyı ıeçmektedır. . ~ 

Şanghay 22 (A. A.) - Soıhay Bi!. Japon ~en~~~n. bil~ 
cephesinde cumarteai ıünü •~! ne gore ~Mi. iki Ç"1 . _.11. 

Japon deniz toplan Çin mevzılennı M.nç\lkoy~ doF'U, ılerlem~~ 
fiddetle hom~n etmiıleıdir. YENİ JAPO KUVVE1V' J 

aaat 20,30 da Japo nkonaoloahane G&IJYOR Cl't 
nht tam arkumda ticJdetli biı yan ~F•Y, 22 ( A. A.) - ıf!" .:J 
wm çılun11m. uevı a)aumm bildirdiğiıa• ...,.., 

Şanghay 22 (A. A.)' - Şansrha:v. ~ ~iıili\rt hir.1'uvvet Japo~l 
dqi Çin Utnllmi lwar-14lundan bildi ~ t~viye ~~ ~~e J(~ f 
rildijne ıöre fQrtnoe -.daamdan ge Jıp~ .. h•'! g~ı!ennın .d~ tJ 
ltn 34 j,poq hom.,_rdunan tayy,ı e 1~4"'11 Tıffllçın e pl"1fC11• 1,_r 
_. Nanlün. Nanpnı ve YMllçel\ ~ze Japon kıtaatı nakletmekte 0 

rind~ uçmutlardır. ç• gemilerin Ç~y.ang a.J/I 

Ta~ler-1\ ikisi tlütürühnüs, d~~ta ve bir ihr~ 119~~ 
diierleri ~leri kal~Jı ~in makta olduklan terlt etJP~~ 
Peııo~a inn\• .. ~~tjı\de kal J~fQ LA1' BİR ŞEHiR ~ · 
mıılarcJıi.. Tokyo, 22 (A. A.) - Tın 

JaPQn •YYWeçi)er\ tayyarelerini bil<liriliYor: . 
ltizzat tahrip e~tlerdir. ltpq!\\«r, Tiept~ıiID:ı J.~ .• ~__:.;,i 

Tyençin 2l (A. 1\.) - Japonlar, hAtı cep~\Plcla Çın~ 1'aar"'..::.. 
Çinlilerle Pe%in, Hot\~ov ~ry~lu iaci Çi~ fı~aaı hakay19ıncı.o 
boyunca y&pRllf elduklaPI ~ günliik ınekte(fır]er. ~--' 
muhare~,n IQtUI Po.kini4' çe;nubi Japonlar Çihlipuyu lffft'! 
garbiıinde Liangaiangm garbincleki indir. Japon krtpb Ul\I'~~ 
tepeleri lu-1 t~rdir! ley\n tiddetli bir yojmlU' ~ 

Toky0-!2 (A. A.) - Mogol ıiiva r~r \laoltnlı,br. 
filcrinden tııi.irMrp ~ir müfreze Ja 
f>C!n tayyarelennin 'himayesinde ola 
rak dün Man'iurn ~ huc!ııd mm 
talcaamda iki bia Cin aivuilİllİ ıeri 
püıkürtmÜftÜr. Kuangtungdaki Ja . "foo~>:o 22 ÇA. ~}.- 0~ pqn eıcluau ~"'1DQI emniyeti Bırliiiı\in yenı ~lçı~ı TokY ~J 
pi muhafaza etmek üzere Çin krtala gelm~. pzetecilenn •~ ~ 
rııu ~ tar•~•• Mr ver ruz ~1~'1 faka~ Sovye~odr1ı1 
tfjğini bildirmi§tir. Çin ıhıtli~daki ha!tı. pıııı~...JJ 

Yme fiddetli bir hlup h.h1ebn«:k ııtememıf~~· _...i• 1ı'rıl . ı rtber '1çİ. 111arepl Bluh ... :- ıo" 
. ~~~hay 22 (A. A.) -Pekın~en MOKo1İltNu pyu.t etnıell. il• 

\,ildinlıyof: mel bulupdujunu tey!t 8~ •f' 
Pekin - Hankeou demiryolu üze 1 ı kili p 

rinde Lianı~.. RUn~kum~. ~ı nılll:& ba,ve k 

~-~ mühim muhaNheleN sırıtıl JllaJD gldOO~Uıt ~ 
Mtftir. Japenlar..,,... ha1aR eWuk soJ',JI. 
lanm .aylüyorlar. Lontf~ n (A. A.)- ~,_ 

DüfllW'Ql mulaavemetine ve arazi fere~ B. Chamlttrl8İI!~~ 
nill anıetmekte eLıluiu miifküllta IGPalaarda B. Muee~~;., 
rafwnea Wr Japon müfr...ı. ıniltea mesbda mallı.mel eldll8~d1ı 
lüp ıa.nuzlarla Naakeeu lNfttalca vermekteclir. bWli• B 
uncia ilerlemiftir. h.,.ta lapterenia ~~ 

Pekiade intizua hüküm tünnekte IPI~ DıaJameq• ile ~· -
dir. rivayet edilmektedir. 



--- ' -

- Krnli!:c Kri.~tin kimdir? 
- Grnta Garbo ... 

ı~ 

l 

S-KUR 

Esrarengiz 
Şangbay 

Nasıl bir şehirdir? 
... 

-



1-IMWK ~~W.Z 

Pamuk ziraatimiz-' 
de y:enı adımlar 

• 

lskUlp- Çorum arasında 

150 kilometıelik sa
hadan istifade edilecek 

Ankara (Hususi Muhabirimiz
den) - Ziraat Vekaleti pamuk müte
lıaııııı. ı Belçikalı profe1ör Bayu Ana
doluda bir tetkik seyahatma çıkını§
tır. Profesör ilk tetkiklerini Kızılır 
mak ndisinde yapını§ ve Kızıhrmak
tan pamukçuluğumuz bakımından is
tifa<le imkanları aramıstır. 

Öğrendiğimize göre İskilip - Ço
rum arasmda 150 kilometre uzunlu
ğundaki sahanın ırmaktan sulanması 
temin edildiği takdirde memleket 
çok verimli bir pamuk mmtakaııı 
daha kazanmıı olacaktır. Prof eııörün 
yaptığı tetkiklere göre hu ııahanm 
toprağrnı pamuk ekimine f evkalide 
elveri§lidir. 

Bu takdirde ealiadan senede en az 
30 bin halye pamuk istihııal edilece
ği anlaşılmaktadır. Bay Bayu huımııi 
surette getirilen 6 cins pamuk tohu
munun tecrübe edildiği Osmancık de
neme tarlasmı da gezmi~, vaziyetten 
çok memnun olduğunu Vekalete bil
dirmiştir. 

Ankara, (Hususi Muliabirirniz
iıen) -:::-- Ankara yüksek Ziraat ens
titüsünü bu sene bitiren gençlerimiz
den l O kj~ilik hir grup bir müddet
tenheri Macaristanda bulunmaktadır. 
Gençlerimiz Peştenin Dehrecau ziraat 
cnstitü.sii tarafından her sene açılan 
heynelnıilel kur ta huhınmak iizere 
davet eılilnıiJer<lir. Kursa Tür -
kiyeden ha ka daha 36 milletten zira
atçi çağırılını,tır. 

Ziraatçilerimizle birlikte seyahat 
eden Enstitii ;prof esiirlerinden B. Sü
reyya göndenliği mektupta Macaris
tanda çok iyi karşılandıklarını, her 
fırsatta Türkler lıakkmda çok dosta· 
ne tf'zalıiirl"r yapıldığım ve gördükle· 
rinden çok i tif ade ettiklerini bildir
mektedir. 

Debrecaıı EnstitüsU lln sene bizim 
için ııurf'ti . malıııusada hir program 
hazırlamış ,·e kursun bittiği 20 ağus-
tos tarihinden sonra talebelerimizi 
Macaristanın birçok yerlerine gi:itii· 
rüp onlardaki zirai kunlarmı da 
göstereceğini bildinnİ§tİr. 

Bu suretle Avrupanm ziraat salia-
ın<la çok il,.rlf'nıi~ bir memleketi o· 

Jan MacarLtanda kumlmu~ devlet 
çiftlikleri, zirai istihlak merkezleri. 
diğer muhtelif ziraat mmtakalan gc· 
zilmiş ve iı;tif ade edilmiş olacaktır. 

Ziraatçl gençler hu ayın sonuna 
,Joğnı 1\Jacari~tanc1an avrılacaklardır. 
Dönii~te Romanya, Bulğaristan, yolu
nu takin t>df'cf'k ve hu mrmlckelterde 
ele tc:ki!,lrrcle bulunacaklardır. 

Çeltl'< maklnaları hakkın
da hazırlanan b! .. 

izah name 
nkaraı ( ff u;usi Muhabirimiz

den) - Bazı mal sal1iplerinin fahri· 
kacılı~a taalliık eden ,.e pirinç değir 
meni adı ,·erilen pirincin çeltiğini 
ayıklamak, temizlemek, elemek ve be
ya7:latrnak gibi ieleri gören ziraat ma· 
kinelı-rin<len addederek gümrük re,s· 
minden muaf olarak memlekete sok
mak istedikleri görülmüştür. Ziraat 
'ekaleti hn vazivet üzerine tarif eve 
ı:r.hik makineleri.nelen maksadın ~e 
olcluğnnn gii teren bir izahname yap· 
r~r~tır. ~u izahnameyf'! göre çeltik nıa ı 
kın<·lnınılen malmıl harman vanm 
·•ın ''e amımdan tanevi anran Çeltik 
11 ·1-ınan makinPlrri ~n"Jaı;rlacaktır. 

Sicilya ve Çanakkale 
Muaso'in!nln bl .. 

mukayesesi 

fıııh·•m Ra~' ekili B. Mm•olini, Si
ı·ih·aılaki a kcri mane' ralardan fionra 
7.ııbitlere ,·erdiği nutukta, Sicilyanm 
111iirluf aasmclan halıı:eclerken Umumi 
r rarp ""na rnıla Çanakkalenin ~;;~ter 
ıl"~i rı111ka' f'nıeti mi al olarak ileri sii 
ı ih ılemİftir ki: 1 

''Sieilyaya bir hiicum yapılahilece· 
fi Dıtimalini uzak ~öriirnnını. Heri 
,,.. '1mmnf n aptl' Çarakk.ıJ,.nin mtı
r..~· r·•ıl'tini ,.,. ora ·ı :11ınak lıcH~İ\·lc 

itilir de, Jetlerinin ne kadar in~an 
kaybettiklerini. gene de alamadıkta-

Ankara Tiyatro Mektebi 
Nasıl çahşıyor? - Talebenin 
gördüğü dersler· Milli Türk 

Tiyatrosuna doğru ... 
Maarif Vekileti tuafından Ankara 

da teaia edilen tiyatro mektebi memlc 
Jtetimizin büyük bir ihtiyacına cevap 
vermektedir. 

Bizde tiyatro aa.natı oldukça ileri bir 
mazide batlanut olmakla beraber bu 
sanat, timdiye kadar hakiki bir terbi 

ye ve kültür amili seviyesine çıkmamı' 
tı. Mesela, eski devirde ne halk bu sa 
natı bir eğlenceden baıka bir §eY ola 

rak ta.nımııtır, ne de münevverler 11nı 

fı onun yüksek terbiye kıymetini tak 
dir etmiılerdir. 

Her milletin tiyatro sanatı musiki ile 

tiyatro edebiyatını bir arada toplar ve 

bu yUzden, bu milletin milletler arası 

sanata olan en büyük yardımını temsil 

eder. 

derecede bir tesirleri olan birçok garp 

devletleri bu üatünliiıklerini tiyatro sa 

natlarınm inkipfına borçludurlar. M: 

sel!, Shakespeare (Şekspir) siz bir İn 

giltere, Moliere (Molyer) siz bir Fran 
sa, Göthe (Göte) siz bir Almanya düşü 

nülemer. Coğrafi vaziyeti ve halkı ile 

garp dünyasının ayn görünen §U §İmal 

memleketleri de Avrupa medeniyetinde 
İbsen, Strindberg, Björnaon ite tiyatro 
muharrirleri ile temsil edilirler. 

Bizzat Atatürk birçok defa ve bU 
hana cumhuriyetin onuncu yıldönünıü 

müna;ebetile güzel sanatların Türk mil 

leti için olan ehemmiyetini çok güz:l 

bir tekilde anlatarak bize yol göster 

mittir. Bunun içindir ki, Ankara tiyat 

ro mektebi bu sahada atılan ilk mühim 

adımı tepciJ etmektedir ve yeni başla 

yan bu aanatm inkiıafında büyük bir 
rol oynayacak mahiyettedir. 

Batvekilimiz İsmet İnönü bu yeni 
müesseseden ne beklediğimizi çok iyi 
bir tekilde işaret etmiştir. Bu müesse 

se şimdiye ka.dar memleketimizde biraz 

ihmal edilmit olan tiyatro sanatını bi 

zf m baflıca kültür kollanınızdan biri 

haline geirmesi ve bize saf ve ince bfr 

lisan vermeğe yaraması beklenmekte 
dir. 

Ankaradaki yeni mektep apğı yulta 

rı tiyatro sanatımızın teıkilit merke?i 

ni yaratarak ve daima onun ocağr kal:ı 

rak memlekete aktör, rejisör ve bu .3;'1 

natrn inkiıafına lazım olan tiyatro m•ı 
harrirleri yetiştirecektir. 

Mektep, tiyatro sanatı üzerinde bir 
araştırma mi,\essesni vazifelerini d! 

üzerinde bulunduracak ve yalnız i.ıti 

datlann imtihan edildiği bir yer olmak 
la kalmayıp memleketin muhtelif şehir 

!erindeki tivatroların ihtivact olac3~ 

bütiin &anatkirlarrn veri olaı-'lkhr. 

Tiyatro mektebinde temsil edilece~ 

rmı hala hatırlar. Fakat. Sicilyaya bir 
Jıiil'ttrll YBJHlllla"I İnıkanfllJ <Ja lama· 
ıııf'n akılclıııı c:rkarnıaıııalulır. Siril~ a. 
herhangi hir ha,füe~ ~ lı.arı:ı lıazırlau
mı§ bulunmalıdır." 

dersleri Ercümend Eliremin, telalruz 
dersleri de aktör ve ses mütehassısı 
olan Herbct Kuchenbuch (Kuhenbuh) 
un idaresi altındadır. 

Opera talebesi bu derslerin bir kıs 

mınr takip etmekte, ve bundan ba$ka 
piyano ve şarkı (Chant: Şan) dersİeti 
görmektedir. Mektebin bütün talebesi 

gerek komedi, gerek opera talebesi 

Dalcroze mektebi profesörlerinden mü 

tehassıs bayan Adlerin verdiği bir mi 

1 mile cimnastik derslerinden istifade c::li 
yorlar. 

eserleri garp tiyatro edebiyatının ıa~ 

eaerlerinin tercümesi teşkil edecek ve 

evvelce sahnemiz için yazılnuı veya 
tercüme edilmi§ cacrler tekrarlanacak. 

Bu tetebbüsUn hususile tiyatro sana 
tınuz ve dolayısile kültür ve edebiyat 
hayatımız için olan ehemmiyeti ortada 
dır. Şekspirin eserlerinin iyi bir tercü 
mesinden sonra Alman tiyatro sanatı 
run aldığı hm hatırlamalıyız. Göthenin 
Veimar (Vaymar) da Alman tiyatrosu 
liesabma yarattığı rol gibi bir rolün ya 
ratılmasını bizim yeni mektebimizde 
bekliyor. Bu mektep "milli tiyatro., ve 
"milli opera,, için esas olacaktır. Bu iki 
müessesede yakiında Ankarada inıa erli 
lecektir. ' 

Tiyatro mektebinde tahsil mü.ddetf, 
komedi kısmı için üç sene, opera kısmı 
iç.in de beş senedir. Bugün mektepte 
16 komedi talebesi, 12 de opera tale~e 
si vardır. 

Bugün Ankara mektebini profesör 
Cari Ebert (Kari Ebert) idare ediyor. 
Carl Ebert Bertin operasında rejisör 
tük etmiş. Franfurd dram mektehini kıır 
mus olan Avrupanın' tiyatrcı sanatıncb 
en tanınmııı simalardan birid:r. 

Bircok Avrupa memleketlerinin ~;. 

nat havatınr yak•ndan tanıvan bu !<ıv 

metli rniitehassıs Ankara mektebi için. 
bu~ünkü tiy:ıtro s2natmın e•ı ;.,j ıım•l,. 
leri üu:r:.,e 1"'nt1mııs bir t;ıhs:ı progn 

m• h:ı7.ırl::ımı~trr. 

Kurduğu teşkilatın ıım•ımi faaliy:ti 
ni h::rzat ve tam üc :ıv mıı~vene etmek 
le kalmayan ororesör Ebert mimik 
dersleri. ameli tivatro sa:natr dersleri 
de vermiııtir. Bu~ün dersler onun çh: 
dii?:i plan üzerinden yaprlryor. 

M ,.ktehin nrt"\O'rıtrmnr'lıı nazari ve 
umumr clt-rsler buluıırrı;ıktadır. Runla 
rrn arasında sanat tarihi. ed~bivat tari 
hi. odebiyat, na1~ri mimik. Türkçe. l"C 

nehi rHli, musilç_i. cı.es. cimn;ı<:tik . dans 
VI" l"<:!cr:rn c'"ro1•rİnİ s~mıhiJiri7.. 

N,,,.:1ri "':""ik ve t"l~ffu:>: r'lerıılni. 

hhtıl-ınl ~ehir ti•·~•r!'lıt\1rııın dd~er1i re 
jiıörü Ertuğrul Muhıinin, edebiy~t 

Mektebi Ankara musiki muaUim mel< 
tebi ile beraber B. Rauf idare etmekte 
dir. Tiyatro mektebi talebesi sahne v-: 

Başvekilimiz İsmet İnönü ve Maarif 
Vekilimiz Saffet Arıkan geçenlerde 
mektebe yaptıkları bir ziyaretlerin1e 
bu yeni müessesenin canlılıkla ve ye 
ni Türkiyenin tiyatro sanatının iatikba 

line dair ümit verici bir şekilde çalış 

malarından memnun kalmışlardır. 

(La Turquie Kamaliste) 

Polis bilmecesi 
-------------------- , 

Kim telefon etti 
Karagolda koıni::cr, ıneıtı11rl 

oru}or: 
- Kim telefon etti acaba?• 
- 1\folıakkak quçludur. 
- .i~in eh, İn?. r1' 
- Bılı)·orımnıız ki ha' dudl• . . 'ıı 

-.ahalı kaçmlıklan cocııklar JÇI 
1 J..30 da telefon edllhor. Ye ]l:K 
lira fidyei nccaı İı-tt>ı;irnr. JI•Y 
rm telf'fon edeceklerini tahrıtİll 
'e merkezdeki telefon hattını b 
hağlımır~hrn. Telefon edince B~ 
nereden telefon eclildi"ini öğre r: 

''Telefon edilen yerde yüı 
in an ·var. Bunlar toplanını~lal'• 
yıldöniimiinii tesid cdh·or)ar. 

•
1
fa·deki hizmctı;i de ad~ 

saatta telefon ettiğini giinnÜ§· ~ 

sonrada kim enin hir yere ~ 
etmediğini söyleyor. Diğer 

bulduğum parmak izleri de bo0° 
pat ediyor. Telefonun ü:r.:erİl'dt 
parmak izlerinden ba:ka hiç .bİ' 
mak izi yoktu. 

- Hizmetçi}; çagırm. 
Komiser telef onu göster~ 

mctçiye soruyor: il' 
- Bu adam saat 14.30 da t 

etti mi hiç hir yere; ...... ' 
Aflam Heri atılıyor: .:i 
- Telefon ettim, kız k"ardtY 
Hizmetçi: 
- Evet diyor, aat 14.30 dı 

fon etli. Ondap sonra kimse tel 
elini süm1ecli. f 

- Pek iJı'.i, gidiniz. '(me,"1l~ 
ııcrck) iz <le gidiniz. Ma unı ol 
nııza kanaat getirdim. dll 

Koıııi er onra adamlarına 
yor: 

- Sıı~lunun kiın olduğunıı ~ 
yorum ama. lıer lıaldP hu acla~ 

Komi er hu hiikınii ne' e is 
ii) lcıııekte<lir?.. • 

Cevap 
Pol i ıııernurıı koıııi,;ne, t~ ~ 

jl-tı<l-intl" .,1 .... - ----n~.ıa~ 
nderındm naşka l1iç llir pVfltP:" 1 
olmadığını öyleyor ... Demek ~ # 
ılım e" el telefon f'clen lıirLİ P: ( 
izlerini ka)hetmek İçin, ıe ;of 
dikkatlice ilmi~, o uretle. ttlt 

1 
üzerinde hiç hir pnnnak izi k~1~ ci' 
Kendi inden §Üplıe edilen Jlcifltıl1 
dam i .. e telefonu ondan onrıı ttl~# 
telefonun üzerinde de yalıttı 
pam1ak izleri kalmı.,tır. :._./ 
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Rahibe 
Şöhret, ümit ettiği kadar insana 

, çabuk gelmiyor 
~ ....... ____ __ 
Açlık ve sefalet günlerinden 

.,, sonra parlak bir hayatın 

hakiki hikiyesi 
f' 

•tar~nbs.anın bir ucunda, Alsasm 
d "'ırk··. la o~dtı O§esı o n Hagenoda 
~rı t~j· .Be.§ Yafına. geldiğim za-
ltrda hırnın beni ailemden uzak
akfarnYa§atacağmı anlıyordum. Bir 
diya ayna. kal§ısma geçmif kome
hire ~unu?u ~aklit. e~erken birden 
~ döğd~ın ıçenye gırdı. Beni güzel
~a ukten sonra aç susuz yata· 
~ttı y~~rdı. Fakat bende aktrisliğe 
ile~~ etli bir arzu vardı. Buna 
di. il .rn. ne de annem razı degıy"ller 

oenı .. d f 
~oktu. 7._ rnu a aa edecek kimse de 
~tı rı h<ıten be§ Yafında bir çocu
~ ete kak~ı vardı ki bunu müda-

Do ~e ~ du,ünülsün ~ 
'tır g ugum memlekette bir ma
~\ık) va ... dı. Oradaki kadm rahipler 
!tıedj •. ara ders velfrlerdi. Benim ko
it -· .•a arf t' ) 
~ iki .. ıs ı o maya çalıftığım ~ün 

bam kızdı ve artık benimle alikRdar 
olmayacağını bildirdi. Annem hem 
mükedder oluyor, hem de daha mer-
hametli davranmr.!c istiyordu. Bu
nun için iki tarafı da memnun ede
r~k bir hal çaresi bul~aya ~httı. 
Care bu idi: fngilizceyı ta~sıl et· 
mek için Jstrazburga göndenlecek· 
tim. 

Ben bundan çok memnun olmuı 
tum. Çünkü ilk defa olarak talihi~i 
tecrübe etmek serbestisini elde edı
yordum. Fakat bu talih de benimle 
alav ediyordu. 

O zaman daha güzel değildim. 
lstrazburg da ailemin dostları bana 
;'lrıdrlı:tr. Büyük tiyatroya götürdü
ler. O sıralarda oradan geçen bir 
trup Gunonun F aüstini oynuyor· 
du. 

kuz yüz frank kazanıyordum. Mon· 
teny caddesindeki küçük sahne ba· 
na §Öhret ve servet temin edecek 
miydi~ Bunu bilmiyordum. Yalnız 
bildiğim bir §ey varsa aç kalmıyor, 
yatacak yer buluyor ve yafıyordum. 
"Ay mehtabında,. eserini öyle bir 
muvaffakiyetle oynadım ki faal hn· 
yatımın zincrinin ilk halkasını bu 
tetkil etti. 

Bundan sonra bir sıra eserlerde 
rol aldım. Artık tenkitler ba,ladı. 
Bu tenkitler beni meçhul olmaktan 
kurtardı. Artık muvaffakiyetleri te· 
min etmek lazım geliyordu. 

• 
'· 

.. 

t\ıtarak hun sonra annem elimden 
~· bu ~ rnan~sbra götürdii. Bu-
oktı~ nt - Fılomeo manastırma 

~l'lıllrıf se~e devam edecektim. ilk 
~U§t~r a Tl'lnm leyli, sonra nehari 
'd:_t Yı] ?1: Bununla SeraÖcr l>u do· 

Virleri ıJınde hayatımın en mesut 
Aıllah e. vardı. 

r,,, ajJ evınde bulunduğum zaman 
tı?ıı ~ ern ~esu]iyetten kurtuldukla· 

Konservatuvarda bir adam l>eni 
bekliyordu. Benim heveslerimde sa· 
bit olup olmadığımı anlayıp, bir ka
rar verecekti. Bu adam timdi ölmüı 
bulunan G. Ropartzdi ki o zamanlar 
bana ilk aefa olarak emniyet telkin 
eden fahıstı. O da benim gibi tiyatro 
ve musikiyi heyecanla seviyordu. 

Komedi- Fransez trupunun üç ay 
müddetle Fransanın cenubunda yap 
tığı bir açık hava turnasine dahil ol
dum. Döndüğüm zaman yeni antren 
manlara batladım. Haftada bir defa 
komedi Monden de bir piyes veriyor, 
büyük kadın rolJerinde muvaffaki
yet kazanıyordum. Sekiz ay içinde 
yirmi üç piyeste oynadım. 

Bundan aonra cLJıa birçok eserle· 
n temiil etllm. iliiyet bu yarım 
talihimi tamamlayacak olan Şanze· 
lize komedisinde Lamatgnıı piyesin
de rol aldım. 

ismine Jayik gö'recek bir insan bula· 
mayan kalbim, mütemadiyen kula 
ğıma fıslıyor: "Batıldan batıl, her 
şey batıldır.,, Zavallı kalbim .delilik· 
lerle dolmu.1tu. Zpval4 kalbim her 
tarafından, batacak bir gemi gibi su 
alıoyrdu • 

eroik oyunu için Jak f~ydere tavsi. 
ye etti. Güzel balıkçı rolünü öyle 
bir yarattım ki yirmi bin frank 
aldım . Bu defa da kurtulmuı oluyor 
dum. AJlahm hakkı vardı. Manasbr 
bana hiçbir ıey temin edemiyecekti. 
Bu kazandığım para çalışmama yar 
dım etti. Çok güzel bir sesim oldu 
ğunu söyliyorlardı. Bayan Margerit 
isminde bir hoca tuttum. Fasılasız 
çalışıyordum. Tiyatro beni istemi 
yor, sinema tanımıyordu. Belki mü 
zik aayesinde kurtulacaktım. 

Ben yalnız ona itimat ediyordum. 
Komedi Monden beni pek' yor

muftu. Her hafta. y~ni bir eser için 
hazırlanıyordum. SıNhatim gittikçe 
bozuluyordu. Bunun neticesi olarak 
zatüccenbe yakalandım. Bet param 
yoktu. 

Manutırdaki hayatnn 
l 934 yılı 16 haziranında Liyon 

yakınında Venisiyödeki Notr Dam 
des apotr manastmna girdim, Ora 
da devam eden on sekiz aylık bir 
müddet i~inde intizam ve itaatın 
ne demek olduğunu öğrendim. Bu 

}l ~nedıyordu. 
J\~ Cl'hın • • 
-~ ~tı ı~ın tiyatroya veyahut bu· 

Beni çalıtmaya sevketti. Konserva· 
tuvar imtihanları zamanında benim 

tllaaktr.~H Yerlere gitmek katiyen 
llaabarn atta daha garibi, mesela 

t~lrtıis tza bir Alman cambazları 
l'tıiı, ~meydana büyük çadınnı dik 
~. h vuJlar]a sokak sokak dola· 
~lkı Jr tarafı gürültüye boğarak 

de İftİrak etmekliğimi ısrar ile terik 
ediyordu. imtihana girdim ve Bata· 
yın Tandresiiıden oynadığımız bir 
sahnede komedi için birinci :nüka
fatı aldım ve ayrıca bir ikinci müka· 
fat daha kazandım. 

'4ll avet d ~ çıktı e en yaygaracılar mey-
~ ~~ rnı, beni elimden tutar, 
~lclara ·~~?.k~~rdan ıüriikliyerek 
~il goturur, bu sesleri duymak 

.t.lck b;Ydan bırakmazlardı. 
J:81etiın flnıa bir odaya kapanrr, 
13.~illler ku çalıımaya ve bir takım 

Bunun üzerine Ropartz aileme 
yazdığı bir mektupta benim irin ha
yat demek ~lan bir mesleği takip et
mekten hem meneylemenin bir cina 
yet olacağını bildirdi, Babam bun
ları dinlemek bile istemiyordu. O· 
nun kanında tarihçilere ve kome
dicilere karşı müthiş bir kin vardı. 
Annem yine imdadıma yetiıti. O 
da her ne kadar bu mesle~ istemi· 
>:orsa da ~ni seviyordu. Bana ·pa
rıse git, iki sene orada kal. Her ay 
Si\n~ ~ekiz yüz frank gönderirim. 
Bu ıkı sene içinde fikrini deği,tirmez 

Uyiik h r?'1aya mecbur olurdum. 
L"rı}'~ ar~·'" .. ortalarında idik. Al· 
.. ~. Aiaa ~~kum süren büyük kıt
~) ~. 8 uzerine de bütün ağırlr 
N'· lıc }''Yordu. Ailem şaırrml§tı. Be 
~~Ye:~caklarını bilemivorlardı. 
;"t . Eı· ara ormanda bulunan 
tıltr. •zabct manaatınna götür 

ı. t\tleıun-•- . 
• •wtiitar 'Cll: ıatemiyordum. 

ili ltıarıa eke İrnzalandıktan sonra be 
t?t\irdi.il •tırdan aldılar. kasabamıza 
«lıt-1. er. Fakat bu k ·· d"' ı•qc ,_.. pe az sur u. 
·~ti : J un ıonra Nansideki Sent -
~idi.im. K~aküle manaıtırma götü 
~ktu ki nuı":'a fiyvem o kadar 
~t ... rı .. Nansı manastırı ıslah et· 
b"' uın·d· . 

~ ~rıi V 1 ını kesti. 
~·" • lu·eraay~ yolJadılar. Orada 

de dü 1
1 enstıtüsü ıiyvemi tama· 

(\_ le tecekt' 
'"'il be ı. 

~ ge,..; ·' Yaşında büyük bir buh· 
~ ~·rıyord 
~ek hiçb· um. Buna mukabele 

s~n artık benden bi; ıey bekleme,, 
dıye ya.zıyordu. 

Paıüte hürriyet 
Parste gecirdifim ilk yıl pek sr

kıntılı oldu. Korkak ve srkmhlr Yat• 
yordum. Nihayet Fedrin bir sahnesi· 
ni oynayarak büyük bir muvalfaki· 
yet kazandrm. Bu, ümidimin fevkin 

de idi. Bu sırada tutulduğum ani ve 
müthiş bir apandisit krizi üzerine 
ailemin yanma gitmek mecburiye-
tinde kaldrm. Onlan yine aynı halde 
buldum. Katiyen fikirlerinden dön-
m~rni§ler: fakat artık if itten geç· 
ti. Küçüklüiümü geçirdiğim orman
da altı haftalık nekahat devremi bi· 
tirdim. 

Artistler birliği bana iki bin frank 
verdi. ryekahatimi dağda geçirdim. 
Hastalıgnn zamanında beni madam 
L... isminde çok değerli bir kadın 
yanına almı§tı. 

Nekahat devrini geçirdikten son· 
ra yeniden i~ aramaya koyuldum 
Ve iki defa fırsatı kaçırdım. Beı pa~ 
ram yoktu, açlıktan ölüyordum. Ni· 
hayet Sa§a Gitri operetinde birinci 
Florestan rolünü aldım. Bu pek 
ehemmiyetli bir işti. &kiz hafta sii· 
ren provalarda kremalı kahve ile 
geçindim. Spn günde Sa,a bana 
verdi*i rol~e çok fazl~ trajik olduğu 
mu soy]edı. Herhangı bir aktörün 
aç kamına nasıl bu kadar trajedi 
zevki duyacağını bir türlü anlamr 
yordu. 

Bir kadın imdada yetifiyor 
lıte bu sırada bir batka kadın 

F ransuaz Rozay imdadıma yetişti. 
Bu kadın hiçbir zaman bana dostluk 
göstermekten geri kalmadı. 

Feyderin o sıralarda ikmal etmekte 
oldufu ''Büyük oyun., da iki rol al-

rası çok yüksek bir bina idi. Etrafın 
daki yüksek duvarlar, içerde tam 
bir ıessizlik vücuda getiriyordu. 
Manastırda seksen kız bulunuyor 
du. Bunlann çoğu köylerden gelmiş 
ti. Knvvetli vücutları, kuvvetli iman 
Jan vardı. Tabii sevklerile ıiddetli 
mücadele ediyor, kollarını en setin 
en nankör maddi hizmetçilikle yoru 
yor1ardı. Yakın bir günde. manas 
tıra girdikleri dakikaya kadar kendi 
}erince meçhul olan bir isimle takdi 
re Jayik birer din kadını olacaklar, 
prkın çürümüf §ehirlerinde yafaya 
caklar, insanlar arasında kaybolacak 
bütün yatayanlardan ayrılmı§ güzel 
sırlı fakat isin!siz bir eser bırak 
caklardır. 

Yazık ki böyle bir hayat için an 
trenmana vücudumun kuvveti kafi 
değildi. Sabahm saat be§inden ak 
fam dokuza kadar bir dakika istira 
hate meydan verilmivordu I iki ay 
sonra hastalandım. Ölüm tehlikesile 

Birkaç ay sonra Süzi Solidora mü 
racaat ettim ve derhal angaje edil 
dim. Bundan birkaç ay evvel ilk 
şarkımı Paris radyo merkezinde söy 
ledim. Sonra Bükreşe giderek Napo 
li, Macar.Romen, Grek vesaire gibi 
on iiç diJden şarkı söyledim. Avde 
timde yeni angajmanlar ve yeni 
muvaffakiyetler de bulundum. 

Kabarelerde tarkı söylemeyi red 
dettiğim için bir orkestra ıefi ile 
kavga etmeye mecbur oldum. Fakat 
neticede muvafakat ettim. 

Ruıondorda bir akfalll 
Henüz Amerikadan bin f ersali', 

Holivuttan daha çok uzakta bulu 
nuyordum. Bir akşam Puasan d'Or 
da şarkı söylüyordum. Beni dinleyen 
ler ve takdir edenler arasında bir 
adam vardı ki ilkin pek çatık olmak 
la beraber beni dinledikçe pek neşe 
leniyordu. Biraz sonra kendisini tak 
dim etti: Bu adam Villiam S. Kapy 
relldi. Amerikada en mühim elmas 
tröstlerinin reisi ve dört büyük rad 
yofonik kumpanyasının şeriki idi. 

Yıldızların tiikenmez bir eski } n 

zinesi olan Avruprsa kadrolarını 
$?Pnişletmek için ~elmiş. fa~at iste 
diğini bulamadığı için dönmek iize 
revdi .. ~. · Bütün 'b·feY öğrenmiş değil· 

ın· Utıcfan .baı diklerim ya§amak ar 
c ~•tim F' 

1
k retti. Vakıa cok çek ul( · a at · . 

teıcıı· . . rztırap çeken hır ço· 
l'\ ısını k k 

~.'"'il •eki Pf" o lav bulur. 
ı... ~rrı be .. ~ Yafına geldiğim zaman 
'""41 cı.·· .. ı evi d" 
" ,.ore 'k· en ırmek istedi. 0-

e ~·-· ı ı asır] k b. tı' 1(1,. n ı· ı ır ananenin 

ikinci senem de birincisi gibi idi. 
Ça]ıfryordum. Fakat bu defa traje
dide ikinci mükafah kaybettim. Ro 
Jiim, bana göre pek airrdı. Fakat 
komedide yine birinci idim. Annem 
Rv1ık1amnı göndermemeye ba~Ja~. 
Simdi l'lliJem tarafmdan terkedılmtf 
bir vaziyete düıtüm. LAkin ne de ol
sa bnTtdan vılacak değiMim. 

dım ve bunun mukabili olarak elime 
bet yüz frank geçti. Artık kurtul· 
muştum. Sefaletimi o kadar gizli tut 
tuium halde F auıoi de bunu kim bi· 
lir nasıl keıfetmif, beni himaye et
miı olan kadınla birlikte Nonnandi· 
yaya Tur Vil la Riviyerdeki mali
kanelerine götürdüler. Orada mesut 
ve kaygısız günler gecirdim. 

Avdet edince yine bir tiyatrodan 
ötekine gitmek. İf aramak sıkmtr 
larma diiştüm. Nihayet b !f on ~ra 
kazanabilmek için Miı~I tiyatrosun· 
da Parol d'onör piyesinde manasız 
bir rol almak mecburiyetinde hulun 
dum. Bqka ne yapabilirdim. Sev
diğim adam benimle alay ediyordu. 
Bunu da bilmivor değildim. Dostla
rım yok, efendilerim yok, ailem yok. 
be§ param yok. Şimdiye bdar beni 

karşılaımış dokuz ay süren bir has 
talık. Allahın benden fedakarlık 
istemediğini öğretti. Talihim yine 
tiyatroya dönmekliğimi emrediyor 
du. Fakat ben bütün kuvvetimle 
buna mukavemet etmek istedim, 
olmaclr. 1935 yılı ıubatının onuncu 
günü müzmin bir kara ciğer hastalı 
ğı manaatrn terketmeme sebep oldu. 

Nasıl oldulunu bilmiyorum. Be 
nim tekrar hayata atıldığım havaöisi 
duyuluverdi. Bir muHbir izimi keşfet 
ti. Ertesi günü gazetele.rde resmim 
çıktı. Fakat benim tekrar meydana 
akııım büyiik gazetelerde bir reza 
Jet gibi gösterildi. Bu gazeteler mut 
laka mesleğimi mahvetmek istiyor 
]ardı. 

-Beni, Şu~rtin Sf'!ren11dını ıöyler 
ken dinlemiş, sesisi pek radyojenik 
bulmuş. Altı ay için Vivanalı 11an 
töz dive Anşı?aje etti. Bir taraftan 
Nuvo Bronad' i bii •ük kabareleri, 
bir taraf tan da radyo yıldızı olacak 
tım . 

ın ı.._ -. es ın bir aı·ı d L - ı·v• 
~" ~lfll gib· e ereoey ıgı-
~~ "egane 

1 1 asri bir kız için bula 
'çık oL.~d;a~bundan bqka bir 
~ açı"'· un bu teklifini 

aa reddettim. T abü ba-

Birkaç hafta 90nra Şam - ~e 
stüdyosunun direktörü olan Kamıl 
Komey beni anıaje etti. Ayda do· 

Bir tek artist felaketimi anladı . Bu 
evvelce beni himaye etmiş olan 
F ranıua.z Rozaydı. Beni Kemıea 

Alacağım ücret masallardakine 
benziyordu. Hemen o aktam bir ma 
aanrn kenarında boyaların saçtığı 
kmnızı ve altın ziyaların titremeleri 

(Sonu: 11 inci MIY}lada)J/ · 
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"0, benim 
kendisile 

oğlumdur ve ben 
iftihar ederim ! ,, 

Çamlıkta kurulan pıuudcı 
öldiiriilen Klayd Baroııla meı 
resi Bonni Parkcrin öldiiriil· 
düklerini, Gibslancla dönen 
Frank llamcr, oradan tele
fonla llansıvile, <lo.~tıı T.,iy 
Saymc11sc, bildiriyor, gflyeı 

,_. b. l ''S ·k· saKın ır ses c aymcns, ı r 
sini de bu sabah tepeledik!'' 
di.yor. 

ihtiyar Saymens ce, sakin bir 
ıesle, ıu cevabı verdi: 

" D ·11· • ,.,_. ·~'-" Corı ı ıngcnn ,;arm:gan. ına 
gelen Lester Gilfü ve kansı 

- Senin onları er, geç ele ıe-
çireceiini biliyordum! Bu arada Klayda Barrovun mail 

Bu konuımayı müteakip, Frank keme huzurundaki hal ve hareketi,l 
Hamer, Ostin polis tefine de key· dikkat ve alaka u~. Yqayıtı 
fiyeti ;bildirdi ve polis §efİ de, ha· kanL bir seyir takip eden ve kanlı 
&ıri derhal V qingtona ulattırdı. bir sonla biten haydut oğlu için dö 

diği tey! 
Hakim, mahkeme salonunda böy 

le sözler söylenilmesini yakı,ıksız bul 
makla beraber, çehresinde hatlar de 
ği!meden, hafif sesle - ve herhalde 
heyecanını saklayarak - kısaca bir 
karar bildirdi. Şöyle: 

-Mahkemnin mehabetini ihlil 
ettiğinizden dolayı, hakkınızda tayin 
ettiğim cezaya, daha otuz gün hapia 
cezasızanunediyonun! 

Koca salonda çıt yoktu. Demn, 
kadmm sözleri kart11mda hınlanmıt 
olan bir dinleyici, kendi.ini zaptede 
miyerek, bağırdı: 

- Otuz sene! Otuz sene! 
Bu dinleyici, o sözler için otuz gü 

nü az görerek, hırsla birdenbire sene 
hesabına geçiyor ve rakamı da deği9 
tirmiyordu ! V qington zabıta muhitleri, de- vünae, ağlasa, hiç kimle onu ayıpla 

rin bir nefes alarak, rahatlandılar. mıyacaktı. Oilunun encammm böy 
Bu, "Merhametsizce av" ın haki- le olmasmı, elbette istemez, oğluna Bu 1934 senesinin haziran sonu 
katen ehemmiyetli, ehemmiyeti ıu elbette acırdı. Oğlu nasıl bir mahluk na doğru, evvelce "Litl Bohemye 
ıötünniyecek olan ilk muvaff akı- olursa olsun, kendisi, annesiydi. Bir Loc,, otelinden zabıta memurlanm 
yetli vak'asıydı! . anne! atlatıp k!çanlardan Leıter Gillia, Şi 

Binbatı Hamer, bütün Teksas • Faliat, b'al ve lieyfiyetin böyle ol kagoya geldi. 
Cla, memleketi tahammülü gayri inayıp da baml>aşka bir tekilde olu Barmmak İçin yer aram.ağa ne 1\a 
k&bil bir azaptan, bir tethiıten p, hemen herbıi yadopttı! cet? Probukonwı evinde, hepsi için 
kurtaran adam l>ilindi ve alkıılan· OlclUriilen Gangesterin annesi, bi kafi derecede yer buJunuyciida. Con 
dı. Fakat, bu adam, adı etrafında lakiı oğlunun yapbklan ile ovunu Dillinger tarafmdm müstahkem bir 
gürültü, patırdı edilmesinden, ken yor, muğber ve mağrur bir tavırla, mevki, sağlam bir kale haline soku 
disini takdir yollu olsa bile, hiç şöyle diyordu: lan emin evin kapısı, bu çete men 
hotlanmazdı. Derlial somurttu ve - O, benim oğlumdur ve ben, ıuplarmdan bütün pngeıterlere açık 
tekP.Üt olduktan sonra içinde bir liendiıile ifthar ederim! h. Hariçten herkese kapalı olduju ka 

ı"nz·ıva hayatı ıürdüg"ü ıssız evine Bu sözler, gayri insani, liatta ta dar! 
il ha • b. h" •• ··1 Öldürü' "lenler L:---tan ç-':....-•-~ çekildi. mam e yvanı ır ma ıyette gonı • ..._., ıxarııım:a 

Buna rağmen, .kutlulanmaktan dü. ihtimal kötü yazılmıt zabıta ma bile, çete, gene kuvvetini muhafUa 
büsbütün kurtulamadı. Arada b\r ceralan okuya okuya karekteri en de ediyordu. Çetenin "çekirdek,, kısmı 

rinliklerine kadar bOzulmuı, tefessüh ru tefkil edenler, İfte gene bir c:ab al 
kendisini rahatsız ediyorlar, 0 da etmİf telikki olunan bu kadın, bir bnda bulupnuşlardı. Con Dillinıer, 
doğrusu pek öyle nazik davran • noktayı unubnuftu. Bu kab yü~kli Homer von Meter, Con Seys ve ye 
mıyordu. Bilakis, kabalık göıte - annenin oğlu tarafından soğukkanL ralb dünyumm batka iki müme11ili. 
riyor, homur homur homurdanıt • lıkla imha edilen masum 0ğullannm, ve Lester Gillis! · 
la, surat asıyor, başına ütüıenleri kocalarının, kardetlerinin ziyaile kim Merkeze iJtihak eden bu sonuncu 
düpedüz istiskal ediyordu! bilir kaç kadın matem içindeydi. Kim ıu, çete reiıinin neşesi üzerinde ol 

Hele, günün birinde 100 de 100 bilir kaç kadm, onun oilundan, ka madrğım hemen farkına vardı. Evet, 
Amerikanvari bir teklif yapılınca, yıplarmm kanım dava etmİf bulunu Con Dillin~erin canı sılalıvordu. Bu 
adamakıllı hiddetlendi. Kendisi • yordu. itte, Klayd Barrovun "oğlu nun sebebi de malumdu. Elde, avuç 
ne, 1934 te Şikagoda açılan ıer • ile iftihar eden,, annesinin unuttuğu ta para, suyunu çekiyordu! 
giye gelmesi ve orada teşhir edi - veyahut da dii!ünmeğe lüzum görme r t rkn ... ı t'ar.) 
len bir otomobil yanında. dunıp, ~~!!!!!!~ ... ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!.~~~!!!"-!!!!!!~!!!!!""!!~!!!!!!!!!19!!!!!!"!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!! 
para mukabilinde kendisini aey • ''-H••- •-Al.ı •• .,..•---· 
rettirmeıi teklif olunmuştu. Klaycl J'I~ ~"""': 
Barrovla Bonni Parkerin, kurıun .................................. ~······ .... •••••••• .. ······• 

isabetiyle delik deşik olan otomo· M b ı ı • ı 
bilini teıhir .. edere~, eergi!i gezen eyve ve o su arı e 
seyyahlara urpertıler geçırtenler, 
otomobilin bu hale gelmesini mu-

11 ı b • ı 
cip olan hare~eti i~are eden ada: g uz e 1 r yay a 
mı, oraya ~etırmege muvaffak o 
lamadılar. Mütekait binbatı, bu 
teklifi !iddetle reddetti! 

Vurulan çiftin ceestleri, aileleri 
tarafından alınarak Dallasa götü
rüldü ve orada ayrı ayrı yerlerde 
gömüldü. Bonni Parkerin şiirinde 
yazdığı· bir nokta, doğru çıkma· 
mrştı. Beraber can vermişler, fa
kat mezarları yanyana veyahut 
mii~terek kazılmamı~tı ! 

Hükumet bu sefer öldürülenlerin 
akraba ve taallukatını da sigaya çek 
""'"'c iikarannı verdi. Bir çok kiti tev 
kif edildi. 

Bonni Parkerin annesi ve kızkar 
deşi, Klayda Barrovun annesi, kız 
ve erkek kardetleri, bir kayinbiraderi 
le iki baldızı ve başkaca bu iki aile 
nin doıtlanndan kadın, erkek on iki 
kişi, muhakeme edilerek her iki suç 
)uya muavenet ve müzaheret ettikle 
ri kaydile, uzun müddetlerle hapiı ce 
zalanna mahkUm oldular! 

Yazı sessiz sadasız, inli yen Alan 
yanın bu derin sukutunda yayla 
nın amil olduğunu anlamıştım, bu su 
retle bende de yaylayı görmek arzu 1 
su uyandı. 

Yaylaya gitmek içni tek otomobil 
olduğunu söylediler; aradım S?itmiş. I 
Hayvan tedarik ederek yola düıtük. ı 

Alanyayı çeviren yeşi] dağlara ve 

1 
şimole doğru yol aldık. ;f epeköyü 
rienilen mevkiden itibaren biitün vol 
güzergahı çamlarla bezenmiş. Giin 
düz sıcaktan gitmeye imkan olmadı ! 
ğmdan gece gidiyorduk. 

Hafif ri·; ~f\Tlıt çam ağaçlarının 
fışıltısı. ağustos böceklerinin mi.ite . ' 
madi çır, crrlarr ynlculuğumuzun si.i 
kutunun bozuyordu. 

Y nl iizerinde müteaddit yerde 
çok giizel ve soğuk sular var. 

Yirmi sene evvel açılmış Konya 
- Alanya şosası hemen otomobil gi I 
demiyecek vaziyette. Tamir görme 

mi§ olan bu şosanm altı saat ileride 
Taşatan mevkiine kadar uzımdığmı 
söylüyorlar. Yolun bozukluğundan 
Türbennastan ileri otomobil gitmi 
yor. 

Halbuki bu yol açılır ve Alanya
Konya ile irtibat tesis ederse konya 
yetiştirdiği mahsul için Alanya lma 
nı en kısa bir mahreç olacaktır. 

Bunnla beraber yaş sebzeleri için 
bir mahreç bulamayan Alanyalılar 
turfanda sebzelerini bu yol vasıtasile 
nahile sevke imknn bulacak ve Alan 
ya icin iktis:\di bir kalkınma husule 
g~l~cektir. 

Türbennas ya la!-H da gedevet, 
Brnarba§ı mevkii ile ikiye aynlıyor. 
Bu mevkilerde biiyük çınar ağaçlan 

nın g(j]ge,in~ yanılmış tahta baraka 
lardan k<lhveler öniinde halk bütün 
rYİinlerini kağ1t oyunu vr-. sairr: ile ge 
!_İriyorlar. 

Pınarba§I cidden görülecek bir 

' 

Deniz tehlikesi 
YOzme bllmeyeolerl boğulmadan kurts~ 
mak için neden bir ceıplyef kurmayoruı 

A 

Uç gün 
kadın 

su içinde kalan bir 
nasıl kurtarılır? 

Sucla ho~ulanları kurtarma cemi· 
) eti tok c kitl ir. 1 tanhulda huudnn 
yetmi beş yıl önce biiy)P. hir cemi) et 
için te§ehhü ler yapılmış, fakat k11· 
rul amam'~ tır. 

Yetmi~ beş yıl önce Yunan JConso· 
Josu Pahaloğ Ileyheliada<la hir do lıt 
ile denizde yüzerken derine diişıniiş 
ve hayli sn içtikten aonra çıkanlmı~. 
fakat kurtarılamıyarak ölmüştü. 

f şte İstanhulda clenizde boğulan la· 
rı kurtarma için ilk hareket hu vakit 
ha.elamrş: fakat bir ,eey yapılamadan 
hu kadarlıkla kalmı.-tı. 

~ 

Yeryüziinde ilk kurulan flcnizc 
dföıenleri kurtarma cemiyetine gelin· 
ee; l 762 vıhnda Alrnam·anrn Haın
hıırg şc_lırinde denizde h~ğulma tclıli· 
ke8i geçirenlere ne gibi tedavi yapı· 
lacağmr \'e denizde boğulanı diri ve
ya ölii ı;ıkarana ,·erilecek" nıiikaf ata 
ilair hir nizamname yapılmıı;tr. 

)767 de AmStttaam da boğulanla
rı ktır1armali için reıımen il1': r.cm~yel 
yapıldı. "Denizde boğulanları kurtar
nıa cemiyeti'' nin ilki hudur. 

1772 yılında Piya adlı hir Fransıı 
Pariste suda nere.si tıkanaııların teda· 
,·isi itin kolay hir u ul hularak' bir el" 
kendi para ı ile lıastalıane açtı. Üç 
yıl içinde hiiyük mu"aff akıyetler ka
zanan Piyanın u·ulü diğer bütün c·e· 
miyetler taraf rodan 1leğenilecek tat
bik eclilnıeğe haşlann~tr. 

1771 yılında fngilterede lwğulan
lara malı us hiiyük hir Jıastahane açıl
dı, burada tatbik edilen u, ul Ameri· 
ka ,.e Hindistnnda, sonra Avusturya. 
Lehistan ve Rusyada yapıldı~ 

Piya, ParİRte kurduğu lıastaliane· 
sinde 

0

1772 den 1778 yılma kadar 
dört yıl içinde görünü~le yaşadığı far· 
kedilmeyen 935 denizde hoğulandan 
813 ünü lmrtarmağa muvaffak olclu. 

J .. ondradaki cemiyet de he§ yıl için· 
de 2300 denizden klU'tarılanm haya· 
tını kurtarmıştı. 

Felemenkdeki cemiye~ denizdı>ıı 
çıkarılan birini diriltene hir altrn 
madalyon, l\lilan cemiyeti nakden pa· 
rat Hamburg cemiyeti ytiz taler. A
vuaturya cemiyeti he, florin, Pari~ 
r.emiyeti sudan birini çıkarana yirmi 
be§ frank, en yakın karakola götürr.
ne altı frank. T.,ondra, Avmturya, 
Hamhurg cemiyetleri de para miika
f att veriyorlardL 

1850 yılımla Pariste c::mla ho~nlan· 
lara ka111 alınacak tedhir hakkmcla 
uwn lıir talimatname ne~redilmi ti. 
Rn talimatnamrdt- lıerkcst-. sU<la lıo· 
ğulan adama ilk defa yapılarak tecla
vinin ne olara~ı hiJdirilmekteydi. 

yer. 'h'arıl harıl akan dokuz ceşmesi 
var. Çınarların husule getirdiği kesif 
o:ölge altında oturmak ve sık camlık 
larr seyretmek insana büyük bir 
zevk verly6r. 

Yaylıtda iizüm, elma gibi her çe 
şit meyve de mevcut ise de bahçeler 
ve bağlar kı!men metrük bir halde 1 

Alanyalılar yaylalarının yollarını 
yaparlarsa buraya yaylalamak üzere 
hariçten bir c<'k ziyaretçinin gelme!İ 
ni temin ederler. 

Tekin 

Ilirçoli <loftorlnr, <le.nizdeD ' 
lıoğulnm halde knrtnrıldıkta~ 1 

/. 

muayene -onunda ölmü tiir dıye ( 
ıııülen lıirı:ok in anların ölmed~ 
rnülmektc olduklarını ileri sür:Jll 
di. ~ 

Pari devlet kiitiiplıımesi air ~ 
Tilnzyu;;, hir kadın lıakkmda Y-; .,J 
hı'ofÜrı.lc, iiç glin su içinde kalctJJ;, 
sonra (lirilmiş olduğunu, akıd~ 
za ından Dekli dokuz saat •d ~ 
kalan lı ir İ vi~relinin öldü~ii ~ 
da rapor \erilerek papaslar Jı diı' 
chktan sonra hazı tedbirlerle 
tildiğini yazmışlardı. J 

Bu mi aller çokt1.1r, Kurao~ 
bir doktor Kolonya peskop ; 
yeğeni on iiç aat ve fontpeJyei 
versitc i Jlrof ef.Ürii dö Sonj bir 
nm on nal ımdn kalclıktan soll~tl 
dlclik1crini gördüklerini yazt11W'" 
dır. uc.:~:~ 

Bjr~olC dolitorlar, Jm uy~ 
zı ~;;rülmemi~ Jıadiselerden ıı•, / 
hir nclnmm hoğnlmac::ı için yar~ j~ 
~u içinde ka1mac:mm kafi geJdıP 
leri iinnektedirler. j!' 

Rıı yaznna hirkaç satrr ekJr..ıtl~t' 
t~dm: İc:tanbulda 11er ya~ }lirkaÇ ıl 
han wriyonız. Burada kurul~~ 1 
nı yazdıgrm cemiyetler, hugii11 ırl-' 
dern 'a ıtalarJa çabşmaktad bit' 
Bizcle de hö) 1e hir eemiyet ol~ i 
kaç yıırclıla.,m hayatını kurtarl 
mıyız?. . . ,~,J 

~ Niyazı /J 



~ün ordumuz büyük 
hır geçit resmi yaptı 
'ıc ga (Üstyanı: 1 incide)\ tır. Fakat civara §iddetli yağmurlar 
"'e rrı rp. sırtl.:ır::-ıdan itibaren kırmızı yağdığı halde, manevra sahasına yal 
dan ı:vl kuvvetlerin karşılaşmasın nız biraz yağmur serpelemi§tir. 
~l?tnı ~ ıyarak mavinin cekilmesi, Geçit resmi bitip halk dağılınca 
her ik~ının ilerlemesi ve d~ha sonra altmış binden fazla bir kalabalağın 
ha\ca· 1 taraf kolordularının işe müda nasıl bir mahşer teskil edeceğini dü 
"ercy~ Ve Bağlar sırtı mıntakasında şünülebilir. Hakika;en, geçit resmin 
l~rj i~ heden kati neticeli muharebe de~ sonra, bütün o civann §O~la?• 
larr

111 
a ederek tarafeyin kumandan patıka ve köy yollan büyük hır ın 

l';\r] .. n Verdikleri kararları ve bu ka san kalabalıgı- ile dolmu• bazı yerler 
~ .. rın d - d y• a~rl ogru ve yanlış kmmlarını e yollar kapanmıttır. 

t iiı a~ıntş vaziyet ve arazi haritala Y ollarm bu hali ak•"m geç vakte 
.etınd l k da y- • r r tcnk· e an atarak, 1.5 saat süren a r devam etmiş ve bu sevınç 

1 

''tala ıt Yaptı. Orgeneral sözlerini bayram gününün heyecanı geç vakte 
e ki\b:rn

1
. '"tn viiksek manevra kudret kadar devam etmi§tİr. 

1 ' l \' '. }. l k ın .. ıerl h' 1• ~ • ındaki takdirkar ke Türk 
bitarafllğı 

Ma e ıtırdı. 
~titakteşbl. F ahrettinin anlattıklarına 
tıı )'a e eraber bazı noktarm izahı 
ı,._ Pacat;ın .. 1 d' h k. "lll 'ili~ c; T soy f' ı ve are atı baş 
tcttc h .. İ;•ete h--1:>1' cok veciz bir su 
1-l'ı k u asa etti. Muvaffakıyetten do 
,,. . urnand b' l . b . ·•ıısafi l an ve za ıt en te rık ve 
c~ ere teşekkür etti. 

M .ÇJT R~MI BAŞLIYOR 
111 anevral . . k d '?ıtı 6 •. .. ara ıştıra e en kıtalan 

. (lJstya.nı: 1 incide) 

linnıez bir takım akibetleri Je hazır 
lamaktadır. 

İspanyada meşru hiiktlJJıetin ~8J1T 
nna çıkan isi kuvvedere milttefık 
muamel~i yapanlar nihayet konan· 
lığa kareı da sükut ediyorlar. 

~tre h l~Yuk geçit resmini görmek ü 
lren va • lstanbuldan ve buradan. ~tene oktobüslerle daha sabahtan iti Akdrnizdeki korı.ıan. günlerdir bi-
""'t!~ a '". etmeğe baılamııtı. Bu ziııı ka•a<ularonda dolaııyor. Ve ui· 
""• ı;: Reçıt resmini görmeğe on bin lıaı«t lıi•İnı kara<ularımtı içinde cani 

~Uaışı gelmiş bulunuyordu. ta!Oa\'\'url~rından birini tahakkuk et· 
trq yYen k' Tı.1f 1 tiri.yor. --~ıc d va ıtte ıvıaresa Çak Aılta~ orA\~ komutanları Orgeneral Ben hu cürete ~a~ıyorum. Bu top· 
... y iİ.· I'. Sait, izzettin, Genci kur raklar ,., bu kara oularr bir ıey de
~•d··'nrı baıkanı kor"eneral Asım ğildir. Bu topraklarda. bu kara sula· 
"t, d .. tıı:1 • diğer kumand:n ve general rınıla i~lenet·ek cürümler karşı!lmda 
ıı.. "'"et · ı· b ~ahlanan hiddet istiklalini en korkunç 
-.., ~t rıca ı, ecne i h~yetler erka !'>o~ "!eınilitorler, yerli ve eenebi ~artlar içinden td<iP kurtaran bir 
'tı at mümessilleri tribünde hazır nıilletin hassasiyetini . ifade eder . 
. ~- r•rlerini alclrlar. Bu lıa"asiyetin en nfak me.clede, en 
''b; drcami saat on beıte e~ı ve baı.it bir harekette ayaklanması için 
~~, t onan tayyarelerinin ..lia ü rıılıumu~da bili yaıayan birçok imi!· 
;"'! 11~n g 1 ler vardır. ka !ad,· B ayet a çak.tan geçmelerile f stik1i1 llar]jiniJen 'd5nenTer lienüz 

tş1) · u geçiş ~iddetli alkışlarla .• l' andı. -.ılalılarınm numaralarını unutmadık-
~e ~~arelerden sonra piyad l · ları gibi, istiklale karada, havada, 
~ltıla~lactıJar. Her alay ,,an:a~ ~e --uda. ,·elev ima ile bile olsun yan göz
dtı. nıyor ve ıiddetle alkı 1 '3e le 6altılmasrna tahammül edemezler. 

""' § anıyor B d ·· ·· d k. ·11 h" l\tt . ozcaa a onun e ı torpı eme a· 

latdı ~at bölük cephesinde • dıse$i böyle imalardan biridir. 
et \"' b geçıyor T"rk. k J d · ltıiş ·

1 
u suretle manevray · f k 11 ıye arasu arm a yapılan cı-

•ı ı:c .0 an beş fırka ve bir .. a ış. 11~a nayet ı.ade hir geminin batmasmclan 
r cış y suvan ıva 1 h' k l · ~~tkc aptılar. Kahraman} , .P. ya nız ır aç ·maz um in.sanın ho-
tı~ı .. " tı halkın gösterdı'g"'· h ammz sz:e ; .. ı."a .. rJHfon iharet deiildir. Bu tor· 
l an t eyecan ve ·ı k ı· 1 1 11 .. ~ıa alk son haddini buld K nı l'nı ı nu ııc an ıçınde t'İhan sul-
'\ 

18 
u. oca sa , .. 1 1 · d ~·ta~tı~ ~e !aşa seslerile çınlıyordu i'~~nf: .. ra.m a.n ı~ınet ~ en bir milletin 

ij ~'-'li~ ivın~~am ve mükemmeliyeti. ı~•;.~.nıyetıne a111 a te,·cih edilmi~ 
1~it\de"de. ınçliği her türlü takdiri~ 

0 
aT~_ıkr.. f d l;.(: J ı. ur ıye spanya avasmda bita· 

tıi bun':~i heyetler erk"'" • • raf olmayı ciddi ve e~aslt bir prensip 
y Yuk b· anr sıeçıt re.amı l ı · d b"k . . Ot!,.._, ır takdir • • d . ta m e tat ı etmıştır. Ve bu tatbi· 
lıttıtı~·ttı. Piyade fırk ılçın e f seyrkedı kata diirfüt bir karakterle de de,·am 
t;ı . n R • • a arını en ıta · · F k B 

1
. ık· eçışı taki tt. B d f':tnu~tır. a at ozcaada önünde pat· 
1 

1 ala P e ı. un an son ı ·ı 

ı \>i\Jıı Y sahra topçusu v .. . ayan torpı onun namuıııkir Jrnr~ke-
i\ ... _. ~~<:İ• e !UVarı tine kar ı n f'J h. . 7 ')l''"'·' • Y•pblar ve tiddetle alkış e •• ı ır mııkaheledır. 
\·~·ı tından Orkestra şefi ve 

mikıofon 
.ı l ere sonda sıra m t'' 1·· k ı::.. Reld· . o or u uv 
b~ :-.. "~la ı. Bındirilmiı alayın önün 
t tıu k motosiklet böl .. - ·· · rıa Jtıdir"l . ugu geçtı ve 
: , .. 8ontc\ b·' mıt alay takip etti. Da 

vva ındiriJ · ı f ' ı .. :eye kar mı.f ~ ayın tank ve 
ı.. tılc b· fI defı agrr makindi tü 

tıcl· ınd· ·ı 
1
1 

1tilrni . 1!1 mit topçu ve onuda 
r:- ! 13tıhkam kıtalan takip et 

~" '•'-'\·e]· 
1 t" a ıırhl "'~' 'ilk tab I 1 otomobil, daha son 

i::dı. ur an geçti ve şiddetle al 

~lt &on .. , 
Ctı!?!>çu k~rne taburu ve motörlü 
Q;t"t ftF.S~;!}!ri geçiş yaptılar. 

~~ durnu:z nuı,uEN SONRA 
~kon hinlc~n geçit resmini seyre 
'11,t. Un bir h ce halk askerlerimizi 

cyeq •. d Su , n ıçm e alkı§lıyor 

tiı.ha 'tadar le' l l'rle~ Yakınd a a~ıfın ordumuzu 
}>()tef 8 t°luau hn 

1
tormek için ileri geç 

~ 8 1 tribünlerden ta§ın 

"~u.. Cfal F e . 
tı' "\in v:zı f' _k k h Ik tı 0 .. a rn Ü YG ma a ın bu 
il<\ "'1 ~.\indeki ~te ederek, tribünle 
., Ce~~ade Verd· ınd. daha yaklaşması 
~ ,.ıt r ır 1 

i\aıJs esrninden . 
"r"" l'llr:z) di sonra Mare•al 

·•ıtıt l. " Ye h 1 -s 
''J)i ':ıalk da h ? kın hatırını 

Holivutun metbur orke1tra ıefi 
Leopold Stokovıki orke1tra1ını ça 
lıttırırken büyük oparlör bulundu
r~r ve bu ıuretle tabii ıealeri daha 
zıyade güzellendirir. Selin bll 
güzelliği ekran merine akted« 
Bugün Deana Durbin ve Adolf 
Menju ile çevirdiği yüz erkek ve 
bir genç kız musiki filminde bir 
yıldız olmuıtur. Buna ıebeP asri 
makineleri reddetmemesi, bilakis 
yeni icadları kabul ederek ıanat 
ibtiyaçlann intibak etmeaini bilme 
ıidir. Sanatkar ıöyle diyor: 
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Bir ıüvari ıötuı ıGratle geçifor 

Mare§al Fet•zi"Cfı1'rmı7' ile 'diğer liummllanlarımız ııe '(sağdaJ ecnebi kuman<lan1ar o;duyıı sclam1ayorlar 
- G~iı ruminderı iki heyecanlı maıı=ara · .. . 

1 - ' :;.~"~..-("""' ~I J(,r 1 l f 1f l'llı r. , • .. , 

'Ka'liraman meli mcl1çikler geçit h'a1inac ı•c on1m ı 1ı<') c cnnTa scyreılc11 1ıa11i. 

/lfnreMl Frı•zi Çnl:mak harita üzerindr, mancvra1nrın trrıkidirıi yapıyor; '(sağda) l'ugoslav Gcrırl Kıır
May b'.ıkan• Genemi Nediç kahra nıaA kadın ıan·areciıni: Bayan Sabihayı muı•affakiyetlerinden dola)• telr 

· rik ediyor •..• 
~ •• ~,ıı; ...... uı 

Radyo Müsabakamız 
Yarın alflncı noterin huzurile 

' , 

çekiliyor 

-

'l Yı:tı., d' ep bır ağızdan: 
~ b'· ıye ceva · ır. t.ıtün P vermışler ve 

•·· etraf ta akisler yapmıs 
UtQ ~ 
~ rı Rlin ha 

Musikiyi tanzi medebilmek için 
mikrofondan istifade etmeyi he- ı 
nüz yeni öğreniyoruz. lnıan kula
ğının tekimülü kolun hareketin· 
deki tekimüle,' mikroekop yabud 
teleıkopun göze verdiii inkiıaf a 
benzer .. Y ""İ musikiye ba•layan 
biriıi kemandan naııl iıtifadeye 
çalıııyorsa biz de mikrofondan 
aynı tarzda faydalanınahyız. En 
muktedir mualliınlerden derı alan 
biri bile baıit prlaları ancak bi: 
kaç ay ıonra çalmaya baılayabı-
Jir .. Bunun gibi bizim sel ~ü~en: diılerimiz, hatti bunları~ dahılerı Bir çolı oliuyucularımıznı n.ticesiııi merakla bekledikleri rodyo müsahaliuım: yamı :Alıma 
bile senelerden ıonra mıkrofonun . .. .. . . . • . . . . 

• c k b"lı"yetlerini fayd~lı ola· Bmıolun huzuru ile oaal on bır buçukta pzetemız ıdardıııneoınılo çekilecektir. 
en ın e a ı I d. ,. 

Noter ç,,liP, 

~ İfitihn~alık u vk çok ~.rcaktı. Yalı 
•• \>• '- :zak tan gok gÜrültüle 

~ ner ~ · b' sı ır f"ndiş~ almrs cak bir hale getirebilecek er ır. · 

• 
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Dünkü spor hareketleri 

Güreşler 
Bete4iye f cativil komitesi tarat:ınaan 

tertip edilen beynelmilel güret mtiaa'!li. 
kalarına di.ift gece Taksim stadyomuntla 
de\tam edildi. 

Mühim gUre§letden evvel Balkaıı 
şampiyonauna girecek yürcı~Uerin ıe 
çim mUsabakaları yapıt.dt. 

llk olarak Gilnegten Yuıuf - Galata 
saraydan Faik karıllaıtılar. On bcı da 
kikadıı. Yusuf sayı hesabile galip geldi. 

GUneşten Feridunla Nezir güreıtt 

ler. Nezir yeôi dakikada tuşla Feridu 
nu yendi. 
Kwmpaıadan Yahya ile Güneıten 

I 
İrzet .güreşti. On beş dakikada İzzet 
sayı h~sabilc galip geldi 

ikisi de Kasımpaşa klübünden olan 
Talip ile Kadri güreşti On beş dakik·~ 
da Talip puvan hesabile galip geldi 

Güneşten Mehmet Ali ile Kasımpa1a 
dan Kandemir arasındaki gUreg on be§ 
daki.Jca sUrdü Mehmet Ali puvan hesa 
bile galip ilan edildi 

Bunlardan GOnra Kenan ile Kerkei 
nen ringe ~ıktılar. İlk hamleyi Ken:ın 
yaptı ve güzel bir kafa kolla Finlindi 
yalıyı yere vurdu Tuş yapmak için 5a 
I.rııyordu, fakat Finladiyalı güzel bir 
köprü ile tuştan kurtuldu Biraz sonra 
Kenan alta dilştU Bu sefer Kenan Uııt 
üste yaptığı köprU1erle tuştan kurtulu 
yor Finlandiyalı ilk tehlikeyi atlattık 
tan ve Kenanı alta aldıktan sonra çok 
faik güreşti ve dokuz dakika elli sani 
yede Kerkeinen tuşla Kenanı yendi 
ANKARALI AHMET - KULOGLU 

Bir gece evvel Yapra puvan hesabi 
le mağlGp olan Kuloğlu ile Ankaralı 

Ahmet güreşti. Üç dakika on dört aani 
yede Ahmet tuşla galip geldi, 
A H0SEY1N - HAYIM BEYAT 

72 kiloda Ankaralı Hüseyin ile Ha 
yım karşılattı Hüseyin çok faik bir gil 
reşle iki dakika 35 saniyede Hayımın 
azrtını yere getirdi . 

ŞINASl - NORDLING 
79 kiloda Şinasi ile Nordling kar1ı 

laıtı Şinasi mUtemadiyen NordJingin 
kafaııını eziyordu. Nordling birden Şi 
nasinin belini kavrayıp yere vurdu. Ve 
iki dakika 15 aaniyede Şinasiyi tutla 
ycnd. 

ADNAN - RIZIK 
Bir gece evvel Nordlinge iki dakika 

da yenilen Rızık ile bir gece evvel Şi 
nasiyi yenen Adnan güreştiler. Yirmi 
dakika Adnanın hakimiyeti altında 
geçti. Neticede Adnan sayı hesabile 
galip geldi. 

KADIYE - ŞEVKi 
Bir gece evvel Mersinli Ahmede pu 

van hesabile yenilen dünya şampiy-1nu 
Kadiye ile ŞeV'ki karştlaştı. 

Kadiye iki dakika sekiz saniyede 
tuşia galip geldi. 

MERSiN AHMET - NEO 
Kadiyeyi yenen Mersinli Ahmetle 

Neo serbest güreıe başladılar. İkisi de 
birbirlerine oyun vermemeye gayret 
sııliyorlar. Ahmet mütemadiyen bacağ-ı 
ısaldınyor. 

UçUncü dakikada Ahmet Neonun 
bacağını kavradı. Fakat N eo <lrşan kaç 
tr. Ahmet Neonun bacağrnı boyuna 
içeri çekiyor, kısa bir müddet sonra 

Ahmet Neonun ıol ayafını bir di.ha 
kaptı. Noo çarei sellmeti yine minder 
kenarın.da buldu. :Su yetlımi:yormuı gi 
bi elile minder kenarını tuttu. Bu •uret 
le kurtulmaya çalişıyordu. Hakemler 
ihtarda bulundular. 

ilk ıekiz dakika 1011unda Memnu 
Ahmet galip. Fakat bira. ıonra Mtninti 
alta düttil. N eo Ahmedin kolunu kap 
masma ve Ustte olmasına raimen Lıir 

şey yapamıyor. Ahmet arada bit Ne~ 
yu Uzerinden atıyor. Gilreı bu ıekild' 
on bet dakika •lirdU. Nelc:Me MetSİfıU 
müttefikan galip ilLı edildi. 

AHMET MEHMET-TAHSiN 
Güne§li Hasan Tahsin ile Kaııımpa~ 

h Ahmet Mehmet gUrcştiler. Yirmi Ja 
kikada Hasan Tahsin puvan hesabile 
gaUp ilan edildi . 
NOYMAN - SAMSUNLU AHMET 

fıveçl! Nöyman ile Samauntu Ahme 
din serbest gilreşecekleri bildirildi. İki 
liır vUcutlu adam dUdUk çalar çalmu 
birbirlerine aaldırdılar. 

tık ıekis dakikanın sonlarına doğru 
Nöyman Ahmedin bacaklarını kaptı 

Samsunlu Ahmet iiste ~eçip o da Nöy 
manın bacaklarını kavradı. 'Bu ıekil:le 
minderin kenarına kadar geldiler. 
Nöyman ileri doiru uzandr. Dıprı 

çıktı. Orta hakemi Seyfi kaldırdı. Orta 
ya ıetlrdl. Ortaya &elince hakem Noy 
mana yere yatmasmı söyledi. Nöyman 
kendisinin değil~ Ahmedin alta yatma 

sınr, işaretle anlatıyordu. Hakem ısrar 
edince Nöyman başını sallayarak alta 

yattı. Fakat biru ıonra ayağa kalktı. 
Sert güregiyorlar. tık yedi dakika:!a 
Samsunlu Ahmet hakim gUrcıti iae de 

aonra birkaç kere minder dıırna kaçtr. 

Bu yüzden aldığı puvanı kaybetti. On 
bet dakika sonunda da hükmen mağ 
lılp oldu. 

ÇOBAN MEHMET - NlSTRUM 
İlk on dakika iki ağır vücudun bir 

birini itmcsile geçti. ikisi de hiçbir oyun 
yapama<lılar. Kurada Nistrum alta yat 
tr. Çoban yine bir ıey yapamadı. Sonra 
kendisi alta yattr. Nistrum da Çobanı 
yenemeyince ayağa kalktrlar. Bir hay 
li kakı~ma.dan sonra Çoban Mehmet 
puvan hesabile galip geldi 

Güre9lerin finali yarın ıec.e yapıla 

caktır. 

Yarın gece Yaşarla Kerkeinen, 
Nordling ile Adnan, Kadiye ile Mus 
tafa, Neo ile Kadiye, Nöyman ile Nist 

A rum güreşeceklerdir. 
İsveçli Kadiye dün gece şunları söy 

ledi: 
''- Türk güreşçileri dilnyanın en ivi 

güreşçilcrinden.dir. Kendilerile henüz 
yeni temasa geliy-orum. Salt gecesinden 
sonra uzun tafsilat verebilirim . ., 

Estonyalı Neo da şöyle dedi: 
"- Mustafayı çok kuvvetli buldum. 

Yalnız tekniği noksan. Kendisi bunu 
tamamlarııa dünyanın en iyi güreşçile 
rinden olur. 

Mustafa çok zevkli ve güzel gürt'şi 
yor. Salı akşamı kendis;ıe tekrar ~üre 
şect'ğim . Eğer müdafaa vaziyetinde 
kalmayıp atak güreşirse c;ok heyeca'1lr 
ve çok çetin bir güre~ göstereceğiz ete 
mektir.,, · 

Yilzme ve atletizm 
müsabakaları 

Feıtival mUnaaebetile tertip olunan 
yU.ıme, atletıim müsabakalarına dün 
de devam edildi. 

Yüzme ve atlet.ılın milaabakalarr, Ka. 
dıköyünde Moda havu:ııunda ve Fener 
bah5e ıtadında, kuü bir kalabalık önün 
de yapıldı. Macar atlet ve yüzücüleri 
nin ilk müsabakalannda · «azandıkları 
muvaffakiyetin yüksek derecesi bugün 
kil temaslar etrafında büyilk bir alaka 
toplamııtı. Halk, misafir ıporculann 
her muvaffakiyetini takdirle takip ed: 
yordu. 

Y Uıme neticeleri ıunlarôır: 
1500 metre: Macar BOytek birinci 

(21,514), Halil ikinci (22,115), Fikret 
üçüncU. 

100 metre serbest: (küçükler) Mue 
tafa birinci (1,12,4), yeni Türkiye re 
koru Vedat ikinci (1,14), Kazrm üçün 
cU. 

100 metre ıırtilstU: Bülent birinci 
bir yirmi Uç, Macar Lenyini ikinci 
(1,24,2), Fuat UçUncil. 

100 metre kurbalaına.: (kUçi.ltde.r) 
Efdal birinci (3,6,6), Mekin lk;nel 
(3,13,2). İstanbul rekoru Semih UçUn 
cil. 

4Xl00 Vedat, Muıtalll, Mehm"t• 
Kbım birinci, (5,6) yeni rekor Attin. 
Setkir, Kemal, brahim ikinci,. 
4X~b0 gayrak: Macar takımı birin 

d, muhtelit takım ikinci. 

ATLETlZM MOSABAKLARINDA 
ALINAN NETİCELER 

200 metre: Macar Gemeş birinci 
21,7 Macar Ranni ikinci 22,1 Verat 
üçüncü. 

400 metre: Maear Gemeı birinci, 
50,I! Melik ik[nci 52, 1,10 İbrahim UçUtı 

cU. 
1 .500: Galip blrlncl 4,15, 7 Macar 

Gönböt ikinci, Recep ilçilncU. 
5000 metre: Macar Neme' birinci 

15,36 Artin ikinci, 16,8,8 Teoharidiı 

UçUneU. 
Cirit atma: Melif birinci 556,15 Ne-c 

det ikinci 50, Şeref UçüncU. 
YUkıek: Pulat birinci, 1,75, Haydır 

ikinci 1,67 Necdet 1,67 UçUneil. 
Diık: Veyıi birinci, 41,36, Yavru 

ikinci 35,80. 

Üç adım: Macar Şambare birind 
14,24 Melih ikinci 13,29, Pulat üıçilncü 
13,15. 

'4X100 bayrak yarııı: Macar takımı 
44 birinci, muhtelit takım ikinci. 

at yarışları 
Dün VeJiefendide t~tanhul at ya· 

ntlannm beşinci haftası idi Havan· 
nm çok güzel olması koşulara biraz 
daha kalabalık bir seyirci kitleı-i te· 
min etmişti. Diin, tribün hemen he· 
men dolmu§ gibi idi. Cumhurreisi 
Atatürk'ün himayesinde ve Baıvekil 
İsmet İnönünün riyasetinde yüksek 
yanş ve iııılah encümeni tarafından 
tertip edilen yarı§larm, bu tıene ge· 
çen senelere nisbetle daha çok rağbet 
gördüğünü alaka ve seyirci sayısı gös· 
tennektedir .• 

Dünkü yarı§lara Başvekil t~met İ
nönü de gelmi§. birinci yarı~ı seyrede· 
rek alakadar olmuştur. 

BİRİNCİ KOŞU 
Dün birinci ko~u satış koşusu idi. 

Üç ve dalıa yukarr yaştaki halis kan 
lngil iz at ,.e kısraklarına mahsus olan 

hu yarışın ikramiyesi birinciye 180 
ikinciye' 5.5, iiçüncüye 20 lira idi. 140 

ınetre meeıafede tertip edilen bu yan· 
§a Fikret Atlının Tomnı'su, prens 
Halimin Copaine'si, Burhan Işılın Be 

karı. Asnn Sorgunun Nansuk'u, Sir 
P~rey Sorainr.'in Moda'sı T. Ali Çi
kosu iştirak etti. 

nar'rn Süğlünü, l\[. Hitit'in Raı-toa
Ririnciliği Cocaine, ikinciliği Bekar 

üçünciilü~ii Siiliin kazandılar. 
tKtNCl KOŞU 

İkinci koşu 1600 metre mesafede 
üç yaşındaki yerli. yarım kan Arap 

ltalyan tayyareciliği ,, 
En kuvvetli hava ordusu ve e11 

ltalyan1n elinde(~ıf büyük rekorlar 
İtalyan hava filosu bugün en bü çabuk gidecek olan tayyarele~ 

yük hava kuvveti midir} hut da en ağır yükü en yükseğe 
ftalyanlar bunu iddia ediyorlar. rabilecek olanlar. dıj 

Övünmek mi 1 gurur mu) Bunu kes I Asıl bu gibi tayyarelerin Itır 
tirmenin imkanı yok. Çünkü, evvela rekorlar, ''katagorya rekorlafl· 

elimizde mukayese ve tasnif unsurla k'i mensup oldukları tayY8.recı 
rı bulunmuyor, çünkü bazı milletler hakiki kıymetini gösterir. 
hava kuvvetlerinin miktarını gizli tu ltalyanrn rekorları 
tuyorlar. Sonra, bugünkü- havacılık Bu rekorların tasnifinde de S 
bak~mmdan hangi filoya ''en birinci,, yor ki ltalyan tayyareciliği, baş 
vazıyeti vermek lazım geldiğini tayin kii almaktadır. 
etmek güç. ltalyan havacılığı bu mevkii 

~ akat, İtalyanlar huna şu cevabı almı~ bulunuyor. Hakikaten _h 
verıyorlar: tayyareleri, gecen nisanın bir111 

•'Biz en kuvvetli hava devletiyiz, ııündenberi bi~biri üzerine bir(.0 
çünkü havacılık bakımından en başta korlar km~ıştır. Bunlar h~psİ de 
gelivoruz.,, büyi.ik rekorlar o1mak üzere. or 

Bu fikir neye istinM ediyor: kordur. . r, 
Rekorların mahiyeti nedir? Bugün milletlerarasI havacılık 

Havacılıkta kazanılan rekorlar fen rasyonu tarafından tasdik edilıtl 
ve insan bakımından bir üstünlük lan 117 rekor arasında ltalyarı11\ 

gösterir. Bir terakkiye delildir ve Amerikanın 36, Fransanın 24. 
hu ;eko~.ları e.linde bulundurana şeref yetlerin 8, diğer devletlerin de ' 
vcrır. Şuphesız Kİ, sürat, yükseklik koru vardır. ~ 
~e .~e.~~~~ .~~elesi hava kuvvetinin ftalyan havacılığının e~inde 
ustunhıgunu teşkil eden unsurlardır. kotlardan bazılarını sayalım· 
o halde, tayyareciliğin esas rekorları . s~.rat rekoru, saatte 709 kilo~ 
şunlar olacaktır: En çabuk uçuş reko ıle, uc senedenberi ltalvanın eıı 
nt, en yükseğe çıkış rekoru ve düz bulunmaktadır. 2000 kilo yüklt 
hat üzerinde en uzağa uçuş rekoru. kilometre üzerinde sürat rekorıl· 

Bunlar kati rekorİarClır. Fakat bu kilometre ile yine ltalyadadır .. 
rekorları elde edince gayeye varılmış Ayni yükle 200Ö metre üzerı~ 
sayılamaz. Bu rekorları kırmak için ~ürat rekoru da Italyamndır ,.e 
yapılmış olan tayYareler •'iş gören,, kilometredir. Gerek boş, gerek 
tayyareler karşısında klymetsiz kalır. taııyan deniz tayyareleri sürat 
B ..... ~ df .c u If goren,, tayYareler en agrr yü runu a talyan ha.vacıh0r krrfll•ı 
k" .:.1.:. K .. . ~ u taşıyaraK en 'uzak mesafeye en apalt devre deniz tayyaresı oO 

fc rekoru 5200 kilometre, 1 o,O, 
.......,..._ __ =;;....;..~~=~i.i...-...:....==--1 lo yük ile yükseklik rekoru da 4 

ve h'aliı lian Arap ~rli 1' ~! i t • metre ile İtalyan tayyarelerinde 
] e ve wş •y lunmaktadrr .. ı 
ar al"a~mda )'apılmakta idi. Bu va· it 1 . dSll" 
rrşa Fahri Ataçeri'nin Attili'ın A .H a yan hava filosu 
Yılrnaz'm l\Jl'ımd'u, Ferik De~ri~'i~ kuvve"lend!rlllyor 
CeyJan'r. H. Mutlunun Yı~mazı, Yeni imparatorluk topraklai1fl

1 

prenıı Halimin :Karakuş'u, l\.lımedin h~f~za etı:ıek ve karışık A...,'f'J 
Maıııima'•ı, Melinıcd Çelebinin Mauu butun hadıe~lere karşı ha::m~ . 
ka'u iıtiralC eltiler. BirinciHği Kara· mak maksadile, Habeş harbı b~~ 
ktı• k.uanarak 180 ı''"! ·ı·"· u . mez ordusunu tekrar gençleştır 

:w ~ ıuncı ıı;ı m arama c 
kazanarak 50, tiçiincüHiğü CeyUn ka.· zamandanberi fabrikalar çalri 
ıanarak 25 lira alatlar. Bu makeatla bir program ~p~ 

ÜÇÜNCÜ' KOŞU ve Fr~nsa il~ lr.1iltere de son sıl 
Üçüncü koşu liand'k k' ma butçelerı hazırlandığı zamsıt~ 

idi. 2100 metre mesafe~ea~erti;ı~~ b~ogram daha gkenişletilmiştir·k! t 
Jen hu koşuva dört ve dalı __ ,_ . programı ya ında tahakku 

k
. : a ywrnrı mı§ bulnac.aktır 

ya,ta l yerlı yarım kan İngiliz at ve A • ·., 
k akI • · ym mmanaa, hava ordusll 
ısr arı gırdıler. Koşuya Mareşal kmdaki yeni b · k ı t 941 · 

Fevzi Ç km k' B b d' F ır anun a, i . .a a m ay ur u, ahri sine kadar, tayyare fil hef11ıı1 
Athnm Andren Budini S. Temel'in li surette kuvv ti d'o~lu ektı'r M 1 . e en ırı ece · 

a unuresı, Mehmed Çelebinin Olga· lolann adedi 52 den 93 e cıkacıı~· 
.sr: S. Temelin Ceylanı~ B~ittı Yörli· bitlerin sayısı 4.087 den 7~670 e' 
gtin İnanı, Ahmec:l. Azathnın Semira· aelecektir. 
misi, Nazif Atabaym l\Iavıikaı~ı, Fik- Daha geçen gün İtalyan ha"~~ 
r:__ı. Atlmm Yiik!!eli girdiler. Birinci· t~ş~r~ 1t.alyanm clalıa şimdiden 1t'\ 
~ 1~1 ~~~re Budin kazanarak 180, ~~~tırıl~ıf 10,000 pilotu oidtıS1 
ııkıncılıgi Olga kazanarak 55 lira aldr ~oylemıyor muydu? 
ar. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
DördüncU koıu da Handikap idi r---- K .lJ R U N 

~000 ~~tre mesafede tertip edilen bu ABONE TARiFESi 
0~~ uç ve daha yukarı ya~taki veri i &ı ... tntı>ke1 &ı,.ıııJe~t• 

halısBİngiliz at ve kısraklara mal~~us· tı:tMe cJıeıııcJıl 
tu. u yarııa S. Temelin Girgini, Aylık os t~ ıtrt 
A. Ata.m.t:ın.m Dayasr, Fahri yamanın s ıı)llk 260 ~~~ r<rt 
R 1 k 8 1 k g:tO Jlrl 

ay anı ı~tıra ettiler. Birim·iJi;i Ray Y;i;~ t76 ı41o0 ı<rt 
lan kazanarak 245 lira, ikinciliii Dal- 900 ot~ 
ya kazanarak 55 Ura aldılar. Tarlfesln~en Balkan birliği için ,yc:Jll 1,-e~ 

BESİNCİ KOŞU kuruı düfWUr. P08ta b!rUğtne ıtrll'I 
' yerler-. a,yda y~bnl' be~er kUt'l~ 

Dört ve daha yukarı yaştaki hafü 
kan A1'ap at ve kıaraklara mahsus o· 
lan bu yarışa Şiikrii Ko~agm Vuralı. 
Ahmed Bozun Benli Bozu. Emin U· 
raıım Ünlüsii girdiler. Bu yarı~m 
meMfe~i 3500 metre idi. Birinciliği 
Benli Boz kazanarak 245 lira ikinc·· 
liği Ünlü kazanarak 55 lira aldılar. 

1 

ALTINCI KOŞU 
Viliy~t birinci tecriibe koşuau olan 

hu koau 1400 metre idi. Üç ve daha 

MmmMlllr. 

d' l'Otkf~nla ber p09ta merueıııı 
KURUNa abone va-ıılıt· 

~ A.drea de~Urrne ncretl 2~ :' 

'/ 
YENi ROMANL~lt 

Çıplakletı-
100 Kurug 

Açlık 
50 KurUJ 

yukarı yaştaki Y"rli, yarrrn kan Arap I 
ve saf kan Arap tay, at ve kısraklara 1 

mahsustu. Bu koşuya Hüseyin Öz· 
kahramanın Gülzar lI ı<i, Veterner ı Yaıa11 1 d 
Şer,'in Nazam. Naci Babaeskinin fır Refik Ahtıl8Lı 
<·e'si Mehmet Çeliktahanin Duman'ı SEVf.NGI 

girJiJer. Biriıwiligi 1nce kazanarak 1 .. rıe~ j 
550, ikiııciliği Duman kazanarak 125 Dağıtma yeri V AKIT küt:' / 
Hra aldılar. ~ 



-.. 

Bugünün casusları 
nasıl çahşıyorlar a,, 

Esrarengiz ''radyo c in ayeti,, nin 
şahidi: bir tek 

• iki Renkli Kedi! casusun goz çukurundan J\fa
llnotların planlarını 

~ kağıtlar 
)'M:_ "tuPanın b ·· k .. k -'«ilden ki u_g~n u arı§ık vazi 
t0r ... u ınler ıstıfade edivorlar bili 

··• au ? -A\' nuz · Casuslar! 
~,~t~ın dört büyük devleti Is • 
Çİıı b~t ·· 1 ~~mfaatlerini korumak i 
or11" un. goı.lerini ve diişiincelerini h Ja rev . b 
iltta <;a ırınış ulunuyorlar. Ve, 

P!fatıfar rpışıyorlar. Fakat, acaba çar 
dcvfctin onlar mr) Hayır l Bu dört 
de hitbir)ca~usları da cephe gerisin
btı 30,., erıle sava ıyorlar. Nitekim 
Fırıda aylarda Avrupanrn her tara
ga~et c)asus yakalanmakta olduğunu 

e erd k 
soıı a ,1 e o uyoruz. Bilhassa, bu 
larfa a_rda. Fransa hiikumeti bun-
i . <;etın b" .. d 1 
~rı S. R t~ ır .~uca e eye girişmek 
btıtÇacj . · ~kılatınm kadrosunu ve 
~ nı artrrmı~tır 

~ia r ~rnle~et, bu. ele avuca sığma 
fi fİdcJe~ebnıt olan mikroplara kar 
dtr. Bu ~-tedbirler alınıt ve almakta 

.. 
rrosteren b 

çıktı 

~ 'cfeta&tın Anupada casuslar nrns·n 
f:' le tö ' rekabet edercesine bir müca 
~~ ~~,~rpıyor. Hele, ln~iltere, 
~td~ lllll.nya ve İtalya gibi dev . 

Bütün İngiliz poliıi bugün bir 
mesele ile mefgul oluyor: 

Londrada gayet esrarengiz bir 
şekilde işlenen cinayet .. 

Hadise fudur: 
Birgün Londranın bir mahalle 

sinde, bir Fransız kadını öldürülü 
yor .. Cinayetin nasıl olduğunu bı 
l~n kimse yoktur. Öldürülen, Lon· 
darada hemen hemen herkesin 
tanıdığı bir kadındır. Fakat herk-es 
onu ba§ka bir isimle tanımakta
dır: Bu suretle, öldürülen kadın 
da cinayet kadar esrarengiz bir 
şeydir .. 

Bu yedi isimli kadının öldürül
düğü gece, bir komşu apartıman · 
da yüksek sesle radyo çalındığını 

ı\fanast ırdan I Jo
livodn o-iden rahibe 

(B~tarafı 7 inci sayıfada) ı 
arasında mukaveleyi imzalarnaklı 
ğım lazım geliyordu. 

Birkaç gün sonra Ha1ivutun bü 

da duymuılar. Onun için, bu cina · 
yete " radyo cinayeti" ismi verili
yor. 

Yedi isimli kadının kurban ıitti 
ği radyo cinayeti hakkında yapı
lan tahkikatta Marie'nin, kendisi· 

ne "Fran11z Marie" denilme.ine 
rağmen, Franıız değil, İrlandalı 
olduğu anlqılıyor. 

Radyo cinayetir.in buıün eJe ge
~irilen yalnız bir tek ıahidi var: 
Bir kedi •..• 

Bu kedi, cinayet ıabahı, deh9et 
içinde ve peritan bir halde bulun· 
muftur. Kapı açılınca dıtan uğra~ 
maıı onun, mülhit bir cinayete ,a~ 
hid olduğunu ıöıtermittir. 

Kedisi ile bu yedi isimli kahra· 
manı ve diğer birçok esrarengiz 
lifi ile bir polis romanını andıran 
bu 'radyo cinayeti" tahkikatı ile 
İngiliz poliıi ıece •ilndüz meıgul 
olmaktadır. 

ipekli 
ve 
kumaş yapan 
satanlar 

lstanbul Ticaret ve Sa nayı odasından: 
So · lllt'y(larıo çıkan bır ca.su! 

1~ ~ Yıllarda bunlara kar ı alın h 1 
~~~, bu afacanları c!J

1 
an oteJlerinde otu~.~~·--~~kat, a 

yiik sinemacılarından H .. V.. beni 

ziyarete geldi. Londrada bulunuyor 

mu , beni dinlemek için Parise uğ 
ramış. ''Sizi bir ikinci Maryan Davi 

yapacağım,, diyordu. Dostluk alame 

Türkiycde dokunan ipekti Jrumaıfa nn 30/ Temmur/937 tarihli resmi gazete 
He neşredilen ve nctri tarihinden itiba ren on beş gün sonra meriyet mevkiine 
giren "ipekli kumaı standardı ni.ıamna- meai,, le tnbit edilen standard ~ılarr
na uygun olma11 lizımdır. 

' ~•Yete düıünn ·· t .. F k §am:ya ve etvarı fÜphelı goruJclüğünden ta 
'\ '-' boıu Uf u. a at, un rnssut altına alınmıştır. 
i llıeycJ& na gayretler olduğu, ar Gelen mektuplar tetkik ediliyor; 
l._e Ord fa çdmuşbr. Dünya siyase Jıiçbir ~ev meydana çıkarınak im
""'ak i ~arı: _hakkında malumat top kanı .,f,~uyoı. I...akin mütehassıslar 

~~~Ji ~·~ bır zamanlar engizisyon pulu ci;.ha dil..katlice gözden geçirin
S· e biı ~ !smini verdiğimiz işkence c-e b~!iin h;ı,.~.Rrlığa aşina oluyorlar. < ~n ·~~a~r}:~rl~r. B_akrn·z nasıl? ı Mektup muhteviyatı çok güzel: fa
' 0)-cıur:ozunu bile bıle çukurun _kat, pulun a_rtıl!a~ı (Mors) alfabe· 
' .1 rak çıkanr mı? Saçlarını sı şeklide keailmifhr. Seyyah mektu 

1
t ~ 1 

e kazdrnp kızgın iğne ile b:ış 1 bu okuyarak, gayet soğukkanlılıkla 
~, 1 

1 
Y~dınr mı? İtte bu gibi hal cebine indirmekte iken yakalanmıt 

°'"*' :-~? a!.larda yakalanan casus tır. .. .. • . 
~uaı:Ulnıuştür. Bilhassa Alınan Goruyoruz ki, -~,enye_~e mum o 
~\. t 

1nda. F ransanın S R t k" _ fen bu insanlar guı1den l'une ~ka 
· ., oı, ·b· . · eş 1 ba k 1 ba _,_.._.ı_I •çirı &ı ılere a _ d" f a çare ere f vurm .. uaqrr ar. 

Çok 1 mc.n ver ırtmemek YAŞAR S/HAY S. ~ ça ışmaktadır. • 

'l\'ttır .• · 1~e!kilab bet ana kısma ayni 
~crcıı' erA kısım da yedi§er kola ay 

"~r .. tı erkanıharp rnira1yalarından 
Beşer liıa zam göıen 

muallim/ek .. , . erJ<~ll h b'I . 1 
1 ~ııı~. · ~· . ı ar 1 e mıra aylanndan I Rir m[icfdettenberi kıclem zammı 
~til'iı111• etıne kadar İstihbaratçı ye lı eklt•yen İ~tanhııl öğreımenlnine 5 
1 • eıı ~ .. zabitlerdir, Bunların iderin ~er lira ıam yapılım ... 'C kc)fİ)et f,.,
~rılltakt udtehasaTS doktorlar dahi ~· ıaııhııl kiilHir c1irckWr1üğlirıe hildiri-
~ a ır. 

olarak bana, Amerikada pek mC§ 

hur olan bir şiir verdi. 
Bundan az ehemmiyetli olmayan 

bir sinemacı daha gelip görüştü. 
Karmcni filme cekrııek istiyormuş 
ve Mihaela rolünli benim için biçil 

mi§ kaftan buluyormuş. 
Bütün hunlar, talihimin çetinliği 

ne kar§r çok iyi ve hakikat olan şey 
lerdi. Artık Nevyorktan sonra beni 
Holivut bekliyordu. Ayın yirmi iki 
sinde "Manhattan,, vapuruna bin 
dim. Bu, çok yavaş giden bir vapur 
du. Mahsus buna binmek istedim. 

Bu kadar ntrrap ve mahrumiyetler 

Mevcut stokların tufiyeıi i~in nizamnamenin meriyet tarihine geçtiği 
tarihten itibaren üç ay mühlet brrakıJ mtftrr. Fabrika ve mağaza sahipleri bu 
muddctin bitamrndan eV\'Iİ nizamname hükümlerine aykJn l)larak dokunmu~ 
ipck1i kumaşların, cinsin~ vasıflarını taf silatı1e göstermek üzere ellerinde kııç 
top bu1unduğunu ve her topunu kaç metreden ibaret olduğunu bildiren bir 
beyanname tanzim ederek ve bu beyan nameleri fabrika veya mağazanın mühü
rile ve kendi imzaJarile tasdik eyliyerek Odamıza vermeleri ve kumaşları odamı
za getirerek ldamgalatmalan nizamnamenin 15 inci maddesi emri iktizasından
cır .. 

Bu suretle damgalanmış olan liumaş Jar damgalan üurinlie bulunmak şartile 
satılır ve ihraç edilebilir. 

Odaca beyanname kabulü ve damgalanma iJİne başlanmışbr. "Alakadarları, 
kumaşlanru ldamgalatmak ve izahat almak için her gün iş saatlerinde Odamız 
Sanayi şubesine müracaat edebilecekleri ilan olunur. (5471)" 

fstanbol Hamamcılar Cemiyetinden : 
19/ 8/ 937 tarihli heyeti idare intihabında eberiyet olmadıgından 25/ 

8 937 çarıamba ıünü aat ondan on altıya .kadar tekrar intihap yapıl.ı

r<ı.ktır. Alakadarların cüzdanJarile cemi yet merkezine gelerek reylerini 
ı...._ "'Otı lcrck zam alan i)ğretınenleriu liı.-tc~i 
~kiJibaElarda seferber edilen S. R. ıle giimlerilıni~tir: 
~ıı rbes Mayir İsminde bir Al Zam alan iiğrt'lmcnlcr şunlardır; 

le geçmiş olan hayatım ile müstak 
bel günlerim arasına mümkün oldu 
ğu kadar uzun bir fasıla koymak is 
tiyordum. Anversten hareket ettik. 
Yedi gün Atlas Okyanusunda çalka 1 
landık. Bu uzun günler bana düşün 
mek, istirahlıt etmek yolunu bin 
defa imtihandan imtihana çekerek kullanmalan ilin olunur 

nilieyd ku~rm~ bü~k1üiünü ··········~··••••••••••••••• \'aL avuk t f 1 1 k do-q1-ınl\k? !n 1 yakalamıştır. Fakat, ~tan m rz cıanat okulu Miinen·er 
ıı ~ıs! dıçın de haftalarca pefİnde lcriç, Selçuk kıT. eanat okulu Bel· 

göste.re? Allaha §Ükretmek fırsatını 1 
vermıştı. Ista n bu 1 

~ te\'aik llt ır. Fakat üzerinde suçu kis ·e, engil, Yine İı.-ıanhnJ Selçuk 
d!~llılf)&r edecek hiç bir vesika da bu kız sanat'tan tiirk!:e ö~retnıeni Kaziın 
L ~ S. ~r. Çok müşkül bir vaziyete Zafir. aynı mektepten Te,Jıide -erav. 
~tltl b "· lllemurlan nihayet avu f .. tanhnl terzilik mektehi öğreınıenle· 
lf~ff . 't•nr u t .1 rinden 7~ki Bienıen yine terzilik 

tı1 ...... ı ura ı e kazmıı•lar; k t ' · t h 1 C ·11eyd :r o ulıınrlan lı an Tckin,cn. stan u. 

Taşnak komifasının 
bir suikastı 

FIHbede bir Ermeni 
papası ağır yarah 

ve 
Sıhhi Müesseseler arttırma 

Eksiltme Komisyonundan : 
Leyli Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut şartname ve nümunesine g;):-e 

J 000 çift ökçeli terlik açık eksiltmeye konmuştur. 
'- · '? A ana kabak gibi çıkınca h()Jgı·-i "'anat okulu tcsvİW! öğretrncnı 
11 ~ıtfa;İ, k B. harfleri ile birrok da ~lınıet 'Er.:-nn. atelye §efi ·Celal Arkıın 
ttı~·aı t hl\yrP-~i'11~!mı§lardır. Mütehas Beyoğlu ak~am krz anat en titii ~1ıı-t~ etmek-a e, ~Jzgın iğneye taham tlcn Mihrinni~a t:rkmanı Be~og 11 

rıkarrna ... Uretı e yazılan hu yazıla ak~arn kız sarı at eıı .. tiıii ii he ap öğ
t~k~S Mga rnuvaffak olmuşlardır. retıneni Fclıamet O·•cl. BeHıglu kıı: 
~··' bu y "jer, saçlarının büyüye ... arıat okulı.ı moda öiretme~i Ha_"~-ü~_i 
ılicfdet d 

8~1 
an Örtmesi için uzun ye foral, Ü. küdar kız sanat en"tıtu . u 

tr aıreainden dıtan çıkmamrf moda öğretmenlerinden Kamile .Eren 

'la·a,,1 l kuı, Ü ldidar kız sanat e.mtitiisii türk-
ç'n gözUnU f"e öğretnıenlerindm Hamide Çiz~~~ 

},s. it :·~aran casus b kiidar ktz sanat en titüsü re .. uıı og 

t.~arı taı"bat~ !•hailde bulunan bir retmenlerinden Rebia Ereııel, a~·nr 
ttiı>~t, b~ e eaı?ı daha elde etmittir. mcktf'ptrn diki§ öğretmeni J\hılıihc 
IJ.:aeleri t ıen_cın Üzerinde toplanan Dik. Fransızça öğretmeni St•ınilıa E,

dok1anı1,tr:\r•~. etmek için bir hayli dor ! • 
k tol'l.rın · 'ıhayet, mütehassıs --:.:...:....:.~-----------

ı _ Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdurliıgü bina-
A cundaki komisyonda 1/9/937 çarıamba ~ünü 1<1at 14,30 da yapılacaktır. 

d 5}fya ~JT~H~·~~ı Euha~irimiz 2 _ Tahmini fiat: Bir çüt terJiğio fiatı 125 Jruruıtur. 
naekn · - ·h' tı'l~I et .. :k.lı:_nıt enı Taı· 3 _ Muvakkat garanti: 93 lira 75 lruruıtur. 

sıyon ı ı a ,. ı a ı mensup- _ . . · 
lan ile bu komiteye m h ı·f 4 _ htekliler şartname ve numune yı Çcmbcrlıtaf cıvarında Fuat paıa tür-

' u a ı o- d '-- . d . b T V t . d lan Ermeniler arasında kanlı ımü- besi karşııınl:Ja Leyli Tıp Talebe yur u mer~zın e gore ı ır. e pr nameyı e 
cadeleler baflanııttır. parasız olarak alabilirler. 

Taınaklann liderlerinden olan 5 _ istekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanund:t 
~r. ~inuyan. iıminde 60 yatında- yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat ıaranti ~akbuz veya banka mektupllri 
kı bır Ermenı papa11 komiteden le birlikte belli gün ve saatte komiıyona ıelmelerı. (5295) 
müteaddit tehdit mektupları alan 
65y~ındui~ne~an~nhndan~~-~-~-~-~~-~--~----~-----~ 

sokak ortuında giderken kafası· 
na vurularu ağır surette yarıılan· 
mııtır. ~hadise üzerine iki taraf 
olan Ermeniler arasrnda dütman· 

Devlet Demır_qolları ve Limonları işlt-t.rne 
' . ,. 

Umum idaresi ilanları f • 

~~~· bir g:uay~n~sinden geçirilir 
.. lltı t.Jcın.ı:. tabıbı çocuun sol gö-

~C~~ o:l'l.!ğu olduğunu anJarnıt ve 
~ ~ ~Uk ndan çıkartmıştır. 
~ .. çrk.rt1~tundan bükülınüt bir ki 
~ t~ı bu}'i.ikl-~~- açılınca bir iatida 
>ı~0riiJıı-liittü ugu!lde. oldu~u hayret 
t arfa birJ·k r. Uzennde bır çok yı 

Akden izde 
1icaı pf gemlleıinin 

eınnigeli 

amüadek~r~zlala~qtı~Y~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ralı Ermeni papasının hayatından Muhammen bedelı (94138) lira olan Jokomot.f alev ve c:un .. n bc.ruları ile 
ümit keailmittir. regülatör borulan, bağalık çelik çekme boru ve fren hava sevk boru ve parça 
hinaen, Fransnı harp gemilerine, Lorı larr ile muhammen btdeli (ZCı222,66) lira olan muhtelif cb dlta g 'l lvanızr ve 
drada ıJeniz hakmılığmm yaj,lığı gi· demir gaz boru ve teferruatı 4 10,'1937 pazartesi gümi sa ı' J5 30 dan itibaren 
hi. yeni talimat \'t'rilıııc~irıe lüzum bir ve iki numaralı listelere ait zarflar açılmak suretile ve kap:ıh zar( usulile 
Yoktur. Ankarada idare bina!!ında satın ahn11caktır. 

1tıa 1 te M ·· J r,l31,,. 1 aJmot .um planla· 
ıı.. •• "nınıştır ·qi 111li . 

f1ıoae: &orguya çeken S. R. a 

~ 'i.~ıoına 
il çırı fed ~ncak vatan mı Alman 

"ıı ~ Gça11:ü ettım. demi,tir. 
dır. 8ir A vaJca daha çon enlere 

l'UaturyaJı seyyah Paris 

p · •) J ( \ A ) - Salalıi) eltar . \KDENfZDE f GORT \ . . . . 
arı - · · k '>l ( A ) J . J 1 _ Bu İ§e gırmek :stcyenlerin bir numara! ı liste muhtev•yatı olan lokomotıf 

ıııalıafiller, Fran ız npurlarrnırı \ ·ı . Lo!ıcll"ıı. -k ' : -Ak'
10

1
) t • ıde alev ve /duman boruları için ( 5956.90) ve ıkı numaralı liıı~e muntcvıyatr gaz; 

1 • ·ı · kar ı nız , .. orta · mııpaıı)a ı. c erıız e 
f cnız<fe d~nizaltı gemı erıne . ka;!?tllara ,·apılan Eon taarruzlar Üzt'· boru ve parçaları içh de (1516,70) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
lıimavesi ıne e]eaini ~u @uretle tacrıh rin~ igorta ücretini petrol gemileri ettiği vesikaları, res~i. gazete~in 7:5.1936 gün v.e 3797 veya 1.7.1937 T. ve 364_5 
ctmekıedirler· ı · · ·· d• ?5 den , iiufr hire , f' Yol· No. lu nushalarrnda ıntı~ar etmı~ talımatname daıresınde alınmış vesıka ve eklıf · . , •tın ) uz •.. - . • . . .. .. . . . . 

İki aydan fazla , arkı. f ran ız hah ru , apnrforı mii~ır na olınııl~ iizrrc lennı aynı gun saat 14,.•0 a kadar komııı\•on reulığııı~ v~rmelerı lazımdır. 
. · • · t af'ınilerini lıi ffiürr , apıırJar irin de , lizJc J ,5 8 rı- Şartnameler panıııız olarak Ankarada malzeme daıresınJen, Haydarpasada te rıve~ıııe F ranııız tıcare e r: ~ " .. •• • • ( 

. . . ·ı · t' Buna kannı tır. sellum ve sevk §eflığınden dalıblmaktadır. 5344) ma) e ıçın talımat 'erı nıış ır. 
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- Birinci sınıf Operatar ~ 
Or.CAFER TAYYAR 

Umum! cerra.ht VtS sinir, dimağ 
f ~.rra.lı1si mütehusw 

Paria Tıp Fakültesi S. Aaistam 
Erkek kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik - "'YUz, meme, karm bu-

' ruıuklu.kları,, Nisaiye ve doğum 
; mütehassısı • 

Muayene: Sabahlan M e cc 1 nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ftcretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

No. 1 Telefon: 44086 -

·-- Dr. Ihsan Sami --.. 1 TIP'O AŞ/Si 

Tifo ve paratifo bastalılila.nna 

tutulmamak için tesiri kat'[, mu· 

afiyeti pek emin tv.e aşıdır. Her 
ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur. 

Dr. Hafız Cemal 
WKMAN HEKJM 

Dahiliye Miiteha.$~ .. 

. ' 
~ususi ŞA'2TLAOIHTZ ı.( " . 
GJŞE:L"2iMIZDkN MALUMAT. ALI~ 

Pazard&D befk& günlerde ogıecıen eonn ----------------------------------
' 1&&t <2.& tan e ya> kadar ı.tanbulda Dtvazı 

rotunda (10&) Dumatab busual kablnu1Dde 

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

Istanbul Sanat okulu DlrektUrllltllnden: 

Bet yıllık ilk okul mezunlan ile orta okuldan tasdiknameli olanlar sanat oku· 
tu yatısız kısmına doğrudan doğruya kaydedilirler. İmtihan yoktur. Vakit 
geçmeden kaydediliniz. ( 5422) 

SE RG i Kadıköy Altıyolaizı BAYANLARBtÇKt VE DİKİŞ. 
yurdunun ..,.ıik SERGiSİ llü7'ik hir itina i1e açdmqbr. 

Herkes için ziyaret aerbeattir. 

Talebe kaydı batlaımftır. Tqradan müracaatlarda azami 

kolaylık ıöaterilecektir. 

Serıinin aon sünü 25 afuıtoa çarpm&adır. 

·--------·---------------------Çorum Nalla M8dDrl8ğllndeo: 

1 - Eksiltmeye konulan fı: Sungurluda yeniden yapılacak 22226,48 lira 
keşif bedelli ve beş dershaneli ilk okul binasının iııoaaı itidir. 

2 - Bu ite ait Şartname ve evrak §UD]ardır: 
A - Eksiltme p.rtnamesi. 
B - Mukavele projeei. 
C - Bayındırlık itleri genel p.rtnameaL 
D - Fenni ve hu1JU.Bl p.rt:name. 
E - Keşif, silsile! fiat ve metraj cetvelleri 
F-Proje. 

lstiyenler bu evrakı Nafi& Veklleti yapı laleri umum müdürlüğü binalar 
heyetinde ve Çorum Daim.l Encümeni ile Nafia müdürltığllnde görebilirler. 

3 - Eksiltme 937 Ağustosunun 26 mcı pergembe günU saat 16 da Çorum 
vilayet Daimt Encümeninde toplanacak komisyon tarafmdan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is teklinin 1666.99 lira muvakkat teminat 

vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermeleri llznndır. 
Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işleri yapabileceğine 

dair Nafia Vekaletinin ehliyetnamesL 
6 - Teklif mektupları Uçtincü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka

dar yuk:ı.nda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 16 ya kadar gelmiş olması ve 
dı§ zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lizmıdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. (5293) 

Nafıa vekaletinden : 
7 eylül 937 salı günü saat 15 te Ankarada veki.Iet malzeme eksiltme 

komisyonu odasında 1900 lira muhammen bedelli 95 adet demir nakliye san 
dığı açık eksiltme usuliyle eksiltmeye! konmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak paruız olarak An.karada mal 
zeme müdürlüğünden Haydarpaşada vekllet tetıellüm memurluğundarı v~ 
rileccktir. 

Muvakkat teminat 142,5 liradır. 

Eksiltmeye gireceklerin 71 eylül ı 937 sah g(lnO saat 1~ te komisyon oda 
sında hazır bulunmaları li.zımdrr. (2850) (5367) 

Sahibi: Asım Ua Nefriyat ıezıel direktörti R. A. Seveqil 

tıutaıarmı kabul eder. Salı. cumartem ruıı 
lert Ab&b '°9,5-lZ' ea&Uerl bakild fukaraya 

maJısuatur. llU&)'eDeh&u .... n telefon· 

2281&. KJflJk Wetcm: 21~ 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 

Her gün aabahlan aeki% buçuğa 
ak§amlan 17 den 20 ye kadar Ule 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

3 numarada hutalannı kabul eder. 

Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye b l 
dar hastalarını paraau, Kurun, Ha 

ber okuyuculannr dakupon muka
bilinde muayene eder. 

\ 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

77 Eylül 937 dedit• 5. inci keşide 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liral~ 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 1O.000) liralık 
iki adet mükafat vardır • 

Dikkat: . .J 
Bilet alan herkes 7 ;'.Eylftl/937 gUnU ak§amına kadar biletini deliP' 

bulunmalıdır. -
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

-
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