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AKDENiZDE - Çin harbinin şiddeti 
Bir ingiliz Vapur~na da 
Tayyareler Ateş Ettiler 

Bu tahtelbahirlİtalyan adaları 
üssü neresi ? 1 olduğ~ haberi! 

Bir ayda 50 bin kişi öldü 
Şanglıag sokaklarındalci kanlı 
Boğuşma lıala devam ediyor 

r- Floryada --~ 

'Vekiller 11 

• • 

içtimaı 
Bugün ikindi üstil Floryada De

nizevinde Vekiller Heyeti bir top
lantı yapcıcaktır. Toplantıya, §eh· 
rimizde bulunan bütün VeJ.cillerle 
Başvekilimiz de iştirak edecektir. 

----------------------..:1 Hatay 
Karıştı 

B ·r ltalyan tahtelbahir! şiddetli denizde 

' · . 1/ki Türk 
Taarruz eden tahtelbahırlerFranko- E .k d kl d 

. d k·ı d d "·ıd· , vı un a an ı 
OUil elın e J er en egJ il• Hataydan gelen son haberlere gö-

- ·- re, H atayda geçenlerde dör t gün k a-

0 h ld başka bir devletin malı dar . biraz si.ı_kunet bulmuş gibi olan a e 1 v&zıyet, yemden fenalaşmıya başla-

z.se nefice çok vahim ol_OCQk... mıştır. Bu arada bir çok postalara 
s.ı.nsür konulmuş Ye geçenlerde in-
tişarına müsaade edilen Yenigün ga
zc>tesi tekrar kapatılmıştır. 

·•········· ············································· 
ispanyada harp 
Yine şiddetlendi 
,.. 
Asiler ilerleyor, fakat 
Madrit te dayanıyor! 

Çin şehirleri nde a ske rle rin c oskunluQu 

Nankin, 23 ~Hususi) - Çin harbi- ımembaından bildirildiğine göre, Ja 
merkez sıkfotı Şanghaydır. Burada ponlar, bir müfreze ihraç etmiye m 
kanlı sokak harbi devam edip gidi- \'<ıffak olmuşlardır. Çinliler bu kuv 
yor. Her gün yüzlerce muharip ve vcti tardedeccklcrini ümit etmek • 
gayri muharip ölmektedir. Şehirde tedirlcr. 

yer y~r yan~ın çıkmakt:ıdır. Japon- Şanghay, 24 (A.A.) -·Japon har 
lar mutemadıyen asker ıhrncına ça- ccmileri, dün ı:ıkş:ım üzeri ve gec 
hşmalitadırlar. Bütün ecnebilerin Poutoung'dnki Çin mevzilerini bo 
tahliye:ine başlanmıştır. l-ardıman etmiştir. 
H~r~ın başlangıcından bugüne ka- Şanghay, 24 (A.A.) _ Şanghayd 

dar ~kı t~:aftan elli bin kişi öldüğü beynelmilel bir müfreze teşkil edil 
tesbıt edılıyor. c€ğine dair olan şayia tekzip edil 
Şanghay, 24 (A.A.) - Bir Çin mektedir. PERPiGNAN, 24 ( A.A.) - MO -

MEi - JÜLiA ADINDAKİ İNGİLIZ 
VAPURU, BARSELONA GiDER -
KEN H1R BOMBARDIMANA l\1A -
RUZ KAJ,,MIŞTIR. 

VAPURUN KAPTAN!, DÜN SA
BAlILEYİN .BiR TAYYARENlN iKt 
BOMBA ATMIŞ VE BUNLARIN, 
VAPURUN KIÇ TARAFINA. 12 
METRE VZAÔINA Düs_Mil_Ş OL -
DUGUNU BEY:AN ETMIŞTIR. VA
PCRA iSABET VAKi OLMAMIŞ-

Demir gömlekliler ye taraftarları 

A ntakya Hükumetini tanımamakta 

hiılii. musırdırlar. Bunlnr evvelki ge- ı 
'.<! Lfızkiyedc iki Türk evine kundak 
sokar ak yakmışlardır. 

Hava yollarının iki f ayya 
resi daha geliyor 

TIR. i 
M~ ... hu• tahtelbah r 

Londrrıda cık n Deylı Telgrafın 
İstanbul muhabirinden aldığı tel -

graf: . 
Aımoro ism· 1deki Ispanyol vapu-

SEFİRİMİZ F RANSAYA BİR 
MUHTIRA VERDİ 

Paris Sefirimiz S uatDavasm Fran· 
sız Başvekiline bir muhtıra vere -
rek Hatayda tatbik edilecek olan ni· 
~amların bir an e\•vel tatbikine ge
c:ımesin i istediği bildirilmektedir. 
Suat Davas, son vaknyiin, bu t alebi
mizi yapmıya hükCımctimizi mecbur 
bıraktığını iliıve eylemiştir. 

Cezire isyanı runu batıran meç!ıul tahtelbahirin 
<kıha c\·vcl yine Bo7.cada önünde ba· 
tırılan Cadiz vapuruna hücum eden Asller ne F ransızlar1, 
tahtPlbnhiriu ayni olduğu kanaati ne Suriyeyi tanıyorlar 
v;.roır Bu t< htelbahifin bahri üs - xaf-' ~o Adanadan bildi • 
si.ınün Şarki Ak<lcnizcleki İtnlyan a- .r; rildiğinc göre Su-

1 

onlarından biri olduğu temin edil • Akdeniz bo(Jazını ve Bo~- riyenin Cezire kıt-
(Devamı 2 ınci sahifede) caadayı QöS tere n harıta asında çıkan isyan· 

-.uıı 111111111111• fllllllllt 111• 111111ııuı1111111uı11utttUUlllUllllUUfllUl1IUHllllllU11tltlllllllllHIUtlUUlllllllllllUIHllllUUIUUUU1IH haıa sürüp gıt -

evralardan sonra 
Ec i hey' etlerin 

şehrimizde gezintileri 
Delegelerin man~vralara ait intıba
ları bir beyanat halinde hazırlanıyor 

• • 
son ·+t~a ·rnaİl~vra la rım ıza a lt b ir manzara 

• • ... ·' (Yazısı 2 inci sagfamııd~) 

mektedir. Cezire
deki aşiret reisle· 
ri, memleketleri - 1 
nin Fransız tay - l 
yareleri tarafın -
dan bombardıman • 
<!dilmesini şiddet
le prowsto etmiş
ler ve sonuna ka
dar Fransızlarla \'e 

Suriye hükume • 
tile mücadele et
miye karar vermişlerair. 

Tay yare/erle 
Fransız 
Manevraları 
T u1uz, 24 (A.A.) - Büyük mnnev· 

ruJar, dün karada yapılan askeri ha
rekat ile rabıtadar olarak devam et
miştir. Mavi tarafın tayyareleri, Şark 
ordusunun geri çekilme hareketini 
umumi surette setretmiş, Lezieres 
istasyonu ile Tuluz - Narbon demir
yolunu bombardıman etmiştir. 

Kırmızı tarafın tayyareleri, garp 
ordusunun mukabil bir taarruzuna 
iııtirak ve Rhone üzerindeki köprü -
lcri ve bilhassa Tarascon ve A vig -
non yakınındaki kiiprülcri bombar -
dımon etmiştir. 

-Madritte harbe hazırlık 

Snlamanca, 24 (A.A.) - Rad io-Na
cional, bılhassa dün saa t 17 de Sant
andcr cephesindeki vaziyet hakkın
da alideki tebliği neşretmiştir: 

Yeni bir mühim ileri hareketi ya-
pılmıştır. Kıtaatımız, Cojino kasaba· Devlet hava yollarının 

sını ve Tonto dağını işgal etmiştir. A k ı • 
Bisk'aye cephesinde kıtaatımız, D ara • ZmJr 

Castro - Urdialcs ve Montecueto'yu Ad JJ d 
i
ve bir çok kasabaları iş~al etmiştir. ana yo arın a . 

Bilbao. 24 (A.A.) - Asilerin Bil - Tayyare nakıı· yatı 
bao ile Santander arasında en mü-

him istihkum olrın Castro - Urdiales'i Devlet Havayolları İdarcsınin İn
='..r=.p=-=tc>=t=ti=kl:z:c=ri=b:ı:::i::::ld=ir=il=m=e=k=te=d=ir=. == gll tereye 1 mar ı adıgı tayyarelerden 

Yabancı dille 
Satış yasak 
Dün ilk defa, sokaklaıımızda ya

bancı dil ile bağıran bi rsatıcı polis 

tarafından yakalanmıştır. 

Bundan sonra Türkçeden başka 

dille satış yapanlnrın ayni akibete 
uğrıyncakları anlaşılmaktadır. 

Bu yasağın dükkanlardaki satıcı -
hıra, kahve, lokanta ve barlardaki 

garsonlara da teşmilini temenni ede
riz. 

Üç yaşında 

ıkisı de bu aks m Ye ılköye gelecek
tir. Bu tayycırC'lt rdcn biri.~ dört mo
tcirlii, diğeri ikı motörlu olup, bun -
!ar İzmir - Ankara arasında yolcu se
ferlerine tahsis edılecektir. 

Bundan başka yakında Adana - An
"ara arasında da hnva seferleri ıhdas 
olunacktır. Bu suretle de. vlet mer -
k~zi Ankara, İstanbul, İzmir, Adana 
gibi üç mühim şehrimizle hava yolilP 
bağanmış olacaktır. 

.... - ·& 
f)i (J 
. ~ .... 

"A\ l~iR 

tayy a reden 

Ad 1 iyeye annesinin 
kucağında giden carih 
Zabıta, Cıbalide komşusunun ayni 

yaştaki çocuğunu başından yaralı -
yan üç yaşındaki Mehmet Ali hak -
kında tahkikat ya.pmış, çocuğu Adli· 
yeye vermiştir. Bu küçük carih, Aa
ı:yeye ~.-ınesinin kucağında gönde -
rilmiştir. Büyük rcmQnımız Perşembeye başhyor . ., .. ~ -:! 

~, 
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2 - S O N T E L G R A F - 24 Ağustos 1937 

··nün a~iıler· Moskova . 
Kongresi 

Y nl TUrk köm r 
havz 1 r1 görU UldU 

Manevralarımız hak ında 
Y ugoslavlar1n neşriyatı Çin - Japon harbi 

Çin ile Japo a arasında harp de· D" nyanın uğraşhğı mühi.m 
meseleler aralt ında .. 

Moskov da toplanan 17 nci B y • 
nelmilel JeQ}oji Kongre.sinde hü -
kfunetimizi tem.sil eden heyet, dün 
Ş<>hrimiz dönmüştür. Kongreye Al

T •• kJ • k k "" k vam ediyor. Japonlar Şanghaya tay· 
Ur efJD gere 3S erJ, gere SOS- yarelcrile hücum ediyorlar. Bu?a 

1 k ••) •• J h ) d k• kk•J • Çin tayyare topları mukabele edı -ya , Q ture S3 3 ar 3 J tera J eri yor. Bu suretle Şangbaydaki beynel-
-- --·----

D 
ünyayı saran tehlikeli hava, 
1914 ten daha fena olduğunu 
her gun gazetelerde okuyup 

~uruyoruz. Birçok büyük gaileler 
~ar ki, henüz hiç biri halledilmemiş
tır. Ve bilakis, birçok meselcJcr de 
gıttıkçe sarpa sarıyor. İşte Çin - Ja
pon isi.. işte Akdenizdeki meçhul 
tahtelbahirJer.. işte İspanyada mu
harebeler .. 

Fakat hayrettir, böyle büyük gai
lelerle uğraşılırken, başka şeyler ih
mal mi ediliyor, zannediyorsunuz? .. 
Ha~ır .. yine bütün işler tıkırında gi
cıyor. Mesela, son zamanlarda, dün
y ~yı meşgul eden en mühim mesele
lerden biri de kadınların güzelleş -
mc.sı me lesidir. Zannediyorum, bu 
J ı ortaya atan, meşhur sinema payi
tahtı Holıvuttur. Artistleri bin bir 
kalıba sokarak, halkın hoşuna gide
cek şekiller verip, yutturmak için, 
n"ler icat etmi~orlar ki.. kadınların 
guzelle mesi adeta yirminci asrın 
meydana getirdiği yegane ilim oldu .• 
mütehassısları var, profesörleri var, 
enstitüleri var, mektepleri, ustalaı;t, 
işçileri, doktorları, laboratuvarları .• 
her şeyi var. Gaye, kadınları güzel
lestirmek .. 

Fakat, Holivudun bu icadı, bütün 
modalar gıbi mevzii kalmadı, bütün 
dunyaya yayıldı. Şimdi, insanların 
yc:şadığı bütün şehirlerde, bu işle uğ
raşılıyor. Kitaplar, gazeteler, boyuna 
k2dınların nasıl güzelleşeceğinden 

bahsediyorlar. Yeni keşiflerden ka
dınJsrı 'haberdar ediyorlar. 

P€ki amma, gaye nedir? .. Kadın
laı güzel olursa n&olacak?. Bu mev
zu. eskiden belki hafif meşrep bir 
şe •di. Fakat, simdi, en ciddi insanlar, 
coktorlar. kitaplar, gazeteler, mües
~ec:eJer hep bununla uğraşıyor. 

Bi'tün bu çalışmalar, ne netice ver
miştir, kat'i olarak ifade edilemez .. 
mesela, 30 sene evveline nisbeUe, ka
dınlar, bu yeni illin sayesinde daha 
mı güze) olmuşlardır?.Kadınlar, eğer 

zellcşer k, erkekleri kendilerine 
Gaha çok bendetrniye çalışıyorlarsa 

l1adiseelr kendilerine hak verdirmi
) or. Çünkü, bütün dünya ista -
ti tikleri gösteriyor ki, bugün 
boc:anma vak'aları daha çoktur. De
lll€k ki, kadınlar, erkeklerin gözüne 
gıttikçc daha çirkin ve tahammülsüz 
görünüyorlar. 
Meşhur atalar sözüdür : Zorla gü

zclJik olur mu? .. Bize öyle geliyor ki, 
ynpılan bu güzelJikler hep sun'i şey
ler olduğundan, bayanlar iki tip o
l:ı ak dünyada dolaşıyorlar .. meseli 
rokakta şık, şarif, güzel bir bayan 
görüyorsunuz.. bir iki yerde rasge
lı orsunuz.. hoşunuza gidiyor, aşık 

oluyorsunuz.. ve nihayet evleniyor
sunuz.. işte iş o vakit çatallaşıyor; 
F\'Velce gördüğünüz o kadın şimdi 
kaybolmuştur. Her gün beraber ol
duf.runuz bayan alelade bir kadındır. 

Tabii onu dnima şık elbiseler, tuva- man ve İtalyanlar müstesna olmak 
letler içinde ve makyajlı görmüyor- Qzerc bütün diğer devletlerin dele -
sunuz ki .. sabahleyin uykudan uya- ge1eri istirak etmiş ve yalnız Ame -
nınca görüyorsunuz .. çamaşır deği~- rika adına 150 kişiJik bir heyet gel
tirirken görüyorsunuz .. patlican kı- mişti. Kongrede bilhassa dünyadaki 
zartırken görüyorsunuz .. hulasa, bam· petrol meseleleri, petrol ihtiyatları, 
bac;ka bir kadın var karşınızda .. ne o kömür ·atakJarı, ye ihtiyatları ve 
eski hali, şıklığı, hali ve tavrındaki funlarm te\ zi suretleri görüşülmüş
yapmacık jestler, artistik pozlar, ko- tür. Heyetimizin Türkiyenin yeni kö
nuşmasındaki tatlı ahfmk, hulasa hiç mür h \"zalarına ait jeolojik mesele
hiri kalmıyor.. leri ye Türk!y<:de 3 üncü zaman a-

Fakat, dışarıda gördüğünüz diğer razisini ve bu zamanda teşekkül e
bütün kadınlar, hep sizin hoşunuza dE:n linyit yataklarını bildiren ra -
giden tiplerdir. Yani karınızla ev • poru ehemnııyetle karşılanmıştır. 

lenmeden evvelki hali.. Kongre mukarreratı ilmi harita ve 
Unutmayın ki, karınız da, dışarıda, t~bliglerle dünya) a bildirilecektir. 

haşkalarının yanında ayni tipi mu
hafaza etmektedir. Hulasai kelam, 
komşunun tavuğu, komşuya kaz gö-
l rünür hikayesi... Boşanma vak'ala
rmı da bu psikoloji ile izah etmek 
mümkündür. 

* Pr nga mahkCimu 
bUyUk edip 

Amerikada bir adam.var. İsmi Ro
bcrt - EIJiot - Burns'tur. Bu adam, 
bundan epeyce evvel bir suç işlemiş

ti. Sekiz sene pranga cezasına mah
kfun olmuştu. Bir müddet sonra ha
pisten kaçtı. Birçok maceralar gc -
çirdikten sonra y.akalandı. Tekrar 
prangaya mahkfun edildi. Sonra, bir 
dclıa kaçtı.. yine yakaland.L Hayret 
değil mi? .. Tekrar kaçtı .• Bu sefer, 
uzun müddet yakalanmadı.. uzun 
müddet sefalet çekti. Bir kadına aşık 
oldu. Evlendi. Bir mecmua çıkarmı
ya başladı. Kitaplar neşretti. Yük -
sek sosyeteye dahil oldu. Bu arada, 
Amerika zabıtası, boyuna pranga 
mahkumunu arıyordu. Fakat Robert 
serbest geziyor ve söylediğimiz iş -
leri yapıyor. Tabii başka bir hüvi -
yetle .. herkes kendisine hürmet edi
;or. Yaptığı neşriyat çok muvaffa
kıyet kazanıyor. 

Fakat bir gün, Robert bir kıza te
s düf etti. Ona aşık oldu. Evlenmek 
istedi. Kansını boşayacaktı. Ve, bo
şadı, bu kızı aldı .. lUkin, işte bu işde 
Robert aldanmıştı. Çünkü, onun sır
rını, yalnız karısı biliyordu. Boşanın
ca, Robertten intikam almak için, gi
dip zabıtayı haberdar etil. Meşhur 

edip olnn Robert tekrar yakalandı. 

Prangı:ıya malıkiım oldu. Şimdi, ~u 
dakikada hapiste yatıyor. · 

İşin ehemmiyetli tarafı şudur: Ma
lUm ya, Arnerikada efkarı umumiye 
çok kuvveilidir. Bütün halk, gazete
ler, mevki sahibi birçok yüksek a -
dcımlar, Adliyeye şiddeUe hücum e
diyorlar, böyle kıymetli bir adamın 
pranga mahkümu olamıyacağım ve 
serbest bırakılmasını ileri sürüyor
lar. Bakalım iş ne olacak? .. 
Şu dünya tuhaftır .. bizde, bütün 

muharrirler, edipler açlığa mahklım
dur, kimse kılını bile kıpırdatmıyor. 

Iktısat Vekili 
ip r kotr ıi J g Uyor 
İktısat Vekili Celal Bayar dün İpar 

kontrasile harek t etmiştir. Celal Ba
yarın yarın ö;,tcden sonra bu kotra 
ıle limanımıza gelmesi beklenmek -
tedir. 

Celal Bayar şehrimizde bir kaç gün 
kaldıktan ~anrıı Zonguldağa gidecek, 
Zonguldak havzasında, Karabük De
mir fabrikasında tetkikler yaptıktan 
sonra Ankaraya dönecektir. 

-·-<!·---·--
Maarif Vekili 

Bu ak am Anka· 
ra gidere 
tekrar gelecek 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, bu 
akşam Anknraya dönecek, bir haf ta 
kalacak, tekrar şehrimize gelecektir. 

Burada İstanbuJun yeni tedris va
ziyetile yakından alakadar olacaktır. 

Tra yada birisi 
akal n ı 

Tıakyada otomobille maden ara -
mıya çıktığını iddia eden ve memnu 
mıntakada yakalanan İlyas adlı bir 
genç, dün Adliyeye verilmiş ve gö
rülen lüzum üz rine mü_ahede altı-
ruı alınmı~tır. 

e arazi 
ileri 

937 sonunda müruru zamana uğra
ıruısı lıizım gelen bina ve arazi ver
gilerinin müruru zamana uğramadan 
tamamile tahsilini tcmfn maksadile 
Dahili) e Vekaleti leni bir talimat
I!ame hazırlam1ştlr. Bilhassa bu bıri
he kadar \~gilenni vermiyenfore 
derhal hacızler konacak ve bu suret
le müruru zaman önlenecektir. - -
Belediye izamına 

aykırı hareket 

Manevralardan 

Caddeyi işgal eden 8, muayenesiz 
çalışan 3, iş kıyafeti olmadan çalı -
şan 1, ruhsatsız yapı yapan 1, temiz
liğe nayet ctmiyen 5, vapurdan at
Jıyn 3, trmvydn athyan 18, çivili yer
den geçmiyen 76, sokağa abdest bo
zan 2, sırt hamallığı yapan 6, hafta 
tatiline muhalif hareket eden 2 kişi 
yakalanmış, muhtelif Belediye emir
lerine riayet etmiyen 91 kişi hakkın
ca ceza kesilmiş ve ecnebi dilile ba
ğıraralc mal satan bir kişi tutulmuş
tur. 

Ecnel1i heyetlerin şehrimizdeki 
ziyaret ve 

Mane\.Taların tamamile bitmesi ü-

gezintileri 
mizden maada Atatürkün hemşire -
!eri Bayan Makbule, Mareşal Çak
ı::ıak, Korgeneral Asım Gündüz, Or
gt!neral Fahrettin Altay, Amiral Şük
rü Okan, İstanbul Kumandanı Kor -
general Cemil Cahit, Deniz kuman-

, danı Mahmut ile Dahiliye, Hariciye, 

Bundan başka 345 ekmek, 10 şişe 
gazoz, 100 simit, 50 kurabiye, 25 çav
d:ır ekmeği müsadere ve imha edil
miştir. 

Belgrat, 24 (A.A.) - Türk ordusu- mektedir. Gazeteler bılhassa Gcne
nun manevralarını büyiik bir dik - ral Ncdiçin nutkundan yeni Türki
katle takip etmiş olan bütün Yugos- yenin gerek askeri, gerekse sosyal 

l
lav matbuatı, Tiirk askerinin p:ırlak ve kültürel ~abalarda elde ettiği mü
meziyetlcrini Ye '!'ürk zabitlerinin J him terakkilerdcn bahseden kısmını 

1
yüksek iktidarlraını tebarüz ettir - ehemmiyetle kaydetmektedirler. 
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Hamamcıların 
İddiası 

Onlar da Belediyeyi 
itham ediyorlar 

Emniyet 
Müdürlüğü 
Yeni kadr osu ve yeni 

maat lar bildirild i 
İstanbul Emniyet Müdürülüğünün 

y<:ni kadrosu dün viLi.ycte tebliğ edil
miştir. Bu kadroya güre emnıyet mü

dürünün maaşı sekiz binden dokuz 

Susuzluktan hamamları kapanan 
hnm:ımcılar ortaya yeni bi riddia at
rnışlardır. Bu iddiaya göre Belediye 
hıfzıssıhha kanununun icabatından 
C'lmak üzere şehir sularım beş yıl 

bine, mua\I ininin ma~<>ı beş binden 
zarfında ıslah etmiye mecburdur. 

Halbuki Belediye beş yıl hiç bir 
1
yedi bine, ~ube müdürJerininki dört 

şı y yapmamış, tam bu müddetin ne- bin b~eryüzden beş bin beşeı· yüze 
kesine iki ay kala Kırk çeşme sula- 1 çı~arılm1ştır. 
rını kapatmış, binnetice hamamlar da ikinci Şube müdürlüjüne tayin e
susuz kalmıştır. dilen Çanakkale emniyet funiri Nev-
Hamamcılar Cemiyeti şin1di bu zat, dün gelmiş ve yeni işine başla

bnkımdan teşebbiislere girişmiştir. 

Bir kuduz köpek 
Uç kişi 1 birden ısırdı, 

iHdDrüldD 
Eğrikapıda büyücek bir köpek bir

denbire kudurmuş, o civarda oturan 
z rzev:ıtçı Ahmedin ldiçük kızını ve 
yolda rastladığı diğer üç k4iyi ısır -
mış, ondan sonra kendi yuvasına gi
derek yedi yavrusunu birden dala -
mış ve kaçmıştır. Köpek, yolda baş
k abirisini ısırmasına meydan veril
meden mahalle bekçisi tarafından 

öldürülmüştür. 

rnıştır. 
ee• 

Akdenizde 
T ah elbahirler 

(BC!-ita.rcıfı ~nci ~fede) 

mektedir. Anlaşıldığına göre İspan
yol nsilerinın kumandanı General 
Franko, İspanyaya giden bütün ge
mileri kontrol \"C batırmak için ya
n:an bir pusu kurmuştur. 1\laamafih 
şurası da muhakkaktır ki, General 
Franko, Bozcaada açrklarmda hücu
ma geçen tahtelbahirler kıratında hiç 
bir harp gemisine sahip değildir. 

''İstiklal harbi,, 
[Diğer taraftan ecnebi mehafili, 

fili, t<:mmU%Un onundanbel'i 31 İs -
pnnyolgcmisi Boğazlarımızdan ge -

BUyUk film bu gün yar1n çeerk Sovyet limanlnrına gitmişler, 
tamamı nıyor yükledikleri harp malzemesini ora-

Ordu film merkezinin İstiklal har- can alıp memleketlerine götürmüş
bi hakkında hazırladığı film bitmek lerdir. 31 gemi de boş olarak bura -
\!zeredir. Bu filmin rejisörlüğünü dan geçmişlerdir.~] 

Rrrrp Akademisi yaprnışhr. Filmi gö- Netice vahim olacak 
ren her vatandaş, istiklal harbinin 
her safhası hakkında sanki o harpte 
bulunmuş gibi her şcyi görecek ve 
hissedecektir. Film gerek umumi si
nemalarda, gerek halkevlerinde gös
terilecektir. 

Yugoslav zuhlısı 
gelmedi, fakat ... 
Akşam gazetesine 

göre geldı ı.. 

Paris. 24 - Eko de Pari gazetesi 
Bozcaada civarındaki torpil hadise
lerinden bah ederken Frankonun bu 
işi yapamıyacağmı, elinde tahtel -
bahir olmadı<':l"Jnı yazıyor ve iJJve e
diyor: 
Diğer tir faraziye neticeleri çok 

<li:-rır bit takım tahminlere yol açar. 
Bu takdirde üçüncü bir devletin faal 
surette müd .. halcsinİ derpiş etmesi 
icabeder. 

Bu sabah limanımıza gelmesi b k-
lenen Yugoslav harp gemilerinden Ha ay a 
(Dobro"\-nik) zırhlısının yolda gecfü- Şehbender ik 
t.Jği ·e 9 saa" teafıhurla İstanbula mu- Hatayın İskenderun kasabasında 
vasalat edeceği anlaşılmıştır. bir c: bb nderlik ihdas edilmiş\ e Pa-

Halbuki sabahları intişar eden (Ak- r·s Kon o'o umuz Firuz buraya ta
Ş::'m) gazetesi bugünkü nüshasında yfo edılmiştir. 
Dubrovnik zırhlısının !abahleyin Ii- ---
manımıza geldiği hakkında yalan bri lngiliz Müsteşarı 
haber vererek krU\Yazör kumanda - İngiltcrcnin Türki3e Sefareti Müs-
nınm saat 11 de valiyi ve Mer.kez I~u- te~arı Morgan, mezunıyeti bittiği ci
nıandanını ziyoıret edeceğini de ila- hctle, bu sabah Londradan ekspresle 
ve etmektedir. 

Mühtedi Ermeni 
Gelen son haberlere göre Irak Or

dusu Erkanıharbiye reisile Hava ku
mandanını öldüren neferin bir Er -
meni muhaciri olduğu ve bunun bila
hare ihtida ederek Hümit Abdullah 
adını aldığı anlaşılmıştır. 

Bir Un de · ç tifo v k'ası 
Dün öğleden bugün öğleye kadar 

üç tüo vak'ası kaydedilmiştir. 

ş0hrimize gelmi~ir. 

Y r hbi adam 
Dun akşam Şehzade avlusunda, 45 

yaşlarında bir ah,,m yattığı ve sol 
tarafından kanıra aktığı göritlmü~ 

tahkikata bnşlanmı tır. 

Yaş mey a 
İzmirden yaş üzüm ve karpuzdrın 

maada Londra v.e Orta Avrupaya ka· 
vun ve domates de ihraç edi1etektir. 

• rıne bu mane\.Talara iştirak eden 
kıtaatımız garnizonlarına dönmiye 
ba~lamı lardır. Diğer taraftan ma -
mvralarda bulunan ecnebi heyet ve 
del geler adına, en kıdemli erkanı
harbiye reisi sıfatile Yugoslav Er -
k nıharbiye Reisi General Nediç, bu 
he~ t ve delegelerin mane"\Tafardaki 
mtıbalarını tesbit eden beyanat ha
:-rrlamaktadır. 

Maarif, Adliye, Nafı::ı vekilleri, Lon
dra Sefirimiz Fdhi, Trakya Umumi 
Müfettişi Kiizım Dirik, Vali Muhit· 
tin Üstündağ, mebuslardan Ali Kılıç, 
Cevdet Kerim, Tayyareci Sabiha 

r e akşam ~aşmuharrirteri ne yaz yor ,a 
Mısafırl.erlmiz bugün saat onda A

i'ayın tahsis ettiği bir vapurla Köp
niden hare~t ederek Büyükadaya 
e tmişler, öğle yemeginde Adadaki 
Anadolu Klübünde şereflerine ve~ 
rılen ziyafette buhmmuşlardır. 

Bir müdd t istirahat ederek ada
da gezeceklerdir. ~aat 16 da Adadan 

hareket edecek olan misafirlerimiz o
radan doğruca Floryaya gelecekler, 
orayı gezdikten sonra Akşam yeme
ğini Perapalasta yiyeceklerdir. 

Misafirlreimiz yarın da yine va .. 
pı..rla Burgazda bir gezinti yapacak
lar, öğJc yemeğini Tarabyada y.iye -
ceklerdir. 

Dün akşam saat 17 de Başvekil İs
met İnonü tarafından şereflerine Ta-
rabyadaki Tokatlıyanda bir çay ziya~ 
ictı verilmiş, ziyafette misafirleri -

Gökçen, diğer hükUmet erkitnı bu ft 

hmmuş, çok samimi hasbıhaller ya
pılmıştır. 

E s naf c miyetinEn 
merk z inde top1atl1ar 
İstanbul meburları dün akşam Es

naf Cemiyetleri Merkezine gelmiş -

ler, esnafın dert ve dileklerini din
lemiye başlamışlardır. 

Şoförler bilhassa taksi borçlarile 
plfıka resimlerinden, kasaplar piya-

saya borç bırakıp giden ecnebi teba· 
ası kasaplarm vaziyetlerinden şika

yet etmişlerdir. Bütün cemiyetlerin 

mümessilleri de esnaf cemiyetlerinin 
esnaf üzerinde daha ziyade nüfuz sa

hibi olmalarını temenni etmişlerdir. 

Cumhuriyet 

Devletl in yek diAerle
rile mUnasebetlerlnde 
mile ler araaı hukuku 
Milletlerin yckdiğerleri arasındaki 

münasebetleri tanzim eden bir ta • 
kım kaideler vardır ki, muahedeler 

\"eya uzun boylu teamüllerle bunlar 
da hukuk prensipleri kıymet ve e-

hemmiyetini kazanmışlardır. Fakat 
Umumi Harpten sonra bunlar bazı 
milletlerce hiçe sayılacak derece ileri 

bır kıymetsizliğe düşürüldü. Bu hu -

kuku ayağa kaldıracak cıhan efkarı 
umumiyesi nerede? Bir gün tecelli 

edeceği muhakkak olan bu insanlık 
vicdarunm bir an evvel ürperip ka
bardığı göri.ilebilmelidir. 

Tan 
Ordumnzun 1937 tmtihal 

Türk ordusu bu imtihandan :yüzü -
nün akile çıktı. Bunu Büyük Şefin 
yilziindeki r.eş'eden anladık. Komu-

tanlarımızın ve ecnebi muhbirlerin 
vakit vakit söyledikleri sözlerden 
öğrendik. Nihayet kendi gözümüzle 

de gördük. Muvaffak olmuş bir eser
le, olmam~ bir eseri biribirind n a
yırmak için mutlaka mü tebassıs ol -
m1ya lüzum yoktur. 

Kurun 

1 zihni ti 
İlkdcfa olarak memleketimizde iş 

kımunu yapıldı. Kanuna, amele ve 
, sermayedar yerine işçi ve iş veren 
j tabirleri konulmuştur. Bu, sadece iki 

-türkçe kelıme kayır.ak için yapılma
m1§tır. Türkiyede ameel ve serma
yedar diye menfaatleri binô nne 
zıt insanlar veya gruplar bulunma
dığı için bu kelimeler kuJfomlmı§br. 

Son Posta 
Harp sonu tarihinin 

n bUyUk t hlike 1 
Japonya bütün iktısadi hayatını 

asken1 ştirmiyc karar verm~ tir. Bu 
vadıde hazırhkfar görülüyor. Japon
ya umumi seferberlik ilim ediyor. 
Giriştiği i de geri dönmerniye karar 
vermiş bir insan ne aparsa Japon
ya da onu ynpıyor. Japonyanın bu 
har keti, haı·p sonu tarihinin en bü
yiik hadisesidir. 

Aksam 
Başmakale i yoktur. 

milel imtiyazlı mıntaka da mütees· 
sır olmakta ve hatta dü<>en obüsler· 
den burada yangınlar çıkmaktadır. 
Muhasamatın terki için İngiltere ta
rafından vaki olan teşebbüs hemen 
de akim kalmış gibidir. Bunun sebe
bi Çinin yıpıatıcı bir harbin Japon
lan yorgun düşüreceğine ve nihayet 
günün birinde Japonların mağlubi
yetini intaç edeccgine kail oJmaJa -
rmdan ileri gelmektedir. Çinliler bu 
noktainazarı takip ederken Japonya 
da vaziyete hfıkim olan askerler mu· 
harebe sayesinde memleket dahilin
de nüfuzlarının birkaç misli artaca
ğma kail bulunmaktadır. 

Japonya ahiren şu kararı vermh~· 
tir: Badema Çin - Japon ihtilafına 
rC'.smi lisanda Çin - Japon meselesi 
adı verilecektir. cŞimali Çin hadıse· 
sh tabiri terkcdılmiştir. Matbuat bu 
kararın, Çin ile olan münasebatı büs· 
bütün fena bir şekle sokmamak hu
susunda Japonya tarafından şimdi· 
ye 1cadar takip edilmekte olan hattı 
hareketin değiştirilmiş olduğuna de· 
!alet etliğini kaydetmektedir. 

Ayni zamanda Japon Diet meclisi 
badema sermaye ve ecnebi meınlc
k1:: tlerde mevcut emvalin ve mem -
leket dahilindeki mesainin kontrolu 
hükkmda tedbirler ittihazına karar 
vermiştir. 

Bu tedbirler Japonyada, Alman -
yadaki nasyonal sosyalizm prensip
lerinin takibine doğru atılmış bir a
chm gibi telakki edilmektedir. Bu 
sayede memleketin mali ve ekono -
milt kuvveti askeri ve siyasi bir oto· 
rite altına konulmuş olacaktır. 

Ahmed R u, 
Utltlttttltlltlllllllflllfllfllllllllllllll•llllllllllllllllllJlllllllllltUIUtrf' 

Sanayiciler 
Toplantısı 
Şehrimizde bulunan sanc1yicller, 

perşembe günü İktısat Vekilinin baş
kr.nJığında bir toplantı yapacaklar
dır. Bu toplantıda devletin umumi 
sanayi siyasetile sanayicilerin ı;azi
yeti, sanayie müteallik çıkacak ka
nunlar, alınacak kararlar, gümrük 
l'ejiminin ihdas ettiği vaziyet ve \"C:f

gflcre ait müzakereler cereym ede
ccktri. 

Irak krala 
Bağdattan gelen haberlere göre 

Irak Kralı Majeste Gazi yakında 
memleketi daWlindc bir tetkik c-e -
yahntin cçıkacaktır. 

Eski Başvekil Hikmet Süley!l"'..a::.ın ' 
kaçtığı haberi asılsızdır. 

Demir miğfer 
Karakollarla devairde vazife gören 

jandarmalar da polisler gibi demir 
miğfer giyeceklerdir. 

1 KOÇUK HABERLER 1 
1 * Gazf köprüsünün Almanyada 
yapılmakta olan dub:ıl:ırından ilcisi 
dün gelmiştir. * Yeni Adliye sarayının yapıla· 
cağı yere ait istimlak muamelesinin 
derhal bitirilmesi için daimi encü -
men azalarından mürekkep üç kışi
Iik bir komisyon kurulmuştur. * Ekmek \'e francala fiatları ipka 
edilmiştir. 

* Müteaddit apa.rtımanlardan am
pul çalmakta olan Salahaddin adlı 
bir genç bir sene hapse mahkum ol
muştur. * Samatyada asri şekilde yapıfan 
Maliye tahsil şubesinin inş:ıatı bit -
miştir. Koeamustafapaşa ve Fen r 
şubelerinin yapılmasına da ay başın
na başlanacaktır. 
*Topkapı Maltepesinde eski ıa

manlardan kalma eserler bulunmuş, 
Muzcler idaresince vaz'ıyet ediJm"Ş 
tir. * Memleketimizde yapılmakta o
lan madeni eşyanın bir kolleksi:yonı.ı 
y~pılacak ve memleketimizde nelerirı 
yapılabilmekte olduğu bununla her
kese gösterilecektir. * Maliyede kanuni terfi müd -
detini dolduran memurlar, 31 Ağıı5• 
lasta imtihan edileceklerdir. * Dolmabahçede açılacak sergide 
gümrük istatistik ve grafikleri de 
f1>ehir edilecektir. -: . ·rı * Rumen ve Çek Başvekiller.ill~. 
wn mülakatı bu iki devletin ve J{u· 
çille itilafın mütesanit icraatı uze .. 
rine pek yakında daha müsbet te -
@rler icra edecek bzaı mühim karar
larla neticelenmiştir. 

b c:VC .. * Mısır Kralı Faruk, eski n:ı- · . 
killerden Sait Paşanın toruni1e nı .. 
~anlanmaktadır. 



3 - 9 O N T 8 L G R A P - 84 Alustoe 1937 

İstediğim gibi ı. 
ı' YENi KANUN 

lstanlJulun manzarası 
Tayyareden fotoğ

raf ahndı 
Plan çalışmalar1 başhyor 

-
Tenakuzlar 

Bir kişi tramvaydan atlıyor. Bele
diye memuru yakalıyor, götürüp ce
za alıyor. Belediye, şehirliyi, kcıfası 
gözü yanlmaktan korumak için ken
di kendine karşı bile müdafaa etmek
tedir. 

Güzel! 
Birçok kişiler, tramvay bekliyor

lar. Gelen tramvaylar hep doludur. 
Binmek ihtimali yoktur. Belediye 

h 
J k b k memurları bunu. görüyorlar. Fakat l slanbulun avauan uş a lŞlı niçin k{ıfi miktarda tramvay yok di-

l • 1 • k •• [ ye kimseye, değit ceza yazmak, mek-
a/ınan resımıerı ço guze tup yazmak bile akıllarına gelmiyor. 

. • . f ~ f Belediye, şehir halkını dü.§ünmiiyor. 

I~ stanbulun, havadan tayyare ile tır. Alakadar kımseler, bu otogr~ - Omm hakkını müdafaa etmiyor. 
fotoğrafisini çekmek ve birçok !arın çok takdire layık olduğu, bır- Fena! 

••• ayrı ayrı paftalar üzerinde, şehrin çok Avrupa şehirlerinde, bu işde bu 

en ku .. çu"k teferruatına k;ıdar gösteril- derece muvaffak olunamadığını söy- V 1 b' · . apur yanQ§ır •en ırısı atlıyor. 

n:ıesl. 1·şı· ı'çı·n, bir ecnebi grup 200 bin lemektedirler. Ve bu iş için yapılan B z d' kal .. e e ıye memuru ya ıyor, gotürüp 
liradan fazla para istemiştL Yapılan masraf, evvelce, ecnebi grupun is - ceza alıyor. Bdediye şehirliyi, denize 
tetkikler sonunda, bu fiatın çok fazla tediği paradan üç dört defa daha az- düşiip boğulmaktan korumak için 
olduğu anlaşılmıştır. dır. kendi kendine karşı bile müdafaa et-

Müstakbel İstanbul planını yapar- İstanbulun planını yapacak olan mektedir. 
ken istifade edilecek olan İstanbulun mütehassıs Prost, bu fotoğraflar ü- Giizel! 

kuş bakışı manzarası yerli san'at - zerinde tetkiklerine başlamıştır. Mü- Birçr>k kişiler, vapur beklemekte-
1..-iirlar tarafmdan tayyareden fotoğ- tehassıs, plan için kabartma bir pro- diTler. Vapur geliyor, binmek için 
raf alınmak suretile çok muvaffa - jje yaptığından, yakında esaslı plan yürüyorlar. Vapur küçiik, kalabalık 
~k~ry~~~t~li~b~i~r~~~k-il~d~e~k~i~ğ~n~d~a~g~e~c=~~il:m~iş~-~~~a~lı!~=a:la:r~ı=n~a~b~a~ş~lı~y~a~c~ak~t-ı_~ ___ ~ ~~~ü~&!~~m~~"~~ 

görüyorlar. Fakat niçin kafi miktar

da vapur işletilmiyor diye dü§iin _ 

-
Parasız pulsuz kimseler 
memleketimize giremiyor 
Türkigege xirebilmek için bir 
geçim vasıtası olmak lazımdır. 
p arasız pulsuz bazı ecnebiler me ınleketimize gelerek, burada kal -

mak, iş bulmak istemektedir. Ekseriya bunlar, Türkiyede tanıdığı 
1dmse de olmıyan bir takım insanla~dır. Eyllıl birden itibaren tatbik e
dilmiye başlanacak yeni bir kanunh, bundan sonra yanlarında, 15 gün 
Türkiyede kalıp, tekrar gitmelerine yetişecek para bulunmıyan, ve Tür
kiycdc kendilerini maddeten himaye edecek yakın akrabaları olmıyan 
ve Türkiyede, yabancıların yapmasınn müsaade edilmiş işlerden birini 
tutacağını ispat edemiyen kimsele!·, hudutlarımızdan içeri kabul edil -
miyccektir. Evvelce Türkiyeye gelmiş olup, bilahare bu hale düşmüş 
olan yabancılar da kanun tatbik edilmiye başlanmasından sonra, hu -
dut haricine çıkarılacaktır. 

Bu meseleyi alakadar eden kan unun tatbikatı için az bir vakit kal
dığından, bu işi takiple muvazzaf olan daireler tetkiklere ve hazırlık -
lara başlamışlardır. Kanun mer'iyet mevkiine girince, bu gibi kimseler 
tcsbit edilirse, hudutlarımız dışarısına çıkarılacaktır. 

Köfteciler 
Nasıl ıslah 
Ediliyor? .. 

Gürültü 
Çıkaran 
Arabalar 

Balkanlılar 
Geçit resmi 
Yapacak 

Teknik okulu 
Faaliyete 
Geçiyor 

müyorlar, halkın içeri dolmasına 5 e y y a r it yapanlar 
müsaade ediyorlar. Ve Allahtan ki hakkında yeni kararlar 

Gllks on ça lan ,oförler 
tecziye e dlllyor 

Abideye de bir çelenk Bir çok gençler bu 
k oyacakf ar mektebe girecekler 

İ h ftas üniversitenin muhtelif fakültele-
stanbul festivalinin son a ı 

ınuhtelif eğlencelerle dolu olarak rine eylül birden itibaren yeni tale-
devam etmektedir. Program muci - be kayıt ve kabulüne başlanacaktır. 
b . · 'eli B gün Diğer yüksek mektepler de bu ta
ınce dün istirahat güniı ı . u 

Yaln b ak rihte yeni talebe kayıt ve kabulüne 
gündüz de serbesttir. ız u -
~am saat 

16 
da Balkan festivaline başlıyorlar. Bu sene Nafıa Fen Mek

~ b bütün tehi de, yeni teşkilatı ile faaliyete 
iştirak eden yerli ve ya ancı 
ekipler Cumhuriyet abidesine me- geçecektir. Mektep, Teknik okulu is-

. 
1

' 
1 

k k yacaklardır Ekip- rrini almıştır. Ve tedrisat müddeti 
rasım e çe en o . · . 
ler 15,30 da Galatasaray lisesının bah- 4 y1~a çıkarılmıştır. . . 

· d milli kıyafetlerile toplana- Lıse mezunları buraya ımtıhansız 
çesın e b' I k 4 ı·k h ·1 d · · caklar, oradan Taksime kadar ır a ınaca tır. sene ı ta sı evresını 
geçit resmi yapacaklardır. ikmal edenler mühendis unvanı ile 

Bu gece saat 21,30 da Taksim stad- mezun olacaklardır. Ayrıca bir de 
yomunda beynelmilel güreşlerin fi- iki senelik kısım vardır. Buradan 
nal maçı yapılacak ve yine bu gece mezun olanlar fen memuru ismi ile 
saat 22 de Tepebaşı bahçesinde bir mezun olacaklardır. Nafıa Fen mek
gala müsameresi verilerek muhtelif kbinde yeni yapılan bu teşkilat, 
numara ve eğlenceler yapılacaktır. mektebe çok büyük bir rağbet cel-
Yarın gece Balkan festivali Kadı- betmiştir. Bu yıl birçok gençler, bu 

köyünde Süreyya Paşada tekrarla- mektebe girmek için hazırlanmakta
rıacak ve Taksimde Camlıköşkte Na- dırlar. 
eit tarafından saat 21,30 da (Kudret Bu yıl, mektebin kadrosunun çok 
Helvası) oyunu oynanacaktır. kalabalık olacağı ümit edilmektedir. 

Arabacılar ald ı kları 
parayı az . görUyorlar 

değiştirilmesi • • 
ıçın Tarifenin 

belediyeye müracaat edecekler 
S t h 

llıg~ ı kaldırıldıktan sonr-:ı arabacıların ihtikar yapmamaları 
ır ama 'f .. kli t · · 
maksadile, Belediye bir tarüe y:ı p~~ştı. Bu tarı ey~. gore ~a ya . ışı 

"t f ik ve sürekli olmak ~re ıkrye ayrılmış, muteforrik naklıyat 
~e~ . . 
· · t k atlı arabalara 3, çift atlı arabalara 4 lıra yevmıye konulmuştu. 
ıçm e · h 1 b"l"kl · d 1 k Arabacılar bu paraları kendilerine ış veren ama o u erın en a aca -

!ardı. 
Vapur, tren, mavna gibi vasıtal~rla gel~n. eşyanın nakli.~~. ait ~1~n 

ve sürekli nakliyat ismi verilen ikincı kısım ıçın de hamal boluklerının 
nıüşteı:ilerden alacağı ücretin yakın mesafeler için yüzde 25 i, uzak me
~aieler için yüzde 35 inin arabacıya ait olması icabedeceği tesbit edil -

mişti. 
Arabacılar o zaman bu tarifeye itiraz etmişler, kendilerine ayrılan 

hissenin az olduğunda ısrar eylemi~ler, fakat kabul olunmamıştı. 
Arabacılar aralarından bir heyet seçerek vali ve Belediye reisi Mu

hittin Üstündağı ziyaret ederek tarifenin değiştirilmesini istemiye karar 
vermişlerôir. 

Edebi roman: 153 

Sen de seve·ceksin ! 
Bunu tafümin icaplanndan sayma

ınak için elimde başka hiç bir sebep 
yok. Sende biraz ümidim vardı. Cid
diyetine, dürüstlüğüne, seciyene 
inanıyordum.. Fakat, sen de ötekiler 
gibi çıktın, sen de onların yoluna git
tın. Demek ki, kader bana ilk ka -
rımdan sonra bunu mukadder kıldı 
ve .. sen de bir orospu oldun! .. 

Son cümlesini söyleyinciye kadar 
onu sükutla dinliyordum. Fakat, sen 
de bir orospu oldun .. der demez, bir-

Clen köpürdüm. Sanki bütün vücu
düm bir zelzeleye tutulmuştu. Han
çeremi yırtan bir sesle haykırdım: 

- Sözünü geriye al. Hayatta daha 
b~na orospu. diyecek ağız yoktur. 

Garip adam, bağıracağı yerde gül
dü, kahkaha ile güldü: 

- Ben öyle dedim. Sen bir .. başka 
adı varsa onu söyle? .. 

Etem lz'!e\ Ben1c:'9 

Dedi. Bu gülüşte, bu kahkahada, 
bu soruşta bağırmaktan daha acı, d~
ha nişterli bir eda ve ifade vardı. Bıl-
miyorum, birden nasıl bir his ve ta
hayyül buhranı içine düştüm. San -
dım ki, bütün Şam halkının orta -
sına çıkarılmışım ve bir meydan tek
dirine tutuluyorum, sonra da her 0-
nüf'e çıkan yüzüme tükürüyor, saç
larımı yoluyor. Bu ıstıraplı tahay -
yül sahnesinin verdiği buhran için

de çırpındım ve .. o çırpınış gözlerim
den müthiş bir yaş yağmuru indir -
di. 

- Ben sana hiyanet etmedim Sa
lih .. 

Diye hıçkırarak kendimi müdafaa
ya devam etmek istedim: 

- Bunu sana en kat'i delilleri ve 
vesikalarile her zaman isı>ata ha -
zırırn. 

buna müsaade ediyorlar. Zira, cHad- . h . ht l'f 1 · 
Beledıye, şe rın mu e ı yer erın- Son zamanlarda bazı şoförlerin so

kakların kalabalık olduğu saatlerde 
glakson çalmıya başladıkları görül
müştür. 

di istiabh yi tatbika kalksaiar, kim- ,;ı b'lhassa amele işçi ve esnafın 
d d b 

-z Lle ve ı , 
::;'!,şaman ıra a ag ı vapurlardan bi- k ·r "urette bulundug-u mıntakalar-

. · · kt · 1 lk .esı "' rinı getırtmıyece ır, ıa ·ın cHaddi . .. .. - . .. .. 
· t' b. d fa ı "t k dakı seyyar koftecılıgı bugunku sek-
ıs ıa u en : ası mu ea ıp vapu- . . • 
ra bırakılacaktır. lile yasak etmıştır. Gürültü ile mücadele talimatına 

Fena! Müteharrik bir vasıta üzerinde ve mugayir olan bu hal dolayısile bazı 

••• 
Belediye §elıirde giirü.ltil olmasın 

diye talikalara bi?e lastik tekerlek 
taktırıyor. Fakat kendi çöp arabalan 

:Jabahın saat beşinde lengerler yu • 
varlanır gibi bir gürültü ile halkı u
yandırıyor. Biri güzel, biri fena. 

Belediye sular pistir, mikropludur 
diye suları kesiyor. Fena. Zira nasıl 
Torko.ru temizledi ise, bu suları da 
öylece temizlemek tazım değil mi? 

Lcizım. 

Belediye sokaklara tükürenlerden 
ceza alıyor. Mükemmel ve güzel! 
Lakin en temiz sokağı diyebileceği-

miz Köprüden dahi, toz. toprak, bir 
ı>apur yülcii. duman yutmadan ııe in
ı:iyaki olarak tükürmeden, pıhlama
aan, aksıl'madan geçmek kabil mi? 
İmkansız. 

Rclcdiye festiııal yapıyor, bu mü
nasebetle birçok yabancı memleket

lerden, bizimkilerle yarıştırmak için 
sporcular çağırıyor. GüZd!. Lakin 
lmnları çarpıştıracak bir sahası yok. 

Fena! 
Belediye haka. iyi nasihatler veriyor, 

bunlan, imamın talkını olarak kabul 
edelim.. Güzel. cCeza .. salkımını ona 
bırakalım.. Fena. 

_ ..... ·-·--~~~ .. ~~-
Lüzumu muhakeme 

kararı verildi 
Geçen sene yapılan festival esna

sında tertip edilen güreş vesair bazı 

hareketlerin idare tarzından do -
layı Belediyenin eski turizm müdü
rü Kemal Ragıp hakkında yapılmak

ta olan tahkikat bitmiştir. Kendisi 

hakkında lüzumu muhakeme kara

rını icap ettirecek vaziyet görülmüş 
ve evrakı, Vilayet idare heyetine ve
ril mistir. 

Salih sözümü kesti: 
- Kadın nağmesi istemiyorum. Göz 

yaşlarınla beni kandıramazsın. 
Diyerek devam etti: 
- Ötekiler de hep senin gibi ağ

lıyarak masum olduklarını ispata ça
lıştılar ve.. en çok ağlıyanları eıı 

günahkar olanları idi. Belki, ilk vak
ada ilk göz yaşlarına kapıldım, mer
hamet ve bağış tarafına gittim, fa -
kat, yine aldandım. Tecrübe bana 
anlattı ki, en zalim ve en hiyanelkar 
kadın, daiına en çok ve en çabuk ağ
lıyan kadındır. 

Salibin bu sözleri bilmiyorum, ü
zerimde nasıl bir aksi tesir ve feve
ran yarattı ki, birden kendimi topar
ladım ve: 

- Benim kendimi müdafaaya ihti
yacım yok. 

Dedim, devam ettim : 

- Kendimi affettirmek, bir koca 
korkusu çekmiş olmak, senden ay -
r:!mamak için ağlamadım. Nihayet 

bir arada yaşayabildiğimiz gibi ayn 
ayn da yaşayabiliriz. Seninle bera
ber olmak bana hiç bir şey kazan -
dınnış olmadığı gibi ayrılmak da hiç 

yapma, pişirme, satma yerleri ayrı şoförler tecziye edilmiştir. Lüzum· 
ayrı ve hepsinin her tarafı kapalı o- suz yere gürültü çıkaran nakil vası
larak seyyar köfteciliğe müsaade e- taları ile de mücadele edilmektedir. 
dilebilecektir. Bilhassa gece ve sabah erken saatte 

Bu köftecilerde bilhassa temizliğe gürültü etmek kat'i surette yasakbr. 
dikkat edilecek, kullandıkları etle- Bu yasağa rfayet etmiyenler, alaka
rin iyi et olması için kontrollar ya - dar talimat dairesinde cezaya çar
pılacaktır. Bu köftecilerden mühim pılacaklardır. Halkı rahatsız eden 
1:-ir kısmı ciğer de satmaktadır. Ci - her nevi gürültü memnudur. 
ğerlerin nereden tedarik edildiği, - ··--

nasıl yağlarla pişirildiği kontrol e - Bir izah 
dHecektir. 

Seyyar kofteci ve ciğerciler ek~
riya, küçük esnaf ve işçi mıntakala
rında faaliyette bulunmaktadırlar. 

Sporcular• davet 
!miııönii Hcılkcvinden: 

.Evımize bağlı spor klüplerinin fa
aliyeti hakkında görüşmek üzere 24 

ağustos 937 salı gi.inü saat 18 de E -
vimizin Cağaloğlundaki merkezine 

" birer murahhas göndermeleri tebliğ 
olunur. 

Fazla doktor 
Yetiştirilmesi 
Kararlaştı 

Tıp t alebe yurdu 
genltletillyor 

Bu yıl, leyli tıb talebe yurduna da
ha fazla talebealınacaktır. Bunun i
çin, talebe yurdunun genişletilmesi 
kanırlaşlırılınıştır. Binanın yemek
hane kısmı üzerinde yeni bir kat i

lavesi yapılacaktır. İnşaatın sür'atle 
ikmal edilmesi için çalışılacaktır. 

Talebe yurduna alınacak fazla ta
lebe ile tıp fakültesinin kadrosu da 

genişlemiş olmaktadır. Memleketin 

doktor ihtiyacı bu şekilde, nis"'beten 
öıılı>nmi~ olacaktır. 

bir şey kaybettirmez. 
Ben bunları söyler söylemez, Sa

lih: 
_._ O halde mesele yok. Zaten mü

nakaşayı istemiyen de benim. Derhal 
bana ait olan bu yuvayı terketmek 
sana düşer .. 

Dedi. 
İtiraz etmedim: 
- Hay hay .. hemen 'çıkmıya hazı-

rım! 

Diyerek bir tekljf yaptım: 

- Yalnız senden şunu istiyorum .. 
Daha sözüme devam ederken, Sa-

lih: 
- Ne o? .. 
Diye sordu. 

- Ne sende, ne de bende bir ukde 
kalmamasını istiyorum. 

- Ne gibi?. 

- Benim için sarfettiğin kelime -
lcri geriye al 

Salih, dik bir lisanla: 
- Onları geriye alabilmeme nasıl 

imkan tasavvur ediyorsun?. 
Diyerek devam <'tti: 

- Ortada bir hakikat var. Halil Ne
cip'ten gelen şu mektup aranızda bir 

Bir iki gündenberi bazı gazeteler
de, sigaradan sigara ~akmanın me
nedildiği ve bu gibilerden para ce-

zası alınmıya başlandığı yolunda ya

zılar görülmektedir. Alakadarlarca, 
n~ bu yolda verilmiş bir emir ve ne 

de böyle bir tasavvur olmadığından 
bu yazıların neye müstenit olduğu-

nn anlayamodık. Bu itibarla tamami

lc uydurma bir şey olan bu haberin 
tekzip edilmesini rica ederim. 

Emniyet Direktörü. 
SALİH KILIÇ 

Garlardaki
1 

Hamal 
Bölükleri 
Bunlar ı da Bele diye 

devrahyor 
Belediye, ötedenberi şimendifer 

earlarında çalışan hamal bölükleri
nin idaresinin kendisine bırakılma-
sı için teşebbüslerde bulunmakta i
di. Ahiren Nafıa Vekaleti, Belediye-
nin bu isteğini yerinde bulmuştur. 
Bunun üzerine ilk olaı ak Sirkeci -
deki 9 uncu İşletme Müdürlüğü em
rinde bulunan hamal bölüğüne vnzı-

yet edilmiştir. Bugünlerde de Hay

darpaşa garı hamal bölüğü devir a
lınacaktır. 

~§k hadisesinin çok eskidenberi sü
rüp gittiğini gösteriyor. Bu vesika ve 
senin itirafın kannsında söylediğim 
sözleri geriye almam, o vaziyetleı·i 
tamamile bcnimscmcmden başka ne 
mana alır? Bunu yapabilmekliğim 
için ya budala, yahut da insandan 
başka her hangi vasıfta bir şey ol -
marn lazım. 
Artık benim için yapılacak hiç bir 

şey kalmamıştı, birden köpürdüm, 
birden isyan duydum ve: 

- Hakikaten bir başka vasıfta ya
ratılmış adamsın .. 

Dedim. 
Yüzütne garip garip bakarak, ma

nasız bir halde: 
- Yani?. 
Dedi. Tam bir feveran ve taarruz 

halindeydim: 
- İzaha lüzum yok. Adını sen koy. 
Dedim- Suratının ~kli adeta de -

ğ:şmiş gibiydi, belki de gayri ihti -
yari: 

- Bana hayvan mı demek istiyor
sun?. 

Dedi. Büyüt bir cesaretle: 
- Evet. 

(Devamı var ) 

[
Halk Fllozofu-ı · 

· diyor ki : ........................ ~, .... 
Neş'eli bir millet 
yaratmahyız 

Geçen akşam, Rumen, Yugoslav, 
Bulgar ve Yunan truplarının oyun
larını seyrettik. Şarkılarını dinledik. 
Bu sahneler, bize, ilk bakışta şunu 
if&de ediyordu: Oyun ve şarkı bir 
veş'e kaynağıdır. Geniş halk kitle -
lerini neş'e!endirmek, eğlendirmek 

için güzel halk şarkıları, halk oyun
ları en iyi vasıtalardır. Zaten müzik, 
umumi bir kalb dili değil midir? 

Balkan truplarından sonra, kendi 
milli oyunlarımızı seyrettik. İtiraf 
etmek lazımdır ki, bizim oyunları -
mızda bu neş'e, bu coşkunluk yok • 
tur. 

Halk türkülerimiz ise, neş'eyi de
ğil, ye'si, ıstırabı terennüm eder. 
Şarkılarımız, insanı hayata bağla -
maktan ziyade, hayattan bıktırır, u
zaklaştırır. 

Bugün memleketimizdeki bütün 
halk oyunları, halk şarkıları, Os · 
manlı saltanatının kültürü, görüsü, 
terbiyesi ile beslenmiş, şark tesirleri 
altında vücut bulmuş eserlerdir. 
İnkılap, maalesef henüz bunları 

değiştiremedi. Hala, ahlı, oflu şar -
kılar, gamlı oyunlar dinliyor ve ~y
ndiyoruz. 
Avrupalılar, Amerikalılar, hatta 

BalkanWar hep neş'eli insanlardır. 
Hayatta kahkahanın, neş'elenmenin, 
coşmanın, eğlenmenin ne kadar bü~ 
yük bir kıymet ifade ettiğini anla • 
mışlardır. 

Şark, inziva, yeis, hüzün diyarıdır. 
Hala, bu tesir altındayız. 'fürki • 
yeye gelen yabancılar, çchrelerimiz
deki mağmum hali, omuzlarımıza 

çöken hüznü farkediyorlar .. bir ıstı
rabımız mı var? .. Hayır .. bu halimiz, 
!>adece, asırların bize verdiği bir ha
leti ruhiyedir. 

Bugün tıp ilmi, ne§'cyc, kahkaha
ya büyük yer veriyor. Gülmesini bi
len insan, sağlam bir vücude malik 
olur. Gülmek, neş'el;nmek, coşkun

luk, insan ömrünün gıdasıdır. Ekse
ıiya, bir şişe rakımı1 vereceği zararlı 
ve sun'i neş'eye dört clle sarılırız. 
Eaşka milletler gibi, faydalı neş'eyi 
\ı e eğ1enmeyi bilmeyiz. 

Gülmesini, eğlenmesini de, çalıŞ
mak kadar bilen, anlayan, takdir e
cien, neş'eli bir millet yaratmak mec· 
buriyctindeyiz. 

Halk Filozofu 

Yolcuların 
getireceği eşyalar 
Deniz yolcularının beraberinde da

hili ticaret beyannamelerile ve ya
bancı ülkelere uğrayan milli gemi
lerle naklolunacak eşyaların mani -
re~toya idhaline lüzum olmadığı, fa
kat bu gibi eşyalar yolcuların bera
berinde değilse o vakit manifestoya 
alınmalarına ihtiyaç olduğu vilayet
lere bildirilmiştir. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Bir okuyucumuzun 
DHekleri 
· Mazrufa ehemmiyet verildigi 

kadar, zarfa da çok itina edildiği 
bir asırda yaşıyoruz. Gösteriş, rek
lam, propagandanın oynadığı ro
lü inkar edebilir misiniz?. Tam 
manasile Nasreddin Hocanın kürk 
hikayesi ... 
D?mları hatırlatmaktan maksa

dımız şu: 

Geçen gün matbaamıza bir oku
yucumuz geldi. Cebinden mavi 
renkte bir sigara paketi çıkardı. 
Bu, sekiz kııru~luk bir sigara idi. 
Paketi alelade kağıttan yapılm~tı. 
He~ üzerindeki ycı"'ılar ve te y·
nat pek iptidai, demode şeyLerdi. 
Bu okuyucmımz bi c dedi ki : 

Baska memleketlerdeki s·gara 
paketleri çok gÜ"'el ve zariftir. 
Halbuki bizim bu i§i daha iyi yap
mamız lcizım .. çiinkü, tütünün iyi
si bizde çıkar. lrıhisarlar idaresi, 
Avrupaya yolladığı paketlere bel
ki itina ediyor. Fakat, memlekette 
kullanılan paketler hiç te iyi de
ğildir. Birinci, ikinci, ı'içüncü nni 
sigaralara bakınız. Halbuki, genis 
halk kitlesi asıl bu sigaralan içi -
yor. Bunlann zarflarına daha zi -
uade bir güzeUik vermek her hal
de mümkündür.· Ş'md'ki şekilleri. 
üzerlerinin tezyinatı pek eski za
mmı tertibidir. Memleket içinde 
kullanılıyor, diye, niç'n ihmal e
delim? .. Vatandaşlara da her şeıJin 
en iyisi, en güzelini vennek, gös
termek, yedirmek, içirmek lazım 
değil midir? .. > 
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Beden idmanlarına 
dikkat etmeli ! 

B eden krbiyesi, azarnız için bir tir. Bunu diğer hareketlerle eğilme
hayat ve memat meselesidir. Bu den ve ciğerleri sıkıştırmadan da el

d&inıa muhafaza edilmiş bir gençlik de edilebilir. Sonra havayı ciğerleri· 
kaidesidir. Beden terbiyesini nasıl nizden dışarıya vermiye çalışınız. 

yapmalıdır? Bu, andirekt olmalıdır. Bunun için karnınızı yukarıya kal· 
Bizim ne midemizi çeviren clırır, kaburga kemiklerinizi sıkar ve 

ve ne de kalb etrafında bulunan ada· omuzlarınızı aşağıya bırakırsınız. Ha
lelere emir verecek bir vasıtamız yok- va tamamen çiğerlerinizden dışarıya 
iur. Hatta daha az adaleli olan ka- çıktıktan sonra, tekrar temiz havayı 

Bethoferı 

Ruhun 
Napoıeon 

esrarı 

• 

ip atlamanın 
ıaciğer, pankreas ve mesane gibi u
zuvlara bile pek az emir verebiliriz. 

Mide: 
Genişlemiş veya çok küçük kalmış 

ohm bir mideyi normal bir hadde 
getirmek bir perhiz meselesidir. Bu
r.un için şekil 1 ve 2 de gösterilen ha

faydaları çoktur 

burun delikleri vasıtasile ciğerlerini
ze alırsınız. Şekil: 5. 

Unutmamalı ki, amudu fıkariyi 

doğrultan her h:ırcket ciğerleri kur· 
taru·. 

Kalb: 
Kalb için yapılacak hareket her 

....................... ~--
Kafa 
deha 

tasımızda 
alametleri 

----··-

Girintiler ve çıkıntiların 
mühim rolü var 

Başınız, riyaziyeci başı mıdır? Şa· 
ir, ressam, musikişinas veya ga· 

zeteci olarak mı doğdunuz? Sizde ti
yatroya veya zabıta işlerine karşı 

müstesna bir istidat var mıdır? Ha· 
fızanızda vak'aları, isimleri veya ta· 
rihleri tutabilir misiniz?. 

Bunları anlamak isterseniz kafa 
tasınızın veya alnınızın şeklini yahut 
ı a buradaki çıkıntıları tetkik ediniz. 

ze çarpacak surette belirmiş olan ke· 
mikler fena temayüllerin mevcudi -
yetine delildir. Bu temayüller de tah
rıpkarlık, riyakarlık ve hırsızlık gibi 
şeylerdir. 

Bu kemikler insanın karakteri Ü· 

zerinde mühim bir rol oynamakta • 
dır. 

Kulak deliğinin bazan çok aşağıdır 
bulunması alnı düz olan kimselerde 

ı .. '----
ı 
\ 

reketleri yapınız. 
Karnın yukansınuaki 

adaleleri şeyden evvel kanın deveranını ko • 
laylaştırmak olmalıdır. Bu iki hare· 
htle olur: 

ku ·vetlc<lirmek için, hazımdan son
ra urnn zarnnn sirtüstü yatınız. Ba-
cukl rın!zı kıv1r1 rız \.'e karnınızı a
dalelere, kaburga kemiklerinize ka
cfor çekmek suretile. içeriye çekiniz. 
Unutmayınız ki, kürek çekmek, sıh
hatte olan kimseler için pek iyidir. 
Fakat midesi genişlemiş olanlar için 
~:ararlıdır. 

Barsaklar ve karaciğer· 
Barsak ve karaciğer içi nyaplırıla

cak hareketlerde gözöünnde tutula
cak noktayı bir adale vücude getir
mı k ve haricen ve dahilen masajar 
yr.pınaktır. Bunun için de en iyi ha -
n·kel; karnı içeri almaktır. Bunun 
Ne~,' yr.pıl;;cağı şekil 3 de gösteril -
mi~t.r. Karnı evvel sağ tarafa ve 
wnra sol tarafa yatmak suretile içe
rıye ala 

Bir iskemle veya koltuğa dayan -
ınak, öne doğru eğilmek suretilc ya
pılacak olan ayni hareket barsakların 
iyileşmeshc ve barsaklardan gelen 
sancıların izalesine yardım eder. Bu 
hareket, ayni zamanda karaciğerin 
v~zifesini hak kile ifa etmemesin<' 
k•rşı ela i)·idir. 

Kalb ı·c ş.rya, lar: 

Birincisi ayakta ve kollar havada 
olduğu halde sür'atle ayaklarınızın 
ucuna kadar eğilirsiniz. Sonra kolla· 
rınızı omuzlarınıza götürerek kal • 

karsınız. 

İkinci hareket de ayni hareketi bir 
daha çabuk olarak tekrar etmekten 

• 

ibarettir. Bunu soluk soluğa gelin- Musolinl Greta Garoo 

ciyc kadar yaptıktan sonra bırakır· Bu çıkıntılar sizde nelere karşı isti· en fena temayüllere delalet eder. 
smız. dat mevcut olduğuna ve çukurlarda Alnın yukarısında ve ortasında iki 

Beden hareketini günün hangi sa- böyle bir istidattan mahrum olduğu· çıkıntı arasında mukayese kabiliyeti 
~tinde yapmalıdır? Eğer sabahleyin nuza delalet eder. bulunur ki, bu da her şeye layık ol· 

l
ç•lışıyorsanız, sokağa çıkmak için gi· Hiç bir kafa tasının diğerine şek- duğu yeri vermiye hizmet eder. Dr. 

len benzemediği Dr. Gall ve Lavater Gall buna deha çıkıntısı adını ver • 
yincceğiniz zaman da yapmalısınız. d d .k. • f d m'"ktedı·r. a ın a ı ı alim tara ın an tetkik ve ç 

: Eğer sabahleyin çalışmıyorsanız öğ- keşfedilmiştir. Kaşların köklerinin üstünde res • 

1itye doğru beden hareketi yapınız. Dr. Gall evvela zekavetin dimağ • sam için üç budu ölçmek kabiliyeti 
Eu takdirde beden hareketini öğle dan geldiğini, çıkıntılı alınların ya- ve kumandan için de harbin panora-
''C mcg .. inden üç çeyrek veya bı'r saat b k k masını kavramak kabiliyeti bulunur. 
J r~tıcı ir abiliyete, yü sek alınların 
evvel yapmalıdır. Bunun iştihayı ar- teşkilatçılara, hakimlere, mağrur Kaşların ortasından kulaklara ka • 

.. .. .. . dar olan yerde gıda almak kabiliyeti 
tıı makta buyuk faydası vardır. şeflere, duz alınların zalımlere ve . d k" ..c k . . . . 'ar ır ı, ·ou ço ınkışaf etmış bır 
........................ .. ..... ................. ...... .. rrıanen mes'uliyet hissinden mah .. ... 

V
• •• •• . halde bulundugu ve yanaklarda ge-
ı n dsOr dukunÜn ru·m·olan_ıara_ aıt olduğu~u t~s~it et· rıişlediği zaman oburluğa ve hatta 

ır.ıştır. Dımagçe, aşk faalıyetının mer- pis boğazlığa delalet eder. 
hediyesi hzidir. Kalkık kaşlar ressamlara, Büyük adamlardan bazılarının yu-

dört köşeli alınlar musikişinaslara karıya koyduğumuz resimleri bu na
aittir. 1ariyeye tamamen tevafuk etmekte· 
Kulağın üstünde ve arkasında gö- dir. 

MACE RA 
Yazan : Tarık Se~<l•3n 

A 
merikaya yüksek tahsil yap - Bana o kadar yakın duruyordu ki u• 
mak için büyük bir transatlan- çan saçları yüzümü okşuyordu. 
!iğe bindiğim zaman içimde gl- ••• 

rip bir ürperme vardı. Romanlarda, Ertesi sabah güverteye çıktığım 
hikayelerde okuduğum macera ve ser zaman onu, denizi seyrederken gör· 
güzeştlerin birer benzeri de benim clüm. Beni görünce güldü : 
başımdan geçecekmiş gibi bir his - Deniz ne güzel, değil mi? dedi 
duyuyordum. - Her halde sizin kadar güzel de-
Heyecanlı ve Amerikanvari bir ğil ... 

sergüzeşt istemiyor değildim, fakat Güldü : 
tehlikesiz ve içinde güzel kadınların - Öyle mi buluyorsunuz? .. 

ı 
~J-

t 

.... 

bulunması şartıyla ... 

-ı • 
ıl 

ı" • 

1 
- Evet .. hem de harikulade güzel.. 
Cevap vermedi.. yalnız koluma gi

rerek beni vapurun ön tarafına doğ· 
rn götürdü. Artık içimden ona ~ık 
olduğumu anlıyordum .. 

••• 

Büyük Normandi, rıhtımdan kal
karken gözlerim kendime bir yol 
aı kadaşı arıyordu. Birinci mevkide 
seyahat ettiğim için yolcuların hep

si kibar ve zengin kimselerdi. Bir -
den biraz ilerimde sarışın bir kadın Aradan geçen iki gün, artık onu 
peyda oldu, aman Allahım 0 ne gü- cenim yapmıştı Ertesi gün, yolcuiu
zcllikti. ömrümde bu kadar güzel bir ğumuz sona eriyordu. Bu son gün d~ 

1

, kadın gördüğümü hiç hatırlamıyo _ cm un yanından a~Tılmadım, J;-i-m 
olunca ona : rum, güzelliği karşısında nazarlarım 

büyülenmiş gibi üzerine takılıp kal- 1 - Ne olur, b,ı gece bcrabe.r k ]a-

ldı b ·ır a k d' d . t' lım .. bak, ~rhk bu son gcccn:ı . lw]-
1 n en ım en gcçmış ım. 
Ben böyle dalmış ona bakarken ge- I ki seni bir d~h.a göremiyeccgım .. 

!ip biraz Herdeki kenar parmaklıkla- O yalnız guluyordu .. ak~-"' b r.l· 

rına kollarını dayayıp denizi seyre ·!::er, iyice içtik. O kadar sarhos ol -
başladı. İnce, narin bir vücudü, mü- !muştu ki, artık kendini kollarıf"ın 
tcnasip bir kalça, harikulade bacak- J ar~sı~a bırakmış, ba~ı omuzu'.'.1a düş· 
!ar, yüzündeki tatlı tebessüm onu ne 

1 

muştu. Benım k&marama dogru yu-
1'adar güzel gösteriyordu. rüdük .. onu kamartm~ soktuğum za
Şununla bir tanışsaydım, vapurda rnan, yabancı yere geldiğini Liç an

layamadı. Vücudü kollarımın arasın
ı 

da bir yığın halinde duruyo'dn. Ar-
tık o gece benim olmuştu. 

••• 

ne güzel bir macera geçirmiş olacak· 
tım. Artık tanışmak için bir çare a
ramıya başladım. Birden nasıl oldu, 
bilmem, elindeki mendil uçtu, aksı 
gibi doğru benim yüzüm... Hemen Ertesi sabah uyandığım zaman ka-

maramda yalnızdım. Üstümde garip 
rr.endili kapıp kadının önünde bir re-
verans yaptım. İngilizce olarak: bir yorgunluk vardı. Geceyi düşünü

yordum .. birden komodinin üstünde 
- Buyurunuz, madam! .. 

gözüme bir kağıt ilişti. Elim gayri -
- Teşekkür ederim Mösyö, affe· ihtiyari uzandı; okumıya başladım. 

dersiniz, sizi rahatsız ettim. 
- Hayır madam, bu i~ bana bir şe

reftir. 
Kadın, tatlı tatlı gülümsüyordu, 

bu baygın bakışlar altında adeta ezi
liyordum. 

- Nereye seyahat ediyorsunuz? 
- Nevyorka madam .. 
- Bir iş için mi gidiyorsunuz?. 
- Hayır .. tahsile ... 

- Galiba Amerikanın yabancısı-
sınız ... 

- Evet.. Tüı ki yeden geliyorum. 
- Demek, Türksünüz? 

Güzel Türk; 
Bana hayatımın en güzel günleri

ni geçirttiğinden dolayı sana çok te· 
şekkür ederim. Dudaklarından öpe· 
rim.• 

M.S. 

Kamaramın penceresinden baktı· 
~ım zaman Nevyork limanına girmek· 
te olduğumuzu yüksek binalardan 
ı;niadım. Vapurda sarışın kadını o 
kcdar aradığım halde bulamadım. 
Yalnız o günkü gazetelerde şu yazıyı 
okudum: 

9< kı! 4 ve 5 de gfütcrilen ve kanın 
Cl '«lanını kolaylaştıracak ola 1 ha
r. ketleri y~ptıktan sonra arasu·a fa. 
sılalı surette koşunuz. Hatta terle
yu:ciyc kadar koşunuz ve sonra bir 
duş yapınız. Eğer soğuk duş size ya
ramıyorsa evvela bacaklarınıza, son
ra kollarınıza. en sonra da dizlerini· 

Vind..or Dllkü kardeşi olan İngiliz 
Kralı ile Kraliçesine geçen gün tay
yJre ile çiçek göndermiştir. 

Bu çiçekkr, Alp dağlarında büyü
yen ve Alp gülleri ismini alan cins
tcndır. Bilhassa İngiliz Kraliçesi Alp 
~içeklerini çok sevdiği için kayın bi· 
radcri Alp dağlarından toplattığı çi· 
~eklerin büketini takdim etmiştir. 

Pul meraklısı bir 
otelci 

•Üç sene evı-el polisin takibi üze-

M 1 
- Evet.. ya siz nerelisiniz? .. 

ı• yoner kızına rine Amerikadan kaçan kadın hay· 
- Ben Amerikalıyım, fakat Fran- , dutlardan "'eşhur M. s. in bugün ge-

z~. karnınıza ve göğsünüze ,.c sırtı
nıza su dökünüz. 

Böbrekler: 
Böbreklere yaptırılacak hareket Vindsor Dükü kendisi de Alp çi • 

andirekt bir yardımdan ibarettir. . 
E .. b ki · ki ·u "f çcklerıne bayılır. Evvelce Alp etek· o re erın yumuşa ıg e ı aya mec-
bur oldukları vazife arasında bir mü· !erindeki büyük bir şatoda yine böy-
nasebet yoktur. Böbreklere şekil 6 le Alp çiçeklerine meraklı bir zat ta· 
da olduğu gibi vücudünüze göre ha- rafından büyük bir bahçe hazırlan· 
reketler yaptırınız. mış ve Alp çiçekleri yetiştirilmişti, 
Akciğerler: Vindsor Dükü bunu görünce çok be. 
Hava teneffüs etmek için lüzum • ğenmiş ve hatta kraliçeye takdim et

ruz yere kuvvet sarfetmeyiniz. Ya· tiği çiçeklerin mühim bir kısmını da 
pılacak birinci iş, çabuk yürümek su-
~etile hava açlığı vücude getirmek • buradan tedarik etmiştir. 

,· 

A y akta ve yata rak teneffü s hareketleri 

neden kızı ? sada bulunuyordum. Kocam ölünce len Normandi transatlantiğile şelıri
yor • yalnız kaldım. Şimdi geri dönüyo- ıııize döndüğü ve refakatinde bir 

Londranın en işlek yerinde bir O· Londra, (Hususi) - Londrada her- rum... Türk genci bulunduğu haber alın • 
klci vardır. Bu adam müthiş pul me- kesin dilinde son günlerde dolaşan Konuşmamız yavaş yavaş i rledi, mıştır.• 

raklısıdır. Otele gelen her müşteri· hadise şudur: yemek zili çaldığı vakit iki eski ahba.,1=='================ 
sinden muhakkak surette memleke- -Milyoner Benn kızını mirasından gibi olmuştuk. Yemekte yan yana· Bir ayda 5,500 
tinden bir pul ister. mahrum edecek mi, etmiyecek mi? t d k K d .. d"" b d • d k 

Bunun ne olduğunu tabii bilmezsi- o ur u . a ının vucu u ana eg- 0 tor gelmiş 1 
Bu pulları deftere yap!§tırır ve niz, size hikiiyesinı· anlatalım. Lon· dikçe içimde garip bir ürperme du- d 

kolleksiyonu tamamlar. 50 senedir d A 
1 

d Viyana a yapılan bir istatistiğe gö-
. . . dranın tanınmış milyonerlerinden yuyor um. n ama an, ya o, ya ben re temmuz ayı içinde 5500 tane ka· 

bu ışde olan ve şımdı 70 yaşlarında . . . · · · 
b 1 1 il 1 1 

Btnn'ın kızı Clara bu yaz Fransada bırıbırımıze sokuluyorduk. Yemek- dın ve erkek doktor vı·yanaya gel • 
u unan pu cunun m yar arca pu u R. hill . d d 1 \•ardır. , ıvyera sa erın e o aşırken Ma· ten sonra beraber güverteye çıktık. ır.iştir. 
Geçenlerde pul meraklısını ziya- !car db~frontml~ın~ka~ Anten Dirstay'a ııı••••a•1ııı, 1 • .ı.,. 1 .. ı .... . .. ...... , ••• 1.ı.,,, .. ,ıı . 1 '''''"' ' •' "''" "" "''"""""•""'"• •·· .. ı·••·"ım·•nll 

. .. esa u e ış ı ı genç biribirlerine A 11 f 
ret eden bır pul alıcısı tam UÇ ay O· ; . ' m f f " f 1 
t 1 . . • "d" 1 h ~şık olmuşlardır. a or o ogra arı e cının yanına gı ıp ge miş, er gün . 
pullara bir fiat tesbit etm· tir Nıhayet evlenmekten başka çare 

ış · bulamıyan bu iki genç Londraya gel-
3 aylık çalışma neticesinde ancak mişlerdir. Londrada mil B 

3 d b" · b 1. d k. k . yener enn 
e ır nıs e ın e ı olleksıyona kızının bir ecnebiye varmak isteme-

kıymet takdir eden pulcunun şimdi- sinden dolayı çok kızmış ve kızını 
ye kadar hesapladığı rakam nedir bi· şiddetle azarlamıştır. 
] • ? 
ıyor musunuz. Fakat kız barondan ayrılamıyacağı. 

Tam 300 bin İngiliz lirası.. Yani H- nı söylemiş, babası da tehdit maka· 
zim para ile iki milyon Türk lirası. 
Hiç yorulmadan, yalnız ahbaplıkla 
ve yavaş yavaş milyoner olan bu a
damın tekmil kolleksiyonu demek 
ki 6 milyon lira tutacak. 

Otelci bu rakamı duyduktan sonra 
demiş ki: - Acaba ben 50 senedir 
bu otelde bu kadar para kazandım 
mı? 

Bir adam tutmuş ve 50 senede safı 
kar olarak ancak elli bin lira kazan
dığını eörmüştür. 

mında: 

- Ben de seni mirasımdan mah • 
rum ederim ... demiştir. Bu söz üze
rine kız, babasının evini terkedip, 
baronun oturduğu otele gitmiştir. 

/ Milyoner bu vaziyetten büsbütün 
h>ddetlenmiş ve sureti kat'iyede kı· 
zını mırasından mahrum etmiştir. Fa
kat araya girenler hiddetli babayı 

tt<kine uğraşmaktaymışlar. Bugün 
Londranın en yüksek sosvetesindeki 

len büyük ded;ı.-~-:;, mevzuu işte bu -
dur. 

Taksi m : Nursel, Safa, Em in e , F iruza Ç)a, 
Su ltanahmette Hayrettin 

Müzeyye n 
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r---------------------------------1 10 gündenberi Bu da bir fikir 
Danslı Yankesici 

[DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA YA

ZINIZ; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUSi CE

VAP İSTİYENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 

LEFFETMELİDİRLER.] 

Miisabaka Parmakları 
Avusturyada hala 50 bin franga sigorta 

devam ediyor edilebilir mi ? 

Bir evli kadın ve seven bir genç kız 
On beş senelik bır arkadaşı- Oturduğumuz evin karşısın-

mı yeni evlendiğim halde ailem da bir genç ressam o!uruyor. 
arasına aldım. Onun geceleri Aylardanberi pencereden pen-
bizdc kalmasına, evde kanm- cereyc sclômlaşıyonız. ikimiz-
la baş başa oturmasına müsa • de de görüşüp tanışmak arzusu 
maha ettim. Çütı1:ü son derece ı.•arsa da şimdiye kadar bu nc-
samimi ve candan bir dost bi- dense olmadı. Arada sırada onu 
liyordum onıı. Halbuki öğreııi- genç bir kadının ziyarete gel-

yorum ki, o bcniın bu müsa - diğini görüyorum, bundan do-
mahamdaıı istifade etmiş ve layı güriişmek Jııısusuııda bir 
'karıma 1ıulül etmiştir. Bunu teşebbüste bulunmaktan çeki-
bana imzasız gelen bir mektup niyorıtm. Belki eı•lidiT, belki de 
1ıaber verdi ve ondan. soııra hal- bir metresi var. Nasıl anlıya -
Zerine dikkat ettim; bu ihbarın yun?_ G. B. D. 
d~ğru olduğunu ~nladım. Şim- Şimdiye kadar sizin değil, onun 
dı bu on beş senelık prkadaşımı bu •~şebb"" ·· l 1. • • • • "-= usu yapmış o ması azım -
bır vcsılc ıle cvımdcn uzaklM- dı Sel· l t ... - · ı·· 

d F k 
~ . am aş ıgınıza gore sız onn u-

tır ım. a ·at asıl mesel" zcv k d t • · · n·· "'· - zumu a nr ccsare vcrmışsınız. oy-
c~mle. bundan sonra nasıl ge- le bir teS<'bbüsün kadınlnrdan gel -
,.ıncbıl .... d' s " :r ... eccgım ır. on derece mcsi pek de hoş olmaz. Ne yapmak 
soqudum y·· ·· ··z . . · uzune gu mek ve istiyorsunuz? Pc>sine dlişlip, yolda 
kendısınc bu meseleden ba1ı - görüc:mck mi? Yoksa evınize da -
setmck de istemiyorum. - Ye- vet etmek mi? İkisi de fena. M:rn
şi!köy. mafih onun sizinle tanı§mak tcşcb -

Size bir mektup gelinciye kadar hüsünü bu derece ihmal edişine gö
hiç bir şeyin farkında olmadığınız re baska bir kadınla a!M:ası olflu•1u
hnlde bu bir tek mektup ve bu ınek- na ait süphcniz galıb:ı yerindedir 
tubun telkinile onlarda bazı şüpheli , 
haller görmüş olmanıza istinad et - ~../· ~ 
ınek doğru mudur? -r;y 

Gayet sıkı bir kontrol yapmalı, her r.; 4!:'.-4 
hareketlerini takip etmeli, sonra ka
r&rınızı vcırmeliydiniz. Bu gibı im
zasız ihbarlnr çok defa size veya kn
dına karşı bir kınin mahsulüdür. Şüp-

Et• ışılc, 1 adrnlıklc 1ıiç ala
kası olmıyan bir zeı·ceyi bu 
yolda alıştırmak kabıl tııt? -

Ahmet Ra. 
heli gcirdugünt.iz hareketler de bu 
mektubun sızdeki şiddetli nksülame- Bu biraz yaş ve muhit mc c>lc ıdir. 
!inden doğmuş olabilir. Acele ctmis- Genç bir kadını, k<>ndisine cazip ola
smiz. Maamnfih, sizin arkadaşınızı bilecek bir evde her şeye , Jıstırımık 
evinızden uzaklnştn mnnız araların- kabıldir. Ona başkalarının evinden, 
dnki -eger vnrsa- münasebeti kesmiş ~inemalardan, gazetelerden dersler 
olamaz. Karınızı daha iyi kontrol e- nrerek, bılvasıta telkinler yaparak 
debi lirsiniz. Bır kaç gun takip ediniz. bir kadın için en büyük miıruvvetin 
E!t,er bu ıhbar teeyyüt ederse karını- ve hatta en büyük mcziyetın ev isi 
za karsı da asin müsamaha etmeyi - olduğunu öğretiniz. Şehrimizde bi.r 
niz. çok kız san'at mektepleri var. Bu 

mekteplere götürı.inüz, hatta bır ta
.lehe gibi yazdırınız. Yaşı elliyi geç
memişse, sizi seviyorsa, kadın kadın

\ cı.~ olmak meziyetlerini yavaş xavaş 
~osterecektir. 

ADEM BA RA 

Jean Harlov'un eksik kalan filmi 
tamamlandı, gösteriliyor 

J e an Harıov-un çokta n kapanan göz l e ri 

M cşhur sinema artisti J H ı ··1d·· F ean ar- mi Jean Harlov'un perestişkarları 
, 0"; ~ u. akat hatırası şahsına tnrafından vaki olan talep üzerine gös 

. \e san atme hayran olanlar arasındu 
d&ima yaşıyor. Artist Saratogo adlı teriyoruz, demiştir. 
filmini çevirmekte iken ölmüştü. Bu • 
filmi çevlrmcıkte olan şirket, artistin YENİ FİLMLER 
ölı.imünden sonra filmin yarıda kal
maması için yerine genç artistlerden 
Mary Dees'i angaje etmiş ve film bu 
s:ıyede tamamlamıştı. Mary Dees, 
bu filmde beş defa görünmektedir. 
Fnkat her def asında ya arkadan, ve 
yahu\ yüzü geniş bir şapka ile ka -
panmış, gözünde siyah gözlükler ve
yn cli.irbün bulunduğu halde görün
mektedir. Sesi de biraz Jean Har -
lov'a benzemektedir. 

Bu film Londrada ilk defa olarak 
hususi surette gazeteciler ve davetli 
bazı zevat huzurunda gösterilmiştir. 
Bu !ilmi çeviren Metro Goldwyn şir
keti ını.imessillerinden biri davetli
le:c .karşı bir nutuk söyleyerek de
ınıştır ki: 

tnl~- Biz şimdi) e kadar santiman -
u ızm ·1 . h ı e ıt am ediliyorduk. Bu fıl-

cO TEHLiKELiDJR , 

Üniversal tarafından hazırlanmış 
olan müthiş bir casusluk !ilmidir. 
Baş rolü yepyeni bir san'atkar olan 
Tala Birel almıştır. 

cPANAMADA BİR AŞK, 
Karol Lombard, Doroti Lamur, 

Fred Mak Morey ve Şarles Butter
vort tarafından temsil edilmiştir. 

ıMcvzu Panamada ve Nevyorkta ce
reyan etmiştir. 

cAŞK GARiP BlR YOLA 
GlDlYOR, 

Bir sergüzeşt !ilmi olan cAşk ga
rıp bir yola gidiyor, ayni zamanda 
çok hissidir. Kari Ludvig Vil tara -
f ından temsil edilmiştir. Kndın ar-

tıstlcr Olga Çekova, Karin Hard, 
j Hilde Sessan'dır. 

A vusturyada Semeringde dün G .eçenlcrde Pariste bir sigorta 
dans müsabakası yapılmışt~r~ kumpanyasına gayet ciddi gi • 

yinmiş kibar bir erkek müracaat et-
i Yalnız amatörlere miş ve hayat sigortasına kaydolmak 

mahsus olan bu istediğini bildirmiştir. 
müsabakaya pro - Bunun üzerine derhal muamele 
fesyonel kimse iş- başlamış ve konturatlar imzalanmış. 
tirak etmemiştir. Bundan sonra kibar zat ikinci bir 
Bu sebepten Av- teklif yapmış, sağ elinin üç parma • 
rupa ve Amerika- ğını sigorta ettirmek istediğini ilave 
nın yüksek sos _ etmiştir. 
yetesine mensup Üç parmak iyice kontrol edilmiş, 
çiitlcr salonu dol- sağlam olduğu, ancak ne sebepten si-

d 1 
gortaya muhtaç oldu?iu sorulunca.· 

, urmuş ardır ö 
ı • - O benim bileceğim iş ... Siz yal-

1919 yılından • nız parmaklara bakınız. Sağlam mı? 
beri yapılan bu Benim söyliyeceğim bir rakama si
müsabaka bu yıl gorta etmeniz imkanı var mı? Onu 
tam 10 gün sür • soruyorum! demiştir. 
müş ve son seç - Sigorta Müdürü: 
melerin bu hafta - Muvafık .. an-
içinde yapılması cak kaç franga si-
kararlaşmıştır. gortaya koymak 

Henüz kimin Paristc 1937 Se•- istıyorsunuz? di . 
kazandığı gisi münnsebetile ye sormuştur. 

1 

Delll değil 1 geçen ay lıir dans J{ibar erkek: 
müsabakası yapılmıştı. Fakat netice 

1
• - 50 bin franıt 

cok ihti aflı olduğu için hakem heye- isterim. 
tı A vusturyahların talebi üzerine Sc-
mcringde yeniden bir müsabaka ya- - Fakat! .. 
pılınaşınn karar vermişti. - Fakatı falan 

E 1919 d 
bu .. 50 bin fran • 

sns<'n nnberi bu müsabak 
&:meringde yapıldığı için dansörl a gın sigorta parası 

d ·· 
1 

er oldukça mühim • 
~c l alnso~ er Semering'e gelmiş ve dir. Size bunu vc-

e~· ıa musabakaya başlanmıştır. SFgorla kumpan· rcceğim. Siz bu 
Işte 10 günlı.ik müsabakada seçme yası bu garip üç parmağı sigorta 

ı!'.i bitmi tır. Son mlisabaka bu h ft teklifi reddelti edecek misiniz? 
.. d l a a 
ı~ın c o acnktır. - Sizin hnngi meslekte olduğunu-

15 SENEDİR KİMLER KAZANDI? zu bilm~y~ruz. J 
1920 de Arjantinli Kazimiro, 1921 - Azızım mesleği değil, parmağı-l 

de Amerikalı IInlperson, 1922 de Lon- ı mı sigorta edeceğim! 
drnlı Viktor Silvcster, 1923 ve 1924 tc - Mesleğinizi öğrenirsek her halde 
İngiliz Makvel Stuart, 1925 te İsta _ 50 bin franga sigorta edebiliriz. 
yol Kalton, 1926 da İngiltereli Bl nt Bunun üzerine adam : 

on ' Ben d · k · ı · · 1927 1928 de 1930 da Mak 1 S - ·· emış .. yan ·csıc yim .. Uç 
' ? . ve tuart, p::rmağımla iş görürüm. Bu parmak-

1931, 193- de İngılız Velles, 1933 te far mahvolursa, ben de mahvoldum, 
'Alman Hays !\'oyman, 1934 te Velles demektir. Binaenaleyh bu üç par • 
ıve Parisli Şııpol (Bunlar çok iyi oy- mağımı sigorta ettireceğim. Prim o

l nadıkları içın hakem her jki çifte de larak. ne. isterseniz vereceğim .. ye • 

jbirincilik vermiştir.) 1937 de de ya- ter _kı, sıgorta edilmiş olayım .. 

1 
pı lan müsabakada daha kimin kaza- . Sıgorta kumpanyasının direktörü 

l nacağt belli değildir. Son iki yıldır kıtapları karıştırmış, şartları aramış, 
·· b k 

1 
fnkat bu parmakları sigorta imkanı-

rr.usa a a yapı mamıştı . nı bulamamıştır. 

Timurlengin eserleri 
Bir sarayda topla~_ı:ak müze yapıldı 

Mecidin 
o kadar 

kızının 
müthiş 

kayınbabasında 
servet var ki .. 

İngiliz fılimi Sesi! Fellovs eski Hint rekler süt l ı 
mihracelcrinin eserlerine ait bazı . t ' un ar, sa onlar, odalar . •• 
t rtkikattn bulunmuş ve mihracelerle ış cmelcr ... mozayikler ... beyaz mer-

lı . d' t · t·ı· merlcr ... 
ın ıs anı ıs ı a edenlerin eserlerini 

toplamıştır. Esirlere yaptırıldığı idida edilen bu 
Bunların başında bilhassa Timur _ sıırayın bugünkü para il k · lı · ·ı . e ıymctı 

iengin eserleri vardır. Delhide top _ ıçı cmıyccek kndnı· çokt ur. 
lanmış olan bu eserler arasında bü- Hele mobilyc. ·• Tnhtlnrm kıyme • 
yük l\Iogol hükümdarına ait hatıra- tini tesbit etmek imkanı yoktur. Sa
lar da bulunmaktadır. rnyda hükümdarın kabul salonunda 

Bu suretle toplanmış olan eserler, bir taht vardır. Hukümdarın otur·_ 
nltın ve kıymetli taşlar itibarile dün- ımuş olduğu bu taht yalnız altından 
yanın sayılı müzelerinden birisini olup etrafındaki incilerle hak şekli 
\ ücude getirmiştir. çok san'atkfırane5lir. Şimdi işte mÜ-

Delhidc müze binası ittihaz edilen ze de bu sarayda kurulmuştur. Ka _ 
yer de Timurlengin sarayıdır. Bu sa- pıdan İf;eriye girenler dünyanın en 
ray diinyanın en muazzam ve ha • kıymetli madenlerini, altınlarını, taş
kikaten efsanevi bir şekildedir. Di - larını burada göreceklerdir . ............ ;;,·· ... s~;'"j,;"i,;; ........ ;;;k;ı;;~ ...... ~ ........... Nizamın sarayı v e a s kerleri 

H indistandnki liaydarabad Niza • denlcri hakkında söylenecek sözüm 
mının serveti dillere .destan ola- k 

cak. kadar çoktur. Malum ya, sakıt yo tur. Bu takımlarla saraydaki 
H. alıfe Mecidin kızı bu adamın og'lu m<!vcut malların kıymeti ve sayısı 
l 

yüz binlere baliğdir. 
ı e evlendi. Geçenlerde saltanatmın 
25 inci yıldönümünü büyük lll"ra - Kadınların müocvherabna O lin-
simlc kutlulayan Nizam bütün ,·un: cc; bunun hakkında söylenecek söz 
yayı hayrete düşürecek derec. !e saatlerce siirer. O kadar çok mücev
muazzam bir şenlik yapmıştı. herat vardır ki, bunları birer birer 

Bunun hafızalardan silinmiyen hı- saymak imkanı yoktur. Mesela Ni
tırası dururken geçen hafta ViyanJ- znmın kendi knrısilc, oğlunun karı· 
ya nizamın ileri gelen adamlarındaıl smdaki mücevherat miktarı her Jıal
birisi gelmiştir. Bu zat, herkesi ıı~ v- de ufak .devletlerin bütçelerine ka:Ci 
ret içinde bırakan nizamın sen ti gdecek derecede fazladır. 
hak~ında bir konferans vermiştir .. - - · 
Vıyaf!anın en ileri gclenlerile on Şeklsplrln eserlarl filmde 

zenginlerinin bulunduğu bu kon.e- Nevyorktn büyük bir film mücs-
ransta bu zat demiştir ki: sc. "Si Şekispirin bütiin eserlerini fil-

- Müslüman bir hiikümdar olan me aimıya karar vermiştir. Ancak 

H er mevsim şapkasının, kadın ba- renk elbise içinde sima çok parlak Haydarfıbad Nizamının serveti nra- Şcxispirin ese. leı·i cweke Londra-
kışlarına verdiği bir cazibe var- smda yalnız elmaslardan bahsede - da bir müessese tc ·atından bütün 

ciır. Mesela şu gördı.iğünüz kadın şap. görülür, Şapkalar syiah veya laci- yim. Onun elmasları Hindistnnda bu- haklarilc satın almc :-Yından bu film 
kaları, Paris dekoratörleri tarafından vcrt kumaştandır. ~unan bütiin elmaslara muadildir. miiesscscsi İngiliz mil( ;esesine hak-

Eonbahar mevsimi için hazırlanmak- Bilhassa beyaz tenli kadınların bu ~ir kere bi.r elmaslı kemer gördiim. kını vermek mecburiy . "ndedir. 
tudır elbise ve bu k ·ı . . anımda bır de kuyumcu vardı. Bu Bu hak hesaplanmış ve tekmil pı·-

. . şap a ı e Çok cazıbelı adam. yalnız bu kemere tnm (2) mil- I S 1 b t f 1) es er i<;in her yıl ynrım mii"·on do-

.. 
aç ar ır ara tan onduleli görü - göründükleri Paris moda salonların-

1
.yon Ingil.iz lirası kıymet biçti (On ı'ki J ·ı .J nr V<'rı me!:i knrarlnşmıştır. Lıı 1 _ 

nur. Enseler tamnmilc açıktır. Koyu dn iddia edilmektedir ouçuk mılyon Türk lirası!). cralı müessese bu parayı kabul et • 
• Nizamın altın, gümüş ve bnkır mn- miştir. 
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Yazton: M. SUleyman Çapan 

~''ESRARENGİZ - --
İSTANBU~ 

Okuyucularla 
Baş basa 

Rami 
Otobüsleri' 
Azaldı 

Süleymaıl""ll•~·Saırayon©laı 

Ktı:J.Jrôt6JS KIZILARR 
Tefrilca No: 149 Yazan: M. Necdet Tunçer 

Boğdular mı? Dayaktan mı öldü? 
Elindeki tabancayı Hurşit relse uzatarak 

dedi ki: "Beni öldürecekmişsin, 

Ramide oturan bir okuyucumuz ya
Zi.yor: 

c Şimdiye kadar buraya işletilen o

tobüsler 9 tane iken, iki gündür han

gi sebeple olduğunu bilmem, bun
iar iki taneye indirildi. 

Rami, şehre civar ve işleri şehirde 

olup sabah akşam buraya gidip gel-

Tamara hassa zabitine sesleniyordu: "Yanıma 
gel, Tari! Sevişmek için, buradan daha sessiz 

ve uygun bir ger bulamayız .. ,, 
al öldür bakahm ı,, k cAMON KRALİÇESİ BENİM ESKİ ·biti şöyle bir süzdükten sonra: Tamara, gözlerini Tarinın go"zle • me mecburiyetınde bulunan bir çok Ü 

D ŞMANIMDIR!. - Teşekkür ederim, dedi, bir çi- rinden ayırmıyordu: 
Eski tulumbacı reislerinden ve İs

tanbulun tanınmış kabadayılarından 
Beşiktaşlı Eşref reis fiyakacı kaba -
dayılar hakkında şu maliimatı verdi: 

A vatandaşın oturduğu bir yerdir. İki T S"l Am Kral' 
rnavut Kamil, Yenibahçeli Deli arnara, u eymanın on ı- çek istedim .. sen bir dal kopardın ba- - Haniya, yükselmenin yolunu 

Kemal, (üç dört yıl evvel bir sandal gündür, yalnız iki otobüs işletilmesi çesile anlaşmak ve yeni bir dostluk na .. ! 1 bulunca, ona doğru koşmakta tered-
kazasında boğuldu). Mehmet pehli- yüzünden sabah ve akşam otobüs du- muahedesi yapmak istediğini öğre- Ve çiçeği alarak güldü: düt etmiyeceğini söylemiştin! Neden 
van, Karakaçan İstavro (cesur bir rak yerlerinde büyük bir izdiham o- Dince, tekrar paçaları sıvayarak sa- - Hiilii terfi etmedin mi, Tari? duruyorsun .. niçin tereddüt içinde 

- cO zamanlar fiyakacı kabada
yılar şunlardı : Burunsuz Ömer, ar
pacı Nuri, kantarcı Salim, Aksaraylı 
Baha, Avratpazarlı köşlü Ahmet, Ci
balili Murtaza, Fatihli kör Hüseyin, 

Rum kabadayısı idi. Kızlarırun !ahi- .Kıyor, bundan başka sabahleyin işle- ğa, sola baş vurmıya başlamıştı. - Tali ku~u henüz omuzuma kon- bocalıyorsun? Haydi, peşimden gel 
Tamara: madı .. bekliyorum. diyorum sana .. ! şe olması arına dokunmuş, bu yüz- rine gidenler, akşam evlerine dö -

den kendini o"ldürmu"ştür" ), ı'stı'nyelı' -Amon Kraliçesi benim eski düş- - Bazan bu kuşu, ihtiyarlayıncıya Tamara birden arkasına döndü .. 
nrnlcr daire ve yuvalarına geç kalı- d o k "ld" kt ı 

Salih, Şeyhli Mustafa (Mahmut Şev- m~nım ır. • ocası 0 u en sonra 'kadar beklivenler de vardır .. İnsan, Bir kelebek sür'atile çakıl taşlı 
ket Paşanın katli meselesinde ala. yorlar ... Eskiden ihtiyacın doğur • büsbütün şımarmı§tır. Şimdi de elini tali kuşu omuzuna konmadan da yük- 1 kumların üstünden sekerek yürümi-

telgrafçı Tahsin ... 
Bunlar bir aralık işi o kadar azıt

tılar ki, kendilerini dev aynasında 
ı;örmiye, guya itibarlı birer adam 
elmuşlar gibi avurt zavurt etmiye, 
çalım, kurum satmıya başladılar. 
Hatta fiyakacılıklarıru, cakacılıkla

rmı, şuna buna' tehdit vasıtası ol -
duklarını, kumarhane, kerhane ve 
meJ hane gibi yerlerden yediklerini, 
giydiklerini, içtikleriııi unutarak, 
meşhur on ikilileri istihfafa kalkış
tılar. İşin aslını ararsan on ikiler de 
fiyakacı alayından başka bir şey de
ğildi ya! .. Fakat, bunlarla aralarında 

k d k C:uğu bir sebeple 9 tane olan bu oto- Kudüs sarayına uzatmak istiyor. selcbilı· r, Tarı''· ,.e başladı. ası var ı. Fa at yakalanmadı, kaç- ' 
tı. Gıyaben müebbd kürek cezasına büslerin ikiye indirilmesi daha bir Diyerek, Süleymanla Amon Kra- - Ben bunun çaresini bulamadım Tari korkunç bir şaşkınlık içinde 
mahkum oldu. Pireye geçmek üzere ı;ok mahzurlara yol açmış, meydan !içesinin darasını açmak çarelerine baş 

1
rnella! Eğer yükselmenin yolunu bil'. ne yapacağını şaşırmıştı.. 

bir Rus vapurile limana geldiğini vHmiştir. Bunların tekrar ihtiyacı- vu~~ror u. K d" t b" "k h lscydim, ona doğru koşmakta tered- Bir müddet ayakta sendeledikten 
zabıta duydu, Polis Müdürü Azmi k'f d k k 1 uleymEafn, .u. ushe.

1
en. ukyul as- ılüt etmezdim.. sonra, başını sallayarak koştu. mıza ı ayet c ece adar ar.ıtırı - · 

mı o an rayımın a a ya a anma- Tarinin gözleri dumanlanmıştı .. 
Bey bizzat vapura giderek Mustafa- mal arı için mektubumu Belediyenin masından çok müteessirdi. - o. h. al de b.eni takip et! 

ld S ld T b d Kalbi kopacak grtıi çarpıyordu. yı 8 ı. onra ne 0 u? .. Bu noktayı dikkatine arzetmenizi rica ile say - Süleyman, "eni ordu hazırlıg"ile arı ır enbıre şaşaladı. 
' T Tamara vahşi hayvanlar mağara-aydınlatacak hiç bir malümat yok • "ılarımı sunarım.> uğraşırken,' sarayda "eni entrikalar amara nele.r söylüyordu?! 

t , sına girmişti. 
tur. Yalnız o zamanlar, Mustafanın !=============== ciönmiye başlamıştı. Tamara yeni bir Hassa zabiti, Süleymanın çok sa- Tari onu takip ediyordu .. 
da bir gece Bekirag"ada bog"uldug"unu, İstanbul Üçüncü İcra Memurlu - a• .. kın esiri idi. Süle"manın gözdesi dık bir bcn~siydi. Onun gözdesine B d . d 

, eş on a ım ytirü üktcn sonra, 
dayaktan öldüğünü söyleyenler ol- ğundan: şımdi hassa zabiti Tari'yi seviyordu. kötü gözle bakmayı bile günah sayı- lo~ bir duvarın dibinde durdu. 

ldu. Ve bu rivayet herkesin ağzında Mukaddema Beyoğlunda Yenişe • Tari, henüz evlenmemişti. Fakat, yordu. Fakat, Tamara büyülü bakış- Ve yavaşça seslendi: 
dolaştı durdu), Kazak Mehmet, Ka- hirde Papasoğlu sokağında eski 56 ailesinin biricik erkek oğlu olan Tari larile bir kere ha'Sa zabitini kendi _ Tari, yanıma gel..! Sevişmek için 
dayıfçı Ali (Umumi harpte hapisha- yeni 68 numaralı dükkanda mukim artık evlenmiye karar vermişti. Bir . ağına düşürmüştü. Onun karşısında buradan daha sessiz ve uygun bir yer 

dağlar kadar fark vardı. 
Burunsuz Ömer ve arkadaşları; 

Arap Abdullahı kendilerine reis se
çerek bir kabadayılar derneği kur
dular. Ömer, Abdullahın müsteşar
lık vazifesini, Aksaraylı Baha da 
baş musahiplik işini görüyordu. 

Arap Abdullah oturduğu yerde 
bunlara emreder, vazife verir, öteye 
beriye saldırır. Onlar da kapı kırar, 
ev taşlar, taban teper, meyhane bo
zar, kaba kaba entrikalarla şunu bu
nu ele geçirir, hepsi bir araya gelip 
adam döverler, bu arada Abdullah 
ta dolabını çevirir, dalaveresini dön
dürür, istifadesine bakardı. 
Abd~lah çok kurnaz bir adamdı. 

Kendisi gibi kabadayı geçinenleri 
biribirine düşürür, biribirile kavgalı, 
bıçaklı yapar, sonra barıştırmak için 
racon keserdi. Dostundan ayrılanlar, 
arkadaş dostu ile görüşmek, el altın
dan polise yardım etmek isteyenler, 
dost tutacaklar, daima Arap Abdul
laha başvururlar, onun fikrini alır

lar, daha bu kabilden birçok işler, 
rnescleler için ona racon kestirirler
di .• 

Fiyı;kacı kabadayılar çok yüzsüz 
' lnsanlardı. Hiç bir şeyden utanmaz-

· !ar, arlanmazlardı. Her işi hemen la
übaliliğe dökerlerdi. 

Yüzsüzlüklerine, laübaliliklerine 
bir misal vereyim : 

Fiyakacı kabadayılardan Köşlü 

"eden alınarak Yakup Cemilin çete- iken Yunanıstana gidip mezkur ma- gün Tarinin babası: 'sendelemeden, sarsılmadan kim du- bulamayız ... 
haldeki ikametgahı bilinemiyen Pan- - Oğlum, seni evlendirmek isti- r&bilirdi? sine verilmiş, muhtelif cephelerde 
dali Marailis oğlu Yaniye. yoruz! 

bulunarak faydalı hizmetler gör - Uhdei tasarrufunuzda olup istik • Demişti. 
nıüşlerdir. Bilahara ikisi de şehit ol- rat etmiş olduğunuz yüz seksen li • Tari, meşhur bir kahraman olmak 
du) • Babahaydarlı meşhur kel Eşref raya mukabil Ali Hüseyin oğlu Meş- hevesine düştüğü için, otuz iki yaşı
ağa (On ikiler bile4Çatmıya cesaret bedi Hüseyin namına birinci derece- na kadar kadın peşinde koşmamış ve 
edemez ve hatırını çok sayarlardı. de ipotekli bulunan Beyoğlunda Ye- evlenmeyi düşünmemişti. Tariırıin ba
Eşref ağa hiç silah kulanmazdı. Dai- nişehir Tatavla mahallesinin Bile - bası bunu söyledikten sonra, Tari 

k cik deresi Papasog· lu soka<ftnda eski şaraydaki kadınlarla meşgul olmıya ma yumru , sopa, i~kemle ile adam "" 
d .. d' K d · E6 yeni 68 numara ile mürakkam ba~lamıştı. Bir gün hükümdarın hay-over ı. en isıne, arkadaşlarından 
I:-iri cMahbup dost!. dediği için ve kayda nazaran arsalı dükkan ve vanat bah~ini dolaşırken, bu bah-

.. t · 1 mahallen Y. apılan tetkikatta ise va!- çeye sık sık girip çıkan Tamara ile mu cessır o muş, kederlenmış, ' 
kendini kuyuya atarak intihar ııız dükkandan ibaret olan gayri men- hrşılaşmıştı. 

kulünüzün tamamı mezkur borcunu- Tari, ilk önce Tamarayı görmemiş 
etmiştir), Pehlivan Hüsnü, Kavanoz zun tesviye kılınmaması hasebile da- gibi davranarak yürüyüp geçmek is
Mehmet, Nişan taşlı Cemil pehlivan, iremizin 937 /845 numaralı dosyasile tedi. Fakat, bu tenha bahçede bir 

IKör Emin (Mahmut Şevket Paşanın paraya çevrilmesine karar verilerek çiftin biribirinden çabuk ayrılması
kotli hadisesinde alakadardı. Müeb- ~7 /9/937 tarihıne müsadif pazartesi na imkan yoktu. Tamara uzandığı bir 

bet kürek cezasına mahkum olmuş- günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
tu. Mütarekede İstanbula döndü. Bir mizde birinci açık arttırması icra ve 
gece Beyoğlunda kumarhane işlet- arttırma bedeli mukadder kıymeti o
m iye başladı. Bir gece Refi Cevat, lan 150 liranın ')(. 75 ini bulduğu su

Pthlivan Kııdri, Çoban oğlu Zeki ve rette alıcısı uhdesine ihalesi yapıla
• ·kad şla 'd tt' - · k d' cağı, aksi halde arttırma on beş gün ~ı a rının ı are e ıgı ve en ı· 
. . .. • müddetle temdit olunarak 12/ 10/937 
sının de orlak oldugu Beyoglunda, tarihine tesadüf eden salı günü ke-
Doğruyoldaki Anadolu klübündc- bah- . . . 

za aynı saatte daıremızde yapılacak 
r;ye zabitlerinden Hulüsi Bey tara- <'lan ikinci açık arttırmasında mez -
fından öldüriildü. Bu katil hadisesini 1 kur gayri menkulün üz en çok arttı
ve sebeplerini ayrıca yazacağım) en ran uhdesine ihale olunacağı malü
başta gelenlerdendi. munuz olmak ve bu husustaki ilan 

Pehlivan Hüsnünün bir vak'asını 
anlatayım: 

~Devamı var) 

v&rakasının tarafınıza tebliği ma -
kamına kaim bulunmak üzere key
fôyet ilanen tehi iğ olunur. (34547). 

ağaç dalını koparamay:nca Tariye 
seslendi: 

- Şu daldaki çiçeği bana koparır 
mısın? 

Tari derhal Süleyınanın gözdesini 
I selıimladı ve ağacın dibine koşarak, 
TamarOnın gösterdiğ i dalı bir sıçra
yışta kopardı. 

1 Tamaraya uzattı .. 
1 Hassa zabiti o gün ilk defa olarak 
· 'IamaraJ, bu kadar yakından görü
yordu. Onu gerçi iki yıl önce de yine 
böyle bir tesadüfle çok yakından gör
müşse de, Tamara şimdi Tari'ye es
kis inden çok daha güzel ve cazibeli 
görünmüştü. 

(Devamı var) 

/"1•••1.1•a Beşiktaş : Yıldız - Eski Şemsülmekatip ••••ı~ 

; OKULLAR GÜNEŞİ Direktörlüğünden 

1 - Yuva • lık - Orta kısımları gündüzlü • geceli kız, 
be kaydına ba5lanmışlır. Hergün kayıt işi yapılır. 

Eskiden kayıtlı talebenin kayıtlarını yenilemeleri. 2 
3 - Rütünlcme sınavları Eylı11ün birinden ilıbaren 

Telefon : 42282 

Bir izah 

erkek tale-

yapılaca 'ı. -
22 Ağustos 937 tarihinde çıkan 53620 numa, alı teknik okulun ila

nındaki 2 nci madde aşağıdaki şekilde tashih edi1mi,Lir: 

Madde 2 - Ortamektep mezu~ları imtih1nilc, 

vermiş lise mezunları imtihansız olarak alınır. 
olgunluk imt:h ı ıı 

1 İnhisarlar U. MüdürJiiğünden: 1 
'---~;...___ 
Cıba'i Kutu Fabr;kasında gerek balen nıcvc.ıt ve gerekse ı .. a)ıs 

938 r•yesinc kod>r toplanacağı tahmin olunJn :Jı>.40 bin kdo bol)a 

kapakları 3-9-937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 :la pazarlık.a 
satılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini ı;örmek üze(e hergün ve pazarlık için de 

tayin olunan gün ve saatte% 15 teminat paraLırile birlikte Kaba:o,ta 

levazım ve Mubayaat şubesi Müdürlüğündeki salış Komisyonu,na 

Tamara eritici bakışlarile genç za-
'Ahmet bir meseleden piyastos olmuş, ll!!!!!!!!!!!!...,.,....,,,...,....!!!!!,... ... _.._.._!!!!!_.._ ... _~~~"'""';'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..,,.--..,..,....!!!!!,.... ..... ,.... ..... ,....,... ___ ..,,,,......,, ..... ,......,.....,. .... ..., ..... --..,.._ ... _....,._.,_., ____ ... _-..., __ ,._..,,,_.!!C,,.....,.,,._,_ ____________ _ 
lnahkemeye vermişler. 

relmelcri ilfı• olunur. •5413n 

1 

Reis sormuş : 
- Sabıkan var mı? .. 
Tereddütsüz cevap vermiş: 

Tefrika No.: 49 

ADALARINDA 
Yazan: CelilCen ·················· ............................. . İZ 

-Yok! .. 

Bunun üzerine reis katibe emret-
nıış. O da okumıya başlamış. Beşin
ci, altıncı, sekizinci, onuncu, on ikin
~i sabıkalardan sonra reis katibi dur
ıil.urmuş, Ahmcde sormuş : 

- Bunlara ne diyeceksin? .. 
Arsız arsız gülerek cevap vermiş: 
- Bunlardan ne çıkar?, Eski şey-

ler ... Yeni işe bakalım! 
Bunları en ziyade yıldıranlar cKı

yakçıo lar idi. Bunlar, hiç bir zaman 
kerhanelerde c belalı> yani zoraki 
zampara vaziyetinde yaşamamış -
lardı. Meyhanelerde, içtikleri içki -
nin parasını vermemek için çıngar 
çıkaran, raconsuz iş gören, edepsiz, 
rezil, çirkef, sulu, utanmaz, haysi -
;ı.etsiz insanlar değildi. Namuslu çap
kınlardandı. Fiyaka ve cakadan nef
ret ederlerdi. Yürekleri söyler, göz
leri hiç bir şeyden yılmaz, icabında 
aekiz on kiş.iyi önüne katıp kovala -
clıkları halde, ne meyhaneden haraç 
alırlar, ne de kerhanelere asılıp be
dava gecelik kalırlar, ve ne de me -
tezori dost tutup, kadınların kazan
dıkları paraları ellerinden almıya 
tenezzül ederlerdi. 

Çok defa fiyakacı kabadayıları bo-
2&rlar, fırsat düştükçe şu sözlerle 
tahkir ederlerdi : 

- Bana iyi bak !.. Bu yaşa gel -
dim, benim kursağıma daha orospu 
lc>kması inmedi. Anladın mı?. Kafa

na dank etmediyse, sonra ben anla
tırım ... Haydi kır boynunu! .. 
Kıyakçılar, temiz ve büyük kaba

dayılar içinde Cenııelkövlü Bekir, 

Sabahleyin güneş doğmadan ge • 
milere atladılar" 

Dört büyük yelkenlinin o sabah 
Feluce limanından ayrılışı çok hazin 
olmuştu. 

Jüzetta ile Hacer, Rüstemin arka
sından göz yaşı dökerken, Ayşe de 
başını yattığı pencereye uzatarak, 
Muradın yelkenlisini seyrediyor ve 
ellerini göklere kaldırarak : 

- Allahım, sen Muradı bana ba -
ğışla! 

'.Diye yalvarıyordu. 

. ' . . . . . . 
İkinci kısım 

TUrk korsanları, Papanın 
donanmasını ar1yorlar. 
Kara Mustafa dümen başında, dal

galarla boğuşarak ilerliyen gemileri 
seyrediyordu. 

Murat Reis güvertede dolaşıyor .. 
yelkenciler direklerin üstündeki dü
ğümleri yokluyor.. fırtına gittikçe 
artıyordu. 

1 
Türk korsanları Feluce'den ayrı

lırken, limana gelen bir Arap balık
çısı Murada şunları söylemişti : 

c - İki saat uzaklarda yüksek kü
peşteli bir kaç gemiye rasladım. Sa
hil boyundan gidiyorlardı.• 

Murat bu malumatı alınca, batıya 
doğru dümen kırarak, balıkçının gör
düğü gemileri takibe koyulmuştu. 

Kara Mustafa dümen başından ay
rılmıyordu .. ara sıra Rüstemin gür 
sesi duyuluyordu: 

- Yelkenlerin iplerini sıkıca bağ
layın! Rüzgarların eli çok kuvvetli -
dir ... 

KOR S A.N 

Murat reis dört 
masznı 

gemi ile, Papanın 
takibe çıkmıştı. 

donan-

Murat reisin lstanbula gidemeyişinin elbette bır 
sebebi vardı: Kaptan paşa, vezlrlc3zamın kulağına 

sık sık Murat aleyhinde bir şeyler fısııaardı.. 

Dümenci Mustafa bunları duyduk
ça hiddetinden yerinde duramıyor, 
kendi kendine homurdanarak: 

- Düşmanın kuvvetinden bah -
setmiyor da, rüzgardan dem vuru -
yor, budala! 

Kara Mustafa Paparun donanmasi
le boy ölçüşmiyc çıkmanın delilik ol
riuğunu ileri sürüyor ve mütemadi
yen arkadaşlarının maneviyatını boz
mıya çalışıyordu. 

Bir aralık Mustalanın yanına so
kulan Çolak Ahmet: 

- Deniz çok coşkun, Mustafa da
yı! Yelkenler parçalanıyor .. 

Diye söyleniyordu. 
Kara Mustafa dişlerini gıcırdata -

rak mırıldandı: 
- Nereye gittiğimizi biliyor mu

sun? 
- Papanın gemilerini takibe gidi

yoruz .. 

- Aptal! Ölüme gidiyoruz, ölü -
rne. 

- Ne dedin .. ölüme mi? 
- Öyle ya. Biz, Papanın gemile -

ı·ile karşı k~rşıya gelecek adamlar 
mıyız? Onların yanında bizim gemi
ler dağ yanında bir küçük kayaya 
benzer. Hepimiz boğulup gideceğiz. , 

- O kadar ümitsiz olma kuzum! 
Murat Reisin gemisi de büyük bir 
Yenedik teknesidir. Ya üzerinde bu
lunduğumuz tekne .. ? Bu da Ö\·le de
ğ:l mi ya? Arkada ik ıgcmi kalıyor. 
Onlarla da biz eskiden çok iş gör • 
müştük. Unuttun mu Cerbcye g di-
şimizi.. Halkulvod kalel'.'ne baskın 
yapışımızı .. Bu kadar korkuya lü -
zum var mı? 

Kara Mustafa gözlerini açtı: 
- Senin dii'l\'adnn hab< r;n yok, 

Ahmet! Murat Re is gü,..un birinde 
hepimizi buralnrda yüzü ;tü bırakıp 
fr.tanbula gid eek. Ondan sonra biz 
de Şeyh Saidin elinde esir gibı k,1-
lacağız. 

- Ne dedin? Böyle bir tcŞ\.bbüs 
mü var? 

- Teşebbüs değil. Muradın kararı 
böyledir. 

- Fakat, onun kaptan pa•a ile 2ra
sı açıktır. İstanbula giderse, kellesi 
de omuzlarından çabuk uçar. 

- El allından vrziri awma haber 
gönderdiğini duydum. 

- Veziri azam kendisin! himay<' e
derse, kaptanpaşaya haltetmek dü -
~er. O zaman Murat Reis küriik bir 
c;t•ktiri ile buradan kaçacak dci!il ya. 
Elbette bütün gemilerle birlikte gi
der İstanbula. 

- Mesele senin bildiğin gibi de
ğil. Muradın fikri, Türk donanmasile 
Malla korsanlarını koval·makt r O, 
buradan ve buradaki arkad1ş1 ~rın -
dün bıktı. 

Çolak Ahmet birdPnbir<' şaşaladı .. 
- Demek bizi buralarda yüzüstü 

bırakacak ha .. ?! 
(Devamı var) 
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Az daha kendilerini 
torpilleyeceklermişl 

n T orpidoları;;z_ ~oğazı~ şim~l 
tarafına gönderıldıler, dıgerlerı 

1Bu akşam festival ve seçme 
güreşlerinin son müsaba

kaları yapı lı"'yor! --

J3UGÜ!\ıxti PROGRAM 
Aqnm ıncr.riy:at. 
Sant lll,SO pl dans m ikısı • 

19,30 konferans: Eminönü Halkcvi 
S~'"al Y m dun S 'hesi nam a Dt. 
Osman .Şelrl ddin (Yazın lbaT.Sak has
talıldnrmdan korunma ) - 20 Nun 
Halilin i tir.akil T k m c • heye
ti - 20,30 Ömer Rıza tar -n A -

ı ~_ça sôJ lev - 20 45 1·ema P.ı:za \ e 
.arka&. arı taraiındrill "lütk musiki· 

Neo, 'f{adge ile karşılaşacak 
d 1 B alkım :Festn·ali Komrt sinin ı. e ı 

Tavşan a a arına .. ,, GüreşFederlIS}onununhiına'\e:::i da ·~'lli n ticeyi nlabilecek 

---· altındn yapılan beynelınılcl güreş"te-

Harp bıttikten lıemen biraz sonra fhiline yaklaşmasına vakit bıra~ • maslnrmın bu aksam üçüncü kar~
aaha düşman gemileri Boğazda top- l makla Osmanlı domınmnsını~ ikı n- faşması Taksim stadında saat do _ 
lanma ıhalinde :iken:zırhlılar vakit ~·a- teş arasında kalacağını takdır eyle- kuzda yapılacaktır. 
kit yckdiğerini takiben (l{)) mil .sür- diğınden buna meydan vermemek Yalnız sunu so) lemck isteriz ki, 
atle devir yapıyorlardı. Bu devirler- için döndiıgünü ve döndükten sonra rğer güreş1er daha erken yapılmış 
den biri esnasında rehber gemisi o- cAverof un kendisini takip eylemek olsa dnlıa İ)i olur. 

61 k o :için bizden düny;a şampi -
yonu o n Y ~ar, Fınlandiy,alı Kerk
kcine.."1 1.c 'karşılaş .. cı:ıktır. :Her halde 

(Ya arla :F'ınlandiy.nlmm ~iircşi çok 
cnteresun olacaktır. 
Bcrlın o impiyatlarında fiampiyon 

akn Yn~T ·çin bir t.ok dedikodular 
ndi. Ealmlım Ya ar bu iddiaları lan cAvcrof, benüz yeni rotasına suretıle islihkamlann ye sahil ba- 1 Çünkü dokuz buçukla bu lıynn gıi

dônmüş \TC arkasında cSpeçya> 'VC tmyalarmm ateş mıntnkalan içine r<.'şler ancak birde bitiyor. Hdbuki 
oiğer iki zırhlı daha 'devir noktasına girdiğini ve ayni zamanda Osma~ İstanbul semtinde oturanlar son B · ci B k n o unları için bir 
henüz gelmemiş bir vaziyette iken zırhlıları cndahta devam ederek du- tramvayı kaçırmak korkusile güreş- ~~dır kampta bulunan gürcşçilerimi
tAverof> un kıç tiyobundaki torpi- sen mermilerin kaldırdığı su sütun- lcrın neticcsıni bekliyemi) orlar, bu zin bu sene d Balkan şml.Piyonlu-
do kendi kendine endaht oluverdi. iürının Avero'fu adeta örttüğünü ve yüzden istenen kalabalık lliulunrnu - ğunu muhafaza c.daoeklerini ümit e-

KENDİ KENDİLERİNİ TOR- hunu torpido hücumu iç.in fırsat ad- yor. Halbuki profesyonel güreşlerde ) diyoruz. 
PILLEYECEKLERMİŞ! dcderek torpidolura hücum cm1~i ver- bü)iık iutbol maclarında bile .görün- l Sim in bu giireş kurtları .arnsın-

Torpido geminin tulü istikametin- diğini ve fakrrt bu emrin icra :edilme- miycn kalabr.lık, ancak gündüz ya- cic b·zim -çocukların ldıklanı deııc -
aig~ini SÖj ledi. pıJan maçlarda bulunuyor. oclGr cidden ıgıizcldir. . 

ce seyretti ve cSpcçya, dan ancak j lh ilk ·· · J 1 
?Q Ramiz Bey sonradan tekaüt oldu. Şimdiki vazıyet hem bc1edh·enin Bi as a ,gım ıgıil'C~en sveç i 

(M 0 metre açık geçip gitti. Eğer bu ., ' ı h eli' · Knd 
hal şu vaziyette hadis olmnmıs. ol - Muhrjpler .:fırkaS1. .kumandanı bila - nem de daha fazla, seyircisi olan h, 1- im ur ny~ .nm~ı~onu . y.a -

· • dumandan ve bir de do- kın aleyhine olmuştur. nm kaf§ı ıncla .Mersınlı Ahmedın al-
snydı gemiye mutlaka isabet ederdi. hare, sıs \e d ~ il ·da ··zeıd· 

cAverof> un torpidosu i'oga oldu- nnnmnyı denizaltı gemi.::ıine karşı İki gündür yap lan gü~~erde ibi- ıı::ı. ~oe cı en g_u., ~· 
' mu·· dafaa etmek kavgısile mütemadi- zim cocuklar. dihn."Ilrun ıbu ...... ,"llı am- • Filv .. ki. _ .rA.hmct, ls\•.:eçliy.e . kar.şı cu zaman cSpeçya, nın (20) metre J --·., ~ d tt - lı ı b .h kı.il ka 
k "en Yunan deniuıltı geııDsile meş - piyonlarının karşısında cı·dden mu- c e c 1 1 u ga. e cyı :ı ıı: e -adar da1ıa geride lbulunması adeta •Y da b b -ı-ı.._ k 

gul olduğundan dolnyı hücum isare- va.fCnk oldular. z~ ına~ . a ızc:. .~ ga=ut:: ~o· 
mucize kabilinden gemiyi kurtar - tini göremcdığini makamı mazerette Bılhassa ilk gün vapılan müsaba _ ~).ınc~r. Pazar ıg~u de Mersınli 
Jnıştı. Torpidonun böyle kendi ken- kendi dostlarına söylem;c:tir. 1 rd bi h ki ile 87 .kilorla c rbest ıgures yıy>an Ne.o 
C!ine tiyoptan fırl~"'lp gitmesi bu 1i- ~ ka a a ·ze a iki kıymetlerini gos- d o derec" k ''"""ili bir .. 'd. 

-J 3 b' · ·k· harebesinden t re g .. rc ·ı ··· a ... - 1' .. ~ gur~ ır. yobun Jnsaatındaki noksandan "·eya ırıncı nnun mu e n u çı er, au~ n şnmpıyon1u- .. k'· .. 
- sonra düc::man iptidaları (Mecidiye) wu Ün\'anma liı~ ık olduklarını bı·ı _ Pazar gun .u g.ureşlerde Mersinli aaha "ı·vede tı·vobun çok meyilli ol- ~ J 1 1 1 k 1 t 

' " J kruvazörü Ye mubriplerle Ye sonra- .fiil i t tmişlerdir. ço { par a · 11r gurcs y:ıp t. 
masından :ileri J:!elmi§ti. Çünkü gc- Tti ~ güre çı eri :,s, liran eyımları 

l·nı·n sur·· 'aile seyri esnasında kı~ ları (Hamidiye) kruv:ızörü de bcra- 61 kiloda ilk gün Rızık ile güreşen 
1 B w h · · d ı. N dl. ..11.ib için wru :v d r. ""'raftakı" ı·htiz:ızın ziyadeliği dolayı- ber o mak üzere qgaz arıcın e :ı:;a- J or ıng, rcuu mi 2 :d fkika gibi ço'k 

""' '~ h · 1 · · b d Du ak am saat .sc1dzd Balkan gii-
il. e cs"'sen ,..0k meyı·m olan torpido, rakol yapan ı unan mu rıp erını IJma ir zaman n tuşla ınaglüp tti. 

.. .. re leri için seçmel<.'r yapı1ncak ve 
haı·z bul· .. ,d~uıliıı sikletıe va\~ıış 'Uavnc:: iz'aca başlam~tı. İkinci giin Şinasi ile kar.:;ılaşan av-

• "'"" b- J J '.i ,. - ı dokuzda Tüı k ,gıircsçilcri şu sekil de 
.kaymış ve nihayet tiyoptan kurtulup Her defasında vukuatın cereyanın- r.i güreşçi, Şinasiyi de anc.ik (2) da- ecrıc:'bi gürC'şcilerle karşılaşacaklaı· • 
gitmişti. dan muhdpler donanmayı derhal ha- .kikada tu~la mağhip edebildi. Halbu- dır. 

Muharebenin olduğu gün saat üç- berdar ederler ve nihayet iki saat ki bu anı F.i.nlnndiyalının kar~ısı- y r _ K kkcincn. 
1" .Şiluı\•• sistemi Osmanlı muhrip- lronra cAverof• mey.dana çıkar ve 11a bizden Adrum çıkac ktır. Adnnn _ Nordlıng. 
l ri Boğaz dışındaki Ta\"şan adalarınaıdüşman ha!ii gemileri Boğaza gir • Her halde bu iki güreşçi arasında Nco • Kady. 
doJ:$ftı geliyorlardı . .Bozcaadaya gıt- miye mecbur kalırlardı. yapılacak olan gür i cÇo.k enteresan ~ 1ı rum _ Nf>ymrm. 
.mekte bulunan torpidolarımız bun- Osmanlı gemileri bu cevelanları clcıcaktır. Güre çilerimize muvaffakiyctler 
l rı gördüler. Filotilla kommodörü esnasında icabına .göre hazan İmroza Bakalım 'Fin1, ndi~ h .A.dnnnın ~r- diler:z. 
tarafından c:Sfendoni, sistemi torpi· 

Frıansa lik 
Maçlarl 
Başlıyor 
Biz.tlırba henüz yazın;en .sımik ıgün

krıni N&SnrkeJı, Fransaaa lik maç
ları icin :fikist.ür ynpılınışt.tr. 

1 Gclccek bnita içintle :bütün F.r.nn
!::tda .hep birden lık maçlnn bnşhy:a
cclctır. 

.l-Inlbuki bizde li.k rnaçlar.ı teşrini
cvvclin birinde ba lıyor. 

'Frnnsızlnr gelecek baftıı. obnşlıyaca1{ 

olan lik mnçlnrı ıc.m şimdiden hazır
ı k ınnçlnr.ma ha,Şhmuslarfur. Geoen 

huitn .Haı.;re ve -ılJ:arseille ltalom1nn 

si ve halk (Saat -~} -
21,15 -:radyo rf lk d - -.13 

jans ve horsa h er e ertesı 
günün progrmm - _,30 pl · 
lnr, nper. \ c operct p arı - 23 
San. 

WARTh'TK:İ PROGRAM 
Ögle neşriyatı: 
Snn± 12.30 :p1a'kla Tür.k m kısi, 

! 

rn 50 lıawdis, 13~ mııht 'ıf p ak 
•ın ~yntı, 14 son. 

rnaC'elarmda Harr.e :takunı r.a'kibini m.t:sine kanır v 

4.3 mn.ğJiw ~iştir. <(l:iD) Hra in ~e:t Be -

paraya çeY -

qğlunda 11:.. • • il "la ma -

~Yeni bir şampiyon ı.allcsinin ik~nci Bılc~i~ dncsı p -
paso lu sok.ı;ğmd.-:ı v6 mukerrt:r 

namzedi yeni .68 kapı nuın asile m ka)yet 
, Nevyorktnn hnber verildigine gö- ve kayda .na1..aran ar alı a.ükkiın e 
re Porto-Jliko~mpİ;\ onu Pedr:o Mon- mahallen .rapılan tcLkilrntt.a i c ~ -
tanez, Los Angelos da .:AmerJkalı V.es- JUZ dükkiındaıl .ibnrct bulıınar. g
lcy Rrumıy:ıle bir maç }'apmı~ we ,ga- menkulün 1amamı çık ıarttırm a 
Hp gelmiştir. :konmuştur. 27 /9/937 tarihine ml.ISil-

.Amerlkndn büyö.lt b±r nl.Dka ·ı.ıy.an.. dif pazartesi günü saat 14 ten 16 a 

cdırnn bu maç meneaerleri hare • kn.dar dairemizde Y pılacak olan hi-
. . k tt t 1~- ~ ket i:C!tirmi ;kendisine ıF.red K.'Cllll- rmcı acı ar ırmasma ar tırma ut:-

rcyn .ile bir mas yapması teklü edil- ce1i takdir eanen 'kn metin r; 75 mı 
· tir. btılfuıgıı reite alıcısı uhdesine iha-
Porto-Hiko şampiyonu 'Cla1ra ikin- lesi iCQ ıh.nacağı. ksi halde san 

ci ravnclcla bu yeni rakibi nakavta uğ- nı ttıraııın tanhhüdii baki kalmak -
rtttnuş ve şobreti büsbii'tün ar-tm1ş- 'litTe mtıtınna 15 gün müddetle tem
tıı. dit olunnrak 12/10/937 tanhıne 'te-

:Bu Jki :m~ '.Redr:o Montıınez halı: • sa i.ıf eden sa.ı günü 'Saat 14 ten lth 

kmdn1d ümitleri çoğaltmış ı-e 1bo1t • "1!2' 'kadar aı:a dnin:ımz& ..ıcra kili
söı' 13 EylUlde Ncvyorkta bir maç n~cak ik~nci açık arttırmasında rnez-

l
için çağırılmışhr. !Rakıoi Liu Ambers- k_w· gayrı .menkul en çok arttıran • 

t d .. . 
1 

~ tunde bırnkılacakhr. 
ır ve maç unya şampıyon ugu a- . 
dımı olru:aktır. HUDUDU.: Bır .tarafı Laksandl!'a-

öolarımızın Boğazın ~mal tarafına bazan da Bozcaadaya 'kadar ;giderler 
do&rru s ·retleri emralunar.ak ınıü - ve dalına zaman ve mesafeyi müsait 
t b ki muhriplerimiz 'Tavşan daları- buldukça karakol Y<\Pan .gemilere 
:na doğru seyr.e başladılar. Lakin doğru ilerleyip ateş açarlardı. 
düşman muhripleri Boğaza girdiler. Gemilerimizin mnbir ellerle idnre 
Harp esnasında Osmanlı zırlılıları o olunmakta bulunmasından dtişma -
.:kadar sür'atle endaht yaptılar ki, nın bu jz'acatı hiç bir hasar yapa -
bakılırsa, tekmil ccpaneliklerini bo- rrıadı. 

• • nm undur. ı dük1dmı; bir tarafı K:ı 
dino menzili bançesi Ye bir tar.aiı 
Margarinin bakkal dükkanı ,.e ta
rafı rabii umuma ait ) ol ıle muhduıt
tur. 

~ Hmış o1ma1nn litzım gelirdi. 
Bilübare düşman donanmasını ga~·
rimemnun zabitleri donanma ku -

* İtaly n milli takımı Parı:.c gi
decek Ye orada Fransız takımlarilc 

9 birincikanunda c'Mecidiye•, "'Ber- maçnr ynpacakhr. Celen lrnberkrc 
ki Sntvct , ve dört Şıhnv. si~lemi göre 1talyan takımı dört beynelmilel 

mandam Ramiz Beyi tam buhranlı bir ==== (Deı•amı var- cyuncu ile kuvvetlendirilmiştır. * Beynclmılel üni\·crsite oyunla
rmn i tirak edecek rmısa ;} uzme ve 
bn ketbol 'tııkımalrı tesb.t cdılmi& -
tır. 

7 nmanda harp sahnesini terkettiğin-

dcn dolayı littıbat ve 'Dcrakki Fır -
Jrnsına dm·a ettiler ·ve Jon Türklerin 
'tekrar hüküme1i ele nlmalnrından 
onrıı kendisini di1;anıharbe veı:di-

icr. 

HALK OPERETi 
Bu akşam 
Beylerbeyi iskele 

tiyatrosunda 
Zozo Dalmasın 

işlirakllc 

Halime ><URUL.UŞU 1035 
ISTANSUt. 

26 Ağustos Perşembe akşamı 
Beşiktaş aile bahçesinde 

Zozo Dalma~ın iştirakile 
HALiME 

Dh·nnıbarptc '.Ramiz.Bey sabık baş 
kumandan Nazım Paşa tarafından 
kendisine verllmiş olan mahrem em
ri gösteıue"lc 'betant etti. Kendisi di-

1\'anıharpte izahat verirken c::A \'C -

rof • un yaptığı h re ete ıgöre bu -ge
minin Osmanlı zırhlılarının şimal ci
hetinden Gelibolu yarımadasının sa-

.................. .,, ••••• ,.,, .. ,, ... ,,,.,, .. ,.,,,,,,,,,.,, .. ,,,,,,,, ........ uıuı•••11•1•111111"11"01'111'''11111'11'''m1•111''''111111" .. 11'111'11"111101u 

* Viynnnnın &pid 'takımı Rigada 
Letonya muhtclitile karşılaşmış ,.e 
on beş bin seyircinin hazır bulun -
<luğu bu maçı Rapid 6 ya karşı sıfrrla 
kazanmıştır. 

* Haber aldığımıza göre Macar 
atletleri bugün hususi mahiyette ıol~ 

mak üzere bir maç daha ynpacaklnr
dır. 

Yüksek Deniz Tica~eti 

* Pazar günü F.en.erhahçelilcr Ea
kırkö) dcbir maç yapmı~lnr V€ 1-2 
mnğliıp o1muşmrmr. * Yunanlılar bu sene Balkon oyun
lnrına jstirak cdcceklerdirA ektebi Müdürlüğünden: 

•• 
Universiteliler olimpiyadı 
Pariste yapııhyor 

1937 

G ekcnk haft<ı P~risle Üniversite-

1 

lfkı· Olimpiyaaı ba~lıyaca1üır. 
:O impı) Rd 'i!'itirn'k eden "mllletler 

şunlardır: 

SOOD metre: 
1935 te Ward (lıı.giltrrc) 15.,22,Q,lD. 
'f10 mmc mama1ı: 

EVSAFI: lVl.c.zklır dukkan bodnun 
ve ZC!lnin k tian ib t '\"'C ~traf dıı-

varları kurgirdir. 
M!ESAHAS1: 15,32 metre mumb

bıudır. 

1ta1ya, 1\11,.caristan, Belçika, Lcton- ı 
~·a, Fr.ansa üniversite takımları. 

imdi e .kadar on senede bir y ı
~an Ünh ersite olimpiyatlarınfüı muh
t. lıf ) nrışlarda şu dereccJer nim -
ı: jıştır: 

1933 1e Mor.ciss (Amedka) 1~-4)0. 
400 metre manialı: 

1930 da Kovaes :Macar 53,2,10. 

Yi · 1>sck 'Dtfoına: 

Arthnnzıya girmek istiyenkrin mu· 

1·addcr "kıym<'tin r;. ) edi buç u nıs
brtinde pey akçesi \·eya ulgsal b r 
bankanın :teminat .mektubu u \er-
rr. ri iktiza eder. 

100 mctıe: 
1927 de Thcard (Hnyti) 10,6,10; 928 

Be Thcard (linyti) 10,6,10; 1929 da 
.. ormig (Almanyn) 16,6,10. 

200 metre: 

1930 dn Kormig (AlmnnYii~ .21.,5,10. 
400 metre: 
1933 te Fımuo .Amerika 47,8,10. 
800 metr ; 

933 te Df!SSf"ker (Alınan.)· ) l,'fü1,6:ıo. 
1500 m .;c: 
1933 .te .Beccali (İtnJ):a) '3, 9Al.D. 
3000 metre: 
1033 te Cerati (İtalyıı,) 8,4B. 

• • • • • 

1933 .te Boaossy Macar 1,94; 1935 tc 
Asnkkuma (füıpon) ~~. 

U:::un ratJamu: 
1935 tc Tajama (Japon) 7,52. 
Sırıkla atlama: 

20D4 11umaralı ·cra •e iflas ,_:mu -
nunun 126 ncı ınada sinin -4 iincü 
fıkrası mucibince ih 'kJnrı tapu sicıl
leı ile sabit olmıyan ipotekli .alacak-
lıJ:ırla ıfüğer 11.lakndarların ve irtıfak 

1935 te Nishida (Japon) ~;30. lml>kı sıı'hiplcrinin bu haklarını ve 
Gülln· ._ hurusilc niz ~ masarife d ·r olan 
1933 c Kurrtsi (FinlıındıJ~ 15)62. ıddialarını .ilan 'tarihinden itılx:ıren 20 
Disk: yirmı ün ..zarfında evrakı musbıte
:nJ::m e Laborde (Amerika) 48.;9!>. J.erilc birlikte ilairemize bild.ı:rmelcrı 
.cirit: ı;ıznndır. Jı\ktii !takdirde hakl ı tapu 
'1935 te Ttoeck (Almanya) 67,80. s:c.iHe:rile sabit nlmıyanlar smı ıx ... 
.iP.antatlaıı: delinin ayla~mm;ından hariç kolır • 

D33 ıte Sievert (Almanya' 4,163,53j lar. Mezkur gn :ri m<:>nkulun nd -
:pmrnnüır. Bıı sene baka"lnn üniversi- sinden doğan bina, ·ııkıf icare~i ve 
telcr olimpiyadını kim kazanacak? tanzifiye ve tcnvirır •eden milie\ ,llit 

vergi mükellefiyeti ile r<'smi dC'llail - M kt ır- ,.,.k _,,# olmak üzere nlta yıllıktır. Y.ahh ve e ep ı..ıse ve ı 1u :-SCA k" . . . _'\. • 
·parasızdır. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve mn ·mıst yetıştırm~tır. 
fokt.ebc girdikten sonra yiyim, giyim ve saire me'ktep tarllTından 
lemın edilir. 

2 - Mektebin yal ı· birinci sınıfına talebe alınır. Bunların 
ort k b" nız ıse •· ·· "k ve on dokuzdan _ a_ me. le ı bitirmiş ve yaşları on beşten ,;uçu 
buyuk olmamal!lrı şarttır. k b 

3 - Yazılma Jşi için Pazartesi, Çarşamb'l. Cuma günleri me ·te e 
müracaat edilmelidir. 

Avrupa Vıaterpolo şam-1 
piyonasında 

Macarlar birinci 

y;eni rekorl ar 
peşinde 

(Dlue-Bird Mm·ilruş adlı tomo -
bilıJe karatia ur1at c orunu !har 
elinde tutun Mnlkolm Kampbcl ~ · m -
di de deniz ınrr~:ıt re"knr.unu Jkır.m:ı.k 

liye satış kcdelinden istifade .olunur. 
Yirmi srnelik \'akıf t:n-iz barlcli ile 
tnpu harçları alıcıya aittir. Daha 
ıfru..:J.a .mallımnt <'dinmek isti) nlerin 
'Zl/B/93'1 t wihinden itibar<.'n ca·ıe -
mi e a91k e Aısılı bulundu: ulacak 
olı":.n rttırm.::ı sart amesine \ 937 /84~ 
.ııurmırnlı dm yasına müracaaOa ica -

4 - lsrekJilerin mektep Müdüriyetine karşı ynzacaklım istidaname-
lerine: 

A - Hüviyet ciizdanlarmı 
B - Aşı Kağıtlarım 

C - Mektep diplom asıl .veya tasdikli :suretlerini veyahut tasdik· 
namelerini 

D - Polisçe musaadak iyi hal k4ğıtlanı:ıı 
E - Velilerinin izahlı adres ve tatbı1c imzalarını 
f - 6 X 9 eb'admda a1tt adet kartonsuı fotoğraflarını raptetme

leri rnzımdır. 
5 _ Yazılma işi 31 • Ağ.u!dos - 1937 Sah günune kadardır. 

istekliler muayenci sıhhiye iiçin o gün saat sekizde biZ?at mektepte 
bulunmalıdırlar. . . _ 

6 _ Fazla tafsilat lmak istiyenlere ayrıca matbu bılgıden gonde-
_!ilir. Muhabenıtta po~ta po1u frsali lazımdır. "3619,, 

Boğaziçi Lisesi Direktör~~ğünden: 
Orta Okul \'e Lise so:ı sınıf bitirme engel ve buturıleme sınavla~uıa 

l Eylülde ve diğer sınıfların bütünleme ve engel mnavlarına 7 Eylu~de 
ve olgunluk imtihanlarmıı 9 Eylülde ba!lanacaktır. Programlan 02'• 
'enrnck üzere alakadarların mektebe müracaatları. 

orln Avrnpanın en ·m veili Wa-
terpo o 1rım1nnndan olnn ve 

şimdiye kadar yaptığı 'bütün maç"arı 
kazanan .Almanya 1:a'kmn geçen haf
ta içinde :Solunda ıle 'ŞIDilpiyonluk 
için arşıhısm1t,'itır. 

ilk dakika1arda Holanaa kuwetli 
rakibine ancak bir gol ·y~pabilmi~ ·e 
birinci devreyi güzcl bir oyunla mr
l'ıfır bitirmiştir. 

İkinci devrede Almanlar hiç ol • 
mnzsa berabcrligi temin için çok ga
hşmı lar Ye oyunun son füıkiknların
da bir golle oncak beraberliği temin 
Edebilmişlerdir. 

FRANSA AVUSTURYAYI 2-3 
MAGLÜP ETTİ 

Puvantnjın sonunda olan Fransız 
takımı jçin zaten galibiyet ümidi 
beklenmiyordu. 

İlk dakikalarda Avusturyalılar ra
kiplerine bir gol yapmıc;lardır. Biraz 
sonra Fransızlar, Avusturv:ınııı ııo • 

liıne mukabele etmişlerdir. F.n'kat istemektedir. Mutörunün ,adı <J.a Ma
r;z sonıa da Avusturyalılar ikinci gol- vi~, 
lı.>rini de yapmışlardır. Çok qe9ffie - Mdtörün 'hoyı.ı nliı :b~k metne, 
Ücn Fkrbansızlar ~~-inci ~ollerin~ de y.a- geni.şl.illi filt imdt:re scltsnn :santim • 
para eraberlıgı temın etmışlerdır. dir. ııl.50 'ha,...: '-· .. :-a 'bir 
ne d •k• •k· b be b. . u'i.J'6ır 'ILl.UV.Ve.ı.uı e J?nD• 
ıv evre ı ı ı ıye era re ıt:mış. iörlc .nıüoohlmzdir~ 

Son dakıkalarda Fransız takımı .çok Hal . .. ı 
ııçılmış, fakat fazla bir gol yapama _ mı .:t:lemz.sur~ ı-E!koru Can·ud-
mıştır. dndU' ve ibu rekoru saane 200 ~ilo • 

1 Devrenin sonlarına doğru Fran - mcrtr :SOO "· tmrlkle ·ır.mıS'tır. Kam-
1 sızlar, üçüncü galibiyet gollerini de pbe1 anI.'liout e'koru saatte :202 lk:ılo
I ~:apnrak. Avusturyalıları 3-2 m. - - metre 133 k1dcrc1t 'kırabilecektir. 
lup etmışlcrdir. 
!ACARLAR VE BELÇİKALIIAR .ıBununla beraber Amerikadan gc-
Son olarak şampiyonluk i,Çin Ma- len haberler Gar Vud'ıın y<.'ni bir 

car ve Belçika t:ıkımları karşı1 mış- motörbot in n etmek ümar olduğunu 
lıırdır. .bildiriyorll.ar. 

İlk devrede l\facarlnr (S) :go1 -ya - _ _ .. . 
parak J nci dcı".I'e'\i B,2 bitirdı1er. 1kln * Eylülun ıson ı;unlermde meş -
oi devrede daha cok a~lan Macnı:lar bur dünya şampiyonu Cim Londo • 
ancak bir gol daha yaparnk Belçika- sun 1stanbula gelerek burada Müia
hları 4-1 gibi oldukça farklı bir sayı yim ve Tekirdağlı IIüseytı:ıle iki mnç 
ile mağJ\ıp ettiler. yapacağını haber aldık. 

1 

1 

j 

!beden iza'hnt:ı .ci1ml l n 
~·e ogrcnmıs o a-

lıil celtlcd ilfuı olunur. (34r: .. ) . 

" - 13S6 ma.ı- -ı 1353 Rumi 
IOemnziyelihır A~milos 

117 11 -Yıl 1937_. Ay :S. Gan J.36, Hazır 111 
il 24 Ajuatoe-: Sall 

Geoeled ıhalif serinler 

r 
11 Vakitler Vasati Ezan) 
1 sn. d. ga. d. 

GiiDe~ s 19 10 ?.3 
Ôfle 12 13 5 20 
!kindi 16 02 9 06 
Akşam 18 55 12 00 
Yatsı 10 35 ı 38 
imsak 2 28 8 33 

~ -
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Dişlere ebedi hayat verir. 
Dişleri temizler, parlatır, beyazhtır, çürümesine ma~i olur, diş 

etlerini kuvvetlendirir. 
Her gün sabah ve akşam mutlaka DANTOS ile dişlerinizi 

temizleyiniz. Dantos Hasan ismine ve markasına dikkat. 
Fiatı : Tüp 7 1,2, büyük 12 1,2, dört misli 20 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

HER SABAH 
DAHA GENÇ! 

Dans merakhlarınar 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 
:renrnek isterseniz ve ucuz bir fiat 

1 KAŞE ı 
ile vakit kaybe neden dans pm • 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 31. 
~ · \ııci kat. .......................... 

ı Zührevi ve cild hastalıklan ı 
ı ~ .. • 
ı or. Hayri Omer i. 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml *I 
ı karşısında No. 313 Telefon: _ ı 
ı 43585 tı .......................... 
DAKTİLO ARANIYORI 

Hesap ve fatura işlerine aşina 

bir Daktiloya ihtiyaç vardır. 

1 
Ec,ebi lisan bilenler tercih edile· 

. cekt r. Bahçekapt Hasan deposu. -: .......................... :, 
,, ~ ; Göz Hekimi :: 

1 Bu akşam : ::~~i~~~:ers~!: IYARIN SABAH: i Dr. Şükrü Ertan i 1 

1 
t Cağaloğlu Nuruosm,niye cad. f 

sl p~ofesörü Doktor _Stejskal'ın cazip İlk kullanışıııda, cııdıııızin ne k~· ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı 

GRiPiN 
sizi tiin·•·rce ıstırap ı;ekmeı<len 

kurtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale 

ağrılarını, üşCtmekten mütevellit 

bütiin sancı ve slZlları keser. 
Nezleye, romatizmaya, kırıklıl!"a 

karşı çok müeessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böb· 

rekleri yormaz. 
icabında günde 3 kaşe alına· 

Lilir. 1 
k:şfı cBıocel cevherı hulu nan ve ye- dar tazelcşıp yumuşadığını görecc·k- . ı ~anında) Te efon. 2ı5,, ı 
gıme cılt unsuru olan pembe rcngın- . . .. ı 

d k . T k 1 k · . k 11 H.. sınız. Btr kaç gun sonra, buruşukluk- ;.......................... •·----------•• e ı o a on remını u anınız. u 4 

ceyrcleri canlandıran bu cevher, ke- Jar kaybolmıya başlar ve hır hafla 
Mali itina ile seçilmiş genç hayvan- nihayetinde senelerce gençleşmiş gö· 
lardan istihsal edilmiştir. Halihazır rüncceksiniz. Sabahları da (yağsız) 

fenni sayesinde, buruşuklukların, beyaz Tokalon kremini kullanınız. 

cildin tabü unsuru olan bu cevherin Siyah noktaları erıtır ve cildı beyaz
Türk Hava Kurumu 

kaybolmasından ileri geldiği anla • . !atıp yumuşatır. 
/ şılmıştır. Bınaenaleyh Tokalon kre- •. . . 
mi· terkibindeki Bıocel cevherı siz 50 yaşlarmeıakı kadınlar, genç kız-

' 
BÜYÜK PIYA·NGOSU 

uyurken, cildinizi besler ve onu genç- ların bile gıpta edeceğı sehhar bir 

----••--•·-----------------lllliı l<'ştirip yumuşatır. tene malık olurlar. 5 inci keşide 11 - Eylül - 937 dedir. 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, a§"rıyı derhal keser. 

SiNiRE, ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilAçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE PiMANOL 
Üşiitıı:eklen gelen arka =farını, siyatik, bel ve diz a~rılannı derhal geçiri~. vücud~ kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 

Büyük 
ikramiye: 50. 000 liradır. 

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

adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 - Eylul -

günü akşamına kadar biletini 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

937 
de· 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 

L:;-----iiiile-çiiiaiiiriiie -l:uiiiliiiuriiisiiiuniiiuiiiz.:.iiiiiiiBiiiel-geiiiviiişi:ekiiiliiiiğ;;iniiii-giiieiiiçiiiiriiiir,_\iii'aiiikiiii tsiiiiiiiz -ihiiitıiii' yiiiariiiliiiı yiiiaiiiniiilaiiira-giiieiiiniiiçiiili k-iiiviiie iiidiiiiiiinçiii1ıiii· k-viiieriii:riii. iiiiiYiiiaiiilniiiı z-iiiism- i nOie-diiiikiii· kiiiıiiit.;iiiii-iiii!' ! 1 ıı ki h 8 k k 1 S 8 k;:ı;:t;:o;:l;:U;:r;:.;:;:;:::s;:;::: 

EN GÜZEL 

• 
a 

~1\IAR 
\_!.REIMOR 

• 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

ı---~-----

1 

Sahip ve Baş Muharriri: 
Etem izzet BENiCE 

lARLADIR 

'Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

Nesriyat ve Yazı işleri Müdürü: 
llhami Safa 

Basıldığı yer: Ebüzziya Matbaası 


