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AÇIK 
SÖZ En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 
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[Akdeniz konf~ransının netireleril Habeş ilhakı D~nya musevilerden 
• kurtulduktan sonra .. 

kabul edecek ceıaı Bu gün, cihan harbinden 
sonra ilk defa Almanganın 

kuvveti gösteri/ecel< 

Marsilya, 12 (Hususi) - Alınan 

mal(ımata göre İspanyol asilerinin e
linde elyevm 4 denizaltı gemisi var
dır. Bunlar yepyeni ve İtalyan , ya
hut Alman modelindedir. Bunları İs

panyollau kimin verdiği malıim de· 
ğildir. Bununla beraber tahtelbahir

lerin mürettebatı , hatta süvarile ri 
bile İspanyol olmadığı halde ariyet 

gıbi duran markaları ve bayrakları 
İspanyol asilerinin işaretini ihtiva 
etmektedir. 

~Ob Malaga limanında duran bu tah-
e r l a telbahirleııtn Akdeniz itilatından 

h S~alc r V e B orMf"it'' sonra mısıl~ faaliyette bulunacakları ~oı.. r'l:Vlk .., • · .... ~ 
eıbi ;er 'rayJor • ~d ~ • • ~n!a.§ılamaz. Bilinen bir şey varsa 

1rıeına111 b\ e Barbara Stan Jk ~o ga itiliıfı imzalıyan devletlerin bu n azı ·· ı . •, ~· • ·t " 
( f)euan ~u.ze lerı var,~~ .-t.·t.rhtelbxhh:i kolayca kontrol ede -

ıı 2 ıııci salıifedt) ·.ı nikcekleri ve üssü bahrilerinden ay-. ., .. ~•·-"-.. 
> ·. ,fi ı1:-~·, ~-

• 

miştir. Bir bomba, kaptan mevkiin

de patlamıştır. Ancak yaralanan yok-

tur. 

Dün mülteciler bir trene bindiril-

G eneral Fran ko son defe· 
ald ı<;ı ı Santa nder şehrine 

omuz üstünde g ird i .. 

rılır ayrılmaz takiplerine koyularak 

yola getirccekleridir . 

Gardenbarda garsonluk eden Ce
lal, iki gün evvel Zincirlikuyuda bir 
hendeğin içinde yaralı olarak bu • 
lunmu_ş, hastaneye kaldırılmıştı. Ya
ralı Celalin düştüğü yerin birazcık 
ilerisinde bir de kırılmış bisiklet bu
lunmuş ve her akşam Gardenbar -
dan çıktıktan sonra bisikletle Şişli- . 
e likör fabrikası civnrında evine 
döndüğü tesbit edilince yine evine 

(Devamı 2 inci sahifede) 
"""tt111111uuutnuın1111111Munıu•tt1111u11111ıuıııuınuıı111n1W 

Dünkü Paris 
Suikasdı A lmon askeıerl h a reket 

sırasında 

Bu meçhul geminin ankazından 
kime ait olduğu arılaşılacak 

\ Yuzısr 2 inci sugfamt-etıaJ 

1 

Ç in lilerin harpte kullandık· 
ları bu pa ıaıardan ik is i 

Japon ların e line 
geçtikten sonra 

P aris, 13 (Hususi) - Son alman 
malumata göre Alman hükumeti Çin 
ve Japon hükumetleri nezdinde iki 
tarafı uzlaştıracak bir teklifte bu -
lunmuştur. Bu sulh teşebbüsüne ne 
Tokyo, ne de Nankin cevap verme
miştir. Hcırbin olanca şiddetile de • 
vamı te§ebbüsün akinı kaldığını gös
teriyor. 

BÜYüK BiR MUHAREBE DAHA 
BAŞLADI 

Gazetemizdeki resimleri 
takip ediniz 

Gazetemizde gelecekPerşembeye kada 
çakacak resimlerin gözlerini tanıyınız 1 

izah ediyoruz: 
Son Telgraf her gün, hemen her say fasında yerli veya ecnebi bir çok 
kimsenin resmini koyuyor. 

GELECEK PERŞEMBEYE KADAR, GAZETEMiZDE ÇIKACAK 
EŞHAS RESiMLERİNİ -YAHUT BlR !iAFTALIK GAZETELERi- SAK
LAYINIZ. 

BU PERŞEMBE, GAZETEMİZDE DÖRT ÇİFT GÖZ RESMİ BULA
CAKSINIZ VE SİZE SORACAGIZ: 

Bu S?"Özler bir hafta içinde gazetemizde 
çıkan resİlnle-rden kimlere aittir '? 

Şanghay, 13 (A.A.) - Central 
News Ajansının Taiyuan 'dan öğren
diğine göre Tatoung yakininde bir 
muharebe başlamıştır. Bir Çin tabu· 
ru imha edilmiştir. Ancak Çinlile -
rin takviye kıtaatı, mevzilerini mu
hafaaz etmektedirler. İki tarafın za
yi<ıtı iki bin maktul ve mecruhtan 
ibarettir. 

Bu sual de bir haf~ sürecek, öbür hafta sonunda cevapların sonu
! nu alacağız. (2 nci sayfaya bakınız). 

1 ------------------
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· 2 - S O N T E L G R A P - 13 EylQI 1937 

ijn aliıle18İ S~yit Rı.za Nörenberg kongresin~ 
= Dun teslım Dünya Y ahudileırden :~;:.0~~~:-~ti:!~:nds 

Bir adamın başından Üç kaza oldu k t ld kt Sinyor Musolini'nin Alınrinyıır3 . ur u u an sonra doğru cyahate çıkması için dahn.'a-
geçtı, -'akat l stanbulda olsaydı .•• El - . d h f k kit var... Fakat bu olacak hadise şıf.l" 

J ~ ~ diden Avrupa matbuatı için ~ok e • 
-·- b azız e mu Q• za er tamam anaca hemmiyet verilen bir gün ınescJE 

B ır Amerikalının başına, çok bağlıyorkr ve kafalarına acayip ir k d •t k · · k r· 
oldu. Almanlar, gelecek misafırı ..,. tuhaf bir tesadüf eseri olnrnk şekil veriyorlarmış. eme e l ece - . yııt 

k d ık 1 ı 1 l şılamak için muhteşem merasi111 
1 birbiri arkası sıra, üç kaza bir- Ve garibi şu i, e ı ·an ı ar, a a- • Ç k ••h • (Birinci sayfadan devam) ycnnl sosyalistlerin eski reisleri olan an 

den gelmiş. cakları kızların d<.>ğerıni bu tuvalet- fır. 0 mu lm Nürnberg şehri ve Nürnberge Vilhelm Gustioff namına yapılan mıya hazırlanadursunlar, Ront k 
siyasi mehafiJi, öyle görünüyor Kolunu bir arı sokan Bravn ismin- te göstcrdıkleri incelikle (!) ölçü- •

1 
b [ d yakın olan bütün istasyonlar bay - köpriinün açılış re.:ımi yapılmıştır. d retf' 

k b 11 d 1 · · 1 N d · ? n~ b l şaatta U Un U B k"" - l l'kt - l bu seyahat etrafında azami e -r. de i . u zav. a ı n nm, ısırı .. rın .. yenn. ı yor armış. e enır. •. un ya u.. raklar, gamalı haçlar ve çiçeklerle u ooruye ası an p a a şu cum e . italr 
d b F k t h h ld S 1 ah t 1 ·d V"lh 1 G t· ff 30 189501 de scssız da\Tanıyor. Yalnız te avıye gıderkcn, yolda, onune ıı· a a er n e, u tan me ca- Tuncelinde saf halkı silahlı mu _ donatılmıştır. yazı ıy ı: c ı e m us ıo - . . edefC 
l k k d. · · ·· k ·· ·· d f k te ·ı · 4 b t 1936 b' . t f d gazetelerı ncşrıyntta devam eli yı an ~ı mış, en .. ısın. ı ısırmış. mıı apısı onun e, u a psı erın- halefcte teşvik eden sergerde Seyit Niırnbergi dolduran bir milyon - şu a ır musevı aı:n ın an . . . ken . 

Ad - h 'd k" ı d ld d kl k .. 1 . - .. 1 .. ı·· bu seyahatın ehcmmiyetını, amcagız bunun uzerme emen l: •
1 mısır arı, 0 ur u arı upa- Rıza, inkılap icaplarının ~·ürümektc nüfusu şehirde barındıracak yer bu- 0 auru muş ur.-. ı · ·1 li t d · · de 11 • 

k • ı hl b'l ı k cı .; N '· b li . St b .. erme verı en ta ma aıresın • bir ata binerek doktora . oşm_ us .. 1 ıar n, seyya ara ı e asıntı ı e en, bulunduğu Tüncelinde artık yaka- lunamamıştır. Mevcut oteller ihti- um erg va sı rasser u mu -
1 

kl b" . k a· 
1 T d k k d · .. d k ı kl d"l · k d l b tl . d tt' ~. t kt b" k atma a ıtırememe te ır er. nm •. o torun . ·a~ısın an ıç:rı r,ı- pejmur e ·ı ı ı ı encı a ın ar ve }anacağını anlamış ,.e dün akşam iki yaca kifayet etmediğinden şehrin ııasc e c ıra e ıgı nu u a ır ço tt 

1 1 
.. b . te ştı 

recegı sırad:ı, bır kopek, bac:ıgından onların etrafında dolnşan çıplak a aveneslle birlikte Erzincandn hüku- haricinde kamplar kurulmuştur. Se- .~iklere çoculdarını buraya getirme- ayan ara gore u zıyare e'" 
1S1rmış. Olur a.. yaklı, yırtık iistlü çocuklarından, lmetimize teslin1 olmuştur. lcrini tavsiye ettikten sonra demis- mana verilmek isteniyor: Herd şğ~· 

h·tı b' t d t kil t . ıfirler ve bir çok hükumet adamları tı"t· kı".· • jdcn evvel İtıılyanın kuvvetli ol u ıs 
:Fakat, bize öyle geliyor ki, dokto- mu ı e tam ır eza eş e mı - ı Erzincan valisi, Tunceli şekaveti- I btasyonda yataklı vagonlar içinde s 

b" d d l d ı Çocuklarınız, Musevi rniUetinin a- ı nu göstermek lazım. Geçen Mayı run karŞlsına, :_ıç yarayı ır en te a- yor ar ır. nin ele başısı olan Seyit Rızanın ar-
1 
oturmaktadırlar. Alman Milli Müdafaa Nazırı Mare-

. ıt· k ecburı·yC'tı"le çıkan b * k k" k ı u zizlerine deg~il, bilakis Musevilerin vı e ırme m u tı ta ıpten urtu amıyacagını an- ı Adolf Hitler, siyah üniformasını J1l 
adam, cgcr o gün, Suıtanahm{!t ca- Çingeneler de lıyarak kendisine teslim olduğunu öldürdükleri kimselere dua etsin - şal Blumberg İtalyaya geldiği zıı 

k' k 1 lgi~diği halde Nürnberge geldiği za - ler. Bilhassa hataya düşmekten sa- bunu mane,·ralarile göstermek ist miinin önünde ı at estaneleri ağaç- medeni e,iyor telgrafla derhal Dahiliye Vekaleti- man şehrin sokaklarını dolduran bir 
ları altından geçseydi, muhakkak o- ne \•e Do'"rdu""ncu- Umumi Mu""fettı'c: • f d Ik kınınız. Musevi yılanı diyor ki: ~Bu- diler. Fakat ayni zamanda İtalya ı. 

-s milyon kişi tara ın an a ·ışlarln kar- /'.'' 
rada, sabahtan akşama kadar eksik Okudunuz mu?.. Çingeneler d'e liğe bildirmiştir. 1 N b tün insanlnr müsavidir.• Ben buna Almanyanın birleşmiş olmakla . 

l b . .. .. v • 1 1 ı Ş d.. k şı anmış, ürn erg semasında dört .. 1 ı..-ı d . S rupada ne mu .. hı"m bı"r kU"\•et ce~he o mıyan ı~ ~~ çocu~~n, ag:ç ara, medeni oluyor armış... u unya ço . Seyit Rıza, yaptıklarının hesabını jyiiz tayyare uçurulmuştur. .şu soz e mukaU\: e e erım. c: crnpa • ı-' 
at kestanesı duşurmek ıçın attıgı tnş- garip vallahi. El'azizdc ağır ceza mahkemesinde Nürnbergde yapılan nümayişlere hata. Bu söz doğru değildir. Çı.inkü si vücude getirdiklerjni de dünyııY 
lara, yahut ta, taşlıırm düşürdüg-ü Eskiden, serseri bir halde eşekle- vereceg"i için kendisi vakında El"azize Allah tabiatta müsa,·atsızlıklar ya - anlatmak lazım ki şimdi Alman cıe-

tl 1 .; ve teznhürata ckomünizme aleyh - ıJ • 
kestanelere hedef olurdu. rine, bulabilirlerse a arınn eşya a- gönderilecektir. 1 . ratmıştır. niz(_)kara ve hava kuvvetlerinin t * rını, çadırlarını yüklerler, gezerler- ETZincanda verdiği ilk ifadede 1 tar. sergisinin açı masıle başlanmış- Strasser sonunda cZafer ancak mumi harpten beri ilk defa yapııııcı: 

ken ~imdi, otomobillerin içinde '-'a- ı tı.r. Bu serginin a. çılış m. erasiminde dünya muscvilerden kurtulduguw za-K d tu ala :w " Tunçelinde giriştiği maceranın iç b k t kl t d ı · h müşterek manevralarile ve Sin' 8 ın V • şamıya başlamıştır. Bir yerden bir k ır .ço. nu u a~ ıra e ı :ııış v~ er rnan tamamlanmış olacnktlr.• cüm - ıı· 
tinde incelik! . . 1 yüzü hakkında çok dik ate şayan vesıle ıle Muscvıler nleyhmde bır çok lesı"le nutkunu bı"t; .. m·ıştı"r. Musolini'nin Her Hitler'e iadei 

yere göç etmek icap ettı mı, eşya a- şeyler söylemiş, tutmak istedig·i ay- .... ·ı R B ı· ·ı rinıı sözler söylenmiştir. Bu nutuklara yaretı e oma - er ın mı ıvc _ı-
Amerika, dünyanın en garip mem- rını otomobile yüklüyorlar, gidecek- kırı yolun çıkmaz ve fena bir yol ol- Bugün Alman ordusu büyük ma - kudret ve mehabeti tanıttırıJ?JlW 

leketl. sanılır. Halbukı", du''nyada,·ne l . h k t d' 1 göre bolşevizm asla Rusların eseri kt N'" b t t erı yere are c e ıyor armış. dufunu anladıgwını itiraf etmic:tir. nevra yapaca ır. uren erg e op -
• ~ ı.- değildir. Bilakis Musevilerin eseri· garıp memleketler var. Zira, baksa- Fakat, bizim anlayamadığımız bir Tuncelı.nde ıslahat lanan kıtaat ve harp malzemesi, tny-

Af ik d h . Z 1 k b'l . dir. Museviler dünyayı ellerine ge· ~·nreler bu manevranın da muazzam nız a, r a a va şı u o a ı esın- nokta var : Çingeneler, vakti yerinde · k · · b ı · d · ·r d .; -
d l k k zl .. kb 1 k Tunçel inde ıslahat faaliyeti bü - çırme ıçın o şevızm en istı a e bı"r şey olac"' "'gına deıa·ıet etmektAdı"r. e ev encce ı ar, musta e o- adamlar da medeni mi oldular, yok- l 1 b · • · 1 .. \; 

yük bir hızla devam etmektedir. 12 etm şer ve unun sıyası netıce erini Almanya, bugün harp malzemesi _ 
calarının huzuruna çıkmak için baş- sa zenginlediler mi? .. Çingenelerin 
larını, kuyruk yağile yağlıyorlar, bir hükumeti mevcut olduğuna göre 
saçlarını da, samandan korde18.larla medeni oluyorlar. 

muhtelif köyde yatı mektepleri yap- asla düşünmemişlerdir. ni, tayyarelerini, toplarını, tankla -
tırılmakta, 50 kadar hükumet ve as- Sergide ckatiller>, cyangın çıka- rını artık gizlemiyor. Bilakis bu _ 
kcrima kamlar için yeni bina yapıl - ranlar> adile anılan bir çok rnuse- gün onlarla iftihar ediyor ,.e ecncbi-

11nı11uınu••ıı:nıı1anauınn••nu•11•n111unı111111uııuuruıuıu11111111111111•u•uıun•••nuı••u11•11•nuı1Hu11111m111n111m1•n11u1u111•1"1 kt d H . "l M k• i 
ma · a ır. ozanı ı e ame ı yen vHerin büyük kıt'adn resimleri teş- lerin karşısında büyük askeri kuv -

lllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll bir şose ile biribirlerinc bağlanmak bir edilmiştir. vetini her vesile ile teşhir etmek _ 

B • L M EC E üzere olduğu gibi diğer inşa halin - Bundan başka Nürnbergte Nas • ten zevk alıyor. 1 deki yolların da kış bastırmadan bi- •ıııııııımııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııuıııııınııınıuııııııııııııııııııııııııııınııııınıuıuıııımıııııuııııııııunuıııııııı 
tiri1meleri temin edilmiştir. Yapılan ı•spanya'da bı•r l~Dlaşılıyor 
mekteplerde de bu kış tedrisata baş- ·-\ 

ıanılması için t:ı~i~er a1ınm1ştır. Tahtelbahir Çin bu sefer 
Tarih kurultayı Batırıldı Ağır bastı 
Ecnebi seyahlar yaran Londra, 13 {A.A.) - Valancia'dan 

1 b 1 k Şanghay, 13 (A.A.) - Bir aylık 
ge meye 8f ayaca gelen bir haberde kara bataryala • 

Tarih Kurultayına iştirak edecek h&rpten sonra şu cihet anlaşılmıştır 
rının Cartagene açıklarında meç - ki, Japon kumanda heyeti, Çin kuv-

Gazetcmizde çıkacak göz resimle- 25 inciye kadar: Birer mürekkepli kıı ka yakın ecnebi profesör yarın - hul bir denizaltı görmüş oldukları, 
d ·ı·b ı k ı· · 1 · vetlerinin mukavemet kabiliyetle -rinin yı"ne gazetemizdeki resimler - kalem. an ı ı aren mem e e ımızc ge mıyc bunun üzerine bataryaların ateş aç-
b 1 kl d K 1 b. rini istisgar etmiştir. 

den kimlere ait oldugvunu en çok bi- 50 nciye kadar; Birer cüzdan. 3Ş ıyaca ar ır. uru taya ecne ı- h'' .. 1 b d 
. . mı~ ve ucum motor erinin u e - Japonların bir cmüstemleke seferi lcnkır tnbii büyu-k hediyeleri kazn- 100 üncüye kadar: Birer ipekli ler tnrafından 40 tez verilmıştır. Ay- i it . t'k ı· d ğ h 

rıca Rasatanc Müdürü Fatin de, n zn 1 ıs 1 ame ıne 0 ru emen gibi bir iki gemi ve bir kaç bin as -
nacaklar·, daha az bilenler sırnlıırilc mendil. ola çık"r"k derind" patlayan bom 

h ' 'l · l · T" kl t .. .. "" - kerle girişmiş oldukları mücadele, su hediyeleri alncnklardır:. 150 nci~e kadar: Birer kravat ve- ey et ı mının cvve u ur er ara - b !ar at ş ldukla b'Jd' .1 kt 
• fından icat edilmiş olduğunu göster- a mı 0 rı 1 ırı me e- az kalsın bir hezimete müncer ola-Birinciye: 15 lira ya tarak. dır 

Bu bilmece için kupon yoktur: 
Herkes iştirak edebilir 

• • • 
Bilmece için hediyelerimiz 

isteniyor. 

Maamnfih Musolini - Bitler fll~ 
lakatma çok büyük bir ehenunlY 
verdirmek istiycnler ne derlerse dC • 
sinler keyfiyeti mübalağa etmcııı& 
Daha doğrusu bu keyfiyetin ıniib#' 
lfığaya tahammülü yoktur. <;et~ 
Berlin - Roma mihverini ku\T\·et

1
. 

göstermek gerek Alman ve gerc1' 
talynn gazeteleri için pek tatlı }>it 

yazı sermayesi olabilir. Lakin bi~ 
haf 17.aıruzı voklarsak hatırlarız 

Her Bitler, vdahn aylarca evvel s~; 
yor Musolini'yi davet etmişti. jırı 
unutmamıştık: Sinyor Musolini'tl ti' 
937 ynz mevsiminin sonunda Altn1

\ 

yaya gitmesi evvelce kararl:aştırı 
mı.s bulunuyordu. 
Ynlnız htıdisat öyle bir safhadadı1 

ki diğer kuvvetli devletler karşı~ 
da B<?rlin ile Roma arasında ge 
sene temelleri atılan birliğin p ·~ st 
kı olduğunu göstermek lü ·mu i5' 
scdildi. Böyle bir h5.leti r> • • 1' 
;:ısında bulunuyoruz. 

tkı·ncı·ye·. 10 lı'ra. 
1 

300 üncüye kadar: Muhtelif sür- mck üzere bir tez hazırlamıstır. B. d . th .. . d caklı. Bunun üzerine Tokyo, nlclfı-
. .. .· ıraz sonın enız sa ı uzerın e 1 ş h ··h 

U··c.;;ncu··ye: 5 lira. nriz hediyeler. Tarıh Kurultayını muteakıp açı - ğ 1 k 1 . .. 1 _ t " B ce c ang ayn mu im miktarda mal- v 
,.. r"" • • • fJ nış ya c e erı gcıru muş ur. u k · k · d k · ıı 

il l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lacak olan Tnrıh Sergısı de, hem Turk d d it b t ld ~ d zemc ve ta ·vıye ıtaatı gön ermek e ) er 
Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11 medeniyetini gösteren bır me~her, ı:aı ttntıza ı.ıtrııdn a mış 0 uguna c- mecburiyetinde kalmıc;tır. Bununla 

Ahmed Rp 

' heyt:fı 

G C 1 1 E •• J hem de Cumhuriyet idaresinin her a '-- c mcr. c ır. . beraber Şanghay muharebesinin ilk tıl 
arson e a" n guze 1 d .. d ti d'ğ' l . Bu habere Cartagene bahrıye ma- fh h Diin konferans ... .,~· sa rn a vucu e ge r ı t eser erın, sa ast itama ermek üzeredir. Ja- w ıı• 

r 1 .. tl . b' bl: kl kamalının dalgıç vasıtasıle tetkıkat 
1 

t 
Nasıl O··ıdu·· ?. Deıı·kanlı dan ılıe kerın ırer ançosu ~c ın - yüpmak ÜZflre oldukları \"e mukni pon ar, nihayet sahilde ay .. k atmıya karreratını görüft 

e o aca tır. d 1• 1 ld k . . . d \'C ağır malzeme ihracına ve taaıru- d > 
e aı e e etme ıçın cıvar a araş- 1 Vekiller Heyeti dün Ankara a 

(Birinci sa1ıif eden devam) 
ı;idcrken bir ağaca çarparak yara
landığı zannedilmişti. Hatla garson 
C.:dal cumartesi günü hastanede öl
müş, zabıta ve adliye de tahkikatı 
bu bakımdan kapatmışlardı. 

Fakat dün Pang::ıltı polis komi • 
scrlığinc yapılan bir müracaatten 
sonra hüdiscnin mnhiyeti tamamile 
değişmiştir. 

Celalin hastanede ölmesi üzerine 
'niyet müdeiumumiliğc bildirilmi5 
'e tahkikata da müddeiumumi mu -
avinlerinden Orhnn Kömi el koy -
muştur. Orhan Kömi bu öfümü şüp
heli görmüş ve tahkikatın derinleş
tiıilmesini zabıtadan istemi'itir. 

Bu ölüm ve hadisenin bir sahidi 
meydana çıkmıştır. Bu da Darülace-
7.e kontrol memurlarından Ali ismin
dE' biridir. 

Kontrol memuru Ali Müddeiumu
miliğe ve gerekse zabıtaya verdiği 
ıf Ldede dcmı~tir ki: 

- Yanımda üç kadın ile bir müd
det Ş ~li taraflarında eglendıktcn 

sonra İstinyede İ nironun gazino -
"Unda ve deniz kenarında rakı içtik. 
Sonra Şişliye do ru otomobille dö -
nü) orduk BC'n otomobilde şoforün 
) anında uyuklamrnım. Fakat otomo
bil şiddetli bir sarsıntı ynptı. Bır -
denbire uyandım. İçimızdcki kadın
lar da sarsılmışlardı. Şoför bir şey 
olmadığını söyliycrck yoluno dC'vam 
<'tti. Ben bir müsademe olduğunu 
fl rkettim. 

Bunun üzerıne Muddeiumumi mu
avini Orhan Kömi bu üç kadmı d :ı 
buldurmus Panealtı merkezine gc
tfrtc>rc>k bunlnrın da ifadelerini al -

(B. · · h"f d d ) ı kl ·ı· l ı zun tertibatlarını içerilere doğru tev- İ 1'~ ırıncı sa ı c en evam Bir yazı hakkında tırma ar yaptı arı ı avc o unmH- met nönünün başkanlığında tc' • 
cinsine göre kadın ve erkek yüz bın- tadır. isi etmelerine mednr o'mıyn kafi de- toplnnmış, Nyon'daki Akdeniz JcO 
lcrce kişi bunların peşindedi.r. R:ober . tavzih j Şimdıye kadar bu haber teyıt t:d:l- recede geniş hır nrazi J?arçası elde feransı knrarlarının tatbik tarılB 
Taylor ismindeki delikanlı şımdt bun- 1 Istanbul, 13 (AA.) - Dün htan- memıştir. ıetmiye muvaffak olmuşlardır. görüşülmüştür. 
lardan biri oldu. P o.rise geldi, Fran- bul gazetelerinin bazılarında A tatüı - Hllttn1n11uıuın111ıt1111111nıııuı11111111ıııınuııınuuuu11111111uuuı111111111ıu11n•ı•ıınıuuııum11uıırıı ı.1 1 ttlıun11 111ııtı r ıı111111111••1n• t1•11 1 ' JlllUllhtlMUtt11111111ıınııı1111nıı11111111un11111111ıU•••' ...... 
sız lrndınlnrı peşine düştüler, Lon - kü cıinlerkeııt köşe başlığı a1tuıd..ı 
draya gitti, İngiliz misleri peşinde- Türk Tnrih Kurumu Asb<tşkanı Ba: 
dirler. lyan Afet imzasile ve c Vatan ve Hür Almanyada 

"Biz artık 
yasak edilen bir şarkı: 
Fransayı döveceğiz ! ,, 

Fakat o hiç bir kadını sevmediğini riyet> serlevhası ile bir makale in- 1 

!söylediği halde Amerikada bıraktığı ltişar etmiştir. Bu gazetelerden bır -
1B2rbara Stnnvikin kendisine karşı si, makaleyi Ankarada çıkan Ulus 
ı:iddctle bağlı olmasına liıkayt kala- gazetesinden naklen aldığını yazmış 
m .. dığı söylerunel tedir. Barbara, şim-1ve diğer bir gazete hiç bir memba 
di Londrada olan sevgilisinin peşin- göstermemiştir. Halbuki bu makale· 
d n gittiğini gizlemek için başka bir yi Bayan Afet Türk Tarih Kurumu-

1 isimle vapura atlamış, İngiltereye nun neşir vasıtası olnn Belleten için 
v~rmış. F kat gazC'tc>cilcr yutarlar yazmış ve makale Belleten'in l nisan 

Almanlar düşmanlık beslen.1ekten çekiniyor gibi 
görünüyorlar; itidalden, basiretten bahsediyorlar 

,J 
mı? 937 tarihli ikinci sayısında intişar Berlinden yazılıyor: Ne şarkılar 

Sinc>ma meraklılarınm pek iyi ta- etmişti. \ardır değil mı~ .. :Vlilletler arasın -
nıchkları bu kızın izi de gazct cil"- Türk Tarih Kurumu tarafından \'U· daki dil manlıkları kızıştırarak isti-
ıın eline geçmiştir. kubulnn iş'ar üzerine Anadolu Ajan- fade etmek istiyenler bu şarkıların 

--· -· ··-- sı keyfiyeti o suretle tashihe müsa- çeşit çeşidini uydurmuşlar, söylet -

Biır define bulund1.• rant eder. mişler, halkın ağzına vermişlerdir!. 
İste meselfı Almanların pek meşhur 
olan bu kabil şarkılarından biri varÇennkkalede Narada 17 altın, ikı Tifo ya karşı t9dbir 

çift altın küpe, iki altın yüzük, bir Beledıye Temizlik işleri için yeni 

1 
incili zebercet kolyesi, bir altın pan- tetkikler yapmakta ve bir proje ha
tantif, bir miktar bakır paradan mü- zırlamaktadır. Her yıl tifo salgınına 
rekk<'p çok kıymetli bir define bu - m<'ydan bırokmamak için evvelden 
lunmuştur. Paraların bir tnrafınd:ı. çok esaslı tedbirler alınacak, bu pro-
İ ,.,,n resmi, digc>r tarafında diğer je tcşrinievvelde tatbik mevkiine ke
bir insan re mi mevcut olup bir 13 ra- nulE.caktır. Bu suretle gelecek yaz 
karr.ı ve etrofında birer haç mev - mevsimi tifonun çoğalmasına ve ya-
cuttur. yılmasına imkan bırakılmıyacaktır. 

-- Belediyenin bu husustaki çalışmala-
478 Seyyah rrn'.l Sıhhat Vekaleti de müzaheret 

Bir f neılız transatlantık vapurile edecektir. 
bu sabah limanımıza 478 seyyah gel- Yapılnn proje bilhac:sa su, la am, 
mi tır. temızlik ve çöp işlerile alakadar -
c; dır. 

ıınde kc tf yapmışlardır. Bisikletin 

dır ki şöyle başlar: 
Siegreic7ı wollcn wir Frankreich 

Schlagcn. 
Bunun manası: cBiz muzaffer ola

rük Fransayı döveceğiz!• demektir. 
Bu şarkı sen~lerdenberi Almnn -

yada halkın ağzındadır. Almanya, 
Fransaya galebe etmiş, Almanların 
r zında bu şaı kı dolaşmış. Almanlar 

, Fransızlara yenilmişler, yine Al -
manyada herkes bunu tutturmu~. 
soylemiş!.. Senelerdenberi söylenen 
bir şarkı ki, artık an'ane haline gel-
mic: ... 

. .. 
~~~~~nmı~taalli~n)~ı1J:~~t:~7~~~~t: ~ii~ j Bi·~·~i~~;~·~j'~"k'~ıl 
ğer milletlerle olan münasebetlerin- 1 

1 de de belli o lur. Mille terin artık ye
ni bir harp istemediği !'~ınaati gel -
miştir. Yalmz küçuk bir akalliyet 
vardır ki, hnrbi bir iş edinerek bu -
nun için tnhrikatta bulunurlar. Bun
lar milletleri birıbirlcri aleyhine kış
kırtıyorlar. Milli sosyalist Alman -
yanın bunlara hit: bir ı:ılakası yok -
tur. Böyle milletler arasında kin ve 

-·-·- 1 
DUn beş çocuk ydrafsrt ;-
Dün de Beşiktaşta bir çökrne lı 

dise&i olmuş, saat 12 de bir ınatı , 

vumiyc hazırlanan Suat Sineın3Sl 
111n tm·anı. 11,30 da çökmüştür. l3' 
rekct versin çöküntü sinema ın~ , 
nından öncC' ve salonun nisbetcn tc 
ha olduğu bir snatte vukua gcltı • 
bu yüzden büyük bir facianın :ıce1I , 
diliğinden önüne geçilmiştir. JJll~ 
mr.fih yine sinemada civar ]l:ıl1' c 
ve. bilhassa çocuklardan . e~~:ııl' 
kimse olduğundan büyük bır gtl·re' 

ti.i ile vukua gelen bu çöküntü 
51 

t , il 
manın içindekileri fQ:lkaJUde J<O , lı 

ş111 
kutmuştur. Halk kaçışmıya bll , (, 

ınıs, ancak bazı çocuklar korl<tl J 
1' LI 

musademe nclıce i direksıyonunda Atina Bankası hırsızhğı 
mıc:tır. Kadınlar \•ak'ayı tc>min ede- Atına Bankasınd n a mlan 18 mıl· 

çızgiler gorulmu tur. rck ı:ımbası y nan bır bisıklet gör -

1 l\faamaiıh Hitler hükumetinin şu 
son günlerde güzel bir kararı mey
dana çtktı. Bu yalnız karardan iba -
r€'t k 'm mı tır. Hemen emir veri -
1 rck atbik dt' c>dildi: Bir daha bu 

1 husumet tclkin edenlerle alHkadar 
değildir. Bizim Bolşevikliğe kar~ı o
kın mticadekmiz de Sltıvlık aley -
hinde dcgildir. Dünyada yapılmak 
istenen ıhtilal tasavvw·una karşı -
dır. Almanya Slavların düşmnnı de
gildir. Fakat Yahudilerin Ye komü
nistliğin düşmanıdır. Komünistligi 
dünynya ynyan yahudilerdir. Onun 
için Almanynnın her hangi bir mil
lete knrşı dtisman oldu ~u zannını \•e
recek her şeyden çekinmek liızım -
dır• 

hc>vecand:ın bayılmT«:, beş çocll . 
~ ·:.- le; 

muhtelif yerlerinden yaralanın' 
...tııt· 

Zabıtn tahkikata el koyınusı· 24 saatten f zla s rbest kalan otodiıklcrini sôylemişlerdir. 
Bunun üzerine müddeiumumi ka- mobilde tekcı lckl rde ve dığer bazı 

ıayı yapnn otomobil şoförünü bul -ı aksamda çarpma nisanını ortadan 
durmuş ve bir ehli vuku! ile. dün sa- l:al.~ı~malc içın boyalar ~rulduğü, 
at 3 tc vak'a mahalline gıtmiştir. şoforun o gece snrhoş oldugu da an
Bisi}\leti de götürerek vak'a mahal - lnc:ılmıştır. Şoför yrknlanmı tır. 

yon drahminın bankanın murakıp -
lcrınden Ganos, şube mud..ir erın -
den Doktor Do!i)erakis VE> S m zc~ 
adlı bankonın ileri gclenleı incim üç 
kişi ile diğer dört memur taı afındc n 
çalındığı anlr.5ıimış, Atina zabıta:sı 

hc>psinı derdest et mi. tir 

e;, rkı } ç bir 'C'l de, hiç bir kimse ta
r ... f P n scivlE r miyecektir!.. Hüku
ırıt. t ışlerinde Bay Bitlere vekalet 

• t de ı B v Rod Jf Hcss, her tarafa 
, c ndcrc.ı. "i bir t mimde şu ş~yanı 

Nazır bundan sonra yukarıda bah -
'setti imiz mahut snrkıyı zikrEderC'k 
buna V<'nidc>n bu sefer Rusya aley
hine tertip edilmiş bir takım dnha i
lfıvc edilerek cöylcndigi cihetle bun

dan sonra ynsak olduğunu tamim et
miştir. 

.. 
:S areşal Fe~~~ıırl" 

Büyük Erkanıharbiye Reısı Jı • 
ya 

şal Çakmak Konyadan Ankarn 
1reket etmiştir. 



., • 
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l İstediğ·rm . gibi 
iyi bir vaziyet Nazmi Ziyanın 

Y ölümü . erli mallar çok insan, tanıdığı bir kimseyi uzun 
müddet görmiyebiltr, bundan 1ıiç te 

ra "b t •• •• derin bir teessür duymaz. Mesela, g e goruyor benim bir çocukluk arkadaşım" var-
dır ki, sekiz serıeye yal~uıdır gönne-s mişimdir. Halbuki ikimiz de İsta.n-

Q f zş magw azalarının le' şkı·laAlı bıılda otunıruz. Lakin, insan, akşam 
J üzeri gördüğü, oturop kahve içtiği, 

ua/ıa ziyade genı·ş 'etı·ıı·gor münakaşa ettiği bir tanıdığının er-

li!>lL L~ tesi sabah öldüğünü lıaber alırsa, 
~nu.zın Y ·', 

.. gösterdi-· _er~ m~ara karşı yerli kumaşlarımızın teammüm.ü- ha1..'ikaten ve bütün manasile başına 
l:rune artt gı buyük alaka günden nü temin için veresiye elbise sabş- bir sopa yemi§ gibi oluyor. l§te, ben
nıa11ar ığından Sümer Bank, yerli ların.ı büyütmiic:: ve bunu bütün bü- de Nazmi Ziyanın öliimtinfüı bırak-.. Paıar ların.ı . . f -:.-
YurnÜŞtür. Bu ~ ışı evkalade bü- yük §irket, müessese, mağaza ve tığı tesir. 

TARiH KONGRESi 
35 ecnebi alim IKurultaya 

geliyor 
Kongre 

•• uz ere, 
hazırlıkları bitmek 
pullar da tamam .• 

20 EylUlde toplanacak olan {ikinci büyük tarih kurultayı) mü
nasebetile Baş\·ekil İsmet İnönü ile Maarif Vekili Saffet Arıknn ve 

diğer Vekillerden bazıları önümüzdaki hafta şehrimize gelecekl&dir. 

[
Halk Filozofu-ı 

d iyor ki: _ 

Yakllmayan 
Elektriğin parası 
Dün bu sütunlarda ihtiyar, fakir 

bir dul kadının şikayetlerinden bah
setmiştik. Bu kadının derdi bu kadar 

değildi. Mühim bir noktaya daha tc
mns ediyordu. Onu da bugün yazı 

yoruz. Bu kndıncağız şunları ilave 
ediyordu : 

- l:lektrik şirketinin talimatın.1 
göre her iki ay içinde mutlaka hiç 

İstanbuı ınunasebeUe banka, bankalarda çalışan memurlara da Onu, cuma günü akşamı. Güzel 
!erinden Ve Beyoğlundaki merkez- teşmil etmiştir. San'atler Akademisinde görmü.§tünı.. 
d sonra ~nhr" b' 

Diğer taraftan kongreye resmen davet edilen Avrupalı profesör ve 
alimler de bu sah gününden itibaren İstanbula gclmiye başlayacaklar 
ve Türk tarih kurumu namına misafir edileceklerdir. Profesörlerin isti
rahntleri için yerler temin edilmiştir. 

Evvelki seneki ilk Tarih Kurultayında olduğu gibi bu seferki kurul
taya iştirak edecek profesörlerin hepsi beynelmilel şöhrette tanınm.ı~ 
alimlerdir ,,e bunların adedi c3. tür. 

olmazsa, 50 kilovat elektrik sarf et
meniz lcizımdır. Bu kadar sarfetmez· 
seniz, yine 50 kilovatm parasını ö
dersiniz. Hatta, üstelik, az yaktığı· 
nız için, ceza da verirsiniz. Ben bir 
odada oturan, yalnız bir kadınım. e daha bel r- ın ır iki yeıin- Ayrıca Devlet memurları, taksit Bana, kendisi hakkında bu sütunlar-

dir, §U er açmak istemekte- borçlarının 4 ayda kesilmesinin ken- ,da yazdığını fıkradan bahsetti, bir 

1 
biğer taraftan dilerine zor geldiğini söylediklerin- cevap yazdığını, yazıyı dostu '1ıe oc

nrının De Yerli mallar pazar- den taksit müddeti 6 aya uzatılmış- nim de sohbetinden miistefid oldu-
bir ~U-t \Ylet ıneınurlanna karşı tır. Biribirine kefil olan bu kabil her ğum, ho§landığım cCunthur.lıJeh ga
elbiı;e da~ ?larak açtığı cVcresiye memura, bedeli 6 taksitte ödenmek zetesi müdürü Liıtfi Beye verdiğini 
tnı.ıştur esı. de çok müşteri tut - ve peşin hiç bir şey \•erilmcmek şar- söyledi, (Bu yazı dünkü Cum1ıur:i-

Yer}j. tile ilSlllal'lama elbise ve palto da ya~ yet"te çıkmıştır) ayrıldık. 
rnaJlar pazarları müdürlüğü, pı1masına başlanmıştır. Cumartesi sabahı, dipdiri. taze, H. sağlam, ~cssam ve sporcu Nazmi Zi-

Q11 gi 15 bin yanın öldüğü 1ıaberini alıverdim. fl .. k Ölüm karşısında insanın ne kadar 
ll . ii.mler Evin aciz, ve ne kadar felsefe yapmıycı /J meyyal olduğunu 1ıerkes bilir. LQ. 

ozuf uyor.? v_ oııturatı kin, kimse, böyle yapmaktan kendi-
li"L n l ni alamaz. Hakikaten öyle. Ql\11111 

erin terfileri için Konturatı olmıyanlar Nazmi Ziya, benim için. yazıma 
liaı,:_ )e~ı. b. lr karar - bll§larkcn tarif ettiğim gibi, tanıdı-

~ ""'D1Cliıni.zin .ceza görüyor ğım fakat nadir gördüğüm bir şah-
E!ıny~ rn terfi esnasında Konturat muayenesi için yapılan · 

teıı .. :, n.::ı· ahkeıne.,.; .. de 0 h::ı__e aı't siyetti.. Belki onu da. Istanbutda o-
~ "'"lLl -..u u.ıun kontrollar arttırılmıştır. Son bir ay kiz d' 

hoııı1- ,,., en kararların tasdik veya . d turduğumw: lıalde se ~ sene ır gör-
d -ııı~ olup l ıç.in e yalnız Beşiktaş ve Beyoğlu mcd;r,;m arkadn~m gibi, seki:: sene 
e lut 1 ° ınadıgı- da ·· .. ·· t' de (15) b" k k """" -::· u rtıaktnd gozonun- rem ın ıne ya ın onturat görmiyebilir, saciece, ayni kubbe a1-
!)u ~n ır. muayenesi yapılmıştır. 

Ol<iuır.. het, terfide --uh'ım bır· a~mı·ı tında olduğumuzu bilmekle iktifa 
1_ b " l •11 Bu ara bazı ev ve npartıman sahip- .. ~ "ld" v• • • 

"anun·ı ~~bde, affedı'ln-ı'uz,cek bazı 1 eder, nadir gömfevı tgımız ıçin 
"" """'" .J _ erinin ki~ılarile mukavele yap - - ·· d 

bı ..... _.n; ... b' eplerle Temyı·z m-1..ı-e _ yalnız bir ülfet teessuru uyardım. ~ ...... CUU\ madıkları veya bunu tasdik ettirme-
~ıınneın.:_ll'lirÇo. k kararlan bozması laA _ dikle . "rül' d"' _ d Fakat şimdi? .. 

't1t> ~ rı go uğun en bunlara ceza Bence hayat ile ô1üm arasındaki 
&E! eseıa. Yeni 0 · verilmiştir. fark bu <?ıtıance• den ibarettir. 
lh~e olarak k b rına~ kanununda bir Mali y.ıl nihayetine kadar bütün Namıi Ziyantn sergisinden bah _ 
- '4l.ll -u~dd .a ul edilen mür11 ru za- şehiroeki han ev ann.,.tım.an dük 
lh ........ "l etı, ,... ... • • r-- ve - seden ~a;::ımm sonunda, onun otu? 
~ hiık" esl'i.ı orman nizamna- kanlara ait konturaUarın muhakkak 
~ta uznı~rfae ·· btt kadar senelik mesaisi huzurunda 
ltr buı edildi~· gore 1,5 sene ola- tetkik edilmesi alfıkad'lrla.ra bildi- hürmetle eğildiğimi söylemiştim. 

Slrf b ö 1nden bir çok karar- rilmiştir. 
~ U Viiıd Bugün ise - ölümü ltuzurunda - htı-

ki u kabil bo en bozulmaktadır. .~ ile eğiliyorum. ve resmi crahat, 
t ~l<:!ı-in •- r .. znıa kararlarınm, ha- Sellnik sergisi 
eıilkk l.\!l' une A • • mufıabbet, yaşamak :evki venneb 

h 1 i ~dili ınunı hır vaziyette İktısat Vekaleti Siyasi l\füs~n telakki eden san'atkarın Güzel San-
N~ !erde t p edflrn.iyeceği bazı ma- Ali Rıza ile İzmir Valisi Fazlı G;; -
"<lll <:!reddüdü . v "' atlcr Akademisinde el'an açık bu -
... 1 ..... t&h·•ı::ı .. b' nıucıp oldugun- leç, yarın İzmirden Sclanig1e hare - 1 -ı- .. d 
..... 11.l ""q""-' ır tam hman ve iddia annı o umun en son-
tlıt ~·an seJ>e 1 imle refi kabil ket edecekler ve omdaki beynelmi- ra dahi devam ettiren ömrünün 

te..r1·..a_ P erle bozulan kararla- ı · · k1 d · ~ı: •ı. ~ n er sergıyı gezcce · er ır. mahsulü sergiyi tahakkuk etmiş gör-
(il bUd· . nzarunbara alınını'--- Tr k -r tt· · K" n· ik d trılıniştu.. Ju a ya mu e ışı azım ır € melde Jıayatta artık vazifesi kalma-

Q 
bu sergiye çağırılmıştır. mtş gibi kendine hürmet edenleri 

•• bırakıp gidişini, bir nevi ihtiyari Jı.a-u rn ru·· k 1 Teket telakki etmek zaafına dÜŞÜ']/0 • memur a- rom. böylece teselli bttlmıya ralışı-

~llı ı n sayısı çokmu? yonı~~ - Fikret Ad il 

ı. Askeri eşkilatta k ne adar müdür ve Kamplar 

Kurultay münasebetilc bastırılacak pullar da tamamen hazırlan
mıştır. İkinci tarih kurultayına memleketimizdeki bütün Jia1kevleri 
murahhaslar göndermiye karar v.er mişlerdir. Hnlkevlcri namma seçi
len ?.atlcr de bugünlerde şehrimize geleceklerdir. 

58 dişçi 
Mezun 
Oldu 
Her talebe bin hasta 

ile uğra,ıyor 
Yapılan bir istatistiğe göre, dişçi 

mektebinin muhtelif servisleri ve 
polikliniklerinin bu son sene yani 
936 - 937 ders yılı içinde tcda vi ettiği 
diş hastalaruıın sayısı (50,000) kişi

dir. Bu (50,000) diş hastasından (44) 
bin (700) kişiye cerrahi servisinde 
müdahale icra edilmiştir. 

Ayakta tedavi, röntgen, ortodon
so Ye protez servislerine müra~t 

eden diğer hastalar da hesaba katı
lırsa bu miktar ve hasta adedi (50) 
bini de geçmektedir. 

Mektepten bu sene (58) genç me
zun olmuştur. Yeni mezunların a-

dedine nazaran da her talebe bu der.:> 
yılı içinde, (1000) e yakın diş hasta
sı ile meşgul olmuş demektir. 

Altı çocuklu mahbus 
bir kadın 

Hıısızlıktan bir sene üç aya mah
kum Güllü adlı bir kadın 6 ~ocuğu 
clduğu, birisi hasta bulunduğunu, en 

büyüğü on yaşında olan bu çocukla
rına bakacak kimsesi bulunmad1ğm1 
sijylıycrek cezasının tecilini isle -
mişse de kabul edilmemiştir. Kadın 
hapisaneye, l1asta çoctık da lıasta • 
neye kaldırılmıştır. 

Pavgonumıız 
Takdir 
Edildi 

Vezne raporu 
Okun mı yan 

/ Bir kongre 
Veznedar Avrupada 

seyahatte imiş.. 
Diş tabipleri cemiyeti senelik kon

gresini Etıbba Odası salonunda yap
mışlardır. 

Kongre münasebetile yüksek ma
kamlara telgraf çekilmesine karar 
verildikten sonra divanı riyasete diş 

tabibi Orhan Abdullah \•e katiplik
lere de Talhn, Neriman seçilmişler
dir. 

Bir senelik rapor okunmuş. bu r a
porda arkadaşlarına çay ziyafeti '1.'e
cildiği, diplomasız dişçilik yapan -
ların hükumete ihbar edildiği, dis
panserlerin mesaisi görüşülmüş ve 
dispanser mevzuu üzerinde müna
kaşa olmuştur. 

Bundan sonra veznedarın Avru
pada bulunması doJayısile vezne ra
poru okunmadığı gibi mürakip ra
poru da okunmamış ve bu mevzu da 
münakaşa kapısı nçmıştır. Nihayet 
veznedar Avrupadan döndüğü za
man ve kanunusanide yapılacak: se
nelik kongrede her iki hesabın bir
den verilmesine karar verilmişti. 

Ankada Adliye 
Ankarada Vekaletler civarında 

450 bin lira sarfilc bir Adliye Veka
leti binası inş:ısına karar \•erilmiş -
tir. Bina bu ay içinde bir müteahhi
de ihale olunacaktır. 

Bisküvi 
ihracı 
Yasak 

Evimde üç küçük ampul var. Bun
lardan biri ancak daima yanar. Ge
celeri de erken yatarım. Yazın da. 

birkaç ay evde yoktum_ hiç elektrik 
sarfetmedim. Böyle olduğu halde, 

tahsildar geldiği vakit, hem 50 kilo

\•atın parasını vcıcdim, hem de üs
telik cezayı... Zaten, her gün e\•de 

olduğum zamanlar bile, bihassa yaz 
günleri, yine 50 kilovatı zor yakıyo
rum. Küçücük od!m ufak bir lamba 

ile aydınlanıyor. Talebe değilim ki, 
geceleri kitap okuyayım.. yahut ta 

başka bir :is göreyim .. böyle olduğu 

halde, şirketin istediği parayı ver 
miye mecburum ve veriyorum. 

Halbuki şirket, on b inlerce abone

sinden kazanacağı parayı kazanıyor. 

Benim gibi böyle kimsesiz, fakir ve 

bir odada oturan zavallılardan ne· 

den fazla para istiyor?. Ne kadar e
lektrik yakarsam onun parasını ve-

ririm. Şirketin bundan bir ziyam o-
labileceğini Uıhmin etmiyorum. Ol
sa bil~ bütün İstanbulda, böyle az 

elektrik sarfcden kaç kişi vardır? .• 

Ne o1ur, bir hayır işlemiş olmak t a 
günah mı? .. , 

Bu meseleyi de alakadarların dik· 
kat gözüne koyuyoruz. 

Halk Filozofu 

Çocuk 
Arabaları 
Aranıyor 
Seyyar satıcılar bunları 

ıslah ederek 
kullanıyorlar 

• 1 Teşrinievvelden itibaren sırtta 

seyyar satıcıhk ınenedileceğinden, 

bütün bu kabil esnaf, el arabası te
darikine koyulmuşlardır. 

Ekser esnaf. elden düşme4 ucuz 
bir vasıta aradığını gören koltukçu-

l:c:;:i~;:,;~~~.~:.uğF!!'fu'!!~~~!':.u~.murıa _ GeTıiş[iyor 
~er llunları~ 

2
849 a ba!iğ olmuştur. Vekil et yeni bazı 

t~<! lller-.ıc~ 96 a~edı; .. Vekalet ve Umlllll. Müdürlüklerde çalışmak ü- tedbirler alch 

SelAnlk sergisinde 24 
ml11et pavyonu var 

Undan fapllan daha 
maddeler ihraç 

edil mi yecek 

lar da yeni bir ticarete ba~lamışlar 

ve kullanılmış eski çocuk arabaları 
satışı günün en kar getiren Hcareti 

bazı olmuştur. 

~ı..~ .Afud·· ~lltife goren memulardır • .Mütebaki memurların 43 ü güm- ~laari.f V<!kal:etı. askeri talebe 
~-._..~ lrı: Ve muavini, 26 sı ba,Ş memur ,.c 100 ü memur H 7 si kamplarına daha esaslı bir şekil ,·cr
~:~r!artnın ~ru'. 180 i 'kaUp kısmmdadır. Tekmil Gümrük m~ayene meyi kararlaştırmıştır. 

:l!İin 20 k:ı de .337. manifesto memurlnrmın miktarı 70 tir. Ve Bu maksatla talebelerin maddi ve 
~1\ llna itr\Ukab· Ya~erı. 15 ihtiyat memuru 350 de kolcusu vardır. mane\•i ve hissi duyguları gözönüne 
bir ~le.n trugosı 11 

nufas kesafeti 1~ istihl.ak cihetinden hepsi bizden fö- alınarak bu sene kamplardan elde 
ltın ~·k büyük Aa~ya. Romanya, Y unanistan gibi Balkan hükı'.imetlerile edilen umwni neticelere göre yeni 
ıı...., ı~n "'Ok "t"rupa tnemleketlerindeki gümrük memurlarının savm- tedbirler konaca'ktır. 

Enternasyonal 12 nci Selfinik fu
:ı.rı ~çılmı~tır. B u seneki sergiye res
men iştirak eden memlekt•limiz ve 

Almanya, Yugoslavya, İs\'cç, Arna
vutluk ,·esaire o!mak üzere (24) 

devlet arasında bilhassa bizim pa\'
yonumuz çok takdir edilmiştir. 

Ç<>k ince bir zevkle hazırlanan ........ ~ az old v • .J 

........... ....... ugu iddıa edilmektedir. Bu münasebetle Maarıf Müdür -n •• "'"'"""'"""""" }>2vyonumuzun kordelası bizzat dost 

' \;- ~ güçlüklerin, kkmp ~·erlerinin mek-

Hatta bazı açıkgöz eskiciler her 
evin kapısını çalnrak bir tarafa atıl-

mış eski çocuk arabası olup olmadı

ğını sormakta ve tekerlekleri sağ -
lam olmak şartile ne kadar eski olur-
sa olsun bu arabaları almaktadır. 

Bu yüulen harap ve kötü küçüt: 

eski çocuk nrabalan eskiden 1 li· a 

Yeni bir kararname mucibince, 
bazı yiyecek m addelerinin ihrncı su
reti ka t'iycde m~ıcdilmiştir. B u 
madedler, bisküvi, buğday unu, ir
mik, buğdaydan yapılmış hamur iş
leri ye galeta dahildir. Bu karar, ka
rarnamenin neşir tarihinden itiba
ren üç ny sonra tatbik edilecektir. bile etmezken şimdi 5 liraya :tO?' ou
===:c:========ı=::============== lunmaktad~. 

NÖBETÇİ 
ECZANELER ZA Yl - 593 numaralı pUıkaını 

",~ ... Ş.rı.ıll~ tı11ıtr~şiikteri;"'· ........ _"LR ... ,·~ı·:,·z .... ı .. u .. a .... ~s···~, .. ~·yııı .. u .. e .... z .. c .. "',·.ıııl ..... , ... k·~···~ ~::~:~~~=~~:,~;::~~..,~.~:! ::.::i~t~;ilmeti veliahdı tarafından 
teplere olan mesafelerinin, techizat, Pavyonumuzda üç çeyr('k saat ka-
çadır \•e siltıh vaziyetlerinin ve kam9- lan Veliaht, bilhassa sanayi madde- 'Bu akşam şehrin muhtelif ~mtle-

kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

V 1 J 7 lara iştirak eden talebe mıktannm leıimizle alakadar olarak takdirleri rinde nöbetçi olıın eczaneler şunlnr- Arabacı: Cavit l'~'"ilıt . n aıaırııaca k hemen bildırilmesi istenmiştir. ni bildinniştır. dır: 
bi lftlız g a t 1 1 f sıanbul cUıetindekiler: r %_ r • ki ye Y Daha pratik şekilde 

t ftı ... lllriik \'e ~!J1rımlştlr çahşdacak Pı·ya . k . e 'Eminönünde (Salıh Necati), Bcya- Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

~ , ltadrosu ısar ar VekUleti; Gümrüklerimizin ıslahı ve bazı ı • zıttn (Asarlor), Kücükpa.@l'da (Ne-
~ bir ehe na. ve 1:<.>ftiş işine bü- lüzumsuz formalitelerin, tatbikatta- cati Ahmet), Eyiipsultanda (l\fosta-

t:ı..,.~ine huk?ntn.iu'·.unYet vernı. ektedir. ki küçük eksikliklerin tamamen kal- ıerı• da fa Arif), Sehrcminind" (Nazı.n Sa-
-~ ı-. dırılması ı'rin .,,.,.apılan t tk:ı. t il a a dık), Karagum·· rükte (Su .. t), Samat-t Olına- .. un hiç bir suretle ~ .., e m.a er-

.. lası ıçın .. lemi~tir. yı.dn (Rıd\•an), Şehzad~b::ı5ında (İs-

a~ ~i ~ııeJ.ere ~uın:ük müfet- Bir müddet ev\•el A\Tupa güm _ B -- - ·-d mail Hakkı), AksaFayda (Şeref), Fe-
ttı \tnı \~ .aıt gulllriik mu- rüklerinde tetldkatta bulunan Güm- U Seferki keşi e, fakir bir ııc:rde (Hüsameddin). Alemdarda 
ll~~dh-ıe:r. 'kayıtt:ırını teftiş et - rükler Umum Mudürü, müşahedele- (Sırrı Rasim), Bekırk1jyünde (İste-

~~t ltl~elelere ~-~~kkında bir rapor hazırlamış \'\? anıeleyi de zengin e tti pan). 
tU ~ile . verilen -ehemmi- v~aıete V<!rmiştir. Beyoğlu cihetinilildlcr: 
ha.it ?tıiifcıtr bu-kaç .Yıl içinde güm Peyderpey tatbik edilen ıslahata H ~r .keşıdcde, çıkanlan tayyare pıyaııgosu bileUerrnin kısnu azamı İstiklal caddesinde (Kanzuk), M-
. len çcı,ı ış kadrosu büyu" .. - yakında yeni bir tarz YerHecektir. tamamen satılmakta ise de ilk yıllt.rdaki tehalüke nazaran bu az gö· ı tıncıdaire tramvay dnrağında (Gli-
tıtıt ışan ırr;_ .. .. ınıış ve Son vıllardaki iktısadi ••az·ı~•et do~ "l ktcd' B - b 11 · o müd · l' ~.. .. .. ·· dek' b 1 ~ .. ~t\ik .; , • ru rne ır. u. mun.ase. e. e _1Jı)_·an g . ur ugu, onumuz ı ay aşa- neş), Galatada Topçular c<:ı.ndcsinde 

" tı. (41 ~ ... b~ı;,ı;. ttıüfettişleri- lavısile ithalatın mahdut bı·r· m"ık - k 1 t rt b k tertıbat l kt d B ·k · 
" / ,. 14.1'6 .J yaca _o an yenı ~ ıp 1çın ~y~ · __ ::ı _mn · a 1r. azı l ramıye- {Sporidls), Taksimde (t iuımcttin), 

<fa anlı ıll1 olnıuştur. tara inhisar ettiği \'e bunun da bil- !er çogaltllacak, bır kısım mukafat lar buyultuleccktir. T 
1
,,b d 'l\.T'h . . J.: • 

ı~c b~ Inı.rat"'rl - hassa İstanbuld 'k· · d d n· t f d- k- k "d · • l'hl"l · ar"" aşın 3 (.n 1 at}' Şışlı .. Ialas -ı ~ ur u ugu a ve l ıncı erece e ıger ara tan un u ·eşı enın ~a ı . en tamamen belli olmuştur: ' ·A • • dd . d (Jl 'k) K çİll Utt .gU .. zatnanm- +- • M B r k' _ . . . . . . _ "'aıgazı ca csm e aJ . asım -
(2, l'~lııtc: ('->) ~klerde tefti!;! ic::i ızmır, ersinde tekasüf -ettiği gö - u se er ı pıyangonun tahhlilen, fakır hır amele ıle Beyoglunda Kal- 1 d (V f) ~ı· k .. d iB ·b t) 

' ıı... . u nu 1' ~ rülmektcdir. k 11 ~ d K. k . . d d·- b' r.aşa a ası , ~: ns ov e nr u ' l~: "4.1\İt lııh "" tnrü.k nıüf u· . . yoncu ·u ugun a oturan 1r or tsmın e ıger ır vatandaştır. J B ikt t (S-ı , ~ R ) S 
"' "i nıua,ini b e ışı ve İthalatım1z azaldığından rnuame- Sabri ismindeki bu fakir emele, bi!t-tini Eminönündeki {Nimet) gi- eş o.ş a u e) m..m eccp ' :ı -
~\! lr .. ulunmakta ~e, hemen hemen lstanbulda '300 - şesiııden olarak talihm bir nimetine knmuş ve 50,000 lira kazanmıştır. nyerde (As:ıf). 

l:u~ Uçuk rnuk , 500 '~İzmir ile Mersinde cem'an 80 1 Amele Sabri henüz gençtir. Ça lıştıgı tütün deposundaki kızlardan Üsl.."Üdllr, 1'cıd~1:öy ue ı1dalardaki-
~~~~l'itıitı \·aa~ese, cutuhuriyct - 100 ithal beyannamesine münhasır 1 birini .alarak evleneceğini. dıin paralanm Baran (Nimet• ten alırken ıcr: 
bııl~ ~i \te t· sıl olduğu büyük kal~ış gibidir. söylemiştir. Üsküdarda ( İttihat), K1d.köyde 

'tıltişatı ~et hayatnnızdaki _ Bın~e~aleyh. ı?vvel~ ithaüıt güm- ı . (l~.O?O) lir.~lık mükafat. ta yiııc buradan Dü~e tüccar Hamdiye Modada (Nejad Sezer), Alhyol ağ -
~sterınekted· fruklerının va'Zlyetlen ile meşgul o- vcrılınıştır. Dı&'€r 10,000 lıra kazananlar da Eskışelu.r isl.nsyonunda zıodn (Merkez), Büyük:?dada (Şi -

ır. tlunmak tadır. makasçı Ali ile Pulatlıda bakk 1 Süleymandır. mısi Rıza), Heybelide (Halk.). 

a t~rı~FHl -erın 

Şikeye i ve 
S zvr·s · ı ek er 
Topk.apı Maltepesindc oturan 

bir okuyucumuz ya::ıyor: 
cBurada ahır çoktur. Fakat bu 

a1nrlarm lliğamfarı 7ıep açı]:ta a
T~ar. Sıcak yaz gürılcrinde J..oku ve 
pislik yapıyor. V c bütün sivrisi -
nekleri, het§erctı köye davet edi
yor. Bu civarda oturan Jıall: bun
dan fikayctçidir. Alakadarlar, b·c-
raya 1:ada.r ztılmıct edip gelirlerse. 
görürler ld~ köyür.ıü...-iin hali pek 
fecidir. Halbuki, Maltepe, lstanbu
lun pek ::.zak bir semti midir? Du.
yuyoruz ki, istanbulda temizliğe 
ehemmiyet vcriliyormU§.. Bu kö
ye de biraz; dik].:at edilse. ço1c hayır 
dur. eılınır. B u rica.mızı, ga.zctentz 

ııas-ıtasile, a1ôkadarlarm dikkat 
na:arına koymanızı bckbriz .• 
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Kim kazanacak? . 

Kardeşler' 

Ayıran 

İzdivaç 
Sabık lngiliz 

Çinliler bu harbin Japonyayı iktısa krahnı ziyarete Yazan : Aziz Kayla 

den çabucak yıkacağını söyliyorlar .Gidemiyorlar r SUKU .TU HAYAL 
Vindsor Dükünün Kral haneda -

nından olmıyan bir kadınla ev
. lenmesi, an'ane memleketi olan İn

gilteredc el'an tesirini muhafaza et
mektedir. Avrupa gazetelerinin ver
diği habere göre sabık kralın kardeşi 

ı Dük dö Kent, kardeş) Vindsor Dü -
künü ziyaret etmek~cn menedilmiş
tir. 

A rkadaşım tüccar Kazım son 
günlerde işi ilerletmiş, işleri

ne yardımı olsun diye yanına 
!bir daktilo almıştı. Belma; bu kıvır 
kıvır sarı saçlı, deniz renkli gözlü 
yumuk ve pamuk daktilo Kazımın 

yazıhanesine o kadar yakışıyordu ki .. 
Kftzım, çok genç ve çok zengin bir 

tüccardı. Çok kazanıyordu. Yeni dak
tilo bu şartlar içinde muhakkak ki, 
zcngi nbir istikbale doğru gidecekti. 
j İlk giinler, patronla daktilo ara-

l sında çok ciddi bir münasebet çer-

ı
cfvesi _!sinde geçti.. Fakat bir kaç 
gün sonra patron ikide birde zile 

1 hasmak külfetinden kurtulmak için 

İngiliz gazeteleri ve. kral ailesine 
ait işlere karşı büyük bir alaka gös
tererek en ufak bir hadiseyi dediko
du haline getiren kadın erkek bir 
çok kimseler ve bilhassa ihtiyar kız
lar, bu haber karşısında hayrete 
düşmüşlerdir. Filhakika Kent Dü -
künün temmuz :'lyı zarfında bir se
yahate çıktığı ve Avusturyaya gi -
derek bir müddet Vindsor Düküne 
misafir olduğu hakkında bir haber 
şayi olmuştu. 

daktilosunu kendi odasına, tam ya
zıh'.1ııesinin karşısına yerleştirdi. 

Sabahları muayyen saatlerde i~ 
odasında karşılaşan daktilo ve patron 
selamlaşıyorlar; sonra gömüldükleri 
kağıt yığınları arasında akşama ka-

Tayyare meydanına i<:uşa koşa geıaı 

·çm -Japon muharebesi Avrupa Çünkü o zaman Japonlara karşı Ç.-
vc Amerikalılarca pek dikkat ve nin yalnız iki ordusu harbediyordu.> 

alfika ile takip edilmektedir. Şimdi- İngiliz gazetelerinde görülen şa
ye kadar cereyan eden vukuat, bu yanı dikkat bir istatistik diğer mem
muharebenin Japonlar için kolaylık- leketlerin Çine olan ithalatının nis
ln bitirilebilecek gibi olmadığı İn - bet ve kıymetini göstermek itiba -
giliz, Fransız ve Amerikan gazetele- rilc çok şayanı dikkattir. Bu rakam
rince iJeri sürülmektedir. Nankin hü- !ardan da pekala anlaŞJlabilir ki, bil
kfımetinin siya))i Merkez Komitesi hassa Amerikalılar Çin - Japon mu
azasından maruf Çin diplomatı Vang- harebesine karşı seyirci kalmak va
Çing-V(;y ahiren İngiliz gazeteleri - ziyetinde değildir. 

ı dar çalışıyorlardı. Belma; ince par
maklı cici ellerile kağıtları karıştı

rırken gözleri hazan Kazımın ince 
profilli genç ve erkek yüzünde do
laşıyor; Kazımın yorulan gözleri ara 
sıra Bclmanın serin deniz gözlerin
de bir parça dinleniyor, sonra yine 
çalışıyor, çalışıyorlardı. Bu cbazar1> 
lar uzadıkça ya\'aŞ yavaş itiyatlaştı, 
daha sonra temayüle döndü, derken. 

Bir sabah Kazım yazıhaneye te
lfışla geldi; paltosunu çıkarmıya bile 
lüzum görmeden masasının gözlerini 
karıştırdı; bazı kağıtları okudu, son
ra cebine yerleştirdi ve hiç farkında 
değilmiş gibi yazı masasının başında 
oturan Bel maya döndü: 

- Bclma, dedi, çok acele bir işim 
çıktı, hemen tayyare ile Berline ha
reket etmem !immgeliyor! Ben ge
linciye kadar ourayı idare et; yoklu
ğumu hissettirme. Bir kaç gün son
ra buradayım. 
Arkasından cAllaha ısmarladık> ı 

bastıran Kazım Belmanın acele ile 

ıbir Alman kızı bulunuyor, J{a 

kolunda takılmış duruyordu. 

Yolcular tayyareden indiler· 

zım Bclmanm yanına geldikte 

ra dürt.ist bir fransızca ile kad 

biribir1erine tanıttı: 

- Bayan (Jcannette) karım 
- Bayan Belma, daktilom! .. 

Belmanın gözleri karardı, b 

bir gayret sarfederek teşekkür 

bildi. Otomobilde dalgın naza 

etrafa bakabiliyor, sararan ren 

büyük bir sukutu hayalin ba nin muhabirlerine şu manalı sözleri 1935 senesinde Amerikanın Çin it-
söylemiştir: halatı 174 bin, Japonyanın 13!> bin, 

Vindsor Dükü kardeşlerinden en 
çok Kl'.?nt Dü,kiinü sever. Aralarında 
yaş farkı çok olmasına rağmen bu iki 
kardeş biribirlerile çok iyi anlaşmış
lar ve uzun müddet beraber yaşa -
mışlardır. Kent Dükü Viyanada sa
bık krala misafir olduğu rivayeti ü
zerine bird~nbire İngiltereye avdet 
ettiği görülmüştür. Bunun, bazı na
zırların hükumet namımı Kent Dü
küne müracaat ederek hemen İngil
tereye dönmesinde ısrar etmelerin ~ 
den ileri geldiği haber verilmekte • 
dlr. 

Derken bir gün, Belma, gönlüniin 
kaı anhk ç:erçevesinde bir nur, bir 
zıya, bir ümit şulesi doğduğunu 

hissetti. Ağır ağır ağdalaşan bir ı şık 

onda bir acaba doğurdu. 

elini sıktı; ve kapıdan fırladı, gitti. leri görünüyordu. 
.Bugünkü hüdisat, Çinin mağlfı- Almanyanın 103 bin, İngiltercnin 98 

biyetini değil, Japonların iktısaden bin, Fransanın 59 bin, Felemengin 
yıkılmasını intaç edecektir. 58 bin. Avustralyanın 37 bin, Hindis-

Yolcuları evine bırakan oto, 

ınayı da pansiyonuna götürdü. 

*** Çinde milli müdafaa için milletin tanın 35 bin, Siyamın 27 bin, K:ına
birliği hasıl olmuştur. Şanghay mü- danın 20 bin, Belçikamn 18 bin kü
dafaasına bütün Çin kıtaatı iştirak sur milyon dolar kıymetindedir. 

Siyasi bir 
Muhavere 
- Siz korsansınız, 

- Acaba, dedi kendi kendine; K.1-
zımın hayatına karışmak, evinde bir 
köşe tutmak. kabil değil miydi? ... 

Günler geçiyor, her geçen gün bu 
(alt ve üst) arasındaki münasebeti 
kuvvetlendiriyor, önceleri bir sel:i • 
ma munhasır kalan konuşmaları u-

Bu gidişi, ve vedaı tuhaf bulan 
Belma birdenbire şaşırmıştı; o, çok 
daha başka bir veda sahnesi bekli
yor; daha samimi, hatta göz yaşları 
ve öpücüklerle süslenmiş bir ayrılış Kiızım yazıhanesine geldiği ı 

d Selmayı orada bulamadı... :Et 

Roma (Hususi) - Diplomasi ne-
............. ,, ... ,, .. ,,ınn11••11•11•••11u1111u1111111111111111•••••••••••nu1111uunı1111111111111nıı•n•111111mıı111r111111ıııu111111111•11•••uu••u11ın , 

1 1 G 
• zaketleri bir tarafa bırakı1arak, zadıkça uzuyor, geniş mevzular üze-pj otsıtz Bir Çin eneralı Sovyet Rusya ile İtalya arasında Ro- rinde münakaşalaşıyordu. 

- Siz yalancısınız! etmektedir. Bugünkü vaziyet 932 se- 935 teki ithal:it bilhassa Şanghay-
nesindeki ile mukayese edilemez. dan yapılmıştır. 

umuyor u ... 
Dalgınlığı çok sürmedi güzel kı • gözleri bu alışkan çehreyi ora 

zın Elini alnında gezdirdikten sonra dektilo makinesinin yanında bir 

yine makinesinin klavyelerine eğil- tup göziine ilişti. Aldı; kendisin 
di ve ince parmaklarile harfleri tı- ti bu mektup. Açtı ve okudu: 

m~da torpilleme hadisesi etrafında Hatta öyle oldu ki Belma, bazı ıal-T ayya re M eg"' er Çinli cereyan eden konuşma şu suretle hu- oız kaldığı anlarda gözlerinin bir ha-
ıasa edilebilir: yal aradığını, Kazımı bulamadığı za· 

.. .. Deg""" ilmi~ Sovyet Sefiri: manlar hırçınlaştığını hissetti. 
Mükemmel İş goruyor v _ Siz korsansmız; Akdenizde iki Kazım da içten içe alevlenen bi·. 

Floridada Dayton tayyare mey -
danında tayyarecilikte hakika -

ten inkılfıp yapan bir hadise olmuş-

tur. 

B ir İngiliz gazetesinde okunduğu- gemimizi torpillediniz... hisle tutuşuyordu ve .. her zaman kız-
na göre •hıristiyan geenrah den- Kont Ciyano: dığı rlaktılo makinesinin takırtıları-

mekle meşhur olan Çin generali - _ Siz yalancısınız. Biz hiç bir ge- nı şimdi ~eın:ıanın ~lin~e çatı~dıya~ 
Fenç-Yu-Siyang'ın asıl adı Fengi mi torpillemedik. Fakat siz, cuma gü- yazı makınesınclc bır pıyano ahengı 
imiş ve kendisi de Slovak imiş. Bu nü toplanacak olan Akdeniz konfe - ile dinliyor, daha tuhafı, tatil gün -
general son senelerde Çin vukuatın- ransını torpillemek istiyorsunuz. !erinde bu takırdısızlığı çok tatsız 
da çok meşhur olmuştur. Şimdi de B "k.l d ı·t ı ·ı buluyordu. u mu a eme en sonra a ya ı e 

Bir Amerikalı mühendisin uzun 

zamandanberi yaptığı tetkik ile ha

zırladığı bir pilotsuz tayyare ilk defa ••• 
Günler ay oldu ... aylar ilerledi; 

samimiyet çerçevesinde ilerliyen bu 
dostluk Belma ile KıiıJmın arasında 
yepyeni ümitlere yol açtı. 

Pekin taraflarındadır. On sekiz ya - Sovyet Rusya arasında siyasi müna
olarak uçur~lmuş ve kendisinden is- şında iken Fengi Avusturyada de - sebatın inkıtaa uğrıyacağından bah
tenilen vazifeyi yaparak kalktığı vam ettiği liseyi bir aşk yüzünden ı:edildi. Bununla beraber İtalya, Sov· 

yere büyük bir tur yaparak dönmüş- bırakmış, Amcrikaya gitmiştir. Ora· yet Rusya ile ayni masa başında o
tür. da gönüllü olarak ve para ile Ame- turmıya mecbur olursa, konferansa 

rı.ka ordusuna vazılmıs \'e 1900 de gitmiyeceğini söylüyor. Belma, artık Kazımın her hal ve Şimdiye kadar tayyarelerden bil~ J 

hassa harp meydanlarında istifade Amerikadan Çine askeı~ gönderilirken Romada bu diplomasi düellosu o- hareketinden bir mana çıkarmıya uğ-
. . . . . !urken, Pariste ve Londrada ve baş- raşıyor, sözlerini tefsir ederken tatlı 

için uğraşılmakta idi. Yeni bir pilot- o da beraber gıtmıştır. Çmdekı mu- k 1 d .. t . • b' f b h 
harebe biterek Amerika askeri dön - ı··a )t·er .~r c mus ekstnad sıyası ır aa- ir ayal ovasında alabildiğine ko -

suz tayyare hiç bir insanın hayatını ıye goze çarpma a ır. şuyor; ve: 
tehlikeye koymadan insanların yapa- dükten sonra ise Fengi Çin~e ~al. - Bu esnada Hitler de Nürcnbcrg • -Kfmmın karısı, 
cağı bütün işleri yapmakta otomatik mışhr. Gt>nç asker orada Çınlı hır (Dtr a,,Jı 6 ın:ı sayfada) Olmayı artık iyice kuruyordu. 

kırdatmıya devam etti. 

••• 
Belma Kazımdan bir telgraf al -

mıştı. Yalnız bir kaç kelime taşıyan 
bu kağıt parçasına ne kadar sevin
mi~ti ya! .. 

.Bugün saat 11 de Ycşilköydeyim.~ 
cKcizmı> 

Diyen kağıdı öptü, çılgın bir neş'e 
içinde atladığı otomobille uçarak 
tayyar~ meydanına vardı. 

Büyük yolcu uçağı iri bir kuş gi
bi homurdana homurdana yere indi.. 
Belmadan başka bckliyenlcr de var
dı yolcuları ... Tayyarenin kapısı a
çılırken bütün bekliyenler koşarak 
yolcularını karşılamıya gittiler. 

Belma da bunların arasındaydı. 
Telaşla, sevinç dolu gözlerle ka

pıyı aradı, Kazım kapıda görünmüş-

tü, fakat yalnız değildi... Yanında 

ırkının bol etli ve çiy sım saçlı bir 
timsali gibi duran heykel vücutlu 

tert'ıba·t ı'le d k 1 k 1 b kız almış, Çin ordusuna girmiş, az e uru aea yer ere om- . ,. . 

1 
ba da atabHmcktedir. zamanda ı~erı:mış ,.e nıhayet gene- m•SÜMER SiNEMASI Bu akşam: Y eni sinema nıevsim ini•• 

ilk ufak u '·b . • d'ğ' .. · ral olmuştur. lştc 4hıristiyan gene • 1 
~cru enın \Cr ı ı ı~ı n • 1 ·. h'k" 1 ra .. ın ı ayes • 

tıce, tayyarccilikte bir inkılap ola-
~c~~~~~---~~----~~~~·' i EB E D i SEN F ONİ 

r\)k kabul edılmiştir. ··sı ek h. tt a· 
go erce ma ıyc e ır. ! Güzel Fransız filmi ile açıyor. 

Floridada yapılan bu tayyare ufak İlk tecrübenin muvaffakiyeti mü- 1 

bir modeldir. İlk bakışta bir çocuk hendisi büyük bir tayyare yapmıya 1 Oynıyanlar: FERNAND GRA VEY .JACOUELİNE FRANCELL 
oyunca(lı manzarası arzetmektcdir. tecvik etmiştir. Bu tayyare tam ma- ve A L E R M 
Maamafıh yaptığı iş itibarne kendı- ııasilc uçacak vaziyette olacak ve üç ilaveten : En sor. FKLER JURNAL dünya havadisleri 1 
sinden bC'klt'nilen büti.ın faaliyeti ay sonra inşası bitecektir. Avrıca : hmi bir film P E İ( 1 N cm:ııımP!::!lm:::mzma ___ • 

-

.Bay Kazım; 
Yanlış bir anlayışın kurbanı 

dum. Büyük bir sukutu lıayalitı 
~ısında yapacağım ~. bundan ~ 
biT şey olamazdı. Kadmlık i:zzctı 
sinin korunması ufjrtnıtı görıWnt 
paran bir genç kızın son se1 
kabul ediniz. Size ve karınıza 5 

detler. 

Kağıdı parmakları 

ruşturan Kazımın dudaklarınd8 

kelimeler döküldü: 

- Zavallı! ... 

Sonra masasının başın~ g~ 
mırıldandı: 

- Sukutu hayal! ... acıdır! .. f 

ne yapalım. 

Aziz Kayl• 

JEAN HARLOV 
wlLLIAM POwEL 

M YRNA LOY-SPENC 
TRACY 

İKİ KARiLi 
K OCA 

Fransızca sözlü 
Pek yakında S A R A 

Sinemasında 

- # 

ride gideceğine dair başvekilin bC· 
natını duyar duymaz derhal Y~ 
hariciye nezaretine müracaat c bC 
bu bapta izahat istemekle berıı. 

•kLl - Korkarım ki, Yunan bu. J1l 
tinin bu teşebbüsü askerce bır 
kabeleye maruz kalmasın. 

Tefrika No: 4 
Komite, bütün kuvvetile halkı da 

bu cereyana sürüklüyordu. Halkın 
toplandığı yerlerde, heyecanlı nu -
tuklar veriliyordu. 

bu milli galeyanın önüne geçemiye- \men, yine büyük mikyasda katiller Girltte son Osmanh hAkimlyetl (bir asker 
ceğini anlamıştı. Artık bu cereyana ve yangınlar baş göstermişti. 

Demişti. t 
Asım Beyin çok ciddi bir :z;ıı t 

duğunu bilen hariciye nazırı, btl j, 

didin ihtiva edebileceki korkunç 

karakolu) betin mes'uliyetini düşüne~e~:~ 
- Ekselans! .. Dost bir huk ıı 

bir iki parça gemisi, limanlarını 

Binlerce (Girit haritası) yaptırıl
mıştı. Bu haritada, Girit adasının ü-

zerinde, Yunan bayrağına sarılmış 
bir melek uçuyor .. adanın en yük • 

sek tepesi üzerine bir Yunan bayra
ğını çekiyordu. 

Bu harita, bütün dükkanlara da -
ğıtılıyor .. vitrinlerin en görünecek 

yerlerine astırılıyordu ... Halk, bun
ların temaşasından hoşlanıyordu. 

Bazan dükkfinların önünden geçil -
mi yordu. 

Hükumet, zorla harekete getirilen 

uymaktan başka çare kalmamıştı. (Eterya) nın teşvikile, derhal Ati· eden milli facia karşısında hükume- yın önüne toplanarak: 
Yunanistanda bu hareket devam na gazetelerinde: tin daha ne kadar sabrı tahammül - Yaşasın, harp ... 

ederken, (Eterya) cemiyetinin mu- (Giritte, Türkler tarafından yine göstereceği) ni istizah etmişlerdi. Feryatları, Atina semalarını sars-
rahhasları da Ciride gitmişler .. o • katlifımlar başladı Elen unsuru, im- Deli Yani, bu suale cevap vermek mıştı. 
radaki cemiyetin reislerini toplıya • ha ediliyor. Hükumet, ne duruyor.) için bir gün mühlet istemişti. Ertesi Eteryacılar, yalnız filonun gitme-
rak hararetli bir müzakereye giriş • Diye feryatlar yükselmişti. gün meclise geldiği zaman, şu kısa sile iktifa etmişlerdi. Cemiyetin 
mişlerdi. Bu müzakerede verilen ka· (Elerya) murahhasları, başvekil cevabı vermişti: en nafiz reislerinden (Miralay Vasos) 

Del. Y · · k 1 k y f ·1 G" 'd ·· un da, bir miktar askerle Gir ide gön-rara göre, Giritteki çeteler yeniden ı anının arşısına sıra anara : - unan ı osu, ırı e mutevcc -
·h J k t a· derilmesi için krala ve Başvekile mü-ve daha şiddetle faaliyete geçecek - - Ya, Ciride donanma gönderir, cı en rnre e e ıyor. 

racaat ederek, bu meseleyi de ter-
ler .. (Eterya) cılar da, hükumeti bu oradaki kardeşlerimize müzaheret Başvekilin bu sözleri, dehşetli bir 

viç ettirmişlerdi. 
faaliyete müzaherete sevkedecek - edersin .. yahut muhalefetinin ceza- alkış tufanile karşılanmıştı. Ve bu 

O tarihte (Atina) da Osmanlı se-
lerdi. sını, hayatınla ödersin. alkış tufanı, derhal meclisten dışarı firi olan (Asım Bey), bütün bu hadi-

Karar, derhal tatbik edilmişti. Os- Demişlerdi ... Ayni günde, (Eter- taşmıştı. O anda, her tarafta dehşet- satı dikkatle takip ediyor .. günü gü-
manlı askeri kuvvetlerinin hakika - ya) cı meb'uslar da hükumeti mec- li bir galeyan başlamıştı. Halk, mec- nüne İstanbula bildiriyordu. 
ten çok fedakfırane gayretlerine rağ- lise çağırmışlar; (Giridde cereyan lisin, başvekalet dairesinin ve sara- Asım Bey; Yunan filosunun Gi • 

yaret edemez mi? .. 

Diye cevap vermişti. .10 
Yunan hükumeti evvela, .~~de 

mühim bir kısmını Ciride go rıı• 
mek fikrinde iken bu p~ogra "/ 
ğiştirrniş.. sadece -o tarıht~ . 01 
. 1. errıısı . 
fılosunun en kuvvet ı g n) 
(Heydira) zırhlısı ile (AlfeY~"e 
mindeki kruvazörü gönderrrıı, 
rar vermişti. rı 

Bu iki gemi; halkın coşklln l<eC 
yişleri arasında, Pireden bar~ 
derek (hanya) limanına g 1)6f} 

(Dcvartl' 
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9 - SON TEL- GRA F 1937 

iptidai maddeler Yıldızların en 

1 

- Almanya, ftalya ve 
Japonya demir, kömür ZINJ~~D1N1Z1 SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABA YA YA· 

VA.p 18Ti~tzE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUsusı cE- ve bak1r ihtiyacı içindedir 
LEFFEThIE~~~R MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 

DIRLER.] · . 
1 M evaddı iptidaiycsi bol olan mil-

E • • !eller olmıyanlara göre çok iyi . 

DJştesile nişanlJSI arasında.. bir haldedir. Bunların da hepsi is-
~ tcdikleri kadar demire, kömüre, ba-
~ ~ ~- liller araştırınız ve eniştenizi daha kıra malik değilseler de her halde 

-

il] (i1T~'9J ~1"'-'.a fazla tahrik etmemek için evinizden hiç malik olmıyanların hali çok sı-
111 ~· ~~,..z _ çok uzaklaşmaktan ve nişanlınızla kıntılıdır. Bol mcvaddı iptidaiye bir 
~ · "1 fazla görünmekten çekininiz memleketin yüzünü ağarttığı gibi o-

/. _..r, 'f:tt .......... , lh "' ~ nun harp sanayiine ve su sanayii-

Eni.cıtemin evinde oturnııya '.-: ".~~ ~jt rr ı ne aznmi ~ayda temin etmektedir, 
mecburum ve nişanlıyım. An • \~ , ... \'-< '\._ _ Almanya, Italya ve Japonya bugün-
cak b · b ~,.. , f" l / ı ""'- .,.;;, kü dünyanın üç büyük devleti değil 

ır uçuk sene sonra evle - 1 
tıebilcc ~· E . midir?. Kömiirünü, demirini, bakı-
. egız. ,nıştem bana knr- Kcımşumuzun kızını scviyo - ınnı tedarik için başka memleketlerin 

şbı fena maksatlarını temin tein runı. Ailcsındcıı istedim, anası h , ... ~ d 
eni . - yardımına mu taçtır. meva dı ipti-

. m nışanlımdan ayrılmamı babası d<ı razı nlduıar. Fakat ldaivesi en bol olan Amerika, sonra 
~ti~or ve buna ttğraşıyor. IIal- kız razı olm uyM, Aılesine nika- İng.iliz İmparatorluğu, sonra Fransa 
ttkı ben nişanlımı sevdiğim hı~ıızın kıyılmasını, . kızla':nın gibi memleketler ise istikbali daha 

gibi onun da beni sevdiğine e- enındc, sanımda bcnı takdır e- emin bir halde görebiliyorlar. 
minim. Eniştemin bu gençte i- deccğini anlattım. Tc1·cddüt e- ~ Almanya, İtalya ve Japonya ken- f 
Zeri sürdüğii kusurlar bence e- diyorlar. b~r g~nç kız, alaka ~. rdilerini sıktıkça sık1yorlar. Ellerine 
hem. . dar olmadıgı bır adamı evlcndı . .: geçen mevaddı iptidaiyeyi azami ta-. m.ıyetli değildir. Asıl gaye- t ., T 
sı ke d. . en_ sonra sevemez mı. - · sarrufla kullanarak az şeyden çok 
. . n tsıne teslim olmadığım Aga/ı d •· ı 
1 • lkur tC'minini üşünuyor ar. Fakat bu 
çın benden intikam almaktır. Nefret etmiyorsa, l:ıcndisine son I h al düny:ıda dehşetli bir rekabet ve 

Yahut bir broşkasile alcik."'ldar derece soğuk g"lıniyorsa ,.c hele daha doğrusu düşmanlık uyandırı
oZmad1ğım takdirde Jıiila bir bir başkasile alf:kadar değilse evlen- yor: MC'vaddı iptidaiyedcn mahrum 
~akım kötü iimitıer beslemek dikten sonra scvıniyc haşlaması olanlar, olmıyanlnrın malına, mül _ 
ıstiyor. Nasıl hareket edeyim? mümkündiir. Siz her şeyden ev\·cl kiinc, yani müstemlekelerine göz 
- Kafze. bu cihetleri tahkike çalışınız ve sev- /dikmiştir. 

ı.. Soğuk ka:1lılıkl 1 1 k diğiniz kızla anlaşınız. Belki o sizi Milletler Cemiyetinde bir komis-,..1zlll • a as a arı mıyara . . . . . . . . 
ıyarak onu "d 'ıkna eder, bu ızdıvacın ıkınız ıçın de 'l·on vardır ki, mevaddı iptidaiyenin , h • rencı e etmıyereK • . . .; 

<ırekct eder . . hayırlı olmıyacagına :ııt dclillcn var- devletler arnsında hakkaniyetle tak-
Yi de at] senız şu bır buçuk sene- dır. Belki siz ona keı'ıainizi ısıtırsı - simini temin için ne yapmak lazım-
rıaka atırsınız. Nişanlınıza ait mii- nız. geleceğini araştırmakla meşguldür. 

Slmone Siman beyaz perdede gördü. / 
c;Jümüz yıldızların en genci olduğuna 
bütün seylrciıerlni inandırmıştır. Haki· 
ket yüzünüzde mi? Bu birdenolre şöh-

ret kazanan, en güzel filmlerde t>aşrolü 
oynıyan k12, s~hiden 18 yaşında mıdır? 

<ıil Şafarı kız kardeşinizin, yahut j Milletler cemiyetinin bu komisyo-
enızden b" b'· .. kl . 

Ya ır uyu erın yanında nu geçen gün tekrnr toplanarak bazı 

Orası maıom de~ıı. Herke:.e inan
dırmış yal işte o?da kafi... 

ra]Pılrnasını veya tekrarını temine 1 noktaları tC'sbit etmiştir: Mıevaddı 
~ ışınız k" ı . ·a · ı ı k d ı, onların da müzahcrctine ' ıptı aiyesı o mıyan mem e etlere 
h?anabilesiniz. Ni§anlmızın aley _ hariçten gönderilecek maddelerin be-
n~ ola • 1 delini ödemekte kolaylık gösterilme-~ .. n delillere karşı lehine de - ADEMBABA b 
~ sigii. 

Dahi köylü 
F.:ıkat ortada henüz hiç bir karar 

olmadığı gibi ne vakit böyle bir ka-
r;ır verileceğini gösteren bir alamet 
<le yoktur. Japonya Milletler Cemi
y0tindcn çıkmıştır. Almanya Cenev
r<'rkn ayrılmıştır. İtalyanın ise Mil
letler Cemiyetine karşı bilhassa Ha
beş meselcsindenberi almış olduğu 
vaziyet meydandadır. O halde me -
vaddı iptidaiyece en ziyade muhtaç 
olan memleketler Cenevre müzake
ı-elerine karşı bu kadar uzak durur
ken mcvaddı iptidaiye buhranının 

halli çaresi kolny kolay bulunacağa 
benzemez. Aradığı mevaddı iptidai
yeyi bulacağını söyliyerek Almany.:ı 
Umumi Harpten sonra elinden alın
mış müstemlekelerinin kendisine ve
rilmesini istemişti. Fakat neticesiz 
kalmış, İngiltere böyle bir teklifi hiç 
kabul etmemiştir. İtalya ve Alman
ya arasındaki rnünasebat bu kadar 
sıkı olduktan sonra ise Alman tek -
liflerini İngilizlerin dinlemesi im -

Güzel o a için n 
eziyet ve ne para .. 

~ugün tiyatronun en 

adamı nasıl yetişti ? .. 
yüksek Kanter içinde kalıyorlar, 

fakat muratlarına da 

_ Bugünkü halı, dünkü hafi 

4tıy0~aks Rcinhardt ile görüşmek - Bundan evvel sen en ümit edil-
S rn. 

eriyorlar 

kansız görülmektedir. · 

• • • ı • • 
-/ 

İngilterede bulunan Alman taraf
tarları ikide bir hükumetten Alman
yaya eski müstemlekelerinden bir 
kaçının verilmesini söylerlerse de bu 
hiç bir kabule mazhar olamamakta
dır. Bilhass.:ı son defa İngiliz Amele 
Fırkası Almanya, İtalya ve Japon
bildiğine silahlanmasını tasvib ettik· 
lerini ileri sürerek İngilterenin ala-. 
bildiğine silahlanmasını tasvit ettik- , 
ten sonra harp sanayiini hazırlıya
cak diye Almanyaya mevaddı ip -
tidaiye verilmesine İngilterede her 
suretle mani olmıya çalışılacaktır. 

••• 
~· . 

tf 1llsbur d miyen tarzda en yüksek istidatları ' 
<ıks h .g a, ıneşhur vazii sahne kec::fet e · · d. -> B 'd" b ı u t ı • • 

t Uf:u ın ın yazın oturmakta adamla konuşacağım. 
0 Untı11 .. u:zıarn Leopoldskron şa - Madam Timig yarım saat sonra dö-

Olcı ~cınhardt' ~ m mış mıy ın ... en gı ıp u n u a m 1 yor ..• •. 
tıır 0nunde b' 
, 1, ette a . ır adam muhakkak nerck diyor ki: BuruşuK yüzler tamir 
't!Y rtıst ile .. ·· v·ı p J J Otdu. goruşmekte ısrar e- - Bu adamın adı Brandthofcr'dir. I yam OVe ean görünce .. 

•• • il • 

trı;' :Ocıvctsiı Bu bir köylüdür ve bir dahidir. Re- Harlovu çolr seviyormuş. G .. 1 1 
?.sın~ ve randevusuz göre- inhardt bu köylü ile görüştükten uze 0 mak çok iyi şey, Fakat 
~ ... sonradan giizelleşmck insa -

eçhtıl sah sonra bunun hakikaten fevkalade nın başına bin bir dert getiren bir 
'İ3<: '" ıs tekrar ıs d' bir istidat sahibi olduğuna karar ver-

t:u . n aktör rar e ıyor: şeydir. Bunlardan başka bir hayli sı-n ıc;in k olrnak istiyorum bu- miş ve akşam kendisini Viyananın An 
G · end· ·1 ' _uya girmek icabediyor. 

t b Utüıt·· ısı e konuşacagıy m der Zarfştat tiyatrosuna aktör ola -
ı c: • uye k · 20 nci asır medeniyeti bu .. en çir-sı rnuh oşan Reinhardt'ın ka- rak kabul etmiştir. k .. 

........ h averey k B ını bile en güzel şekle sokuyor am-bor oa" hı' . e arışıyor: u iş, bundan on sene evvel olu - b Nihaye bu hale geııyorıar .. 
J J ,. k ma aza a koyduktan sonra ... 

}-,. :r ırnseyi kabul etrni _ yordu. Bu köylü bir müddet hafif ne çirkin mahlıiklarmış ve güzel ol-
'"<ıkcıt . rollerde büyük muvaffakiyet gös • Bir Avrupalı gazeteci güzel ol -

~~ ınat,.ı 1 termı·şıı·r. mak için kadınların katlnndıgvı sıkın- mak için ne kadar sıkıntı çekiyor -nu ltcs :r o an bu adam katibin la mıs 
L ........ 'ki erek diyor kı·· Tiyatroda cMatmazel Els> adında tıyı merak etmiş ve Paristeki güzel- r ... 
"' •vles ı · lik e ı·1·· ·· d b" · · Gazeteci diyor ki: ~ c e ç k bir piyes oyn:mması mukarrerdi. ns ı usun en ırısinc girmış. 
ll~ suret~- ko Jnühimdir. Muhak- Gördüguv·· manzara karc::ısında hay- - Bizim gibi erkeklerin en ufak 

)l hi "\! endisile ·· .. • Matmazel Els bir dolandırıcının kı- :.-
~1ttı.d· r Çiftçi · goruşmelıyim. zıdır. Bu kız babasını sefaletten kur- ret etmiş. O güzelim dilberler meğer nazını çckemiyen kadınlar güzellik 
~!~~ol~m,~ti~~b~ ~~~~~~=======~===~=~~=~~~~~~~ "t.-ı"ll"n ;; .rnak ıstı·yorum tarmak için ihtiyar ve çapkın bir a- rından bı'le kaçmıya başlamıştır. Nı·- k d' · · t 11· t k · "vı ~ b.. ...zerıne • . .. d 1 M d d d b. . .. mamış ve en ısını ese ı e me ıs-

dl!s erabc . katıp Reinhardt'ın am 0 an ors ey a ın a ırıne mu~ hayet her köşesinde Jean Harlov'un tiyenlere: 
u Scılonarg·ıstirahat etmekte ol- racaat ediyor. Dorsday mallım olan Povel hatırası yac::ıyan Holivutta yaşıyamı-

1 ·1 · ·· k k v :.. - Allah aşkınn, bana ma:liden balı-tı·~ 'l{ıtk ırerek diyor kı··. şart arı ı erıye surere ızın istegi- ., 

Z yacagını anlamış ve Avrupada bir setmcyiniz. tl ırıı. b· Yaşında k d ni kabul ediyor. avallı Jean Harlov, partöneri v~ 
ilna ır adarn el .a ar tnhmin et- Bu piyeste Dosday rolü bütün ak- sevgilisi Vilyam Povel'in kolları seyahate karar vermiştir. Vilyam Demiştir. 

lstiyo ÇtJtarrnak .g. dı .. dehasını mey- törler için sevimsiz bir rol olarak gö- arasında ölmüc::tü. Vilyam Povel o Povel Holivuttan N evyorka gelmiş, Vilyam Povel ayni akşam Avru -
'h r. ıçın sizinle g·· ·· k -s b. k · • k h k t t · ı· A t" t elii "'~it} oruşme ründüğünden hiç kimse bu rolü oy- zamandanbcri o feci manzarayı unut- ve ır aç samımı ar adaşı tarafın- paya arc ·e e mış ır. r ıs evv 

lıt!I~ lıardt•ı namnk istememiştir. Aktörler ara • mamıştır. Zavallı artist el'an sevgi - dan karşılanmıştır. Vilyam Povel Londrayn, oradan Faris ve Budapeş-
~i· ı:ı 'l' .. ""'. n karısı -hc::hur t· t d b 1 h k l' · · wl k d V solmuc:: sa k ··ı · t"ye gı"decektı·r Kışa dogwru Holı'vu-. "·•ıJg s·· "'":.- ar ıs sın a u ro ak ında münakaşa e- ısi ıçın ag ama ta ır. ilyam Po - :..• rarmış ve pe mu eessır " · 

oze karışarak diyor dilirken bir ses yükselmiş: vel her türlü eğlenceden kendisini bir halde idi. Arkadaşlarını görünce da dönecek ve Annabella ile yeni bir 

(Devamı 6 ncı ıagfada) çekmiş, hatta Holivutta arkad.:ışla • göz yaşlarını zapta muvaffak ola • film çevirmiyc başlıyacaktır. 

enstitüsündeki erkeklerin hotbehot 
iş yapmalarına, sert \.·e aksi emir ver
melerine öyle boyun eğiyorlar ki.. Blı 
bu güzel kadınların Elini sıcak su -
cfan soğuk suya sokturmak isteme • 
yiz. 

Halbuki onlar kaba ve haşin ens
titü adamı karşısında azap içinde ya
şıyorlar. 

İşte güzel olmak için gelen bir ka
dının vaziyeti. 
Kapıdan içeriye girince evvela eli

ne bir çok mecmualar tutuşturu -
yorlar. 

- Beğen, beğendiğini al!. gibi.. 
- Hangi tip olmak istiyorsunuz?. 

diyorlar. 
' Kadın: 

(Devamı 6 ncı ıagf amı:ulo) 
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(DerJC1mr 5 inci ıagf ada) 

- Dorsday rolünü ben alacağım! .. 
Bu, Brandthofer idi. 

Tefrika No.: 69 ................................ 
'lercllme we lktlbu bakla müfudıar 

Önüne kim çıktı ise zımbaladı! 

Düne kadar basit bir köylü olan 
Brandthofer'in bu rolü istemesi her
kesi hayrete düşürdü. Köylü bu rol
de muvaffak olunca herkesin hay • 
reti bir kat daha arttı. Köylü artis • 
tin resimleri ve beyanatı gazetelere 
geçti. .. 

''Şövalye Fernando 
ruyor. Biz de kime 

bir haf tadır 
kul olacağımız:ı 

bu sahili kavli .. 
şaşırdık .. ,, 

Etindeki taşı, öyle bir şiddetle vurdu ki, adamın 
kafası parçalandı, beyni aktı 

Bunun silahını da Suphi aldı. 
Askerlerle Suphi ve (A.) nın bo

ğuşmaları artık mevzii kalmadı. 
Kahvelerden duyulmıya başladı. 
Herke:; sokağa uğradı. Fakat, bun
lar o kadar müthiş bir surette dövü
şüyorlardı ki, kimse aralarına gir -
rniye cesaret edemiyordu. 

Harcanmaktan korkuyorlardı. 
Kavgacıları ayırmak için, sekiz 

kamanın arasına girmek kolay bir 
iş değildi. Bu sebeptendir ki kahve 
müşterilerinden hiç biri işe müda
hale etmiyor, yalnız bu kanlı kav -
gayı seyretmekle iktüa ediyordu. 

Şevki Hocanın kaşığına da bir 
kısmet düştü. Elindeki taşı kendisi
ne hücum eden birinin başına öyle 
bir şiddet ve kuvvetle indirdi ki, a
damın kafası parçalandı, yamyassı 

bir halde duvara yapıştı. 
Beyni yere aktı. 
Polis ve zaptiye kuvvetleri geldi· 

ği zaman, sekiz bahriye askerini yer· 
de serilmiş buldular. İkisi ölmüştü. 
Öbürlerinin kimisi yüzüstü, kimisi 
arkaüstü yerde yatıyordu. Kafaları, 
gözleri patlamış, üstleri başları kan 
içinde kalmıştı. Ölenlerden başka 
hepsi de acı acı inliyor, dayanılmaz 
feryaUar içinde : , 

- Bir damla su ! 
Diye mırıldanıyorlardı. 
Ölenlerden birisi, hastaneye gö -

türülürken: 
- Beni Suphi vurdu! 

Fakat bir kaç gün sonra gazeteler
de şöyle bir havadis çıktı: 

Brandthofer meçhul bir adam de -
ğildir. Yalnız tiyatro münekkitleri 
kendisini tanımamışlardı. Bu adamın 
asıl adı Lev Reinss ve aslen Muse
vidir. Berlinde çok tanınmış bir ak
tör olan Lco Reuss Almanyada Ya
hudilik aleyhindeki cereyan üzeri
ne Berlini terkederek Avusluryaya 
gelmiş ve orada hüviyetini gizliye -
rek kendisine bir iş bulmuştur. 

Brandthofer sakallı idi. Berlinde 
tanınmış oan Lco Reuss'un.uzun ve 
siyah bir sakalı vardı. Leo Reuss sa
kalının rengini değiştirmiş ve Salis
burg civarında saf bir köylü bulmuş 
ve onun kağıtlarını alarak köylü -
nun hüviyetine girmiştir.' 

Leo Reuss bu suretle oynadığı rol
de muvaffak olmuş, açlık ve sefalet
ten kurtulmak için Reinhardt'ın te
veccühünü celbetmek yolunu da bul
muştur. 

MURAT REİS BİR ARAP KÖYÜ'"
NÜ TOPA TUTARKEN .. 

Murat Reis gece yarısına kadar 
bütün sahillerde dolaştı .. Fcrnando
yu aradı .. bulamadı. 

Fernando'nun peşinden giden yel
kenli geri dönmemişti. 

O geceyi bir Arap köyünün kıyı -
sında geçirdiler. 

Murat, gemide esir olarak ambara 
atılan İspanyol kaplanından Fernan
donun ve Tunus kalesindeki kardeşi 
Filipin müthiş Türk dıişmanı olduk
larını öğrenince: 

- Hele bakalım, dedi, şu herifcik -
ler bizi karada ve denizde nasıl ye -
nip sindireceklermiş! 

Ve sabahleyin güneşle beraber kal· 
karak Arap köyüne bir bölük korsan 
gönderdi. 

Türk korsanlarının yiyecekleri a
zalmıştı. 

Karaya çıkan korsanların başında 
Demir Ahmet adında tecrübeli ve es-
ki bir denizci vardı. 

Demir Ahmet. Muraaın esKı arkadasıvoı .. Korsa ı.-:. 
arasında atılganlı~ile meshurau. 

.Rüstem, Fernıındonun adını du • 

yunca= 

gelip saklanması da muhtemeldir· . 
Fernandonun bir haftadanberı. 

Yani Türklerle karşıla..:madan örıct 
- Demek sizi tehdit eden odur, ~ 

buralara uğradığı anlaşılıyordu. 
öyle mi? 

Bu sırada Suphinin arkadaşların
dan Şevki Hoca meydana çıktı. Şev
ki, kendi halinde yaşar, kolay kolay 
kavgaya, gürültüye karışmazdı. U
fak tefek bir insan olmakla beraber 
çok kuvvetli idi. Cesurdu, çevikliği, 
arkadaşları arasında ibr darbımesel 
halini almıştı. Güreşe son derece 
merakı vardı. Yeniköylü Suphi ile 
dostluğu da güreş meydanlarında 
başlamış, biribirlerine sarsılmaz bir 
sevgi ve saygı ile bağlanmışlardı. 

Dediği için Suphi de (A.) ve Şev
ki Hoca ile beraber tevkif edildi. Fa-

Fakat bu adam Viyanada nasıl 
tanındı?. Mesele gayet basittir. Bir 
zamanlar Leo Reuss Viyanada otur
muş ve evli bir kadınla dost olı'.JŞ
tur. Bu kadın bilahare feci bir su -
rette artistten ayrılmıya mecour ol
muştur .. Bu kadının elyevm Viya -
nada bulunan kızı ve oğlu anneleri -
nin geçirdiği felôkete ~ahit olduk -

Demir Ahmet, Murat Reisin çok 
sadık ve eski dostlarındandı. Diyerek kavgayı bastu:dıktan son-

Murat s"1ilde esaslı tedbir aırnak 
istedi : 

- Haydi, koş! dedi, bu kabilerıill 
şeyhine benden selam söyle ve kert' 

- Bu kabilenin şeyhini gidip gö- disile görüşmek istediğimi söyle! 

ra, gemiye döndü .. meseleyi Murat 
Reise anlattı ve: 

Suphi ile (A.) nın, bir sürü aske
rin ortasında boğuştuklarını görün
ce, kollarını sı\·adı. Onlara doğru git
meden evvel, camiin avlu kapısını 
kapadı. Sonra çökük duvara bir tek
me yerleştirdi, oradan düşen irice 
bir taşı kimseye sezdirmeden eğildi, 
aldı. Ve arkadaşlarının yanına koş
tu. O da, kavgacıların arasına girdi. 

Kavga büyüdü. Esasen hakimiyet 
iki arkadaşta olduğu için, Şevki Ho
canın iştirakile bu hakimiyet bir kat 
daha arttı. 

Askerler yorulmuş, bitmiş, hurdu
haş olmuştu. Fakat ne olursa olsun 
son bir gayret daha göstermek iste
diler. Yeni bir hücum daha yaptılar. 

Atıldılar. 
Yeniden birıbirlerine girdiler. Sil

le, yumruk, tekme, tokat gırla gitti. 
O vurdu, öteki yapıştırdı, (A.) şiş

ledi, Şevki Hoca birini çayrasa aldı, 
bastı tokadı! .. 

Nafile! .. 
Mütecaviz bahriye askerleri yine 

bir muvaffakıyet temin edemediler. 
Yeni hücumun da bir tesiri, bir fay
dası olmadı. 

Mağlup yine onlardı. Onlar yine 
esir, yine altta idi. 

O vakte kadar silahını kullanmak 
f stemiyen ve dalına müdafaa vazi· 
yetinde kalan Suphi, askerlerin bu 
hücumu karşısında, son kozu oyna
mak istediklerini anladığı için, her 
türlü ihtimale karşı o da ganimet 
aldığı kamayı çekti, kıyıcılığa baş
ladı. Bu defakamasını rastgele sal -
lamıya değil, isabet ettirmek mak
sadile önüne gelene vurdu, sapladı. 

Kim önüne çıktıysa zımbaladı. 
Vurulan düştü, kamayı yiyen yere 

yuvarlandı. Canı yanım acı acı ba
ğırdı: 

- Yaktın beni r.. 
- Aman kasıklarım ! .. 1 
- Of anacığım! .. 
- Ah yandım ! .. 
- Vay başım ! .. 
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ta. 
Senter, şarap şişesini aldı; kadeh

leri doldurdu. Enkarnasyon kadehi 
aldı, yudum, yudum içti ve dalgın, 
masaya koydu. Senter, ona hissettir
meden kadehi bir daha doldurdu. 

Akşam olmuştu. Etraftan sesler 
duyulmağa başlamıştı. Garson, ma

sanın üzerinde duran pembe aba -

jurlu bir lambayı yaktı, radyonun 

düğmesini çe\-irdi ve Londranın Sa
voy orkestrası, o zamanlar meşhur 

olan cPagan Love Long. valsini çal
mağa başladı. 

Senter genç kadının yüzünün de -
ğiştiğini farketmişti. Baygın bir ses
le, Enkarnasyon mırıldandı: , 

kat mesele sonradan anlaşıldı, ay -
dınlandı, Suphinin bu işte kabahati 
olmadığı, kavgadaki rolü ayırıcı ma
hiyetinde görüldüğü için serbest bı
rakıldı. 

Demir Ahmedin yanında otuz ka
dar korsan vardı. 

Murat Reis sahilde demirlemişti. 
Karaya küçük bir çektiri ile çıkı· 

yorlardı. 

Şevki Hocanın vaziyeti de bu ba- !arından Leo Reuss"u tanımışlardır. 
kımdan tetkik \·e telakki edildi. O Bu hadise Leo Reuss için felaket 
da tahliye olundu. Yalnız (A.) ser- olmuştur. Köylünün Almanyada hu
best bırakılmadı. Mahkemeye sev- dut haricine çıkarılan Leo Reuss ol
kolundu. Neticede o da beraet elli. duğu anlaşılınca herkes kendisinden 

Murat Reis birdenbire karada bir 
gürültü işitti : 

- Ne var orada'! .. 
Diye tsağırdı. 
Gemiciler güverteye üşüşmüşler

di. 
Muhakeme yetmiş gün kadar de -

vam ettiği için, (A.) bu kadar zaman 

yüz çevirmiştir. Gazeteler aleyhin -
de neşriyatta bulunmıya başladık -
!arından tiyatro idaresi Matmazel 

Sahilden yüz metre kadar geride 
müthiş bir dövüş başlamıştı. 

) 
El piyesi gösterilinciye kadar artisti 

(Devamı var . t 'hd · · k ld 1 ıs ı am etınış ve pıyes a ırı ınca 

tevkifhanede kaldı. Demir Ahmet: 
- İmdat .. 

11ııııııııııı11111111111111111ııınıı1111ııımıı111111111111ıııuıııııııı•••"'" Le R , k t t f } t • Diyerek gemilerden yardım isti -o euss un on ura mı es ıe mış-

Gu•• zel olmak tir. yordu. 

( 5 incl say/adan derıam) 

-Şu .. 
Dedi mi, derhal makineler işlemi

ye başlıyor ,.e kadının evvela yüzü
nün bir alçısını alıyorlar. Sonra yü
züne bir bez geçirerek gözlerini a

L R · f'l e er· ~an bı'r Rüstem vüz kişi ile sahile çıktı .. eo euss yıne se ı v p ı~ . w •• • • •• •• 

halde kalmıştır. Biraz sonra açlık telı- . Ve bmız sonra gurultunun sebe-
didi baş göstermiye başlamıştır. Za- hı anlaşıldı. 
vallı dam hangi kapıyı çalmışsa Demir Ahmet sahile çıkıp Arap 
hiç ki~sed~n güler yüz görmemiş ve köyl~l~rile temas edinoe, yerliler 

kendısıne · aleyhine yapılan prnpaganda mu - · 
vaffakiyetle neticelenmiş olduğun - - Biz Türklere hir dilim ekmek 
dan, hiç bir yerde iş bulmıya muvaf- vermeyiz. 

Demişler ve dükkanlarını kapa -
fü.mdan sonra yüzlerine alçıyı ba- Cak olamamıştır. . 1 Artist son olarak Madam Sam- ınıya başlamış ardı. 

çıkta bırakıyorlar. 

sıyorlar. Fakat dudakları da bu al- Rüstem sahile çıkınaa dövüşün 
,.1 içindedir. Pardon alçı, diyorum. Gene piyesinde Napolyon rolünü oy-
'J namış ve bundan sonra Metro Gold- mahiyetini anlııdt .. fena halde hid· 
Bu alçı bizim bildiğimiz gibi değil - d ti d" 

vin Mayer film şirketi kendisini an- c en 1 
: 

dir. İçinde karışık bir çok maddeler ga ·c ctti~inden Holivuda gitmiştir. - Biz bu köye yüz kere geldik .. 
vardır. : .. .1 ........ ::wo™:ır::rn:rr::•r::r::rıı::::::ru hiç kimseden böyle bir söz duyma-

Meğer bunlar güzellik perisi imiş- 1 R A D y Q 1 dık. Şimdi yerliler bize neden bu 
ler. ı ı şekilde muamele ve hakaret ediyor-

Saatlerce çamurlu yüzler içinda _____________ __,_ lar ? .• 

kadınlar bekleşiyor. Nihayet eşref Akşam nepiyatı: Diyerek Arap köylülerinden biri-
saat geliyor. Evvela dudaklar açılı- Saat 18,30 plakla dans musikisi, ni yakaladı .. 
yor ve istenilen şekilde dudaklara 19,30 Afrika av hatıraları: S. Sala _ Ensesine birkaç yumruk indirdik-
renk vuruluyor, biçim veriliyor. Son- hattin Cihanoğlu tarafından, 20 Nec- ten sonra: 
ra gözler başlıyor, kaşlar almıyor. mi ve arkadaşları tarafından Türk - Bre mel'un! dedi, biz size ne 
Nihayet yanaklar. ve saire... musikisi \'C halk şarkıları, 20,30 Ömer fenalık yaptık ta Türklere yiyecek 

Bu işin bir kaç dakika içinde bit- Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 \'ermiyorsunuz? .. 
tiğini sanmayınız. Bu tam 3 saat sü- Safiye ve arkadaşları tarafından Tüı:k Yerli Arap yumrukları yeyince 
rüyor. Nihayet her şey bitiyor. 3 musikisi ve halk şarkıları (saat aya- sersemledi : 
saat evvel kapıdan içeriye giren bu- rı), 21,15 orkestra, 22,15 Ajans ve - Beni ne dö\'üyorsun, aslanım? 

Borsa haberleri ve ertesi günün prog- Şeyhimize sorun bunun sebebini.. 
ruşuk yüzlü kadın şimdi nefis bir ramı, 22,30 piyano solo: Ferdi Von Ve homurdanarak ilave etti : 
sinema .yıldızı gibi mağrur, iki ta - Ştatzer tarafından, 23 Son. - Şövalye Fernando bir haftadan-
rafına selam vermiye tenezzül etme- İ Y ARINK PROGRAM beri buralarını kasıp kavuruyor. Biz 
den çıkıp gidiyor. Amma a\'UÇ do- Saat 12,30 plakla Türk musikisi, de kime kul olacağımızı şaşırdık. 
lusu parayı kapıda bıraktıktan son- I 12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak Bir taraftan siz .. diğer taraftan on-
ra... ncc:rivatı, 14 c:on. lar. sıkıştırıyorlar. 

- Madre! bu vals ne hatıralar u
yandırıyor .. 

Senter genç kadının yanında hiç 
bir vakit kendine malik değildi. Fa
kat o, kendine mahsus şive ile ve 
şarkı söylemiş gibi bir ahenkle bu 
İspanyolca cAnneciğim. gibi bir 
manaya gelen cMadre• sözünü söy
lediği zaman, delikanlı büsbütün 
kendinden geçiyordu. Boğuk bir 
sesle: 

- Danseder misiniz, diye sordu, 
belki hatıralarınızı qanlandırmama 
yardım olur? 

Enkarnasyon tereddüt eder gibi 

oldu, sonra, birdenbire kalktı, ve 
kollarını açtı. ~ter bu arzedilen 

\'Ücude, adeta kabaca sarıldı, sıktı, 

ve onu valsin ahengile, ışıklardan 

uzak taraflara doğru sürüklemeğe 

Scnter karanlıklara baktı. Ses, ho -
yuldu: 

-Bonsuar! 
Sihir bozulmuştu. Birdenbire dur

dular. Biribirlerinden ayrıldılar. 

Seuter karanlıklara baktL Ses, ho • 
murdanır gibi tekrar etti: 

- Niye durdunuz? Eğlenmenize 
mani mi oldum? 

Senter sesin sahibinin Perlon ol -
duğunu tanıdı. Kendini tutamadı, 

ve haşin bir tarzda: 
- Sen miydin? 
Dedi. 
- Evet. Ben. Canım sıkılıyordu, 

kalktım ... 
- ... ve bizim canımızı sıkmağa 

geldin, öyle mi? Teşekkür ederim. 
Enkarnasyon, elini Senterin ko -

luna uzattı: 
- Azizim, dedi, yorgunum. Eve 

dönmek istiyorum. 
Senter: 
- Hayhay, dedi, gidip mantomu

zu alayım .. 
-Ben aldım •. 

Perlon mantoyu uzatıyordu. Scn
ter müthiş bir asabiyet içinde idi. 
Arkadaşının hareketlerine bir ma
na veremiyordu. Ona, bu akşam, 
Enkarnasyon ile beraber buraya ge -
leceklerini söylememişti. O halde 
Perlon onları nasıl bulmuştu? Yok
sa takip mi ediyordu? 

Hesap görmek için geride kalmış 
olan Senter, önden yürümüş olan 
genç kadınla arkadaşına iltihak ede
ceği zaman, ayak seslerini duymuş 
olan Perlon'un Enkarnasyondan bir
denbire ayrılıverdiğini gördü. Sen
ter sesini çıkarmadı. Yanlanndan, 
başını çevirmeden geçti, gitti, bir 
gün evvel almış olduğu lüks otomo
bilinin kapısını açtı, onlara yol ''er
di: 

- Siz, dedi, geride oturunuz. 

Ve kendisi makineyi idare çin öne 
geçti. Otomobili en son hızla hareke
te getirdi. Dir şeyler kırmak, ezmek, 
parçalamak istiyordu. 

MÜSTACEL ve MAHREM 

Adam bavulunu, üst kısımdaki 

eşya koymıya mahsus yerden indir
di.. Sonra, v3gonun penceresinden 

(Deııamı t:ar} 
~ 

relim, dedi, F.crnandonun buraya 

Siyasi 
Muhavere 

- Askeri fabrikalar J 
hAnlar1 

27/9/1937 pazartesi günü saat JS 
( 4 üncü sayfadan devam l te kapalı zarfla ihale edileceği /\11. 

teki kiirsüsünde Almanyanın gcmiş. karada Ulus ve İstanbulda Cü·nhuri· 
lemiye susamış olduğunu, müstcm- yet gazetelerinde 5-7-9-11 ve izmirde 
lekeye ihtiyacı olduğu \"e şimdiye ka- Anadolu gazetesinde 5, 7, 10, 12 a,ğuS· 
dar kendisine müstemleke verilme- tos 1937 günlerinde ilfın edilen bil' 
mesinin sebebi anlaşılamadığını ilan adet Buhar lokomotifinin şartnarne
ediyor. sinde değişiklik yapılmasına Iüztırt' 

Bugün dün~ada ~~vcut karışık.· görüldüğünden mezkur günlerde çı· 
lıklara mukabıl sulhu kurtaracak a- kan ilanlar hüJ...-ii~süzdür. (5887. ~ 
miller de mevcuttur: """ 

Londra ile Fransa arasında mevcut ;~;z ~-;-kızıl İsp~nyoUar - ;rası~ndalei 
sıkı anlaşma ve Birleşik Amerika harpte ayni zamanda bolşevizm ve 
ile İngiltere arasında Japon ve Çin faşizm mücadelesi vardır. Bu iki H1

-

lı arbi milnascbetile me\·cut temaslar tilaf arasında korunması lazım ge-
len bir şey daha vardır ki, o da A'l
rupa medeniyetidir. İşte Fransa ile 

ve bundan bir sene evvel Avrupada 

sulhü korumak için mevcut güçlük -
!erin yenilmiş olduğunun hatırlan
masıdır. 

thtiliıflar arasında İspanyada be-

İngiltere bunu korumak için birlik• 

te çalışıyorlar ve hüsnü niyet sahibi 
olan devletlere müracaat ediyorlar 

_.. 

T. H. K. Satınalma Komisyonundan: 
3 Milyon zarf bastırılacaktır. 13.9-937 ıaat ıs de açık eksiltme ile 

münakasa yapılacaktır. istekli olanlar Piyango Direktörlüğü mubue• 

besinde şartnamesini görebilirler. (6046) 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğündells 
Gerek Benzin ve gerek mazotla i~ler motör ile mücehhez bilümum de

niz vasıtaları lstanbul VilAyeti hududu sahilleri boyunca aeylr ettikfetİ 
müddetçe motörlerinden çık~n ekzost gazlerini bir susturucudan geçit" 

mek merburiyetindcdirler. Buna muhalif harekette bululaclar umurıJ 

belediyeye müteallik ahkl~ı cezaiye kanununa göre cezalandırılacak" 

tardır. 

Susturucu olmayan veya susturucu olduğu halde yine seda verefl 

deniz vasılahr na bir ay urfında bu cihazın lechi:.oi için mühlet ,•eril

miştir. Bu mühletin hitamında yapılacnk kontrol netice!ıinde bu aletle 

mücl.'hhez olmayan vasıtaların belediye kanunu hükümlerine gört 
tecziye edi!ecckleri ilan olunur.(6016) 

l~Jn":!Şl!!!!n!!'ı"!ç!!!!'ı~kıı!"!"r~a-ra'!""ktm'!."!'!e!"'!t_r!!!!...a~f.,.ı-~se~y~r~e!""k.,.o-y-u-1--ı ,------D-i-Ş-Ç._İ ____ ,/ 

du. 'I Hacer Nu .. i Ergun Orta boylu, tıknaz, sarı saçlı, mavi 1 
·· r· · d b kl Pazardan maada hergun s:ıat 

1 goz u, sıgara an sararmış ıyı a - , 8-12 ve 14-18 nrasınd a sa .in 
ı rile iyi giyinmiş bir ndamdı. Üze - T'' 
ı rinde reglan biı' pardesü vardı. Kı- hastalarını kabul eder. 
1 lstanbul : Ank 1ra caddesi 

l 
ı avatına büyük bir pırlanta takmış-
tı. Hulasa, seyyahlara mahsus ve Vilayet karşısı Hatman 
vakti olmadığı için yirmi dört saat- iilll••• ap. No. 57 
te kendine bir gardrop yapmış in -
sanların 7.arafetine malikti. 

Etrafı biraz seyrettikten sonra ba
şını i~riye çekti. Cebinden bir pü -

' ro çıkardı, yaktı. Derin nefesler çek-
miye başladı. Hal \•e tavrında, baş
tan aşağı yeni giyinmiş olmaktan 
mütevellit bir memnuniyet vardı. 

Tren durdu. Adam indi. Bir hamal 
cağırdı. Bavulunu verdi ve yürüıiü. 
Etrafına hayranlıkla bakıyordu. Man
zara, pek te öyle hayret uyandıra -
cak şekilde değildi amma, adam, kal
dırımda durmuş, sokaklara, Elek -
triklere, gelen, geçenlere, otomobil
ler, tramvaylara doymaz bir gözle 
bakıyordu. Nihayet bir otomobil ça
ğırdı. Bindi, köşesine yerleşince mı
rılrlandı : 

(D(mamı ııur) 

1356 Hicri 13S3 Ruıni 
Recep A~u!':tos 

8 31 ~ 
Yıl 1937, Ay 9, Gün ~56, Hızır ı't 

i3 EylOJ: Pazartesi 

Çaylak fırtınası 

Vakitler Vasati Exaol 

sa. "· ıa._do 

Güneş s 38 
Ôğle 12 10 

ikindi 1'5 4) 

Akşam ıs 22 

Yatsı 19 58 
1msak 3 57 

---· 
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1 Ramiz tek başına 
iyetin mes'ulüdür .. ,, 

kaptan 

Bilet alan herkes 7-8 . Teşrin-937 
günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
t_!<i hakkı sakıt olur. 

7 - S O N T Et. G R A P - 13 EylQI 1937. 

Eminönü Ha kevinin terti 
ettiği Türk·ye aş ehli a 

llğı maçları ün yaplldı. 

mişler, halta bunlar arasında 500 li
ralık bir bahis de tutulmuştu. 

Saat 19,45 te gonkun çalmasile Hü- j 
seyin hücuma geçli ve maç' başladı ... 
Maçın ilk dakikalarında Hüseyinin 
faik güreşi göze çarpmıya ve eski 
baş pehlivanın mevkiini bu sene de 
bırakmıyacağını anlatmıya başla -
mıştı ... 

Maçın 31 nci dakikasında Tekir • 
dağlı Hüseyin hasmını belinden ya
kalıyarak şiddetle yere fırlattı ... Mü
layim mukadder bir tuştnn minder 
haricinde sırtı yere gcldigi için kur
tuldu. 

Tekrar minder iizeı ine çıkan gü
ı:eşçiler, ayakta güreşe devam etti -

1

1Ier. 
Maçın bu zamana kadar devam e

den kısnunda Hüseyin çok faik gü -
reşiyor, fakat yüzünü kaplıyan sıy -
rıklardan sızan kan yanaklarını kap
lıyordu. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ------1 - Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

JI - Eksiltme, 21.ıx. 193i tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Ka • 
bataşda İnhisarlar Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

llI - Keşif bedeli 39025, 02 lir a, Muvakkat teminat 2926. 88 liradır. 
iV - Keşifname, şartname, proje vesair eksiltme f!vrakı 196 ku· 

ruş mukabilinde inhisarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bitli$ lnhi· 
aarlar BaşmüdürJüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Narıa Vekaletinden verilmiş 
nıüteahhitlik ruhsatnamesini haiz bulunmnlar11 bizzat Mühendis \'C mi• 

mar olmadıkları takdirde bunlardan birisiyle müşterek olmaları ve.ya işin 
sonuna kadar me~'uliyetini deruhte edecek bir mühendis veya mimar 
!stihdam etmeleri ve vesikalarını inşaat Şubesine ibraı ederek bu Jşe 
girebilmek için oradan ayrıca \'esika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak 
\.esikasiyle muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı :r.ar!· 
lar eksiltme günü en geç saat 14 cie kadar yukarda adı geçen komi.s. 
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır." B. " 11 5870,. 

1 HARİCI ASKERiKİJAA Ti iLANLARI 1 :--------
Cinsi Miktarı 

Ton 
M. Bedeli 

Lira 
J. Teminat! 

Lira Kr. 
Ek. şekli Ek. Tarihi saati 

-
Arpa 308 15400 1155. - Kapalı 7., 2s.9. 937 15 

., 210 10500 787 50 " " 15,30 
" 297 14850 1ı13 75 ,, ,, 16 

Yulaf 145 8337.50 625 50 ,, ., 16,30 
Arpa 326 16300 1222 50 ,, 29-9. 937 15 

.. '.t44 12200 915 " • 15,30 
Yukarıda yazılı arp3 ve yulaflar ayrı ayrı ihale edilecektir. Teklif 

mektupları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar kabul olunur. 
isteklilerin evsaf ve şeraitini öZrenmek üzere her gÜil, eksiltmeye i~ 
tirak için belli gün ve saatte teklif mektuptnrı, teminatları ve kanuni 
vesikalarile Lüleburgaz Tümen satınalına komisyonunda bulunma! arı. 
(398) (6117) 

* * • 
23/9/937 taı ihinde M. 1\I. V. Satın- 1 298000 kilo un kapalı znr! us.alile 

Mül:tyimin uzun tırnakları hasmı

nın yüzünde izler bıraktıkça Hüse
yin bağırmakla iktifa ediyordu. Bir 
arnhk Hüseyinin bağırmaları çoğal-

alma Komisyonunca ıhaleı.ı. yapıla • !eksiltmeye konulcl~. 
cak olan 5000 melle kursum kaput - Eksiltme 22 cylul 1937 çoırş::ımba 
luk kumaşın alınmasından şımdilik j günü s.ıat 16 da Mersinde kı lada ya. 
sarfınazar cdilmi!;tir. c392• .6114•. pılacaktır. Z rfl ır s::ıat 15 e kadara-

' 

dığı için Mülayim güreşi terketmi.} e 
niyetlendi. Fakat miinakaşalara se
bep olan bu hareketinden onu vaz
geçirdiler, güreş bütün hızı ve ezici
liğile tekrar devama basladı. 

53 ı.incü dakikada mindere cö -
ken hasımhır var kuvvctlcrıle işi 

1 neticelcndirmiyc çalışıyorlardı. Mü-

* lın.ıc::ıktır. 
ı - P rh ı n 446 O kı'o j Muh ınınen tcdclı 37399 Jira ve ilk 

mc;m. V t minatı '>805 liı.tdu·. 
2 İh 1 i p • rlık urt: til 1 l- f • 

) kt stcklılerdc kanunı iknmetgah ve-rl<' '. pı ac ır. 
3 s, manın tut , 1 4014 lıra. Jlk te- sıkası buluw cJktır. Fazla bilgi cdin-

minatı 302 liradır. m k istı~ uı~ r Mersinde kı.)ada as· 
4 - İhalesi 16 Eyllıl 937 perşembe keri Satınalma Komisyonuna mü -

günü saat 16 dadır. c39h c6078>. ıacaat E'<l€bilirler. (381) (5981) . 



8 - SON T EL G RAF - 13 EylOI 1937 

,--------------·ı... ı -
1 Kendine beyhude ıl Modellerimizi kopya, biçim~ 

yere eziyet edi Y Of mizi taklid ediyorlar. Birinci 

Pirinç - Yulaf- Mercimek-
3'~~~· Buğday - İrmik - Patates' 

nevi lns:iliz kumaşlarından 

1 EVRoz·N KADIN, ERKEK ve ÇOCUK· 
1 LARA mahsus trençkotlar. 

muşambalar, koverkotlar ve 

Mısır - Arpa - Bezelye "' 
Çavdar - Türlü - Badeın 

.! 

varken ıstırab çekilir mi? 

BAŞ, O iş 
ağrıları 

Ye üşütmekten müteveJlid bütün 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romaUzmaya karşı : 

gabardin pardesülerin zengin 
çeşidlerini ucuz fiat ve Şerait. 
Je takdim ediyoruz. 

MÜSA VI CiNSTE iSE ... 
DAlMA ÜSTÜNÜZ. 

Baker Mağazaları 

l --
: ....... Kimyager" .. ": 

i Hüsameddin 'J 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı 

YavruJar seve seve yiyorlar. Ve bu leziz gıdııla!'3 
bayılıyorlar. Tabiatın saf hububatının özlerinden 

istihsal edildiği için çocuklar p.buk neşvünema b\I' 

luyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastalıksız ve çok uzoll lıı Bilumum tablilat. Eminönü Emlak ı 

ı ve Eytam Bankası karşısında ı 
! izzet Bey Hanı. ı it. 

: ........................ Hı J Mutlaka HASAN ismine ve 
ömürlü oluyorlar. İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

---~-.. ... · !~:t~ . "' ._.· .. : . ; .. . . . . . . , .. , ' -~ _: . : ~ .. '~·. ~;, 

L i Si direktöılüğünden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarıaa gündüz ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Heniiz müracaat l'tmiyen eski talebenin kayıd:arı kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak 

müracaat kabul edilmiyecektir. 

3 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarım bildiren tarifname parasız ~önderilir. 
Adres : Şebzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

r 11 -eg;g = ı;::;::::ı 
== 

.... --:..,. .. _ ---- -
==" - ._. -.... -=~e= 

5 = == - - -

111 markasına dikkat ediniz 
1 , ... __ ... ____ G E C E L • G Ü N S E L mlli;:;;:ı;::::ii:Ellli::-=a:::m::ırı::mcm:::sı~ 

Kız-Erkek : u A Li · Orta-Lise 

( ESKi : 1 N K 1 L A B ) 

Kuranı, Direktörü : NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 1 
1 Resmt Okullara muadeleti t:ısdiklidir. Kayıd için hergiin müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal 

tarifname )!Öndı-riPr. Çarşık~nı. Tiyatro caddesi, Telefon : 20019 
....... m:ı1 .................. lllİll .... asii:i~~ıo:m:tE::s~.ıilmiilliimijiiiiaiiili&iiim=;.:SS~ 

1 
1 

1 

GÜNEŞ • RÜZGAR • DENiZ 

ÜÇ SIHHAT KA YNAGI 
Bir iki hafta sonra salon hayatına dalacak bunların cilde 

yapacağı tahribatta mütt>essir değiller çünkü 

ile yaptığı masaj ların cildlerine vereceği tara vetten ... geçmiş 
m• ~enelerin verdiği • tecrübe ile o kndar emindirler ~ 

--lanları 
1 

lstanbul Komutanhğı _____ __.... 

1 - lstanbul Komutanlığına bağlı kıtaat ve müesses~tı için satl1 

alınacakların ci01; ve~mıktarları ile muhammen tutarları, ilk teminatla'' 
ve ihale günleriyle ihale saatleri ve mi:nakasa şekilleri aşağıdll 
yaıı'mıştır. 
Cinsi · Mıktan Muhammen ilk Te· ihale ihale Münakıısa 

tutarı minah günü saati Şe:.- l i ......,,,, 
Gaz ya~t 70. 0 Kg. 1400 105 20.9.937 16 Açık EkS· 
Terk An· 1500 Ton 36750 2756 24.9.937 15 kapllı z. 
tra!lidi 

2 - Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilif· 
lsteklilerinin ilk teminatları ile 2490 sayılı k&nunu'l 2 ve 3 ncü mad· 
de!erinde } atılı vesikaları i?e beraber ihale saatinden en az bir saııt 
evveline kadar tekl ıf mektuplarım Fındıklıd 1 Komutarılık satınalı1l3 

komisyonuna vermeleri. "5891" 

r Mi iKTiDAR•I Üsküdar Bölge Tahsil 
Dire törlüğünden: 

Ha:ıinei maliyeye aid olup bedeli ~tkiz taksilte ödenmek üzere 

btanbul Mebusu Ali Rızanın eşi Medi:1aya 10760 lira bedel mukabi· 

linde ihale edilen Kadıköyünde Caferağa mahallE-sinin Şifa sokağında 

kain 13 sayılı bina 6423, 24 lira müterakin borç içİ!l tahsili emval ka
nununa tevfikan müzayedeye vaz edilmiştir • 

• L 

ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, İstanbul. 

Fabrika fiahna satıltyor 

• 
lhalei evveliyesi 20.9-937 Pazartesi günü saat 14 de Kadıköy ka· 

zası ldare Heyetinde icra kılınacağından talip olanların% 7.5 pey ak• 

çelerile birlikte mezkur kaza kaymakamlığına müracaatları. "5687,, 

ASRİ MOBiLYA Mağazası ~;~~1n Belsoğukluğu ve Frengiden korur. ---
BASURDAN YALNIZ HEDENSA 

ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal :ceser. 

NEVROL CEMAL 
Emsalsiz i!Açtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulunduru:ıuı. 

Üşütmekten 'elen arka saııcılanm, siyatik, bel ,.e diz ağrılarını derhal geçirir, vücudu kızdırır. 
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.......................... Sahip ı•e Baş Muharriri: f Zührevi ve cild b~~talıklm i Etem izzet BENiCE 

ı !>r· Hayri Om er : . Neşriyat ve Yazı işleri MiidÜ'a: 
ı Oğlcden sonra Beyoğlu Ağacami ı ı 
: 1, ı . S . AD.4111 _/ 

karşısında No. 313 eiefon: ____-
ile çare l ulur~unuz. Eel gevşekliğini geçirir, ''akit!Iİ~ ihtiyarlıyanl::ıra gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismin' cli!c'< ı~. 
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