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Avrupa Ve Asyadaki Harp) 
• • • • • • • • 

r ünyayı Tehdit Ediyor 

YET. i ANLA ASI Yunan Başvekili 
Memleketimi?~ Geliyor JAPONLARI KIZDIRDI 

Gizli Madde Var Mı? 
ingiltere - Japonya 

i ı· ·ı· 1 1 . 1 Japonyanın ngı ız ta ep erıne vere .. 
· ceği cevap ehemmiyetle bekleniyor 

S(}f)gct R.ııs!janln ıefi Stalin 

Londra, 30 (Hususi) - Sovyet Rus
ya ile Çin arasındaki son anlaşma
nın imzalanması Japonyada endışe 
ile karşılanınıştır. Japon mehafili, 
ımznlanan misakın gizli bir maddesi 
olduguna ve bu madde ile Çin - Sov
yct Rusya ittıfnkının askeri bir ma
hiyet aldığına kaildir. 

r fngiliz notasına ınenfi cevap 1 
verirlerse vaziyet tehlikeli.. Çinln ıefl Ç~n-~og•Şık . d 

b 1 cilerinin Çine geldıklen kannatın e Londra, 30 (Hususi) - Çındcki lıfı!lı toptan k u etmezs~. sefir 

İngılız Sefiı ıne hır Japon t:ıyyare- gcrı çağırıl c:ıktır. id~mumi noktai nazara göre, Sov • 
sinin bomba atmasından \'e Scfi - Japon hukümctının Çın c.uJn - J t 

rın yaralanmasından çıkan hfıdi

se-Jzcrine İngılız hükümetinın 

verdıği nota, ağır metalibı ihtıva 

etmekle beraber, bu metalıbın de-

rına koydugu abluka \ bazı İn- yet Rusya, ŞimaU Çinin aponya a
ra!ından işgaline asla taraftar ola .. gılız gcmılerinin ara tırı sı da d J 

İngııtcredc son der c f na tesir mıyacaktır. Çünkü bu takdir e a-
ponva, her an Uzak Şarktaki Sovyet ettıği ıçın, not 'a Jııpon ın \ e .. ~ 

rcccgı cevabın me>nfı ma 1 tak- topraklarını istila edebilecektir. An-
ğışmesı imkfını olmadığı tasrıh e- dırınde fıkıbC"lın ne nlac .1 endi- cak Sovyetler bu muhalefeti açıktan 
dılmcktcdır. Japllnya, ingılı?. tek- se ılt' duşunulmekt dı açığa izhar edeme~i~le~i için Çin ~· 

:...;~-------•-------------------- Sovyet misakına gızlı hır madde ila

Japo 1 r, Çin - Japon harbin•n baş· 
ladıgınd nberi So\·yetlcrin Çınlilere 
)•nrdım ettiklerini iddia etmcktedır
ler. Hatta Çındcki Sovyet Sefareti- nın, gızli işoretlerle Çın tayyaı elerı oı ten vır ettıklerı, So\) 

~:::><:::::.-c:::~<:><~::..<::::~'><:~><:::::ı.<:::>-c:.::><::.><::~.<;:>.c:::::.<:~~<:><:::><::><::ı~~~ 
ve· etmişlerdir. 

-~~~~~~~~::.<:::ı~~:::ı,..c:::::><~ 

Bir maç Fransa hid t içinde 
Ze Cİ, gene. ağır İtalyayı şiddetle protesto e ti ve ispanya 
sıklet şampıyonu hududlannda tahkimata başladı 

D ost Elen Devletinin Başvekili 
General (Metaksas) ın Yunan or .. 
dularının sonbahar manevralarını 
müteakip ~mlekctimize geleceği 
h aber alınmıştır. 

General Metaksas, lstanbulda 
kısa bir tevakkuftan sonr::ı Anka .. 
raya gidecek; büyuklerimizI ziya
ret edecek ve gerek beynelmilel 
siyasi vaziyet ve gerek iki devleti 
yakından alôkadar eden mühim 
hususat hakkında mühim temas • 
Iardn bulunacaktır. 

General Metaksas Anknı adan 
dönüşünde bir kaç gün şehrimizde 
kalarak İstanbulun görülmiye de
ğer yerlerini gezecek ve sonra 
memleketine dönecektir. 

Generalin seyahat tarihi eylUl 
ortalarında tcsbit edilecektir. Kcn-

iki 
devleti 
alaka. 

dar 
eden 

mesele
ler 

görüşü .. 
lecek ' Yu11ara Baıwkl/I 

General MI/aksa• 

disinin b ir Yunan harp gcmislle 
limanımıza gelmesi muhtemeldir. 

Dost ve müttefik devletin baş
vekili, ilk defa memleketimizi zi
yaret edecektir ve büyük mera -
sim ve tezahüratla karşılanacaktır, 

Küçük itilaf Fransa ve 
lngiltereden ayrılmıyor 

Bu üç devletin ltalya ve Almanyaya 
yaklaşaca?ı haberleri asılsız çıkh 

Romanya, ÇekosıovaKya, Yugoslav Harıcıye Nazırlar' General Düşen, bir üçüncü Frans!Z 
cephesini., yaratıldığını bild ird ı =Y=e=n=i=e=m=

0
==i=y=e=t =1e=ş=k=i1=8=t Bir lspanyol gemisi de 

(Yazw 2 icnl •agfamızd:ı) 

Torpillendi, Uluslar ve yeni değişiklikler 
Konseyi 10 Eylülda A • 

Bu işi görüşecek A~ir ve memurların yeni maaşları· 
ve lstanbulu alakadar eden tahvilJer Paris, 31 (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Musolini ile General Fran
ko arasında Santanderin zaptı müna
sebctılc çekılcn karşılıklı telgrafla -
rın, bilhassa Fı ansa siyasi mchafi • 
tinde endişe ve asabiyetle karşılan

Y~ni emniyet teşkilôtı kanunu mu- 125 lira asli maaş alon um -
"b" • um mu-cı ınce yarın, cmnıyet fımir ve me- düriın vnZJyeti iı>ka cdiln s _ 

] ·1 · ı u , mua 
mur arı .. e P?lıs er, maaslarını yeni vini 70 ten 90 a çıkarılmıştır. TeftH 

~merikada kı maçta d e ga· dığını bıldirmış, matbuatın şiddetli 
llp gelen zenci poksör neşriyatından huliisalar vermi~tim . 

esaslar uzcrınden alacaklardır. Bu ye. heyctı reisi 90 lıra alacaktır. Bas miı
ni kanuna gorc maaş vaziyeti şu - fetti~ler 70 ten 80 c, dığer uç .. 

10
;r mu. 

dur: ( Dcı•amı 2 nci salıifedc) 
.Joe Louıs İtalya - General Fı·anko ittifakının 

, }' vruı 2 inci •ag/amı::rıa) açıkça teyidi mahiyetinde olan bu 
============ telgrafların teatisi ve uyandırdığı 

. ., ............ ,.,K.a .......................................... ta ............ u·r .............................. . 
'' lt~lyan narp gemileri son S icilya manevralarında 

Antakyada 
-.... .•. .,._ 

Türk konsolosu 
Mezalimi biraz 
Hafifi ettirdi 

hava, nihayet Fransız hüktımetini 
İtalya aleyhine Bi taı aflık Komitesi 
nezdinde protestoda bulunmıya sev-

ketmiştir. Fransanın protestosu dün ı Diğer tarnftan General Düşen sa

komitcye tevdi edilmiştir. (Devamı 2 ınci sahifede) 
Yunan .. Türk muharebesinde 
bu adı alan tabur, Türk- Bulgar 

fü 1111111llf111111111111111111111111111111il111 11111111 111l111111111ilillf1111111llf111111111111111111111 11 11111111111111111111 11111111111 ililil11111111111111ili il111111 111111 lif h a r il i n d e d e " Ateş Ta b u r u ,, 

Bu PERŞEMBE • .. Balkan deniz har bini adını fıldı 
niçin kaybettik ?n Bu D • • b ••t •• }16 f , ç k d 

• ~l~~t~~ bu~~~e c::;:; 13~3~:rk - ~na~~har~~!i~~ aJ a pş. im ir? 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~rileme~~~ SON m~~tnri~ne~YtldIBdadoo~e~ r-

Antahyaya bir Tıirk konsolosunun TELGRAF, Osmanlı imparatorluğu amirali o larak 0 harbi id are eden amiral Ramiz.in hntırnlıırını ve yine trikalara dair büyük tnrih muhar -
gelişi, halkın biraz maneviyatını yük- o harpte vazife alan Yunan amiralioin notların ı n•;şretti. Fakat, bizce bu hadisede en salAhiyetli söz sa- riri Ziya Şakir tarafından Son 'l.'cl-
scltmiş olduğu gibi, konsolosun mev- bipleri o harbe girmiş, gemilerinin başında fi'len dövüşmüş olan lardır. Bunlar da Barbaros, Turgut, Mesudiye, graf için hazırlanan eseri yakında 
cudıyeti, Türklere yapılan açıkça Mecidiye gibi gemilerin süvarileri, filotila kumandanları veya erkAnı harbiye reisleridir. Bunların hemen hep. neşir ve tefrikaya başlı~acağız. 
rneuıJ mi bir derece tahfif etmiştir. si ile konuşmu ş bulunuyoruz. Kendimiz için tarihe bir hizmet vesilesi addettiğimiz bu bahis üıerinde ko· Bu eserin Son Telgraf'ta ne~re baş· 
v· kıa işkenceler, tehditler yine de- nuştukumuz zevatın fili müşahede ve ha liraları herhalde deniz Balkan harbinin içyüzünü ortaya ko}•mak lanacağı haberi, Tür ki vede oldugu 
vam etmekte ise de, bunlar nlttan hususunda çok faydalı olacaktır. Bu bcld isenin iki aydınlanacak ucu en başta şudur : gibi yakın ve komsu de~letler efkurı 
n1ta gizlice y3pılmaktadır ki, bu hal, • 1 R • • umumiyesı'nde, matbuatında da der-

fccnat derecesini hafıfletmiştir. A m 1 ra a m 1 z m 1 hal meraklı ve alrıkalı bir tesir ha-
Hnt yda evvelce kapanan dükkan- . ' sıl etmiştir. Bazı Yunan gazetPlerin-

J rdaıı bir kısmı t krnr açılmışsa da den matbaomıza müracaat cdılerck 
bir kısırn dukkuncılar henüz acmıya ? bu escrm kendi gnzet.C'lerinc de na-

c ret t'd~memktedirler. Çünkü . ::·· ... Rauf kaptan mı . kilvetercumccdılınC'İIÇlllmi.ısaadc bunlara h·ı.-. l hdit mektupları gön- i tcnmı tir. E er s:ılııbi henuz bu hu-
d rılmckte \ e dukkanlarını açtıkları su ta ki cf'vabını vermemiştir. 
takdirde başl.ırma bclrt gelce "· ~il- Zıya Şakir, cS<'ri hakkında: 
dırılrnck tedir. . l l l l l l l l l l il l IU 1111 rıtıı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı il u ı ıı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı rm ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ( De tıam t iki 11 el say f (l d (1) 

od • 

Tophan te l amire Müşi ri 
ZeKI Paşa 
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• • • • • • nun olıılerı 
lstanbullular artık ağızlarının 

tadını bilmiyorlar mı ?. 
--

B 
ir ıstatıstik yapılmış.. İstan -
bulda çikolata yiyenler git -
tikçe azalıyormuş. 

Mesela bundan on sene evveli -
ne nazaran istihsal edilen çikolata 
mıktan çok azmlş .. İktısatçılar, sa -
nayicılcr, bu işe ne diyorlar, bilmı
yoruz. Hiç şuphe yok, bu azalışa. ik
tısad ilmine göre bir kulp bu.uyor 
lar .. 

Hakikaten, İstanbul gibi, buyük 
bır şehirde az çıkolata sarfedilmesi
nin sebepleri araştırılmıya değ"r biı: 
mevzudur. Acaba, şehirde, ağzının 
tadını bilenler mi azaldı?. Fakat, çi
kolata yiyenlerin ekserisi çocukhr
dır. Çocuklar bu maddeye pek dü~
kundürler. Eğer ~imdi az ~ jyorlarsa, 
her halde bunun kabahati kendi! -
rinde değil, bu çocuklann velilerin
dedir. Çunku, malürn Ja, parasızlık
tan. h rk€Sln agzırun tı:dı bozuldu. 

* Kadın ne zaman 
batırmaz?. 

Gazetelerde okudunuz mu? Paris
tc, yalnız Fransızların değil. bütün 
dün) anın tanıdığı ibir güzel artist 
var. İsrnı Mistinget.. bu kadına Fran
sanın Ruen şehrinde oturan bir a -
dnmcağız fisık olmu~. Yaya yürüye
rek, kalknu . ta Pnrıse gelmiş. nr -
tist, tiyatrosundaki odasında soyu
nurken, bizim a~k. çat kapı içeri 
gırmis .. fakat elinde bir tabanca var. 
'I'abıi ü t tarafı tahmin ettiğinız gibi, 
kadın feryadı bn mı , polisler yetis
mişler, h rifi yakalamışlar, haydi 
hapse .. adam hfıla : 

- O kadın benim olacak .. s1.. viyo
rum!.. 
Dı) e m nk diretiyormu1 .. 
Zavallı fı ık .. bu adam, kadının o

dasına gırcrkcn eline dac~ğı şc-yi iyi 
S<'Çmemi .. b r tabanca degil, bir bu
ket çiçek ve b"r zarf içinde bir bankı 
~dd, v b"r kutu ic"nae p rl ... ntad n 
bir hcdı) e a.acaktı. O zaman kadın 
ba nr mı idı?. 

* Y alan yemeği 
tatla o lur mu? 

Şu dun:-., e g rıptir. Her )erin 
hır ad u \'Of. G zet krde okuduk, 
J ponlar, cyılan ) erlermiş \ e yıla
nı, en lüks )emek sa) arlarını .. Bil-

hassa cfırında yılan> denilen yeme
ğe Japonlar bayılırlarmış .. Tokyoda, 
bir günde takrib n bin yılan venir
miş .. yılan ticareti yapan aynca yı
lan kasapJan varmış .. 

Şimdi, Japonların neden Çine sal
dırdıklarını, Çine sokulduklarını an
ladınız mı?_ Pclti amma, Çinliler d~ 
yılan mıdır ki, onları da yutmıya ha
zırlanıyorlar? .. 

* Uyurken eylilk 
eden adam 

Musta!anın başına gelenleri oku
dunuz mu? .. 1ustafa, birkaç gün ev
\"Cl Anadoludan gelen bir vatandaş
tır. Pazar günü, biraz hava almak 
için Gülhane parkına gitmiş. Kane
pelerden birinin üzerinde otururken, 
birden ağırlık basmıs, başlamış uyu
mıya .• o sırada, oralarda dolasan sa
bıkalılardan biri, Mustafamn yanı -
na yaklaşmış, ayakkabıları güzüne 
kestirerek başlam~ M ustafanın a -
yaklarını çözmiye.. kunduranın bi
rini cıkarmış, ötekini de çıkarırken, 
Mustafa nasılsa uyanmış .. bir de ne 
görsün? .. Basmış feryadı: 

- Hırsız var .. diye .. 
Sabıkalı hırsız etraitan yetişenler 

brafından tutulmuş .. rivayete na -
zaran. sabıkalı hırsız, karakola gö -
türülürken : 

- Ben, bir şey yapmadım ki .. di
~ oı mu , adamcagız uyuyordu .. rahat 
etsin di\•e papuçlarını yavaşça çıkar
mak istedım. 

* Maki neden dayak 
y i yen çocuklar 

Amerikalılar artık ne icat edecek
lermi a5.ırdılar. Şimdi de bir dayak 
makinesi icat etmişler .. fazla yara
mazlık eden çocuklar bu makine va-

• ıt ile dm üliıyormuş .. Bu makine
nin iki eli ve kolu \"ı:trmış .. bir elilc 

çocu"u sıms kı tutuyor, öbür clile de 
şamarı n arkasına yapıştmyormus 

Peki nmma, dayağın cennetten çık· 
tıgım öylerler .. cennette makine de . . , var mı ımı ... 

Amerikalılar, bu makineyi, cocuk· 
larını dövmiye kıyamıyan ana ve 
babalar için ) opmışlar.. demek ki, 
Amerikada d:ı yufka yürekliler cok.. 

F a hiddet · çinde 
(Ba'.:tarafı ~Tinci sahıfede) 

l<lhı) ettar makam :ıra vermı~ oldu· 
gu bir rapord , imdi) c l.adar kcn
dısıni ıki hudut uza ınde mudcıfa:ı 
\·azı)ctınde olan Fran anın, üci.incü 
bir hudutta dn mudafaa tertibatı al
ma lüzumunu bı1d rmıştir. 

Frnnsa, bugune gelene kadar Al
manya ve İtalya hudutlarını tah -
kim etmişti. ispanya hududunda mü
dafaa tertıbatı >oktu. Pirene dagla
ı ında yapılması lazımgclen tahki -
mat 300 kilometre üz rinde olacak
tır ve bir buçuk milyar frank sarfmı 
istılzam etmektedir. 

İlk tertibat a!ınmı) a ba .amıc;tır. 

tah tclb.ıhir "c tayyareler tarafından 
Akdı:n "zde batırılan İspanyol va • 
purl rı mün betıle Madrit buku
mcti tarafından verilen nota, Ulus
lar Kurumunun 10 eylUlde yapacağı 
topl:ın tınm muvakkat ruznamcsinc 
alınmıştır. Keyfiyet Konsey ıvahm
nn tamim edilmiştir. 

Pazar günü ak!=:amı da yine mil • 
li) eti meçhul bir tahtelbahir Cıudad 
dö Rcu .. adlı İspanyol gemisine tor
pil atmış ve gemi ~mbarları dchn -
mi ir. Vapur batmamış ve Port-Ven
dres limanına iltica etmiştir. 

FRANSIZ SEFİR[ EDEN -
LE GÖRÜŞTÜ 

1 Paris, 31 (Hususi Muhabirimiz -
den) - Son hadiseler ve Fransada 

uyanan asabıyet münasebetile Fr:ın-

Bir İspanyol 
Gemisi daha 
Batırıldı 
Londra, 31 (Hususi) - Madrit hü

klımdine ait Gitta di Madrid adın -
daki İspanyol gemisi bugün Akde
nizde meçhul bir denizaltı gemisi ta
rafından batırılmıştır. Mezkür tah -
telbahir İspanyol gemi:sini bir tor
p ill c batırmıştır. 

Hayatı ucuzıat mak için 
Nakil vasıtalarında 
ucuzluk kabil mi? 

Bir maç 
zenci yine-kazarıl 

Nevyork, 31 (A.A.) - Ağır ~ 
dünya boks şampiyonluğunu~ :rı alil' 
cesi: Louis sayı hesabile Farr a g 

Sabiha Gökçene 
Dün Eskişehirde diploma 

b• gelmiştir. 

ır Nevyork, 31 (Radyo) - D n gı<f 
Zcncı Joe Luı iJe ingılız boksbf 1'V 
mi Farr dünya şamp yonluğU 

Kara ve deniz vasıtalarının 
umum müdürlük emrinde tev

hit edilmesi düşünülüyor 
karşılaştılar. 

Bütün dünyanın heyecanla }>eJc 
diği bu maç, Ne\·yorkun Yonkl'C 
dında 65,000 kişi önünde yapllJ!llf Beledi~ c iktısat .1udürlübrii., lstan

bulda ha~ atı ucuzlatmak için kira 
Dün, tafsilatile bildirdiğimiz şe • ve in ~t mesdclerinden sonra, ka

kilde dün sabah Eskişehir<k 30 A- ra ,.e deniz nakil \"aswılarının vazi-
1 ğustos Zn:fer Bayramı pek parlak şe- yetı ,.~ a!dıklnrı ücretlerle meşgul 
kilde tesbit edildikten sonra saat 17 

verme merasimi 

olmuştur. 
de Tavyare Mektebinde Atatürk kızı , . 
Sab

.h- a··k d" 
1 

l: apılan tetkıkler sonunda bütün 
ı a o cene ıp oma verme me- . 

a · · 1~ t E 
1
• II "'" k bu gibı vasıtaların halktan aldığı üc-r sımı yapı mış ır. vve a a\•a .ı.ne - . . 

teb. k t b" t k .. 
1 

. retın yıkıcı mahıvette olduğu. fakat 
ı omu anı ır nu u soy em1ş ve . w 

ez .. 1 1'ü" k k d 1 w • • "lk d~·~ kara ve denız vasıtaları bugünkü cum e r -a ın ıgı ıçın ı · =a . . .. . 
b fl

. 
1 

G""k ld gıbı muht lü t şekkuller elınde dur-
u şerc ı yo u açan o çcn o u - • .. . . 

ha ziyade ucuzlatılmasına maddeten 
imkan olmadığı neticesine varılmış
tır. 

tır. lfl 
Siyah kaplan Joe Luise-Tol1ll f 

Bu itibarın İktısat Müdürlüğu bü- maçını görmek uzere bir çok 
tün kara ve deniz nakil ,·asıtaları _ boksörler. seyirciler arasına k8~ 

mıştı. Bilhassa Max Şmeling, 
nın bir umum müdürlük emrinde Dempsey ve Toney maçı aliık8 
tevhit edilmesini, bu :;uretle hem takip etmişlerdir. 
masraftan, h m kar taksiminden ya- Her ravundu üçer dakıkad• 11 

pılncak tasarruf sayesinde t ~ıma üc- b~ ravunddu. Avrupa saatı Jli 

retlerinde mühim mı1darda tenzilat başlandığı zaman dördü on beş g 
-icrası knbil olacağı kanaatindedır. lyorou. - ·· 

1 
· d" 

1 
dukça, btt ucretlerın halk lehınc da-

gunu soy cmış ve ıp omasını ver -
ıııııııuııuııı111111ıııı11ııuıı•tıııııınıııuııı1ııııııııııııııııt11ıııııınıntıııuıııtııııııııııııtıııuıııı111111111ıı111111111111111 111ııııını11111111ııuıııı Zenci boksör ılk dort ravndda 

miştir. 

Bayan Gökçen bu nutka uzun ve 
heyecanlı hitabe ile mukabelede bu· 

1 lunmu~ ve bilhassa bu diplomanın 
1 bütün ömrünce kendisine en viiksek 
şeref beratı olacağını söylemiştir. 

Bund:ın sonra Ordu Müfetti§i Fah
ettin Altay da bir nutdk vermiş. Gök!'° 
çenin 3 binden fazla rakımlı şahika
lar üzerinde muvaffakiyetli uçuş sah
nelerini anlattış, kendisinden tak -

Yeni emniyet f eşkilah ve 
yeni değişiklikler 

kım dövüştü. Bcşınci Tomi F 
sağ gözü kanamıştı. Sekizınci ti 
da kadar Tamı Farr, Joe Lui n 
cumlanna mukabele etti. Sek 
rnvundda Tominin sol gozu de 
namıya başladı. Fakat Tomi y·ne fi/. 
kavern€t gösteriyordu. Bund n 

dirle bahsetmiştir. 
Gece de yine Tayyare mektebinde 

kahraman kadın tayyarecimiz ~ere -
fine bir halo verilmiştir. 

Küçük İtilaf 
Bi.ıkreş, 31 (Hususi) - Sinayada 

toplanan Küçük İtilaf Konferansı 
dün iki uzun ve mühim toplantı yap
mıştır. Konferansın bu iki toplantı -
sında şu üç mesele hakkında karar 
verılmiştir: 

1 - Küçük İtilaf, Avrupa işkrinde 
İngiltere ve Fransa ile beraber haı-e
kct edecektir. 

2 - Kiicük imar. Fransa gibi, 
Şark emniyetinin garp emniydmden 
ayrılmaz oldugu fıkrindedir. 

3 - Küçük İtilaf, miızakere surc
lilc ve Iaz1mgelen teminat verilmek 
şartile Macarist nın tekrar silahlan· 
masma muvafakat edecektir. 
Sınaya, 31 (A.A.) - Havas Ajan

sının muhabiri bildiriyor: 
Küçük İtilaf Konseyinin ilk cel

sesi umumi vaziyetin tetkikine t;ıh
sis edilmistir. 

İtalyan - Habeş ihtılfıfı ile İsp:ın
j a harbı neticeleri hakkında üc h -
riciyc nazırının bundan evvelki ıçtı
malarda fillihaz cdılcn karar"ardı:ı 

müttc:hıden ısrnr ethkfori nnl ,.,ıt -
maktadır. 

Garp misakı hakkında Küçük f til · f 
Garbin Pmniyetini Şarki Avrupanın 
C'mniyetinden ayırmanın mümkün 
olmadığı kanaatindedir. ........ 

(Birinci. sahifeden devam) 
fettiş de sırasile 70, 55 ve 45 liraya 
terfi ettirilmişlerdir. • 

Ankara \"e İstanbul emniyet mü
dürleri 90 ar liraya ) ükseltılmiş "" 
bırinciden dördüncü dereceye kadar 
olan emnivd müdürleri de ine sıra· 
sile , 70, 55, ve 45 liraya çıkar lmış-

lardır. Birinci sınıf emni) et um:rleri 
3:; ten 45 e, ıkinci sınıf emniyet ."imiı·· 
leri de 30 dan 40 a terfi ettirılmişler-
dir. 

Birinci komiserlerin (baş komi -
ser) maasları 22 den 35 e, ikinci ko
ıni~rlerin (komiser) maa .. ıarı 20 
den 30 a, üçtincü komiserkrin (ko
miser mua\ini) maa ·Iarı 17 5_0 t"n 
25 e polislerin maa !arı 16 dan 20 •c

çıknrılmı tır . 
E ki kanunla m a ları 10-20 l"ra 

ara ında olan muam lal memu l::ırı

nın da t fıl ıi dü ünülmü tür. Be>ş 
sınıf üzer"ne o n bu memurlar, sı
rasil 16, 20, 25, 30, 35 lira asli maac; 
alacdklardır. 

lbe Müdürlüğüne, İstanbul Emniyet raki ravuntlardn zencinin de 
mernuılarından Tahir İkinci Subc kanadı. Maç bir aralık çok 
Mi.idür Muavinliğine, Merkez me - d vam ctmiye ba ladı. HEr ik sil\ 
murlarından Nazım Dördüncü Şube ring ipleri tehlikeden kurt dı. 
Müdür .Muavinliğine, Umum Mıi - çin son ra'\-untlannda Joe Lis l 
dürli.i.kten Aluettin Birinci Şube Mü- yorgunluk göstermiyordu. To ı 
dür l\fua\·inliğine, Şehrimiz Emniyet da nzami gayretle çarpışıyord · 
memurlarından Mir'at Orduya, üçün- kat maçın sonunda hakem l 
cü Şube Müdür Muav·n· Fuat K""tah- Joe Luisi sayı hes<ıbile galip i ~n 

ı 1 u L . . d" • k d d · t d.ı 
ya) a, Emniyet memurlarından Sami uı.s. şım 1>c. a fil" •

0 r. :B 
Kazım Paşaya, Fahri Doğrul Ağr ~ a, şampıyonunu rınge sermıştir. 

lar: Karnera Baer Şnrkey B .. 
l\feı ke,. memurlarından Mehmet Bi- t • 
rcci_gı:-, Zeki Üçüncü Şube Müdür l ur. . • • . . 
Muavinliğe, Tahsin Fatihe, Ali Emi- T~mı Fnrr ın m~gl~bıyetındE: 

ra sıyah kaplan 1smı verılen Z 
nöniinr, Niyazi Beyoğluna, Tcvf ık 
İstanbul üçüncü sınıf emniyet amir

li ine, Doktor Hamdi, -İst .. nbul Tim
ııiyet Baş hckimligine, Doktor Sadi, 
N mi, Muhsin, İstanbul Errıni) et hc
k mlıklcrinc, evvelce merkez memu
ru olan Lutfi, Şevki, Cevat ve Salı.'1, 
İstanbul baş komiseıliklcrine. Kon
yad, n Rıfat İstanbul Polis M< ktebi 
B komi erliğine. Polis Mektebı Da
lı lı)" Komiseri Alacttin ve Ba ko-

boksorün karşısına ç km k m ı 

k mi tir. 

Kudüste 
Yahudiler 
Aleyhine harel<~ 

i N<-cati KonJJaya, Antaly, dan 

Komi~ı Naim Polis Mc.>ktebi Komi
seı ligi!1c, İstanbul komiser m..ıavin

dul:ıttan €hrimizi alakadar eden kı-
l 

lerind n Hamdi Çankırıya Çankırı-

1 Bu \'c ni kanuna göı <-> Emnivct rıii
dür \ m murları nra ında g r.i dC'-

ğı ikliklcr de vapılmıştır. Bu trbrd-

su ka t!er yemden başlamı 
hi hareketi çıkmasından 
maktadır. Bir Yahudiye . 
yapılan taarruz neticesin 
ôldurülmüştiir. sım arını a' cı~ı a •• Zl)Oruz: • d H" •t O ı C '1 H k. · . · n amı , r ıan ve cma , 'l ·arı- Tarlalarda bldüıiilmuş ır. Y. 
dı bulunmuştur. Muhtelif nokta-
' tc. c; teati edilmi tir. 

ht. nbul ikinci ubl' mJdürü Rize d n Emin, Umum MüdürltiktPn Ek-
' mn \ müdürlü v ine, Çanakkale rem İstanbula nakil , c ta\"in edil -
Em ı\ t Amiri N vz;: t, İkınci Şu- mi l rdır. · 

Radyolar için 
Ruhsatiye eımak üzere 

bu g ün son yUn 
R d o u o up da henüz bulundu

,u mıntak nın po ta ·aarcsi mü
racaat <'dtr<::k ruhsatıye almıvanların 

Kudus yolunda öldurulrn Yr 

B b 1 
• terzi Barvo\• ski'nin c naze ın< 

Offi a anan gemi mi bıi~ ük bir SiJon· t n " 

A. . k l ... \"esı e teşkil etmi tir. 
merı a ıJarı son de- Komı er mua\lni m zum f 

rece kızdırdı s<ıl·"imıştlr. -
Kasap taburd 

Ş a m d a Atatürk ün bugün d ı·h.J \e behemehal bu mu
racaati \'apmaları lazımdır. Çünkü 

Hatayı ziyareti haberi yenı teı wız kanunu mucibınce bu hu
Muhte ı it bir h ey· et teşkili nl su ar dyo s iplerine ,-erilen muh-

Şanghav. 31 (A.A.) - Curnberl na 
kruvazörü PresidC'nt Hoover vapu -
runda yaralanan yedi kişiyi Şangha
ya getırmiştir. Vapur, Vussung'un 50 
mil açığında Yan-se methalini işa -

(Birinci sahifeden devarrı} 
c- 1313 Türk - Yunan mub rt 

i s t :yoru z let, bu • k m saat 17 de sona eı mek-

Arap İstihbarat Ajansının ~erdıği tedir. 
bir habere göre, Hataydaki son karı- Yarından sonra yapılacak mtira -
şıkhklar üzerine hükümetimiz la _ caatlerde yıllık ücret, ) uzde ~ ırmi 
zımgclcn tetkik ve tahkik islerıle cezasile t hsıl olunacaktır. 

Irak sefirliği 

ret eden ve f ner vazifesini !(ren ve Sultan Hamıdin gizlı c 

!
vapurun yanında bombardım n edil- a~ıle hazırla~ığı':1 bu eser 
mistir mı beş senclık b r çalı.şm 

• : ra ırmanın m hsulud r _, 
Vasıngton, 31 {A.A.) -- Dellar-Lill<' D kt • eme eve: 

kumpan~ ası vapurlarının Am"rikan - En muvaffak esenıuh 
Htikmünıi iln\ e etrneded"r. 
Eser hakkında \akında ~ 

mühim tafsil at \ erecc!,;ız. 
me gul olmak üzere Hataya muhtelit 
bir Türk - Fransız heyeti gönderil
mesi hususunda t~r.;ebbüslerde bu -
lunmuştur. 

tebaasının tahliyesi için Şanghayd:ı 
le\ akkuf etmelerini talep eden A
merikanın Asya filosu kumand:ını A
miral Yarnell bu kumpanyaya va-

Ankar .. dan gelen haberlere göre purların şimdilik Şanghayda durmn
Irak Erkanıharbi~ e Reisi Bekir Sıtkı malnrını bildirmiştir. 

Yaz.nruun serle\ hasında aöı r-

Müdafaa için, bilhassa Bask \"C Rusi
~cn mıntakalarmda, ) eni kuvvetler 
teşkili icabcdivor. Bu ku\•vetlerden 
baska, üç dört :fırkalık ihti) at kuv
veti de ı: zımdır ki, bunlar, tıncak 

diğer hudutların mudafaa kuvvetle-

satım 1..ondradaki maslahatgüzarı a

ll'liıcclc İngiliz 1J :ıriciye nazırı Edeni 
Bu ajansa göre Fransa. hükümeti

rinden tl'fnk edilebileceğinden. o hu· ziyaret ederek uzun bir mülakatta mizin bu teklifini tetkik etmektedir. 
Paşanın öldürülmesi üzerine Brışve- JAPONLARIN BOMBARDIMANI 
l·alclten istifa eden Hikmet Süley-

Şanghay, 31 (A.A.) - Japon tay-

Kasap taburu 1313 T rk-Y 
muharebesine ic;tirak eden BJr t 
kasının Bursa alayının b"rıncı 
burudur ki, Yunanlılar ona ~~ 
vermişlerdi. Balkan harbinde I 
muhasara mda bulun. n b t b 

clutların müdafaası za)ıflı)acaktır. bulunmuştur. Şamda şayi olduğuna göre, Ata • 
Es ..... "n Gnneral Du·· .. 0 n İsn-ı11'"'dakı' Bu rni.ilfıkatia Akdenı"zdekı· ha·aı·-"'""'"' · '"' ......-.. ' ,,_ ... tiirk, önümüzdeki kış mevsiminde 
dahili harbin az çok bu noktayı islih- s<'l<rin VC' alınacak müşterek ted - münasip bir zamanda Hatayı 7.ivaret 
daf etti ini SO)lemekte ve Franko- birlerin görü uldüğü bildirilmekte - edecektir. 
nun nıh, i zaferindrn üphe etme - dır. Bu haber bütün Vatanilerini dil-
diği için, şimdiden mukabil tertibat - sündürmckte ve heyecana SC\ k<'t -
alınına mı istemektedir ki, bu talep Efgan askeri heyeti mcktedir. 
d , ı:oma-Berlin n:ı~\:erinin F.ran -

1 
l\fanevr. larda bulunan ve iki gi.in 

sa· ı uç tc. çcmberı ıçıne alını ama- ev\d Ankarrıya gıden Efgan askeri 
tuf hazırlıgının kuvvcd n fule çık- 1 

. heyeti 30 Ağustos şenliklerini mü -
ma~ının. nrt~k bır ihti~al ?luş ~klini teakip memleketlerine dönmek üze
ka} bcttığının kuvvctlı bır delıli o-
larak tef ir edilmektedir. re Toros ckspresilc Anlrnradan ha-

Bazı mehafılin kanaatine göre de 
Musolini i e General Fr nko arasın
<la teati edilen telgraflar faşizmin is
tilA emelini ifşa etmekle beraber, 

Habeşistanm İtalyaya ilhakının tas
dikini teshil etmiyc matuf bir ted -
birdir. Bu ihtimali tahlil eden bugün

kü Echo de Paris gazetesi böyle bir 
tehdit ve tazyikin ne Londrada, ne 
de Parise hiç bir tesir yapmadığını 
ilave etmektedir. 

MEÇHUL TAHTELBAHİR
LERİN FAALİYETİ 

Peris, 31 (Hususi Muhabirimizden) 
-----

reket eylemişler, merasimle uğur -
lanmı5lardır. 

Ertuğrul faciası ,ehit· 
terinden ikisi sağ 

Vaktile Japonya dönüşü batan Er
tuğrul faciasınnnn hiılfı yaşıyan iki 
k~i bulunmuştur. 

Her ikisi de Bartın civarmdg otu

ran bu adamlarla görüşülerek hatı

ralarının tesbiti \•e fotoğrafilerinin 

alınması Halk Fırkasınca knrnrlaş -
tırılmıştır. Bunlardan o zaman Er
tuğrul faciasından hala ya~ıy:ın iki 

fstanbu! ft BUkret Hava 
yolu açlldı 

Devlet Havayolları idaresi istan-

1 
bu Ha :Sükreş arasında tayyare sef<::r· 
ı)erine dün başlamıştır. 
, İdarenin büyük tayyarelerinden 

biri, dün pilot Tahirin idaresinde ve 

yolcu olarak Profesör Bayan Afet, 

Bayan Münire Cevat Abbas ve Ba
yan Afetin daktilosu olduğu halde 

Ycşilköyden hareket eylemiştir. Ba

yan Afet hareketinden evvel~ Reisi

cumhur adına Baş yaverlerı Celal 

ile saylavlarımızdı:ın bir çoğu tara
fından ugurlanmıştır. 

Biikrcşte on gün kalacak ohın Ba

yan Afet, ikindiye doğru Btikre~e 

varmış ve Bükreş Sefirimiz taı afın-

mnn Bey, Irakın Tiirkiye sefiı 1 ığinc yareleri Çangçeu')'U bombaröıman 
Ul) in edilmiştir. Hikmet Süleyman 1 etmişlerdir. Hasarat mühim \'e 1..ayi-
Bey, pek yakında memleketimize ge- lat büyüktür. Diğer Japon tayyarele
lccek ve hemen işe başlıyacaktır. ri Suç<m'yu bombardıman etmi ler-

Irakın imdiki sefiri Naci Şevket dir. Burnda 20 kişi ölmüştür. 
&y, Irak Kralının Umumi Katip - ÇİN TARZİYE VERİYOR 
ligine tayin edilmi olduğundan kcn Nankin, 31 (A.A.) - Çin Hariciye 
di i '.\~'kında buradan ayrılarak B .. ğ

Nazırı PrC'sident Hoover gem:c:inin 
d da g"dec ktir. 

s fir Naci şe, ket, uzun zaman _ bombardımanı dolayısile teessürle -

\'akit Jc Bulgarlar: 
- Ateş t buru .. 
Adını vermişk di. Su'tan il 

din v<> Osmanlı İmparator uı 
bu harbe ait biitün sırlar l 

0 

döken bu e erde bu taburun 
~ramanhgım d. oku)~~ 

danbt>d memleketimizde kaııdf'Ş I- rini beyan etmiştir. 
rak'ı temsil eylemiş, hakiki bir Türk 1 Tayyareciler, gemiyi bir Japon 1 KÜÇÜK HABERLER 
dostudur. nakliye gemisi zannetmişlerdir. Na- ---------·-...,.~ 

zır, lıemen tazminat itası teklifinde * Üniversitede inkılap de 19 Ata türkün Teşekkürleri bulunmuş ve şimdiden bu bapta ıa - mal imtihanı yarın sabah Y• J1l 
İstanbul, 30 (A.A.) - Rıyaseti zim gelenlere talimat göndermistir. tır. k 

Cıimhur 1:mumi Katipliğinden: * Askeri tıbbi ·eye yazılın~ 
30 Agustos bayramı münasebctile Ok spor kurumu re müracaat edenler, matluPb t 

vurdun içindm ,.e dısından ızelen Evvelce Türkün milli sporların - fazla olduğu içın ıo eduldC 
tebrik teJgrafüırmdan Atatürk pek dan en ilerisi olan okçuluğu ihya et- sabaka imtıhanı yapılacaktll"· {ti 
mutclıas ·s olmu ]ar ve tcsekkürle- mck üzere şehrimizde bir Okspor * Tıb Fakültesinin son sı~~ 1ı 
rile tebrıklerinin ikjilmes ne Ana - Kurumu kurulmuştur. • tirenlcrin staj müddeti 6 a) 
dolu Ajansını memur C'tmic;l rdir. Okspor, dün Beyoğlu Halkevinde ya çıkarılmıştır. . -~•k \le~ 

merasimle açılmıştır. * Şehrimizdeki bütun Y ... ;tib"~ , 
Ü nivarslteya t alebe nek ha~'Vanlannın yarından> 1; 

1İn v r it nın bütün f ki.ıltelerine 81rt hamalhğı ) ıllık fenni muayenelerine~ 
ıtibarcn veni talebe Yarın sabahtan itibaren şehrin ev- caktır. )<cı1' 

vclce istisna edilen mıntakalannda * Dün Varşovada 65 
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Maden kömürü kullanılacak 

50 
den köm ·· 
aları pahala 

r 
dı 

İ~~~di·ğim gib~ 
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Radyo Ne riyatı 
Bugüne gelene kadar radyo ne§

riyatı için yapılmadık şikayet, söy
lenmedik söz kalmadı. Bu şikayet
lerin dQğruluğunµ bizzat radyo şir
keti de kabul ediyor. Fakat maddi 
imkansızlıkları ileri sürerek 1ıaklı. 

bir mazeret gösteriyordu. 

v 

vermege a or 

Odun sobalarının en 
sudan 

liiks olan- Şımdi, radyo, devlet teşkil<itı içi
ne geçmiş bulunuyor ve artık her 
radyo ~a1ıibi vergisini vernıe'lc mec
buriyetindedir. Bu demektir ki, rad
yonun, eskiye nazaran zengin bir 
bütçesi olacaktır, eksiklerini tamam
layabilir. Uikin tamamlayabilecek 
mi? Ben zannetmiyorum. Çfüıkil bu 
tama11ılanması lazımgelen şey, 1ıer 

hangi bir alet gibi satın alınması 

kolay bir şey değildir. 

Yakında 
klübü 

bir de motörlü spor 
tesis edilecektir 

/arı bile, 
yakla ma ı dolayısile ma
soba ı sarfıyatı yiızde yüz 

artmıştır. Bununla beraber fıatlar 
da yuk lmıştır. Ckçen yıl alınan 7 
liralık obalar ımdı l O lıra) adır. 

ucuz .. 
Evlerdeki odun sobaları ve çini so

balar da peyderpey kaldırılmakta 
ve satılmaktadır. 

Bedestene satılmak uzere getırılen 
bu kabil sobalar pek çoğalmı!';tır Es
kiden 30 - 40 !ıraya alınan büyü~ cini 
sobalar şimdi 5 liraya bile müşteri 
bulamamaktadır. ••• 

M ~lckette havacılık "sevgisini ya.} mak, havacı ) t tıt mek i ın n ıl 
Turkkuşu kurulmuşsa, buna benzer bir t<>şekkül m<>ydan getırmek 

suretile halkımızda motör alakasını U) rındırmak için alımın t dbırle.ı:ın 
tatbikine geçilmiştir. 

Bu münasebetle Dahiliye Vekat~tı t fından ondcrıl n cmır uzeri· 
ne halkcvlerimizde (meccani motör deısanelerı) nçılma ı içın f alı lte ba -
lanmıştır. Şehrimizde Emınönü, Be) oglu, Be ıkta , K dıkoy halk vle -
rinde ve iş saati harıcinde açılacak ')lan bu deı 1 ı de h lk mot r 
hak1cır.dn nazari dersler verilecek, 'l) rıca muayyen gunl rde de ameli 
tatbıkat ynpılacaktır . 

Bu artı ; halkımızın maden komiı
: rune kar~ı göst rmiye başladıgı rağ
beti çok guzel gosternıektedır. 
Ayrıca askeri ıdare ıle resmi dai· 

relerde, mekteplerde bu yıldan iti

baren re men odun kömürü kulla -
nılamıy cagınd n maden kömürü te-

D 
Zaman zaman radyoda piyester ve-

i ğer taraftan mahrukatın azlığı 
rildiğini görüyoruz. Fakat nedendir 

\'esile ittihaz edilerek kireç fiatla -

Ayrıca motorü halka gö term k iz r · s rgılC'r n 1 crık , c ucu7 kul
lanı~lı motorlcr tedarik ettirilerek ç:o altı: caktır. 

rının da günden gune yi.ıkseldrni id· bilinmez, oynanan piyes komedi ise, 
dia edılmektedir. Bu sebepsiz yük- bir SÜTÜ ka1ıkaha, gürültü, avamfe
selise m:ıni olmak üzere tedbir alı- rip lıaykırt§lar duyarız, kendimizi, 
nacaktır. gürültüye getirilerek sünnet edilen 

Dıger taraftan atlı, oklu \'C sa r ı::por te <'kkull rı bı p k • kında 
bir de (.Motörlü Spor Klübi.i) kurul acaktn. Bu klupt h lkı \ e b Ih a 
gençleri, bılf ııl motör kullanma ve id o.re etme i lcrıne alı~tınlarak heves 
ve mel<>kelerınin arttırılmasına çalı ılacaktır. mını ıçin ımdiden tertıbat alınmak

tadır. z...- - ------------.:.....;.;...;.;.;;.;.;. __ , ______ , __ _.: bir çocuk, radyoyu da bir cPortakal Önümüzdeki mevsimde; büyük 'e muhtc em, motörlü vnsıtalar ya
nşları, müsabakaları da yapılacaktır.: 

San'atkô.r 
Naşit Hoca 
Oluyor 

Tayyareye 
Yardım 
Ediliyor 

Tiyatro mektebinde kel'i· 
disinden i tifade edilocek 

Halk yardım vazifesini 
yapıyor 

.r 

Sana"tk8r Nasit 

Ank ra akı tiyatro mektebine 
genç kızl rımızın daha !azla rağbe· 

tını t mm ı ın t dbirler alınmakta· 
dır. Tıyntro m ktcbı bu yıl, geçen 

n d n dnha zıyade inkişaftadır. 
Mektep ıçin getırtılmiş olan Alman 
muteha ı ı, m bur san'atkarımız 
komık Na ıdı f vkalade takdir ey _ 
lemı tır. Kcndı nın fıtri olan bu 
f vk iade ı tıdadından tiyatro mek
t bı t ebe ının de ı tıf:ıdc ettirilmc

sı k r rl 

Tayyare bayramı ve haftası müna

sebetile Hava Kurumu heyetleri, 

mahallelerde teberrular toplamıya 

ve aza yazmıyn başlamışlardır. Şeh

rin her tarafına, halkı tayyare cemi· 
yetine yardıma ve teşvike çağıran 

afişler asılmıştır. Dün de Hava Ku
rumu rozetleri dağıtılmıştır. Birçok 

müesseseler, vesaiti nakliye, dünkü 

kazançlarını Tayyare Cemiyetine 

vermişlerdir. Bu yıl tramvaylarda da 

Hava Kurumuna nit yirmişer para

lık pullar biletlerle birlikte halka 
tc\·zi edilmiştir. 

Halk, seve seve Tayyaı e Cemiye

tine yardım etmektedir. Dun a~am 

şehrın muhtelıf yerlerinde \•erilen 
müsamerelerde de Hava Kurumuna 

epeyce bir varidat temin edilmiştir. 

şam kurs arı 
açıhyor 

Bu yıl yüksek ticaret mektebinde 

bir akşam kursu açılacaktır. Buraya 

isteyen memurlarla tahsili noksan 

tüccarhırdon arzu edenler devam e
debilecekleı dır. 

Kursta muhasebe, muhabere, ste
nografı, Fransızca ve İngilizce lisan 

ı derslerı verıl ccktir. 

arı 

r 
Yeni kanundan 

çılık çok 
sonra, kaçak
azaldı 

il !\~uduılukl rinin Jeni kadrolo.rmın Ziraat Vekaletince gönderil
n b l nmı tır. Yeni kadro ile (Orman Müdürlu u) ismi (Vila

~ t Om n B M h nd sli ı) ne çevrilmi tır. 
Orm l un k rum vazıfcs'ni deruhte edecek olnn efrat ve zabıta 

rı 1 l il ıt haren yeni vazıf krinc b l.} ac klardır. Dığer 

rd k mur fı tları nda ) nıd n bir yi.ık elme görül -
• d ıl r, ihtik·ra meydan Vl:rmi)erek, fiatları yükseltcn

b t pılmasını k ro.rlaştırmı lardır. 

r buhr nına sebc bi) et \ermemek için ormal narda ke
m mınt k 1 ı k g nı m'kya ta tutulmuş, kesim müsaadelerinin 

muk v lel ı ımz 1 nmı tır. 
Y ni oı m n k llununun tatbıkine başlandığından beri kömür kaçak

çılığı yuzde y tmi beş azalmı tır. 

Kaçakçılık y p nların merkep, n t, katır ve araba, kamyon gibi bütün 
'\: ıtıle k ak mallarının müsadere edılip hemen satılması bunda büyük 
lımıl olmu ur. 
Hlfll lltlRIPtnuı UUhınnnnıınııuılftlllUlltlltUIUtltlttlllllllllU11UUU l lUllllHl,IUltttlııııııı11111nnunnuınııtttU•llıtlllHlllll1llllU 

Muallimlerin 
imtihanı 
Yarın .. 
imtihanlara taUp var 

Ortamekt p muallimi olmak iste
yen ilk mektep muallımleri ile lise 
m zunlarının ımtihanları yarın ü
niversitede yapılacaktır. Bu imtihan
ı ra iki yüze yakın talip vardır. Ya
rın tahrıri imlıhan yapılacaktır. Tah
rıri ımtıhanlarda muvaffak olanlar 
şif hi bir ımtihana tiıbi tutulacak ~ 
l rdır. Bund d a a muvaffak olanlar 
her han 1 bi t . ' r or amektebe muallım 
t ın cdılcceklerdır. 

Bu yıl yapılan orta tedrisat knd -
rolaı ında. bu yeni muallimlere de 
) r verılmektedır. 

Yeni kanun 
Yarın 
Başlıyor 

TUrklyeye kimler girecek 
Yarından itibaren memleketimize 

girecek ecnebiler hakkındaki yeni 
kanun tatbik edilmiye başlanacak
tır. Bu kanuna göre T:;rkiyeye gele
cek olanlarda aranılacak şartlar tes
bit edilmektedir. Alakadnr daireler 
bu husustaki hazırlıklarını ikmal et
mişlerdir. 

Türkiycye kabul edilmemesi lazım 
gelen veya evvelce Türkiye •c gel
miş te yeni kanunla hudutlarımız 

haricine çıkarılması icap eden ya • 
hancılar hakkında, yarından itiba -
ren takibata başlaMcaktır. 

oğlu• 1ıafidi sanınz. Eğer dram ise, 
kendimizi Manakyan zamanına av· 
det etmiş görür ve bir SÜTÜ ahlar, 
oflar, hıçkırıklar, cKatil evlat!:. Zar 
ve bu zelzeleyi hissedip te birtürlü 
zincirlerini koparamıyan <Sirk> sük
kamnın 1ıaykırt§Iarına benzeypn gü
rültüleri örtemiyen, artistik!! bir 
musiki parçası kulaklarımızı tah • 
riş eder. 

Konferans mı dinleyeceğiz? Yan
dık demektir. Garip fiveli, ensesin
den konuşan, 1ıer kelimede durarak. 
son hece üzerine boğuk bir cidgamı 
mislin maalgunne• yapan, cteşyi he
yeti. azası olduğu mu1ıakkak bir 
meçhul şahsı, elinde, muhtelif nu -
tuk 1'eya makalelerden toplanarak 
eklendiği için başı sonunu tutmıyan, 
ortasını anlamak imkansız, ve ev _ 
vclce radyo miidiriyeti tarafındmı 

görülmesi icap ettiği için yeni 1ıarf
lerle yazılmış l>ir metni kekeler du
rur. Bu metin, ekseriya, 1ıayır mü
esseselerimizi propaganda içindir. 
Lakin hatip - nerdesin ey şuurlu bir 
mürettip hatası - muhterem dinle
yicileri, o kadar s'nirlendirir ki, he
men 1ıemen maksadın aksi netice 
1ıasıl olur . 

1 NcdPn radyo piyesleri bu ı·adar 
gürü.ltülüdur ve neden hatipler bu 
kadar fena konuşur? .. 

Yoksa, c muhterem dinleyiciler,. 
piyes oynaııırJ·cn görmüyor. üıerin
de gözle bir intıba ve tesir bı -
I r?,k~~tyor zannilc nıi çok ses 1•e gii
rultu yapıyorlar? J.;gcr böyle ise al
danıyorlar. Çünkü az se.ı: kadar be· 
U{j bir şey yoktur, t.•e binlerce sene
lik bir zev1c an'anesinc sa1ıip Cinli· 
ler cMusi1d, sükuna refakat için i
cat olunmwıttırı. derler. Hem 1ıer li
se talebe i bilir ki, çok ses, sessizlik 
demektir. Eğer maksat bu fizik kai
desınin ispatı ise, bıı, sttidyoua ka -
lab~lık doldurmadan da yapılabilir. 

Festival 
BuHÜn 
Bitiyor 

BugUn 
l var 
I .. Üçüncü .. 1sta~bul festivalinin ~u
gun son gunudur. Program mucibın

ce bugun gi.ındüz serbesttir. Dün ge

ce Beylerb<>) i sarayında verilen bo.

lo münasebetile bugün Bnlkan he -

yctıeri istirahat cyleyeceklcrdir. An

chk bu gece Tepcbaşı bahçesinde 

Balkan heyetleri sercfine Voli tara

fından bir veda ziyafeti verilecek ve 

bu ziyafeti, bahçede bir veda müsa-

meresi takip eyleyecektir. 

Balıkçılığı 
Islah için 
Tedbirler 

Ege sahillerjnde tet kikat 
yapıhyor 

lktısad Vekiıleli deniz mahsulatı 

işleri mütehassısı İsmail, İstanbul ve 

Ege sah illcl'indc bir tetkik seyaha
tine çıkmıştır. 

Bay İsmail, şehrimizde ve İz.mir

de kurulacak olan yeni balıkhane in
şası ha1.ırlıkları işi ile meşgul oln. -
caktır. 

Yeni balıkhanede modern tesisat, 

so uk hnva depoları meydana geti

rıle~k, lnlıklarn daha uzun müddet 

Belediyede 
Değişiklik 
Olacak 

K droya y nl bazı 
elemanlar ahnı yor 

Bey M u h ittin Ostun aag 

937 Belediye bütçesinin tatbikile 
Belediyede yeni bazı teşkıHit yapıl
ması knbul edilmiş, fakat Vali ve Be· 
lediye Reisi izinli olduğu için şimdi
ye kadar bunlardan hiç biri yapıl -
mamrntı. 

Muhiddin Üstündağ. eylul içinde 
butçc ile ;} eniden ihdnsı mcvzubahs 
o~an te kiliıtı yapmıya ve münhplle
rı doldurmı) a karar vermiştir. Bu 
miinasebelle Belediyede oldukca ge
ni bazı l beddul:ıt ol caktır. Bu a

bozulmodan muhafazası için tertıbat rada Belediye tefti h yeti kadro un
yapılac;:ıktır. 

daki b ş münh le Belediyede hiilen 
Şchrımızd<'ki balıkçılnı ın bir ko

operatif trnfındn toplnnarnk çalış

tırılmaları da arzu cdilmekt<.'dir. 

Bu suretle d 1) anlar, bu koop ra

tifler tar fından idare cdilec ktir. 

UbC müdür VC')'n mmıvinli •i ynpan
lard n bnzıları nakledıkcck, bunla
rın verin<.' bncıknl rı tnyin olunııcrık
tı.r .• Bılh a lkl<.'dıye muha ebe teş
kılatmda çok g nis mikyn ta d gi _ 
iklık yapılacaktır. 

Bu arad:ı Muhn be Mudürlu une 
a Ü ergis· de Anka~. dan biri inin gctirilN:c> i 

K rikatürcü Oı han Ural, imdi) c ve Bel. dıyc Muha ebe Müdürunün 
. .. Sul r Id r inde hır vazıfc} e tayin 

kad r yaptı ı karıkaturlerın seçme- "'d 1 .. 1 · 
1 d 

. . . " ı c ı soy enıyor. 
rın n mur kkcp bır k rıkatur s r-

Konferans t•etnıck iddıasmda bu
lunanlara gelince, her eyden e •vel. 
fakat ne diye burada kendimi ti ii -
yorum ı·e kendimi, radyoda onlar
dan biri konferans 1 eriyormus gibi 
bir 1•aziyc>te sokuyorum! Bunlar, id· 
dialarında bu işlere bakanlar da mı
lara konferans verdirmekte ısrar e
derlerse, hiç olmazsa cMtıhtcrenı 

dinleyiciler• in ba ı içhı olsun. elle· 
ri e cErtt gml Mıı1ı İJh ı güzel ko
nuşmak san'ati 1 akkında ne Tl'tmiş 
olduğu kitaptan bırer tane ver nler. 
Belki ::J zaman konusmanın ~ıe gıiç 
bir san'at olduğunu anlarlar da vaz
geçerle1·. 

gi i \ucude gelirmı tir. Seıgi, bugün 
Eminönü Halk vinde ö leden sonrn 
'nçıl caktır. 

~öylerin 
Vaz(qeti 
inceleniyor TEMi ZLIK T AHSISA Ti BİTTi 

• • e ış 

pahahy~ malold 
Ancak Teşrinisaniden sonra, çöp

ler denize dökülebilecek 
... J stanbulda çöp fırınları yapılmn-
sı işi Vali ve Belediye Reisi Mu· 

hiddin Üstündağın emrile şehir pla· 
nının tatbik: mevkiine bırakılmıştır. 

Fırınlar, şehircilik mütehass•sının 

iklim ve şehircilik bakımından Jü -
zum göstereceği mıntakalarda yap~
lacaktır. Ancak o zamana kadnr çöp· 
lerin koku ve sinek yapmaması için 

denize dökülmesi esası kabul edil
miştir. Bunun için eksiltme şnrtna· 

mesi hazırlanmaktadır. Ancak büt
çede temizlik işleri için tahsisat yok-

1 

t~r. esasen bu işe ayrılmış olan tah
sısattan mühim bir kısmı da çöp a-

melesinin ı"'laaşlal'ının arttırılması 
ve şehrin tifo münasebetilc daha faz
la temiz tutulması için Vali vekili ta

rafından sarfodilmiştir. Bu suretle 
bütçede 60 bin lıralık bir münakale 
yapılması zarureti vardır. Çöplerin 

denize dokiılmesi ıçin de ikınci bir 
ınünakalcye ihtiyaç göı ülmektedir. 
Bu itibarla teşı inisanidc Şehir Mec
lisi açılıncaya kadar çöpler denize 
dökülcmiyecektir. 

Vil ye t t n bazı malQm t 
isteniyor 

Dahılıyc Vekiıleti, en kuçuk köy
lerimize varıncnya kadar bi.ıtun vı
Jayet ve kazalar hakkında munta -
zam kayıtlar tulmıya başlamıştır. 

Bu münasebetle bütün vilayetler 
meyanında şehrimize de gönderilen 
bir tezkere ile vilayet ve kazaların 
tabii ve coğrafi durumları, iklimi, 

nüfusu du rumu, mali ve iktısadi iş
leri, zirai fnaliyeli, bayındırlık ve 

yol durumu, sağlık ve içtimai mua
venet işleri hakkında muntazam ve 
C'Saslı mallımat istenmişti r. _ .. _ 
-* Maarif Vckiılcti, tedris yılı or
tasında mektep değiştirilmesini y a
sak etmiştir. 

* Ortaokulda munllımlik yapmak 

istiycn lise mezunları için yarın sa

bah Ünivcı sitede bir müsabaka im

tihanı yapılacaktır. 

[
H alk Filozofu-ı 

diyor ki : ________ .., ______________ __ 

Dün 
re 

ü g e ç 
inde 

Dünl~u g çıt resınınde gözümüze. 

ilı en bir nokt ~ ı burada kaydctme

d n g emı~ CC<' ız. M al esef, birçok 

\ ntanda l .. r. henuz ncağa hürmet 

, yeni v ri

d le-

tazim halinde sclfıml nır. S ne , 

mutlaka selam vermek lazıma r. 

Halbukı, dun gorduk ki, birçokl ı

mız, sanca a selam vermenin lüzım 
olduğunu bıle bılmi~or. 

Askerlık ~ npmış olan vatandaşlar 

bilirler ki orduyn gidldiği vakit, da

ha acemi talim ve terbiyesinin basın

da resmi tazim ögrctilir. Resmi ta -

zimin nerelerde, nasıl yapılacağı 

Türk ç:ocuklarına söylenir, bcll'°ctilir. 

Zannetmiyoruz ki, ilk mekteplerde 

11\imlere, nasıl selfım verilecegi, res-

i 
mi tazimin nasıl yapılacağı öğreti! -
mekle olsun .• Derhal, bu işi yapmak 
Jôzımdır. 

Halka anlatmalı ki, sancak bizim 

mukaddes sembollcrimizden biridir. 

Nerede bir sancak görürsek, derhal 

durmalıyız, cephemizi ona çevirme

liyiz. Ve scltim vaziyeti almalıyız. 

Böyle geçit resimlerinde, Türk a

laylarından biri, biiyük ve şerefli 

sancağilc geçerken, selam vermedi

ğimizi gören yabancılara, sancağımı

zı sevdiğimizi güçlükle anlntırız. O

nun için, s vgimizi, saygımızı teza
hür ettirmeliyiz. 

Halk filozofu 
lllUllUlffttııtıtttıHIUllllllllNIHllftMll"'"'"'''""ııuımııUHtn 

Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

I Su ve yol isteyen 
Bir köy 

Merdive1ıköyiinde Tekke cadde· 
sinde 18 numaralı evde oturan Ali 
Uygur ga .. etcmi~e yolladığı uzun 
mektubunda hulasaten diyor ki: 
cl\fulıitimiz Anadolu yakasının en 

§irin mesire yerlerinden birisi ol
masına rağmen maalesef içilecek 
iyi bir suyumuz olmadığı gibi bur-
1ıumuztm dıbindeki Elmalı suyun
dan da ma1ınımuz. Kayışdağı su
yu köyümüz mmtakasından geç
tiği 1ıaldc vaktilc Bektaşi şeyhle-

1 rinin hayratı olan ve 1uilen istan
bul yakasında Himayci Hayııanat 
Cemiyetinin hayvanlara bile içir
mcdıgi acı suyilc ldfafınef s eden 
za allı köylümü "n 1ıalini ortaya 
koyarsam gülmeyiniz. 

Köyün içınden vazg çtik, vakti
le Anadolu yakasının sokak ve 
caddelerini yaptıran ve tamiratı
na şiddetle taraf tar olup iyi sular 
getirten, elycvm iyi suyu içtikçe 
ölülerıne dua edilen Bay Emin is
minde muhterem bir zat vardı, 
Göztepcden Çamlıcaya kadar olan 
yolların ve koprülerin banisi de 
bu zattır. Yaptırdığı yoldan oto
mobil, araba ile geçmek mümkün 
olmadığı gıbi, yürüyerek geçme· 
nin acaba imkanı var mıdır? 

Müteaddit defalar Parti top1an
tı1annda ve senelik kongrelerde 1 
meclisi belediye intihaplarmda 
1ıalkı teselli eden muhterem mü
messillerimiz acaba bu hususta 
Jıiç bir şey söylememiş midir? E
lektrik tarlalarımızın içinden ge
çiyor. Oç senede ancak köyümü -
zün evlerine elektrik alabildik. 
Kalabalık olan köyümü zün yolla
rında gündüz yürünmediği gibi 
gece karanlıkta harict tenvirat ol
madığından bütün halk saat 16 da 
evine kapanır. 

Köyümüze 1ıiç olmazsa Elmalı 
suyu verilmesine ve yollanmızın 
yapılmasına muhteTem ve scı•imli 
gaıeteni2in ıazımgclen makamla
rın nazan dikkatini celp için ta· 
vassutunu diler, derin saygılan -
mızı saf Tıırk köylüsü namına su· 
nanz., 
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Çin -Japon harbinin 
dünyada uyandırdığı alaka 

Çinli Ru 
d d A k ı ı Nakleden ~ ı•• 

per e e aşı o an ar K~~k~~~l~·;:~k~.~i~i :ı~:;.d~ ı~::i~~l~~:~~:~~;,~'· aklında cin•ı'" 

Klodet Kolbere 
-

Çince, Japonca dersi hayatta olmayor' vin her. t_arafı tertemiz olmuş, bir Evet. Şüphesiz kocası ona bir f;f 
• ayna gıbı parlıyordu. Kocası, her demiyecckti. Lakin onun sükutu -~rıs 

· gün olduğu gibi, saat 7,5 ta fabrika- şısında ne derece kabahatli oıdug 

Çincede 
Bir insan 
Ne kadar çok 
Ketime 
Biliyorsa 
O Kadar da 
Alim demektir. 

•• Karilerimize 
Yalnız 

ya gitmişti. anlayacak, buna tahammül ederllOe-
Kiku, kocasını kapıya kadar teşyi cekti. 

etmiş ve kapıdan çıkarken hürmetle Kiku fakir, fakat asil bir aıle 
eğilerek onu uğurlamışt.ı Sonrn. yal· mensuptu. İhmalciliğini ne ~cl<ıd 
nız kaldığına emin olarak şarkı söy· tamir etmesi icap ettiğini biliv~r d 
lemiye başladı. Binlerce senelik Çin medeniyrtı. 

Kikıı, kocası varken kat'iyyen şarkı ni ve an'aneleri onun kalbinde )t 

söylememişti. Bu ona kar§ı hürmet- salmıştı. Çinlilerin en büyük J'l'I!' 

sizlik olurdu. yetlerinden b1ri de mes'uli\ tl 
1 

1
. Bir senedenberi evli idiler. Kiku olduğu gibi kabul etmekti. Mes'" 
yirmi yaşlarında, pembe yanaklı, yetlcrinin cezalarını ölümden l! 

yuvarlak yüzlü, çekik, berrak ve saf hiç bir şeyin ödeyemiyeceğini bıl 
gözlü bir kızdı. Hayatta onu yegane lerdi. 
meşgul eden şey, kocasının az kazan- Kiku düşündü ve evin bir ko 
cı ile evin idaresini temin edebilmek sinde, farelere terilmek üzere 
ti. kutu zehir olduğunu hatırladı. 5 

Bu iki kişilik ailenin bir üçüncü ra, memnun, kağıt, kalem aldı, şu 
uzvu daha vardı : Küçük bir kanar- tırları yazdı : 
ya. Bunu, kocasının bir arkadaşı, ö- cSize verdiğim sıkıntıdan dolıJ 
lürken vasiyet ederek ona bırakmış- beni affetmenizi rica ederim. F~ 
tı. ihmalci, akılsız bir ma1ılı1kta•ı K 

Kiku kafesi aldı, yer kirlenmesin tulmanız elzemdi. Bıı ihmalciliğ;11' 
diye eski gazeteler yayarak üzerine ı;azif emi unutmtı§ oldıım, knrı 

De n izden yenı ç ı kmış b ir 
.Japon kız ı 

Bir der~te 
Çince 
Öğretiyoruzf 

Güzel Fransız ertlstı K lodet Kolber 
J -

_r1 in - Japon muharebesi Avrupa- :r 
_"!(da yeni bir moda doğurdu. 
- Herkes Çin - Japon harbini yakın
dan takip edebilmek için Japonca ve 

hatta Çince öğrcnmiye başladı. Bu
mı gören gazeteler de okuyucuları -

F Hm yıldızların Han Klodet Kol • 
bert çok samimi bir itirafta bu

lunuyor. Artist perdede kendisine 
aşık olanları hiç bir zaman hakiki ha
yatta teshir edemediğini söyliyerek 

hazırlandığı zamanda bir gazet<:cinin 
kendisile görüşmek için Holivuda 
geldiği haber verilmiş .. Marle:ne Diet
rich, gazeteciyi kabul etmiye muva· 
fakat ederek demiş ki: 

na bu iki lisanda ders vermiye baş

ladı. 

Avrupadaki gazetelerde Çince ders 

olur da bizde olmaz mı? İşte biz de 

okuyucularımıza Çince ders veri -

yoruz: 

Çince nasıl bir dildir 
Çince tek kalmış bir lisandır. Ne 

harfi tarifi, ne tasrifi hiç bir şeyi yok
tur. Bundan başka başına, sonuna e-
datlar ilüvesile yeni kelime yapmak 

usulü de mevcut değildir. Her keli • 

me ba~lı başına bir manayı ihtiva e
der ve diğer bir kelime ile al:ıkası 
yoktur. Bu sebepten Çindc alimler 
pek çabuk anlaşılır. E-ğc.r bir insan 
çok kelime biliyorsa muhakkak çok 

ulimdir. Bunun yazılısı da ayni ŞC• 
kilde başka başkadır. En çok !telime 
ya1.masını bilen de fılimdir. 

Maamafih yer isimlerinde bir çok 
hususiyetler vardır. Mesela (King) 
hükumet merkezi demektir. Pe - şi· 

mal, Nan - Cenup, Tong - Şark, 

Si - Garp, Hai - Deniz, ho - nehir, 
hu - göl, kipang - cereyan, hou -
liman, tien - gök, şang - yukarı, 

nang king - cenup merkez .. ~ıbi .. 
Aile isimleri de gariptir. (Monde) 

ilk hece aile ismidir. Bazan iki hece-

diyor ki: 
cBen ekseriyetle (Kok tcy} için 

kadın rolünü yaptığımdan takdir • 
karlarım hayatın benim için hiç 
bir sırrı olmadığını, e1 kekleri pek 
iyi tanıdığımı nşk ve izdivaç mesele
lerinde pek ileri gicien fikirlere ma
lik bir kadın olduğumu zannederler. 

Hakikatt(', benim fevkalade mo • 

- Yalnız bir şartla ... Ona benim 
çok güzel bir kadın olduğumu söyle
yin ki, benimle görüşürken gözlerini 
bana dikmesin. Çünkii bundan sıkı· 
Jıyorum ... 

• 
AZ LAKIRDI 

Gari Koper c;ek lakırdı söylemek
ten hoşlanmaz .. Artist kendisine so
rulan suallere daima kısa cevaplar 
vermekle iktifa eder. 

dE:rn bir kadın olduğum kabul edılse 
1 bile bann atfcdılcn şeyler biraz mü
ı baliıgolıdır. Fıkrimcc bugünün ka • Bir gün Gari Kopcr'i senelerdcn-
1 dmı , ecdadı kadar günün kad:m de- beri görüşmediği eski bir dostu ziya
ğıldir. Kadın, kendisine bir aşık in- retc gitmiş.. Usulen selcimlaştıktan 

1 

tihap etmek için ortaya çıktığı za - sonra iki dost karşı karşıya otur -
man, Havva eınamızın bize bırakmıi muşlar. Aradan bir çeyrek geçtikten 

J~~~~~~~i!·fJ.· "'~~ .. ~""r.-~ ..... ··"11 ... oldu~u !ıtri hilelere kendisini ter - 1sonra Gari söze başlıyarak arkadn • 
ketmelidır. Ben, sinemada \'e gönı.il 'ı şına: 
için mcmlc:ketim tarafından takbıh _ Nereden geliyorsun? .. diye sor-

"' ediHyordum. Frederik ise sizi bır fır- muş .. 
tına gibi rılıp götüren bir adamdır. j Dostu: 
Daima dans eden siyah gözleri. in - _ ötrclcbcride dolaştım ... r!cmiş. 
sanı teshir eden tebessümü, tavır ve 1 Yeniden bir çeyrek sükut.. Gari 

~ın suıarınoa yeı'<enıııer harı;k<:ti önünde bulunanları zapt ve Koper: 
j teshir eder. O gelır \'e muzaffer olur. - Ben de ötede beride seyahat et- koydu. Kuşun su'-•unu deg-iştırdı. 
-rasında şu şekilde söylenir (Yan Wu F d 'k iVI 1 · d ı c · ı " -

oımıya ve oylc kaımıya ıayık d 
lim .. > Şan") (Çı'yang). re erı arş e sıgne e a roıx tim... Kanarya, derhal taze suya daldı. 

b filminde Roma Valisi Maı küs rolü- T k b' k .. k • t H ı· S d · · ........ .. ... ............... ................ .. .. ........ e rar ır çeyre su u ... o ı - banyosunu aldı, sonra tüneğine sıç- onra o asına çekildi. Mazisını 
ne ayrıldığı zaman Holivutta bulu - \•utta bu muhavereyi dinlemiş olan- yarı:ık, hanımına teşekkür eder gibi, şündü. Hiç bir sıkıntı ve keder 
nan bütün artistler, ayni filmd'? Po- lar, yanlarından ayrılıncıya kadar iki ötmeye başladı. muyordu. Her halde mes'ut oıınıı~ 

- Azizim, cvlcnelibcri ç:ok değiş- 1 pe rolünü almak istediler. Bu filmde d k .. b l ı 1 r arka aşın te rar soze a~ amamış o - Çarşıya gitmek zamanı gelmişti. Herkes onu iyi bir ev hanımı o 8 
tin .. kılığın kıyafetin peJ~ yerinde, Popı.: irine "Üller atılmış ye es.ek sü- dug~ unu kavdndı'yorlar... K ld ık o·· t b · 1 l t t B k:;.ç· d ~ ·ı · d' ı:t Ş 

" b " ... iku çantasını a ı, ç tı. e erı a - anımış ı. u uıı egı mıy ı. 

elbiscnde bir diiğmc bile eksil~ değil tile dolu bir banyoda göri.inüyor. o• maktan pek hoşlanırdı. Kocasını ve jdi artık her şey bitmişti. Kimse 
- Hakkm var .. karım bir incidir. Marküs ile ne bir öpi..icük teati ediyor, ONLARIN TNVALETi kendisini tanıyan dükkancıları:ı gös- 1 baha tinden dolayı onu paylarnı1• 

Evlendiğimizin ertesi günii bana düğ· v~ ne ~.e Holh·u~ta denildiği gibi, Fılm yıldızlan içinde, büyi.ik ve terdiği hürmetten bir gurur duymu- caktı. Ailesi onunla iftihar edcce1' 

KOCAYA DERS 

d.k · · . "k'·k · · · ·· · vucut vucude gelıyor. Bununla he· pek yüksek ücretler almalarına rağ- vor deg~ild i. Kiku bu dakikalarında lerdi. Yapılacak yegane harel< 
me ı mesını ve so u tamırmı og- b k b"t" h .1 1 t " ı 

li de aile isimleri vardır. Bu biraz da Tetti !.. ra er aş ın u un araretı e etraı 1 bir ev hanımı olmak lezzetine yarı- jyaptığından dolayı herkes onun t 
l\Iacarcaya benzer. Maamafih halk dolaştığı hissediliyor. ' I yordu. ı dir edeceklerdi. Kocası da onurı 

-

Bir Japon plajında Kimisi eski eıo ı seıerile Kımısı 

mayoıarile Japon kızları 

Esasen aşkın, öpiişmek faslile hiç Kiku'nun bir derdi vardı. Kocası- baha tini ödediğine hükmedecc1' .-.; 
bir alakası yoktur. Bir nazar. bir el h bb . Ve belki kanaruasının kavbolııŞ~ 

nın kanaryaya gösterdiği mu a eh " J 

sıkmasile h.er şey elde edilmiştir. Aşl<. d.. .. fazla müteessir olmıuacaktı. 
çok realist sahnelerle öldürülebilen kıskanıyordu. Kendi kendine uşu- ,..,, " 

h b ] ld' nüyordu: .... 
çok mu teşcm ir laya ır. Ertesi günü, Kiku'ların eviJ10V.: 

Aşkın gu··zellig~i, hırs \'e arzu tcs- ~ 1 - Benim payıma e\'İ toplamak, te-
l h k iki cenaze çıktı. Biri Kiku'nun, 

kin edilmeden evvel beliren, endi- ,mizlemek, yemek pişirmekten aş a 
kocasının. ~ 

seli sevinc.te, şüphede Ye ümittedir. • düşen bir şey yok. Kocam bütün mu-. ı Bu aralık damın üzerine bir k 
Eg-er nençler, hırs ve arzularını ne habbetini kanaryaya Yeriyor. ~ 

b ya konmuş, ötüyordu. 
kadar az teskin ederlerse a~kın o ka- K iku aldanıyordu. Erkeklerin mu· __ 
dar devamlı olacağını anlamış olsa- ;habbctlerini nasıl gizlediklerini bil- Hayvanat bahçesindf 
!ardı, pek çok hayal sukutlarının ö- lmiyordu. Olgun ,.e çalışan bir ada-
r.üne geçmiş olacaklardı ... mm, kansına, aşkın ı bir çocuk gibi, yeni hayvanlar 

Marıen Ditr ih Parise son V · d d" c: Filmde romantizmi yaşatan Frc- bir çocuk şımarıklığile izhar edemi- ıyana a u nyaca tanınm11 
seyahati esnası nda h t b h · d r derik Marş, aile hayatından zevk alan yeceğini bilmiyoı:du. Kiku, kocasının ayvana a çesı var ı · 1,,-. 

bir adamdır. B ir artist olan karısı men, hususi hayatlarında ehemmi - eve geldiği zaman, etrafı tertemiz, hayvanat bahçesinde son zarnBfl 
Florans Eldridge ile pek mes'uttur- yctsiz ekonomilere dikkat edenle:;. onu bu kadar çalışkan, cici görünce, da bir çok hayvanlar ölmüştü._~ 
lar. vardır. ne derin bir memnuniyet, ne büyük cak Avusturya hükumeti but 

Belki de inanmazsınız, Frcderik ilk Mesela Madlen Karo! elbiselerini bir aşk ve ne bitmez b ir iefkat duy- hayvanların yerine yeni hayvsJ1 
defa Brodvay filmini çevirdiği zaman hiç bir zaman tamire vermez ve on- dugunu farketmiyordu . darik etmiye müsait değildi. 

-th' tt k kt ğ b ·1· ı b' t k a· · t · d Nı'hayet bu" tçeye para konrnllf mu ış sure e or u unu ana ı ı · arı ızra en ı sı amır e er. K iku eve döndüğü zaman saat 11 
raf etmiştir. Frederik o zaman çok Sllvia Sıdney hiç bir zam an ma - olmuştu. Elinde, kuşa verilmek üze- hayvanat bahçesinin kadrosu ~1' 
genç bir adamdı. niküre ve berbere gitmez. Tırnak - re aldığı yem paketi de \'ardı. K iku, letilmiş, yeni hayvanlar satın 

Bu filmde ilk defa olarak miihim ları \'e saçlarile bizzat kendisi meş - mini mini ayaklarının attığı küçük rak getirilmiştir. 
bir rol deruhte edi'-'ordu: gul olur Bı·r lord'un karısı " · , . adımlarla kafese yakla~tı, başını kal-

F rcderik Maı·ş o zaman göz yaş. 1 P at P atcrson kocası Şarl B uave nın d b kt F k t d ı· de s· 
d d .. k ' . . . a· ... "1 • 1 ırıp a ı. a a o an a e ın n ınama oynayor ,.,, 

ları arasın a emıştı ı: elbıselerını ken ıs ı utu er. Kocası da 1 k t d .. t" z· k f bomboş şo~ 
- Sinema mevsimini benimle aç· 

1 
Pat Paterson'un katipliğini yaparak pa e yere uş u. ır~, a es • Londra (Hususi) - Moris gel" 

mazsanız rok iyi edersiniz. C •• ünkü kt 1 · • ıtu, kapısı açıktı ve anarya uçmuş, iye birkaç güne kadar b uraY9 ~v • .J " me up arını yazar. k t • f lf111': 
muvaffak olmaklığım maddeten im- Yean Bennett bahçesini kendisi 1 aç~ış ı... .. . cek, •Faris damları altında_> ~ tP 
kansızdır. .. sular, hiç bir zaman bahçıvan tut • ~ Kıku butu? evı aradı. Kuş yoktu. yapan Rene Kler'in idare:ırıd ·e ti 

Fakat bilakis olacağı hakkında ken- maz. Leo Karillo Holivut civarındaki Sonr~, kafesı al~ı, ~dama ~ıktı, kapı- film yapacaktır. 1~oris şova~!şl /f 
disine teminat verilmiştir. Bugün 'bahçesinde sebze ve tavuk yetiştirir sını •• çık bırakaıak ora)a bıraktı. filmde Fred Aster'ın kız :ıcar J<tı' 
Frederik Marşın sinemanın en şa- f ve hariçten tavuk ve sebze almaz. ı:üçük~en:. ~.~ş~_arın, hazan kaf.es!e- del Aster ile bera~er oynaya~:rde 
yanın dikkat bir çehresi olduğu ' Tim Heolt otomobiline kendisi ba- rıne dondugunu duymuştu. Lakın, Adel Aster, cskıden, hep d . fi: 
kanaatindeyim. O, hararetli bir jön kar. Hatta motörü söküp bütün te _ akşama kadar beklediği halde kuş F..red Aster ile beraber oynar ~ile 

d.. a· . . ve sn d il' 
prömiye'dir ve benim hayalimde vü- fcrrüatına varıncıya kadar gözden onme 1• kat evlenıncc sınemayı . er sw-
cut verdiğim fışıkların da ta kendi- geçirir. Kiku, kocasının hiddetinden kork- bırakmış, Fred Aster de Gıng 
sidir!... Bununla beraber yıldızların yap· lmuyordu. Yalnız, ihmalciliğini anlı- gers ile oynamıya ba~la~ıştı~ııitl 

e tıkları bütün bu ekonomilerin mcc- ıyordu. Affedilecek bir mazereti yok- Adel Aster bugün, Ingııtcr d 
MARLENE VE GAZETECİ muu bir haftalık ücretleri kadar b ile tu. Kuş, kendi ihmalinden kaçmıştı. meşhur şahsiyet l erinden Lor 

Marlene Dictriclı, seyahate çıkmıya 
1 
tutmaz. Çocuk ruhu ile, Kiku birtürlü bu ih- vendiş ile evleniyor. 
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[DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA_YA· 
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VAP İSTİYENLER MEKTUPLARINA G KURUŞLUK POSTA PULU 
LEFFETMELİDİRLER.] 

Kcndisilc uzun zamandanberi 
tanıştığım bir gençle anlaştık. 
Evlenmek üzere idik. Fakat o 
birdenbire çekildi. Sebep o1arak 
benim zengin olduğumu, ken
disinin ise fakir bir genç oldu-

Yedi senedir evliyim. Zeı:ce- ğunu söyliiyor...Bu vaziyette ta-
mi siddetle seviyorum. Onun ta- 1ıakkümümden korkuyormuş. 
rafı~dan da sevildiğini zanne - Ne yapabilirim? - Esmer kedi. 
derim. Ancak zevcemin bilhas- Ona bütün mc\•cudiyctinizle temi· 
sa son bir iki sencdcnberi si- nat veriniz. İcabederse servetinizden 
nemaya chqkünlüğü beni harap vazgeçeceğinizi bile söyleyiniz. Eğer 
ediyor. Bütün ömrü Avrupa hakikaten seviyorsanız ve onu aşkı -
mecımıalarmın sinema 1ıaber - nıza Jtiyık buluyorsanız bunu ynpı
lcrilc, sinema artistlerinin re- nız da. Çünkü iyi bir eş paradan çok 
simleri ve sinema salonları ara- insanı mes'ut eder. 
• omıda geçiyor. Bu yüzden bana ~ (1 Sütün dünya bu 

sene yazı çıtgınlı~· 

ıcinde geçirdi. .. karşı biraz lakayt bile olmıya . (i1T"""'9! .. başladı. Ne yapayını? - Sabri. ... ~'; - ~-
Son derece sakin ve muvazeneli • • ' ...; ı 

hareket ederek ve asla kızmıyarak, ı · ' 

SıcaKlar her tarafı kavur· 
du. Amerikada sıcaktan 

' ölen oldu{Ju gibi lstanbulda da bayılanlar ve sek· 
dürüşt olmıynrak, hatta onun bu Zevcem uzak bir yerdedir. teye uQrayıp ölenler eksik deç:'Jildl. Bu yüzden de· 

n.izler doldu, taştı. Feıkat bu son günlerde yaz bir
denbire yüzünü cevirdi, Plajlara. sahillere elveda 
Maamafih lstanbulun harı beıll olmaz. Klmbllir ?. 

zevkine iştirak etmiş görünerek onu Kendisine bir çok kereler mek-
itidale dav t ctmiye çalışınız. Gös- tttp yazdım, tehdit etti~, yanı-
terdiğiniz vaziyet tehlikeli değil, ia- ma gelmek istemiyor. Üç bu • 
kat vahimdir. Bir an evvel önünü al- çuk sene ı:ar ki, ne ben ona gi-
mıya çalışınız. Bu yüzden evini, bar- debiliyorum, ne de onu getirta- ttPWtt•ırınıırırıııııııııııııııııtıııııuttuınıtıııtunıuuınını,ııııııııııııttıt•••tfl••ıııııııııuıııııııttt tıınttttthfVMtUtınnırnnHııruııuMnnınıt1ttııııttııı111ııııııııııııııııııınııııııtıııı111111111111uııoııınııı11111111ıııııııtıeııııııııMıııııııııııııııııııuııııııııtı1tııııııı111ııu111111111Hııı11111H 

Spor meraklısı 
Bir koca aleyhine 
Kansmm davası 

kını bırakmıya razı olanlnr eksik de- biliyorum. Çaresi? - Adana .. 
PARISIN EN ğildir. Adana Fer1ıan. 

Karınızı cvd~ meşgul edecek iş _ Her tiirl~ ~areye baş vurdunussa 
!~re scvketmek ve ... bir küçük yav- yapılacak bır ış kalmıştır: Mahkeme
m ile onu avundurmak en doğrusu- ye müracaat edip itaat ilamı çıkart-
dur. mak. ADEM BABA 

MEŞHURLARI Bir evin bodrumunda 
15 iskelet bulundu 

y .yanada Jozef isminde bir ada
mın knrısı, kocası aleyhinde bo

şanma davası ikame etmiştir. 
Davanın sebebi şudur: 
Joze( çok spor meraklısıdır. He • 

Ttno Rosıi Kı.,. langenoıt 

• • 
Bu ev Peştenin pek namuslu 

ailesine ait olduğundan 
hayret uyandırdı 

b• men her zaman, her yerde, evde, so
ır kakta spordan bahseder. Elinden 

spor gazeteleri düşmez. Arkadaşları 

Par isli 
Kadınların 

Pek 
Sevdiği 

Adam; 

2 milyon 
Frank 
Kazandım, 

Artık 

Peşte ve Peşte11ıeraen üçü 

B udapeştc, ağustos (Hususi) -
Budapcştenin en eski evinin bod

rumunda geçen giin 15 iskelet bulun
muştur. 

Bu haber birdenbire Peştcye ya
yıldığı zaman bütün şehir heyecan
lnndı. Çünkı.i Budapeştenin en eski 
evi Orez ailesine mensup bir zatın
dır. Bu aile şimdiye kadar daima iyi
lıkle tanınmış, kimseye fenalığı do
kunmamıştır. Bu suretle tanınmış 
olnn bu nilenin oturduğu evde 15 
tane birden iskelet bulunması her -
kesi hayrete düşürmüştür. Polis bu-

nu duynr duymaz derhal tetkikata 
başlamış ve neticede vaziyet anlaşıl· 
mıştır. Orez ailesi bu adı bir başka
sından takriben 80 sene kadar evvel 
almıştır. Aldıkları zaman evin her 
tarafı yepyeni ve örtülü idi. 

Aradan seneler gcçtıkten sonra 
bodruma odun. komür koya koy<ı ni
hayet e\·in bodrumundaki çukurlar 
çökmüş ve meydana bu iskeletler 
çıkmıştır. 

Polis vaziyeti tamamile tesbit için 
iskeletleri antropoloji enstitüsüne 
göndermiştir. 

RH1Htnhtn111111111ıııııuııı1111111ıuunıın"11111111ıııııııt1ıuınuııuıı•uıı1ruııuııııııııııııııuıııuıuııtınnıuıuıııııııııt11ııııuıınnıııtıın 

Bir prensin 
Gayrimeşru 

v çocugu 
V yana (Hususi) - Saray Bosnada 

• katledilen, dunya harbine sebep 
olan Arşidük Fransuva Ferdinandın 
gayrimeşru bir oğlu vardır. İsmi 
Kurt Han olan bu genç, umumi har
be iştirak etmiş, yaralanarak kötü
rüm olmuştu. 

Uzun tedavilere rağmen birtürlü 
iyile,.cmiyen bu genç son zamanlarda 
s !alete de düşmüş, beş parasız ka
lınca, gayrimeşru babasının ailesine 
müracaat etmişti. Arşidük Fransu -
vanın ailesi müracaati re::ldettl, 
Kurt lJnn da mahkemeye müracaat 
etti ve kendisine ayda 1000 şilin ve
tılmesini istedi. 

Busun dava neticelenmiş bulunu
j or ... Fakat mahkeme, gayrimeşru 
çocuga ) alnız 250 şilin verilmesine 
karar \•ermiştir ki, bu elli Jira kadar 
bir para tutmaktadır ve c1elikanlının 
tedavisine yetişrniyecektir. 

Macarların da 
Arsen Lüpen 'i 
Var! 
Budapcşte, 30 - Dünyanın en zeki 

ve cesur hırsızları olarak tanılan ve 

kendisine Maaar c Arsen Lüpeni > 

denilen Ludvig Miglinski, polisin 
bütün takibatına rağmen hala tutu

lamamış, tutulmak şöyle dursun, 
dün, yeni bir hırsızlık daha yapmış

tır. Hadise şöyle olmuştur: 

Şehre yakın köylerden birinde 
bayram yapılıyordu. Bütün köylü -

Jer bir salona toplanmı~. dansediyor
lardı. Birdenbire, içeriye birisi girdi: 

- Durunuz, dedi, içinizde bir katil 

var. Kimse dışarı çıkmasın, onu ya
kalamama yardım etmeniz lazım. 

Ve derhal salonun bütün kapıla
rını kapac1ı. Her kapıya bir nöbetçi 

dikti ve : .Biraz bekleyiniz, şimdi 
geliyorum> diyerek çıktı, gitti. 

Aradan yarım saat kadar bir za -

hep sporcudur. Fakat karısı, kocası
nın bu halinden müştekidir. Kendi
sine biraz da evi ile meşgul olmasını 
söylemiştir. Fakat kocası bunu din
lememiştir. 

Nihayet karısı da mahkeme mü -
racaat etmiştir. 

Mahkeme. bir erkeğin. karısı ile 
de nliıkadar olması liızımgeldiğini 
ilerıye sürerek Jozer ile karısının 
nyrılmasma karar vermiştir. 

Kağıt sarfiyatı 
Bir moda 
Kralı 

Mes'udum. 
Diyen 
Bu kadının 

Rusyada son derece art- Sayılıyor Parısın meşhu r takı onunae Karaoalık 
mışhr; 900den p aris, nğustos (Hususi) _Her za- da oturan bir kadın vardır. Parisin mcttiği tuvalet elbiseler birdenbire 

fazla gazete çıkıyor man, her mevsıınde Pariste bir kadın modasını icat eden bu kadın, cihana yayılır. Bu sebepten bunun 

Hayatı 

S ovyetlerin Pravda gazetesınden: moda çıkar ve bir adam, bir kadın yalnız Parise degil; Londraya, Nev- ismi Moda Kraliçesidir. Pariste Kris
J<ağıt istıhsnl eden sanayi hak- birdenbire meşhur olur. Herkes on- yorka kadar her yere hükmeder. tiyan Berard, ismini tanımıyan, bil. 

kında çok enteresan oyle bir maka- dan bahseder. Herkes onun gibi gi- Bu kadın, sezonlar gelmeden evvel 
le neşrolunmaktadır: yınır. Herkes onun her şeyini taklit kadın modasını tcs ıt e er. e res-b . d \T miyen yoktur. 

•Sovyetler Bırllğindc gazete ve ki- eder. Derken bu moda geçer, bir ye- Onun bugün resmettiği bir model 
1 tap tab'ı son senelerde fcvkaladı:? nisı çıkar.. Kadınsız bar yarın muhakkak modadır. İşte moda 
yükselmiştir. Sovyetlcr Birliğinde u- Bu yıl da Paristc en ıneşhur olan dünyasının kazandığı bu genç kadın 

1 mu mi yekunu 39 milyon nüsh:;ıyı tu- Tıno Rossıni, Kristiynn Bnrnrd, Kler K•llfornlyada yeni ve Jsmi heniiz tanınmamış olan Montpar. 
lan muhtr.Jıf süriimde 9,000 den faz- Langeni.ıst'tur. garip bir yas9k çıktı b 

" nassanın ir ressamı idi. bir zengin la ga..,ete çıkarılmaktadır. Lakin bu Bu üç kışı, bugün Parisin salonla- K aliforni'-·nda '-'t>ni knbul edilen 
.. ı d .; .; adam, bunun yaptığı kadın res!mle· ml.ktar da ıhtiuact tatminden cok u- rına şeref bahşeder. Cemiyet er c, bir konuna göre barlarda kadın 

.; rini beğenmiş ve onu cemiyetlere zeıktır. Knl:ıdın yetişmezJiüindcn do- toplantılarda bulunudukJarı vakit a • müstahdem kullanmak sureti kati-
q ~ fi d b' h lk t ı takdim etmişti. D<!rhal bu kadın, layı gazetelerin çıkardıkları nüsha deta etra arın a ır a a op anır. yede menedilmiştir. 

b l ğ l d k k tuvalet resimleri yapmıya başladı Ye miktarını tahdıt etmek icabediyor. Artık un arın a ız arın an çı aca Bu kanun şiddetle tatbik edildi • 
Plan mucıbi bu sene 4, 5 mılyar ki - tek bir kelime, herkesin kulaklarında ğinden Kaliforniynda hiç bir bardl çok geçmeden meşhur oldu. 
tap -Jurııal ouwz'u" tabedılmek lazım. sanki en munzzez bir kelime halim y 

1 
k d Bugün yalnız bir modeline Pari-

kadın kalmamıştır. n nız ar a aş-B t b.. ··k b' ku" n olmakla alır sin büyük mağnza)arı 1000 frank ver· u gaye uyu ıı· ye · larile birlıktc kadınlar bara gclebi· beraber ihtiyacı tamamile kapılıya- Tmo Rossini, zayıf, uzunca boylu, mektedir. 
h · l'" b lirler. Fakat gençlerin, erkelderin mamaktadır. 1937 senesinde iki mil- siya saçlı, kara kaşlı, knra göz u ir EN MEŞHUR KADIN! 

yar defter hazırlamak mecburiyeti adamdır. Bunun kim olduğunu tabii parasını çekmek için dalavere yap- Tam Paris tipi, daha doğrusu ideal 
b ·1 · k mak vazifcsile mükellef olan bar ka-vaı dıı·. Lakin 43 milyon talebe mcv - ı mıyen yo tur. Parisli tipi olan (Claire Langenot) 

cudu karşısında bu muazzam rak<ım Sınemada işittiğimiz güzel sesi ile ldını sureti kat'iycc1e yasaktır. Böy~ bugünkü hayntm meleği gibi sayıl-
tnlcbenin deftere olan ihtiyacını ta- herkesi kendine bağlayan bu üstad, le bir şeye teşebbüs eden kadın da maktadır. Bu kadın hakikaten şıktır. 
mamiylc tatmine ancak yaklaşabi - şarkı söylemiyc başladığı zaman bii- en şiddetle c zalandırıJır. Güzeldir ve Parisin en muhteşem 
lecektir. tün kadınları kendine bağlar. Onlar Kaliforniyanın kabul ettiği bu ka-

villfılarından birinde oturmaktadır. Değil yalnız gazete, kitap \'C def- bu ses güzelliği karşısında mestolur- nun, Birleşik Hükumetlerde çok b_ü-
ter kağıtlarında. hatta diğer bilcüm- lnr. yük bir memnuniyet doğurmuştur. Beyaz boyalı, giizel çiçekler arasında 
le kagıt mamulittta da ayni yetişmez· Bu san'atkar gazetelere şu bcya- hatta bir çok hülnimctlcr de Kalifor- şniranc bir yuva gibi kurulmuş olan 
lik hissedilmektedir. Kağıt sanayii ilk n<ıtta bulundu : niya gibi bar kadınlarını kaldırmak bu Jsöşkte oturan peri kız, Parisin 
yarım yıl zarfında 17.134 ton kağıt - Kadınların hepsi bana (Parisli için kanun hazırlamaktadır. dilinde dolaşan bir kadındır. 
eksik istihsal etmiştir. Bunun 5 bin kadınların sevgilisi) ismini tnkmış- • Bu kadın bir milyonerdir. Herkes 
tonu gazete kağıdı, 7 bin tondan !az- lar:. Bu isim çok hoş. Bunun böyle ol- k k k• 1 · 
lası matbaa kağıdı, bin tona yakını duğunu da etraftn olrı1! alakalardan Ep ço o unan ıtap ar ondan bahseder. Onun clbisele~inın, 
defter kôğıdı, 4 bine yakını da yazı anlıyorum. Meseıa Pa-risc gelmek L ondrada, halkın en çok okuduğu hrryatının bin bir safhasını dedıki:>du 
kfığıdıdır. Fabrikalar yevmiye 120 üzere Marsilyaya gelmiştim. l\larsil- serler üzerinde bir satış ista • yaparlar. 
den 200 tona kadaı· kağıt borçlu kal- yada birkaç şaı;kı söylemiştim. Er- tisliği yapılmıştır. :Fakat kadın haddizatinde çok fyi 

maktadırlar... tesi akşnm biittin varyetelerde bu Bu istatistiğe göre dünyada en çok kalblidir ve diyor ki : 
Bundan sonra makalede bu (!eride parçaların söylendiğini duydum. okunan kitnplnr polis hafiyeleri ve _ Jk>n Parise geldiğim zaman ce-

kaJmaklık sebepleri incelenmekte, Ya Pariste? .. Her şeyim taklit edi- casus ı·omanlarıdır. bimde param yoktu. En büyük arzum 
bu husustn kereste sanayiinin ileri· liyor. Kadınlar da bana fışık oluyor- İkınei c1erecedc okunıın eserler de Farisi görmekti. GPJdim, gördüm ve 
de inkişafı ve pliın mucibi teraküm muş. Amma ben Parisli kadınlarla aşk romanlarıdır. Fnkat bu romanla- yüz binlerce kız arasındn ben de kay~ 
eden borçların sene sonuna kadar ilelebet hayatımı bağlayamam. nn garip biı' tecellisi vardlr. Bu- bo]dum. Fakat bir gün talih yüzüme 
tasfiyesi hakkında mütalea derme • Bir tek zevcem olacaktır. Bu da gün birinci dereceyi ihrnz eden bir od 

2 Yan olunmaktadır. "'""'r, çok ncçmeden unutulur. Çünkü güldü. ve birdenbire piyang an -~ vardır. Fakat kadınlar bana ilaveten ".,... b milyon frank kazandım. ~~~~~=~~~~=~ 1937 nin Don Juvanı demişler. Bu, aşk dn modayn t.ıbidir. 
man geçtikten sonra, ne oluvoruz, A t k mns'udum Bu parauı da har 

'-'alan. Ben yalnız sahnede rolümü Ürüncü derecede okunan eserler, r ı "' · J diye düşünmiye başlayan köylüler J ') } n savurmam 1 
ifa cdi'-•orum. ilim ve fen kitaplarıdır. Bunların vurup ıarm 11 • dışarıya çıktılnr ve bütün cvk>rinin ı J j h .. 

,.·!ODA KRALİÇESİ! içinde hiç mesabesindeki kitaplar da ştc Parisin bugün en meş ur ug soyulmuş olduğunu hnyıetle gör - "~ 

c1üler. Birinci sınıf otelin en üst katın - mimari escrlermiş. siması! .• 
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Yazen: M. SDleyman Çapan 

"Ellerin bıçaklara gelsin herif, 
. . k d ' etımı opar ın .... ,, 

-ı -R A-o -yw-0 ---r.I 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyah: 

Saat 18,30 plakla dans musikisi • 
19.30 konferans: Eminönü Halkevi 
Neşriyat Kolu namına Bay Nusret 
Safa tarafından - 20 Hamit ye arka
daşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 20.30 Bay Ömer Rıza 
tarafından arapça söyle - 20.45 Vedia 
Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (saat aya
rı) - 21.15 radyofonik dram: Samson 
ve Dalila - 22,15 Ajans ve Borsa ha
berleri \'e ertesi günün programı -
22.30 pliıkla sololar, opera ve . operet 

Süneyınnanon Saırayon©leı 

K~DlbJJS KUZ-LARD 
Te rika No: 156 Yazan: M. Necdet Tunçer 

EJ ray imin başı vurulduktan sonra, Kraliçe 
Sama da meydana çıkmıştı. O gün Süleyman, 

mabed duvarına, kadınlar hakkındaki 
son mezmurunu yazıyordu .. Kamayı çekti, birinin boş böğrüne 

sapladı, yere serdi, sonra ver yansın 
etti, öbürünü de şişledi, öldürdü. 

parçaları - 23 son._ • - Nereye saklandınsa çık meyda- elebaşıları tamamilc yakalanmış bu
lunuyordu. 

Hamo iki kelime ıle cevap verai: 

- Tamarayı isterim .. 

Suphinin karşısına çıkan iki Ar
navut askerinden biri, yanındaki ka
dına hafif bir koltuk vurdu. Suphi 
bunu gördü. Fakat, belki kasden 
yapmamıştır, diye aldırmadı, yürü
öü. 

Fakat askerler arkasını bırakrna
öı, Suphi yine aldırmadı, kendi ken
Ciine: 

- Kuşkulanmakta mana yok. Yol
our, herkes geçer! 

Dedi. 
Yürürlerken, askerlerden birisi ö

tekine: 
- Davlumbaz kıyak! .. Paçalı ta

vuk gibi karı ... Bu uyuzu da nereden 
bulmuş? .. 

Suphi, sabırlı bir adamdı. Beladan 
daima kaçındığı için, bu lfıfı da işit
memezliğe geldi. 

O işitmemezliğe geldi amma, as
kerler rahat durmadı, ille işittirmek 
istediler. Bu defa da, sırnaşık sırna
şık laf .atarken, bu yetişmiyormuş 
gibi, bir de kuvvetli çimdik bastı. 
Kadının canı yanmıştı ki, avazı çık
tığı kadar bağırdı: 

- Ellerin bıçaklara gelsin herif, 
etimi kopardın! 

Suphi artık dayanamadı, geriye 
döndü, Arnavut askerlerinden biri
ne bir tokat savurdu. Öteki, arkada
~;ına. yardım etmek için ileri atıldı, 
fakat, vakit bulamadı, ikinci tokat da 
onun yüzünde şakladı. 

Yüzünde, gözünde şimşekler gibi 
çakan tokatların acısile, iki Arnavut 
askeri de, birden ellerini silahlarına 
attılar. Suphi, onlardan daha atik 
davrandı, onların silah çekmesine 
meydan vermeden koltuğunun altın
daki karakulağı sıyırdı. Arnavudun 
birinin boş böğrüne sapladı, yere 
serdi. Sonra kasaturayı çekmis oldu
ğu halde üzerine doğru hücum etmi
ye hazırlanan öteki Arnavudwı da 
döndü, üzerine atıldı, kasaturayı e
linden aldı, iki ucundan tuttu, dizi
nin üstünde kırdı, yere attı ve ka
masını ona da ver yansın etti, öl -
dürdü. 

Suphi bu işden on beş yıl hapse 
mahkıim oldu ve cHapisanei Umu
mi. ye gönderildi. 

O zamanlar, umumi Hapisanenin 
bir batakhaneden farkı yoktu. Yüz 
bir senelik bir kaç mahkıimla, bir iki 
on beşlik katil, kendi kovuşlarında 
bir nevi diktatörlük ilfın etmişlerdi. 
Ne müdürü sa.yıyorlar, ne znptiyeye 
ehemmiyet veriyorlar ve ne de gar
diyanları sallıyorlardı. Miidürden zi
yade onlar hapisane:}i idare ediyor
du. Bunlar, kendi kovuşlannda kah
ve ocarı işletiyorlar, kumar oynata
rak (Mnno) :ılıyorlar, esrar nargilesi 
)'aktırarak ceplerini dolduruyorlar
•h. 

bel bir rakipten kurtulmak için bir 
biçimine getirip ezmeyi kendi ken
dilerine karar verdiler. Hepsi bir 
plUn hazırladı. 

İlk taarruz, aptesaneden döner -
ken, bir akşam üstü yapıldı. Suphi 
çıkarken, kazara koluna doh"Unan bir 
mahkıim kafa tuttu; durup durur -
ken bir mesele çıkarmak için: 

- Hör musun be herif, önüne bak
sana! .. 

Diye, mürettep şekilde çattı. Sup
hi, edepsiz, şirret bir adam değildi. 
Kendisine dokunmıyan kimseye iliş
mczdi. 

Te r"ka No.: 56 
Canları rakı istedi mi, sofralar ku- ............................... . 

rulur, mezeler hazırlanır, güzel sesli Gözcülerin gördüğü gölgeyi aradı-
mahkumlar sininin etrafına diz çö- lar .. 
ker, (cura) nın, (bağlama) nın, (saz) Bulamadılar. 
m hazin nağmeleri arasında zama _ Meyd:ında kimseler yoktu. 

fransa•Avusturya maçı na, Efrayim! artık elimizden kurtu
lamazsın! 

24 mart 1938de yapalacak 
Geçen sene yapılnn Fransa -Avus

turya maçının revanşı gelecek sene 
martta Frnnsada yapılacaktır. Bun-, 
dan evvelki karşılaşmalarda A vus-
turyalılar büyük farklarla Fransız
ları yenmişlerdL 

Her sene karşılaşan bu iki mem • 
leket sporcuları 1938 senesinde tek
rar karşılaşacaklardır. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Vakitler Vnsati 

sa. d. 

Güneş 5 29 
Ôğle 12 14 
ikindi . 15 58 
Akşam 18 44 
Yatsı LO 22 

imsak 3 39 

Diye bağırdı. 

Süleyman, tehlikeye düşen tahtı -
nın hafif bir sarsıntıdan sonra sc
lfımete eriştiğini ve tehlikenin ta -
maınile savuşturulduğunu anlayınca 

SC\•in di. 
Efrayim, Süleymana neler söyliye

cekti? 
Butün saray halkı bunu merak e

diyordu. 
Süleyman Efrayimi ça~ırttı: 
- Haydi, anlat bakalım, dedi, se

ni dinliyorum! 
Efrayim çok bitkindi_ mustaripti.. 

Yere diz çöktü: 

- Hebron dağının zeytinlikleri a
rasında uzun sarı bir kaya vardır, 
dedi, bu kayanın dibinden yer altı
na inilir. Yıllardanberi kaybolan 
kraliçeniz, Hamo ile beraber or.:ıda 
mahpustur. AdamlantllZI gönderip 
kraliçe Sama'yı kurtarınız oradan! 

Süleyman buna duyunca şaşırdı: 

- Kraliçem yaşıyor demek .. ?! 
Diye bağırdı.. ve sevinçle bassa 

kumandanına emirler verdi_ asker -
ler derhal yola çıktılar. 

Kraliçe Sama ile Hamo'yu yer al
tındaki mağaradan kurtarıp saraya 
getirdiler. 

Kraliçe Sama gıdasızlıktan çok za
yıflamıştı. Efr.ıyim anlara her gün 
sadece haşlanmış buğday ile su gön
derirdi. 
Sülcymanın sevgili karısı bu ma

ğarada iki yıl böylece ıstırap ve mah
rumiyet içind"' yaşamıştı. 

Süleym:ın, Ham~ a: 
- O mağaraya nasıl düştünüz? 
Diye sordu. 
Hama: 
- Efra im tuzak kurmuştu.. Bir 

gece dağdan geçerken beni yakala
dılar_ bu ·mağaraya attılar .. kraliçe
yi orada gördüm. 

DedL 
F..frayim, Hamodan çok yıldığı için, 

onu d bu suretle ortadan kaldır -
mıştı. 

Bundan sonra söz sırası Sama'yıı 
geldi: 

- l:Iamoyu taltif ediniz_ sevindi
riniz. mella! Çünkü, o yanımda ol
masa ·dı, ben yer altında bu kadar 
uzun z:ıman yaşıyamazdım. O her
gü n, kendi gıdasmdan kesip beni bes
ledi, dedi. 
Dağ cüsseli Hamo'nun bir iskelet 

haline gelişinden de belliydi ki, bu 
fcd:ıkar adam, kraliçeye canından 

can ,·ermişti . 
Süleym:ın, karısının boynun:ı sa -

rıldı_ 

Ve sevinçle Hamoya dönerek: 
- Ne istersin? diye sordu. 

A D_A L A RJ N D A 

Süleyman tereddı.it edecek ve u· 
zun boylu düşünecek halde değildi .. 
Derhal başını sallıyarak gülümsedi: 

- Peki.. 
Hamo bir kaç kelime daha ilave 

etti: 
-Onu alıp kabilcme, köyüme d~ 

neceğim. 

1 
Süleyman, bu teklüe de itiraz et· 

medi •. 
Hamo, Süleyrnanın gözdesi Tama· 

rayı aldı .. 

Köyüne döndü. 
Sama'nın kurtulu~u şerefine bütii!\ 

Kudüs şehri donandı.. şenlikler y=ı· 

pıldı .. Efrayimin başı vuruldu. 
Süleyman tarafından ~suriyeye 

haberciler gönderildi. Asur kralınJ 
Sama 'nın hayatta olduğu bildirildi. 

Süleyman. karısı ne derse, ilitaS 
etmeden yapıyordu. Süleymanın /v· 
sitr dostluğuna çok ihtiyaCI vardı. 
Sama meydana çıkınca, Süleymanıtı 
kın:vet ve cesareti artmıştL 
Şimdi herkes, zindanda her dald· 

ka ölümünü bekliyen Sila~ın akibe" 
tini düşünüyordu. 

Sila idama mahkumdu. 
Süleymanın karısI iki tehlikeli l'lY 

kibesinden birini Hamoya vererek: sı .. 
raydan uzaklaştırmıştı:. Sama, bıt 
snrı yılımın da başını. ezmek istiyor· 
du. 

- Cellatlar işini bitirsinler ... 
Diye mırıldandı. 
Süleyman cellada emir verdi 
Yarım saat sonra Sila'nın başııt1 

bir tepsi içinde getirdiler. Süle.mıaıı 
kansı ile birlikte tahtında oturuyot' 
ve kendisini tebr.ike gelen mi.sa • 
firlerini kabul ediyordu. 

Siliinın b:ışı. sarayın kapısına asıl· 
dı:. 

Süleyman en çok se itliği gözdele
rinden birdenbire nasıl ayrıl 
kendi de şaşıyordu. 

T ht \'t? saltanat hırsı. Süley~ 
kadına karşı gösterdiği zaafa gal~ 
çalmıştı. 

Ve bu hfıdise, Süleymanın h:ıya 1 

tında mühim bir dönüm noh.-tası ~ 
ytlabilirdi. Beni 1srniı hüküın~ts 
kırk dokuzuncu ~aşına girerken, kr 
d:ır.m yalnız bir zevk ve eğlence,.., .. 
s.ıtası olduğunu anlamıştı.. ve o geee
kadınlar hakkında yazdığı şiirieril'I 
hepsini yırtarak, saraydaki küçUIC 
mabedin iç duvarına kendi elile ş" 
satırları yazdı: 

cDünyada en büyük zevk: Kadıtı' 
esir olmak değil, kadını kendine bit.' 
esir gibi bağlamaktır!-. 

- SON -

Yazan: Cel .... ICenıı~~ 
• ••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••• 1 ••• ••• • fi.. 

- Evet. Ambarın ağzı açık.. içct• 
de kimseler yok. 

- Nöbetçi uyuyor mu? 
- Dolaşıyor amma.. ayakta u111 ' 

yor. nın geçer akçe şarkılarını, kantola - Gemicilerden biri: 
rını sö~ liyerek ağalan eğlendirirler- - Sahilde küçük bir köpek balığı 
di. Burada (karşılama), (çiftetelli) dolaşıyordu. Bizi görünce tekrar de
ve (Laz) oyunları da oynanır, bir nize girdi. Kara Musta/ a, ayakta uyuyan nöbetçinin 

Murat Reis adamlarından bir JtY .. .. d n çını yanına alarak baş ambara 1' , 
onun e tu. 

kahkaha, bir curcuna, bir eğlencedir Diye bağırdı. 
giderdi. E?·afı araştırdılar .. 
Ağalar, hapisaneyi adeta haraca Köpek balığından başka, şüpheli 

nasıl da kaçmıştı? Şimdi adada izini arıyorlardı 
kesmişlerdi. Tıpkı bir R§iret beyi, bir kimseye raslamadılar. 
bir köy mütcgallibesi gibi yaşarlardı. Murat Reis gözcülere seslendi: - Ne mi yapacak?! İlk işi Musta-
İyi yemek pişirmesini bilen mahpus- - Bir daha iyice dikkat ediniz.. fayı kaçırmak olur .. Bunu bilmiye -
lar yemeklerini pişirirler, bir kaç herkesi boş yere uykusundan uyan- cek ne var, a aslanım?! 
delikanlı orta hizmetini görür, ya- dırıp telfışn düşürmeyiniz! Murat birdenbire uykudan uya -
taklarını serer, kaldırır, sabah ça • Ve sersem sersem ayakta dolaşan nır gibi silkincij: 
yını hazırlar, çamaşırlarını yıkar, vel- gemiciler tekrar yerlere uzandılar.. - Gemiciler, Mustafanın yarın sa-
hasıl ağların bütün işlerine bakar- Uykuya daldılar. bah asılacağını biliyorlar mı? 
Jardı. Murat Reisin uykusu kaçmıştı. - Hayır. Henüz Mustafanın nece-

Suphinin adı dışarıda, istanbulun Acnba gözcülerin gördüğü haya - za göreceğini bilen yok. Fakat, görü-
hovardalık, kabadayılık fıleminde ne lct sahiden bir köpek balığının göl- nen köy kılavuz ister mi, a kuzum? 
kadar meşhursa hapisanede de onun gesi ıniydi?' • Belli ki, yann değilse, öbür gün Mus

Yoksa Türk korsanları arasında kin tafa asılacak.. 
adını bilmiyen, kendisini tanımıyan, 
maceralannı işitıniyen hemen he _ ve ihtiraslan uyanan hain biri mi - Sen nereden biliyorsun bunu? 

dolaşıyordu' - Tahmin edi'-·orum. Çü. nkü Mus-
men yok gibiydi. Bunun için, o içeri · " 

M d d k g · ·1 · d bl l tafayı asmazsanız, bugün Rüsteme 
düştüğü zaman -içeri düşmek katil- ura ın sa ı emıcı erın en r 

- Baş ambar üstünde dolaşan kim-ı :-- Kör. müsün? .İşte ... 
dir? Ikisi birden nrnbann ağzına koş-

- Nöbetçi alsa gerek.. tular .. başlannı içeriye sarkıtWar-
- Sakın Mustafayı kaçırmasınlar? lar .. 

Hele bir bak bakalım. Ve nöbetçi, korkak bir sesle, ağzını 
Gemici ya\•aş yavaş yürüdü.. ambara uzatarak bağırdı: 
Baş tarafa gitti.. - Mustafa dayı .. nerdesin? 
Ve nöbetçiye yaklaştı: Cevap alamadı.. 
- Uykun geldi galiba .. arkadaş? Bir daha bağırdı: 

Çok sallanıyorsun! - Uyuyor musun, Kara Mustafa? 
- Ne yapalım ... lnrk sekiz saattir Gemici güldü: 

ayaktayım. Güneş doğuncıya kadar - Şeytanlara mı bağınyorsun be? 
nöbet btkliyeceğim amma .. yarın da Ö çoktan gideceği yere varmış bile. 
akşama kadar uyuyacağım. Ve nöbetçinin •anından çekilerek 

Gemici ambar üstüne şöyle bir göz geminin arka gi.ivertcsine koştu .. 
attı: Murat Reise seslendi: 

k t k ld uzanan bu hain el, yarın size de uza-
ler, hırsızlar, kabadayı ve ilh ... ara- ap anın yanına so u u: 
sında kullanılan bir tabirdir. Mah _ - Ben Kara Mustafadan şüph€le- nır. - O ne .. ?! - Ben siz d"mcdim mi, aslanım? 

kum olup haps~ girmek manasına niyorum, dedi, onun adamlarından 
gelir- astığı astık, kestiği kestik gi- biri bu geceyi her halde boş geçirmi
den, istedikleri gibi at oynatan bir yccek .. 
kaç yüz birlik ve on beşlik müstak- - Boş geçirmeyip de ne yapacak? 

Murat Reis, gemici ile konuşur - - Ne var .. ? 
ken, baş ambarın üstünde bir göl- - Görmüyor musun be? Ambarın 

genin yürüdüğünü ııördü .• gemiciye nğzı açık .. 
sordu: -Ne dedin .. ambarın ağzı mı açık? mı? 

Kara Mustafa ka~mış işte ... 
Mur t Reis yerinden zıpladı: 

Ne diyorsun .. Must~fa kaçmış 

Bu gemi -V~nedikliler tarafırıd ıı 
insa edildiği için- baş ambarı çok~ 
nişti. 

Mcş'aleler yandı .. 

Ambarı araştırdılar. 

Kimseyi bulamadılar. . ·Jliıı 
Murat Reis ambar nöbetçıSl 

boynuna sarıldı: t~ .. 
- Bre köpek! Onun nereye 1'~ç·l' 

ğını sen bilirsin .. Haydi, çabul< sO) 

bakayım! 

Nöbetçi §aşırdı.. 

Çeneleri tutuldu~ tf' .. 

V 11 h . .. d" i te keııe - a a ı gorme ım.. ş 'il' ı...,t, 

N · · rn' .r ıı ı e ceza vcrırsenız razıyı · f s ıt 
görmedim .. Eğer görseydim, kB 

9 

koparırdım. 

Diye ceva.p verdi. "'ler·· 
Nöbetçivi adamakıllı do,•dU .• ~1' 

. d ı 5 ... 
Yere yatırdılar .. sırtına enı 

vurarak ı~kence yaptılar. 
Murat Reis: 1](11'1 

(Devamı 
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· Balkan· Deniz _. Harbini --~ / · , .~ 

~~ .. ' . Niçin ve Nasıl Kaybetİ,k?, ... 
- 25 -

Okuyucularla 
Baş basa 

Herkesten 
Ceza 

·ı • • Alınır mı? Yunan harp gemı erının ·ı •tt 1 t 1 Bir okuyucumuz şıınlan yazıyor: 
•• ' t • zmı e yapı an a yarış arı cE\'\·elki gün Körüden geçiyor .. 

S U r a ) 1 • 1 1 b•tt• dum. Taşradan yeni geldiği hal ve heyecan 1 nehce er e 1 ı . kıyafetinden belli olan bin·ata~daş, · , b J T.. k ·ı rine ihtiyarca bir ndamcağız, sarı çıvıle-Rıc ate aş ıyan ur gemı e rin haricinden geçmek üzere yürü-

k 1 b'lmek imkanını arıyorlar.. "Sülün,, adındaki at rakiple- dü. Bunu gör•~ bir momur, derhal Yeni tarzda so u a 1 • • • .J b k t müdahale ('tlİ. Jhtiyar köylu : 
f 1 f) 1 k 

. ld ~ d dü~man rını ger ıue ıra l - Yeni geldim İstanbula .. bir ş y- i F' k 1 Ad~ I Harbin iki saat devam eden bu sa - ro yo esmış o ugun an lt ev a a e 
ı h""sındn '"'skı" zırhlılar, toplarının ateş /filosu çabucak uzakla_ş_tı ve men,z ıl ·- -- - k lt den haberım yok, diyordu. Memur 

u "''" (A İzmit (Hususi) - Pazar günü Tay- ,larına mahsus olan bu oşuya n ı m"nzı·ıı·ne girecek surette düşmana harıcine cıktı. Bunun uzerıne ,,;e- f 
2000 

t ısrar edi.vordu. Adamcng~ıız: p d 
... • 1 ·ı '-'are meydanında Kocaeli mıntakası hayvan girdi. Mes:ı e mc re. B • Sokulamadllar. Ke

zalik mesafenin u- rof) sür'atini tekrar (20) mi e tezyı " ı 1 B · k k 1 ··ı. . r U ra 
• d Yıiksek Yarış ve Islah encümen; ta- lstanbuldan J'~ncrba ıçe ~'. t s~r - enı ara o• go urmeyın .. <•· ) zakltğından dolayı da amiralin iıare- ederek yeniden ateıe başla ı. rafından tertip •dHen at yarıslan klübünden Rıza Öcaltrın Sulunu hı· za .-erocek param da yok.. diy• yal· 

"' • b :r ıt yapıldı. Yarışların en eyecanlısı rinci, stan u c nn "' varmıya bn)adı. 
tl·nı· go··rnmiyorlardı. Amiral saat on Saat biri bes "e,..e ba~lıyan bu ateş h '" İ b ı ı Ncdı"mı'n C"ylıinı B LJ L D LJ M . 
ikiyi kırk geçe eski zırhlılara telsiz- ta muharebenin nihayetine kadar 2000 metre üzerindeki yarıştı. Bu ya- ikinci oldular. Birinciye 180, ikinciye Şavanı ha,.·ret yeni bir usul saye-. 
le c:u işareti verdi: devam etti ve bu müddet zarfında y "ld" Fnkat memur, aldığı kafi emir " " ıt d . rışa 6 hayvan girdi. arışlar ba~lar 55 lira vcrı ı. b b I sinde istıhznr e-dılen bu pudra, o kn-- Bize yakl~mak üzere mümkün (A verof} bzaan sancak, bazan. a ıs- başlomaz lstanbuldan getirilen Sü- ÜÇÜNCÜ KOŞU ( Haııdıka.p) : . m ucl l ncc, u vatandaşı aldı, kara- dar hafı fttr ki ha\ ada uçar. O derece 
olabilen son sür'ati veriniz! kele bordasından ateş etti. Bu esna· !ün adındaki hayvan rakiplerini 50 Dört ve daha yukarı yaştakı yerlı. kola götürdü. Ne!ice ne oldu, bil- incedir ki, yuzde gayri mor~ durur 

Fakat (Speçya) telsiz telgrallnı a- da ufukta provallllZdan biraz san • metre geçh·erdi ve bu mesafe ka • yarımkan Arap. ve haliskan Arap at miyorum. •• yuzıi inco bır güzellik tabaknsilc sağıya almış bulunduğundan bittabi cal;ta Bozcaada ve daha ileride pro· panmadan yanş Sülünün biıinciliği ve kısraklarına mahsus olan bu ya. Sarı çi\ ilerin n ye yaradığını he- kaplar. Hiç bır kimse sehhar r,ıizel • işareti alamadı. Çı.inkü birinci harp- vaya, doğru İmroz adası ve bunla~ın ile bitti. rışa beş hayvan girdi. Ankaradan E· jıı .. ını'z.ı"n tabı·ı· olmadığını ı"ddıa edc-
tc gemi da a ı mermıyı a rır a maz ikisinin arasın a a var v' BI.RI.NCİ KOŞU·. mı·n·ın "''nıu··sn birinci, Yalovadan ıı- '$ 

h 
"Ik · · t t d d ku•n•etıle s nüz bilmiyen vatandac:lardan da ce- ., 

d · u mez. Hemen bugı.in yeni ha\·alan · telsiz telgraf bozulorak işlemez bir Boğaza doğru gitmekte olan uşınan Kocaeli mıntakası dahilinde yetiş· dığın Can•ı !kine! oldular. Mesole za alınıyor mu?.. dırtlnıış Tokalon pudrasını tecrübe 
hale gelmişti. (Speçya) bu işarete ce· gemileri gözüküyordu. rnlş ,.0 doğmuş. üç yaşında, hiç yanş 2200 metre idi. Bİı'inci 200, ikincl 55 Bu \•atandaşın masum olduğu şu- ediniz. Evde '"eya yazılıanenizd bu· 
vap vermemekle beraber ahteş men· (Mecidiy•) ile muhripler çok uzak· kazonmamış yerli. yarımkan İngiliz lira aldı. radon belli idi ki momurun gözü ö- ıün gün çalı'1ııız. Yitzünüzd hic bir 
zili haıicinde bulunduğundan ihti • tan gidiyorlar ve bunların direklcrile erkek ve dişi taylara mahsus ol•n bu DÖRDÜNCÜ KOŞU: nünde, çivilerin haricinden geçmlye parlaklık oseı ı gözükmlyeccktir. Bit· 
mal telsizini tekrar yerine takmıştır. dumanlanndan b"§ka bir şeylerini koşuya 3 hayvan iştirak etH. Mesa- Dört ve daha yukarı yaşta ve SC· teşebbüs etmişti. Ona vaziyet! ihtar tün geco dans ediniz, tcninız daima 
ümidile işaret altı defa tekrar edil • görmek mümkün olmuyordu. f"si 1400 M. idi. 1fakatin Güzel Der- ne zarfında koşu kazanmamış yerli taze ,.,. SC\'1·m11· knlacaktır. Tenınize 
di. (Mes'udlye) diğer iki zır 1 

an ço beni birinci. Tcvfığin Borası ikinci, yarımkan lngillz at ve .~ısra larına cazip ,.e dl!\·amlı bır güzellık Hrmck hl d k " k etmek, anlatmak, bir daha yalnız çi- " 
Eski zırhlılar amiralin işaretini •· ileride gitmekle beraber bize karşı Horunun Sadası üçüncü oldular. mahsus olan bu koşuya uç kısrak ve vilcr içinden geçmesini tavsiye et • ıstiyors.ınız, yeni .havalandırılmı<> 

lamamakla beraber esasen sür'atleri- cndahtta devam ediyordu. DUşman Birinclyc 225, ikinciye 55, üçün • iki at girdi. Mesafe 2400 metre. mek d>ha makul değil midir?• Tokal on pudr. sını kullanınız. ~~~We~lı~akhnhfilikalma· ~milerlninbac~anndınmütcma- cüyevirmil~avcrildi. Kem~~pdan Çcl~inın Vclpfil ~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mı~lardı. Hattfı (Speçya) bir aralık diyen kesif dumanlar çıkıyordu. İKİNCİ KOŞU: birinci, Karacabeyd~n Fahrinin Mu-
sür'alini (16,5) mile kadar çıkarmış (Barbaros) ve (Turgut) bu duman- Dört ve daha yukarı yaştaki hiç radı ikinci oldu. Birinciye 245, ikin· 
\C bunu yarım saat muhafaza et- Iardnn manda yangından mütevellit koşu kazanmamış yerli, yarımkan ciye 55 lira verildi. 
bilmisti. (İpsara) ya gelince sür'at diğer dumanlar arasında kalıyor ve Arap ve haliskan Arap at ve kısrak-

Mekteblere tahsile gelecek talebelerin 

cihc:tile daha iyi vaziyette idi. Llıkin bu duman bulutları arasından da • • 
lınttı harbin üçüncü gemisi olmak (Averof} un yaptığı isabetlerin hasıl • • • 
doadlyısile süı'atini diğ<!I' iki gemiye eylediği infilaklara oit ziyalar gözü- 100 METR~0rı:~~~y TASDİK Nml•Zii 

SiPAHi Yatak, yorgan,çarşaf ,battaniye, 
örtü, havlu, burnuz, çamaşır ve 

ııı. .• ...,,~y her türlü meldeb eşyaları 
uy unnak mecburiyetinde bulunu • küyordu. 

d Geçenlerde Paris Üniversiteler o-yor u. Saat biri elli geçe dı.işman gcmılcri 
B. (ll"d ) b k 1 lirnpiyatlarmda yüz metrede l'eni ırnz sonra ı ra ir itaret ·a - ı"skele baş omuzluğumuz istikame • k b ·· • tl bir rekor kırıldığını yazmıştık. O gün dırara u sur a c SC) re devam ede- tı"nde iken (Barbaros) fle (Turgut) 

~· · b'ld" d" b ·· · şiddetli bir rüzgar olduğu için Bey-miyecegmı ı ır ı ve unun uzcrıne ara~ındn ic:aretle muhabere edildiği 

mağazalarımızda . mevcuddur. 
Sultanhamnm 4 • Beyoğlu 376 Tel: 20625 

BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ 
•eski zırhlı fırkasının sür'ati (Hidra) ~ nelmilel FederasYon Ben Johnson'uıı 
nın sür'ntinc göre tnazim olundu. Bu görüldü ve bunun iizcrine Barbaros bu rekorunu tasdik etmemiştir. Yüksek Mühendis Me te i 

. k d. t 1 .. t 1 kclcye do-rru büJük bn daire rcs- 8~ asketbol g milerın en ı op arına gorc a e~ .. .. 

menzilıne girebilmeleri için tek bir n:ı~crek d?ndu ve :Turgut~ ~n ~e~ Üniversiteler olimpiyatlarında bu
) ol \•ardı; o du düşmanın ric'atc baş- rısıne gcçt_~· {A\ e~o > un a eşı aJ nı gün yapılacağını yazdığımız basket
ludığını \'e kcndılerinin de (Averof) a şiddetle mutemadıym devam edıyor bol maçlarının son final müsabaka • 
y ti cmi) ec(klcrini görür görmez ve gemi saatte (18) mıl sür'atle Her· 1arı da yapıldı Geçen sene Berlin o
derhnl bir hattı müstakim üzerinde yordu. limpiyatlarında bizim basketbol mil
Çanakkale Boğazına yol vermekti. Düşman Bozca dayı bordnladığı u takımımızı yenen Mısır takımı, Pa
Çünkü düşman gemileri ric'nte baş- zaman (Turgut) da fışıkar bir mıl ris olimpiyadında Fransız milli ta
l...dıkları zaman doğrudan doğruya görüldti. Fakat süratinde bir ttbed· kımılc karşılaşmışlardır. Neticede 
~oğaz ağzına yol vermemişler ve Bo- dül hüsıl olmdaı. Tam bu sırnda Fransızlar, Mısırlıları (45-27), (21-23) 
ııaz agzma yol vermek için yarım sa- ı (ıur d ) t b 1 p t 

1 
yenerek finale kalmışlardır. t • k" · · 1 · u1on ros a u unan an rr:- mu l· • 

Sallnalma Komisyonundan : 
Mektebin 937 mnll senesi sonuna kadar ihtiyacı olan (41700) kilo 

ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. Jlk teminatı (344,05} lira ve mu. 

bnmrnen bedeli (11) kuruştur. Eksiltmasi lS.9-1937 Çarşamba gunü 
saat (14) de yapılacaktır. 

Şartnamt:sini görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin 

belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep bf n:ısı dahilindeki kom is. 
yona müracaatları ilan olunur. (5581) 

a \ a ıt g ç.ırmış crdır. . . . . Bu maça ge""'n sene Berlinrl:? bizı · .. r1bı tarafından amırale hıtabı:>n aş<ı- ~-
Fak .. t bır kcr? .du man e ki zırhlı- 'ğıdaki mustaccl telgraf \'Crıldi: yenen Mısır milli takımı şöyle çık • 

Jarm top m nzılmden beş, altı mil . . . • mıştır: 
dış rı çıktıktan ve 13, 14 mil ile do - - Ş~phdı bır g mı Mondrosa dog- Yanı· Rı"ad Abdnl Moncim Ham· 

<> ru gc1ıyor 1 
• • " ' ' 

rudan doğruya Boğnza seyre başla- -.. . • . . dl Mustafn, Abdel, Suphi, İhsan, 
dıktan sonrn c ki zırhlılann sür'at- Bu ~p~el~Jcm_ıd du) tn k n grr~ı : S~phid('n ibarettir. 
lcrini 15, lG mile çıkarabildiklerini ise mk~t aç~· k""amd 

1
• ıycd . cuvc:ıhz r.u Bugün y&pılacak olan diğer karşı-. k d"" olaca .ı. un u ıger şman :ırp 

fnrzetsck bılc nrtı uşmann so • .1 . h • .. .. . z. .. . la§molar t:unlardır: 
Ç · kü" bu takd" d gemı erının epsı goz1Jmu un '>nUn· F kulnmazlnrdı. un . . . . ı: e d b 1 1 d Bunun Uzerıne r nsa - Polonya (erkekler), Po-

düşmana yaklaşmak ıçın ıkı Bognz c. u unuyor ar ı. h b" lurıya • Lctonya (Kadınlar). 
istihkumlarının ateş mıntakası dahi· ~mıra~ der~al (Leon) mu .rı ıne)şu Yvrupa ilk maçları 
· · · 1 kt ışaretı vcrdı: (Devamı ı.·ar lıne gırıruş bu unaca ı. Geç nlerde Fransada başladığını 

Bununla beraber eski zırhlılar da- D - H 
0 
R N J y zdığımız lik maçları nıhay_et Ma. 

ha fazla sokulsular diye amiral (A- ,~ r. H o R _... Ccrı ... tanda, Çckoslovakyad:ı, Ingilte· 
verof) un sür'atini (12) mile indirdi. E. . " " E . d h rede d" başlamıştır. Halbuki bizde . . . _ mınonu czancsı yanın a as- - . . • (Sfendonı) rehber gem ısı olmak u- t 1 k b 1 d 1 1• '2·1131 ıse evvelce de soylE-dıgırtuz gıbl an· • n arını a u e er. e • 't 

zere dört küçük muhribimiz iskele cak tcşrınisanlde başlıyabılıy~r. 
kız omuzluğunda seyre devam edi- ı ........ " ................. ı lfalbuki daha evvelden başlıyabi· 
sor1ardı. ı Göz Hekimi ı ıır. 

Yeni vaziyetimize en yakın düş - ı ı fı.1.:ıcarist.ında V" Çeko~fovakyada 
man gemisi cTurguh idi ve evvelce ı Dr. Şükrü Ertan ı y pılan lık maçl·nnın neticelerıni 
buna hiç ateş edilmemişti. Bu defa t Cağnloğlu Nuruosmaniye cad. S ynzıyoruz: 
mermiler cTurgut:. n isabet etmiye ı Cağaloğlu No. 30 (Eannesi ı l\1acaristanda: 
ve iniilüktan mütevellit yangınlar ı ~·anında) Telefon. 22566 ı Budnfok . Szegcd: 2-1. 
:hnsıl cylemiye başladı. Fnkat (Avc- ı ...... .o .............. ~ .. ı Uıp l - Nemzetti: 7-3. 

==== 

No: 
6 

- Korkuyor musıJn•J:: dedi, 11eden? 
Enkarnnsyon cevap vermedi. Yeni 

bir su3l sordu: 

- Sizce, bir adam, ne gibi şart • 
larla denize düşebilir? 

Tam bu esnada, odada hafil bir 
çitırlı du) uldu, ve bir ses, arkala • 
rından cevap Yerdi: 

- McselU cinayet mnksadile ta
:ırruza uğrarsa .•• 

üç adım geri çekıldi ve Senler arka· 
daşının yüzünü görebiliyordu. Bu 
ne değışıklıkti, yarabbi! 

neceğinı zannctmiştı. Fakat aldanı· 
yordt1. Gcrnıko. salonun ortasında, 

gözlcrı meçhul bir noktyaa dıkıli, ka
fasını omuzlarının arasına büzmüş, 
öylece, dımdık duruyordu. 

Enknrnasyon biraz daha bekledi. 
G rnıko"nun ayni hareketsizliği mu
hafaza ettığini görünce ona doğru 
yürüdü. Ellerini omuzuna koydu, yü
zünü ona uzattı. Gerniko hiç. bir şe· 
yin farkında değılmiş ve bir heykel-
m~ gibi durmaktn devam ediyordu. 
Sen ter bu cnn sıkıcı halin önüne geç
mek maksadıle sordu: 

- Nereden girdın içeri? 
Gernıko ba~ını çe\•irrncdcn cevap 

veraı: 

- Kapıdan. Kapıları iyi kapsını • 
yorsun. 

- Peki amma kapıcı .• 
- Yerinde değildi. 

Günırük Muhafaza G 
lstanbul Satlnalma 
Eşyanın cinsi Miktarı Tasınlanan 

Tutan 
L. K. 

nel Komutanhğı 
omisyonundan: 

llk Te- Eksiltmenin 
mi nah 

L K. 
Nev'i Tarihi Günü Sa:ıti - -Kaptanlar için yazık elbise 

"Takım,, 92 
Mürettebat ve sandalcılar 

Geçenlerde uaptlan gan$larda 5000 
metre }apo11 f'ekorunu kıran 

için lacivert elbise 2672 90 201 00 pazarlık 7.9.937 Salı 11 
"Takım., 192 

JOKOHOMO 

Mürettebat için iş elbisesi 
"Takım,. 

Kaptanlar ıçin Vıdnla 
Fotin "Çifln 

65 

92, 386 40 30 00 " il ,, 15de 
Hungarin • Ferencvııros: 3-3. 
Fhoebüs - Bocskay: 4-1. 
Szarketokı - Toerekoves: 6-J. 
Budai - E T. O.: 3-0. 

I Mürettebat ve snnualcıl:ır I 
için fotin "Çift,, l 92 1666 27,5 l 26 00 ., 

Deni;: Eratı için Fotin,, çift. 198 " " 15,30 
Çel:osLoual(yada: 
Vıctorıa Zızkov - V. Pilsen: 0-0. 
S C. Pılscn - Prestejov: 2-0. 
Sparta - Slavıa: 2-1. 

Çeko~Jovakyad senenin en heye-
canlı maçını Slavya ve Sparta yap -
mı~lar neticede Sparta takımı çok 
hiıkim bir oyundan sonra 2-1 galip 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın hizalarında gösterilen günlerde pazar· 
lıkları yapılacıtktır. 

2 - Şartname \'e evsaf Komisyondadır. 

3 - isteklilerin ilk teminat olarak vezne makbuılariyle veya banka

mcktuplariyle birlikte o gün Galatnda e~ki hhaUH gümrükü binasın
daki Komutanlık Satınalınıı Komisyonuna gelmeleri. "5408,, 

sini kucaklamış olı:ın Enkarnasyon'u hali, yalnız fırtınanın tcsırile olnmaz· şinde de biı sürü esrarengiz km·\·et-
itti ve gidip bir koltuğa çöktü. dı. Her halde başka sebepler de vardı. ler olan bir adama benziyorsun. 

- Fırtına olacak galiba.. Sentcr arkadaşın bu halinde, bir ta- - Sus .. daha fazla SÖ) leme bile-
Dcdi ve kendi kendine imiş gıbi kırn smıllerlc rnhı:ıtsız etmek istemi- mezsin ... 

mırıldandı: yordu. Fakat Enkarnasyonun muz - - BiJrnck ıstiyorum. Sö) le. 
- Fırtınaya ashı tahammül ede • tarip siıkütu k, r ısında daha fazla - O hald .... 

mem... susamadı \'e: Gcrniko tcreddut etti. Enk rnas-
Enkarnasyon iri gözlerile Scnter'e - G rniko ! yon'a, yardım i ·tcyen bir bakı .a 

baktı. Sentcr, genç kadının bakışla- Dedi. Gerniko ona ba~tı. Senler, baktı \'e boguk bir sesle: 
rından, neye uğradığını şaşırmış ol- devam cttı: - Ben, dedi, mahkumum ..• 
duğunu anlıyordu. Bu karşısındaki, - Namot nasıl öldı.i - Ne? Mahkumu mu? Neye mah-
harap yüzlü, esrarengiz bir hastalı- - Denize attılar. kum. 
ğın pençesinde ezilmiş olan adamı Sentcr titredi: - Ölüme. 
genç kadın tanıyamıyordu. Ona ,·ak- - Ne diyorsun? Bun:ı imkan mı Scnt r, yerinden sıçradı. }in) kır-
tilc •Seni kraliçe yapacağım .. diyen \'ar? Kim attı? Olamaz! dı : 
adı:ım o muydu? Gerniko başını eğdi. Titriyordu: - Deli misin? Yoksn sarhoş mu-

Uzaktan, derinlerden bir gök gü- - Öyle1 dedi, denize attılar .• öl • sun?. Anlat bakalım. Yoksa .... 
rüllüsü duyuldu. dürdüler. Müthiş bir gök gürültüsü Scnter"in 

Gcrniko yerinden sıçradı. Keke • Senler, koltuğunu nrkndaşınm ya- sözünü J,c-stf. 

Icdi : nına çekti, elini eline aldı : Gernıko, ellerini kıvırnrak ileri 

FIRTINA 
Gcrniko genç k:ıdını kollarına al

mış, sıkıyor ve mırıldanıyordu: 
-Canım. 

Vaktile sakin, kendine hakim ola· 
rak tanıdığı Gerniko'nun yüzünde 
şimdi, bir sürü tikler peyda olmuştu. 
Gözleri dalgın, bi!:k bir mana 
ıfade cdıyordu. Saçı, sakalı biribirl· 

ne karışrnıştı Kravatı bir yana ç&r· 
pılmıştı. Elinin birile ceketinin düğ· 
meslne asılmıştı ve bu eli t!trjyordu. - Yayan mı geldin? Sesinde müthiş bir korku vardı. 

- Hayır otomobille. Şimdi Senter de hı:ıtırlıyordu. Ne 

F t F t r - Nen var canım? Allnh aşkına uzattı ve ini di: - ır ına... ır ına ... 

söyle. - Ah bu f rtma.. yarabbi.. • ,.e 

:Fakat derhal onu bıraktı, koştu, 
Scnter ile kucaklaştılar. Sonra, iki 

Bu değişikliği Enkarnasyon da fark 
etmişti rGerniko'nun kollarından ka· 

çar gıbi ondan ııynhşına hoyret et· 
mişti Onun gidip Srntcr'lc kucak • 

h'ştıktan sonra tekrar kcndme dö· 

- Otomobil güriıltiısü falan duy- Allühtan, ne de şeytandan korkusu 
meıdık. olrn Gerniko, eskiden de, bfr §İm • 

- Otomobili sokağın ko esinde ı;ek gordti mü, müthiş sinirknir vo 
durdurdum. J fırtına devam ettiği müddetçe, altüst 
Gcrnıko, ikinci defa olar~k, ker.ci· olurdu. Buna rağmen, şu dakikadaki 

Gerniko bir fısıltı halinde ccvnp müthis! Ne ınuthi ! kurtar beni! 

verdi : Scnteı· ile Enkurnasyon bakıştılar. 
- Fırtınadan korkuyorum. Geı niko'nun • ,.d ti, onları biribirin· 
- Çocuk musun? Fırtına insanı den ayıraca<rıı1 , biribirine yaklaştı· 

bu hale koytıbilir mi? Bir hnline bak nyordu. İkisi de derin bir inkisara 
!yavrum .. sen daha ziyade, kaçan, pe- .. (Devamı var) 



Sıhhat ve güzellik --~Şark Malt Hulisası..;.. 
iştah ve kuvvet ıçın en 

birinci ilaçtır 

Çocuklar1n di,ıerlnin kolayca çıkmasına, 1 
kemiklerinin kuvvetlenmesine, çoc11k 

emziren annelerin sUtUnUn ço· 
ğalmasına yardım eder. 1 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

· ! . K"cndi kend ine yağlama tesirin i PANORAMA lıaiz madeni cisimler imaline ait u
sul . hakkındak i ihtira için alınmış 

- 3 EytQI Cuma gUn-U•ılDEVREDİLEE!EK İHTİRA BERA!! 

S 
Bahçesinde olan 27 Ağustos 1935 t arih ve 2045 

gv lamvegüzeldişlere Bu mevsimin son numaralıihtira beratındaki h ukuk .., •• • . ı BÜYÜK SÜNNET hu kere başkasına devir veyahut 

Saglam ve guzel dışler de ı oüöüNü ı ~;;~iii 1~~11~/~~i~~~k~~no~~:~au~~:~ 
RAD y OLi ·ııe tem·ın ed·ı··ır 1 Çl~~~eş'i~~~E;~~rASI 1 ~~i;e~51~~~~ ~:~:ta~=!~~:~ ~:~~~~i 

1 1 Ayrıcc. büyük sürprizler kat 1-4 numaralara müracaat eyle-

DişJ erİnİze çok dikkat ediniz. -- Tel: 41065 --- meleri ilan olunur. 

Bazan en üstad doktorların bile sebeb ve men
şeini bulamadıkJan bir hastalığın, diş iltihabın

dan ileri geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Günde üç defa dişlerinizi fırçalayarak d!~a 

a1dhd eyisinı.ve ... 

----- -

~PASLANMAZ -< 

~ 0 fm0 ooO ~ 
~ ~· >- ANKARA ~ 

IHAN8Ul- BEYoÖLU 

ve 
HASAN 

Bıça 
TIR A 
ları 

ş 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tecıadüf edilemiyecek der~ 
cede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan Traş Bıçakları yeai vo 
kat'iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan 
Traş makinclerile birlikte Hasan Trdş Bıçaklan Traş olduktan sonrs 
kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa .hacet yoktur. Ve bu Traş Bıçağı 
hiç bo1ulma mak şartile gayet kolaylıkla ve huıuru neşe içinde )' üı 
defa Traş eder. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI •na devır veyahut mevkii fi ile konmak Dünyanın hiç bir traş bıcilğında bu meziyet yoktur. Ve buna aocalc 
ı Hasan traş bıcağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 

cKendi kendine pişen elektrod - ı cın icara verılmesi teklı f edilmekt~ 1 adedi 6110 adedi 50 kuruştur. Ha,an Traş sabunu • Hasan Traş kren1İ 
lar için e lcktrod kütlesi> hakkındaki c.l ınakla bu hususta fazla malumqt •• e . Hasan traş pudrası. H 2 san traş kolonyası da çok zevk ve neşe 
icat için alınmış olan 2 Eyhil 1929 ta· <:dınmek istiycn lerın Gala tada Aslan .. y l '\eren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. 

~~~~~~~~~~~P~OKit~R~·~P~I.~~!!~§§~~~~~~~~ · · ~ r ih ve 1261 numaralı ihtıra beratının / han 5 ınc ı ktt t 1-4 numaralara müra- ;: ~ı.o~ aı.,.GE 1 
ı," h=ti~va~et~ti~ğ~i ~hu~k~·u~k~b~q~k~·c~rc~b~aş~k~as~ı-~c~·<.~aL~e~y~le~m~e~le~·r~i ~ila~· n~o~l~u~nu~r~. ~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~, i 1 İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 

BAS U DA N YAL N 1 Z H EDEN SA Cibali Kutu Fabrikasında gerek hAlen mevcııt ve gerekse Ma) 15 

938 gayesine kadar toplanacağı tahmin olunan 30-40 bin kilo balya 
kapakları 3-9-937 tarihine rastlıyan Cuına günü saat 10 da pazarlıkla 

fle ameliyatsıı l:urtulursunuı.. Basur memelerini söndürür. mahveder, kanı, a~rıyı derhal keser. 

.... 

EVRO AL • 
1 P NTIYA c 

Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA • 
ÇA PiMANOL E 

O~ütrr.eklen gelen arka s"'ncılannı, siyatik, bel ı·e diz ağrıları:u derhal geçirir, vücudu kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare l uhır~unuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlı yanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız İ!mine dikkııt. 

• 

~ilrkige /r;) J)wmıı 

- ... ,,,., ~ 

iş Bankası as ari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
enede kura ile 20,000 lira. mükafat dağıtma tadır. 

1937 sonuna kadar. keşide. tarit,leri : EylOI, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 

utılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini iÖrmek üzere hergün ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabatnştıı 
levazım ve Mubayaat şubesi Müdürlüğündeki satış Komisyonuna 

gelmeleri ilan olunur. "5413,, 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

teda 
.. 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arngındııki kaşıntılar. 

dolama, meme iltih ·ıbı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıra~ 

yarala~ı, trgen!ikler, kolluk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin b i r surette temin edeJ 

1 Şark ispençiyari Llboratuvar1, ISTAt.BUL 
j! Hl ı E&W 5 

J 

fF 
Türk Hava Kurumu 

1 y su 
5 inci keşide 11 - Eylül - 937 dedir. 
Büyük 
ikramiye: liradır. 

Buıtdan başkt!: 15.000, 12.000, 

1 
l 0.000 irahk ikraıniyelerle 
(20.000, ve 10. ) lirahk iki 

adet m ·ikafat vardır. 

l.Ji kat: 
Bilet alan herkes 7 .. Eylül - 931 

günü akşamına kadar biletini de .. 
ği tirmiş bulunmal_ıdır • 

. Bu tari . en sonra bil.et üzerin :· l1l 
ın:;~akke sakıt o ur. ~ 

••••••• ••••• .. ._. .... 0 • 1 Sa1ıip ve Baş .l\1u1ıarriri. 
~ Zühre \"i \e cild lıastalıkl :ı rı :

1 
Et 1 t BENiCE • •• em zze .ı 

~ . o 1 . dtı'I" ı: g Dr. a yrI mer ı Neşriyat ve Ya~ı işlcrı Mıı 
: Öğleden sonre Beyoğl u Agac'lmi ı ı 1, S. ADAM / 
: karşı sında No. 313 Tc.eton: ~ ----- --------· 
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