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Asya ve Avrupada harp 
Dünya delirdi! 
Ne çocuk,ne kailio-~ağ kalıyor 

~~I) 
1:11-ıay·da : bir tayyare bombardımanı sonunda 

cesetlerle dolan bir cadde , Londra, 19 (Hususi) - Gün geç -
miyar ki, Şanghayın Japon tayyare
leri tarafından bombardımanı haber 
verilmesin. Bu bombardıman sonun
da ölen sivillerin -kadın, çoluk, ço
cuk ve ihtiyarların- sayısı bini geç
miştir. Sokakların cesetlerle doldu
ğu, her taraftan acıklı feryatlar du
yulduğu günler oluyor ve imdada 
yetişmek kabil olmuyor. Ayni hadi
seler, facialar İspanyadan gelen ha

'. J berlerde de vardır, Burada iki düş
... ,:,., ;·i! .man taraf, bombaladıkları toprakla

·,'Tıo, öldürdükleri insanların kendi 
~ . 

· ~çJıtslerinden olduğunu hesaba kat -
·. nuyat. )< amansız bir sure tte şehirler 

.;J:. • ii~ü~~l} ,ateş yağdırıyor, çoluk ve 
;; lô• cocuk!a~ı ,i>ııha ediyorlar. Bu vazi-

1 '* ' ..... • 

... . ,, 

' • ( Dııvaım 2 ınci sahifede) 
1 • . , '('>4.,, 

t, ~ ~ ·~-
t ' :?' . .. . ' -~ ~·· 

~''\"- .,) 

• • 
Otomobille 
Kaçarlarken 
Yakalandılar 
Brest, 20 (A.A.) - C-4 adındaki 

İspanyol denizaltısının kumandanı 
Lasherras beraberinde on kişi oldu
ğu halde tersanedeki Fransız nöbet
çisini itip kakarak C-2 adındaki İs
ı:ıanyol denizaltısına girmiş ve mü
rettebatı kumandanları Ferrando ile 
görüşmekteler iken bunlara geminin 
kompartımanında toplanmalarını em
retmiştir. 

Denizaltının köşküne sığınmış o
lan bir tayfa, bu emre itaat etmek
ten imtina ederek arkadaşlarına im
tisal etmeğe kendisini icbar etmek 
istiyen Ziyaretçilerden birini öldür
müştür. 

Mütecavizler, mürettebatı, Fran
co'nun bayrağı altında denize açıl -
nu'ya icbar etmek istemişler ve teh
dit makamında rovelverlerini teşhir 
etmişlerse de Fransız nöbetçisi, ter
sanedeki muhafız kıtaatını haberdar 
etmiş olduğundan mütearrızlar, kap
tan Ferrando ile çarkçı zabiti Ta -
bouzin'i rehine olarak alıp götürmek 
sure tile firar etmişlerdir. 
Mütearrızların otomobili, Borde -

r.ux yakininde tevkif edilmiştir. Bu 
otomobilde yüzbaşı Lashcrras, bir 
Fransız, talebe olduğunu iddia eden 
bir İspanyol, iki rehine ve 1937 se
nesi martında hükumetçilerin Ba -
yinne'daki bir gemisine karşı yapıl-

(J)evamı Z inci sahifede) 

TELEFON No, 20827 

Kontrol başladı 

• 

Korsan tahtelbahlrlerlne karşı Ak_ 
·~denizde kontrol işine memur Fran_ 

' sız amlrall Estevo, amıralllk zırhlısı 

lngiliz,Fransız itilafı 
italya ve Almanya 

itilafını kırdı ! 
Akdeniz kontrolüne girınek için 
İtalyan teklifleri: Manevi müsavat 
Roma, 20 (A.A.) - Dün akşam, 

Romada Fransız ve İngiliz masla -
hatgüzarlarile B. Ciano arasında ya
pılan iki müiakat hakkında neşre -
dilmiş olan tebliğ, muhitin havasın-

daki ağırlığı hissolunur derecede tah
fif etmiştir. 

1 

B. Ciano tarafından maslahatgü -
zarlara yapılan şifahi tebliğde İta! -

(Devamı ikinci sahifede) 

AÇIK 
SÖZ 

Ege sahasında yapılacak manevra
ların hazırlıkları devam etmektedir. 
Alakadar mehafil bu defaki manev
ralara askerlik bakımından fevkaJa. 
de ehemmiyet vermektedir. Bunun 
da sebebl manevraların yalnız harp 
harekatına inhisar etmiyerek geri 
işlerine de ehemmiyet verileceği ve 
ayrıca bilhassa hazardan sefere ge-

Geçen manevraya aıt 
resimler 

'• 

çişte yığınak noktalarına en kı•a bir 
zamanda \'e her vasıtadan istifade 
ile varış hususları tecrübe ve tetkik 
olunacağıdır. Bu itibarla bu defa ma
nevralarda gece harekatı da yapıla-

A RAP SA CJ Kontrol '""~aggare avı 
ltalya da ispanya işini kö· ~ünde 900 bin ~:~~~J::~;~::~:t::~~:r.:· 
k d h il t k . f" lıraya mal oluyor lan Japon tayyareleri miktarının ün en a e me ıs ıyor ~~~te:ı~~~;ıp yedi olduğunu tasrihi 

Londra, 20 (Hususi) - İspanyada 
harp iki tarafın faydasız ve yalnız 
arazi kazanmaktan ibaret kalan ta
arruzlarına rağmen uzayıp gidiyor. 
Halbuki General Franko'nun son ha
rekatı üzerine artık İspanyol mese
lesinin bittiğini iddia eden dostları 
İtalyan ve Almanlar bu vaziyetten 
endişeye başlamışlardır. Haber veril
diğine göre İtalya - İspanya mese -
lesini artık halletmek kararındadır. 
Bu maksatla İtalyan Erkiınıharbiyei 
Umumiye Reisi Mareşal Badoglio ta
rafından bir proje hazırlanmıştır. Bu 
projeye göre, İtalya İspanyaya yeni
den 100 bin kişilik bir kuvvet gön -
derecek, harbi kısa bir zamanda bi
tirmiye çalışacaktır. 

17 Eylı'.ılde İtalyanların büyük bir 
kafile askeri Frankoculara iltihak 
etmiştir. Bu haberler, henüz kat'i o
larak teeyyüt etmemekle beraber 
Milletler Cemiyetile Londra, Paris 
siyasi mehafilinde fevkalade heye -
can ve asabiyet uyandırmıştır. Ala
kadarlar kat'i bir söz söylememekte, 
vaziyetin inkişafını beklemeyi ter
cih eyleınektedirler. 

Diğer taraftan Milletler Cemiye -

ispanyada harbe giden 
askerlerin teşyii 

tindeki Yeni Zelanda murahhası, Ce
nevredeki konuşmalar esnasında İs

panyanın muayyen bir müddetle bü
yük bir Avrupa devletinin mandası 
altına verilmesi hakkındaki garip 

teklifi de bütün siyasi mahfellerde 
hayretle tQlakki olunmakta ve bu 
teklifin nasıl bir mukabele göreceği 
merakla beklenmektedir. 
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Çin paytahtı 
Şanghay, 20 (A.A.) - Dün Japon

lar tarafından neşrolunan ve ecnebi 
diplomatlara tebaaları ile birlikte 

Nankinden çekilmelerini tavsiye ve 

çünkü bu şehre .sert bir muamele. 
ye maruz bulunduğunu beyan eden 
tebliğ, Amiral Hasegawa tarafından 

imza edilmiştir. Tebliğ, Nankin'in 

bombalandı 
yarın öğleden sonra bombardıman e
dileceğini ilave etmektedir. 

PEKİN, 20 (A.A.) - ÇİN PAYİ -

ITAHT!NIN BİR ÇOK NOKTASI Bf! 
SABAH JAPON TAYYARELER! 

ITARAFINDAN BOMBARDIMAN 
EDİLMİŞTİR. GAYRİ MUHARİP -
LER ARASlNDA DA BİR ÇOK TE
LEFAT VARDIR. 

Paris - Londra Tatung, 20 (A.A.ı - Şimaıı Çin'de 
kiiin Tatung'a doğru yola çıkmış olat 

Cephesinin dokuz Çin tayyaresi, bir Japon ha-
va filosunun taarruzuna uğramı~tır. 

Ehemmiyeti Çi~,lilerin_ yedi tayyaresi düşürül -

1 
muş, ık ısı kaçmıya muvaffak olmuş-

\ Yuzı Si 2 inci sayfurnız<ta} tur. 
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Bilmece 

14 

16 

Bu 4. çift göz, Evvelki 
Perşembeden geçen 
Perşembeye kadar ga

13 

15 

GOzlere 
Dikkat 

zetemizde çıkan resiml~rden kimlere aittir ? 
Göz resimlerini önümüzdeki pertembeye kadar 
koymakta devam edeceğiz ve ayni e.uali 
tekrar edeceğiz. 

Gelecek Perşembe gününden sonra cevapları alaca!l'ız. Bu cevaplar, 
her gözün altındaki numara ile işaret olunJrak bildirilecektir. Yani 
1 numara filancanın gözü, 2 numara filAncanındır Wı ... 

[Tal ,ilat iç s~yf·m Z'l~] 
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~' ~E_K_o_N_o_M_i~~~~-·~~,ı . zıncirlikuyuda Thr~ ~ru~~ı ·ııE:~ 
HARP VE TiC ARET 

milletler arasında ekonomik ni ortaya atmıştır. Bununla beraber iki klfİ yaralandı, l rmağ1iip1nr arasında aktedilell ııı,. 
münasebetleri ve hatta sadece gümrük tarifesinin yükseltilmesi suçlu kaçtı sonra acı ıyor hedel~rin ilki ?1al~m v:ı~say )11;, 

münasebetler meselesini tekrar or- karşısında kaldığını unutmnmak la- Dün gece Zincirlikuyuda yine bir hedesı olmuştu. Bır maglup Al . 
taya koymaktndır. Bu iki tezahür zımdır. kaza olmuş, hususi bir otomobil Bil- ' ya vardı, bır çok da ırıli ufaklı g, 
den, bugün dünyamızı acılar içinde Bir milleti yabancı rakipler kar - lipler ... Bu galıplcr arasında .Alıtl 

yükdereyc doğru gitmekte olan bit tfllll 
kıvrandıran dramatik ihtilaf mey- şısında ekonomik bakımdan daha za- B ya a fıilen bır tek kurşun a 
dana çıkmaktadır. yıf bir mcvkie düşüren sosyal bir po- motosiklete bindirmiştir. Motosik • u sa b h t • h serg•ı s•ı olanlar da vardı. Bu bahis bert.'.! 

Bugün ihtiyar küre üzuinde iki litika, onu himayeciliğe sE:vkedet. lette bulunan Beyoğlu Kaymakam- a ar 1 Fakat Versay muahedesinin .ııa 
sıstem çarpışıyor: Günlük ekonomi sistemi, ayni za - lığı memurlarından İhsan ile İsmail 

1 
d şında bir Cemiyeti.Akvam ~1 t( 

1 - Otarşi ve iş bölümü; 1manda ekonomik bir infirat doğurur. Hakkı yere devrilmişler ve otomobi- to•• ren e açı f bulunuyordu. Maf:lup Alman'a 
2 - Değiştirme yolilc enternasyo- Çünkü. de\'let, gümrüklerini ser - lin altında kalarak her ikisi de ya - 1 Yeliı bu misakı kabul etmiş oluY 

nal tesanüt. best bıraktığı takdirde, planlarının rnlanmışlardır. Kazayı yapan oto _ 

1 

Ondan sonraki muahedeJerjn hl' 
Bazı Avrupa gazetelerinde gördü- altüst oldugunu göriır. (Birinci ıahifedcn devam) gün toplanacak olan İkinci Kurul - ~inin başında bu misak baş ıtırı g 

mobil kaçmış, kullananı henfü~ bu - f k ceır-gumüz ekonomik neşriyat, uluslar Rusya, Almanya ve İtalya gu - Bu Kurultayın ilim aleminde milli taya bü) ük bir ehemmiyet at etme konmuştur. Çünkü Milletler 
anısında ekonomik iş birliğinin bir dümlü birer ekonomik millet olmak- lunamamıştır. ihsanın yarası iyileş- ve bt>ynelmilel ehemmiyeti pek bü- ly<ınlış değildir. .. . yeti dünya sulhünün ckvaın ,·e • 
teznhüru sayılabilir. Bu yazıl<ırın, la beraber, ayni zamanda kapalı e- miş, bu sabah hastaneden çıkmıştır. yüktür. Zira Atatürkün himayesi al- ' KURULTAYIN BYGUNKÜ kusma hizmet edecek değıl mivdı 
cnternasyonal ticaret hakkında klfi- konomi memleketleri sayılabilir. Nı- İsmail Hakkı da iyiliğe yüz tutmuş- tında çalışan Türk Tarih Kurumu CELSESI O zamandanbcri on sekiz scıır 
sık fikirlerden mülhem olduğunu hayet silahlanma yarışında, silfıh - tur. ortaya büyük ve beynelmilel ehem- Kurultay, bugün tam 15 te Türk tl 
anlamak için, öyle uzun biylu ince- lanrna savaşında otarşi temayülle - -·- - miyeti haiz tezler atmıştır. Muhtelif ı Tarih Kurumu Başkanı Hasan Cemil Bugün ise, Milletler Cemiyc:ti r 
lemeler yaprruya, kafa yormıya lü- rini kuvvetlendirmektedir. Kontrol günde vesika ve delıllerle ispat edilt>n bu Çambelın bir nutkıle açılacak ve bu- :;akının sulh muahedelerinin bncJC 
zum yoktur. Serbest mubndele fikrine itiraz e- tezlerden sonra, Osmanlı İmpara - nu Kongrenin reisi, reis vekilleri, dan kaldırılması mevzubahstır. 

Filhakika, hiç bir Muharrir, yarın denler, bu sistemin ancak sulh siya- 900 ı· torluğunun tarihçileri tarafından kfıtipleri ile fahri reislerinin \•e ih- ~ekiz sencdenberi dinlenen he" 
için tıcarctln tamamile serbest vapıl- lseti güden ve daıma sulh için çalışan 1 ifa ya ~Osmanlı devletinin 400 çadır halkı- ti~as encümenlerinin seçilmesi ta- ,kayettir. Eski mağluplar, eski g 
ması hnkkında velevki temenni ka- bir di.ınvada tatbik kabiliyeti oldu - M J J nın vücude getirdiği bir e5erdc>n iba- kip eyliyecektır. Müteakiben Türk liplerin haksızlığından şikayetÇ 
bilinden olsun bir fikir söylemic:, gyunu söyfüyorlar. j a 0 UyOr ret oldugyu hakkındaki telakki de - Dil Kuı umu adına Umumi Katip İb- O k. !t 

v sulh muahedeleri on se ız 
ortaya böyle bir teklif atmıc: denil- 1 Bu bahse temas eden bir nutkun - ., • . gyis.tirilmiş ve bugi.lnkü Türk vatanı- rahim Necmi Dilmen, Tarih Fakül-

1 1 
k b 

1 
d 

1 
ttiril 

:1 "' C"ne r O (Hususı) N':on Kon evve zor a a u e i miş, e dır. Böyle bir teklıfin, bu teklifin da B. Musolini şunları söylemişti: "' v c, ~ - J • nın tarihten önceki çağlardanberi teleri adına Profesör ve Saylav Mu - olduğu için mağlubiyetin aCl 
tahakkuk sahasına çıkmasını hazır- ı cDişine kadar sıliıhlanmış olan bu- feransının en göze batan neticesi Türk yurdu olduğu meydana çıkarıl- zaffer Göker, ecnebi profesörler adı- duymadan bunları hatırlamak e 
lamak için yapılacak programın ta- günkü dünyada, otarşi silahını ter - Berlin - Roma mihverine mukabil mıştır. na Profesör Pittard birer ba~langıç mağlfıplnrca kabil değildir. 
azzuvuna mani olan birrok engelle- ketmek yarın harp halinde, harbet- çok kuvvetli bir Faris - Londra cep- Ulu Önderimizin kıymetli irşat - nutukları vereceklerdir. _,,,.ı 

:. Fakat zamanın hükmü unutı;·~ rin mevcut olduğunu bilmiycn yok- 1mek için hudutsuz surette her şeye hesinin kuruluşudur. Akdcnizdeki l<ırile çalışan Tarih Kurumu, ayni Bunlardan sonra Kurumun Asbaş· ıı ~ 
ur. u manı ere onomı ış erı e u6 - ma ı o an arın e ın e eme 1r.> korsanlık bu iki devletin ve bilhassa 0 uJ ıer eski vesikadan bnska bir şe'f t B • ·ı k · · l 'l ı. ı l'k 1 1 1. d d kt Z"manda ı·kı·ncı· mühim bı·r hakı'kal't kanı B"'-'an Afet, Kurumun antropo- sırt: O muahedeler fiilen bugtl d 
raşanlarla, siyasi i§lcri d:ıima iktı- Musolinf, ekonomik istiklfılin bir İngilterenin hayati menfaatlerini d<ıha ortay:ı koymuştur. O da, Tür- Iojık faaliyeti, Umumi Katip Muzaf- ğildir. Artık bu hükümsüz vesi1' 
sad gozile inceleyen adamlar. için millet için, sulh garantisi olduğu fi· ıhaleldnr edecek ve İngiltere _ Hint kün cetleri yer yüzünde ilk muvaf- 1 fer Göker de Kurumun diğer ilmi ça- rın basında ise hala Milletler ce 
malumdur. Bununla beraber, birta· kir ve iddiasındadır. Bu fikir ve id- fakiyctli eserleri yaratnn· k·mscler lışmaları etrafında izahat verecek - • do 
kım iktısadcılar, serbest mübadele dia kendisine rakip ve kendisinden yolunu icabında tehdit eyliyecek ma- olduğudur. ?er ve bu iznhattan sonra Kurultayın yeti misakını bulundurmak . ~ 

hiyettc görülmüş ve Umumi Harpte mudur?. Milletler Cemiyeti kı. işini bir ideal olarak kabul etmekte daha zengin biri tarafından tehdit Bu suretle Türk milletinin mazi - bugünkü çalışmasına nihayet veri - hün bekası, milletler arasında sı 
,.e bu ideale kavuşmak için fazlaca edilen ve nihayet ıhtiyaçlarını dışa - bile emsaline tesadüf edilmiyen pıü- sine karşı işlenen büyıik hata da, Iecektir. . 
gayret ve hareket gösterilirse, bun- ndan temin edemiyen bir millet için him bir teşebbüse girişilmiştir. Bu ancak Cumhuriyet devrinde ve 0 1 Saat 17,30 da Kurultay adına Cum- miyet ve dostluğun yerleşmesi JÇ~ 
dan dünyanın birçok şeyler kazana- doğru olabilir. Fakat İtalya için va- iki devlete günde en az 900 bin Türk devrin her sahada çok kıymetli bnş- huriyet Abidesine merasimle bir çe- dir. Onun kuruluşuna ait bir vesı 
cağını söylemektedirler. ziyet böyle midır? Ve eğer bu sis - lirasına mal olacak olan bu teşebbü- buğunun işaret ve irşadile silin€bil- lcnk konulacaktır. nın eski husumetleri alevle11d 

İhtiyar kürenin içinde bocaladığı tem umumileşirse, bütün uluslar e- sün bt'l yıkıcı mali yükünden başka imiştir. KURULTAY PULLARI mali'ım muahedelerden ayrılm:ısı 
buhranların bize verdiği derslerden konomik bakınıdan aşağı yukarı mü~ mühim bir tehlikesi daha vardır. o İşte. bugüne kadar bir çok siyasi Dığcr taraftan İkinci Türk Tarih manı gelmiştir. Şimdi di.işünüJe!l 
ıbret ve intibah hisseleri çıkarmak takil bir hale gelirler, biribirlerinln ılda meçhul denizaltılar, yine her §eye veya dini sebeplerle inkar edilen bu Kurultayı münasebetile bastırılan dur. Cenevre de buna çalışılıyot· b' 
için, bütün milletler gözlerini açmış uzcrinc atılmak arzusu duymazlar rağmen korsanlığa devam ettikleri 

1 
ve bunun gibi dığer hakikatleri, yal- posta putiarı bugünden itibaren pos- Bir sual: Ilitler Almanyası ne~ 

bulunuyor. Buhranın uzun \'e ağ1r mı?.. . . . nız Tüı k bilginlerinin değil, her biri ta gişelerinde kullamlmıya başla _ Milletler Cemiyeti misakı ver d 
oluşu, uluslararası mu··nasebetlerı'n- ıı ı·ç ~u··phesı'z sa\r"ş korkusu, malı- takdır.dc -kı cdıyorlar- karakol ge- mua'hedesı'nden 8,.r""ıldıktan sonra 

:1 "' Akd birer ilmi otorite olan ecnebi alimle- nılmıştır. Bu pullar, 3, 6, 7,5 ve 12,5 .t• ıır. de, hukümetlerin yaptıkları müda- nın serbestçe mübadelesi strasında mılerı tarafından batırılınca e- Milletler Cemiyetine dönüp gc 
1 halelerin büyük tesirleri olduğunu, ycni baştan kurulmasına bir <'ngel- nızde ilkıbC'ti kestirilemiyen vazi - rin de ağızlarından Ye eserJcrinden 1 kuruşluk olmak üzere dört puldan yccek mi? .. Çünkü buna mani o 

müdahalelerin buna sebebiyet Yer- dir. Faknt bu tehlikeyi ortadan kal- yctlerin tahaddüs cyliyeceğidir. Çün- dınlem=e=y=i =t=e=m=i=n=e=d=e=c=e=ğ=ı =i=çi=n=b=u=·=ın:;;ü:;'r=c:=·k=k=c=p=y=i.ı=z=b=in==s=e=ri=d=ir=.== bir bahane ortadan kaldırılıyor. I 
dıgini kabul etmek lazımdır. Ve be dıı manın en iyi, en kolay vC' en kt s- kn, bu takdirde sonu h:ırbe kadar Ahmed RS~ 
hakıkat, bu vakıa bugün daha i~ i tirme çaresi, serbest mübadele <>Sa- dayanabilecek bır vaziyetin zuhur T r ,. e r . . il 

anla ılmış bulunuyor. sının kabul \'(' kurulmasına çalıs - etmesi pek mümkün griri.ilmekt.edir. 1 
KontenJan sistcm1eri, gümrük ta~ maktan ibarcıttir. F"akat Paris v~ Lımdra, buna rağ -

rıfeleri, kambiyo ve sermaye hare· B1.:ynelrr,ılcl mübadeleleri inki~a( mm, bu ışde kat'i harekete karar saba k ı• 
k tlerinin kontrolu, dampmg, para- ettirmek için, :yeT yüzünde sulhün, VCl mişlerdır. z e 

u İngiliz, Fransız 
itilafı 

mn kıymeti ile oynamalar, ithnl ya- müs lt>mC'tin, milletler arasında dost· -· 
1 ~ k · · · b kl (Bırı"nci sahifeden dr "'1) sagı emtianın bir elden bir ele geç- 1 ugun tn arniru, ıstımrarı e C'nc -

mesine mani oldu. Muhtelif mcmle- ıctkS<', bu yolda hiç bir şey yapıl - Yine mi ?f Atatu·· rk bu sabah ya hükumetinin şimdiki .! 
k(tlerde ekonomik ya:Yılınanın önü- 111"rs olmıyacnk, bilakis harp tehlike- müsbet bir hattı hareket ka 
ne eeçti. l-"ri günden güne arttırılmış olacak- BİR VAPUR DAHA 1'II miş olduğunu tasrih eylemiştı!· 

1932 de 1929 a göre, enternasyonal tır. Ertcrnasvonal tesaniıt, bar.nrıla- TORPİLLENDİ? • • t k • k Şu halde 14 eylul tarihli ılk ~ 
ticaretin umumi hacmi rc30 nisbe· lbi1İt ('çok m~azzam bir eser olabilir: lzmirden üzüm, incir yi.ikliyerek s e r g ı y 1 e t ı nın kayıt ve şartsız bir ret o}dt!L 
tinde eksilmişti. O znmandanberi Eldi' cdılmP i guç ve uzun bir eser... kalkan Holanda vapurunun yolda retindeki mütalealar resmen tr 
yemden ) ükscldi. Fakat çok )avac; Fııkat maksat medeni ·eti kurtar - lorpillcndiği hakkında bir rivayet b d 1 zip olunmuş demektir. İtalya, d..,,ıı 
ynvn ... m:ıksa, med<.'ni ·eti kurtarmak isle· çıkmış ve İzmir Valı muavini odemi u y u r u a r JT\flStna Fransız \'e İngiliz donıı!l·V 

Bup,ünki.i mübadele seviyt>si, 1929 ni\ orsa bu husu ta azımle çah mak malumat b<:>y<ın etmiştir. larının vaziyetine müsavi bir \ 
) J!ına nazaran ' 10 ve 15 aşa~ıdadır. lazımdır. Sonsuz \'e sarsılmaz bir a- İkınci Kurultay munas betı!e Dol- Barbdrosun en hakjknte uyan res- yet verildiği takdirde ittihaz ~dıt 
Bu vaziyet karşısında dünya ouhra- zım. ~. l i aa F •t mabahçc Sarayının Muayide salt) - mı ı]c Malla muhasarasına ait deri miş bulunan bahri tedbirlere !Ştl ' 
nınm a ağı yukarı bitmiş o1dugun•ı Münir Süleyman Çapan :i t{t\ 11~ . l~J~~,.: mında hazıılanan Taııh Sergisi de üzerine yapılan kıymetli haritalar, ki kabul edecektir. İta1ya'nın ,Jf. r. 
SO\ ley bıliriz Faknt, sıkıntı hemh ıı111111ı•ıı·ııı•11ııuıu1111111 .. ıı111111111•uu•"•""'"'""'"''"'""''"' • 1 bu sabah saat 10 da meı·i:lsı'mlc açıl- l · ! ilt ·e ..:ot 

-..- stıklal haı bine ait resimler.. eski snvi vazıyet> ten ng ere " J' •• • bitmcmi tir, hiıJa devam etmekte - D d J d Ü m t l ~ 
d B b I U•• nVa e ir J• Ç film ışır. w h ve kalkanlar da Sergide mevcut- sa tarafından kontrol işinde kıl~• ır. unun en asta ge en sebeple· .,, • Saat ona doğru Dohnab.ıhçe S<ıra- 11ııll 

d r. '11 d D" d J b k B ·ı· tur nıl111akta olan cüzütamlarla ro J ı .. rin n ve amı erin en biri de şu - ç· •t hl d un pazar ı, ıa1Ja oru ·tıı. u l ı- vııun Muayide salonuna giden yolu · cı in Payı a 1 8 b l · l l " Her k"l t b' k.. ·ı lini kasdetmekte oldubllu ilfıve e dur : ar a sınema ar ağız anna kadar do- ve salonun önü güzide daYetlilerlc \ 'C a e ayrı ır ·oşc ı e ser-
Uluslar arnsındaki mübadele! re bombardıman lv idi. k<ıplanmıştı. gide yer almıştır. . . bilir. d ı 

karşı konufan manialar... ed id 1 Bu hafta içinde gösterilen filmle- 1 Hazır bulunanların arasında; bu sa- Buralarda Cumhurıyet devrınde italya'nın ileri sürmekte ol , 
Dünya~ ı hakiki ve devamlı bir re- (fürinct sahifeden d~am) Tin hemen hepsi güzel ve şayet tek- hah Ankaradan şehrimize gelen Da- yapıl~.n .. ve .zam~ımıza kadar g~çiri- müsavat, teknik müsavat oırıııı. 

!nha kavuşturmak için, bu sedlerin t k d o·· d 1. a·ı d rar gi.dip görmek icabetse bilhassa 'ıhili.).'C Vekili Şükrü Kaya, Gi.imrük l~n but·u· n ın.· kılaplar .da canlı bır şe- manevi müsavattır. _k 
ve ar ısın n unya e ır ı ,. e- k ld t l kt d · tr-J kaldırılması, yıkılması Jazımdır Bu k . t kb r h 1 .. d h ~Ebedi Senfoni.. yi, cCezayir Batak-

1
ve Inhisarlar Vekili Ali Rana, Maa- ı e gos eıı me c ır. Siyasi mehafil, herkes içın ,,.{. 

, ı dk ·· h ·· ·· .. fm(mc \'Cısı· a ın arp cnnı < - 1 l ri · ı·ki K l K V k fl U M .. d .. l .. y .. d b 1 k b. · tt r.ıJI>'" !ı ı-pı ma ı en, küre ra at yuzu gor- ll 1 l k k b·ı d ıane e • nı ve c arı ı oca. yı rif Vekili Saffet Arıkan ile, Korge- a ı ar mum u ur ugu e keli ola i ece ır vazıye en • _,.{'il 
şe ~ asavvur e meme a ı c - .. . .. d rc---

mıyecek, saadet, refah nedir bilmi- • ·ıd· goru.rdı.trıı. neral Fahrettin Altay, General Halis, (mülk) bağışlamaları ve haramı he- hususunda iki tarafın ayni e 0 
yeccktir. lgış ır. h 20 (AA) J 1 •Ebedi Senfoni. Sii.mer'de, ikinci 1

1
Genernl Salih, Trakya Umum Mü _ Hil yapan bir santi teşhir etmekte - hüsnüniyet göstermiş olmas~tt' 

D . d . . . ang av. . . - <ıpon ay- . . trı:ıe" 
unya akt ekonomı hareketlerim 1 . d. .. N k. .. . d b. , haftasına basıyor. Bır sınemanın fettişi Kfızım Dirik, şehrimızdeki bü- dir. dolayı memnuniyet izhar e 

yaıc crı, un. an ın uzcrın c ır ço.t . . .. 
t tkık edecek olursak, milletlerdeki 1. 1 1 d J t 1 mevsım açtıgı fılmı ıki 1ıafta göster- tün meb'uslar ve Kongre müna~ebe- Hariciye Vekaletine ait kısımda dir . . k d" k Ik k . 1cPvc an ar yapmı~ ar ır. apon ay- . .·d. b. h.d. d. . ~ ... , 
ı tısa ı a ınmanın e serıyctle iç 1 . b 1• 1 d ?G mesı na ır ır a ıse ır. Bu, ftlmin tile şehrimize gelen ecnebi profc.sQr yeni Hatay nnlaşmaS1, Saadabad mi- MINTAKALARA TAKSJJ .. ~ . 1 .. h k ld .. varc crı, u ceve an ar esnasın a _ zz· ~· . . l k 1\8 k .. 

1
.f l\" d " 

pıyasa ara mun asır a ıı,mı gorü- Ç t .. d'· .. .. 1 N gii.ze ıgme ışarettır. ve bu fi m Jıa- ve alimler göze çarpıyordu. sa ·ı, ·ıos ova ıti a ı, rıon ros mu-
0 

H ") Akde • .. 1 ~ ın ayyaresını u~urmu~ er ve an- . .. . , . . . Londra, 2 ( ususı - ... ktırl' 
ruı. Ve bu ka kınmanın en onemlı kin'in askeri noktalarını bombm dı- kıkaten gu2eldır. 1 alnız, bmr.cı kı- Saat onda Atatürk, yanlarıııda tarekesi, Sevr muahedesi gibi tarihi korsanlık mücadelesi için fıılı "ıJ. 
amillerinden biri silahlanma yarı~ı- man cdcı ek bil) ük h<ısarlara uğrat. sımda, yani ·Beş dakika istirahat> hemşireleri Dayan Mrıkbule olduğu muahedelerin asılları bütün imzala- ket ve faaliyetlere başlanıll'll~A11 ~~ dır. mışlardır. ten evı.:el olan kısımcla. Ferııand Gra· halde salona teşrif ettiler. Sergi ka- rile teşhir edilmektedir. liz ve Fransız donanmalarındıv-

Borsalarda ve ham madde piva - Üç Japon tayyaresi, üssülhareke- rey'in gördılğii rıiya biraz uzunca. pısından ilk defa kendılcri geçerek Muayide salonuna yakın ayrı bir işe ayrılan filolar. karakol va~ 
~alarmda arada sırada görülen fiat herine avdet etmemiştır. Lakin son kısımlar pek i!Ji. salona dahil oldular ve her hır kısmı yerde de Türk ordusuna ait kısım görecekleri mmtakalara t~sı1 .. r dfü::künlüğünü yeni bir yavaşlamamn ..,. e Cezayir Batakhanelerh ise, ben- ayrı ve ince bir ze\•kin mahsulü ola- bulunmaktadır. Burada İstiklal Har- ıınuşlardır. Diğer yardımcı fJİO."' 
habercileri mnhıyetinde telfıkki ede- Fransız sularında ce, btı tarzda yapılmış Amerikan rak hazırlanmış bulunan sergi pav - bine ait büyük muharebeler, kro - peydn ... pey gelmektedir. BU ı: .. ı 
bilirız. Belki bu depresyon müstek..ır filmlerinden dalıa iyi. Amerikalıla- ı t tkik b ı '"'"' .... 

!'On arını c c aş adılar. kiler, fotoğraflar ve haritalarla can- tesbit edilen proje yakında taJl1 
değildir, geçicidir. Bir baskın n.1: Gangster _iilmleri~de, .~eşeri, t~- Atatürk, serginin bilhassa eski fandırılmaktadır. 

Bunu bir ihbar telakki eden iktı- • bu olmıyan bır şey, bır mukemmelı- Türk medeniyeti kısmında fazla dur- . . . . tatbik edilmiş olacaktır. .,.et'~ 

Ilı 

1 

d b.l · 1 · d T.arıh Sergısın.ın.matb.uat.kısmın- İtalya ve Almanyanın \'aıı.01•1 sa ı gın erın en Başit diyor ki: (Birinci sayfadan devam) yet, bir sım'ilik var. cCezayir Batak- muşlar, iki saate yakın bir zaman d 
1 

k d .r> ~ 
cyalnız ekonomik sal3hı tcbarü: mış olan suikasdın faıli olduğu tah- lıanelerh ndc ise, böyle bir şey yok. sergide kalmıc:lardır. a ıse mem_ e etımız e şımdıyc kadar rinde yeni bir deği~iklik ) ı ". t ' 

ıt· k · · d ğil . ~ çıkan ve halen çıkmakta olan gaze- Nyon itilafnamesinin rnüzeYYe,ı ~ ırme · ıçın e , ayni zamand t mın <edilen Arendaın isminde bır ls- Orada her şey tabii. Hatta Cezayirli • Tarih Sernish üzerinde cidden 
1 

d b ·g~ f!"'"" l ~ı 
f h d · · '=' te er en irer nüsha teşhir edilmek- !aşması bu iki devlete teblJ d$1' ~~ re a evrını sağlam tcmelle-r üze- panyol bulunuyordu. komiserin, 1ıayclut Pepe ile dostane ('ok çalışılarak durulmuş bir eser _ a P l ~ l 

· d k k · · .11 ~ tc ve bunların arasında Son Telgraf miş ve bu münasebetle ita.1)' . a' L • rın e urma ıçın mı etler arasın- Maktul düşmüş olan mütearrız da komışması 1·e ona: clir. Memleket müzelerindeki bazı iı ~ 11;~ 
da mu"badelelerin ·nk· iı l" d s · h k da yer almış bulunmaktadrr. cı·ve Nazırile Fransız ve tngil 9tl' 1 

ı ışa azım ır.:a 1937 haziranında Marsilya limanın- - em en ya ·ahyacai'jırıı. Zira tarihi eserler de muvakkaten sergiye J te 
{ ld _ Sarayda ayrı bir sa.10. nda bir de Re- firlerı· arasında veni bir fikir ~ .Jl' Bu inkişa ı e e etmek için. kon- da vukua gelmiş olan suikastin faili sabreden muradına erer. Ben sabret- getirildigrinden sergi,· milyonlarca li- J ,,r.ır. ~ 

sim ve Heykel Sergısı açılmıştır. sinde bulunulmuc:tur. itaıya, -c .a-tenjanların kaldırılması, tıcaret an- olduğu tahmin c-Oılen maruf bir tet- 1ııesini, beklemesini bilirim. ra kıymetinde değerli e::;ya ve \'esa-- ~ $rrJ1 

l ] kd . t "f ı İs z • Bu sergileri bir kaç gün yalnız nı"zı'n kontrolünde İngiltere."'ees:rt{/" asma arının a ı, arı e erin indı- hişçidir. mi Gaban-ain Goni'diT. Demesi bi e! iki ihtiva etmektedir. v· 
·1 · l · t·k 'b" b Jk· K z K d l kl davetliler gezecek, bilahare sergiler sa ile müsavat hakkı veril~,, ~ rı mesı, para arın ıs ı rarı gı ı ir [Hatırlarda olsa gerektir ki, hüku- c ·ı arı ı oca:» a ise öy e zev · i Sergide, en eski Türk medeniye _ ı;. ,L 

.. ··kl' b umuma açılacaktır. musır oldugyunu tasrih eyle":rll ,ı ,. takım ekonomik işlerin halledilmesi metçilerin baskına uğrayan bu tah- t:e suru ıyen ir mevzu var ki. Hem tinden zamanım1za kadar Turklerin nı v 
lazımdır. Gerçi bu vadide birtakım telbahiri yaralı idi ve tamir için serde gazetecilik olduğu için. filmde geçirdiği büyük taha\'viU ,.e inkllfip- DÜNKÜ ZİYAFET kaca bir iddiası bulunmadığl 
hamleler yapılmış, adımlar atılmış- Fransız limanına gitmişti.] b.ir matbuat davası oluşuna fazla a- 1 ıar ayrı ayrı grafikler ve resimler, Tarih Kurumu Asbaşkanı Bayan eylemiştir. 

3 
ç~ 

tır. Fakat ulusları mübadele yoluna Bordeaux, 20 (A.A.) - Denizaltı lakadar oldum, davayı kaybetmemek 'vesikalarla canlandırılmaktadır. Afet dün Kurultaya gelen ecnebi a- Akdenizde vaziyetin ıslab~sl 
sevkeden kuvvetler, onları infirada mütearrızlarından birinin üzerinde için gazetenin ne tedbirlere miira - Uygur medeniyeti için de ayrı bir limlerle tarihçilerimize Ertuğrul Iışıldığı şu sıralarda dün Fr bit~ 
sürükleyen başka başka kuvvetler~e Guipuzcoa askeri kumandanı Tron- caat ettiğini görerek doğrusu sa~1r - yer tahsis edilmi§tir. yatında bir çay z.iyafeti vermiştir. Brest limanındav.ukua gele~ .,ilf' 
karşılaşmaktadır. coso'nun bir mektubu bulunmuştur. dım. Bilhassa Selçuki asarı ic;in Konya- Ziyafetten sonra ayni yatla Florya- dise Ftama efkarınd 

Fransa hükumeti uluslar arasın- Bu mektupta C-2 denizalt.ısı kuman- Bu filmleri görmedinizse gidip gö- dan, eski Selçukilcre ait bir ev \'e ya gidilmiş, Dcnizevi gezilmiş, ora - bir heyecan. ırmıştır. ı,P' 
aa.Jş birliği sistemine bağlıdır. Eko- danı iki milyon pcçeta mükafat mu- rıinüz. Gördünü.zs~, bir defa daha oda kapısı, kıymetli Selçuki h:ıhları, dan Boğazda bir akşam ve mehtap Bu hYlle üzerine Fransad~ııŞJf 
nomi programını böyle bir zihniyet- kabilinde teslim etnıiye davet edil - görebilirsiniz. kitabeler ve daha bazı kıymetli eser- gezintisi yapılarak tekrar Dolma - şüpheli e§has da bulunduğu 811 

le tedvir etmektedir. Bunun içindir mektedir. fa. ler gfltirilmiştir. bahçe önüne dönülmüştür. 1:'ak tevkiflere başlanılmıştıt• 



İstediğim gibi Mahallelerde dolaşan esnaf 
Tezyif tehzıl S . f k Tezyif, en büyük 1-..-usurlanmı:ı:darı eyyar esna 1 n l• ıbiridir. Bil1ıassa yeniye ka~~ı ~.~~.ak 

bükeriz. Babalanmızdan gordugu -

TEMiZLiK iŞi 
-------------------------------- ----

Temizlik 
meslekten 

amelesi de 
yefişfirilecek \ı f t• t • 1 k müzden şaşmak istemeyiz. ,a e 1 emız o aca 1 H~ddizatindebu,çoktabiibirhis· 

ltir. iptidai insanda cBenltb vardır. 8 • k k • l·- k • b • (Bilmediği, görmediği şeyi kabııl et-
lr ÇO ımse er, pe plS ır \mek istemez ve: . . 

Am~le için bilgilerini arttıracak 
kurslar açılacak k • k l - Mademki bunu cBen> bılmıyo-Şe ılde satıcılı yapıyor ar rum, görmedim, her 1ıalde güzeı v e 

Şelıird .. - l h ki r iyi değildir. e seyyar satıcılık yapan ve larının ust başının pe c arap, r 1 •• •• • • A • b .. t .. 
ıata llnıuıniyetıe seyyar sebze, meyva ve pantalon üstüne giyinilmiş hırka Af!er. Çmık~ ıptıd~ı ınsa.nm u un 
11.d ~esnafın ekserisi taşralı ve köy- bozuntusu gibi tuhaf kıyafetlerde kaınatt. ke~ıd~nd?n. ıl>arettır. mah 
rıı ur. Ve bunların ekserisi bir ijci bulunduğunu görerek bu işle esaslı Tezyıf, ıptıdaı ınsanlara.. su:-

evsün · . • tur Nice adamlar vardır ki mesela bir ıçın İstabula gelmekte ve surette meşgul olmıya karar ver - I · '. • 
L aı Para k d k k · f gü.zeı bir binanın filanca mınıar ta-"'İıYUn. azan ı tan sonra te rar rruş ır. ı . d ld ~ ··yıeseler · n e, Yerine dönmektedirler. Gerek kurulacak sabah pa1.arla - raıın an yapı ıgmı so . . · . 
İsta.u kabil t<ışralı seyyar satıcılar, rmda mal satacak ve gerek sair yer- ı ~ Bıt da bir şey ~i, der, hızım bır 
il llhlllda azam·ı tasarruf kaı·deıerı·- t Salıh kalfa vardı kı, ne mektepte o-e · Ierde esnaflık yapacak olanların üs 
,,,. ~ayet cder"k yaşadıklarından, kumuş, ne de A vrııpaya filıin gitm_iş, ı,.n1 " ve başları medeni bir kıyafette ve d 
itte elbiseye, ayakkabıya rağbet et- alimallah, bir bina ya~sın a gor, 

B clediye İstanbul temizlilC amele sin in d aha esaslı bir şekilde kadro
laşması için bnzı yeni tedbir ve kararlar almak üzeredir. Şehrimizde 

vazın temizlik amelesi sayısı azalm:ı kta, kışın ise nisbeten çok bulunmak
tadır. Belediye temizlik işleri ameleliğini daha sıkı bir meslek halinde 
sokmak, hntta, amelenin biraz da fenni temizlikten anlaması, okuyup 
yazma bilmesini nrzu ctmekt<:dir. T emizlik amelesi yetiştirmek üzere 
kurslar nç.ılması düşünülmektedir. İtfaiye efradı yetiştirildiği gibi, talim 
ve terbiye ve mesleki bilgi edinmiş, temizlik amelesi yetiştirmek için nC' 
gibi şartlara ihtiyaç olduğu tetkik edilmektedir. Bu şekilde tam meslek
ten yetişmiş, bilgili amele meydana geldiği vakit, mnaş meselesi de kö
künden halledilecektir. Bu ameleye bugünkünden daha fazla ücret veri-

kıı Ilı.ekte ve köylerinden geldikleri İstanbul~ yakışır bir kılıkta olacak- lıa11iya Drağmandan ınerken solda 
b~ 1kta :Beyog~lu M k Ad 1 .b. tır. Aynı zamanda bu tnşralı satıcı- bir yeni bina yapıldı, yok mu' İşte u'!iik , aç a, a ar gı ı . . _ . . 
Sa• Yerlede eski elbiseforile mal lnrın cllerının ve ustlcrının !evka - ,o.. . V 
~aktadırlar. iade temiz olmasına da dıkkat edi- ı Yahut, ayni adama,_ bir o~1ccstra .L eni Vapur 
~ kabil esnaftan bazı- lecektir. konseri verileceğini soyle enız: 'T'arı• ~e 'erı• 
Ok _ Canım, der, Konservatuar mı 1. 4 / t ı ~ 

uyamıgan Anadoludan nedir, yeni bir şey yapmışlar. Orada h l 
G okuyanlar mı verecek konseri? Geç aş l yor 

enç/ere Gelen efendim, geç... , ıd ıtıb 
Bıı misalleri rcğaltabiliriz. DtıdaT-.- Tetrin evve en aren k ~ l b !. ~ tatbik olunacak 

Halkın 
Sıhhatını 
Bozuyor 

it 
e tep a e e er larından tezyif denilen şey düşmiycn 

1 Sonbahar mevsimine girmemiz do-iptidai adam, tehlikelidir, mu ıitini ' ı,
11

'"8i tekilde dershane• Herkes kendi l!Hntakd• zelıirler. Fakat, lm gibi adamların layısile Akny ve Şirketi H ayriye i-

Duman çıkaran bacalar· 
dan ş1klyet 

Bazı m ahalle aralarında b ulunan 
imalathane, fabrika, matbaa gibi 
mü esseselerin bacalarından çıkan 

dumanların o civar halkına b üyük 
zarar verdiği müteaddit kimseler ta
rafından Belediyeye şikayet edil -
miştir. Belediye Reisliği bu müna -
sebetle teşkilatına bir emir vererek 
şehirde, mahalle arasında bulunan 
b u knbil yerlerin tesbitini bildirmiş
t ir. Teshil edilen bu müessese sahip
lerine ayrı ayrı tebligat yapılarak 
bacalnrını azami irtifaa çıkarmaları 
ve ocaklarında az duman neşreden 
kömür kullanmaları, aksi halde tec · 
ziye edilecekleri bildirilmiştir. 

p d ı. ı · dareleri yaz t arifeler ini değiştirmi-'• llçılnıası dütUnUIUyor sındakl mekteplerde muhiti, nihayet kem i venzer en ta-
.rıı~ı 1 • z - ·· ye karar vermişlerdir. 1 Teşriniev-t...1·,,:;: arı ortam,.,.ktebe kabul ed·ııe- okuyacak rafından teşkil ecli mış 0 acagına go~ 

"l ,,~\; "" velden itibaren tatbik edilecek olan ~b elk derecede ilerlemiş olup ta Oturduğu yer veya iş yeri taşrada '"' tehlike mahduttur. Lcildn, yarı yeni tarifeler iskelelere asılnuştır. ı..ı_.' !etini temin için orta tahsil· olan aile !erin bir kısmı çocuklarım münevverler var ki, bunla~m .. yarat- y eni tarifo !er, mekteplerin açı hı "1ıç: Y•pmıya mecbur olan bazı tahsil için şehrimize göndermekte- tıkları tehlike, aman~z~ır, onune geç- ve kapanış saaılerine ve memurla-tıı 
etin ort t h il - l · · t · mek -ordur l~n ganbı bunlar te::- . _ 

l!l a n s gorme erını e- dir. H albuki lstanbul mektepleri, "" · ~· .' • . rm mesaı zamanlarına gore vapıl-
""1 ";:ksadile Maarif Vekôleti hu- zaten İstanbul çocuklarını istiap e- yif ile tehzil arasında~-ı far~-ı da bıı. mıştır. • 

"''•ut" mektep açmıya '"Yahut dememekt<dir. Maarif Vekiiletl, me~ler, ikincisini yapıyorum zarı..,. Diğer taraftan mekteplerin açıl-hı.. ıı.. ortamekteplerden birinde derken birincisini yaparlar. Yarı ~ b • k 
"' \'\l.ı.._ mekteplerdeki izdıhamm önüne geç- ması yaklaştıı,11 ve azı hususı me · lıt, h ue tesis etmiye karar vermi .. \ · münevverlerin en çok dillerine d o-

1 .ou mek için b u gibi çocuklann beheme- tepler de açı mış bulunduğu için, ~11.1.L ll'leseıe üzerinde niakadariar ladıkları mevzu, resimdir. Her 1ıan-
1 

d . b 
"!\: 11:at hal, bulundukları vilayetlerde oku- halk sayfiye er en ınmiye aşlamış-~lq~eı,, ,.ı.h !a.1pmaktadırlar. Tahsil de- gi bir resim 1:arşısmda : tır. B u yıl, yag•murlar dolayısile say-"• ., lulmasına k arar vermiştir. Anadolu-

1 ıt b ı ı erJctmek isteyen Ye müs~ - Monşer, bunu benim ıemşir~ fiyeler daha erken boşalmak tadır. 
t!!tJe Ulunan birçok gençler bu su _ dan buraya orta tahsil için gelmek zade de yapar. - - - - · 

~tİJtb;~t~tirilmiş olacak, bunların menedilmiştir. Ancak ailevi vaziye- Diye lıarcıiilem cesprh yi yapıştı- Ekmek 'erı·n b~ htts erı kazanılacaktır. Vekalet, ti ve memuriyet, vazife nakli dola- nTlar. Bunlardan birini bilirim ki, Lj 
lı,. 'Usta esaslı kararlar verecek- yısile İstanbula gelen çoeuklar bu· hir ressamın tablosu karşısında ay. (T l v 

rada okutulncaktır. ni şeyi söylemişti. Tlalbuki, tablo, o A.Jarı aca gı 
ressamm, Avrupada iken, 1Jouvre V""' v d'I Ilı 

1~rnir fuvarı bugün !müzesinde bulunan Leonard de Vin- l\ı. Q gı tQr 
lci'nin meşhur bir tablosundan ya~- TaJin edilan m Uhlet 

kapanıyor 
ttğı 1~opye idi, ı·e bunu Güzel San- uzatlldı 
atler Akademisi Avrupaya gönder
diği her talebeye biiyük bir eserin 
kopyesini yapmayı şart koştuğu için 

Se,.g; bu sene çok bil_qük bir 

&~:: ~k büyü~~ğ!~~!aıa b!k~o!!~!~elmilcl lzmir Pa-
937 ~1 bugün kapanmaktadır. 

yapmıştı. 

Tezyif, insanın iptidailiğini. ceha
letini gösterir, cboomerang .. denilen 

silu1ıa benzer. Tehzil, kuvvetli ze ~ 
kalara mahsustur. 

Fikret Adil 
lıl ~ ıC! kuarı şimdiye kadar görülmemiş derecede büyük bir alfıka ve te-

"liı 522 <ll'~ılanmış ve iki gün evv.-?line kadar sergiyi ziyaret edenlerin Emir Abdu11ahın hediye. 
~ .. ~cı.~ bın 921 kişiye baliğ olmuştur. lerl gönderildi 
~~il\ a~ ~~leri ve pazar geceleri Fuardaki bu kalabalık müthış bir Şarki E rdün Emiri Altes Abdul -
4tli. ıtOc alını almış ve geçen pazar; büyük halle nkını arasında ayrı ay- Jahın Ata lürkle İsmet İnönünc gön-

Belediye, ekmek ve francalaların 
ince kağıtlara sarılarak satılması 

hakkında. yeni bir mecburiyet koy
muş ve buna 4/8/937 tarihinden iti
baren bir buçuk ay sonra başlanması 
kararlaştırılmıştı. 

B u kerre gör ülen lüzum üzerine 
bugün biten hu miiddet, bir buçuk 
ay temdit edilmiştir. Yani ekmek ve 
francalaların kağıtlara sarılarak sa
tılması mecburıyeti 3 Teşrinisani -
den itibaren tatbik edilecektir. Yeni 
verflen mühlet içinde fırın sahipleri 
k ağıtlarını hazırlayacaklardır. 

- - ·--

Diğer Vekiller 
Bu sabah 
Geldilee 
Kurultayda Ulu Önderimizle Baş-

lvekilimiz inönü, bütün vekiller, say
lavlnr, profesörler ve sair diğer bazı 

davetlilerle bazı ecnebi samiirı bulu
nacaktır. 

Dün A tatürkle birlikte gelmiyen 
Başvekille Dahiliye, Maarif Vckille

rınden gayri bütün vekillerimizle 
Hariciye Siynsi .Müsteşarı bu ımbah-

ki ekspresle Ankaradan şehrimize 
ge1mişler ve Haydarpaşadn mensup 

oldukları daire şeflerile Vali tarafın
dan karşılanmışlardır. 

~ fil ı>oı~~ annelerini ve babalarını kaybetmişlerdir. Kayıp çocuklar, derdiği hediyeler Ailesin yakın odam-
~ iıftqll ~sı vasıtasile biraz sonr~ ail elerinc t eslim edilmişlerdir. Diğer !arından Meh met tarafından d ün 
t\~la.r 3

8 senesi Beynelm ilel lzmi r Panayırı için de şimdiden ilk ha· Aııkaraya götürülmüştür. Gönderi -t., ı~ta .. abbaşlanmıştır. 

Dün şehrimize dönmiye imkan bu

lamıyan mebuslarımız da bugün An
hradan şehrimize dönmüşlerdir. 

Belediyenin önü 1 RADYO İLE DİNLENEBİLECEK 
1 

asfalt Ol8C8k 1 Halkın Kurultay müzakerelerini 
~~- •• Uld t . len hcd i"elcr .:ırasında bılhassa Ara-t;ı ~ }\0 . an evvelki gün giden sanayi heyeti, zmir sanayicileri ve ,J Beledıye, Belediye binasının ön ün- h~r taraftan din liyebilme~i için ted

deki caddeyi asfalta çevırmiye k<ınır bırlcr a lınmış ve muh telıf yerlere 

Halk filozofu 

Berberlerin hepsi 
Ehliyetname 
Alacak 
Yeniden kurs açıhyor, 
ayrıca birde imtihan 

yapılacak 

Şehrimizde çalışan berberler ara
ğğsında hiç ehliyetnamesiz berbec 
kalmamasına azami dikkat edilmek· 
tedir. Yalnız buna rağmen tek tük 
bazı yerlerde yeni yetişen çırakların 
da müşterileri traş ettikleri ve saç 
kestikleri söylenmektedir. 

Berberler Cemiyeti bu münase -
betle yeni bir ehliyet imtihanı aç -
mıştır. Çıraklıktan kalfalığa geçmek 
isteyenlerin ve yeni yetişen çırak • 
ların imtihanları bir mümeyyiz hu
zurunda icra edilerek liyakatlerine 
göre kendilerine ruhsatname ve eh
liyet varakası verilecektir. 
Diğer taraftan berberler cemiyeti 

bir de (Berberler kursu) açmayı ka
rarlaştırm ıştır. B u kursta kadın ve 
erkek perukarl ığına ait nazari ve a
meli dersler gösterilecek ve taşradan 
gelmek isteyen berberler de kabul 
edilecek tir. Kursa .yazılma müddeti 
l Teşrinicvvelde -bitecektir. 

vermiştir. hoparlörler konulmuştur. Müzake -
- ·-- rat radyo ile takip olunnbıleccktir. 

~~la~llesile temas ederek 193:.t İzmir sergisi etrafında görüşmeler lıistanın en !yi c~nsinden ınük~~mel 
l llu . dır. ı ki at ve dıger bır çok kıymeth şey-~ tı1~1~· her şeyden evvel İzmirJ e bir sergi sarayı ve enformasyon ler vardır. r 

Ehli hayvan sergisi 
EIAzizde bir ihtills t ' ,,111 ınsası üzerinde bir karar verilecektir. 1 

........... 1 id h 1 . ııııuıııııuuıııı •ıııınıı111111111111111ınınııııı1111111111111 ın111uıuuı111111ınınıııuouuı11111111m1111 11111mııııııuıu ' a re an er. 

eçi et. E İş kanunu icabı iş bulan idareha-4 l r z urum :-ıelerle müstnhdemin idarehaneleri 

C, ~ kesiliyor Treni ~:~::;::.~y tasfiye edilerek seddolu· 

~k satılıyor Dolagısile 

Vilayetimızin 937 ehli hayvan ser
gisi dün Edirnekapıda merasimle a
çılmıştır. Sergiye 75 hayvnn iştirak 
eylemiş, en ziyade besili olan hay -

van sahiplerine münasip ikramiyeler müteahhitle yüksek mevki sahibi bir 
dağıtılmıştır. memur zan altına alınmışlardır. 

Elazizde yüz bin küsur liralık bir 
:htilas meydana çıkarılmıştır. Bu ih
til5sla alfıkadar olmnk üzere bir kaç 

~bahaya dair bir Bazı idari taksimat de· 
ıı b, istat istik ğlşikliğ l yapıldı ray i . d . 
d 3 çın e Istanbul mczba- Trenin (Aşkale) ye \'armnsı üze-

ı <ıy : bin 331 koyun kesilmiştir. rine idari taksimatta bir değişiklik 
~Jtuıçinae Yine mezbahada ke- ıya~ılmış ve Erzurum vila:vet.ine 

~lerin ad d. d 1259 d bagh (Çat) kazasının merkezı, şım-
~ it 2.19 in k 21 e ı e ur. dıki bulunduğu (Çat) köyünden a-
l ·lıtılili ' 

2 
manda'. 

278 
dana ı lın3rak (Aşkale) nahiye mekezine 

~ bıt a. . r. Bu suretle Istanbul- kaldırılmış ve (Aşkale) nahiye mer
i ~ti. S: ıçı.nae 891 bin 55 kilo ko- kezi de (Çat) köyüne nakledilmiş-
1\.~~tcı 3 hın 443 kilo da sığır eti tir. 

. ~ ır. Diğer taraftan (Bursa) merkez ka-il Qiiı. • 
d1~1 h""'kanıarında keçi eti sa- zasına bağlı (Kestel) nahiyesinin 

~ ~ ı52 ı . al.de son bir avda mezba. merkezi, şimdi bulunduğu (Kestel) 
11:~ "'~ J köyünden kaldırılarak yine (Kes -

, 
1 ~ti s 

1 
de kesilmiş ve 3041 ki- tel) adile anılmak üzere ayni nahi-

atıırnıştır. ye içindeki (Büyük Susığırhk) kö· 
~la ....___ yüne götürülmüştür. 

ı1 ':•ı liselerin 
1 

b 1 't· ontroıu 
it Urk: l. 

' hı d·~ ıselerindeki tedri -
tıı 1

l'l!t v ıger senelerden fazla e
' ~ bıt- ""'ernecektir. Bu liseler 
~ "''Ur k ' 

il.it, ~dr~ abe altında bulun-
\ı,~ "ıı11 ahı ısatın, resmi mektep-

1 °1nıası temin edile-

--···..._ 
Otobüslere rağbet 

çok artıyor 
Maçka - Beyazıt hattına işleyen 

otobüslere rağbet, gün geçtikçe ço
ğalmaktadır. Kurtuluş - Beyazıt a
rasında da otobüs işletilmesi için 
müracaatler yapılmış ise de bu hat
ta tahsis edilecek otobüs olmadığın
dan henüz bu hat açılamamı~tır. 

--- -- -·-
YEN i-IAST AHANELER AÇILIYOR 

-
ıÇocukların sıhhatı 

NÖBETÇi 
ECZANELER 
Bu akşam şehrin muhtelif semt -

!erinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: ile uğraşılıyor 

lzmirde 150 yataklı yeni bir 
hastahane açılıyor 

S 1hhnt ve İçtimai Muavenet Ve
k5Ieti, büyük şehirlerde (Çocuk 

hastaneleri) inşası işine büy i.ik b ir 
ehemmiyet vermektedir. Bu cümle-

den olmak üzere İzmirde yakında 
150 yataklı yeni bir çocuk hastanesi 
yapılacaktır. 

Kültür parkta inşa edflccek (Ço
cuk hastanesi) için her ay vilayet büt 
çesinden 10 bin lira ayrılacak ve Be
lediyenin bu maksatla tahsis ettiği 
25 bin lira da bu paraya ilave olu -
nacaktır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve -
k il.Jeti İzmir vilayetine gönderd iği 
bir tezker e ile (Çocuk h astnnesi)) 

inşası için ayrıca Vekaletin de par a 
yardımında bulunacağı bildirilmiş
tir. 

Diğer taraftan her vilayetin (Ço-

/ 

cuk hastaneleri) ne olan büyük ih

tiyaçları da tetkik edilmektedir. 

Yarının büyükleri olacak ve istik-

balin temelini teşkil edecek olan bu
günün küçüklerinin hastalıktan ve 

vefiyattan korunması için ayrıca bü

yük bir teşkilat ta vücude getirile
cektir. 

Veka letçe b u mevzu, e n büyük 

sıhhi işlerimizden biri olarak ele a
lınmıştır. 

İstanbul cihctinde1dler: 
Eminönündc (Hüseyin Hüsnü), 

Beyazıtta (Haydar) , Küçükpazarda 
(Hikmet Cemil), Eyüpsultanda (Hik
met Atlamaz), Şehremininde (Ham
di), Karagümrükte (Fuat), Aksa -
rnyda (Ziya Nuri), Şehzadebnşındn 
(Üniversite), Samatyada (Tcofilos), 
Bakırköyde (Hilal), Fenerde (Vita
li) . Alemdarda (Ali Rıza) . 

Beyoğlu cihetinde kiler: 

Tünelbaşında (Matkoviç) , Yük -
sekkaldırımda (Vingopulo), Galat.a
da Topçular caddesinde (Merkez), 
Taksim İstiklfil caddesinde (Kemal 
Rebül), Şişli Osmanbeyde (Pertev), 
Kasımpaşada (Müeyyct), Hnsköyde 
(Nesim Aseo), Bcşiktaşta (Nail Ha
lit), Sanyerde (Osman). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardaki
ler: 

Üsküdarda (Ahmediyc) , Kadıkö -

' 

yünde A l tıyol ağzında (Rifnt Muh -
tar) , Modad a (Al5ettin) , Büyi.ikada

I da (Halk) , Heybelide (Tanaş) . 

Birirnizin <lerdj 
Hepimizin derdi 

Beşiktaşhların 
Bir şikayeti 
Deşiktaşta oturan bir okuyucu

muz yazıyor: 

cf stanbulda bütün nakil 'L'asıta
ları ucuzlatıldı .. Hu arada, otobüs 
fiatları da normal bir hadde indi
rildi. Fakat, Beşiktaşla Taksim a
rasında işliyen Tramvay ŞiTketi 
otobüsleri Mla eski f iatadır. Be
şiktaştan Taksime kadar bilet üc
reti 14 kuruştur. Halbuki yol çok 
kısadır. Buna mukabil. Maçkadan 

Beyazıda işliyen diğer 1ıususi oto
büsler 12,5 Tcttruştur. Maçl·a-Be -

yazıt arasındaki mesafe, Beşik -
t<l§la Taksim arasındaki mesafe
nin belki bir misli fazladır. Son. 

ra, pahalı olan Şirket otobüsleri -
di r. Şirket büyük bir müessese -
dir. Elinde kazanç vasıtası olarak 

tramvayları vardır. Bu mesele bır 
kaç defa yazıldığı, halk ~ikliyet 
ettiği 1ıalde, lıalii fiat lar inmemiş
tir. Bu meselenin alakacUırlarca 
tetkik edilmesi ve halkın lehine 
olarak neticelendirilmesi çok ar
zu edilir bir keyfiyettir. Çünkii 

bu otobiis servisi, Taksimle Beşik
taşı biribirine bağlıyan en kısa 
yoldur. Bu otobüsler çok rağbet 
görüoyr. Binaenaleyh Şirket müş
terisizlikten şikayet edemez .• -



• 

1
-Akd en iz korsan lan ı 

münasebetile .. 
--------=------------------

Eski zaman -HiKAYE 
korsanları AÇMADAN SOLAN GOL .. 

Y azan Aziz Kaylan 

Denize dalarak düşmana f enahk 
etmek ne zamandan başlar? 

O
nu İspartanın gül bahçelerin
de tanıdım. Kıvırcık sarı saçlı, 
parlak ma\'i gözlü, bir genç 

kızdı. Güzel çehresinde nar çiçeği 
kırmızılığında emsalsiz dudakları 

vardı. Her sabah güneş doğmadan gül 
bahçesine gelir, zarif elleriyle ko -

Daha ilk devirlerde denize tek başına dalan • ) pardığı gülleri pembe yanaklarına 
ınsa n ar sürdükten sonra küçük sepetine yer

vardı; dalgıç, fakat ilk tahtelbahir bunlar değil mi 

A kdenizdeki korsanlık bütün dün
ya matbuatını günlerce meşgul 

etti, durdu. Meselenin siyasi tarafını 
şöyle bırakalım da biraz da korsan
lığa cesaret edenlere, yani tahtelba
hirdeküerc bakalım. Hem denizin al-

? leştirir, güneşin ilk şuaları etrafa ya-
• yıhrken sepetini koluna takar ve be

nim bulunduğum otele gelirdi. 
Odanın küçük penceresinden bu 

güzel ve genç kızın bütün hareket
lerini seyreder ve otele gelince odam
dan çıkarak onunla konuşmak için 
vesile arardım. 

·r;; 
, ... 

' 

tına dalmak, hem de ne vakit bitece
ği bilinmiyen bir maceraya girmek ... 
E ki ?.aman korsanları yalnız deniz 

Bir gün tesadüfen isminin Gül ol
duğunu ve çok sevdiği nişanlısmın 
ölümü üzerine hayata, yaşamıya küs-

Gül bahçelerinden gül toplarken 

yiızünde ne yapacaklarsa yaparlardı. 
Şımdikiler d<'nizin altında iş görü -
yorlar. Fakat fenalık etmek istiyen-

ler için korsanlık daima cazip ol -
muş, biraz cesaretine güvenebilen -
Jer korsanlıkla çok fenalıklar etmiş
lerdir. Fakat korsanlık eskidir. Deni
ze dalarak düşmana fenalık ctm<!k 
ne vakit başlar? Rivayete bakılırsa 
Yunanlılarla İranlılar arasında daha 

ku~nuulada yapılan meşhur muha· 
rebelerde Yunanlılar denize d:ılarak, 
uzun z.ıman deniz altında kalarak 
İran gemilerinin bağlı bulundukları 
yerlerdeki bağlarım keserek azami 
zararı yapabilmişlerdir. 

Büyük İskendcrin donanmasına da 
Suriye sahillerinde böyle mahir dal
gıçlar tarafından türlü türlü zararlar 
yapılmıştır. 

Buna benzer daha başka vukuat da 
tarihte görülmüştür. Fakat bunlar 

yalnız insan marifetidir. Acaba sula· 
nn nltına bir gemi ile girmek pek mi 

tüğünü, her sabah bu bahçeden gül Ben kararımı vermiştim, her şeyi 
toplayarak nişanlısının mezarına gö- ona açık soyliyecektim ... 
tiirüp saatlerce orada ağladığını öğ- - Sizinle daima göri;şmek istiyo-
rendim. Annesi ve babası onu bu boş rum. Dedim. 
sevdadan vazgeçirmek istemişlerse O kaşlarını çattı: 
de muvaffak olamamışlar... - Ne gibi? dedi. 

Bu za\'allı genç kız içimde garip - Size her şeyi açık söyliyeceğim. 
bir sempati uyandırmıştı. Artık onu Ancak sizden de açık konuşmanızı 
gördüğüm veya hatırladığım günler rica ederim. 
uyku uyuyamaz ve yemek yiyemez - Buyurunuz, sizi dinliyorum. 

Su üstünae oır tahtelbahlrin arkadan qörünüşü 
oldum.. - Ben sizi kendime hayat arka -

Her an kendi kendime: daşı yapmak istiyorum. Bunu rica 
yenidir?. diyeceksiniz .. 

On yedinci asrın başlangıcında Fe
lemenkli bir adam Londrada Taymis 
nehrinin içinde on iki kadem kadar 

dalan ufak bir gemi yapmıştır. A -

ışık temin edebiliyormuş. - Acaba onu se\'iyor muyum? di- için sizi rahatsız ettim. 
Tahtelbahir bundan sonra yavaş ye soruyor ve kalbimin hızlı hızlı O, acı acı gülmiye başladı. Kir -

yavaş tekiımül etmiştir. Bugünkü çarptığını duyarak bu güzel kızla ha- pikleri arasından iki damla yaş par-
tahtelbahir 1890 tarihinin eseridir. yatımı birleştirmek istiyordum. ladı. 

C P H 11 . . d k" A "kalı Evet bu zavallı kızı seviyor ve bel- - Bir manıiniz var mı? on. . o an ısmın e ı men ·-· . 
.. ·· d t l .1 · r ba4 ki de çılgınca sevdıgımı kendi ken- - Evlenmek için mi?. Belki. .. 

mcrikalıların da istiklal muharebesi suyun yuzun e pe ro 1 e ış ıyen, •• a· d kl 1 d ç ·· - Sı"ze hnr <::1>vı· unuttuı·up t"sellı· · . ım en sa amıya ça ışıyor um un· " r" " esnasında İngiliz gemilerine karşı tık tan sonra da elcktrıkle har.eket e- k .. b 1 b"nı·m ancak )•arı )'· aşımda · ı ~ "il • • 
U ll <ız ... • cıtmı'-·e ça ışacagım. Hlazınızi ve sizin 

d b. h lb h. ·· d r · · " böyle ufak bir denizaltı gemisi yap- en ır ta te a ır vucu e ge 1.rm~- ya var, ya yoktu. bu vaziyete nasıl düşti.iğünüzü biı"i-
tıkları rivayet edilir. ye muvaffak olmuştur. Fakat Ingı- Bir sabah artık son kararımı ver - yorum. 

1776 da yapılan bu gemi tıpkı bir liz amiralleri ancak 1901 tarihlerinde dim. Mutadım hilafına 0 gün ~ok er- - !. .. 

yumurtaya benziyormuş. Yalnıı bir tahtelbahiri almışlar, 15.kin tecrübe- ken kalktım. Giil bahçesine bakan - Cevabınızı bekliyorum. 
kişilik imiş. Suya dalabiliyormuş. O lerde tahtelbahirin altı kişilik mü- pencerenin önünde onun gelmesini - Ben hastayım, sizi mes'ut ede-
znman elektrik zıyası yok, fakat ge- rettebatı da petrol dumanile tıkan- bekliyordum. Onu gizlice odama ça- mem! .. 
miyi yapan Boşnel, fosforla :ız çok mışlardır!.. ğırıp her şeyi açık söylemeyi karar- - Ne olursa olsun, sizden hiç bir 

HlllUHlll lll.UtıttHWttUllUll HM IMU UUHIHUUUHf lllNtUI U llUIUHttfllfltlıtll Utt ll"'"nllllll'UtllU lllU 1111111111 ti lllll UUllUl l fit IJIUllllU 111111 IHIUlll llllUI 11 lllUHtt th UUntrt il UffUl 1 lll l lt1 l l llJUllll l l l lllUUUUlt ) aş (} rm) şt 1 m • şey beklemiyorum. Yalnız benim o
ılunuz. Beni sevmeseniz de, benimle 
yaşıyacağınızı söyleyiniz .. B• t ft • 1 •• b •• t Gül fidanları seçilmiye ba~ladığı 

1 r ara a zen g 1 e f ~ r' o ur a- ~~l~ır::~ç!~: ~~i;ı~~n~~~ü;ir~r se- - Biraz müsaade ediniz, düşüne
yim. 

- Cevabınızı sabırsı7Jıkla bekli-

yeccğim... .
8

• 

Bir sütun gibi süzüle süzüle ~ 
nımdan nyrıldı. Başı önünde old~ 
halde otelden çıkıp gittı. Zavallı 
ki de ağlıyordu. 

••• c'l 
Ayni gün akşam i.izeri, odan1d~.~ 

bırsızlıkla Gülün cevabını be'!(lt) ıf. 
dum .. Kapı vuruldu. Derhal yet• 
den sıçradım ve açtım. 

Gül, giizle.ri yaşlı olduğu h~ 
kapının önünde duruyor, titrı) 

. ' dudaklarıyla bana bir şeyler ~o. 
mek istiyordu. t 

Onu derhal içeriye aldım ve 
koltuğa oturttum. . 

İşlemeli mendiliyle gözünün ) 
larını silerken: ! 

- Sizin dileğinizi istcmiyerck ~ 
dcdiyoruın. Mademki benim r118 ıst· 
biliyorsunuz, sİ7.C uzun uzun aı\ııı 
mıyacağım. Yalnız şunu söyl~1c) &, 
ki; ben açmadan solan bir gülutJ1· ~eı 
le ki, bülbülünün mezarı başında ııV 
sabah ağlamıya mecbur olan so 
bir gül.. Benden vazgeçiniz.> ıı(ı 

Dedi. Sonra derhal ayağa }{tı O' 

ve ağlıyarak odamdan çıktı. 13erı 
. ' nun sözleriyle büyülenmiş bi! ıt 

ziyette idim. Titriycn dudakları 
arasından gayri ihtiyari: Ş 

cAçmadan solan zavallı Gtil!' rafta har·ıce muhtaç olanlar ha~!~~~~~<l:~~~pk:~~:~danonunher 
• • Küçük sepetini giillerle doldur -

7" duktan sonra güzel dudakları ara -

!eri döküldü. 111 
·~"'!, • • , .. ~~ • ."~~ : • • .. • ".i .. • .. • • ... .: • Paraca cektihleri müşkülata rag" men demirini kömü- sından yanık bir Anadolu türküsü 

~ I mırıldanarak otele gelen yolu yavaş 

ru··nu··, 1oakı.11nı başka yerlerden satın alanlar bunları vavaş geçmiye başladı. 
· Ben derhal odamdan dışarıya çık-

harp için kullandıkça kolaylık görmesin diyenlervar. tn~v~i;na~ benim yanıma gelir mi-

Sözün kısası dünya ikiye ayrılı - külatı hafifletmek lazımdır; 
yor: Mevaddı iptidaiyece zengin o
lanlar, zü&rürt olanlar. Zenginler öte
kilere bir şey vermiyor. Züğürtlerin 
de gözü zenginlerin malındadır!.. 

MilJetler Cemiyetinin nice zaman
dan beri bu hususta tetkikat yapan 

3 - Bunun için beynelmilel vasi 
bir mübadele usulü tesis etmeli; 

4 - Bunun için de Milletler Cemi
yetinin mali işlerle meşgul heyeti 
alakadar olmalı. 

slniz? dedim ... 
Otelin holtinde karşılıklı iki kol -

tuğa oturduğumuz zaman, o ciddi -
yelle: 

- Emrinizi bekliyorum, dedi. 

HF.NRI ROLLAN 1 MARJE BELL E R ı 
l:A~~u! ~AJ~LAIN . K E K K 1 

{LA GARCONNE) 
PAUL MARGUERITE'in meşhur romanının muhteşem temsili 

Her yerde, herkesin bahsettlAI bir film .•. 

Pek ya~ında S A R A y 

bir komisyonu vardır. Eyllıl ayı Mil- Görülüyor ki, meselenin halli yint? 
hükumetler arasındaki müzakerele· !eller Cemiyetinin faaliyet ayıdır. 

Onun için şimdi Cenevrede bu ko - re, anlaşmalara kalacaktır. r BU AKŞAM SÜMER SiNEMASI 
JEAN GALLAND • RENEE St. CYR · JULES ERRY 

Eğer dünyada bir gün gelir de ye
ni bir harbi umumi daha olursa 

bunun adı .mevaddı iptidaiye mu -
harcbesi> olacak, diyenler vardır. 

Her memlekete demir lazım, kömür 
lfızım, bakır lazım. Bugünkü sanayi 
bunlarsız olmuyor. Fakat gerek bu 
üç mühim madde, gerek pamuk, ka
uçuk gibi diğ<?r sanayie elzem olan 
maddeler dünya yüzünde her mem
leketin ihtiyncınn göre taksim edil
miş değildir. Bir çok yerlerde bu 
maddeler boldur./!',akat o memleket
ler bugün bazı devletlerin elindedir 
ki diğerlerine hiç bir hisse ayrılma
maktadır. Mevaddı iptidaiyesi olmı
yan ise para vererek demirini, kö -
mürünü, bakırını ve daha sair bir 
çok şeylerini hariçten getirtmiye 

misyonun hazırladığı rapor tetkik e- Ayni komisyondaki Sovyet Rusya 
dilmektedir. Son gelen Avrupa ga _ murahhası ise şu mütaleada bulun ~ 
zetelerinde buna dair verilen mallı- muştur: 

gibi en meşhur Fransız artistleri tara· 
tından calibJ dikkat bir tarzda oynanan 

matı biz de cSon Telgraf> okuyucu- 1 - Mevaddı iptidaiyeden mah -
]arına veriyoruz: rum olan bir takım memleketler bu 

ı - Mevaddı iptidaiyenin her ye- mevaddı hariçten tedarik için uğra
re müsavi surette taksim edilmedi - dıkları mali müşkülattan şikayet e
ğinde şüphe yoktur; diyorlar. Bu kabil sanayi memleket-

2 - Mevaddı iptidaiyeden rnah · ]erinin çektiği müşkülfıt ise takip et-

VİCDAN MÜCADELESi 
Büyiik ve güzel filminin ilk iraesine Jstanb:ılun bütün kibar halkı iştirak edecektir. 

ilaveten : YENl EKLER JURNAL ve (MERMER SANA Yll) öğretici mm .. 
muhtaçtır. 
C ==> 

rum olan memleketlerin çekti~i mÜŞ· I n,.,ınmı 6 rncr snııfn,.,,,~rfrı) ·-
ınamıya elimden geldiği kadar ça
lışırım. 

Diye mırıldanmıştı. 
Mösyö Nelidof, zeki ve dirayetli 

bir diplomat idi. Abdülhamidin hu 

sözlerinden, onun ne demek istedi
ğini derhal hissetmişti. 

Ve derhal Çara bir mektup yaza
rak, Abdülhamit ile cereyan eden 

müHikatları aynen nakletmişti. 
Petersburg kabinesi, derhal hare

kete geçmiş; Giride yeni bir idare 
şekil vermek için müzakerata giriş-

- Şevkctmaab! .. Çar hazretlerin- tariyet) vermek demek, artık ora - rın, böyle bir (emrivaki) karşısında 
den hususi rnahiy-ette bir mektup dan el çekmek demektir. İşte misal- kalmaktansa, bugün (muhtariyet) i 
aldım. Girit meselesinin böyle uza- !eri; Romanya, Yunanistan, Sırbis- kabul etmek; hiç şüphesiz ki, (ehve-
yıp gitmesinden dolayı büyük teessür tan, Karadağ, Bulgaristan . .. Bir ye- ni şer) di. mişti... Bir hayli müzakere ve mu -
izhar ediyorlnr ve daha bir hayli u- re muhtariyet girdi mi; arkasından Ser· Ç . . . 

1
. haberelerden sonra; bu yeni idare-

. . • ır; arın emrını yerme ge ır-
zayacağından da endişe buyuruyor- (ıstıklaJ) hazırdır. Ben, bu işi yapa- k . . b" d d b' t' nin şekli, şöylece tesbit edilmis.ti: . . . . . ~. me ıçın, ın ere en ın su ge ırc-
lar. Bılhassa, zatı şahanenızın ma - marn. Ben; ıdare ettıgım toprakların, \ k b .. . . . 
ruz kaldıkları üzüntüye, cidden bil- bir bekçisiyim. Asıl sahibi, millettir. re A dulhamı~ı ık~aa çalış~ı~~a 
yük alaka gösteriyorlar... Bütiin Milletin malını, ne hakla başkasına başlamıştı. Abdulhamıt, bu bahsı bır 
bunların önünü almak için de, Gi- verebilirim? kaç münakaşa ettikten sonra, niha-

1 - Girit, hiç bir zaman Yunaı,is
tana ilhak edilemiyecektir. 

2 - Avrupa büyük devletleri tara
fından; Osmanlı hükumetinin (ta-ride (Muhtariyet) verilmesini müna- Diye cevap vermişti. yet bir gün; 

B .. 1 b" mamiyeti mülkiye) si tanınmakla sip görüyorlar. Bu hususta, fikri şa- Halbuki, hakikate gelince·, Abdül- - oy e ır söz, ilk defa olarak I 
beraber, Girit adasına muhtarivet 

hanenizi soruyorlar. hamit Giride muhtariyet vermiye benim ağzımdan çıkamaz ... Ammaaa verilecektir. 
Demişti. çoktan razı idi. Çünkü, Giritteki son büyük devletler, aralarında böyle 3 - Girittc bulunan Yunan asker-
Abdülhamit, hissiyatını cidden isyan ateşini parlatanlar, muhtari- bir karar verir de, bize tebliğ eder- ]eri derhal geri çekilecek .. adanın 

maharetle saklıyarak: yet şöyle dursun; doğrudan doğru - lersc .. o zaman düşünür, taşınırım. emniyet ve asayişi, beş sene müddet-
- Allah esirgesin ... Bir yere (Mulı- ya (ilhak) tan bahsetmektclerdi. Ya- Avrupanın sulh ve sükununu boz - le Avrupa devletlerinin müşterek 

kuvvetleri tarafından idare edile -
cektir. 
• Avrupa dev Jetleri bu kararı, Os -
manlı Hariciye Nazırrna bildirmiş -
lcrdi. Tabıidir ki, hariciye nazırı da 
doğruca Abdülhamide arzetmişti. 

Abdülhamit, vükelii meclisini sa
rayda toplamıştı. Evvela, serasker 
Rıza paşaya şöyle bir sual açmıştı: 

- Giritteki isyanı bastırmak içi!'l 
askerimiz var mı? .. 

Rı7.a paşa, hiç ter<:'ddüt etmeden 
ce\·ap vermişti: 

- Hudutlardaki askerlerimizden 
bir tek neferini bile geri çekmeden, 
şu anda yüz tabur askerim ferma
nınıza muntazırdır. İrade buyurun .. 
Şimdi bu yüz taburu derhal sevke
deyim. Ancak, bana gemi verilsin. 

Bu sefer Abdiilhamit Bahriye Na
zırı Bozcaadalı Hasan Paşaya döne
rek: 

- Bu askeri sevketmek için ne 
kadar geminiz var?. 

Demişti. 

Hasan Paşa, kısa bir tereddüt dev
resi geçirmişti ve sonra: 

- Var efendim .. idarei mahsusada 

1 ·~~ 
ve Tersırnei amircde nakliy~t ~· 
yarıyabilecck otuz, kırk geını v 

Diye cevap vermişti. 
1 

Abdülhamit, tekrar Rıza P8~ 
yüzüne bakmıştı. Rıza Paşa, P9 

hın: . ' 
- Eh .. işte kafi derecede geı11'.1 jf ' ınış .. Şu halde, sevkiyat yap:ıb• 

~n. ~ 

ı);°mek istediğini anlamıştı· 'f':, 
Rıza Paşa, yine cevabı bastırf11;1, 

- Kafi, efendim .. bma o .g~de / 
de kafi... Ancak şu var ki, Gırı isi 
ker sevketmek için harp ge~ e 
de ihtiyaç var ... Ben; miUetı11 11, 
Hitlarını, çürük çarık, saatte ı>eJ0ı1 
den fazla gitmez teknelere d Il1e 
rup da açık rlenizlere gönde::ctıfl 
Ya, yarı yolda nakliye gcını 1ı; 
karşısına Yunan donanınaSl ~Jf 
sa.. o gemilerdeki vatan ya''r 
nın hali ne olacak?.. oıcS 

Abdülhamit, tekrar başını J3 
adalıya çevirmişti: 

- Paşa!.. ne dersiniz?. JC 1 
Bahriye Nazın, önüne bakarıı 

\"ap vermişti: ,,f) 
t" (Devamı 



EY KADIN R 
§aşıarınızı 

Değiştir~Jn 
Adam bu ur! 

60 sene evvelki 
Bir ç;rak.. 
~ ~c~ı Grateau'yı taıur mısınız? 
~!ı adınlar bu adamı tanımalıdırlar 
ınrcel G 

ihtilal rnteau, kadın başlarında 
kadı çıkaran adamdır. Bu adam, 
Pcr nk başlarında eskiden görülen 

u lnr 
g\irı h ı ortadan kaldırmış ve bu-
VC!rd· ~~r kadının pek çok ehemmiyet 

ıgı Ond" !" l3u .. u asyonu icat etmiştir. 

tar 
0
fin Marcel Grateau'ya minnet

rı- ..... an kadın berberleri evi önünde 
"···ına b' \'eı-.....· ır heykel dıkmiye karar 

• '' 11Şlerd ir. 

Bu 60 SENE EVVEL ... 
tnarı ~~a~ altmış sene evveldi. O za
haYat uçuk bir çocuk olan Grateau, 
cck bt.an Pek çok şeyler ümit ede -
~Yıf ır vaziyt>tte değildi. Grateau, 
l'l"ıııkı~ nah~! bir çocuktu. Taş yont -
cuğu k geçı.nen babası, bu zayıf ço -
cağ Cndı san'atin<le kullan:ımıya-
l ından müt . 'd· B' .. y urıa d eessır ı ı. ır gun og-

Cdi ki· -M . 
tıi b· adamki bu kadar zayıfsın, se

ır y 
'ti ere çırak olarak vereyim .. 
~rtcsi · .. 

Meşhur Marsel Gratean 

havluların temiz olması veya pat -
ronun iyi bir adam olması kiıfüli. Bu 
erkekler dört su mukabilinde traj 

HAVA 
ne halde? 
Hava tahavvülleri 
ni çok evvelden 
öğretecek balon 
Dünyamızı çepçevre örten hava

mızın en soğuk yeri meğer hat
tı üstü\·anın üzerindeki tarafları i
miş ... Halbuki en soğuk hava kutup
larda diye zannederdik. Yeni tet -
kikat bunu göstermiştir. Şimdi Stra
tosfer denilen ve havanın en üst ta
bakası olan yerin mahiyeti de yeni 
tetkikat ve bilhassa radyonun çok 
kolaylaştığı tetkikat sayesinde mey
dana çıkm3ktadar. Stflatosferin so
ğuğu ve sıcağı, yani cleğişikliği hak
kında şimdi günü gününe ve snati 
saatine mallımat kaydedilebılmek

tedir. 
Bu tetkikatı yapanların kullan -

dıkları vasıta ise onlar için pek ko
laydır. Hava değişikliklerini kayde
decek en mükemmel barom~trcler 
ve daha buna benzer cihazlar takılı 
bulunan bir balon vardır. Bundan 
başka mühim olan bir de kısa dal -
galı radyo ahizesinin or;ıdaki muh
telif sesleri haber vermekte olması
clır. Otomatik tertibat ile baromet
reler muhtelif sesler vermekte ve 
bunları radyo aşağıya nakletmekte
dir. 

• - S O N T E L G R A P - 20 EylOI 1937 

Yeni filmler 
ve 

Onların hayatı 

Artistlerin bir zaafı: 
Arka.deş arını ten it 

Holivud'da ve civarında 
yeni hidiseler 

Bir İngiliz sinema artistinin ismi ve şöhreti 
A f.v ".\ f, n ,I -:ı 

rivayeti dinleyiJO.O 
rlnl.ı::ıc-Qn · 

O lirad1r. 
.. · ı urs oa vardır. 

Beşiktaş Akaretlerde 87 No. 

A rtistlcrin bir zaafı da kendi : 40 000 25 000 ı Deniz Levazım satınal· ı 
'ı kadaşlarını bol bol tcnkıt ctı<Cl: • , • 1 ma Komisyonu hanlar1 
leridır! .. Oy le güzel yıldızlar varoo 1 o 000 L. ı 
ki zavallı kızcağızlar kendilerı , • ıra ık Milli Müdafaa Vekaleti Dz. Mer-
ıp"k ağır ve acı surette tenkit cdı lkez Lv. Sotınalma Komisyonundan: 
ldiklcrini görmüşler, kulaklarına~ (200 000 50.000) Tahmin edilen bedeli 2500 lira olan 
ı lü türlü lfıkırdılar gelmiştir!.. } • t bir adet kamyonun pazarlıkla mü • 

!:ı:3a arti.st. muhiti, dedikodusu et mükafat vardır. nakasası 27 eyli'ıl 1937 pazaretsi gü
bır muhıttır. 

nü saat 14 te Ankarada Milli Müda~ Fakat yalnız dedikodu değil. 

de bazı artistlerın \'C piyeslerin ~ faa Vekfıleti binasındaki komisyo -
ret ve muvaffakiyeti etıafında sı k . numuzda yapılacaktır. Şartnamesini 
lenen rivayetler vardır. İşte size bu· es 7 .. e. Teşrın-937 lgörmek istiyenlerin her gün, pazar -

!ardan biri: a kadar biletini de· lık münakasasına iştirak edecekle -
.. ingilterede yangın• piyesinde I d rin de mezkıir gün ve saatte 187,5 li-

him bir rol oynıyan Rolan Jilet, 1ma 1 ır. hıç ta gununden itibaren Marce1, 
men nınıadığı ve kendisi için tama
lluraaıneçhul bir aleme giriyordu. 
leri a camekan içinde gördüğü şey-

- P~trona göstererek sordu : 
bik Unlar nedir?. 

oluyorlar, kr>dınlar da on su muka
bilinde saçlarına kıvırcıklar yaptı -
rıyorlardı. Marcelin dükkanı açılmı~ 
ve işe başlamıştı. 

Fokat çok şayanıdikkat olan bir 
cihet var : Balon Stratosfer denilen 
en üst tabakaya çıktığı zaman rad
yonun verdiği sesler öyle sis "'eya 
fırtına ile kesilmemektedir. Bundan 
anlaşılıyor ki havamızın o en yük-

rahk teminat ınektupları ve kanuni 
piyeste muvaffakiyet için neler YiOnra bilet Üzerinde• 

belgelerile komisyonumuza mi.iratığını anlatmaktadır. Bu film, ev 1 
la Fransada başlıyor. Onun için 0 Ur. caatları. (6030). 

lan Jilet ev\·ela Fransaya gitıE:==:=::=:==:=:=:=:=:=:=:=::==.JI._ ••••••••••• ! 

Jlatr Ve sert bıyıklı bir adam olan 
on şu . _ :S cevabı verdı : 

saçlnrı Unlara kıtık derler. Bunlar, 
herab n arasına konur ve saçlarla 

_ er alın üzerinde şişirilir .. 
Ya bunlar? 

- l3 ... 
lar d Unlara da çekiç derler. Bun-

Marcel az zaman zarfında işi bü
yüttü. Arasıra yeni saç tuvaletleri
nin tecrübesini karısı ve anası üze
rinde yapıyordu . .MarceJ, kibar A -
ilclere gittiği znman fevkalade tu -
valetler yapıyor, başına silindir bir 
şapka ve üzerine de bir redingot gi
yiyordu. 

Abonelerinden ayda 25 frank alı-
ltttrn a saçları şakakların hizasında 

ıya Yarar 
-y · yordu. 
l>at a hunlar, ya bunlar? .. 

dan ron, camekanda bulunan bun- Marcel bir gün dedi ki: 
ll'ı~t ~t?'11ş sene evvelki berberliğe - Ben, Allahın yaptığı gibi tabii 
bu ne, hk esyayı ve aıat ve edevatı ondülasyonlar yapmak istiyorum. 
~a b Ceını çırağa birer birer anlatmı- Marccl karısını dalına model itti
lara ~l~?ı. Marcel. biraz sonra saç- haz ederek. tecrübelere başladı. ~~
"al n ı şekiller veren bu sahte tu- nun sırrı bır maşa kullanmakta ıdı. 
l;1d~t Vasıtalarından usanınıva baş- Marcel, tec~übesinde m~.v~ffnk o -
z-0 O, baş tuvaletinde tabiilik isti- lunca evvela parasız ondulosvon ya-;du. pacağım ilan etti. İlk defa olarak bir 

tıe ~~~ fikrile, zamanın berberleri- kadına yaptığı ondülasyon beş haf
hlla unç oldu. Bilhassa takma saç ta dayandı. 
ceı niar, bu fikre gülüyorlardı. Mar- Artık Marcel, güzelliğin ve zara
la ~bulunduğu şehri terketti. Evve- fetin sırrını keşfetmişti. Bundan 
ilrıa u~atyeye, oradan Tora ve Orle- sonra ondülasyon yavaş yavaş ta-

gıtti '11.t• .. t . b 1 d <lt. tı · 1'nhayet Pariste karar kıl- ammum e mıye aş a ı. 
arceı Pariste biitün camekan- BİR KU DÖ FER 

E:lugan ku·· 
1 baş tuvaleti 
<l.l'ı 
~ taı,rn 
<Itıın . a saçlarla dolu berberlerin 

!}) f:Iırdi o iln · zaman seyrek ve az 
~ saçlar .. 

1%ırı 1 ıçın takma saç ve postis 

- Rica ederim, Marcel.. hemen 
benim başımı yapar mısınız?. Öğle 
yemeğine İngiltere Sefaretine da -
vetliyim ... 

- Çok teessüf ederim madam. 
Görüyorsunuz ki müşterim var .. 

- O müşteri size ne .veriyor? 

- On frank! .. 

- Ben size ;yirmi vereyim .. 

Fakat tuvaleti yarıda kalmış olan 
müşteri yerinden kımıldamak iste
miyor. 

- Elli frank vereyim .. 

Bu müzayede pek mükemmel su
rette muvaffak oluyor .. Bu suretle 
bir ku dö fer'in fiatı inanılmıyacak 
derecede yükselmiştir. 

- Alo .. alo ... Bir ondi.ilasyon için 
gelir misiniz? .. 

- İmkanı yok madam.. dükkan 
mi.işterilerle dolu ... 

d 11Yord 
aha k b u. Bu sayede saçlar, - Size istediğiniz kadar \'t?ririm. 

aııYora~ ~ık ve şişkin bir manzara - Öyle ise 200 frank. 
f!dıyord · arcel de bu modayı takip - Çabuk gelirseniz 300 frnnk d:ı 

A U. 
qh ~ verırım. 

~ardı <'~er kendisini serbest bırak- Artık iyi giyinen ve kibar aleme 
~l' ~·a~ adınlara ne güzel tuvalet- mensup kadınlar ondüliısyonlannı 
~}.'alt acaktıı.. hep Marcele yaptırmak istiyorlardı. 
adıl'l:t .tıihayet bir gün Marcel. bir Marcel az zamanda bir milyon 

tı "' ' 1Sted·~· f k h'b. ld D' k' ~ak ısı gibi bir tuvalet yap- ran sa ı ı o u. ıyor ı : 
:~ ita~~ kadın hiddetlenerek yerin- - O zaman 45 yaşında idim. 1897 
.!ti ~a tı Ve tuvaletini bizzat ken- senesi temmuzunun 13 üncü günü 
~ ~ıır Ptı. kararımı vermiştim. 14 temmuzda, 

li lıa~l u zaman 20 d .d. artık Marcel yoktu. Geceleyin dük-
~atr0rı kında büyu··k .. ~talşı~ a ıdı. kanımı boşalttım. Makas, maşa, ay-
d·· , orıa umı erı var ı. h . . 1 S 
\l~k;ı- an Yaln b' . . d na ne varsa epsını a mıştım. a -
~ :.ııı ız ır şey ıstıyor u . . . 

•alı teıniz t t k .. . . bahleyın erkenden gelmek ıtıyadın-
hu1:ll'ı rıa SUbunu u ~a • muşterılerın da bulunan müşteriler, dükkanın 
~a e1t. SUrmek, usturaları duvarlarındaki kağıtların sökülmüş 

dı, "reelin u .. e . olduğunu gördüler. 
h ~eıı <. rındc a·ı "k" 

a).;ll'ı ç karısı ı e yu u var - Bir milyon frangı bir tarafa koy-
dı ~~ 1Ya ınccb na ve ihtiyar anasına duğum için artık istirahet etmek ve
~f!t b Silbırıa Ça~rdu. Bu sebeple ~en- ya yaşamak istedim. Artık Marcel 
hir u Sün'att,. ~ya başladı. Nıha- ölmüştü. Yerine birçok berberler 
~i 1~S ınaıı.. C! hır ayna, bir makas, kaim oldu .. , 
t... .... ~ı ~sı kafi ·a· 
·•ydl' llda sa d 1 1. O zaman diş- Bugün binlerce berber ve kalfa, 

l\ eVveı ~ ~lyeler yoktu. Her hep Marcelin icadı sayesinde geçi-
a 1nıların, önlük ve niyor, yaşıyor ... 

orada bir çok yer 1 er dolaşmı.,~;::;:;::;:;;;::;;;;;;;;;;;;;;~;;;,;;;;,;;;;;:;;:;~ 
Tayyare.ile .. Ondan sonra piyes~n~İ-KJT-AATI iLANLARI ı 
kı::.mı Hındıstanda Felcmenklılı:\ 

elinde bulunan yerlere taallük <:~·1--t-.. K .. -:-f ı· t 1 · k 

S TILIK 
MOTOSİKLET 

l 2 beygir ve çift silindirli 
yeni bir INDIAN markalı sait· yormuş. Rolan Jılet yıne tayyar · d .. ··1 b'l' 1· t kl'l · b 

. . ·ı a - l ır. eşı , p nn \·e şar name erı o-
. k F 1 . . ı in- mısyon a goru e ı ır. s e · ı erm u 

bınere • e emenge gıtmış, orar . . . . • , . ...T .~.- 1 ::;,': -~~~~;.i~re;_ 1::~~~~ ~i:,.~i: 1 
bir takım malümat toplamıştır. Sonra a fıım· 1 t B f'l b .. . . . y , ı o muş ur. u ı m ugun -oradan Marsılyaya gelmış, Akdenız . 
sahilinde bir müddet vakit geçir - !erde ılk defa olarak gösterildi. Kra-
miştir. !içe Viktoryayı hatırlatan her şey 

Bir gün Jilet, Londra-Amsterdam- İngilterede de bu sene pek ziyade 
Paris-Londra seyahati yapmak üze- rağbet görmekte, merak edilmekte -
re tayyareye bineceği zaman kendi- dir. 1837 senesinde tahta çıkmış, alt
sine: 

mış seneden fazla hükümdarlık et

1 ketlerile halkı güldürdüğünden si-· 

j nemanın bir hareket ve bir taklitten 

jibaret olduğuna kanaat getirmiş ve 

hiç bir iilmde söz söylememiştir. 

Şarlo r.:wk Şarlo olmıyacak, ekS"'....r 

filmlerde serseri rollerinde gördüğü

müz Şarla artık perde üzerinde gö-- Ha •ır, Amsterdama gitme, doğ-
ru Parise git!. diyorlar. 

O da bunu dinliyor. O tayyareye 
binmiyor. Başka bir tayy'1re ile doğ
ruca Parise gidiyor. Çok geçmeden 
haber alyorlar ki, Londra-Amster -
dam postasını yapan tayyare, meğer 
yolda kazaya uğrayarak düşüp par
çalanmış!. Gördünüz mü?.. İşte bir 
İngıliz sinema artistinin ismi ve şöh
reti etrafında dönen rivayet. 

ıniş olan kraliçenin hatırasına İngi- rünmiyecektir. Amerikan gazeteci -

!iz milleti hürmetkardır. Onun ·ha- lerine söylediğine göre perdede Şar-

ÇoK yü'<seklere uçarak 
havo tahavvüllerini 

bildiren be[on 

sek tabakasında her taraf berrak, 
her taraf sakin ve latiftir. 

Yine bu tetkikat bize birtakım ne
ticeler öğretiyor : Havadaki tebed-
dülat. havanın alt tabalarında, yani • 

yatı, uzun saltanatı ingilterede ade

ta büyük bir inkılap olmuştur. 

IIerbert Vilkoks'un cBüyük Vik-

torya, piyesi filme alınmış ve ma -

ruf artist Anna Negl tarafından oy-

nanmıştır. Resimde İngiliz yıldızı 

Viktoryanın pek genç yaştaki kıya

fetini temsil etmektedir. 

yeryüzüne yakın kısımlarda olup lngllterede yeni bir film • 
biten şeylerden değildir. Bilakis bi- ı Sinema aleminin iki tanınmış yıl- Haberı"n ı·z var mı?. 
zım hissettiğimiz, müteessir olduğu- dızı yeniden kendilerinden bahset-

!onun yerine yeni bir şahsiyet kaim 

olacaktır. 

Şarlo, gazetecilerin .. Bu şahsiyet 

kimdir?:ıı sualine hiç bir cevnp ver

memiştir. Şnrlo, yeni bir film hazır

lamaktadır. Bu film ancak bir sene 

sonra bitecektir. 

- Bu film sesli mi, sessiz mi ola-

cak? sualine şu cevabı vermiştir: 

- Sesli olacak .. Ben bu filmde ta-

mamen tebdili şekil etmiş olacağım. 

Ben bu vücudümden ve sükütum • 
ınuz hava değişiklikleri Stratosfe - tiriyorlar: ş 

1 
J 

:in tesiri altında, yani yukarı taba- Şirley Temp1e ile Norma Ş<?rer, oy- ar 0 SeS İ 
kalardan g~lmektedir. nıyacakları yepyeni bir oyun vardır: f•J • • dan tamamen sıyrılmış olacağım. 
Şu halde bundan sonra hava te • Jon Van Droten'in yeni bir piyesi: ) m çeVJrJyOrmuş Karım Pa.u.lett.e Godar bu filmde 

beddülatını vaktinden evvel çok Kerti Mod. b ı t ı kt 

Holivut sinema filemi, aldıg"ı mü- aş ıca par onenm onca ır. ivi anlamak kabil olacaktır. Simdi Bu piyes Londrada çok rağbet gör-
" - him bir haberin dedikodusile Bu haber, yalnız Holivutta değil, Amerikalı rasat alimleri stratosfer- müştür. Piyesin kahramanı Kerti 

meşguldür. Bu haber şudur: Şarlo Amerika \•e Avrupada büyük bir aden radyo ile gelen sesleri .. Radyo Mod, müte\•azı bir ailenin kızıdır. 
meteorgraf, denilen ôlet ile munta- Kendisinin istikbalde iyi bir ev ka- artık sesli film çevirmiye karar ver- laka uyandırmıştır ... Şarlonun söz • 
zaman kaydederek bundan bir çok dını, muntazam hayat süren bir ka- miş. Meşhur komik Şarlo öteden - lerindcn anlaşıldığına göre artist ba
~eyler çıkarabiliyorlar. Hele ~imdi- dm olarak yetişmesi isteniyor. Fakat beri sesli filmin aleyhinde idi. O, dema serseri rolleri tcrkedecek, büs· 
den sonra. yani önümiizdeki sonba- maatteessüf bu kızcağız kendisini daima perde üzerinde tavır ve hare- bütün yeni bir tip yaratacaktır. 
har aylarında bu balonlar vasıtasile muhit ve seviyesinin haricine atan 
alınacak malumata çok kıymet ve- ,bir aşka uğramıştır. Piyesin ruhu da 
rilmekteclir. Sonbaharda mütemadi- buradadır. Mis Şcrcr için bu rol çok 
yen havanın değişmesini, rüzgarlar 1 münasip görülmektedir. Bu kızın en 
vesaireyi vaktinden çok ev\·el öğ - lmuvaffakiyetle oynıyacağı bir rol 
!'enmek için bulutları aşıp en yük - varsa o da; Kerti Mod olacaktır, di
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ııek tabakalara çıkan bu balonl~rın yorlar. 
verdiği malUmat gerek tayyarecilik e 

Ağzı büyük amma 
sesi güzel 

gerek umumiyetle hava tebeddüliıtı Hollvudda yeni bir hldiss 
noktasından çok ehemmiyetli ola -

l Holivutta bir cok artistler su gün-
ca -:tır. ı d · b' • f l • d nse ..•....................................•....••.......•.. er e gcnış ır ne es a ıyor, e 
BiRAZ GOLELIM mübalaga edilmiş olmıyacak. Geçen 

bir iki ay Holivut için tatsız olmuş-
Ka hve ve aile tur. şimdi ise hissedilen bir genişlik 

- Kahveye daima ailemle bera - var. Bunun sebebi; altı çocuk vardı 
ber giderim. İyi bir baba ve iyi bir ki, bunlar oradan gitmişlerdir. Bun
koca böyle yapar .. Sonra ben böyle ların yaşları on üç ile on sekiz ara
alıştım. Tek başıma kahve içemem... smdadır. Bunlar Sidney Kingsleyin 

- Scbet?. Kevyorkta oynanan meşhur cBeyaz 
- Pek basit.. Kızım kahvenin şe- Adamlar. piyesini oynamışlar ve bu 

kerini yer, karım kahveyi içer, ben piyesin filmi alınmak hakkı sahibin-
tadına bakarım... den tam 25,000 İngiliz lirasına satın 

Anne: 

e alındığı zaman Sam Goldvin tara -

Tornistan fından Holivuda getirilmişlerdir. Ho
lh·uttakiler bu çocuklarn bir an ev

- Bak, baban için bir kostümlük 
kumaş aldım. 

vel gitmelerini bekliyorlardı. Bunla
ra Holivudun emektar artistlerinin 
işine mani bir cçete!> diye bakılıyor-

Bundan yedi sene 
Şikago'da küçü -
cük bir kız ağzı -
nın biiyükliiğile 

herkesin nazarı 

dikkatini celbedi
yordu. Bu kızca -
ğızın anası, baba
sı da Şikago'nun 
bir tarafında vod
vil oynarlar, 
sahnede kazandık
larile geçinirler -

kadar evvel 

di. Kız on iiç yaş- Agzı büyü~ 
larında idi. Marta Rebi 

Fakat bir gece 
kızın aklına birdenbire bir şey geli
yor: Civarda bir yer var ki, oraya a
matör olarak bir takım gençler ge
liyor ve muhtelif şarkılar söyliye -

- Çok güzel anneciğim. 
- Aptal, kumaşa tersinden bakı-

rek seslerinin güzelliğini dinliyen -
du!.. • lere karşı tecrübe ediyorlar. Bu kız 

bir otobüse atlayınca doğru oraya 
"BUyUk Vlktorya,, filmin• gidiyor. Vodvil oynamıya giden ana-

yorsun .. 
- Tabii. Beni alftkadar eden ku -

maşın tersidir. Çünkü ben bab"lmın 
elbi~elerini tornistan ettirerek gi -
yerim. 

de Anna Negl sı, babası ise kızlarını gece uykusu-
İngiliz film fıleminde yepyeni bir na dalmış biliyorlar. Halbuki kız 

hadise, hiç ştlph€siz cBüvük Viktor- gittiği yerde herkese sesini beğen -

dirmiş, 2 de dolar kazanmıştı. Mu -
vaffakiyet bundan sonra gittikçe ar
tıyor. Çünkü kızın o kadar vüksek 
bir sesi var ki. dinliyenler üzerinde 
tesirsiz kalmasına imkan yok' .. 

Marta Rebi -kızın adı- bugün yir
mi bir yaşındndır. Yüksek sesi ile ka
zandığı şöhret arttıkça artıyor. Fa
kat kendisi güzel denecek derecede 

değildir. Ağzının biiyüklüğü bilhassa 
heı kesin nazarı dikkatini celbcdiyor. 
Fakat düşiinmeli ki, bu büyük ağız 

onun muvaffakiyetindc büyük bir 
amil olmuştur. o ağzını istediği gibi 
idare ediyor, istediği gibi gülüyor, 
herkesi güldürüyor... Faknt Marta 

Rebi bir türlü sinema nrtisti olamı -
yor. Çünkü kendisinin gözel olmadı
ğını biliyor. Halbuki, filmde güzel 

olmak lazım. Kendisi çok iyi taklit -
ler yapıyor. Hele sarhoş şarkıları 

söylerken yaptığı taklitleri beğen -
memck kabil değildir. Fakat Marta 

'

Rebi ağzına hiç içki koymaz. Mernk 
ettiği şeyler at yarışları ile evini 

, süsleınektir. 
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~ir tarafta zenginler, ı-; -R A_D_Y_0-----,1 Mazarik'in sadeligl 
Öbür tarafta harice ı:-BU-GÜ-NKÜ-PR-OG_RA_M_.. ve çalışkanlığ ~;ESRARENGİZ 

-iSTANau~ 
Mühtaç olanlar.. ;a;;% ~~~~tt~rk Tarih Ku. 

(4 üucü &agfad~n dwam) rultayımn neşri. (Kurultayın müte- ''atanperver Çekoslovak Cumhıı.' 
tikleri silahlanma siyasetinin, bu akip toplantı günü ve saatleri her V j 

memleketlerin besledikleri tecavüz toplantı sonunda bildirilecektir.) 18,30 h k k f ·,Jı 
ve istila emelleriniıı neticesidir. plakla dans musikisi, 19 radyofonik reisi aya tını o uma ıa geçz 

2 _ Mevaddı iptidaiye tedarikin- komedi (Harika ve hatırın için), 20 
deki müşkülattan bu kabil meınle • Rifat ve arkadaşları tarafından Türk 
ketlerin kurtulması için ise kendi- musikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ö
lerine gösterilecek kolaylıklardan is- mer Rıza tarafından arapça söylev, 
tifade ile sulh aleyhine çalışmıya - 20,45 Bayan Muzaffer ve arka -
caklarına dair sağlam ve fiili deliller daşları tarafından Türk musikisi ve 
göstermeleri lazım gelir. halk şarkıları (saat ayarı). 21,15 or-

'lt.rcüme "e tkllbu hakkı mahfu1d1At 

''Aftos avukatos ! ,, Bir kaç gün evvel ölen Çekoslo -
vakvarun banisi ve kurtarıcısı 

Mazarikin cenazesi bugün mera -
simle kaldırılacaktır. 

i
sine müsaade edeceğini söylediği~ 
den Mazarik, yalan söykmek.ten~e
tehlikeye karşı durmayı tercih 
rek geri dönmüştür. • 

Mazarik, doğruluğa olan bu ıner . 
·1rvcl butiyeti dolayısile, gayet mı ı, ·~ "Lafı biraz kısa kes ... Kafa bul Yalnız seni 

dinleyecek değiliz. Nedir bu sululuk?,, 3 _Komisyon bugünkü vaziyette kcstra, 22,15 Ajans ve Borsa haber
bir takım devletlerin ellerine geçir- leri ve ertesi günün programı, 22,30 
dikleri mevaddı iptidaiyeyi harbe ha- piyano solo: Ferdi Von Statzcr, 23 

Mazarik hakkında pek çok fıkra
lar nakledilir. Bu fıkralar büyük va
tanperverin hayatını ve karakterini 

ı gösterir. Mazarikin dostları bu fık
raları toplamışlardır. Bir kaçını aşa
ğıya yazıyoruz: 

perver olmasına rağmen, ÇekJerı..; 
dikle" 

Pek ziyade ehemmiyet ver 
ldU' Koenigenhof yazılarının sahte 0 

• zırlanmak için kullandıklarını Mil -
Jetler Cemiyeti heyeti umumivcsine 

son. ğunu söy !emişti. 

l bildirmelidir. 

YARINKİ PROGRAM ••• ••• azdı 
Ôğle neşriyatı: Mazarik çok okurdu. Avrupada Mazarik merasimden hoşlnnın 

Akdenjzdeki korsanlık bütün dün
ya matbuatını günlerce meşgul 

etti, durdu. Meselenin siyasi tarafını 
şöyle bırakalım da biraz da korsan
lığa cesaret edenlere, yani tahtelba
hirdekilere bakalım. Hem denizin al-

• 

~ovyet murahhasının raporunun 
asası da işte budur. 
fovaddı iptidaiyecc züğürt o1dt!k
' gözleri hep dışarıda yer ~rıyan 
.. k memleketler Almanya, Italya 

Saat 12,30 Pla"kla Tt·ı· rk musı·kı'sı·, d"l b"' t·· ··h· ı r ken Bilhassa şerefine şenlikler yapılın~~ neşre ı en u un mu ım eser e - ı" 

12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif pJak disine gönderilirdi. Vaktini en ziya- sını istemezdi. İlk defa Cumhurre u· 
neşriyatı, 14 son. de Riyaseticumhur sarayının kütüp- secildiği zaman, Nevyorkta bulun 

----- - v~rdu. Cumhur riyasetine intihaP e-
l hane salonunda geçirirdi. Bazan ge- · d 'i ı,ı· 
Sözünü kesmemek için ce saat bire kadar burada kalırdı ve dildiği haberi Amerikaya g·

1
· ''' ; 

d man Amerika Birle•ik Hükümetl~~ !"'''"'-"l1') Japonyadır. - İki sene oluyor ki, karıma hiç kitaplnrı hakkında pek kıskanç av- t eu' 
talya Afrikadan çok şey ümit e-
ek bir çok para ve emek sarfile 
eşistanı işletmek istiyor. Japon

Asyada, Çinde kendisine pek çok 
vaddı iptidaiye bulmak emeliı:ı • 

d Mazarikin Avrupaya hareke e 
bir söz söylemedim. ranırdı. Bununla beraber ken isin- a·sıo 

ceği gün oturduğu otele ken ı ~ 

tına dalmak, hem de ne vakit bitece
ği bilinmiyen bir maceraya girmek ... 
Eski zaman korsanları yalnız deniz 

lir. 

_ Nic_in? den arasıra ödünç kitap istiyen ecne- , ·r etme 
karşı lazım gelen tazimı ı a 

- Sözünü kesmemek için... bilere, istediği kitabı vermesi için 1 k t k üte" 
ve rıhtıma kadar re a at e me ··t> 

-- kütüphane memuruna izin vermişti. re bir müfreze asker gönderını>, 
Hali ağhyor Seneler geçtikçe Mazarik .kütüpha- Mazarik, askerin otele geldiğini g~ yiizünde ne yapacaklarsa yaparlardı. 

Şimdikiler dmizin altında iş görü -
yorlar Fakat fenal ık etmek istiyen

ler için korsanlık daima cazip ol -
muş, biraz cesaretine güvenebilen -
Jer korsanlıkla çok fenalıklar etmiş

lerdir. Fakat korsanlık eskidir. Deni
ze dalarak düsmana fenalık etmek 

!manya ise Umumi Harpten son
elinden alınmış olan Afrikadaki 

~~~temlekelerinin kendisine iadesi
istemekten geri durmamaktadır. 
iltereyi bu hususta vakit vakit 
lamak Alman hükumetinin baş 
duğu bir çaredir. Fakat Alman • 

z ıı s·nema artisti Vilyam Povel nesine daha ziyade ehemmıyet ver- rünce, otelin arkakapısından c.1kf".
1 
.. 

k ava d~-~ J Harlov ı·çı·n el'an ag· _ miye, harice gittikçe daha az kitap ,,,tın, ço sev ıgı an .. d k"t ve otobüse binerek rıhtıma ~· pt 
Jıyor. Vilyam Povel kederini unut- vermiye başladı: Kendısın .en ı ap tir. Askerler neden sonra bundan u" 
mak için Avrupaya seyahate karar istiyenlere de kıtaplarını cıltl~lmek berdar olmuşlar ve rıhtıma koşın ~ 
vermiş ve bundan bir kaç gün evvel üzere bulunduğu cevabını verırdı. !ardır. Vapur hareket etmek üıefı 
Nevyorktan bindiği vapur, kendisi- Çok sevdiği kitapları karyolası - iken ancak şerefine havaya bir de 
ni Plimut limanına çıkarmıştır. Vil- nın altına saklardı. Bu suretle, onla- yaylım ateş edebilmişlerdir. 

...., ....... -" n bu arzusu bugünkü şerait al -
ne vakit başlar? Rivayete bakılırsa Su üstünoe Dlr tahtelbahitla olacağa benzemiyor. Çünkü 

yam burada etrafını saran gazeteci- rı daima eli altında bulundurmak ••• . !ıB' 
, lere demiştir ki: yolunu bulmuştu. Bir uşağın oğlu olan Mazarık • 

Yunanlılarla İranlılar arasında daha ilizler ellerine geçirmiş oldukları 
ku;unuulada yapılan meşhur muha- yenidir?. diyeceksiniz.. \ış stemlekelerden bir karış y2:. bile 
rebelerde Yunanlılar denize dalarak, On yedinci asrın başlangıcında Fc- seye vermek niyetinde degıller-
uzun zaman deniz altında kalarak lemenkli bir adam Londrada Taymis y~ 

İran gemılerinin bağlı bulundukları !nehrinin içinde on iki kadem kadar ta halde mevaddı iptidaiye yok • 
yerlerdeki bağlarım keserek azami dalan ufak bir gemi yapmıştır. A - Ctuğu bir tarafta, zenginliği de di
zararı yapabilmişlerdir. merikalıların da istiklal muharebesi su tarafla alabildiğine devam ettik-

Büyük İskcnderin donanma>ına da Esnasında İngiliz gemilerine karşı tıldevletleri de ona göre ayır~ak 
Suriye sahillerinde böyle mahir dal- böyle ufak bir denizaltı gemisi yap- deıldir. Şimali Afrika, İngiliz Im -
gıçlar tarafından türlü t~_r!~-~aı:~r!_ar t2Jü'l.!:' Lİl'ılllntr~i'ı'tllbant Aşır, kö- ı paratorluğu, Fransa ve Rusya ..• İş· 

sokmaktan, s~lula;ın, edeps:zlerin çek Nazmi, Daltaban Vamık, dilen- le Almanya, İ~alya ~'.e .Japonyanın 
rahatsızlıkları karşısında: ciler kahyası Mehmet, Beyoğlunda karşısında demırce, ~omurcc,. ba~ır-

- Lafı biraz kısa kes ulan' .. Kafa eski Scrkis sokağında meyhaneci ca, yenecek ve içece çe zengın ° an 
bu! .. Seni dinleyecek değiliz, nedir Yani, dondurmacı Zekeriya, Kız Me- .. m_e_m_le_k_c,,,t.,,lc,,,r_ . ..,,··~-....,.--....,....,,,,.....,,,,. 
bu sululuk? .. İtap ve ihtarından son- mo, Tellak Ata, Geyik Şefik, Partal zı bırakmazlar, lafı uzattıkça uza -
ra, masanın üstündeki şişeyi kapıp Zühtü, Pire Necati, Tahtaburun Ra- tırlar, tramvaydan Beyazıtta ine -
kafalarına fırlatmaktan, yumruklu, lmazan, Salkımsaçak Osman, Tos- cekken, Edirnckapıya kadar gitmiye, 
tekmeli kavgalardan, boğuşmalardan (bağa Naci.. Kuzguncukta vapurdan çıkacakken 
daima müçtcnip ve uzak kalmıya ı Bugün dil kabada •ılarından eser Beykozu boylamıya mecbur olursu-
çalışırlardı. kalmamıştır. Bu nesil hemen hemen nuz ... 

Pek muztar kalır da, boğuşmak, münkarız olmuştur. Onun yerine Hele yolda giderken, öyle laf atış-
dövüşmek mecburiyeti hasıl olursa, şunlar türemiştir : !arı. kelimeleri ezerek, uzatarak, 
daha yaka maka tutuşmadan evvel, 1 - Traşçılar; cümlelere tannan bir ahenk vererek 
tavanda asılı büyük lambaya, lükse 2 - Dikine perdahçılar söz söyleyişleri vardır ki, bu kelime 
fırlatıp atarlar, ortalığı karanlık i- Bugünün haşçıları eski devrin dil girdabından , cümle sağanağından 
çinde bıraktıktan sonra, karanlıktan kabadayıları gibi değildir. Bunların kolay kolay kendinizi kurtaramaz-
bilistifade savuşup giderlerdi. öyle zart zurtla alakaları yoktur. sınız. Şöyle : 

Sulh sever, müsalemetpen·er, Bunlar da bildik, ahbap, dost, şöyle - Müsaadenizle .. şurada biraz i-
meşimei uhuvvet ve muhabbet ta - yeni tanış, ahbabın ahbabı, kim o- şim var! diyecek olsanız, derakap; 
rafları insanlardı bunlar... !ursa olsun, bir kere ele geçirdi mi, - Hikayenin sonu çok tatlıdır. Az 

Şöyle bir sorgu işitir gibi oluyo· mütemadiyen söz söylemek, çok ko- kaldı, tamamlayayım da öyle!. 
rum: ' nuşmak, karşısındakine nefes aldır- Diyerek ayrılmanıza mimi olur-

- Bunlar melaike miydi? .. Hiç mamak, kronik bir hastalık halini !ar, sizi ellerinden kaçırmamak için 
kızmazlar, canları bir şeye sıkılmaz almıştır. kolunuza girerler, sıkı sıkı tutarlar, 
mıydı?.. Bu gibilerine kahvede rastlarsa- itdeta romorkör gibi sürüklerler. 

Sıkılmaz olur mu hiç!.. İnsan oğ- nız, yandığınız gündür. Tam gazete- Dikine perdahçılar, traşçılardan 
lu bu ... Canı da sıkılır, eskilerin de- nizi okurken yanınıza sokulurlar, birkaç kalite daha yüksektir. Öteki
dikleri gibi, hiddet topuğundan da evvela şöyle hafiften söze başlarlar, !erden hazan kurtulmak nasip oldu· 
aşardı. Fakat hiddet topuğundan aş- sonra yavaş yavaş perdeyi yüksel- ğu halde, bunların elinden kurtul
tı diye hemen bıçaklarını fora edip tirler. O kadar çok söz söylerler, söz manın imkanı yoktur. Bir kere ko
adam şişlemezlerdi. İş bu kerteye arasında, laf esnasında eskilerin de- lunuza girdiler mi, medet Allah, ka-
gelmek üzere bulunduğu sırada, kız- dikleri gibi: bil değil salıvermezler. 
dıkları ande işi hemen ağız patırtı- - Beşte bir yekun!.. İçlerinde şiire, edebiyata m~raklı 
sına getirmek, dikilmek isteyenleri, Bile yapmazlar, keyfinizi kaçırır- olanlar, hicivden hoşlananlar, Fuzu-
bıçakla, tabanca ile değil, çenebaz- !ar, bu suretle ne rahat rahat gaze- !iden bir gazel, Nef'iden bir kaside, 
!ıkla, lisan taliıkatlerile, yaygara ile tenizi okuyabilir, ,-e ne de kahveni- yeni şairlerden parçalar okurlar, a
susturmıya, ilzam etmiye çalışırlar- zi ağız tadile içebilirsiniz. J rada kendi yazılarını da tertil (!) 
dı Ve ekseriyetle, sızıltıya meydan Tramvayda, vapurda, trende de etmeyi unutmazlar, bu edebi ziyafe
vermeden meseleyi örtbas ederlerdi. böyledir bunlar .. Bir kere söze ba~- ite (!) başka bir çeşni vermiye çalı-
Yumruk, bıçak kabadayılarına, dıl !adılar mı, tamamlamadan yakanı- şırlar. (Devamı var) 

No: 
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ta. 
- Evet. nasıl~ Asansör buraya ge

lip durduğu zaman, Gribbe asansö
rün içindeki sıraya oturmuş, başını 
kenara dayamıştı. Şapkası gözlerinin 
üstüne geçmişti. 

Vens sinirlenmişti: 
- Evet, dedi, siz, Mösyö Senler, 

bu sahneyi tekrarlıyacaksınız. A • 
partmandan nasıl çıktığınızı, dostu
nuzun cesedini nasıl gördüğünüzü bir 
daha tarü ediniz. 

- Hay hay. 

Senler apartmanına girdi, kapadı, 
Vens: 

- Haydi, başlayınız. 

~öı ün tamamen durmasmı bekle 
mcmiş ve kapıyı açmıştım, 

Vens, memnuniyetle dedi ki: 
- Tamam.. Böylece asansörün 

kendiliğinden durmadığını, onu si
zin durdurmuş olduğunuzu teshil et
miş oluyoruz. 

- Peki amma bundan ne çıkar? 
- Ne mi çıkar? Bir çok şeyler. 
-Belki asansörü ben durdurdum. 

Kabul. Fakat ben hareket ettirme -
dim yo. Kendi kendine de hareket 

söre doğru koştu, üç metre kadar etmedi. Bunu nasıl izah edebilirsi -
yaklaşınca bir an durdu, gitti, asan- niz? 
sörün dış kapısını, sonra iç kapısını - Şimdı! Beş dakikaya kadar gö
açar gibi yaptı, asansöre girdi, sıra- receksiniz. Yalnız, hepiniz cinayet 
ya doğru eğildi. Tam bu esnada Vens: hadisesini tasvir ettiğim gibi ve ta-

- Durunuz! diye haykırdı, kapıyı rif edeceğim şekilde tekrar edecek -
~çtığınız zaman, asansör tam bu siniz. 
katın hizasına gelmişti, değil mi? Merdiven başında bekliyen pol'•i 
Bunları söylemekle beraber Vens çağırdı: 

ilerlemiş, eğilip, asaıısörün bu hiza- - Siz, dedi, cesedin yanında b
da durup durmamış olduğuna ha • Jınız. Her ne olursa olsun, ne görür-
kıyordu. seniz görünüz, bir yere ayrılmayı -

- Hayır, dedi, bir hizada değil. nız. 

Senler de tasdik etti: Kapıcıya döndü: 

- Arkadaşımı bir an evvel kol • 
Deyince, Senter kapıyı açtı, asan-

1 
larımın arasına alabilmek için asan-

- Siz de, dedi, benimle ve Mös
yö Perlon ile beraber aşağıya ine -

_ Holandaya, oradan da Parise ••• yatının sonuna kadar sadeliğini ~~ 
gıdeceğim. Oradan belki de Viyana Mazarikin en ziyade nefret ettiği hafaza etmiştir. Lani şatosunun 
ve Macaristana giderim. Biraz isti- şey yalancılıktı. Mazarik bolşevik ih- mek salonuna bitişik olan bir sa.10' 
rahate ihtiyacım var. Holivuda dön- tilalinde Rusyada bulunduğu zaman na bir sinema makinesi yerleştir~ 
düğüm zaman yeni bir film çevire- bir gün sokak muharebelerinden ko- ti. Her yeni film gösterildiği zartı~~ 
eeğim. Bu filmin adı .Jan. olacak- runmak için bir otele iltica etmek şatoda bulunan bütün müstahdeın~. 
tır.> istemiş. Kapıcı, otelde oturduğunu ve hizmette bulunmıyan askerler 

Vilyam Povel çok şen bir adam ol- ispat ettiği takdirde içeriye girme • londa hazır bulunurlardı. .,. 
duğu halde son günler zarfında neşe- ıuu11111111111111111111111m••11111111111111•••••'•11111111111111111ıu11111nıııuıuıııı1111tHtl•11•111111111111•11111111111111111111••••111111••ıt'''''' 111 

sini kaybetmiştir. Jan Harlov'un ö- Kadınlar için 
Jümü artisti büsbütün değiştirmiş - d 
tir. Vilyam Povel daima sevgilisin- Koyu kırmızı mo a 
den bahsediyor ve kendisile evlen- oldu, fakat .. 
miye karar verdiği Jan Harlovun 
ilelebed matemini tutacağını söylü- S onbaharda koyu kırmızı çok gi

yileceği için kadınları yeni bir 
yor. düşünce almıştır. Dudaklara sürülen 

Vilyam Povel, her gün Jan Har-
açık kırmızı boya ile tırnakların ci-

lov'un mezarına bir büket çiçek gön- lası bu renkle hiç uymuyor. Gayet 
dermektedir. Jan Harlov için mü -

<:irkin bir manzara arzediyor. Av-
kellef bir kabir yaptırmıya başla - rupanın meşhur şapkacılarından bi
mıştır. Bu kabir artiste 5000 dolara ri. müşterilerine kırmızı şapka pro-
mal olacaktır. k b ı ........................................................ va ederken dudak ve tırna oya a-
('" "') ·mı çıkarmalarını tavsiye ediyor -

al an Çünkü lal kırmızısı elbise ile sarı-

Erkeğin yeri 
Dul bir kadını komşuları evıen 

mesi için daima rahatsız eder, dU • 
.. de-

rur !armış. Kadıncağız bir gun 
miş ki: , 

- Niçin evlenmemi istiyorsunuz· 

Benim bir köpeğim, bir papağanıi1l 
ve bir kedim var!.. 

- Pekfılfı .. Fakat bunlar bir crl<e-
ğin yerini tutmaz ki!. -~ 

- Nasıl tutmaz. Köpek bütün gıı 
bağırır durur, papağan daima ,·~:ı 
min eder ve kedi de geceleri vaki' 

dışarıda geçirir... .-? B k l
muş. Bunda şapkacının hakkı var. 

ya kaçan kırmızı dudak boyası, bej 
rengi ile koyu kırmızı gayet çirkin 
düşüyor. Şimdi kadınlar dudak bo
yalarını şapkaya göre mi, yoksa ~ap
kalarını dudak boyasına göre 'Tli in
tihap edecekler? Bu sene daha ziya
de renkli giyileceği için yüzün mak
yajına, pudranın rengine dikkat et
mek lazımdır. Bunun için şapkacıla
rın şapkalara uygun her renkte du
dak boyası bulundurmaları, terzile

Deniz harbi 
Tefrikamız 

YARIN 

l==o=:o=:o=:~o=:o=:o=:~~= 

Balkan Deniz Harbini Niçin 

Kaybettik?. başlığı altındaki neş-
riyatımız devam ediyor. 

Yarın, Rauf Kaptanın kuman - rin de giyilecek renge yakışacak bir 
• danlığını ifa ettiği Mii.stakil filo- tarzda boyanmasını müşterilerine 

ti!lcida Basra torpidosu süvarili - 1 tavsiye etmeleri kiifıdir. 

1 

ğini yapan Emekli Yarbay Cemi-ı 

lin beyanatını neşredeceğiz. Bu 1 Diş ve baş 
şayanı dikkat izahat ue beyanatı Lokantada: 

bekleyiniz. - Patron, baksan a .. Bu piliç en 
aşağı 15 yaşında olmalı. Eti çok sert.. 

- Yasını nereden anladınız?. 
- Dişlerden .. 

itizar 
- Nasıl olur. Pilicin dişi yok kı ... 
- Pilicin dişi yok amma, benim 

Yazımızın çokluğ"undan dolayı 

(Murad Rei•: tefrikamız tıugün kona. 
maırıştır. l z· r dileriz. 

öiiiiiiiiii:iiiiiiiii:iiii:iiiim.:iiii:iiiiiiiii:iiii:iiii:;;;:iiii:iiii;;:' var ... 

ceksiniz. Mösyö Perlon, maktul ro
lünü oynıyacak. 

Ve Senter'e hitap ederek, ila,·e 
etti: 

- Siz de eve giriniz. Kapıcı size 
telefon edecek. Hatıranızı toplıyarak. 
evvelce yapmış olduğunuz harek0 t
leri tekrar <'lmiye calışınız. 
Müfettiş bunları söyliyerek asan

sörün kapılarını kapadı, kapıcı ve 
Perlon ile beraber alt kata indiler. 
Asansörün düğmesine bastı, indirdi, 
içine Perlon'u bindirdi ve kapıcıya: 

- Haydi, dedi, gidip Mösyö Sen
lere telefon ediniz. 

Kapıcı, arkasını dönmeden gitti. 
Odasına girer girmez, müfettiş, asan
sörün kapısını kapayarak, Perlon'a: 

- Azizim, dedi, şimdi artık mak
tulsünüz. 

1 

Tam bu esnada Senler, yukarıda, 

1 

kapıcının açtığı telefonun zilini du

yuyordu. Scnter ilk seferinde ne şc-
1<ilde har~ket etti ise, övlece hare-

1 ket c·derek, pek acele etmeksizin gi
dip açtı. 

1 

Sevincini izhar edişile Vorobey -
çik'e verdiği izahat miirldct ne' bek-

ledi, kapadı. Kapıya koştu, açtı, ve 
ilk seferinde olduğu gibi, asansö -
riin yukarı çıkarken ç ı ka rdığı sesi
ni duydu ve içinde, Perlon'un,tıpkı 
Gribbe gibi oturduğunu gördü, ko -
şup asansörün dış kapısını, sonra da 
iç kapısını açtı. Perlon, artık rolü 
bittiği için kalktı: 

- Tamam, dedi, işimizi bitirdik. 
Senler sordu: 
- Peki amma Vens nerede? 
Bir ses cevap verdi: 
- Burada! 
Senler hayretle döndü. Müfettiş, 

sükunetle, üçüncü kattan iniyordu. 
İndi ve dedi ki: 

- Simdi anladınız mı? Katil, a
sansörü '-~ağıdan hareket ettirmedi. 
Fakat üçüncü kata çıkarak oradan 
düğmey,, bastı ve çağırdı. 

Bir an durdu: 
- Hatta benden daha sür'atli ise, 

dördüncü kattan bile çağırmıs ola
I bilir. Her halde hakikaten üstadane 
bir şekilde lıarekot etmi~ . Bu adam 

ı bir dahi olsa gerek. 

J Senler kendini titremekten ala -
?Tiadı. Gerniko'nun bu esrarengiz a~ 

Yeni neşriyat 

NAZMİ ZİYA 

Geçenlerde vefatını kemali teeı ' 
sürle haber verdiğimiz kıymetli re; 

zam Nazmi Ziyanın Akadeınide 
Sergisi münasebetile Akademi;:; 

fından hazırlanan ve Ressam 1 
Rahmi'nin kalemile yazılmış rfJ11

, 
bir kitap sahai intişara çıkarıllflıŞ • 
tır. Güzel ve kalın bir kap derun~ 
da parlak kağıtlara basılmış olan P 

eserde Nazmi Ziyanın bütün h3Y'1, 
ve hayatı san'atı hulasa ediJnıiŞ ~ 
duktan başka büyük sahifeler h81 

1ıır· de 32 parşa resim ele konulmU~ ıl' 

Bedri Rahmi'nin gayet ince ,.e ıl' 
rif üslıibile yazılmış ve nefis bir~, 
rette tabedilmiş bu kitabı karile~ 
mize tavsiye ederiz. Fiatı sad 
kırk kuruştur. 

' 
dam hakkındaki sözlerini hatırl~, 

b . · d h ,.a~ mt"tı. Vcıns, ır sıgara a il .' 

rak: t' 
- Şimdi, dedi, vaziyeti hu\55' ı;ı· 

d<'lim. Katil, Gribbe'yi asansörde ~il< 
dürdükt<>n sonra asansörd<'n ç~1~r 
bütün kapıları kapadı. Şimdi n18~p:~ 
horekete hazırdır. Bu arada ~.eti 
telefonu acmıştır. Katil, merd1

' r 
koşuyor, dörder dörder çıkıY0:j6' 
kinci kata geldiği zaman, sız, rıtıl 

yö Senter telefona gitmiş ve n:~1ıı 
bulunuyor~unuz. Katil, ayni ~ur ııel' 
mcrdi'venleri çıkıvor ü 0 ün"'1

' -•• ~ 1 .,. !11,... 
ki de dördüncü kata vardığı za ği1lt' 
asantörü ça.ğırmıya m2hsus dt1 ı'.'" 

jye bastyor, asansör yukarı c:ı~rd~' 
ha. l ıyor, ve siz onu buradan 
ruyc.rsun uz. 

Scnter dudak büktü: 
- Karışık bir i ... 
- Evet. Anlatırken 

size d<'min tatbikatını 

diinÜ7. ki, pek kabil. 

ı<'' ··. ·le f'~ ,,. O\ · gw 
yaptıJ1'1· 

Perlon müdahale etti: .,jllı 
a· •e 1 - Güzel amma, katil ne ı) J<li' 

bitirdikten sonra arka kapıd9:.ar) 
(Deı•amı mamış. 



DÜNKÜ MA_ç · . J 

Doğu muhteliti G. Sarayı 
2-1 mağliip etti! 

Oyun baştan sona kadar DoQunun 
hakimiyeti alhnda cereyan etti 

Gaıa1asarayın tecrübe ::;.d~ir blonjonıa kurlar•r•k alkış-
ett· "• 

1 
40 ıncı dakika : Sağdan Doğu kale

f g f genç oyun CU ar sine inen Galatasaraylılar, Doğu ka-

-= muvaffak olamadılar lesine korkulu dakikalar yaşattılar. 
-::.. 41 inci dakikada Eşfak çıktı, ye-

l3ir .. - rine Saliihattin girdi. Oyun bundan 

Birgün evvel aiti gol 
yiyen Doğu muhteliti 

dün galip geldi 

.. 
iSTiKLAL LiSESi direktör-lüğünden: 

' 
• 1 

1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıdları kapanmıştır. Bundan sonra yapllacak 

müracaat kabul edilmiyecektir. 

3 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

rr==================~iil, • Beşiktaş 
Türk Hava Kurumu DİKİŞ YUJ~DU 

BOYOK PiYANGOSU 
6 ıncı keşide 11- Birinciteşrin -937 dedir. 

Büyük . 
ikramiye: 00.0 O lıradır. 

Elişleri sergisi ay sonuna ka· 

dar umuma açıktır. Biçki, dikiş 
öğrenmek isteyenler bu sergiyi 

görerek kayıd olmalıdırlar. Ta

lebe kaydı da açıktır. 3 aylık 

kurs da vardır. 
Beşiktaş Akaretlerde 87 No. 

1 
Deniz Levazım satınal· ı 
ma Komisyonu i!anları 

1 Milli Müdafaa Vekaleti Dz. Mer
kez Lv. Satınalma Komisyonundan: 

llilen ~u~ evvel Beşiktaşa 6-3 ye - sonra Doğu takımının hakimiyeti al
~·ın tek ~gu. takımı dün Galatasar:- tında cereyan etti. Galatasaraylılar 
lup et ~iklı genç takımını 2 - 1 mag- ise boyuna oyuncu değiştiriyordu. 

Doğu takımında Murat, çok sert 

Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000, 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Tahmin edilen bedeli 2500 lira olan 
bir adet kamyonun pazarlıkla mü -

nakasası 27 eylıil 1937 pazarctsi gü
l nü saat 14 te Ankarada Milli Müda

faa Vekaleti binasındaki komisyo -
boğ~· . . . Hakem düdüğü çaldığı zaman Ga~a-

l'ek takunı tatılden ıstıfade ede- tasaraylılar bu maçtan 2 - 1 mağlup 

oynuyordu. 
Ga1atasaraya gelince : 

Dün, doksan dakikalık oyun esna

sında bir ikisi müstesna, diğerleri 

çok fena oynadılar. Bilhassa Sala • 
haddin ile Hüseyin, fena oynam'.lkta 

biribirlerile müsabaka yapıyorlardı. 

ltıyc~<!~leket dahilinde muvaffa - çıkıyorlardı. 
Son hır turneye çıkmıştı. Nasıl oynadılar? 

• ntımuzda yapıJncaktır. Şartnamesini 
Bilet alan herkes 7 .. 9. Teşrin-937 !görmek isuyen1erin her gün, pazar_ 

orada lyu~~nu İzmirde oy~~yan ve Dün, Doğu takımı, yukarıda da 
at b· zmırın genç muhtelıtıne çok söylediğimiz gibi cidden güzel bir 
lar ;r sayı farkile yenilen Doğulu- oyun oynadı. Takımda hiç fena oy
ltard ul rada cidden güzel oyunlar çı- nayan yoktu. Bilhassa Fenerli Naci 

günü akşamına kadar biletini de· ı lık milnakasnsına iştirak edecekle -

ı ar b" ' 
taşa k · un, bir gün evvel Beşik- Beşiktaş maçında oynadığı fena oyu-

İyi oynayanlar Sacit, Eşfakla Bü
lend idi. Doğu takımını dünkü gali
biyetlerinden dolayı tebrik ederiz.. 

g., iştirmiş bulunmahdır. rinde mezkur gün ve saatte 187,5 li
ralık teminat mektupları ve kanuni 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· bc1ge1erne komisyonumuza müra-

~ e ... ı· arşı çıkardıkları durgun oyun nu bugün telafi etti •ne hT . \7ık 
0 

ı akis daha atılgan, daha çe-
ki hakkı sakıt olur. cantları . (6030). 

~=-===========================:::::!1 1 ...... ._ ... ____ ~ • • • l) Ynadılar. 

dıin~~u ~~hteliti bugün takımına, 
larak u .~ıhı Fenerbahçeli Naciyi a -

b .. Şoyle çıktı : 
Balkan güreşleri dün bitti 1 HARtcı AsKERiKiTA~TI ILANLARı 

S TILIK 
MOTOSİKLET 1 

c.ıusey· · 
clurraıı ın - lsmail, Mehmet - Ab-
·'\bdUr man, Hasan, Asım - Naci, 
tat rahman, Mustafa, Nihat, Mu-

---------~ Kütahya garnizonunda yaptırıla - tır. Keşif, plan ve şartnameleri ko-

Tür k takınil birinci Yugoslav cak yol, su kulesi, kanalizasyon in- misyonda görülebilir. İsteklilerin bu 
saatının keşif ve teminat miktarlarile gibi işleri yaptıklarına dair Nafıa 

12 beygir ve çift silindirli 
yeni bir 1NDIAN markalı sait· 

1 
karlı motosiklet ehven bir fi-ı 
yatla satılıktır. Taliplerin 44642 
ye telef onln Gaz Şirketinde Bay 
Mümtaz'a müracM.t. 

takımı ikinci ve Yunanistan ihale gün ve saatleri aşağıda yazıl_ meclislerinden 937 senesine ait mu -
•• •• •• mıştır. Keşiflerine göre ayrı ayrı pa- saddak ehliyet vcsiknsını ve Ticaret 
U Ç U n C U 0 / d U zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. i- Odasından da mali vaziyetlerini tev

I:ıuna 
~lı 1 mukabil Galatasaray da ce

o an 
tadan oyuncularının yerine Pe- -- . Yeni b~c Şişliden oyuncu alarak ve 

S ır takımla şö"le idi · 
acit v J • 

- - - ---- haleleri Eskişehir Levazım amirliği sik eden vesaikini komisyona getir
Satınalma Komisyonunda yapılacak- meğe mecburdur. •429> c6300> 

------~----·------------------- 1 .......................... 
~obar • ~~astardi, Salim - Eşfak, 
EtYen' :e~ıı - Salahaddin, Münir, 

liak aşım, Bülend şeklinde idi. 

İzmir, 19 (Hususi muhabirimizden) ·zevkli oldu. 
- Beşinci Balkan güreş müsabaka- AGJR SİKLET: Bu müsabaka Ba1-
lnrı bugün sona erdi. Yapılan umu- kan güreşler· in son müsabakas1ydı. 
mi tasnüte Türk takımı birinci, Yu- Çoban Mehmetle Yugoslav Vasiç kaı -
poslav ikinci, Yunanlılar üçüncü şılaştılar. Çobanın bütün çevikliği 

Keşif mikdarı Teminat ihale günü Saati 

ı Zührevi ve cild hastalıktan : 
ı .. ı 
ı or. Hayri Omer ı 

:Siri e~ 'rrabzondan Mustafa. 
~ n G n~ı devrede rüzgar altına dü
"":ı:>ıy a atasaraylılar soldan akınlar 
daltik 

0
;
1
ar, Doğu kalesine korkulu 

Ci da~ ·~r Yaşatıyorlar. Nihayet 8 in
~arı • ~;da yine soldan ilerliyen 
ilJr \7 mızılılar, Haşim vasıtasile 

e son 1 llu 
1 

sayı arını çıkardılar. 
Zlo~Ul g~ le beraber derhal açılan 
lesine u. nr akabinde Galatasaray ka
bir neı~nmekte gecikmediler. Fakat 

2s . ıce alamadılar 
ınci d kik . 

tay k 1 . a a : Sağdnn Gaiatasa-
n· a esınc . D 
ın ortal y ınen oğulular, Naci· 
O da adıgı top santrforu buldu. 

din elle s.ıkı bir şüt çekti, top, Saci-
~etde dı;ı arasından kaleye gireceği 
~<lknt sırl~klere çarptı ve geri geldi. 
~~klaşt ım Yetişerek topu kaleden 

<ilesi ~rdı. Bu suretle Galatasaray 
clu. Uhakkak bir golden kurtul 
~o 

t' . ıncı d k"k 1 
Qnleri b·a 1 a : Galatasaray kale-

~lına sa .. d ır aralık karıştı. Top bo
~el'tıaai:/~ an sola, soldan sağa mü -
0laşı1ğ1enh Do&ruluların ayağında 

~Otd alde bir tur·· l" · · · · ıı. u 'h. • u ıçerı gırmı-
tıtı • oırın . d 
l nun b . cı evre bu şekilde Do-

, O tna 3;~z .hakimiyeti altında ve 
ikinci dglubıyetıeri altında bitti. 
11t· evre· 

laı ınci de . 
Ucı a~aray1ıı;eye çıkıldığı vakit Ga

lh~ikı 'k r takımlarında esaslı bir 
~ Sacit, 

1 V~·apınışlardı: 
~bti, liüsıla~tardi, Salim - Bedii, 

; lliilen;Yın, ~ülend, Haşim, kfis 
~ o:ı:ııa b §ekhnde idi. 

C' hı eraber h 
c en Caı emen Doğu kalesi-
l'~ile çarp atasaraylılar Doğu kale-
ltr~narak ~Şhlar: Doğu kalecisi ya
~lıtı eıu, be~s~ hı~ zaman için sahayı 

()a girdi akıka sonra tekrar o-nu . 
tıtas· ncu dak· 
lar 1le Cal ta ıka : Sağdan Naci va-
lılı · Salim ka saray kafosine iniyor-

~U l ' aleye . ~~d ç ilkle k gırmekte olan to-
tqra c:n €<!l<!n t ornere atabildi. Kor
~'llıt l't:tfşerC!.k op ortaya düştü, Mus-

h 
1
• takımının ı'lk l" .. 

-u;ı~· go unu 
\ı'lsı ıka 12 . 

Lira Kuruş Lira 

24-9-1937 

l
cldular. Bizim çocuklar altı sıkletten üstünde idi. Bir çok elenselerden son
yalnız 56 kilo müstesna 61, 66, 72, 79, ıra Çoban rakibini nihayet punduna 
87 ve en ağırda beşinci defa olarak getirip 9 dakika 14 saniyede tuşla 
Balkan şampiyonluğunu ihraz etti- yendi. 

Su kulesi 
Kanalizasyon 
Yol inşası 

14961 
157E3 
28731 

70 
00 
07 

• 

1123 
1183 
2155 

,. 
25-9-1937 

---- ı Öğleden s :>nra Beyoğlu Ağacami ı 
15 ı karşısında No. 313 Telefon: ı 
16 ı 43585 ı 

11 ......................... . 

Ezinede Alayın 715 ton yulafına *ı" Tümenin Edremit garnizonundaki ( Diş~İ ' 
lcr. Kahraman güreşçilerimizin bu Umumi tasnif: Beşinci Balkan gü
şerefli galibiyetleri İzmirliler üze • reşlerinde yapılan umumi tasnif ne
rindc çok tesir etti ve aslan güreşçi- ticesinde dereceler şöyle tesbi~ edil
lcrimiz dakikalarca ve çılgınca al - miştir: 

kışlandılar. Halk, diğer Balkanlı gü- 56 kiloda: Birinci Biris (Yunan), 
reşçilerin dereceleri söylenirken bil- ikinci Kenan (Türk), üçüncü Mogol
yük bir sempati ve saygı ile diğer yat (Yugoslav). 
güreşçileri de alkışlıyordu. 61 kiloda: Birinci Yaşar (Türk), 

Bugünkü müsabakaları sırasile bil- ikinci Antonoviç (Yugosla\•), üçün-
diriyorum: cü Filips (Yunan). 

56 KİLO: Bu müsabaka Biris (Yu- 66 kiloda: Birinci Yusuf Aslan 
nan) ile Mogolyat (Yugoslav) ara - (Türk), ikinci Pangras (Yugoslav), 
sında yapıldı. Bu güreşin neticesi üçüncü Polikranyos (Yunan). 
merakla bekleniyordu. Bundan ev - 72 kiloda: Birinci Ankaralı Hüse • 
vel Yunanlı Kenanı sayı hesabil<? yin (Türk), ikinci Fişer (Yugoslav), 
yenmiş, Kenan da Yugoslavı yine üçüncü Marka (Yunan). 
sayı hesabile mağlfıp etmişti. Bu gü- ft9 kiloda: Birinci Mersinli Ahmet 
reş baştan aşağı her iki güreşçinin (Türk), ikinci Pompaflis (Yunan), 
biribirlerine muhtelif oyun tatbik üçüncü Fişcr (Yugoslav). 
etmelerile geçti ve garip bir tecelli 87 kiloda: Birinci Büyük Mustafa 
olarak müsabaka yine sayı hesabile (Türk), ikinci Grekakis (Yunan), ü-
ve Birisin galibiyetile neticelendi. çüncü Feşner (Yugoslav). 

Bu sıkletteki müsabakalar ekse - En ağırda: Birinci Çoban Mehmet 
riyetle ve hemen her zaman tuşla (Türk), ikinci Vasiç (Yugoslav), ü
nihayetlendiği halde bu seferki üç çiincü Çadis (Yunan). 
müsabakada da tuş yapılamadı. Bu Umumi tasnifte Türkiye birinci, 
da bu sikletteki güreşçilerin az çok Yugoslavya ikinci, Yunanistan ü -
müsavi olduklarını gösterdi. çüncü oldular. 

61 KİLO: Geçen sefer Yunanlıyı Her sene Balkanlarda yüzümüzü 
tuşla yenmiş olan dtinya şampiyo- ağartan mert güreşçilerimizi candan 

talip çıkmadığından dört parçaya kıtaatının ihtiyacı iç.n 325 ton, Ber- Hacer Nun Ergun 1 
ayrılmıştır. Evsafı görmek istiyen - jgamadaki hayvanntı için 535 ton, Ay- Pazardan maada her - . t 
!erin komisyona müracaat etmeleri. valıkta~i hayvanatı için de 132 ton . 8°12 ve 14-18 arasın!~ns=~~ 
Beher taksitin muhammen fiyatı 738 olmak uzcre 992 t~~. yulaf.mukavelesı 1 hastalarını kabul eder. 1 
liradır. İhalesi 6/birinciteşrin/1937 ayrı ayrı yapılmak uzere kapalı zarf- lstanbul : Ankara caddesi 
çarşamba günü saat 16 da kapalı la eksiltmeye konulmuştur. Edre - Vilayet karşısı Hatman 
zarfla münakasa arılacaktır. Taliple- mit yulafının tahmin edilen tutarı ap. No. 37 •••mi 

1 ~ l 19,500 lira ve ilk teminatı 1462 lira 
rin teminat ve vesaiklerile birlikte 50 kuruş, Bergama yulamının tahmin 
bir saat evvel Çanakka1ede komis - ledilen tutarı 32 100 lira ve ilk temi
yona müracaatlar!. E.v~f~ve şeraiti İs- nat 2407 lira 50 kuruştur. Ay\•alık 
tanbul Levazım amırlığı Satınalma yulafının tahmin edilen tutarı 7590 
komisyonunda görülebilir. İira ve ilk teminatı 579 lira 25 ku-

•428, 4 6299> ruştur. ihalesi 8/10/937 cuma günü 

Ask eri fabr"'ik;~ 
llAnları _, 

BİR ADET BUHAR LOKOMOTİFİ 

Bornovadaki alay 90000, Gaziemir
deki alay için 170000, Aydındaki a-

lay için 146.000, Tiredeki alay için 
l 150000 kilo un kapalı zarf usu1ile 
münakasaya konulmuştur. Müna -
kasaları 24/9/937 cuma günü saat 
10,15 ve 16 da yapılacaktır. Borno -
vadaki unun umum tutarı 11025 ilk 

Tahmin edilen bedeli 28.000 lira o-
s:ıat 11,30 da Edremitteki Tümen sa- lan bir adet buhar lokomotifi askeri 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Fabrikalar Umum Müdür1üğü Sa • 
Evsaf ve şartnamesile nümuncsini tınalma Komisyonunca 3-11-937 çar
görmek isteyenler 160 kuruş muka- şamba günü saat 15 te kapalı zarf ile 
bilinde komisyondan alabilirler. Tek- ihale edilecektir. Şartname ı lira 40 

lif mektuplarının 8/1/937 saat 10,30 a kuruş mukabilinde komisyondan ve
!rndar komisyona teslim edilmesi. rilir. Taliplerin muvakkat teminat 

.396> c6115> 

* Her bir metresine tahmin edilen teminatı 827 lira, Gaziemirdcki unun d Kom· "0 a r el · k 
fiat 315 kuruş olan 170,000 metre ar ıs,, n ve m erı ve ·en -

umum tutarı 20825 ve ilk teminatı kaputluk kumaş ile beher metresine dilerinin de 2490 numaralı kanunun 

olan 2100 lirayı havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 de ka-

1562 lira, Aydındaki unun tutarı tahmin edilen 290 kuruş olan 26,000 2 ve 3 üncü maddelerindeki vcsaikle 
17885 ve ilk teminatı 1342 lira, K · · · .. 

metre kışlık elbiselik kumaş ayrı mezkfu gün ve saatte omısyona mu~ Tiredeki alay ununun umum 1 6045 
tahmin tutarı 18375 ve ilk te- ayrı kapalı zarfla alınacaktır. Ka - rncuat arı. • >. 

putluk kumaşın ilk teminatı 3927 li- ........................... • numuz Yaşar, bu sefer Yugoslav An- tebrik ederiz. minatı 1379 liradır. Taliplerin ihale • • 
tonoviç ile karşılaşıyordu. Oyun baş
lar başlamaz, Yaşar ani bir ~"ekilde 
saldırdı ve rakibine nefes aldırma -

----- saatinden bir saat evvel tekliflerini ra 50 kuruştur. Şartname bedeli 268 ı Göz Hekimi ı 
Fener·Gu··neş ten·ıs B d k. s 1 K . kuruş, elbiselik kumaşın ilk teminatı /f Dr. şu··kru·· Ertan iı 

dan maruf oyununu tatbik etti. 
1 dakika 47 saniyede hasmının sır

tını yere getirdi. 
66 KİLO: Yusuf Aslanla Pangras 

(Yugoslav) arasında geçen bu gü -
reş çok heyecanlı oldu. Dün Yunan
lı rakibini 14 dakika 36 saniyede yen
miş olan Yusuf Aslan Yugoslavı ha
kim bir oyundan sonra sayı hesabile 
yendi. 

72 KİLO: Bu siklctin son miisaba-

ornova a ı atına ma omısyonu-
5020 liradır. Şartnamesi 377 kuruş karşılaşması na vermeleri. c390• .6047>. c x. lox.J N · d. 
mukabilinde M. M. V. Satınnlma Ko- ı aısa ıs u uruosmanıye ca ı 

Evvelki gün Güneş tenis kortla - * mis,.·onundan verilir. Kaputluk ku- : Cağaloklu No. 30 (Eczanesi • " ı yanında) Telefon. 2256& ı• rında Fener ile Güneş takımları kar- Elmalı garnizonunun ihtiyacı olan maşın ihalesi 8/10/937 cuma günü ........................ .. 
şılaşmıştır. Neticede Fener takımı 110,700 kilo askeri evsafta un kapdlı saat 11 ve elbiselik kumaşın ihalesi 
6-5 galip gelmiştir. zarfla eksiltmeye konulmuştur. İha- ayni gün saat 14 tedir. Münakasalara 

Tekler maçında; Güneşliler 4 - 2 le 1/10/1937 cuma günü saat 9,5 ta- gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 
kazandıkları halde çiftler maçında 1 dır. Tahmin bedeli 13 kuruş 70 san- 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle 
41 kaybederek ikinci oldular. tim, Hk teminatı 1422 liradır. İstek- \'C teminat ve teklif mektuplarile 

lilerin belli saatten bir saat evvel birlikte belli gün ve saatlerinden en <::::>-<:::;::.-c;;::..<:;::,..::;:::,.<::::.<:~:><::::.<::><:::::o<:::.<::::o-<::><:::> 

~ğ tasile G İ 'l'ekrar sağdan Naci 
blı 111

Ular l.!J~aray kalesine inen 
ı... ~e ' .ı.~ac· · 
"il su tinde y~nın ortaya attığı to-
\ınci ~etıe Çok ualayan sol iç Nihat 

bak e son sa zaktan takımının i
tı. ~ ?ta 18 . Yısını Yaptı. 

't-. C!tırı . au sır d 
ft:"'a~e :E:tyen . a . a Hüseyin çık
"'ı lt• . il 34 • n gırdı.· 

kası Ankaralı Hüseyin ile Yunan 
Marko arasında cereyan etti. 14 da
kika kadar kuvvetli rakibine muka
vemet etmiş olan Yunanlı Ankaralı· 
nın acı kuv\·etine dayanamadı ve 
Marka 14 dakika 14 saniyede tuşla 
yenildi. 

'

tek]if mektuplarını İspartada Tü - az bir saat evvel Ankarada M. M. V. ı 
K [ R M [ z [ men satınalma komisyonuna Yer - Satınalma Komisyonuna vermeleri.

1 

,ı Bozca adanın kurtuluşu 
meleri. (410) (6181) c42h c6249> 

~~~~~l~~~n~i~h~a-b~e~rZ~e~r~:~~~~~~~~c~e~~~.~w~.~~l~~~e~n~V~a~h~a~p~,~F~e~n~er~e~g~~~- Vakmer ~~H Eu~ 
Memleketimizin biricik bitaraf 

spor gazetesi ohın Kırmızı - Beyaz'm 
son sayısı bugün çıktı. Yalnız bir 
kliip taraftarlığı etmiyen bu gazete· 
de çok kıymetli spor makaleleri ve 

ÜÇ GÜNEŞLİ OYUNCU 
FENERE Mİ GİRİYOR ? 

Haber aldığımıza göre Güneşli Fa-

ruk, İbrahim, Saliıhaddin önümüz
deki sene Fenerbahçe klübünde oy-

cektir. 

1 J 

Yar:n spor suturılarında 
ı 

ea. d. • .. d. 

Güne, s 45 11 34 
Ôğle 12 08 5 56 

1Şı · • oğ ~.a7 ı:ı •1le deva u takıını oyuna on 
ıı~ı:ı b·ı dakika~ ediyor .. 

ır §iltU n· Otuz metreden çe
oğu kalecisi çok gü-

79 KİLO: Pampat1is (Yunan), Fi
şer (Yugoslav) ı sayı hesabile yendi. 

87 KİLO: Gerakis (Yunan), Feş -
ncr (Yugoslav) ı 6 dakika 46 saniye
de tuşla yendi. Bu mü~abaka çok 

1 navacaklardır. 

1 VAHAP TA FENERE GİRİYOR 
1 Güneş klübünün spor şubesini da

:::;::y~~~~~~><::::><::::.<::::.~<:>-~<::::> ğıtması üzerine evvelce Güneşe gire-
l 

en yeni, en doğru spor haberleri var
dır. Bütün okuyuculnnm1za ta\•siye 
ederiz. 

Futbola yapılan 
suikastlar 

Yazan : Murat Kay ahan 

ikindi 15 35 9 24 
18 11 12 OJ 

19 45 1 30 
4 05 6 53 

' --

1 1 Akşam 
J 

J 

Yatsı 

imsak 
-



• 
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Çalışamıyor, Devasız Bir Derde 
Uğramış Gibi Meyustur 

Düşünmüyor ki bir iki kaşe 

NEVROZIN 
onu bu yarım baş ağ"rısile sinir :ı~rılarından kurtulmıya kafi gelecektir. 

Büliin ağrı, SlZJ ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına, 
gripe, romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleyt>, ısinir, adale ve 
bel ağrılarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

icabında g ünd e 3 kaşe ahnabilir. 

-Şark 
iştah 

:s~.. . . . . . ... ·...: ... 

alt Hul __ A 

ve kuvvet için en 
birinci ilaçtır 

Çocu klaran dişlerinin k o layca çı~masına, 
k emlk ler i nl n kuvvetlenmesine, çocuk 

e m ziren annelerin sUt UnUn ÇO• 

ğalmasına yardım e d er. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

-. .... mm .... -. ....... mm .......... -.., .. _. 
Mektep, hastane ve bilumum 
resmi ve hususi mUessesele· 
rin ihtiyacı olan yün ve pamuk 
battıınfyelerle yatak takımları· 
nın her çeşidi mağazalar1mızda 

mevcuddur. 
Sultan hamam 4 • Beyoğlu 376 Tel: 20625 

BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ 

Büyükadada eski Dil gazinosu ö1ündeo Yörükali plajına inen şosenin 

tamir ve katranlanmrası içiri lüzumu olan kum, çakıl ve katran pazar. 

lığa konulmuştur. Buna 573 lira bedel tahmin ed:lmiştir. Keşif evra. 

kile şartnamesi Encümen kaleminde iÖrülebilir. istekliler 42 lira 98 

kuruşluk ilk temin:ıt makbuz veya mektubile beraber 21-9-937 Salı 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6304) 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan: 

C insi 

Beyaz peynir. 
Kaşıır peyniri. 

Zeytinyağı. 

Kok kömürü. 

Beherinin ilk teminat Eksiltmenin yapılacağı 
Miktarı Tahmin B. Ura Kr. gün ve saat. 

Kilo Kuruş 

15900 36 ) 
9203 55 ) 

12500 65 

50ton 19~0 

767 55 28-9-937 Salı günü 
saat !5 de 

609 38 28-9-937 Salı günü 
saat 15. l 5 de. 

73 13 28-9-937 5311 günü 
saat. 15.30 da. 

15-9-1937 Tarihinde Çarşamba günü Beyaz ve Kaşar peynirlerle 
zeylin yağının kap~lı z ırf eksiltmesi intaç edilemediğinden pazarlıkla~ 
kok kömürünün açık eksillme ihalesi 28-9-1937 Salı günü karşılarında 
yazılı saatlerde icr;ı edilecektir. l1k teminatlnrı yanlarında gösterilmiştir. 

istekliler yeni yıl Ticaret Odası vesika ve teminat makbuzlarile 
birlikle l,tanbul Kültür Direktörlü~ü binası içinde toplanan Liseler 
alım, satım komisyonuna gelmeleri, Teminatlar Liseler muhasebeciliği 
veznesine yatırılacaktır. 

Şartnameler komisyondan görülüp öğrenilir. (6294) 

DiKKAT EDiNiZ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Zcvcinizden evve 1 ihtiy ar • 

lıyat:aksınız. 

Bu hataya 

düşmeyiniz 
<Bilhassa arızalı ,.e fena yollarda 

işliyebilen otomobil, kamyon ve ben

zerleri. hakkındaki ihtira için alın
mış olan 14 ilkteşrin 1935 tarih ve 
2072 numaralı ihtira beratındaki hu
kuk bu kere başkasına devir veya -

hut mevkii fiile konmak için icara 

verilmesi teklif edilmekte olmeıkfa 
bu hususta fazla mnIUmat edinmek 

istiyenlerin Galatacla, Aslan han 

5 nci kat 1-4 numaralara müracaat 

eylemeleri il<ln ol un ur. 

Krem Pertev kullanarak 

Yalnız Cildinizin 
Size yapacağı bu fenalığı 

önleyiniı 

KREM PERTEV 
ile cıldi nizin bahar hayatını 

idame ediniz. 

H AZ 1MS1ZL1 K -----.!imıHiz ve Avrupa meyva tozlarına 
bir rakip olup dört 

daha ucuzdur .. 
müthiş ve ezici Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeleri 

Çok temiz bi· Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülat 

göı önünde tutularak yapılmııtır. 

1ıı11----• He r Eczanede Satıhr. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
satınalma komisyonundan: 

Mektep için resmi mucibince yaptırılacak olan "22,, adet istorlu 

dolap ile bunların vaz'ına mahsus merdivenle beraber döŞeme ve 

dört adet yazı ve dört adet daktilo masası açık eksiltmeye konul• 

muştur. İlk teminat 116 lira ve muhammen bedeli 1541 03 liradır. 

Eksiltmesi 1-10-937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de yapıla

caktır. Şartnamesini görmek isliyenlerin hergün ve ek,iltmeye gi. 

receklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilin· 

deki komisyona müracaatları ilan olunur. "6011,, 

/"'' t-• Nefis ve leziz makarna yemek isterseniz •w=, 
er Yer 

ILalya.'ı usulü safi irmikten vapılan 

MARKA GLUTEN MAKARNASINI ISTEYJNIZ 

Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır. 
Fabrikası: Galata Necatibey caddesi No. 167 

MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKETi :Telefon: 43481 

T. H. K .. Satınalma Kom isyonundan : 
938 yılbaşı piyango biletleri için 150000 el planı 10000 afiş bastın• 

lacak ve 20. 9. 937 Pazartesi saat 15 de açık eksiltme ile münakasası 
vapılacaktır. istekli olanlar Piyango Direktörlüğü muhasebesinde şart• 
n ımesini görebilirler. "6231,, 

Kiraıacağın ız 

yeni apartıman 

d a h a ra h a t oı a. 

caktı r . .... 

Çünkü b i r Hava-

~az ı Şöfbeni vardır . 

\ 

beş misli 

AS N GAZOZ öZÜ 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gaıoz ve en nefis bif 

şampanya hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa t~· 
giltere ve ltalyada şerbet ve içki yerine kullanılım en sıhhi bir mayidıf. 
Hasan gazozu midevi ve hazımdır.Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorb• 
kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerin~ Ha~:: 
Gazoz Ôzü alınız. Çok ucuzdıır. Ka.anoz içinde küçük 2~ iki ıDI 
35,dört misli 50, ~ekiz misli 90 kuruştur. 

•• 

EtJk~~Arı. hazımsızlık, ~~!~m halQ~~ 
ve gazfı midelere yemekten sonra küçüklere 1, büyüklere 2 tat 

1 

kaşıgı midevi ve· hazımdır. inkıbaz ve bl'lrsaklarda atalet halin~: 
sabah aç karnına 1-2 tath kaşığı müleyyin ve çorba kaşığile müsh1 

dir. Meyvabrın özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişesi 40, büyük 6°' 
dört misli 100 kuruştur. 

-----------------------------------------·-----~~--~ 
1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: r 

I - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf usLI" 
liyl~ eksiltmeye konulmuştur. 

11 - Muhammen bedeli 1950V lira ve muvakkat teminat 1462°5 

liradır. 

ili - Eksiltme 11· 10-937 tarihine rastlayan Pazartesi ~ünü saat 15 ~ 
Kabataşda inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alam Koıtıİ5" 
yonunda yapılac:ıktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı geçen Şii" 
beden alınabilir. 

V - Münakasaya "Sulzer, Skoda, Grimma, Vercınıgte KesseJvver" 
ke, Kruppe Kdenschel, Steımmüller, Erste Brünner, M. A. N. Wolff, 
Stranch Und Schmıdt ve Stork. gibi yalnız bir inci sınıf Fabrikalsf' 
i~tirak edebilirler. Bu fabrikalardan maada Firmalar müo31'8' 
saya iştirak etmek istedikleri takdirde bulunduklan Şehir Sanayi "e 
Ticaret Odalarından birinci sınıf Fabrika oldukltrına dair Türk Ko~ 
soloııluğunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itaııile mükelle 
tirler. Bu yolda tasdikname ibraz edemiyen "ismi yukarıda yazıla 0~ 
mayan. Firmalar münakasaya iştirak ettirilmez. 

VI - Teklif veren Firmalar, Münakasa t arihinde n bir hafta e-1"'1 
Fiatsız teklifleriyle plAnlannı vesair bilumum lü~umlu evrakın Gal~ 
tada inhisarlar Umum Müdürlü#ü Müskirat Fabrikalar Şubesine te~ 
edeceklerdir. Şube teklifleri tetkik edecek ve bunları şartnarııe1' 
ve matluba uygun bulduğıı takdirde münakasadan bir gün evvel •rAıl
nakasaya iştirak vesikası., verecektir. Bu vesikayı haiz olmayaolJ! 
münakasaya iştirak edemezler. · . ~ 

Vll - Mühürlü teklif mektubu, kanun? veııaik ve eksiltmeye iştırA 
vesika_<ıi yle O/o 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı ıarfl-' 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar } ukarda adı geçen KoınisY0" 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "5533. 

* • • 
I - Şartnamesi mucibince satın alınacak kurulu dekovil raf ~ 

vagonları kapalı zarf usu liyle eksiltmeye konulmuştur. 01 
11 - Eksiltme 26-10-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 . 

Kabalnşd1 lnlıisurlar Levazım ve mübayat Şubesindeki Alım koııı•" 
} onunda ynpıl ac.ıktır. f• 

111 -Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminatı 544 Hrnd~ 
fV -Şıırtnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden ahtı 

bilir. • 11 
V - Münakaşaya iştirak etmek isteyen firmalar eksiltme tarihinde, 

10 gün evvel fiyatsız ve mufasııal tekliflerini Türkçe ve Fransı~c, 
tercemelerile inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar şube~ı~ 
vet meleri ve teklifleri muvafık gürüldügü takdirde münakasaya ıŞ 
rak edebilmek için mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. ~ 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, eksiltmeye iştirak \. 
sikası ve% 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarfla~ eo' 
siltme günü en geç ~aat 14 de kadar yukarda adı geçeo kom~5~ 
Başkanlıgına makbuz mukabilinde veri lmiş olmalıdır. "B'' 5976' 

_.,,s 
Dr. Hafız Cemal lr .. ·· ~imyager~ ı 

<wKMAN HEKİM> ı Husameddıtı l 
Dahlllye ınUtehassıs ı f Tam idrar tahlili 100 kuruştl~~ 1 

: 
Bilumum tahlilit. Eminönü E~d• 

Pazardan başka günlerde öğle • ı ve Eytam Bankası arşı5l S 
d~n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar izzet Bey Hanı. ..,, 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu· ı .................. ••/ 
maralı hususi kabinesinde hasta • i 

Sahip ve Ba§ Muharrir : 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 
Etem izzet BENiCE ~· 

d ·ıril· 
Neşriyat ı·c Ycizı işleri Mil ı; 

kiki fıkarayıı mahsustur. Muayene- I ~ . S. ADAı"vl 
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık -------- ;::, Matbaa:/' 
telefon: 21044• Dusıldığı yer: Ebüzz~ . 


