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Musolin 
augün 
Gidiyor 

lngiltereyi · düşünmeye 
MECBU 
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A ık tam bir l·ıı·ıaA f -- Akdeniz anlaşması bu iki devle 
• . . Bu sabah ta1 müşkül mevkie soktu .. 

im ini ka amıştır Toplandı 
lngiliz kuvvetlerini / ::~~: a~~::,ebi, 

d 
Söz aldı 

azaltmak r1·krıO suya u·· ştu·· Tarih kurultayının A ve B seksi-T ~ yon1arı bu sabah toplanmışlardır. 
Bunlardan A seksiyonunda dördü ec-

... nebi olmak üzere on alim ve B sek-

i ta .ya l·ıe pazarlık başlıyor siyonunda ise dördü ecnebi olmak 

------· 

A k de n lze y eni g iaen lngillz tor pidolarından bezı ı arı 
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g~~:~=~~~1:~i:~ö~ 4 s::~i~~ş~:~~i 
umumiye toplantısı yapılmıştır. Bu 
toplantıda ikisi Türk olmak üzere se
kiz profesör tezlerini okumıya baş
l amışlardır. 

Sıcaklar 
Sonbaharda mı, 
Yazda mıyız? 

-...-... . ....__ 

2 kişi bayıldı 

İki devlet 
Müzakereye 
Girişirse 
Şaşmamalı! 

Çin de 
Tayyareler . 

Koca şehirleri yakıp 1 
Londra, 22 (Hususi) - İtalyanın 

Akdeniz itilafına girmek için yap -
tığı teşebbüs burada hoşa gitmiş ol
makla beraber İngiliz - İtalyan mü -
nascbatının bundan sonra ne şekil 

alacağı meS<?lcsi İngiliz mehafili ile 
temasta bulunanlar ca vuzuh ve sa
rahat kesbediyor. O kadar k i İngi -
liz - İtalyan münasebatının alacağı 

yıkmaktadır 1 
I 

·j 1 

-~!lr\f 
l'ehtelbahlr peşinde rengi kestirmek ve bugün kat'i bir 

I
• dolaşanlar şey söylemek de kabildir . Eğer İn -

t 1 giltere ila İtalya arasında hakikaten . a Yanın dendiği gibi yakında müzakerata gı-
lt"I rişilirse buna taaccüp etmemelidir. 

l afa İştiraki Çünkü İngiltere hükumeti İtalya He 
l görü..:mek, konuşmak için şimdiye li "'Otıdr l>' 

l'on l, 23 (Hususi) - İtalyanın kadar hiç bir vesileyi kaçırmamıştır. 
~1 h<lnlaşrnasına iştirak etmesi im- Onun için şimdi de böyle bir müza -

azırlanrnıştır. Ancak İtalya, kere safhasına girilebilecektir. 1 ••·~.,w~ 
"""'·• (])evamı Z inci sahifede) (Devamı ikinci sahifede) 
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l\albte·n ölen bir adamın 
Yüzünü far eler yedi 

lie~ sarhoş, hem esrarkeş olan 

\. 

Japon asKerıerı Tlençın 

kapısında 

Şanghay, 22 (Hususi) - Japonla
rın günlerdenberi ilan ettikleri Çin bu merkezi Nankine yapılacak hava hü
cumu çok müthiş olmuştur. 50 tay -
yare birden koca şehrin üstüne akın 
etmiş, her tarafa bomba yağmuru 
yağdırmış, bütün bir mahallenin ya· 
nıp kül olduğu görülmüştür. 
Şanghay, 23 (A.A.) - Japon tay

yarelerinin yapmış oldukları sefer -
l~r, Nankin'deki Çin'lilerin kuvvei 
maneviyelerini kıramamıştır. Çinli
lerin her zamandan 7Jyade muka -
v~mete karar vermiş olduklarını A
merika'nın Nankin'deki Sefiri, bfr 
telefon muhaveresi esnasında Reuter 
muhabirine söylemiştir. 

(}~···. 
'-'l)Q 

fereıer yiyen adamın bu sa ba hki feci h a lt 

Sefir, kendi vaziyetine ve bu bap
ta verilen mütenakız haberlere nakli 
kelam ederek pazartesi günü scfaret
haneyi terketmiş ve dün avdet ey -
!emiş olduğunu söylemiştir. Muma -
maileyh Luzon gambotunu ancak 
Nankin'in harap olması takdirinde 
hareket ettirmek niy<'tinde olduğu-

• : f Yuzıst ikinci sagfada/ nu ilave eylemiştir. 

Suriye ve Fransa 
Suriyeden gelen haberlere göre, 

Ccbelidüt'uz, Lfızkiye ve Lübnanda 
yapılacak intihabat Suriye Fevka -
lade Komiseri Kont dö Martelin ay 
Başında Suriycyc avdetinden sonra
ya tehir edilmiştir. 

Fransız frangının düşmesi Suriye
de çok zararlar tevlit eylemiye baş
lamış, hatta bazı amele grupları 

1 

grevler ilan etmekte olduğu gibi bir 
kısı mhalk da kağıt paralarını he -
men altına çcvirmiye teşebbüs eyle
miştir. 
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AKŞAMCILAR 
Güzide muharrir Osman 
Cemal Kaygılı Son Telgraf 
için bu eseri hazırlıyor 

Yakında eser hakkında 
izahat vereceğiz •• 
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Sınyor Musoıın ı için f?erllnde görülmem iş merasim 
hazırl an ıyor. 27 EylOI bayram g ü nü ııan edild i; 

B ir resmi geçld yapılacaK: resm im iz Her H ltler önde 
A lman Bmeleslnin geçld resmini göstermektecı ı r. 

Berlin, 22 (Hususi) - İtalya Baş- ccği düşünülerek son derece parla 
vekili Musolini, bugün Almanyaya merasim için program hazırlanmak 
gelmek üzere Romadan hareket edi- tadır. Musolini - Hitlcr mülfıkatını 
yor. parlak tezahüratla karşılanması ıçı 
İtalyan Başvekilinin buraya gele- (Devamı 2 ınci sahifede) 

A • asa er 
a 

~ 

Fransada hadise çıkaran Ispanyolu 
tevkifine mukabele olmak Üzere 

Fransız Konsolosunun tevkifi 

Fransa İtalyaya 
İhtar ediyor: 

İtalya fspan yaya 

• 
Paris, 23 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafilde Mnlaga'daki Fransız kon
solosunun konsolosane binasında 

(Devamı 2 inci sahifede) Fransız Başvekili M. Şotan 

r 1 

21 

f 

22 L_ 
23 

c 
Bu 4 çift göz, Evvelki G o" n d e r ,. n ı· z 
Perşembeden geçen 
Perş~m beye kadar ga-
zetemizde çıkan resiml~rden kinılere aittir ? 

PJu göz res•mıerlnl bugüne kadar Ctoymakta 
devam ederek ayni Guail teltrar edi~crcız. 

Bugünden itibaren cev.ıp'arı alacağız. Bu cevaplar, her gÖlün a' tı·ı· 
- daki numara ile işaret olunarak bildirilecektir. Yani 1 numara 
fila'lcaııın gözü, 2 rıum:ıra fılancanın:Jır il~ .. 

[Talsilat 5nci s ı,•famızi1 J 

\ 



2 - & O N T E L G A A F - 23 EylQI 1937 ! 

Farelerin marifeti 
Kalpten ölen bir adamın 

fareler yedi •• yuzunu •• •• 

Almanya 
İngiltereyi 
Diişünnıeye 
Mecbur 

(Birinci sahifeden deııam) 
hiç bir şey esirgenmiyecektir. 

Başvekil Ankaraya gitti 

Başvekilet vekili de 
bu akşam gidiyor 

/ 

Musolini - Hitler 
Konuşmasına 
Doğru ... 
Giınl r geçiyor, mülakat za~ıl 

D• v k•JJ T •h K Jt d geliyor. Sinyor Musolini Her lli 
Maamafih siyasi mehafil İtalyan 

' Bu sabah Alemdar Pohs karakolu- \ Hilminin kötü itiyatlarına taham- b k 
başvekilinin yakında vuzuh ulaca 

na bir ihbar yapılmış ve Vezirhnnı- mül edemiyen Emine kocasından ay- • d 
• ziyareti münasebctile azamı erece-

ıger Ve ) er, arJ UfU ayın dllırin 9:34 Vcnedik ziyaretini iade .ı 
sonra Ankaraya dönecekler mek üzere Almanyayn gidiyor, 

nın iç odalarının birinde, yuzü gôzü1rı yaşamakta, Hilmi de yalnız başı- de sevinç tezahüratı göstermekte bi-
oyulmu~ bir ceset bulunduğu haber na oturduğu odasında sabahlara ka- 'h . 1 d Bir buçuk ay mez..ın olan Basvekil raz ı tıyat ı avranıyor. • 
verilmiştir. dar rakı ve esrar içmektedir. İngiliz mehafilinin alacağı vaziyet İnönü dün motörle Heybeliden İs -

Polis, <krhal vak'a mahallıne ge- Dun aksam yine yarım kiloluk bir bilhassa merak edilmektedir. Çünkü tanbula ınmiş, şehirde bir gezinti 
lerck tahkikata bas] mış, cescdı mu- rakı şi esile biraz peynir ve üzüm a- Nyon Konferansının hemen tatbika ynptıktan sonra Yemiş civarında kü
ayenc etmek üzere de Tabıbı Adli lan Hilmi odasına dönmüş, ve bir geçilen kararları vnziyeti çok deği~- çük bir lokantada öğle y<>meği ye _ 

ive diğer hiıkumet \e \·ilayet erkanı 
tarafındln ut:ıurlanmıştır. 
Başvckilimızle biı lıkte aılesi ve 

1 •t biraderi Bay Rmı da Ankara\·a gı -

vorsunuz. 

1
. Burada seyahatin programını~ 
zacak değiliz. Her iki taraf bu }1 

seye azami ehemmiyet verdirme~ ı 
tezahür ta hatır ve hayale gelrn' 
bir azamet 'ermek niyetindedir. 

Enver Karan Vezırhanına gelmış - bakır tepsi içerisinde hazırladığı ra- tı'rmı'stı"r. Jler Hı'tlerı'n e•·velce Sin- k 
• v miştir. Yeme ten sonra saraya git-

tir. kıyı çc.kiştirmiye başlamıştır. yor Musolini ile daimi surette teş -

mişlcıdır. 

Başvekalet Vekili Cel.il Ba\ ar dün 
fiile>n işe başlı:ıını~tır. 

\ or l\fosolini A!man~ ada çok, ııe 
de pek çok alkışlanacaktır. Buna ş 

Yapılan tahkık tta h "ıdı cnm bir Daha şisesinden 3 kadeh içmeden riki mes,ü etmek için Romaya kuv-
cinayet eseri olmadıgı, • ncak kalb birdenbire üstüne fenalık gelen sar- vetli \•e pnrlak vaitlerde bulunduğu 
sekt<'sinden ölen adamın yuzunu ve hoş oradaki kerevete uzanmış \ e öl- !anlaşılmıştır. Ancnk Akdeniz Konfe-

miş, Atatürke veda eylemiş; sonra 
yine motörle Boğazda bir gezinti ya- Celal B::ıyar bu aksamki ekspresle 

he yok. . . . li 
Sosyali"'t olarak geçırdıgı genÇ 

ok 0 
ğinin giml<:>rını çok okumak, Ç 

kulağını Vezirhanında ortalıkta do- müştür. ' · 1· 1 
1 
ransından sonra Ingiliz ve ta yan 

]aşmaktan çekınmıyen ırı farelerin Sabahleyin, hanın meydanlığında münnsebatının şayanı dikkat dere _ 

Ankaray:ı giderek Başvekalet işlc
parak saat 19 da Haydarpaşaya geç- rini tedvirc baslıyacaktır. 
miş ve 19,30 da hususi bir trenle An- Şehrimizde bulunan dığer Vekil-
karaya hareket eylemiştir. lcr de cumartcsıye bitc>cek olan Ta· 

renmekl dolduran İtalyan Başv.e 
Almancayı da çok iyi bildiği ıçl 
Berlinde binlerce halka karşı o!l 

rın dililc nutuklar söyliyeccktir· ft 
rülüyor ki, izaz VE' ikram bir taraf! 
cemile ve şükran dıger taraf ta .. · 

kemirdikleri anlasılmıştır. camaşır yıkayacak olan Hayriye is- ccdc tatsız bir safhaya girmiş bulun-
Ceset, Hılmi ısminde Kap. hcar~ı- minde b;r kadın odun parçaları top- roası Be.din mehafilini müşkül bir 

İstasyonda Atatürk adına Riyusc- rih Kurultayını müteakıp Ankaraya 
ticumhur yaverile Katibu Umumi ve dönccckll'rdir. Yalnız Ziraat Vekili 
Hususi Kalem Müdürü, Ba5Vekalet Şakir KeS<'bir bu akşam Ce!Ul Ba -
Vekili; şehrimizde bulunan diğer ve- )arla birlikte Ankaraya gidecektir. 

killer, siyasi müsteşarlar, bü)uk el- Harici)C Vekılı bu ay sonunda A\•
çiler, askeri kumandanlar, mebuslar 1rupadan ~ehrimıze dönecektır. 

run Mobilyeciler kısmında abtcsa- larkcn Hilmınin açık duran kapı - mevkie sokmuştur, denebilir. 
nelere bakan b r ad ma aıttır sından olunün korkunc vaziyeti ve 

ı Bugünkü vaziyette Her Hitlerin 
Hilmi, kotu ıtiyat arla malül bir ) uzündc!d fare yeniklerini görünce Akdeniz meselesinde İngiltereyc 

<.drmdır. Dehısetli ayyaş ve esrar - deh.,etle feryat ederek komşularına karc:ı Sinyor Musoliniye daha ziyade 
keştir. Bir kaç senedır, Veı.ırhrmın- k çmı~. hatta bayılmıştır. müzaheret etmesi ihtimalleri gittik-

si olacak. i 
Fakat bu rnülfıkat pek de öyle 

' 'le cıı riden gelerek tasan bir neş e ı 

da öldu ü odada oturan Hılmınin Zabıta t hkikat neticesinde ölü -
çe azalmaktadır. 

ıı11111111111ııııııııııııııııııııııııınırıııııJ111ıııuııııııırwuuuııuıuuuuoıuıııuıuuıııı1-t1ttuttt11111uııu11111unı1111t"'''"'''"'ttttttt1ttıH• olacaga benzemiyor. Berlin - :R0d 
mihverinin saglamlığını bir kere , 
ha ispat edeceği söyl<:>nen bı: ~~ • 
hat ay başında takarrür ettıgı 
ınanki hal ile Nyon konferansıJlt 
Jrararları hemen verilerek herncfl 
bik ediliverdigi şu zaman arasın 

küçiık iki çocugu Emine ısm "nde A- m · n k lb ktcsınden olduğunu tes- ..- • QI 

rnerıkan l"san ve Ticaret dersane - bı~ cdere.k ce. ·ı Emin~~e teslim et- ı•spanyol asi eri 
rinde kapıcılık eden bır de zencı k - mış; Adlı 'fabıp Em er Karan da def· I 
ıısı vardır. ne ruh at , rmi.tir. Gemiyi azıya 

Karaköy de avseri Aldılar --·-
., 1... •t• "'f 1 ı· aiya anlaşmak Çiv·ıendi astırmaları (Birinci sahifeden devam) ta yanı l J a a - ı 

farka bakınız. iı 
J\II('çhul tahtelbahirler Akdcfl 
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1 Frankist mcmurlnr tarafından tev - • l • k • • • 
B b ht •t•b en Kay ri bel~diye reisinin kif edilmiş olduğu haberi teyit edil- 1 iŞ ira 1 S ıyor 

ticaret gemileı in~ batırar:k ~°.~1' 
mürettebatını bo&rularak oldurtl 
korsanlı~ıı karşı tedbir almak zıı~ 
çoktan 5elmiş bulunuyordu. r_ ... 
hükmedildi ki, bunun için topllJI'" 
lırken edilen davete gidilrnczst 
yüzüstü kalır, hele o Ademi ~ 
hale Komitesine de bir kere ıŞ 
şerse ebediyen gömülür, kalır, 
kes gene bildiği gibi oynar. 

U Sa a an l l ar - ıncktedir. 1 (Birinci sa1ııfeden devam) P rıs, 23 (Husu i) - - P zarte~i gü-
a ÇlVI.er en geç 1 tstanbula gelen Kayseri Belcdiy.? Bu tedbırın Troncoso nt~n ~:v u- yalnız bu anlaşmanın teknik mese- nü İtalya ile muzakere) e başlana -h lk .. 1 d t• l t ebbUsl rı . . . k 

. . . . . f vetın' e karşı mukabelebılmısıl ol- ı · l · · ı ı · k kt B .. k ·n olm"k Geçıt yerlerının çıvılerle ışaretlen- Reısı Bay Hayrullah Knyserı pas - ı. .. . . . ld v b le erine nit ış ere ıştıra < e) ıyece • ca ır. u muza ereye zemı .,. 
mesine de\•am edılmcktcdır. Dün ak- tırmasının ~ asak edilmesi hakkın~ 1 m:ık uzcre ıttıh~z cdılmış 0 ugu e- tir. Bu maksatla önümüzdeki pazar- üzere Fransanm İspanyadaki bütün 
şam geç vnkit Karakôy meydanı işa- ıdcmi.tir ki: ya,n cdılınc.kledır. ld ~ . _ lesi günü İngıliz, Fransız ve İtalyan İtalyan askerlerinin geri çekileceği-
retlenmiş \e bu sabahtan itıbaren _ Knyseride yeni bir mezbaha ya· froncoso nun karışmış 0 ugu ış bahriye mütehassısları Pariste bir ni istiycccği anlaşılmaktadır. 
halk Karaköyde karşıdan karşıya pılacaktır. Vnkıa Sıhhat Vekaleti beş lerle bir Fransız konsolosunukn va - toplantı yapacaklardır. Bu topl?ntıda Kendisinin yardımı ve iştiraki ol-

. . . . d' zı·rec-ı'nı· ı·rası arasında bir mu aves~ N ·t·ı·r t tb'k ta z'ıle Ital k b h • b'r ı·t·ıa·fın su"r'atle yalnız çıvılı yerlerden geemıye ~c- yıldır bu ı:iın yapılmasını emı-e ıp 1
· ••• • • • tur " ı yon ı. ı ~ ının a. ı . r - ma ·sızın a rı ı 1 • Llıkin öyle olmadı. ingili.z -~ 

bur tutu?mu~lardır. durmuştur. Fakat benden evvelki had~ı ?ulmıya 1ı:ı1ka~ yok · yanın ıştırak şeklı tesbıt olunacak- ak• dilip imza ve tatbik edilmesin-
K k .. d k · · 'k ı. ı d' isl · b" d ı y d l llukumet Adlıyenın Troncoso hak- l r tLn dolayı büyük bir hayal inkisa-

sız teşriki mesaisi birdenbıre . 
!iverdi. Bunun tafsilatına giriş ara ·oy mey anının opru ıstı a- ue e ıye re erı utçe ar ıgı o a - ' y. b kl' k ı · -

kında v"'recegı kararı e ıyece - ı·k. d J • ı B ,,.. ı· · B metindeki meydanına hırı Koprü ba- yısile buna muvaffak olamamışlar - " 1 ev etı n rına uğr"mış o an . ı.nUSSO ını, . lüzum yok. 

şına Ziraat Bankasile Akay idaresi dır. Ben, Belediyeler Bankasından fü. Hıtler ile yapacağı mülakatın arife-
Egw er Troncoso, isticHıbından son- k J • · d b ff k" t ·zı· · h 

Netice şu oluyor ki, önürniiz 
Musolini - Bitler mülakatının 
çok saatleri Akdenizin vaziyetiJl~ 
nuşmakla geçecektir. Bu mevzu 
Berlin - Roma mihverinin ınu . 

ara ına, digeıi de i~aret kuksındcn 200 bin lira ödünç para alarak bu i) mu•• za ere erı Sın C, U muva a ·ıye Sl lgI az -
ra serbest bırakılırsa mes le ken - D F h önceki yere olmak uzue ıkı ışare! J aptırnca~ım. metmek iste>mi •or. tlçenin u rere 
dıli;;indcn halledilmis. olacaktır. O F t ·1• ·· t · ~eri yapılmı tır. Yakın1a Ankarnya gidecegim. Bu- l'> (Birinci 1>ahifeden devam) ransa ve ngı • • e\e rucu e mesı 
z .. man Malaga memurlarının Fran - 1 • 

Mcyd nın tophane. Azapkapı ci - rnda m bahanm plün ve soguk ha- k f kt d Fakat Londrn mehafılinin gizle - imkanının tahakkuku için orlada hi~ 
h 1 . . . tl l d t . t "b" t k 'k . 1 ·ı sız konsolosunu mev u tutma a e- d L d R b' . t 1 d . t t E't erının ı r c>nme l ) a nn a ya- va esıs ı gı ı e nı ış erı e me~- . . . h' b' b k 1 mediği bir nokta var ır: on ra - Cı· ır manı r, evcu o m'l ıgını 1spa c -

"bl riyeti tatlı tatlı konuşulacnk gı 

1 kt l ıd B .. t.. . t . t v:ım ctm forı ıçın ıc ır se cp a - . k hd b" 
p. aca ır. gu o um. u un asrı esısa ı ve pas- • ma müzakerelerı pe ına ut ır ı;a- mek istiy ceGi coylenmekteuir. B. 

tırm.ı. ıınn.JiıUumclcriııLihtiY tın.ek ı~acak~r. "th dil k hada kalmıya mahkumdur. Akde - !Mu olini, N) on itHafını ,. e ile itti-

ğıldir. .,f 
Ahmed RZ 

~ 

üzcre pek yakında Kayscride in~::ıata .ı:.ger ı ronco 0
• . 1ı d~l e 1 e.ce ho- nizcle b::ıhri kuvvetlerin indirilmc:>i azar gün eri \ursa Salamanka 1 c ıp oması sa a- . . h .. eder k i panya fü; ksi h:ık - K 1 b 

1 ba lı) nca~ız. . 
1
. h ında mü küllere intizar etmek ica- , surelile !ngiltcre - ıtaıy~ ~rasınd 1 kında h<:>,· hangi bir itııat a· di tekli- iZ ta e ey.:) 

ap a 1 ~er K yserıde 40 p~::ıtırma ıma L•t a - . yapılaca~ına ( vvelce çok ıhtımal V('- tınde bıılunacaktır. • 
Son günlcrd(' hafta tatilı kanunu- rıcsı vardır. Bunlar her yıl 20 bin i- heder. •• ı ilmiş olan tahdidi teslihat fikri ar- Asker }ik derSl 

na riay...,t etmıyenkr coğalnuştır. nek kPSCıler ve Eyllılde başlamak talya asker gonder· tık suya düşmüş demektir. İngiltere 
Bu pazar ı;chrin muhtelıf ycrlcrın- üzere senede ancak uç ay kcsil.ir. meg ... e devam ederse Akdenizde kuvvetl<:'rini indi~meyi lr k suikastı Bu ders yılba,ın-
de kontrol yapılmış ruhsatiye i ol- Şımdi pa tırmanın yasak cdılmesıle • . artık düşünmek isteme<liği gibı, Ro- Irak Erk:ınıhArbıyei Umumiye Re- tatbik edilecek 
m'1dan a ·ık olan on hır dukkan bu- bu inekl r kc>silemiyecck; tüccar en Londra, 23 (~ususı) --:-. Fransa, Is- ma ile d"' geniş mahiyette bir anl.ış- ı ·ı Beki: Sıtkı P.ış yı olduren nefer Kız talebeye askerl_ik der_s! e'P"' 
h.ınmustur. Bundan ba ka pazarları i'• ) rım mılvon lira zarar edecek - panya meselesınde knt 1 harekele maya git erek her hangi bir taahhüt ?.Tchı:ı1et Jrak di~anıh. ~·bi. ta.rafın - mesi hakkında Maar~f Ve~al .... f 
açık olm ına imkan ıkı dukkan da lır. geçmiştir. Bu maksatla ._Fr~sız Ha- altma sokulmak fikrinde değildir. d n 1damct mahkum cdı mıştır. verilen kararın önümuzdekı deı·~ 
vnkalanmı tır. Bu ilibarla Anknrnda sıhhi kontro- riciJc Nazırı Ddbos, dun ltal •anın ====================- · d itı~~ ... 
J Ccnevrede otuı an elçisile yeni ve · lı başı olan birinciteşrın en ~ 

1 Hın arttırılması şartıle mezbaha ya
pılıncıvcı kadar p:ıstırma imaline izin 
v ilme i için tc ebbüslcrde buluna-

oterlerin bü çesi 
Bildiri lece 
Noterl" in' e noter muavınlcr.nın 

bir senelik varidat ve masraflarını 
gösteren l::irer listenın her sene bn
§ında hazırlanarak muhakkak Adli
ye Vekaletine gônderılmesı al:ıka -
darlara bildirilmiştır. Şımdiye ka -
diye kad'lr gcindermi~enler 15 giın i
çinde bu listeyi Adliye Vekaletin~ 
yollamazlarsa haki. rınd kanunı ta
kıbat yapılacaktır. 

s ıfsi 

M tbuat Umum Mudurlu ,u; onti
miizdeki Cumhurıyet bayramınd~n 
sonra Ankar&da Dahil ye •Vek"lE>ti 
binasınd.:ı bir sergi açacaktır. Dahıli
yc Vck"lctinin ve Türk matbu tının 
Cumhuriyet devrindeki ılerleyıs ve 
mesaisini tebarüz ettirecek olan s0 r
gi için Belediyeden ve vılayetimiz -
den de muhtelıf grafık ve diyagram
lar talep eclilmi

11 
lir. 

Yardım Bir ·ği 
onferansı 

Enıinönii lialkeı•indcıı: 

İkinci Türk Tarih Kongresı muna
scbctile şehrimizde bulunan Cenevre 
Ünivcrsıtcsi Profesörlerinden Bay 
Pittard'ın eşi Bayan Pıttord tar,..fın
dan 24/9/937 cuma günü saut 18 de 
Evimizin Cağaloğlundakı merkez sa
lonunda (Bcynelmıiel Yr:.rdım Bir
liği) hakkında bir konferans v€rile
cektir. Bu konferans için davetiye 
yoktur. Herkes gelebı1ir. --
Ankarada yeni binalar 
Anknrada Ycnişehirde bir Adliye 

ve bir İnhisarlar Vekfileti binası in
şnsına karar verilmiş ve her ıki bi
nanın yapılması eksiltmeye konul -
muştur. ....'! 

m. 

Tunusta İtalyarı
ların yaptıkları 

baskın 
P ris, 23 (A.A.) - Tunus hadis -

krı hakkındaki tahkikat d v. m et -
mektcdır. Kavanin ve nizamata mu· 
h lif h:uck tlcrde bulunmuş ,.e in
z batı ihl l c.tmiş oldukları itıraz ka

, 1 etm t. g.bi göri.ınm ktedir. Bu 
h pten dul yı Fr nsa, Italya'dan 

t ı ?.iye ve mücrimlerin tecziye.,ini 
te~ bil c ktir. 
it:ıly n amir 'i, Tunusu tC"rkelmc

dcn <:'VWl, tee>ssürlerini hildırmiştir. 
lhtımnl Roma, F'rans::ı'nın talebi· 

n ccv D vermeden evvel amiralin 
r p unu bckliyeccktir. 
Fransız memurları. bu mes lenin 

pazartesi günü Nyon"da cer yan ede
ce" ol n müzakerc>ler üzerınde hiç 
bir tes r icra ctmiyeceğini beyan et
mektedirler. 

Yeni Orta okullar 
Bursa, Adana ve Samsunda yeni -

den birer ortaokul açılmasına k&rar 
verılmistir. 

Gaad Terbiıre EnstitUsU 
Bu yıl Gazi terbiye Enstıtüsüne 

Emüracaat eden beş yüz küsur mu -
allim mektebi mezunundan ancak 82 
ki) imtihanları kazanmıştır. 

ihracat tacirleri 
İhracat tacirleri dün Ticaret Oda

sında bir toplantıya çağırılmış, İktı
sat Vekaleti Müsteşarı Faik Kur -
doğlu kendilerine yeni Türk - Al -
man ticaret anlaşmasını anlatmıştır. 

Faik Kurdoğlu bu aks<ım Anka -
raya dönecek.tir . 
.; 

mi.ıhirn bir mülakatta daha bulun - f ı· y • k } J bütün ortaokullarla liselerde ..Hf. 
ransız genera ı 1 enı mu a ve e er kına geçilmesi kararlaştırılın1~-:a· 

muştur. kteP 11' 
Delbos, bu mulakatta İtalyanın İs- Yugoslav m nevralartnda Türk· Rus ticaret Bu hususta Maarif ve me ~ 

panyaya yeni kuvvetler göndermıve hazır bulunacak mu' avelenameei dürlüklerine icabeden teblig~t~~ 
lunulmuştur. Dersler ortao t sf devam ettiği takdirde Fransanın da Belgrad, 23 (A.A.) - General Ga- Yeni Ti.ıı k - Rus ticaret mukavc- l' l . 501' 

bu harekete mukabele edeceğini ve melin ile Fransız askeri heyeti, Zag- Jc:si parafe edilmiştir. Gelecek hnfta birinci sınıflarından ıse erın dB J' 
Fransa - ispanya hududunu açaca - rebc gelmiştir. General ve heyet, Yu- imza edılecektir. Bund:m sonra rnüd- nıflarına kad~ bütiin ~.ınıf~?(ece). 
ğını bildirmiştir. rrosla\·ya manevralarında hazır bu- cletleri bilen \·cya bitmek iı .ere o- meli ve nazarı olarak gosteı ~ 

0 lir. Bu mecburiyet bu der Dclbos, İtalyan Elçisine bu yolda Iunacaklardır. lrın Dnnim:ırkn, Avusturyn, Çekos - •at 
· d b ı mekteplerin muadili olan san f kııt'i bazı sualler sormuş, elçı e un- -- lovakya, Romnnya ile yeni birer mu- k 

1 
de 

d t<'pkrile hususi mc ·tep ere . ' tara doğrudan oğruya cevap vere- SICAKLAR aiıede yapılncaktır. ·çıt1 ~ 
miyeceği için mesele>) i hükumetine Tüı·k - 1tnlyan ticaret muahedesi mıl olacaktır. Sınıf geçmek ı olY .. 
bl'ldırms · ir. t b'k t b 1 kl ı·ı 1 kerlik derslerinden muvaffak ~ ( Birincı sayfadan devam) at ı at :ı azı zor u · r tev ı ey e- d 1 nıe1' ;;J 

Elçi. Romadan talımat beklemekte 1 Sıcaklar vuzunden şehrimizde iki d'ğinden )eni bir muahede akti için ,.e bu derslere evamy ~ye asit 
Olup Delbos da bu gorüsmelerini in- .; · 1 ·ı d "d · buri kılınmıştır. a nız ·çı'., ..il 

• kışı bayılmıc:, sıcakların tesırile fe- Ita ya ı e aramız a yenı en müza . d rslerinn yeni başlanacağı ı ,. r-
gtltere Hc.riciye Müste~rına anlat- nalaşmı tır. kere yapıJm:ısı k.:ır rh/1r1lmıstır. d·get 

}ebenin yadırgamaması ve ı tP' 

Jül Eerri Salatası 
Sinema mevsimi başlıyalı daha ü

çüncü haf tada olduğumuz halde, Jül 
Berri taraf mdan oynanmış dört film 
gördük. İnsan her gün baklava yer
se bıkarnıış, bu da öyle. Nerde kaldı 
ki Jii.l Berri ancak nadiren seyredilir 
bir artisttir ve o da muayyen roller
de Halbuki onu, mütemadiyen cbaş 
delikanlı• rollerinde görüyoruz. Za
vallı Jül Berri; sadece vakti geçmiş 
zampara -rollerinde iyisin! Yani ne 
kadar ilıtiyarlasam da gönlüm. taze
dir, diyereb geııç kızların pcşlerhı
dc koşup kendini gillünç edenlerin 
rollerinde. 

Şu Jul Beni i~ini 1ıalletınek 

vakti artık geldi zannediyorum. Film 
veya sinema sahipleri aralarında 

anlaşarak, ayni zamanda ve biribiri 
peşine ayni artistin filmlerini oyna
mamalıdırlar. Yoksa, sinema zevki
mizde adeta standardize edilmiş ola
cak, her sinemada ayni artisti göre -
rek hem o artistten, lıcm de sinema
dan bıkacağız. 

fa. 

Bunlardan biri Maltepe tüccarla- çol~ güçlüklere 1!1eydan b~r?.k11~ 
rından Ferhnt, digcri de Eminönü Yeni otobüs yol!srı ması için dersler bu yıl butun 1~ Kaymakamlıgı odacısı Receptir. Bcl diye Yıldız _ Beşıktaş _ l\II.ıç- Jarda haftada birer saat gösterı t 

Bay rcrhat Eminönünden geçer - ka _ Taksim ve Sirkeci _ Beyazıt _ fakat gelecek seneler ders 539 

ken fazla hararetten birdenbire ye- Aksat·ay _ Topkapı arasmda otobüs tedricen c;rttırılacaktır. 3'_ 
re düşmüş ve bayılmıştır. . 1 ·ı . .. d J\ske .... lı"k dcı·sleri iki progra01,.. ış ctı mesıne musa<ı e etmiştır. c" 

Kendisi imdadı sıhhi otomobilile rine ayrılmış olup her iki prOc~ 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış- Yıldız hattına beş, Topkapı hattına b"t". kl t hl'vetnan1e 
tır. 

altı araba verilmiştir. ı ııece ere oı a e ı" 
.......................................................... lr!cektir. ıet 

Beşikta~ Birinci Sulh Hukuk Ha- Üniversite ve vüksek mektcF ~ 
~ ,;e 

kimligindcn: deki kız t::lebe yalnız bu s~ne,, ~ 
İslanbul Maliyesine izafetle l\1uha- sus olmak üzere derslerinı Jl'l 1;,ıı' 

ya pi asalarına kemat Müdürlüğü avukatlarından lerde görecekler, talim tabut 
· d . Mitatın Beşiktaş Şair Nedim cad - iştirnk etmiyeceklerdir. ~ 

Madenlerimiz 

em~r a eni desi 136 numaralı hanede ölü Yüz- Ortaokullardaki kız talebeYeı._,, 
ÇI karacağız başı Servet karısı Saffet aleyhine i- teşkilutı, harbin mahiyeti,. ~~ 

Alükadar makamlar demir ihraca- kame eylediği 196 lira alacak davası kanunu, &skeri terbiye, silah ıeri 
tına büyiik bir ehemmiyet vermek- üzerine müddeialeyh Saffet namına harp tarihi, se.ferberlik der\ 

.. d ·1 d . '"b . t vaya hareketler gösterilecck.tl . tedirler. Divrik civarındaki zengin gon erı en avetıyeye mu aşır a- .ı 

madenden yakında dünya piyasala- rafından verilen meşruhattan ikamet- .;;;;..;;.;. ____ , ___ .--:; tJ 

rına ihracat yapılacaktır. Bir hesa- gfıhının meçhul olduğu anlaşılma - ı KÜÇÜK HABERLE~ 
ba göre senede yarım milyon ton de- sına mebni talep vcçhile müddeia - flJ", 
mir satacağız ve bu yüzden memle - leyhe bir ay müddetle ilanen teb1i - * Vnli, Yasağa rağmen 1'l .,ti' 
kete 2,5 milyon lira girecektir. gat icrası..na karar verilmiş ve muha- çalan bir şoföre beş lira ceı3 ..A 

Frattan elektrik kuvveti almarak kemesi 6/11/937 tarihine müsadif cu- miştir. ..lit' ~ı 
demirin kısmen mahallinde elektrik martesi günü saat ıo a talik kılın - * Bütün ineklere tübcrltll P" 
çeliği haline konulması ve nakliye mış olduğundan o gün mahkemede yapılacak ve veremli oıanJaJ ~ 
masrafından bu suretle tasarruf e- b1zzat veyahut musaddak bir vekil edileeektir. ıı& 
dilmesi düşünülmektedir. göndermek suretile bulunmadığı tak- * B~ ay başında li~an~~ 
Yakında demirden başka altın, gü- diı de gıyabında muhakemeye de - Arjantin mektep gemlsı gc cıctl 

rnüş ve kurşun istilısalinP. cie girişi- vam olunacağı tebliğ makamına ka- * Halk Parttsi ocak kongt 
kcek1ir. im olmak üzere ilan olunur. (937-389) yın onuna bırakılmıştır. 
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5 inci dil bayramı 
Bu Pazar günü 
kutlulanacak 

'! GAZİ KÔPROSO [Halk Filozofu--, 
diyor kl : 

Ra!o&:!!~ •~u~t~~.İ dinle- ı 600 ayaktan 70 tanesi• _4_0_0ft_O_Ç-~d-e-:ı-·~-:-;-İ-re't 
yicileri arasında bir anket açmış, • • b•ttı• İkinci Tarih Kongresı, Dolmabah. 
radyodan ne bekledik~erini, ne i_~te- n 1 n 1nşaS1 ~e Sarayında dun üçüncu umumi 
diklerini soruyor, vakı olacak mura- ___ _ _ toplaptısmı yaptı. Tarih Kongresi -

caatlere, 1ıer gün cevap verecek ve b d 26 d b d b • nin ehemmiyeti yalnız Türkiye hu -
müracaat cdenıeı"in isimlerini de zik- J ca e en u a an eşı dutları içine inlıi~r eden bir hal oı-8 

1 redecekmiş. •k / d •ı • malda kalmamış, bütün dünyaya ya-fl gram l•Çl•n LJalkevleri tarafın• lliidisenin eıı cazip noktası da esa- l ma e l lgOr jyılmıştır .. Kongreye 30 dan fazla ya-

fl j sen bundan ibarettir. Bir çok kim • Gazı Köprüsünün 600 ayağından yetmiş tanesi yapılmıştır." Köprilnün 'hancı tarih alimi iştırak etmekte ve dan prO nramlar yapılacak seler, radyodan isimlerini i§itmek i- demır aksamının da montajı yapılmaktadır. Yapılması ıcabeden 26 ıezlerinı okumaktadırlar. 
ri çin mektup yazacaklardır. Yoksa, dubadan ikisi Almanyadan gönderilmış ve burada monte edilmiye Atotürh-ün Türk milletine hedi . 
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trinci Dil K Ulu Önder Atatürkün yüksek hi- j radyoya şu veya bu tarz~a ha~eket başlanmıştı. Diğer üçü de bu ay sonu gelecek vr- derhal montajı yapıla - ye dtiği sayısız nimetlerden biri de ~ığı 2 
• urultayının toplan- etmesi irin yapılacak tavsıyelerın ne - k Tü" k t ·ı ·d· 

bet 1 
6 

eylulun l'ldonümü münase- rnaye , .. !rşatları altmcla Türk dili •· k b 
1 

caktır. büı-ü • r arı ıı ır. 
ı e 5 h ·· dereceye kadar tatbik ·a i iyeti ola- Ko··ı)ı.,•nu··n f"\'kan·ı dr.mı·r aksamının vapılabilmesi için Unkapanmd.ı naha "·akm zamanlara kadar, 

<uu neı dil bayramı pazar günü üzerinde yapılan çalışmalar er gun " , , . , µ , 

Ulanacakur. cağı. §Üphel'.dir', . . bir demır iskele yapılmaktadır. Bu iskele bu ay sonu bit~ olacaktır. Türklerin menşd Anadoluya geleıı 
l:3 daha çok genişliyen bir :faaliyet gös- l B.ızde garıp_b_ır ::ı1mıywet vardır. Ek,- Belediye, köprünün kendisine teslimi için evvelce tesbit edilen müh- 400 radırh bir aşiret olarak gösteri . ~. 'Yram için bir program hazırlan- termektedir le le ugrasanlar me ' 

. ..,tır. • ser'.ya. umum.' ış .' • ' .. - letin yeniden uzatdmasını kabul etmemişti. Bu itibarla inşaatı deruhte lirdi. Tarihimizi 500 ı ıldan daha öte-ı:ı,. .. ,.~ .. .. Ana dilimizin geniş varlıklarını sela Radyo Şırkctı ve bu arada bızını eden Alman fı"rmı-sı, ko-priınün ger.=?k demir, gerek beton kısmına nit in- lb k" At 
..... _ g d k l " ye çıkaramamıştık. Ha u. ı, a. ' İsı .. _ unu saat 18 e, An ~ra v~ bulmak üzere yapılmakta olnn araş- matbuat, ne yapacak arım, ııe yap - f ı· t" e lıız vermis amele adedini çogwaltmıştır. Köprü behemehal tu""rku""n yu· ksek ı"rc::..'lt ..,, hımavelerın ~obuı r d l b 1 r ·1 k .. ld ... . , lkt . k şa aa ıyc ın " ~ -- , 

l'urk ıı·ı K.a yo ar!, ır eş ırı ece ' llrmaların, yalnız Türk dili lehcele- ~ıak luzmı ge ıgını '" aıı soıma. 1939 yılı birlnciteşrin ayındaki Cumhuriyet Bayramında mer:ısimle açı- ide çalışmıyn başlıynn Türk T.arihı 
tans ı urumu adına bir konfe- rini degwil, bütün kültür dillerini ve ıddıasm~adırlar v. e bunu ya~tıklaı ı 1 lncaktır. Belediye de o zamana kada~· köprüye inecek yolları ve köprü baş- 1 Tetkik Cemı"yctı', vorulmak bilmez. c .. • eriicoektir. .. .aıuımfnp• hareketlere karşı. d" it . .. 1 . 1 akt r , 
k llndüz Halkevleri, Dil bayramını genel dil bilgisini il~ileı~diren _yuk- ı -Efendim halk böyle istiyor. larındaki meydanları açmış, uze m ış ve sus cmış o ac ı . mesaisile, bütün geçmiş asırları, göz-·~~~~ - b" ~kbirb~upn,~nıcG~e~Dtl Tu- Dem~ ve ~n~eriM b~ric~ ==============================J~m~n~~~~&cl~tı. ıı.ı,.,_ uzere ırer program ya- '11/I [[ • k. 

~ ~ıardır. Halkevlerinde konfe .. orisi. adını alan Türk dil tezinin ve- hattı temin etmek için yaparlar. Vli- Mezbahanın i'lfl ua ım Türklerin yer yüzünün en es ·ı lıtllslar verilecek, şiirler okunacak- rimleri inkar kabul etmez bir su 1 kta halkın istediği bir ço~ şeyler va.r. l milleti olduğu meydana çıktı. Bu ha· 

"'--- rette sabit olmaktadır. dır ve bıınları yapmak lazımdır. La· Kanları Kadro arı ltikati, şimdi, bütün dünya tasdike-____________ ...;:.::.:.:.:...::.::.::.~;.;.;.;.;..;.;...;.. _______ ,kin, iş başında atanlar, lıalkın ne is- diyor. Bütün dünya milletlerine me-

/l ··ıl A lmanyaya tediğini kendilerinden sormazlar, tet- <"atılacak Hazırlanıyor deniyet ve bilgi saçan Türkler 01 -tıraşu e kik eder, görür, meydana çıkarırlar rJı muştur. Şimdi daha iyi anlıyoruz ki, 4 fl AT l •h ve ona cevap verirler. Aksini yap - Bu hususta bir talimat· Bu yll kadrolsrın tebllfil dünyada en ;ı>refli şey Türk olmak-a ga n l ar ı ye er l r aç mak, mııhakkak surqtte çıkılmaz bir nama hazırlandı gecikti tır. 
('I ? i§ içine girmektir. Zira, muhakkak Belediye, İstanbul mezbahasının Maarif Vekôleti ilk ve orta mek - Türk tarihi araştırmaları, bütün 
\.'O ğalıgor Edeceğiz• olan bir §ey varsa, o da, bir iş için kanlarının do boş yere akıtılmıyarak teplerdeki muallim kadrolarında ya· dünyada, çok büyük bir al:\ka uyan-s lıalk arasında anket açılu·sa, ne- bunlnrdan da istifade ve gelir temin pılacak her türlü değişikliklerin l bi- dırrnıctır. Kongrede okunan tezler, hril pa ··ı tecıkı·ı.a.tı Tüccarlara llzım gelen k · t" A A,_ ".t raşu .., '" ticeler, ankete iıtirak edenlerin sa- edilmesine arar vcrmış ır. ncuK rinciteşrine kadar behemehal ikmal elde edilen ilini netieeler bunu ispat lıı yapılacak izahat veriliyor yı.n kada' olıır. Yani yüz cevap ge • kandan düğme ve ilUç gibi muhtelil edilmesi ve al&kadarların ay başın· etmektedir. '-tn:~ınleketimizde ilk defa olarak Almanya ile akdedilen son ticaret lirse, yüz .c:ey istenmiş olur. Bunun ceyler yapılmakla beraber Belediye_, dan 

0

··nce '-·eni vazi'-·eilerinden mut-~~~d · ~ :ı: d ., ., Türk inkılabı, > alnız muayyen bir tt .. 
1
,,8. • yapılan (Paraşütle atlama ve klering anlaşması hakkında ıza- irindir 1..-i, en 1ıayati meselelerde bi- bunlardan hiç birine müsaa e etmı- laka haberdar edilmesini ,.;Jiıyetlere f 

" "' ı) · t O ~- • ·· b · ı· kaç sahada değil, ilim sahasında, en bı.k nden atlayanların adedi ve hat almak üzere her gün Tıcare - le. mesela Belediye veya nıeb'us in. yecck, yalnız jelatin ve gu re ıma l bildirmiştir. 
'"'

1

a k k ·· ·· t et k ı b" ··t hh"de ve sahasında da yeni buluşlar, yeni kıy-b;, k arşı gösterilen alfika her gün dasına birço tuccar murncaa " tilıaplarında lıalka, yüzlerce fırka o- için bu ·an arı ır mu ea ı . - Ders yılı ortıııunda hiç bir muallim 

Uç _aı ~aha artmaktadır. Yalnız son mektedir. lan memleketlerde dahi, cvvelô bir lrecektir. Belediye, bu hususi., hır hiç bir sebeple bir mektepten diğe - metler ortaya koymuştur. Dünyaya, ~CUn ıçlnde 126 kişi atlamıştır. Türk lirası esası kabnl edilen an- liste arzedilir, reylerin dağılmaması talimatname hazırlamıştır. Yakında rine nakledilmiy<CCktir. yeni hakikatler öğretecek vaziyete tirı ~:ŞÜtlc atlamıya heves edenle- laşmıya göre Almanlar bizden baş- 1 temin edilir. Bu yapılmasa. bir ek- bir arttırma açılacak ve mezbah!l ı Bu itibarla iki gündenberi şehri- geçmiş bulunuyoruz. 
1"11. atıayanların çoğunu, erkek- lıca olara, 4 milyon liralık tiftik, J seriyet temin edHemez, netice a- kanları devrolunacaktır. .miz Maarif müdürlüğünde Maarif Türk tarihi ıırnştırmaları, hum -
'1"1 n ziyade genç kızlarımız teşkil milyon 601 bin liralık yapağı ve yün, lıııamaz. Vckfilcti Memurin Müdürünün de malı bir ı;ckilde devam etmektedir. ~' •ktedir. Şimdiye kadar atlayan- 4 milyon 840 bin liralık buğday, 2 Radyonun açtığı anket de böyle. Yeniden iştirnkile toplantılar yapılmakta ve Bugünkü ilmi çalışmaların büyük vo ııl! :tasında bu suretle kendi kendi· 'küsur milyon liralık nrpa, 700 bin li- j Eğer radyo, kendisi 11e yapac~ğını İstanbul mekteplerinin kadroları yüksek değerini, bizden sonra gelc-ltıı ~ekkül eden (Halk paraşüt ralık kepek, 4 milyon 912 bin liralık bilmiyor<a, .ınulıt~rem• dın':y.•~l~r Alınacak knt'i olarak tayin edilmektedir. cek sene daha, iyi anlayacaklardır. <lır.f..,':;;tı:."k yakında tcşl;ıaııan- pamuk, 1 milyon 208 bin liralık ee-- ine bilsinle'? Bir ııyatroya gıttıgıruz Atatürk devrinin Türkiye ,.e dün • 

tı.ı.. viz, l1 bin 520 liralık fındık alacak- val.it, •ize: Memurlar Beyoğl unda çivile- ya ufuklarına aksettirdiği parlak ha- ' ~ ci (paraşüt kulesi} bugünlerde - Ey 1ıalk, bu akşam ne oynıya- J 
ti~·"'ada inşa edilecek ve bunu şeh- !ardır. hm? Divanı Muhasebata yeniden 1ü • necek yer er kikatler, birer güneş azamet ve hey-
j""leki takip edecektir. Yalnız Almanya ile ithaliit ve ih- Diye mi sorarlar? Tiyatro erk<inı, zumu kadar memur alınması karar- Belediye, Tünelden Taksime ka- betile ebediyetten sonraya kadar nur! 1 lı.ı~ • lstanbul .. Ankarada sivil racat muayyen aylarda yapılaôak- halkın neden 1ıoılanaca!jım tetı..;k e- laştınlmıştır. l 7,5 lira asli maaş ve dar d"'•am eden istik!:\! caddesini saçacaktır. ""'aı:a d 1 tır. Ezcümle, Eylül ve Teşrinievvel der, ona, en iyi beğeneceğini tahmin ayda 10 lira mesken zammı verile- Halk Filozofu , ~ata .. ·· sın n yüz binlerce kişi sivi l d 2 "iyon ı"kincitcşrin cek olan bu münhal katip ve mukay- çivilerle işn.retlemiye ve bu cadde- ...................................................... . 

b 
"'jut °" ı şk"l d ek ay arın a şer mı • ettı"gWı• .~eyı· •·erı·r. Tctki1cinde aldanır- ı d ~ ..... up annı ıe -, e ec ve • • 1 •. bak . r de halkın •ncak muan·en yerer en F nd k piyasası .... llıuddet sonra ~hrı·m;.,e, 1-zmir \'C Birinciknnunda birer buçuk mil-

1 
sa, verdic'ii beğenilmez, aldanmaz _ yitlikler için. açı an mhu~1~ . ba"t~m ı- ı ı 

•., r- ~ h a asgarı orta ta sı ını ı ıren karşıdan karşıya ~melerini temin I lleı :~nkaraya te<:rübe tayyareleri yon, İkincikfınunda 400 bin, Şubat sa lJeğenilir, ?nuvaffak olur. anın b l dl kl d~ A k f1t.- e.vlemıyc karar vermiştir. Bu hu - Yükse iyor ~ilerek h Ik h kik. t v·e Mart ovlarında da 200 er biu lira Aradaki bu cnuance .. ı anlarsa, rad- ler kn u e 1 ece er ır .. s er 
01

-

rl!d<!n a ı mız, a ı ayya- ., 1 kk 1. tt .. b t b. ni bitirmiyenler de bu vazıfclere ka- susta mahallen tetkiklere başlanıl- Almanya ile nktedilen son ticaret tl} de para ·· tl u a alıştı kıymetinde Alman malı memleketi- yom uz mu ıa ·a,,; sure e m.us e ır b 
1 

f dık · a da tesir 
ile k şu e a nmıy · . o""recektir. Yok.sa anketten, hoı:ra bul edileceklerdir. Yalnız un a: 1 mıştır. anlaşması, ın pıyasasın 

• lır, mizc ithal edıleccktir. 'ıı. 9 . . . . ". namzet olarak çalışacaklar ve ayda . . . etmiştir. 
bır vakıt gcçırmek ıçın yapılmış bır 

1 
kl d Sufüınahınet Bırıncı Sulh Hukuk Y ~ numaradan fazla bir şey beklemek 1 ljra .nhoksabn maaş 3a0aca . ar .. ır:. n· mahkemesinden : Son günlere kadar azami 18 kuruş • • • s ı • g" ı• · ımiı an u ayın uncu gunu ı- • . alan fındık fıatları anlaşmanın im-e m 1 Ş 1 n P 1 1 dogru olamaz. vanı Muhasebatta yapılacakhr. Davacı ismetin !ktısad Vekfilctı zası akabinde 23 kuruşa fırlamııtır. 

Fikret Adil elektrik ctüd posta şefi fen Il\Çmuru HA<:!İYE R d d b 1 Henü chemmıyctli miktarda fm-t d k 1 d 1 d ':! : a yo an, u yazımı Rıza Aktuğ aleyhine 70 liranın m:ı-0 r a an a 1 rl . 1 kendisine yapılmış bir müracaat te - Haralar lesbit afaiz ve masarifi muhakeme ve ile- dık ihracatına başlıııulamamış şim-1
.kk" t · · · d · Ed•I k di'-'e kadar Avrupanın muhtelif yer-a -ı e memesını rıca e erım. 1 ece reli V"kalct tahsili talebilc mahke- J 

F A '"' !erine mahdut miktarda fındık Se\• -h · Memleketimizde mevcut bütün ha- memizin 937/436 sayılı dosyasile aç-
Q" / k J kedilmiştir. Q l hane, Unkapanı civarı ua rnların tetkiki için Ziraat Vekfıle - tığı alacak davasından dolayı müd- ı :;;~;;;;===;;;;;;;;;;====;;~' 

Parke olacak tince bir heyet tcşkiı edilmiştir. aeialcyhe mınen yapılan tebligata r İ111· bı·r şekı•l' Je temizleııdi Yollar Heyet Lzaları bir buçuk ayı müte- rağmen mahkemeye gelmediğinden ~ ~ Uı ca\·iz bir zamandır blitün Anadolu -
llb l gıyabında icra kılımm duruşmasında l 

1 

ai Belediye nizamlarına avkırı hareket eden kimselerle mücade- Şişhane yokupndan Kule dibine da dolaştıktan sonra Konyaya gel _ 

E!Sine d k ecr • giden yolun parke kaldırımı olarak mişlerdir. talep veçhile ibraz olunan scnetler-lıq cvaın etme t ır. deki imzaların inkfırı hal!ndc istik-~~- 11 
Erninönü kazası Emniyet nıniri Mehmet Ali yanındn Belediye inşası takarrür etmiştir. Yakında Karacabey, 1stanbul ve ~~"°'Ve ınemurlan olduğu holde kaza mıntakasındaki çarşı ve sokak- 1 İnşaat> önümüzdeki pazartesi gü- Trakyay3 giderek Ankarnya döne .. tap yapılacağından ve istiktap günü .,,,.,g•>•rek teftiş etmiştir. Şimdiye kadar yapılan tefüşlcr çok iyi neti- nü başlnn::caktır. ccklcrdir. mahkemeye gelmediğiniz halde is-

'"ı ;ermiştir. Bilhassa, çok pis bir halde bulunan Yemiş iskelesi ci- liktaptan kaçınmış sayılacağından 
lo, ~ "'1ıiş, Balıkhane ve Unkapanına kadar olan sahanın alınan tedbir- ÇEŞİTLi ŞEKERLEMELERDEN bahslle mua....,Jeli gıyap kararının '1t~ı •tıcesinde temizlendiği gibi Mısır çarşısı ve Mahmut paşa caddesin- 1 ıebliğine ve istiktabın 14/ 10/937 ta-

' t{?
1

~<ırı işgal eden küçilk esnaf da ortadan kaldırılmıştır. E d 1 rihine rastlaynn perşembe günü saat ~Q ~ili zarnnnda halkın sıhhatile de uP'ıi.aşan zabıta memurları Emin- n ç o 1 a 1 14 te icrasına ve muhakemenin de 
)ot Of 

1

•.lakasında son yirmi dört saat zarfında Belediye nizamlarına ria- 14/10/937 perşembe günü saat 15 e ~lıın ll'ııyen 46 csnnfı tecziye etmişler. 100 çörek, 300 kavun, 100 pasta ş er 1 er ,. ı· ? talikine karar verilrnış olduğundan tdQllı~rak imha cdilmis vezinleri noksan görülen 49 ekmek de müsadere • tarihi ilandan fübaren beş gün zar-
'·· 

1
§tir. • • 

"''"'""" - -·- - 11'.ında itiraz etmediğiniz ve berayı 
/)G e .. , ~iş'""e"""n'''"'"''"'"'"''"'''"' '' "'''''"'""""' 'R""""'e"'"ş"'"a"""d"""f 9"'""e"'""""'"""""'""""~· Her şekerin içindeki gıda miktarı' ~~i~:ıı;..:~~~n:e ~.~~~~: n;~;:;·: 

<5 ' b . d '"ld • 1 tan kaçınmış sayılacağına dair mua-fl Jnr u•" k 'A/Tedresesı· les ıt e l l meleli gıyap kararı tebliği makamın'l 
lV.l ı -·-- knim olmak üzere ilan olunur. 

1 e1nurları Yıkılacak son zamanlarda piyasadaki şeker- 'maruf şekeıli maddelerin içinde bu- Kadıkoy Sulh İcra Memurlu ,un-
li maddelerden bazılarının terki- lunan şeker nisbetlerini resmen tcs- dan : 'tGtabuıda da bir çok Buraya bir maliye ~ubesilbine ynbancı maddeler karıştırmak bit ederek matbu bir liste yapmış ve Mizrahinin Erenköyündc Eteme-

"aL· surctile lrn\'vci gıdaiyelerinin ve şe- dün Defterdarlığa göndermiştir. fendi caddesinde 110 No. da mukim Cllh._ l\•Uer yapıldı yapılacak 
~ ""'Uk . ker nisbelinin azaltıldığı iddia edil- Bu listeden anlaşıldığı üzere en çok Muazzez hakkında Kadıköy Birinci ıı'l Ve tıı ",1eınurlar1 arasında yeni Sirkecide Reşadiye medresesinin imiştir. kuvı,.i gıclaiyesi olan şekerli mad .. Sulh Hukuk mahkemesinden i'lih-
h 1'.tı.~ ~~n~er yapılmıştır. olduğu yerde bir maliye tahsil şube-

1 

Şekerle mamul madde yapan fab- de meyvalı ve meyvasız karamela- sal eylediği 18/11/936 tarih ve 936/ ~ l~tecı Udıirliıkten tebliğ edilen si yapılması için Belediıcce ruhsati- rikaların yaptıklan mamulatın ~~ : !ardır. Bunlarda şeker nisbcti yüzde 
49

4 No. ıu ilôma müsteniden 18 lira lııı •• ~ ii<>hriınizi a!ôkadar eden 'ye verilmiştir. Burada, Hocapaşa Ma- vaı pek çok ve bunların her hırını 80-90 dır. Bundan sonra akide şe-
58 

kurujlln tahsili hakkında K.adı-
t :1'-dı'm:".'lcri yazıyoruz. !iye tahsil •ubesi ıçin modern lesi .. 'Oyrı ayn tahlil elınek mümkün ol- k~rleri gelmcktedfr ve akide şcke .. ıkö İcra dairesi marifetile mahkü-ı... ü.llb,,

1 
" ı~are memuru Servet :ı: madığmdan ucuza satılan lokum ve rınde saf şeker nisbcti yüzde 80 dir. mu·~aleyh Muazzeze go-nderı"len n

371 

·•ı " o .. satı ve kasa tertibatını haiz bir Ma- ., ,~'lu.,, aımudürlüğü ambar me .. soirenin hazan sakarin ve sair mad- Fındıklı ,.e fındıksız Iokumiarda 
894 

savılı icra emri kendisinin mcz 
·" ı;ı_ t\"'lla 1 Jiye tahsil şubesı binası inşa oluna- üzde 75 80 f d 1 d ·· d '"'O 80 ~ ~ 4~ ""'-"-'lt~t 't •lıınbul ambar memu- delerle karıştırılması kolay olmak- Y. - ' on an ar a yuz • ' - • kUr han.-·i teri-ederek gittiği mn .. 

t:ll\ s~ b caktır. Şimdi medresenin yıkılma - tadır. türlü reçellerde yüzde 60-70, türlü . · • . _ t'ı. . .ı e, ı .. ,_ n ul muhasebe şef - hallı mer-hul oldugu beyanıle mu -
"t" "1.<ttıb sına başlanılmış ve medresedeki ta- marmelatlarda yüzde 70 - 80, bon - . . 1> f d . d d·ı si _ ~1~ ~n };a.. _ul muayene memurla Diğer taraftan şekerli maddeler - bonlard _ d 

75 80 
b··ı- rL başın tara ın an ıa c e ı me uze-~ "tnı 30 1 rihi kitabeler müzeye nakledilmiş- d 1 1 · · d b a vuz e - , u un şuru~ . . . k il H U 

t,h ''•ıı ira ile Karabük ;. tir. - en a ınan muomc e vergısın en a- !arda yüzde 70 şeker bulunmaktadır. rine ıcra , .. ıflas an~nu e . . . ~il t>cı 11 ~Uayene memurluğuna zı mamulat muaf tutulmuştur. Muaf C 
1 
ş 

1 
• . • 

10
. d k . M kanununun 142 ncı maddesı mu-~t lllıııJ d 1 1 d ... d k" k . .a ı ı an ışçısı an az ve uvveı . . . • . . ~ •ırİıtı. ıt er ir. Hocapaşa şubesinden sonra Fener- o mıyım ar an \'ergı ıçın e ı şe ·enn ha "k . 

5 
ı._ •• t .. t . cıbmce ılanen teblıgat ıcrnsına karar tı lt ı~ ~ . be . .. 1 k mu rrı esı ucygırı ecavuz e mı- . . . . . ı:t.lh:_ illit, c:oauayene_ memurların -. d d h K dk"" .. d b" nıs tıne gore a ınaca tır. m·· 1 d . t"h 1 d"l b verılmış ve kendısının mal beyanın-• ~L .;:ı d e \•e a a sonra a ı oyun e ırer yen uessese er e ıs ı sa e ı en u .. . . . • \>ıh~\."tdir. ık bırer derece terfı Maliye Vekfileti; cins ve çeşitleri maddelerin hepsi muamele '•crgı· _ da bulunmak uzere tanhı ılandan -~ bina yapılacaktır. Samatya şubesi k ht l"f 1 b k J" • h ·ı · ı llı\ıl'I §elır,· . ço. mu e ı o an u şe ·er ı mamu - sinden muaf tutulmuştur. Yalnız i- itibaren bir ay mü let verı mış o -l

., :ı. nıı .. b binası da bu ~y sonunda teslim <ıdi- ı · ·ı · · h h . d k d" · ı 5 ı"'ltıcı .. aşdirektörJüğü me- atın vergı ermın er şe ır e ayrı çiudeki şeker nisbeti yüzde 
50 

den duğundan işbu karnnn en ısıne "•t.'~:aYri 20 liraya, Galip lecek ve diğer şubelere ait binalar ayrı hesap edildiğini , .• bu suretle az olursa munmcfo \'ergisi alınacak- tebliğ makamına kaim olmak üıcre 1 

etmişlerdir. 938 ınali yılında yapılacaktır. bazı karışıklıklar olduğunu eörerek t u·. ilim olunur. 

1 Birimizin derdi 
1 Hepimizin derdi 
·Kayseri Belediyesi 
Ve Sucuk Pastırma 

Sı1ı1ıiye Vekaleti, me§1ıu.ru alem 
olan Kayseri pastırma ve sucuk
lanm menetmiştir. Buna sebep, 
Kayseride sttcuk, pastırma yapı-
lan hayvanlann gayri sılı1ıi ol~ 

rak kesilmesi ve bir teşkilata bağ-
' lı olmayışı mezbaha bulunmayı -

şıdır. Artık Sıhlliyc Vekaletinin 
kararilc Kayseride pastırma ve 
sucuk yapılamıyaca1::., satılamıya
caktır. 

Bu isin !:ayam dikkat olan ta -
mfı. bu mtlnascb"tlc, Sıhhiye Ve
kilinin söylcdıği sözlerdir. Bu 
sözlerden anla ld ğına göre, Sılı-
1ıiyc V ckalcti bcs "cnedcnberi m ü
temadiyen, Kay ri Bcled"ycsinc 
teblig::t yapını§ ve sucuk pastırma 
~inin sı11ıi ve fenni bir şekilde 
tanzim edilmc ... ini, bir mezbaha 
vücudn gctirilmesiııi istemistir. Fa
kat, Kayseri Bclediyc.c;i, nedeme, 
bu işi yapmam~, Vekalet de, su
cuk, pastırma yapılmasını menet
mi§tir. 

Biz, kendimd bildik bileli, Kay. 
seride sııçu1c t•e pa.stırma yapılır, 
buraya kadar gelir ve satılır. De
meJ:, yıllardanbcri, 1ıepimiz, gay
ri sıhhi sucuk yiyormtl§UZ. 

Biz şuna 1ıayret ediyoruz: Kay
seri Belediyesi, neden beş sene 
V eklıletin emrini dinlememi§ ve 
bu 1ıususta bir harekete geçme -
m4tir? .. Bizce, sucuk pastırmayı 
menetmekle iktifa etmek doğru 
değildir. Aynca. Kayseri Beledi
yesi hakkında ta1ıkikat(t girifnıek 
lii""undır. 



Kadın ve moda 

ingilteredeki Çinli kızlar Açık sırt 
. • Güzelliği 

En ıyı hasta bakıcı Dekoltenizi -tedavi et-

ve en . iy·ı hı·zmetcı· mek imkanı vardır. 
A kşamları son modnya göre gi -

yinebilmek için her şeyden ev-

0 1 1 b 1 1 
vel güzel biı· sırta malik olmak la -

0 ar ça IŞlp ça a JyOr ar Ve zımdır. Süvare intihap ede<:eğiniz 

1 k 1 • ·. • _ b• •k . J bütün elbıselerin çok dekolte, hatta mem e et erı ıçın para ırı tıyor ar şimdiye kadar görülmemiş derece-
de dekolte olması gibi bir hususiye
ti vardır Şimdiye kadar hiç bir zaman 
omuzlar, kürek kemikleri ve sırt bu 
kadar açık bırakılmamıştı. Omuz, 
sırt kusursuz ise onları göstermiye 
bir şey denemez. Fakat bugün her 
şeyin çaresi bulunmuştur. 

Modern ve şık ve sportmen bir 
kadının olsa olsa bu hususta bazı 

tavsiyelere ihtiyacı olabilir. 1937 
modasına göre dekoltenizi tedavi 
etmenin yolu vardır. Yani her zaman 
sevimli ve ister önden, ister sırttan, 
ister yandan olsun güzel görünme
nin çareleri vardır. 

HiKAYE . . - --

-EN MÜESSİR iLAÇ-
N aci, hepimizin sevdiği bir ar· 

kadaştır. Onu tanıyanlardan 
hiç biri yoktur ki, dostluğun -

dan hoşnut olmasınlar. İyi bir ban -
kanın mühim bir mevkiinde bulu -
ııuyor. Çok temiz duygularile orada 
da güzel bir muhit yapmıştır ... Yal
nız hayatta iki zaafı vardır: 
Kadın 

Ve: 
Para! ... 
Naci, her hususta uysal, her işde 

çok mükemmel bir insan olmasına 
rağmen bu iki iş mevzubahs oldu mu 
bıraz dcğı:dr! .. Hayatının hiç bir saf
hasında ve hiç bir işte atlatma nedir 
bilmiyım Naci para işlerinde bir, ka
dın bahi:.lerinde iki; değil dostlarını 
babasını bile atlatır ... 

Yazan: Ali Kıratlı 

Nacı durmadan 
içiyor, yenl ar· 
kadaşımıza şi .. 
rin görOnm e<;Je 

çolışıyordu. 

""r. Şeffaf ve ince kumaşların husule 
getireceği tesiri de bilmek lazımdır. Döı t arkadaş. haftanın muayyen 
Mesela hiç görülmiyccek derecede gccclcrmde sıra ile her birimizin a
muslin askılara veya akşam yemek- partmanında birer gece toplanır, ka
Jcrindc giyilen tül elbiselerin sırt· dın ~.rk1dnşlarımızın da iştirak ct
larına dikkat etmelidir. Bu kumaşla- t iği içkıli ~oh betler yapar, kendi tılc
rın vücudü örttüğünü zannetme - mımizcil' eğlenirdik. 
yiniz. O g(lce, eğlence sırası Nacinin n-

•deh~etli bir muafiyet vardı ... Yahut - Allah aşkına ona dokunma, 
. : .. ,s!ll' 

1
o, içmiyordu da biz onun güzelliği \'e Yarın randevum var, onun ıÇu• 
cazibesi karşısında boyuna kadeh bo- ladım! ... 
şaltıyorduk. Birdenbire bir kahkaha odayı 1'3~ 

Saat gece yarısını vurmuştu ... Ma- !adı ... Ne güzel bir kadının ınevc:. 

'
sanın etrafında devrilen boş şişelerin diyeti, nP de hlr siirü arkadaşı~ 
sayısı sarhoş gözlerimizi bürüyor, rarilc bir türlü uyanamıyan Nacı 

Gıizel bir sırt, cild üzerinde hafif partmanına clii.::müşti.ı: Daha iki gün 
bir surette görlinebilen uzun adale- cvv(ll, N:ıci hepimızi teker t<:>ker do
lerle süslenmiş olmalıdır. Bu adale· laşmıs, hi se>mize düşen masraf pa
ler mütenasip bir hat teşkil etmeli rc.ların1 toplamış, toplanlıiarımıza 
ve bu hat, amudu fıkariyi hafıf su- ycnı iltiiı .. k ı::dcr bir bayan arkndn
rette göstererek omuzlardan aşağı- <;;ın şerefine fcvkalad"lık hı zırlamı· 
ya düşmelidir. Sırtın en çok görüncm ya koyulmu tu ... Ziyaf<>t geccc;ı gcl
kusuru, ensenin altında görüncn se- idi, çattı ... Biz birer, ikışer Taksi -
mizliktir. me, Nacinin apartmanına dii<.miye 

1 peltcklc.şcn dillerimizle konuşmıya rnnın tehlikeye düşmesile bu olll 
çalıc:;ıyor, sızmamak için \'ar gayre- uykusundan fırlayıvermişti. 
! İnlİZİ S3rff'diyorduk. nnı11111uı111111111ıt111111un11uı11ıınıuo1111111111111UUlllıtı' 

Nıhaynt alkolün yıkıcı kud.cti kar- Sevdasını sh:ıorfS ~ 
~ısında htpimizin boynu bukuldu... • 
Ve Naci, büyük ac;kına, d,,.h~tli ar- e İrecek d 
zu:suna rar,men kur yaptı ı ba •anın Pnriste çok garip bir sigorta h

9 

1 karşısında bir diveı.na uza"ldı \'C mı.i- sesi olmuştur. 

ı kcmmelen sızdı... Sergi ınünnsebetile yapılan sıg ı: 
N cinin horultuları bii:.iın mahmur· ı ta propagandaları üzerıne bir _gcf 

ıngllterede bir Çinli kız : Pe Min - VO 

E n iyi müı·cbbiye mi arıyorsu -
nuz? .. Her halde Çinli bir bayan 

bulmak lazım ... Çinlilerin bu kabili~ 

yetini ister istemez Avrupalı ve A
merikalı dostları ve düşmanları da 
tasdik ediyor. 

Londrada son zamanlarda nazarı 

dikkatı celbeden Çinli bir bayan var-

dır. Pemin Vu ismindeki bu kız Çin
lilerin sayılı güzellerinden olup Lon

miş olacaktı, lfıkin şimdi memleke -
timde harp var .. döneceğim. 

Londrada bugün on Çinli kız var-
1 dır ki, tahsilde bulunuyorlar. Gerek 

1 
bunlar ve gerekse diğer yirmi Çinli 
kız daha bir araya gelerek bir ce
miyet teşkil ettiler. Para toplıyarak 
buradan Çinli mecruh askerler için 
bir takım sıhhi malzeme alacaklar, 
Çine göndereceklerdir. 

Londrada bulunan diğer Çinliler 
de böyle yapıyorlar. Şimdiye kadar 
para olarak da memleketimize 1,000 

I İJJgiliz lirası yolladık. sından, babasından, altı hemşiresin-
den bir haber alamayışıdır. Geçen • , . Pemin Vu Çinde koler~ çıkan yer~ 

drndcı fühhi ve içtimai iş~ri ''ğren -
mekle meşgu1dür. Kendisirli rneş -
gul eden şey, Pekinde bulunan ana-

d Ç
. d k 

1 
k ğ ...... d gıdcrck v<ıtandaşlarına hızmet etme.t 

ler e ın e o era çı tı ı sozunu u- ı 1. d 0 . B' 1· ·ı· t · · . eme ın e ır. ır ngı ız gaze ecısı 
yar duymaz Dayan Pemın Vu çok te- k d' . G ' t · k k 

1 

en ısıne sormuş: - ı mıye or -
){ış ve endişe göstermiştir. Çok zeki, maz mısınız? 
ço kçahşkan olan Pcmin Vu bir ta- l O da cevap olarak gülmüş ve ga-
raftan tahsilile meşgul olduğu gibi, zeteciye sadece: - Güle güle gidiniz! 
diğer taraftan da mürebbiyelik ede- !Demiştir. 

Güzel sı rt 

Bunu t<!Shih etmek pek basittir. 
Sırtüstü uzanıp hareket etmek, bu
radaki adaleleri azaltmak için· en iyi 
egzersizdir. Bu hareket, cildi tahriş 
etmezse egzersizi her giın ynp:nalı
dır. 

Hulasa, sırtı teşhir etmek ve onu rek Londra gibi bir yerde hayatını 
kazanmaktadır. Pcmin Vu Çin-Ja • jE - --
pon muharebesinin bütün safhala - n çok deve 

-- güzelleştirmek iyi bir şeydir. Eğer 

nerede adrdcler zayıf olursa sırt ta güzclli
ğındcrı kaybeder. rını takip etmektedir. Kendisi ya - V8r? 

kında hemen memleketine giderek Afrikada ~k çok deve olduğunu 
hasta bakıcı olacağını söylemiş, ken- biliyoruz. Malüm ya develer çölle
di gibi Avrupada bulunmuş olan Çin- rin gemisi imiş! 
lilerin hizmetine çok ihtiyaç olduğu- Asyad:ı, Çiııdc ve Sibiryada deve 

mı iluve etmiştir. birinci derecede bir nakil \•asıtası -
Pemin Vu diyor ki: dır. 

- Bir erkek k<ırdeşim de Ameri- Açıkgöz bir alim dünyadaki deve-

En meşhur ham· 
mallar kimlerdir? 
Şimdi kaldırılan istanbuldaki ~ırı!t 

hamallarını zannetmeyiniz. Diinya
nın en meşhur hamalları deniz altın· 
daki balıklardır. Suyun tazyikini öl-

kaya gitti. On dokuz yaşındadır. O- lerin bir istatisti.ıı;ini yapmayı dıis.ün-
6 çen bir alim, en ufak bir balık üze-

rada mühendislik öğrenecektir. Harp 
başlar başlamaz kendisine yazdım. 

Her halde o da Çine dönerek memle-

müş ve hangi memleketle fazla deve rine tamam 15 kilo yükün yüklen -
olduğunu tesbit etmiştir. 

Buna güre Asyadan, Afrikadan 
ket hizmetine konmuştur. Bir sene fazla A vustralyada deve varmış. 

sonra benim Londradaki tahsilim bit- Bunun adedı de tamam 16000 imiş. 
w 

diğini tesbit etmiştir. Yani su için
deki balık gece, gündür 15 kilo su ta
~ıdığına göre dünyanın en meşhur 
hmnallcıı·ı sayılmaktadır. 

Y azan : ZİYA ŞAKIR 

dehşeti artıyord9. ınize doğru yürümeliyiz.) 
Kesif asi kitleleri, (İzzettin) istih- Sözleri, zaten heyecanda bulunan 

başladık. 

1 Akşam grupla bac;lıyan ziyafet ge
ce yarısına kadar stirmü:jtii. Çok ncş· 
eli bir gece geçiriyorduk ... Eski ha· 
yan arkaJnşlarımız yeni arkadaşıını
.za takdim edilirken, onu ya -
bancı m('clislerde olan müstehzi bir 
yndırgama eseri göstermemişler, bil-

1

1 ~an gü;dcrimizı açmıya kafi geldi. sigorta şirketine giderek şu teı-Jı 
Böyle yeni ve yabancı misafirin kar- bulunmuştur: ·tcb 
~ısında horlamak, çok tuhaf, çok çir- [ -- Ben 22 yaşındayım. Mele c' 
kin bir ~eydi ... Naciyi u:vandırma - henüz bitırdim ve bir kıza aşılc 
mız lazımdı. dum. Bu kızın wvgisini kalbıtı1 ' .,,.et 

i tün samimiyetlerile karsılamışlar, 
çok tatlı whbetlerle umumi eğlen -
timizı parlatmıya koyulmuşlardı ... 
Çılgın gibi eğleniyor. gfıliıyor ve 

durmadan içiyorduk. Yeni arkada -
şımız, Avrupa üniversıtelerinin bi
rinin felsefe şubesinden yeni mezun 

'
olmuş bir kızdı ... Henüz yirmi iki 
yaşını geçiriyor, bu ya.5ın kadınlara 
verdiği bütün zenginliklere, bütün 
güzelliklere fazlasilc malikti... Al· 
tın renginde saçların çerçevelediği 

ince, manalı hatlarla nakışlı bir yüzü 
vardı ... Bakarken dalan. dalarken 
seyredenleri hulyaya ::;ürükliyen 
menekşe renkli gözleı i birer hfırika 
idi. .. Mevzun vücudü, yıllarca mü -
cssir olan ine€ bir terbiyenin müte
vazin hareketlerile kıpırdıyor, hula-

Sıra il~ hepimiz onu birer kı:re 
hulunôu-·u :><>rdc tartakladık. İmka

I nı yok, gözl<'ı'ini açmr·or, bır dakika 

l
<llsun ho~·ultuc;umı 'tsmiyordu ... 

- Naci; diye "alvardık... Kalk 
yahu bırJz 1 .. . Blk, mi~afır ba)an gi-
ıJiyor, veda etmivecek misın: ... 

Muttarit horultular, bi.ıtün ısrar 

ve inadımıza tek ce\'ap oluyordu. 
Naciyi zorlamamız beyhude idi. 

Dr.ğil böyle sarsmak, sallamak, Al· 
!ah bilir, bıçakla boğazında:1 kesil -
mekle bile uyanacağı şupheli idi. 

İş alnya dökülmüştü ... Türlil söz : 
lerle uyuyan Naciye telmihler, ima
lar yapılıyor, herkes katılaf)ıya gülü· 

yor; güzel misafir de bacak bacak ü.;
tüne atmış elleri göğsijnde kavuştu
rulmuş ilafif bir tebessümle Naciyi 
seyrediyordu. 

Bu sırada Nıcinin asıiı ceketine 

l
yaklaşan bir bayan ceplerini karış· 

tırdı ve birden ine~ bir çığlıkla cöze 
başladı: 

~&. duru5u, y1irüyüşü. gülüşü. sövlc· 
yişi başlı başına birer alem olan v~ 
bütün bu alemlerin içtim<ıından 
doğma bir kainatı andırıyordu! .. Na
ci. bu akşam en mu!ıtc1em tuvaletile - Bakın çocuklar ... ne buldum! .. 
aızıendam etmişti. .. Acleta pervrı • Nscinin cebinde 3 lira var; bu uyku 
neleşen blı hareket sür'atile yeni ve ve horultuya ce:ı.a olmak jçin hiz -
sevimli arkadasımı?.:n etrafında dö- metçiyi gönderelim. Bu para iie bize 

nüyor; -::ınun arzularını gözlerinden pasta yaptırsın! ... 
anlamak icin çırpınıyor, her isteğini Bu sôz~ iştirake zaman kalmadı ... 
emir telakki ettiğ!ni söyliyerck kom- Gözlt:rini açmıya lüzum göı meden 
plimanlar yapıyor, yani tam mana - Divanda ölü gibi yatan, istim u::.tün
~ilc yeni misafiri avlamak için kur cie bir şimendifer gibi horultular Ç?· 

ynpmaktan bir dakika geri kalmıyor- ıknran Nacinin doğrulduğu gori.ildu ... 

1
du... .Nacinin peltek dılindrn §U ~ümleler 

ı Yeni arkndaşımızda alkole karşı "idökülclü: • 

ta~ıyorum. Onu11la evlenmek nıJ 
·cc 

de degilim. Sonra aşkım ve he) .,. 
nım eksilecek. Bu kız sevgic;inJJ1 

" 

bimden çıkmamasını istiyorum p. 
sigorta eder misiniz? b 

Sigortacılar, kitaba sığmıyan • 
aşk hikôyesi karşısında sigorta. ı1'l e 
amelesi yapnmıyacaklarını so'J c<"; 

lmişkrclir. Halbuki genç çok ıetl~. 
imiş. Sigorta kumpanyası bu d~ı: 
kanlıya ne kadar ücret teklif ıııı:· 
kabul <'deceği muhakkak imiş. }( ır 
panya müdürü bunu duyan bir gıı 
tcciye: 

• .. • •i' s - Ne yapavım. Henuz mane' • • • .. ·BY° 
sigortaya başlıyamadık. Çünkll ) 
t!ğımız iş maddi ... demiştir. 

• ··11d' Avrupada bir gu .. 1 
harcedilen kibr•!e 

1 

A vrupada çalışan kibrit şirlc~ 11 • 
tarafından hazırlanan bir istatıSfe • 

1 ğe göre biı· günde Avrupada 53r dıl' 
dilen kibritlerin adedi 12 ın.ilY11r 0 

Avrupada yarım milyar niifı.ı:ııt' 
duğuna gcire adam başına 24 le# 
düşmektedir. Bu istatistiği neşr 
bir Avrupa gazetesi diyor ki:. 

1 
- A vrupada herkes sig<ıra ıçıll 

Bundan başka da Avrupanın neti 
her koşesinde elektrik bulunJ1l~ 

'ı ~;~mBi~aar:~~~~~ ~~r!!eki~~:titlıı 
sarfodildiğini anlıyamadık. 

/ 
rekctc geçeriz.) 

Gibi başlıklar altında, son derece
de mühe:> yiç yazılar yazılıyor .. Bun
lar da Yunanların a\•am tabakasını 

1 lı ı-;vvel,i: kral ile 
layiha verilmiş; 

&~ 
başvC'kıle birer 

1

1 manlı-Yunan hudutları arasınd9 
!aşması, vaziy<'ti büsbütün dc~ı~ 

1 mişti. Tabiidir ki, Osmanlı hlilci.l A 

bu vaziyetin nezaketini görere1' '1 
!tahrik ediyordu. * 

1 Eğer devletler, Yunanıstanın Gi
ritteki harekatına müsaade Hmiye
cek olurlarsa ccmıyet, kendi vesaiti· 
le Tsalya, Makedonya ve Epir [11 ele 
Osmanlı hudutlarını tecavüz ede -
cektir. Orrılardaki hıristiyan halk da, 
bu harekete iştirak cyliyccektır.l 

Denilmişti. 

Bu layihaları kral ile başvekile 
vermekt~n maksat, A\'rupa hüku -
metlerine karşı, resmi Yunanistanın 
mes'uliyet yükünü hafifletmekti. 

·ıcıcıı 
rupa devletlerinin nazarı dı ıf, 
cclbetmişti. Fakat cemiyet, bll11•

11
11 

re kadar ehemmiyet verıncJ1lı; ı 
Yunan hükumeti ise, Avrı..ıP5 

kumetlerinin ihtarlarına: ~ 

1 

. ae 
[Evet.. Bu çetelerden bıZ • • et 

berdarız... Hudutların ertı111) \ 
Bir limana bir Osmanlı gemisı 

geldiği zaman, Komitacı kıyafetinde 
bir takım silahlı adamlar dcrha1 ge
miye giriyorlar; kapt<ın ve mürette
bata hakaret etmek için her tarafı 

arıyorlar .. sonra da; 
- Yaşasın harp ... 

Gün geçtikçe, Giritteki facianın \lacak ... Şu halde (Büyük gaye [11 

kfımların ı , (Pehlivan Tabye) !erini, Cikarı umumiyeyi büsbütün coştum· 
(Melaksa) kalelerini muhasara edi- yor .. cemiyete mensup gazetelerin 
~orlar .. altı devlet askerinin, altışar ilk sütunlarında, büyük harflerle in
yüz efradının müdahale ve yardım- tişar eden: 

1 (Etiniki Eterya) cemiyeti, artık 
kararını vermişti. Girit meselesini, 
şimdilik ~skıda bırakarak Tsalyad.=t 
Osmanlı hükumetile bir harbe giri
şecekti... Cemiyetin yaptığı hesaba 
göre; şimdiye kadar hiç bir askeri ha
reket göstermemiş olan Osmanlı hü
kiımeti, kat'iyyen harbi kabul etmi
yccek; yapılacak (emrivaki) e bo
yun eğecekti. Şayet Osmanlılar iste
miyerek bu harbe girecek olurlarsa; 
hiç şüphesiz ki, (genç Yunan ordu
su). senelerdenberi (resmi geçit) 
talimlerinden başka hiç bir şeyle 
meşgul olrnıyan bakımsız, talim ve 
terbiyeden mahrum. artık eski tari
hi kıymetini kaybetmiş olan (ihtiyar 
Osmanlı ordusu) nu, nasıl olsa, mağ
llıp edecekti. 

ihlal etmemiye gayret ediyortlı;1' 
çetelerin harekatına mani ol~.~~ 11 

f'İn hudut kıt'alarını takviye e Ayni zamanda cemiyet hiikumet- ı. 
le de müzakereye girişmişti. Ve bu ı uz. Daha, ne yapabiliriz.] 

müzakere neticesinde de şu karar 
verilmişti: - Hükumet, güya hudut
larda bir fenalık çıkmasın diye, ora
lardaki asker kuvvetlerini takviye e-

Diye, ce\'ap \'ermişti. 19! 

Avrupa hükumetleri, Ballc~~ O: 
'Ç1"' 

da bir harbip önüne geçmek 1 #'.' Diye, naralar atıyorlardı. 
Resmi Yunan hükumeti, bu hallere 

6<?yirci kalmaktan başka bir şey ya
pamıyordu. (Etiniki Eterya) Cemi -

yeti; Kral ve başvekilden, ordunun 

son neferine kadar hükı'.imetin bü -

tün kuvvet ve vasıtalarına hükme -
diyor; Yunan milletinin mukadde -

ratını, kanlı bir uçuruma doğru sü
rüklüyordu. 

Jarına rağmen, Osmanlı askerlerinin (Tsalyaya doğru ... ) 
başlarına günlerce ateş yağdırıyor - (Yunanistan, tabii hudutlarını bul-
lardı. ınalıdır). 

* (Rumelide cElen. unsuru tehlike
Bütün bu hallere, Osmanlı hüku- dedir.) 

metinin derin bir sabır ve tahammül 
göstermesi, (Etiniki Eterya) cemiye-
tine büsbütün cür'et veriyor: · 

- Osmanlılar, harbedecek halde 

1 
değil. Ne yaparsak yanımıza kfır ka-

(Eğer, Avrupa devletleri, Giritte· 
ki gayemizi tatmin etmiye mani o -
lurlarsa, biz de Tsalyadan ileri ha -

[l] (Mcgalo idea - (Büyük Yu -
nanistan gayesi). 

Hesaplarını bu hayali gaye üzerine 
kuran (Eterya) cemiyeti: bu kararı 
verdikten sonra, artık tatbikata ğeç
mckte kat'iyyen tereddüt etmemiş-

ma,nlı ve Yunan hudutları s: te~ 
(bitaraf bir mıntaka) tesisini 

dccekti. Ve böylece sessiz, sadasız 

orada bir ordu vücude gelecekti. eylemişlerdi. ı.-i tı . ı· 5aı1 t Fakat Eterya Cemıyc ı, ' ,ofıı Bu knrar verildikten sonra, cemi
yet derhal harekete geçmişti. Ce -
miyet efradından muhtelif çeteler 
teşkil edilerek bunlar derhal hudut
lara sevkecHlmişti. Bu çetelerin, Os-

[l] (Yanya) ve 1ıaı•alisi. 

, tün A\'rupaya meydan okıı) iOo 
: gibi, bu teklifi millet naınıil~ :cfıı 
le reddetmekle beraber, yerıı f't' 
büslere girişmişti. (Veliaht, ı·I) 

( Dcı:arııı 



Güzellik Enstitüsi.i Esrarlı bir ölüm 
Kadınlar icin pek Çok zengin 

•• h • ı' b Bir kız morfinle mu lffl O an U Zehirlendi •• 

Ncvyork gazetelerinin yazdığına 

göre Amerikanın en ileri gelen müesseseler zenginlerinden Vanamakerin torunu 

lı - -·- - - Mis Mari geçen gün esrarengiz bir 

~ayale bir tertib ve intizam veren surette \'Cfat etmiştir. Zehirler hak-

k kında çok tetkikat yapmış olan Dok-

a dın]a şayanı dikkat mülakat tor Gonzali ölü kızı görünce kendisi-
nin çok miktarda morfin alarak bu

nun neticesinde öldüğünü söylemiş· 

tır. MMmafih bu ölümün esrarı he

nüz keşfedilmiş değildir. Çünkü kı

zın morfin aldığını gösterecek delail 

yoksa da bunu kendisine verenlerin 

kım oldukları meydana çıkmış değil

dir. Morfinin başka şeylere katıla -

rak kıza verildiği tahmin edilmekte 

. ve mikt!lrın çoğaltılarak birdenbire 

kızın ölciüri'ıldüğü ileri sürülmek -

tcdir. 

if ~ 1 Kızın buyuk babası olan zengin 

G Vanamaker bundan çok seneler ev-
u-'eırl k mUe!::>seseslnCJe ya sabur çeK~r1 Kac:Jınıar 

1 
.. 
1 

.. t 
1
a tam 40 m·ı ("t · ve o mus ve orunuı ı -

\l UZellik enstitüsü .. Bir ticaret mü- t gün bizim güzellik maskelerimiz var-ı 
1
. . 1~ 1

. t hmı·n ed"l,., b" 
SSes · k" yon ngı ız ırası a ı "n ır 

t ş b· esı ı, kadınlar nazarında tie dır. Eskiden merhemler kullanır -
24:11· ır lllanayı ifade ediyor. Bir gü- !ardı, şimdi krem kullanıyoruz. Es- servet bırakmıştır. 
~~ enstitusü müdürü kendisine kiden saçları firketeler1e tutturur -

~or: an suallere şu ce\·apları veri - ılardı, şimdi permcnant yapılıyor. 
Şimdi farkı ve terakkiyi anladınız -s· ız kimsiniz? mı? 

b ~.}3en bır mczh bin rahibesi) im. Eskide'1 kadınlar ihtiyarlardı. Hat-
ada kadının malik olduğu en tCı bazı kimseler ihtiyarlamanın bir 

ı.ı: tli bir şeyin bekçisi, ümidin san'ııt olduğunu söylerlerdi. Bugün 
afızı ziyaya bir tcrfp ve intizam biz yalnız bir san'at biliyoruz. O da 
n kadınım. Hul<1sa bır kelime ile güzelliğı muhafaza etmek san'ati ... 

!ıt · <ısı edilirse ben bir güzelllk ens- - Eğe:- müşteri tcdavinizden za-
...... ~ m~düruyüm. ı ı ar görürse ne yanarsınız? 
...._ b a.n atın izin esası nedir? - Tedavimden müşteri hiç bir za-
ıld un) ada hiç bir şey mükemmel iman zarar görmez. Lfıboratuvarlarım

ldıJır ır, Her türlü kusurlar tashih <la dünyanın en iyi kimyagerleri ge-
...._ ce gündüz çalışıyor. Burada her şey 

b t Hakikaten tam ve mükemmel 1 terrübe edilmiş, görülmuş ve anla -
_:uzeHik yok mudur? ı şılmıştır. Bazan yeni bir pudrayı imal 
1 b·~a)".. Yoktur. Eğer olsaydı, 

1 

ıçin 15-20 sene çalışırız. 
13 ı ecektık. - Erkanıharbiyenizi nasıl teşkil 
«tı:n gizlı güzellikleri meydana çı- rdcrsiniz:' 

t (:r 
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•• Mesela bu beyaz tenin es- - Ge!lÇ ve güze) kızlardan. Gü -
k a ~iması lazım gcldigini, bu çok zellikleri kimseyi rahatsız etmiyen, 
ıkırıt urnun daha uzun, düz burnun bilakis tesvik ve cesaret veren kız

~lıl' ılı, çıkıntılı burnun diiz, ru - lardan teşkil ederim. Müşteri, teda
atıa~~nakların yuvarlak, yuva~lak viden sonrn kendi kendisine: .Ben 

bılıtı arın çukur olması icabettiğini de onun gibi olacağım.> der ve gi-
trı. <l Mis Marı 

...... Ö 1 er. 

........ y e ise ne )"Sparstfll2? UUtlUllUlllıtllllltUUUllJtllllttlftUllllllllUlllltllfltllltlllllllftllllllllllllltUIUllfltlllllUUUUlllftlllllflllllltUUIHflffltlUllUllUtUINlllt .. 

till:ı kOıııarı tamir ederim. Düzelti -
' e~. . 

tultur run, bıçerim. uzatır, doğ -
'"tirı ~m. Çehre üzerindeki sene -
t~~i 1 .. ıraktığı izini kaldırır, vücut-
1~1 uzkumsuz etleri \'e lüzumsuz kıl-

Sayıklamanın cezası 
-------

\, çı ar . 
'a§<ı.rrı ıtıın. Kadına emnıyet ve 
l·ll'ıe ak zevkini veririm .. Kadın e
clt! Çı:elince, bir daha solmaz bir hal
bıh f:!dar .• Ben tabiatın hatalarını tas-

Kadın boşanma istiyor ; mahkeme 
reddediyor, fakat taraftarları var 

erım ...... :a . 
-...... ~~u na.sıl yaparsınız? 

tuıı~i nım hıç işitilmemiş tedavi u
§arts~ m Vardır. Bunları gözü kapalı 
~tl'rı.ad olarak ve hiç bir seansı ka
tıu iyı ~~ .takip etmek lazımdır. Şu
~~ ısı ılın ki, güzel olmak için bi
ı~ ıJa~ap çekmek lazımdır. Güzel
liı;ı~ b~ en küçük intikamını zali-
' :a ır surette alır. 

V iyana gazeteleri mühim bir aile 
meselesile meşgul olmaktadır -

lar. 

İki gün evvel Vjyanada Hukuk 

mahkemesinde bir kadının kocası a

leyhinde bir boşanma davası vardı. 

Bu davaya nazaran: 

Erkek uyurken kendi kendine sa-

yıklar v~; ah, sevgilim Berta .. sen 
~ılJ u tedavi 11 · d b" k ı söy1 usu erın en ır a- benim hayatımsın .. ruhumsun .. Sen 

-..... ~ er lllisiniz? 
it... VVela ın . · y·· d k" olmazsan ben yaşıyamıyacağım ... 
-....ı.ıtı:ıs asaJ yaparım. uz e ı 
~1t111d uı. tüyleri dökerim. Emrim dermiş. 
il l'. ~~ bır Çok fenni keşifler var- Kadın, bir, iki gece dinlediği bu 
~lıtılar~ktrik benim hizmetkarımdır. sayıklama karşısında nihayet mah -
'
1 duşU a ziya banyosu, elektrikle ı1 kemcye müracaat etmiş ve bosıın -
....._ rme ına · ·b· l d" • b l3an .'. SaJ gı ı şey er ır. ma talep etmistir. 
h d a guzellik müstahzeratından 

1 

· . 
... ~r lllisini ? Fakat kadın aynı zamanda koca -

ı.. Cıld z · · 
•1..ıcll:ıle:/ besliyen her şeyi satarım. sının ışten çıktıktan sonra çalışmak-
~ Vit~m: lllacunlarım, sütlerim i- ta olduğu bürodaki kızlarla fazla liı
' 13 mın katarım übali olduğunu, onlarla sıkı, fıkı 

t <ışka d h . 
e <!de a a ne gibi şeyler tav- gezdıgini, hatta bir kaç defa bu kız-

' rsıniz? 
fı11 CaYet b .. 
f: Yağı .. asıt şeyler .. duş, para-

!arla sinemada da kocasını yakala -

dığını söylemiş ve bunu şahitlerle t l'ıde b'. Jımnastik, meyva perhizi, 
~1\ısiye ır saat şezlongda uzanmayı ispat etmiştir. 
·ad eder· 
tııq ar sa 

1 
ıın. Günde yarım saat Mahkeme heyeti kadının boşanma 

ı\> lı, de;. a.rı fırçalamayı unutma - davasını iyice tetkik ettikten sonra 
ll k ıyı iy• 
~al'. •Uru1a ı yağlamalı ve sonra kadının davasını reddetmiş Ye karı 
~111:>lcıtı:ıaıı tnalı, kaşları ve kirpikleri 
~~ <! ~ıkt.. • 1merdiveni ayaklarının u-
"fl' ı: .. ,a ı ~ 

kocaya iyi, tat1ı günler geçirmelerini 

temenni ederek celseyi kapatmıştır. \ıq~ •1~1 içi ' Ç<?. rede kırışıklıklar 

1 
~at ltı n Çok gülmemeli ve mu • Kadın bundan sonra sağa, sola baş 

-~ a ailcı.rnrışıklıktar olmaması için vurmuşsa da bir şey çıkmamıştır. Ni

l~~e~ gün~mnlıdır. Sonra daima mu- hayet Viyananın ileri gelen hukuk-

tinbir mesele içinde uğraşırken ka
fası doluyor. Akşam evde rahat bir 
döşek bulunca tabii uyuyor ve bu 
esnada tatlı rüyalar gördüğü gibi 
sayıklama· al5.metleri de gösteriyor. 
Bunu fırsat bilmek doğru değıldir., 

Fakat mesele hala kapanmamış -
hr. 

Dük dö Vindsor 
Viyana - Dostlarının söylediğine 

göre eski İngiliz Kralı Dük dö Vind
sor yakında Parise gidecektir. Ken
disinin bu kararı vermesine sebep 
bilhassa Düşesin bu ay nihayetinde 
Paristc bulunarak sonbahar ve kış 
modalarını takip etmesi, kendisine 
bir çok yeni elbise yaptırmak iste
ım~sidir. Di.ik ile düşes kış mevsimin
de kar eğlenceleri için tekrar A vus
turyaya geleceklerdir.> 
Niş - Dük ve Düşes clö Vindsorun 

burada köşklerine nezaret eden 
dostları tarafından söylendiğine gö
re Dük dö Vindsor ile zevcesi yakın
da Parise geleceklerdir. Bunun ey
lül sonunda hangi gün olacağı henüz 
be11i değildir.> 

3üncü Napolyonun 
imli yanhşı 1 

3 üncü Napolyon zamanında sa -
rayda her hafta bir toplantı yapılır 
ve imla müsabakası yapılırdı. Dictee 
de l'Academie ismi verilen bu top -
lantıd'a Fra.nsanın en meşhur şair -
leri ve hukukçularile dil alimleri bu-
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Yıldızlar ve yeni 
filmler arasında 

görülenler 

istanbulda doğan· 511 

ır 

yıldız kendisini an 
latıyor 
Arbedeye ati lmaktan 

• 
ıs e -

Kendi evine 
çekilmek d~ 

basit bir iş .. 
Birdenbire şöhret kazannn ve Al

manyada bir çok filmler çeviren 
sinema artistlerinden Margo Lion 

kendisini şöyle tnsvir ediyor: 

Beni umumiyetle uzun boylu bu
luyorlar. Ekseriyetle zayıf olduğu .. 

mu söylerler Bu, hem nisbct, hem de 
bir ba~ış ve görüş meselesidir. 

Zirn öyle kadınlar tanırım ki ben· 
den bir santimetre daha kısa olduk· 

Jarı hald~ onlara kısa boylu ve ben
den 5-6 kilo daha zayıf oldukları hal
de tomb~l denir. 

Boyum 1,64, siklctim 59 kilodur. 
Saçlarım sarıdır. Şimdiye kadar ne 

rengim degiştirmiş ve ne de boyan
mıştır. 

Tabiatım: Ben sıkılganlığ1m dola
) ısile daima vahşiyim. Öyle zanne • 

derim ki1 ben zarfsız bir vahşiyim. 
Kaplumbağa kabuğunda, kirpi dı -
kemleri içinde, pençelerini gösteren 

kediden ziyade kendilerini müda -
faa edebiliyorlar. Filhakıka arbede
ye atılmaktan ise, kendi evine çekil· 

ınek daha basit bir iştir. İnsan evin
de daha rahattır. Kitaplar, piyano ve 

kusurlarınıza. rağmen sızi seven bir 

·Sine abüyU 
inkll8p hazırlanı r 
Birsinemaşirketi birfilın gösterecek 

birçok sinemalar da bu filmi 
kaç dost.. İşte bana göre en muva - s inema artısti Fred Barrymorc 
fık addettiğim bir saadet formülü... yazıyor: Televizyonla 

Müşterilerine 
Sevdığim, sesime ve tabiatıma uyan Dulores del Rio, Norma Talmadge, 
şarkıları söylemeyi isterim. Gloda S\ aııson, Lilian Gısh, Colleen 

-
Arzedecekler 

İyi bir fotoğrafçı olmak isterim. 

Ben İstanbulda doğdum. Babam 
bir müddet için İstanbulda yerleş -

mişti. İkinci doğum yıl dönümüm -
den sonra Parisc döndüm. 

Moore, Vılma Banky, Marion Davıes, 
bunlar hep, sessiz sinema :sahasında 
yetişmiş olan artistlerdir. Bu yıl

dızlar acaba ne oldu? Bunlardan ba-
zı!annın :>esli filmlerde ikinci dere- nuna televizyon tt'rtibatı konula -

d 11 ld kı .... 1•. Do caktır. Yani bir işletme grupuna ait ce c ro er a ı arı goru uyor. -
Bende dnns etmek zevki, musiki 1 • d 1 R" Gl . S C 11 e 

1 
olan bir sinemada fılm gösterilecek, ores c ıo, orın vanson, o e · .• . 

zevki ile beraber doğdu. Babamla ,. 1 R' M . "b' b" dıger sınemalar bunu televizyonla "' oore, ıo arıon gı ı ır .. . 
beraber Berline '-'aptıg· ım se'-·ahatt"' ki k d kl tl halka gostereceklerdır. Bu suretle 

J J - ço arı azan ı arı serve e yaşı - .. . . 
orada Ru" dans mektebine girdim ve 1 "l . D . d t ·ı·k dunyada ılk defa olarak telesınema-., · ly0r ar n arıon avıes e gaze ecı ı 
Berlinde kaldım. Nihayet Alman şar· yapıyor. yn başlanmış olacaktır. 
kılarım öğrendim ve onları Mon - j Fakat bugün yeni bir tehdit karşı- Sesli .;inema her gün artist kad-
martr şivesile söyJiyerek bir bara gir-ısmda bulunuyoruz. Sınemadn daha rosunda ekseriyetle değişiklikler 
mek yolunu buldum. Biraz sonra ela belli başlı çehreler, daha zengin ve icabettiriyordu. Telesinemada bu hu· 
sinemaya başl adım.. . tamamen talim ve terbiye görmüş susta sesli sinema gibi artist kadro-

vücutlar, daha biiyük gözler, daha sunda değişiklikler yapılmasını ica-
Ertuğrul Sadi Tek nçık ağızlar, daha tatlı yürüyüşler bt>ttirecektir. 

Bu gece (Yeşilköy) aranıyor. Erkeklere gelince, onların Şimdiye kadar bir çok stüdyolar • 
de (Aman hanım dn daha az tabii olması isteniyor. Ya- da, en ziyade tanınmış artistlerin çe
suı:ı) ve (Kılıbık) ni sinema stüdyolarında yeni inkı- virdiği filmlerle bir çok televizyon 
Cuma ( Heybeli ) lfıplar yapılıyor. Plan şudur: tecrübeleri yapılmıştır. Tele\•izyon 
Cumartesi (Büyük· 1938 senesi nihayetinde Birleşik mesafesi bu tecrübede en az, yani 

dere)aile tiyatrosunda Amerikada 200 kadar sinema salo _ takriben sekiz kilometre idi. 

n 1 11111111111111111111111111111 1111111 1 1111 1 111111111111111111111111111111111111111ıuııı111111111111111111111111111 ın içi~]~:~~~~ i~~tice bir çok artistler 

BiLMECE 
Gazetemizde bu güne kadar çıkan 

resimlerin gözlerini tanıyınız! 

izah ediyoruz : 

Son Telgraf 1ıer gün, hemen 1ıer say fasında yerli veya CC'11cbi bir çok 
kimseııin resmini koyuyor. 

Mesela Mae Vest'in bir :filmi tele
vizyonla verildiği zaman, çehresinin 
her hareketinde yüzü büsbütün de -
ğişiyordu. Telesinema, makyajda ya
rım boyayı kabul etmiyor. Halbuki, 
artistlerin bazı kusurları makyajla 
kayboluyordu. Halbuki telesinemada 
bu kusur yüzde büyük bir leke yap-
maktadır. 

Sinema perdesi üzerinde lfım ve-
ren veya yana dönen bir adamın va-

• • ziyeti gayet tabii olarak göründügi.i 
Birinci sayfada ki gözler geçen br hafta ı çınde halde bu vaziyetler televizyon per -

--------------------------------. d k • 1 d k" 1 •tt • ? desi üzerinde lüzumundan fazla bir 
gazetemız e çı an resım ~r en ım ere aı ır vuzuhla aksediyor. 

Bu sual de bir hafta sürecek, b hür hafta sonunda cevapların sonu-

nu alacağız. 

Bu bilmece için kupon yoktur. 
Herkes iştirak edebilir 
Bilmece için hediyelerimiz 

Greta Garbo, Marlen Ditrich'in 
filmlerile yapılan müteaddit tecrü -
belerde, cehrelerde veya rollerde bir 
çok teknik noksanlar görülmüştür. Di 
naenaleyh bugün stüdyolarda film 
çeviren büyük artistler tavır ve ha
reketlerini değiştiremiyeceklerind<?n, 

başka artistler bulmak lfızım gele -
cektir. 1!1ll'ı <:ılaurtn erde bana gelip mikrop

~ elan on e kürü yapmayı ve ya -
b\tııı ~ 1ktrıal sene gençleşmiş bir hal
ı ~.ı ar bo~ ıdır. Görüyorsunuz ki, 

çularından birisine meseleyi açmış

tır. Bu zat da bir Viyana gazetesin

de neşrettiği bir makalede (Bu ka -

lunurdu. Gazetemizde çıkacak göz resimle- 25 inciye kadar: Birer mürekkep1i 
Bir gün yapılan bir müsabakaya riniı: yine gazetemizdeki resimler - kalt'm. 

Bugün tele fotojenik, yani resmi 
sinema perdesi üzerinde deÇil, tele
Yizyon perdesi üzerinde güzel görü -
nen nrtistler aranıyor. Bugünkü ar

tistler fotojenik olmakla beraber, 
resimleri televizyon perdesi üzerin
de pek fena aksettiğinden bunlar te
levizyonla gösterilecek filmler için 
elverişli değillerdir. 

~11'lıı "akitlerinizdn mesgul o-
~ı~ ~sk·d§<>~Ierdir. • 

• ~ 1 ~n k idı" 1r Ço'-ı adınlar ne yaparlar -
"l' "'nrı ·· · guzel ve şayanı arzu 

dının böyle vaziyette kocasından ay

rılması lfızım geldiğini) iddia etmiş-

tir. 

Fakat tsnınmış hukukçular bu id-t~~ ~tes• 
l dun Ut te d dia karşısında derhal birer makale 
ııı~ er. ~ sa Üfler veya haksız 

~t llar~·aı skiden kadınlar yüzle- yazarak şu cevabı vermişlerdir: 
l arı ·1 • 1 ave ederlerdi .. Bu- «- Koca, sabahtan akşama kadar 

3 ünci.i Napolyon ile karısı da iştirak den kimlere ait olduğunu en çok bi- 50 nciyc kadar: Birer cüzdan. 
etmiştir. }enler tabii büyük hediyeleri kaza- 100 üncüye kadar: Birer ipekli 

Neticede İmparatoriçe Öjeni'nin nacaklar; daha az bilenler sıralarile mendil. 
60, NapoJyon'un 47, şair Aleksandr şu hediyeleri alacaklardır: 150 nciye kndar: Birer kravat ve-
Dumanın 19 yanlışı çıkmıştır. Ve mil- Birinciye: 15 lira. ya tarak. 
sabakayı kim kazanmıştır. biliyor İkinciye: JO lira. 300 üncüye kadar: Muhtelif sür-
musunuz? Avusturyanın Paris Sc- Üçüncüye: 5 lira. priz hediyeler. 
firi olan Kont Meternih .. Yalnız 3 
!yanlışı çıkmıştır. 

İşte telesinema için yapılan tccrü· 
J 1111111111111!1111111!1111111111111 l l llllllllllllllllllllll llllllllllllll llllll lllllll il l!ll llflllllllllllllll lllllllllı benin do - urdu u neticeler ..• 
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vezen :M. Bllleyman Çanan lf_R_A_D_Y_O __ 
BUG'ONKO PROGRAM 

İkinci Türk Tarih Kurul -
_ ...... • tayının ııeşri (Kuru1tayın müteakip 

Bul~ toplantı gün ve saatleri her toplantı 
lııİt sonunda bildirilecektir.), 18,30 plak-

..-~~,.·~--·· ıa d ns musikisi, ı9,ao spor müsaha- Tefrika No.: 78 Yazan:Celil CenQ~.~ 
beleri: Eşref Şefik tarafından, 20 Sa~ ........................ ........ ·················································· 

1ercü .. YO iktibas hakkı mllhfuzciur di ve arkadaşları tarafından Türk mu- JI I t R . 'C' l l ., . .,. w ~ d · ı e 
Hafiyelig" in Remzi: N . v. f 1 sikisi \e halk şarkıları, 20,30 Ömer ıvıura eıs re uceye ge aıgı zaman ernan o ı . 

______ a_r_ çıçegı es .• ;::~ı 1:.3!:~::.~. ~;~ı;:r~;:~:: :~~ karşılaştı .• ve sonra kaptan paşadan bir haber gef dı 
Y t b • • Ajans v~ Borsa haberleri ve ertesi 

ar ekmesi, kel Örten, UÇ8fl IÇlm, gillıün programı, 22,30 pltıkla solo - Muratı Maryanadan bu mallımatı -Ben Ttirkl rle çarpışmaktan da-
kapatma sümbül saksısı.. lar, opera \e operet parçaları, 23 son. alınca dcıhal gemilerıni bir araya ima kaçardım. iki de\'let arasında 

topladı_ kaptanlara : bir dostluk muahedesi imzalandı .. 
Çarşı kabadayıları, uzun yıllar ma sümbul saksısı) derlerdi. Bunları 1 Dme

8

nizK Levazım satınal· ı -Feluceye gidiyoruz.. bunu bozmıyalım, derdim. Halbuki 
hovardahgın her türlüsünü yapmış, ekseriyetle hamam tellakları, ahlak- omisyonu hanlara Diye emir verdi. p pa..ı. Cezayir sahillerinde bir Türk 
Galatada, Zibada, Kılburnunda zur- sız ~nçler giyerlerdi. Gemiler yelkenlerini şişirdiler.. bırakmamıyn yemin etmişti. 
na ile, laterna ile eğlenmiş, kasa;>.. İhtiyarlar; fesin üstüne şal, tül- 1 - Tahmin edilen bedeli 55900 Forsalar küreklerine sarıldılar. - Şimdi Papanın gemil<!ri nere-
havası oynamış, çağanozlar meyha- bent, yemeni, ağabani, yandan ay- lira olan 65000 kilo sade yağı Yola cıtkılar.. de .. bana doğrusunu söyler misin? 
nelerind:? kavga etmiş, dövmüş, kafa rıldım mendil, ince yün örmeleri sa- 24-Eylu!-937 tarihine ra~tlayan **"' / - Bizi ister asın, ister yakın! Ha-
göz ) armış, kötüye düşürülerek da- rarlardı. Büyük ve kulakları örten- Cum1.''1 günlü saat 14 de kapalı zarf M lir at Re·ıs·ın zaferL. ve kikati so ·lemekten çekinmem: Pa-

d ~ usu ıy e l\ mmak üzere münakasaya 
yak p•mi~, balozda kızların oyunla- lerine babavane, yani c Efen ivari • konutmu..+u!. d (A · l) d ı 

-·-s "' ~· vatana dönü•U. panın onanması rşıpe a a arı-
rına mani olarak kendı istediği kan- denilirdi. Bundan başka iki adı daha 2 - Muvakkat t~minatı '4045 u 

1 
.. 

1 
Y ·şı· na, genç adalı kadınların elinden şa-

t · ı t " tm l h rd ı· ı · 280 k .ınaryana va an so'-· ememı ı. . . . oyu soy e ıp oyna ış, sayı ı o - va ı: ıra o up, şartnamesı uruş .~ "' ·~· rap ıçmıye ve kaçakçılardan vergı 
vardalarla arkadaşlık, ileri g€len ka- ı _ Avıp kapayan! mukabilinde Komisyondan hergün Murat Reıs Feluceye geldıgı zaman t 1 "tt" 0 1 d 1 alı na bilir. h"ld u· k"" .. k clk l" b ld op amıyı:ı gı ı. ra ar a ay arca 
bada)'ılarln, gözü peklerle ahpaplık 2 - Kel örten! sa ı e ır uçu Y ·en ı u u. k ldıkt . (T .. kl · ·· k- t 

3 - Jsteklilerin 2490 sayılı ""T dk - 1 . s· F a an sonra. ur erı pus ur -
Yapmış, nihayet her şevden elini, Yağmurdan bozulmnc::, kalıbı falan k ~ene ı şova vesı ınyor ernan- t" k --ıf 1 ak d"" - 1 ) • "' ~ anunun tarHatı dahilinde tanzim • u -.. muGd..l. er o ar onuyoruz. 
etegını·· · çekerek, evındeki birkaç ha- kaJmamıs olanlara: do, Muradın başka yerlerde meşgul d . kl V d·- d- kl cdecekeri kapalı teklif mektuplarını . ıyece er ve ene ıge onece er. 
Jıyı, karısının birkaç yüzügun-- ü sa- _ Limon kabugu· ! bctı· - b. olmasından istı!adc ederek Feluce- u baş 11 k il" tt• en geç ı gun ve saatten ır . . . d" ve mı sa ayara - ave e ı : 
tıp, altın kordon ve saatinı,· küpele- Sıfır kalıba çekilmiş. ine de : t 1. t. d K d ye gclmış ve Şeyh Saidı teh ıde bas- p il . d b" .. .. _ saa cvve ıne 1..-a ar astmpaşa a • - apanın gem erın e ır suru 
rini rehine koyup, aldığı para ile ti- - Sak31 dibi! bulunan Komisyon Başkanlığına lamıştı. .. . . . . kardinal vardır. Bunlar Vatikanın 
caret hayatına atılmış hovarda mü· Yassı V<! kulakları "'arı'-·a kadar makbuz mukabilinde vermeleri. Fernando Türk dcnızcılcrmın gel- ··k k ..1 1 d .1 d 1 J J d·-· . .. .. d ~ u ·se • uuvar az:ı arasın a çı e o. 
tekaidi adamlardı. kapayanlara da : ·..._· -----------:";;...5_9_5_7.;.;...." ıgını gorunce şaşır ı.. durmaktan usanmış papaslardır. Ar-

Çalıştıkları yerde, ticaret yaptık- -Tablakar! ."1fl/J DİŞÇİ FKaçamaddı. d şipeldc güzel kadınları ve nefis şa-
ları semtlerde, eski şöhretlerinin Derlerdi. (Deva.mı var) , '"" ernan ° yagmur an kaçarken, rapları görünce, rahntlarmı bozup 
rüzgiırile. kendilerini saydırmanın l=============ıı Hacer Nuri Erg·un doluya tutulmuştu. bir yeı·e gitmezler. 
yolunu bulmuşlardı. İhtiyarlıkları- AEkeri fabrikalar Murnt Reis, Fenundoyu yakalat- * 
na r ,::rrnen, muhiti onlardan korkar- llAnlar1 tı.. O gün oglcden sonra (Feluce) sa-
clı. icabında kavgacıları ayırırlar, hutnlarını kabul eder. Gemisine getirtti. hiline ikı gemi yanaşmıştı. Bunlar 
kanlı bı\iaklı düşmanları barıştırır- Kınkkak·de yaptırılacak inşaat. t · O şimdi, kaç gündür peşinde koş-

stanbul : Ankara caddesi k b 1 İstanbuldan nelivorlardı. Geminin ]ar, racon keserler, söz clinlemiyen- Keşif bedeli (34499) lira (35) ku - tuğu hasmı ile karşı ·arşıya u u - b J 

Vilayet karşısı Hatman lcrin ağızlarına birer tokat atıverir- ruş olan yukarıda ynzılı inşaat as- nuyordu. kaptanı Doğan Reis, Kaptan Paşa -

i
mişti: 

c Oğlum Murat! 

1 
cUnm yıllardanberi Cezayir 1-ı~ 

yılarında bekçilik ettiğini biliyort 
Padi§ah seni donanmamızın ba.şırıdıJ 
görmek istiyor. Avlonya saJıilleri~ 
gidecek otuz parçadan donanınan11" 
kaptanlığına tayin edildiniz. Tan11• 

dan muvaf faJ...--ıyct dilerim.> ~ 

Murat Reis, formanı üç kere öptlP 
d c;\a' 

başına koyduktan sonra arka a> 
rına meseleyi anlattı. 

BU.tün gemiciler sevinçle: 
- Hep birlikte gideceğiz .. 
Diye bağrışıyorlardı. 
Rüstem bu sırada, yurd a~ı·•ıil 

her sevgiye galebe çaldığını nefsı~· 
de hissediyordu. O dakikada ne Ji.1' 

zettasını, ne de Şeyh Saidin kıZ11l1 

gözü görmedi .. 
Donanma bir ay kadar A vlonyad; 

dolaştıktan sonra istanbula döne<:Crf 
ve Rüstem bu suretle, yıllardanbt 
görmediği ihtiyar anasile - mahalle' 
sindeki sevgili benli Ayşeye kavtl • 
şacaktı. 

O gün Murat Reis bütün şövalft' 
!eri esir alıp ambara attı. 

Cezayir korsanlan sevinç ve ndt 
içinde Fcluceden a,>Tılıyorlardı. 

le' di. keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü np. No. 37 ı Murat Reis, Fernandoyu sıkıştır- dan Murat Reise şu mektubu getir- - S O N -
...... ıtlAhlllllltUUtRUIH111111JllltulllHUttttHHIUIUQlllfHtflllllHltlllrtlltnunıı11111uınnneııııı11111nı111111mıı11111111ıı11ı••1..., Esnaf arasında sözleri çok geçerdL Satınalma Komisyonunca 8/10/1937 Ayvalı · Hukuk Hakimliğinden: mıya başladı : 

Dık ve ç vik adamlardı. Eskiden kal- cuma günü saat 15 te kapalı zarf ile 937/153 - Buraya niçin geldın, sinyor? 
ma bir itiyadla, hfılfı sol omuz inik, ihale edilecektir. Ay\·alığm Ismetpaşa mahallcsın • Fernandonun çeneleri açılmıyor-
sag omw: kalkık yürürler, afili afili Şartname (1) lira (73) kuruş mu - den Midillili Halil ogl u Tahir tara - du : 
konuşurlar, fısh"lye gibi tükrükleri- !kabilinde komisyondan \·erilir. Ta - fından Ayvalığın sebze pazarında 29 - Yolum buraya düştü .. yiyecek 
ni ta ıleriye püskürürlerdi. 1 liplcrin muvakkat teminat olan No. lu barakada kasap Filalı Ali oğ- alıp dönecektim. 

Feslerini, yine eski tertip eğri, kil§ 1 (2587) lira (46) kuruşu havi teklif lu Cemal aleyhine açtığı tahliye ve Dedi. Fakat, Şeyh Sait sahile inc-
üstüne kadar cgik giyerlerdi. Bu mektuplarını mezkflr günde saat 14 icaı bedelinden alacak davasının ce- rck Murat Reise şunları anlatmıştı: 
hülhnnbeylere, kabadayılara mah • de kadar Komisyona vermeleri ve ?'(?yan eden muhakemesinde müdde- - Bu üdarn bize Türk gemileri -
sus giyiş ta\TI idi. Bundan ba~kn, kendilerinin de 2490 numaralı kamı- ~ inlcyh muh kemeye gelmemiş ,.e nin battığından bahsederek, benden 
hafif yan arkaya doğru vaziyetler- nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı \'e- namına c;:ıkarılan gıyap kararının da yardım istedi. 
de giyı.lirdi. Ricalin, paşaların, mck- saikle muayyen gün ve saatte ko - ikametgjhının meçhul bulunması - Ne gıbi yardım? 
tupçu ve miıhürdarlarm giydikleri misyona müracaatları. (6225). hascbile tebliğ edilememiş olduğun- - Kendisini himaye etmemi.. Ya-
feslerın cin tarafında hasıl olan çu- Akçakoc~ Sulh Hukuk Hakimli- dan Hukuk usuli.ı muhakemeleri ka- ni bir daha buraya Türk korsanları 
kura (Yar tekmesi) derlerdi. Kopuk- ğinden: nununun 142 nci maddesine tevfi - gelecek olursa onlara yiyecek ver-
lar arasındaki adı da (Kuş yuvası) 937/143 Akçakocanın Doğancılar kan ittıhaz olunan gıyap kararının mcmek ve hiç bir yardımda bulun-
idi. köyünün Aşağı yiız mevkiindc do - ilanen tebliğine 13/9/937 tarihli mu- mamak. Bunu yaparsam, Venedik 
Kuş yuvalı feslerin püskülleri di- 1 ğusu iki yolun birleştiğı nokta, ba- hakeme cclsesınde karar verilmi • hük1imetinden yardım göreceğimi 

kili olmazdı. Böylelerine (Seyyar) tısı Hasan oğlu Mustafa tarlası, ku- ve dm·u~ması 6/10/937 tarihine mü- söyledi. 
denilir, ekseriya sol kulak ile sol şa- zeyi şose ve güneyi köyün eski yo - sadif çarşamb:ı gi.ınii saat H e hıra- l\Iurnt Reis, Fernandonun yüzüne 
kak araı;mda muhayyer bırakılırdı. lile çE:vrilmiş üç köşeli tarlanın na· 1k1lmışhr. Gıyap kararının birinci baktı : 
F~slcri kalıba vurdurmayıp öyle gi- mına tescilini mezkur köyden Ha - parçası tebliğ makamına kaim ol - - Sen de karın gibi. önüne geleni 
yenler de vardı. Bunlar da, arkasını san oğlu İsmail da\•a eylediğinden mak üz re mahkeme divanhanesine aldatmak mı istedin? 
kırarlar, !esin kalıpsızlığını belli et- bu yerde iddia edenlerin ilan tari - asılmış ve o s:ıalte Ayvalık Sulh Hu- Fernando : (Karın gibi..) sözünü 
Jll{'miye çalışırlnrdı. Buna da (Fab- hinden itibaren on beş gün içinde kuk mahkemesine gelmediği ve •a duyunca şac;ırdı : 
rika kalıbı) derlerdi. mahkememize muracaat eylemeleri bir ruhsatnamelı bir vekil gönder • - Siz karımı nereden tanıyorsu-

Pili.kü ün fes üzerinde en makbul ilan olunur. ~642h mek suretile kendisini temsil ettir- nuz ? .. 

şekli. tamamen ensenin ortasına dü· Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk mediği takdirde muhnkemcnin gıya- Diye sordu. 
~ni idi. Yana eğişlerle, öne doğru Mahkemesinden: hında bitirilecegi ilan olunur. (6422) Fernando, Maryananın Türk de -
Ci:> ilenlerin a)Tı ayrı manaları var- istanbuida Aşırefendi caddesinde İstanbul Aslıye Birinci Hukuk nizcilerinin eline düştüğünü bilmi-
dı. İbiğin ucu ensenin ortasına mü- 46 numarada Trakya mağazası sahi- Mahkemesinden: yordu. 
teveccih olduğu halde püskülün ter- bi Benezra, Fintz ve Eskinazi taraf- Galabda Kuledıbi Boodhanda o- Murat. elile gemicilerden birine 
ı;ine dönerek fes tablası üz~rinden larından Ziraat Bankası Galata şu- turan H lskiya Abolnfyanın elye\•m işarc~ verdi .. biraz sonra Maryanayı 
ön tarafa püskürme duruşu da, ah- besi tarafından kendilerine keşide hali tasfıvcde bulunan Gelibolud.:ı güverteye getirdiler. 
laki lfıübaliliğc delalet ederdi. edilmiş 3/6/fl37 tarih ve 10834 sayıh dc:;ğirmencılik Ti.irk limited §irketi Fcrnando, karısını Türklerin elin-
Kabndayı, kopuk, hovarda alayı, 1278 lira 78 kuruşluk çekin ziyaa uğ- imzasını havi kendı emrine veril _ de görünce hayretinden az kaldı kü

fesi alın tarafından kırarak üzerin- raması hasebile iptaline karar itası miş 30 Mayıs 934 tarihli üç ay vadeli çük dilini yutacaktı. 
den püskülü sarkıtıp giyerlerdi ve talep ve dava edilmiş olmasına bi _ iki bin lirayı havi senedi zayi eyle- Maryann, Murat Reisin avakları-

Muhammen bedeli llk tem!!!!!!. 
Şehir tiyatrnsunca çıkarılacak Türk tiyatro 
mecmuasının kabına konulacak i'an ve reklam 
Şehir tiyatrosu büfe ve gardrobun kiraya 
verilmesi (yedi aylığı) 
Şehir tiyatrosu için bastırılacak Türk tiyatrosu 

294 

600 

22,0~ 

45 

mecmuası (açık eksiltme) 826 61,95 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı artırma ve ek• 

siltmeye konulmu~tur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde göriilebil~f. 
istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz ve1a mektubıle 
beraber 29.9.937 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (6199) 

* ... * 
Yeni Adliye rnrnyıoın inşası için umumi menfaatlar namına Oiva7: 

yolu caddesinde kain 43, 45, 37, 39, 41, 33, 35, 21, 23, 25, 13, ıs. : 
9 ve Sultaoabmct parkı sokağında 1, 3ı 5, 7, 11, 15 kapı No. Iu eııt. 
lakın istimlaki kararlaştırılarak bu husustaki istimlak haritası ile cet 
velinin biri Firuzağa camii duvarımı, diğeri de Eminönü Kaymaka~ 
ve Belediye Şubesi Müdürlüğü kapısına sekizer gün müddetle talı 
edilmiştir. Emlak sahiplerine ilanen bildirilir. ~ 

11 HARiCi ASKERiKİT°AATI ILANLARD 
- ' Aınasyadaki eratın ihtiyacı için salıı! 1 saatinden bir saat evvel komisY0ıı 

alınması icabcden 68 bin kilo sığır- \ kt 1 b" .. at et· 
t. 254 b" k·ı .. k me up a veya ızzat muraca e ı ve ın ı o un muna asaya 

konmuc;tur. Taliplerin ihale gün ve miş bulunmaları. c403> c6148> 

Erzakın Kilo ?vluv. Teminat ihale günü saati Münakasantn TAhmln bedel 
ismi 

Sığır eti 680VO 1020 liri\ 
Un 251000 2381 ~ 

1f.. 

16 
10 

cinsi 

Kapalı zarf 

• • 
1360(, 
31750 

,.../ 

fi 

bu onlar mahsus bir alametti. naen yapılan tetkikat netie<?sinde diğindcn bahsile iptali talebinde bu- na atıldı : 
Fesin bir de (Uçarı biçım) deni- senedin bedelinin tediye edilmeme- lunduğımdan tıcaret kanununun - Koc.::ınu bana bağışlayınız! İzmırd' hava kıtaatının 198 bin 

leni vardı. Bunda, ies, üç dört yar si hususunun ihtarı suretile 45 gün 658 inci maddesi mucıbince mezkur Fernando da yere diz çökerek yal- kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu- 1 
Kor birliklerinin Malkaradaid 1'1: 

taatına ait pavyonlardan arazi ırıC', 
ilinden d.:ılayı husule gelen kısıJ'l1~ 
1 bodrum katı ilave edilen pavyoJl 4 

tekmesilc bozuk düzen dururdu. Ü- .zarfında mahkemeye ibraz edilmedi- senedin kimin yedinde ise kırk beş \•arıyordu : lile ınunakasaya konmuştur. İhalesi 
7erinde de kir, pas, yırtık, leke, ya- ği takdirde iptaline karar verilece- gün 1.arfında mahkemeye ibrazı Jü- - Vencdikte biı çocuğumuz \·ar .. j16/10/937 perşembe> günü saat 16 hu
rıık. yağ, çamur, delik bulunmast ği birer hafta fasıla ile üç defa res- zumu ve ıbraz edılmediği takdirde bizi biribirimizden ayırmayın! Cü- çukta 1zınirdc Kışlada Müstahkem 
iarttı. mi ve gllyriresmi gazetelerle ilanen mczkCır müddetin hitabında sene - nahtır .. ben Papanın düşmanı bir a- mevki satınalmn komisyonunda ya-

Kulak üstünden, fesin kenarına tebligat yapılmasına mahkemece ka- din iptalin knrar verileceği ilan O· damım. Pnoa, Türk dü~manıdır. , prlacaktır . Tahmin edilen mecmu 
41oğru kıvrılmış feslere de (Kabart- rnr verilmiş olduğu ilan olunur. (l4l) lunur. (lı4Z) _ Ya sen?.. ltutarı 21780 liradır. Teminatı mu -
I!::'"~-~-~-~~"!"'-~-~~~~~=-~~""""":~~~~~~~~~-~~=-~~~~~~~~~'=~==~=~~~=~~~~=- vakkate nkçe~i 1633 lira 50 kuruştur. 

No: 
25 

fa. 

Perlon, S:nter'in ta gözlerinin i- 1 yordu. Acaba kcndisile alay ını edi
çine baktı, Ani bir hareketle bileği- !yorlardı? Bu telefon, onu, buradan 
ni kurtardı ve: uzaklaştırmak · · · t t" d·ı · 

- Azizim, dedi, bu sana ait bir . . ' ıçın mı er ıp e ı mış 
l d - 1 ıdı? Onları b~başa bırakıp gitmeli mcse e egı . . . . A • 

mı ıdı? Lakın, telefonda onu arayan Bu esnada Enkarnasyon içeri gir
di ve telefon çalmıya başladı. Gitti, 
telefonu açtı : 

- Bir dakika .. 
Diyerek Senteri çağırdı : 
- Sizi nnyorlar. 

Senter uclefonu aldı. Hiddetli hid
detli cAllo> diyerek görüşmiye baş
ladı. Bitince, döndü, bak~. G<!nç ka
dın Perlon'un kaışısında oturuyor
du. Perlon ise, yanındaki masanın 
üzerinde öuran bir tabaka ile oynu-

Vorobeyçik idi, muhakkak gelmesi 

lüzumunu bildirmişti. Her halde 
mühim bir şey vardı. 

Senter kararını verdi. Gidecekti. 

Enkarnasyon kalktı, onu teşyie ha
zırlandı. Lakin deliknnlı : 

- Rica ederim, rahatsız olmayı
nız. Esasen kafi derecede rahatsız
lık \"erdim .. 

Dedi ve bu manidar sözler üzeri
ne derhal fırlayıp gitti. 

Senter polıs müfeltic:ini randenı 
vermiş ..>ldur.u kahvede buldu. Vo -
robeyçık kendıne mahsus sinirlen
dırici nezaketle : 

- Affınızı temenni ederim, dedi, 
size ihtiyacım \'ardı. Evinize uğra

dım. Yoktunuz. Hizmetçiniz nerede 
bulabilecegimi söyledi. Ben de tele
fon ettim. 

- Peki amma ne var? Ne oluyor? 
Vorobeyçik kalkmıştı. Eli ile bir 

taksiye işaret etti ve : 

- Nehirde, dedi, bir ceset buldu
lar. Tamamen çıplak, kafası, bir ge
minin pcrvanesilc parçalanmış bir 
ceset. Yalnız göğsünde dövmeler 
varmış. Belki dostunuz Gerniko'dur. 

Senter cevap vermedi. Bu hava
dis onda garip ve biribirine zıt hisle!" 
uyandırıyordu. Bir taraftan merha
met, korku, tıksinti ve bir taraftan 
da sevinç duyuyordu. Nihayet Ger
nikonun ölümüne dair bir malıima-

ta sahipti. Enkarnasyon serbest o -
lacaktı ve Senter ona kalbini açabi
lecekti. 

Otomobile bindiler, morga yollan
dılar. 

Senler bu yere ilk defa olarak gi
riyordu. Sıraların üzerinde beyaz 
çarşaflarla örtülü cesetler arasın -
dan yürü)crek birinin yanında dur
dular. 

Vorobeyçik: 
- İşte bu olsa gerek .. 

1 
Diye çarşafı kaldırdı. Senter baktı. 

Cesedin karnı şişmişti. Kafası pa -
lramparça olmuştu. Bir şey görmek 
kabil değildi. Senter : 

- Müthiş ... 

Diye mırıldandı ve gözlerini ce -
sedin göğsüne çevirdi, ve · titredi. 
Zira, cesedin göğsünde, Gernikonun 
göğsli.ndc olan işaretler bulunuyor
du. Fakat Senter, biraz daha yana 

baktı ve Gerniko'nun geldiği akşam, 
göğsündeki işaretleri gösterirken, 
gömleğinin arasından görülen ve 
Enkarnnsyonun görmemesi için en
dişe ettifil diğer dovmeyi de görmek 
istiyordu. Hakikaten o da vardı, ve 
Sentcr şunları okudu: 
Hayntım Frida! 

Artık şüpheye mahal yoktu. Sen
ter, polis müfettişine döndü ,.e : 

- Odur. dedi, Gerniko ! 
( Det:am ı var) 

Şartnamesi her gün komisyondu gö
l rülebilir. İstekliler Ticaret Odnsın· 
da kayıtlı old'uklarına dair vesika 
gö!>termck mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye i5tirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vcsi
kalnrile teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. c452> c6429> 

* Diyarılıekirde kolordu ve tayyare 
alayı eratının ihtiyacı için kapalı 

zarf usulile üç yüz bin kilo fabrika 
unu satın alınacaktır. 15/10/937 cu-

ma günü saat 11 de ihalesi yapıla
caktır. Muhammen bedeli otuz iki 
bin iki yüz elli lira olup muvakkat 

teminatı iki bin dört yüz on dokuz 
liradır. Şartnamesini görmek iste -
yenler bir lira 62 kuruş bedel mu -
kabilinde Kolordu levazımından a
labilirler. İsteklilerin mezkur gün 
\'e saalten bir saat evveline kadar 
teminat makbuzu, ticaret vesikaları 
ve teklif mektuplarını Kolordu sa
tınalına komisyonuna vermiş bulun
maları .:45:h c64:m. 

1 

inşaat yapılacaktır. İlk pey ~~-
75 lira olup f nni şartna~esinı ~c 

imek isteyenler her gün Istanb~I -O' 

l vazım amirliği satınalma korn~ır nunda ve Çorluda Kor satmalırı11 • , 

misyonunda müracaatla görebil~.t .. ~ 
. gtı" ler. !halesi 6/10/937 çarşamba t1fl 

saat 16 dadır. İsteklilerin kanıı1~ .... 
2 ve 3 iincü maddelerindeki bel 1;e 
lerle birlikte mezklır gün ve sıııı ti' 

• ".0 11 Çorluda Kor satınalm'.1 komıs,, ?.6 
na müracnatleri. c449. ~ 

JJıı"ıJ İstanbul Asliye 3 üncü 
mahkemesinden : ııı 

:&-yoğlunda Faikpaşada B N°dıııı 
hanede mukim Marika tarafı!I d' 
Büyükad'.l Bahçıvan sokak 14 I"l~tıi' 
mukim Andon veledi Kozma a!e'ııll 
ne 36/1419 No. lu dosya ile 8?1 İ' 
gaiplik davasında müddcialeYlı~ilt 
knınctgfıhı meçhul olması hıı~di~ 
dava arzuhali ilanen tebliğ cd~11ı:· 
halde müracaat etmemiş ve J111l~. 
me gününün ilanına rağmen de ııııJ: 
kemeye gelmemiş olduğundan .-ıı~ 
kında gıyap kararı ittihazile ~~1'İııe 
maron 11/10/937 saat 14 e tıı 1 

karaı· verilmiştir. . o'lf"'' 
Muma•Ieyh Andan veledi J{ }lJct'' 

nın mezkur gün ve saatte ına rıııı'ı 
k"U ıcıı meye gelmesi veya bir ve ı r;>"' 

göndermesi ve aksi takdirde Jı.1 119• 
hında muhakemeye devam 0

1111~ 
cağı tebliğ makamına kaiın ° 
iizerc ilan ohınur. 

' 

t 

{ 
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arbarosta toplanan harp 
meclisi neye karar verdi ? 

Benim gördüğüm Amerika 
· Yazan Meşhur Boksör: Tommy Farr 

Rauf kaptan ittihatcı gurubu sayılan arkadaş· 
larile beraber harp meclisinde ·. 

Ana filotilla komodoruna neler sögligordu? 

Müstakil torpifo, filofillasının vazife ve 
mesuliyeti harp 

nıeclisinde nasıl tesbit edilmişti? .. 

Bir boksör için Amerika, cJack 
Dempseyı in memleketi demekti•· 

Çünkü bir boksörü Amerikanın ne 
semayı tırpanlayan binaları, ne de o 
mükemmel sineması alakadar eder. 

Amerika, en meşhur dünya şampi· 
yonlarının vatanıdır. Amerikaya ge· 
len bir sıyaset adamını Reisicümhur 
Roose,·elt (Beyaz Saray) da kabul 
eder. 

Amerikaya gelen bir boks ~ampi· 
yonunu ise Jack Dcmpscy, lokanta • 
sın da kabul eder. 
cAMERİKADA BOKS 

İNGİLTEREDE BOKS• 
Bir Amerikan antrenman salonile 

bir İngiliz antrenman salonu arasın· 
daki fark nedir? Amerikada herkes 
fikrini bağırarak söyler, bahse girer, 

k [Bugıiıı de Basra sücarisi Cemil 
nııtcıııttı beyanat ve ifşaatı devam. 

~'Yor, Bugünkü beyanatında Cem.il 
Jltaıı, .ııı mühim bir hadiseyi, lıarp 

ille ı· · 

zarar verir, yani salon bir nevi bor- ıTommy Ferr ve .Joe Louis maçı başlamedan biraz ev ve 
sadır. 

c t&tııi, onun kararlarını ve orada 
9•~erı münaka§aları haber veriyor.) 

- Naraya donüşümüzün gecesi 
~at 8 de Amiral gemisi Barbaros -
~n davet edildik. Bütün süvariler, 
t nııraı Ramizin riyaset ettiği bir 

d
0Plaııtıya çağırılmıştık. İstanbul
<n 

eınır gelmiş ve : 
- Harp .. harp! .. 
l:liye sabırsızlananlar ıçın artık 

>.kdenize açılmak vakti gelmişti. 
'l' 1'1üzakereye başlandı. İttihad ve 
ırıerakkiye mensup bulunan ve dai-

h a bera~r hareket ederek bir blok ar v ınde c·alışan Vasıf, Remzi, Rauf 
e Baındi Beyler Akdenize açılma 
Çın. ısrar ediyorlardı. Materyal, di
ırıPlın ve harp kabiliyeti noksanı hiç 
t ~\'zubahs olmuvordu. Ana filoti115. 
~llıınodoru Hakkı Bey Ramizden 

Usaade alarak şunları söyledi : 

1 ·l Arkadaşlar, böyle bir karar cef
ıı:;alenı röylenen sözlerle tatbik sa· 
tQ· ına geçemez. Donanma harp için 
g ı dcnıze açılmak istiyor? Yoksa, 
~&!eriş için mı? Eğer harp için ise, 
, •t~ryaJ, disiplin ve harp talim ve 
~ tbıyc bakımından noksnn olan do
ısanrna bu işe atılamaz. Gösteriş için 
b~ anı bir karşııaçnanın doğuraca
ıJtı lı:an]ı felaketi size hatırlatmakla 
it ıfa ederim. Bu işi kat'i bir müna
~:~ il~ halledelim. Zira i~, İttihad 
~. ~:akki ve yahut şu \"e bu parti
ltı n ışı değil, bir büyük memleket 
ıe;s~ıesidir. IIavuzlanmaıruş gemi
'tı · bozuk materyal \'e nihayet ace-

1 Hrat ile bu iş başarılamaz .. 
llc~ö!t kişilık blok hemen işi alaya 
lsıı~u. liakkı Beyle herkesin içinde 
tıSj ~aya başladılar. Barbaros süva
htd eınzi kaptan da ~unları söylü • 

U: 

eı;;:- ~akkı Bey, İngiliz donanması 
ba,ı bır donanma mı istiyorlar aca
ııu;· ~l!c·r bu donanma vazife göre· 
buııl!cek halde ise ve Hakkı Bey de 

il bT \;.d ı ıyorlarsa bu harp arifesine 
IUıı ar neden lX:klediler de harp sözü 
4r ~ca lnahzurlar dermeyan ediyor-.. 

l\•ın . 
l!alrıd_zı Bey sözünü bitirmeden 

Basra süvarisi Cemli l<optanın hususr resim ko
lekslyonundan: / 1 ·Rauf kaplan, 2- Gayrtll Vutaniye suvariei 
Vaıfi, 3 • Muavınel ıurJarisi Rıza, 4 • Yarlıifar ıavarisi Nezir, 5 • Bcı .. 
ra ıuvariıi Camii, 6. Samsun suvari•İ Şükri1, 7 • Muavenet ba~ 

Çarkçısı Nuri J 

!aştıktan sonra müstakil filotillanın 
yanında demirleyecek. 

C - Müstakil filotilla ile kruva 

zör fırkası bu manevrayı yaparken 

ana donanma Boğazdan çıkacak. 

nın şimalindeki Selo burnuna doğ

ru yol almıya başladık. 

Biz donanmadan biraz açılınca 

top sesleri gelmiye başladı. Demek 

donanma muharebeye tutuşmuştu. 

Sabahleyin şafakla beraber bu Biz de şimdi akşamki mecliste ka -

mukarreratın tatbikine başlandı. Biz, rarlaştırılan ve müstakil filotillunın 

1 manevramızı ikmal ederken Seddül-

lbahir önlerine geldiğimiz zaman 

düşman donanmasını dört hat üze· 
'rine mürettep prova hattında İmroz 
cenubunda seyretmekte olduğunu 

gördük, Rauf B~y hemen hattan çık-

tesisine ana sebep olan muharebe 

arasında Averofa sokulup torpido 

1 
atmak hedefini istihsal etmek için 
hücuma başladık. 

Derhal kommodorumuzun emrile 

Kepez önünde 16 kerte rnta tebdil 

İngiltercde ise antrenman çok gizli 
bir şekilde yapılır. 

Amerikada insan bir haftada, İn· 
gilteredc bir senede öğreneceğini öğ
renir. İhtiyar bir antrenör bana ra
kibimin kolunu nasıl sakat edebile
ceğimi gösterdi. Ben ise ona, Jiu
Jitsu yapmağa değıl, boks yapmıya 
geldiğimi söyledim. 

İngiliz boksör !eri kulaklarının 
yumruk yiyerek şekillerini bozmak 
istemezler. Fakat Amerıkalılar daha 
ilk maçta kulaklarını .karnabahara• 
döndürürler. 

İngiliz meneccrleri az hesaplıdır· 
!ar. Boksörlerini hiç terketmeyip, ge
ce gündüz maçtan b_ahseder!er. Hal
buki Amerikan menccerleri, çok he
saplıdır. Boksörlerini az görür, maç
tan az bahsederler. Amerikan bok -
sörlerini, Avrupalılardan ancak iki 
ki~i tanır: l\Iax Schmeling, Marcel 
Thill. 

Uzaktan Amerikan bol\llörlerinin 
namları çek tehlikelidir. Yakından 

ise onlar çok sempatiktirler. Joe 
Louis'i Amerikada çok az görmüş • 
tüm. 
Amerikanın boks başvekili Jack 

Dempsey ise en nüfuzlu şahsiyetler
den biri de Mike Jacobs'dır. 

Joe Louis Amerikanın bütün bok· 
sörleri arasında en mahcubudur. 

. ettik, ve tam yolla aradan geçip A· Tommy Longhran'Ja onun arasında tı, vaziyeti bizzat Amiral Ramıze 

haber vermiye koştu. Bu sırada Ya-
digarı Milletin tarbinlerinden birisi 

bozulduğundan, Yadigar, Kumkale 

önünde kaldı. Rauf Bey Muavenete 
geçerek donanmanın yolunu tuttu. 

Giderken de, bana yine megafonla: 

verofa atmak üzere torpidc:arımızı olunca insan kendini iki tane din a
hazırladık. damı arasında sanı ·or: Siyah bir mis-
Düşman donanmasından Hidra, yoner ve bir Anglikan papazı. ........................................................ 

Dans merakhlarına 
müjde 

Spedya, Psara gemilerile torpido 

filotifüısı İmrozun yakınında dura-

1 rak ateş ediyor, Averof, kıçını Mu· 
arız'a dönmüş ve Turgutla Barbaro· 

- Cemil; Ta5ozu al, Kumkale Ö· sun ateşi altında kalmış, müşkül da-
nünde beni bekle!.. 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 
renmek isterseniz ve ucuz blr fiat 
ile vakit kaybe: neden dans pro • 
frsörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Emrini verdi. Rauf Bey donanma 

ile birlikteydi. Biz de donanmaya il

tihak ettik. Ve 20 mil sür'atle prova 
hattında harekete geçtik, Anafarta-

kikalar geçiriyor; Averofun yanıba· 
sında beş bacalı kruvazörlerdcn iki

si bulunuyor, bunlar da ateşe iştirak 
ediyorlardı. 

(Devamı var) 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 3lı. 
ıı· ·\ııci kat. 

IMfUUtlllKMlt ........ IMllUMMlllllllllllllllllllllllllllHllUllllHMHıHKWHMlllMl-.ı"IMM-lfttllllllll!I llllHitlllll!llıllllUllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllUllllllllUUIUUlllltllnllllllllllllllllllllltlllH 

---~Aile reislerine müjde!---, 
...._ 

1 B(y at.Jmı,lı : 
bır Memleket meseleleri yüksek 
~llt~ct':lı-.t.lc başarılması icap eden 
ltt,~r, Olümden korkanlar gemi 
"1t arına deı;il, e\·lerindcki )'Umu
~"~atakJarınn dönebilirler. Biz ı 
~at· P old.ığ;ımuz ırkın şeref ve şc-

ın k 

COCUK DUYGUSU , 
Haftalık Çocuk Gazetesi 

ııı' orumıya mecburuz. Nok -
~lliııı, ateryal, az talim ve terbiye, 
\sılt bu milli ve ırki havassımızı 

eıne-l\%f •. 
1\ bahs·~~y de söze karışarak, şeca. 
~ı. 1 uzerinde bir konferans ver-

llakk 
lı~da b ı Bey bu sciz hücumu karşı
t. •tı.si UtıaJdı ve bekledi. Yalnız harp 

, \' dağıldıktan sonra : 

24 -ı 1 - Birinciteşrin -
Sayfa Cuma günü çıkıyor _, ______________________ .....;;,_ _______ __ 

Her yerde 
5 Kuruş 

En güzel romanlar - zengin müsabakalar - dört 
modelleri - çocuk ansiklopedisi - çocuk 

renkli resim 
anketleri 

c harfi 
şans 

lngiliz klüplerine 
getiriyormuş ? 

Şimdiye kadar klüplcrin bir ta • 
kını eşyasının şans getirdiğim 

duymuştuk.. Hatta klüplerden bir 
tanesinin şans getireni de küçük bir 
çocukmu-;. Bu 2-3 yaşındaki küçük 
cocuı>u futbolcü kıyafetinde giy • 

ı 
Andreolo (Bologne) ta• 

kımında oynadı 
Bu pazar İtalya kupasında, Bey • 

nelınilel Paris Sergisi şampiyonu Bo. 

• b 

diriyorlar ve ilk vuruşu ona yap • 
tırıyorlarmış. Bu da -gene kendi id
dialarına göre- onlara şans getiriyor· 
muş. 

Fakat şimdiye kadar bir harfin 
şans getirdiğini duymamıştık. Son 
gelen Fransız spor gazeteleri şu ha
vadisi veriyorlar: 

Londra - Pazartesi günü oynanan 
İngiliz lik maçları neticesinde, 4 seri
den üçünün başında gelen klübün is
mi cC• harfile başlıyor. I inci seride: 
.Preston North• ı yenen Charlton 
Athletic başta, II nci seride; başta 
cStackport. u yenen Coventry• takı
mı ve nihayet 3 üncü seride de: Car
dif! başta geliyor. 

İşte pazartesi günkü maçların ne· 
ticesi: 
SERİ: I. 
Charlton: 1 - Preston Northend 

West Brounvich: 3, Middlesbrough:l 
SERİ: 11. 
Burulcy: 2 - Sheffield: O. 
Manchester U.: 2 - Bury: 1. 
Coventry C. 1 - Stockfort: O. 
Bradford: 1 - Swansca: O. 
West Haw U. 5 - Chesterfield: O. 
SERİ: III. 
Cardif: 4 - Northampton: 1. 
Millwall: 2 - Exter: 1. 
Walis all: 3 - Newport: 1. 

Fransada hakemlik 
Hakemler disiplin komitesi ve 

klüp idarecileri sert oynıyan oyun -
culara karşı çok sıkı davranacaklar. 

Sert oyunun oynanıp veya oynan· 
maması münakaşa edildiği şu sıra • 
!arda, hakemler disiplin komitesi v~ 
idarecileri toplanmışlar. Sert, oyu -
nun futbol sahalarından kaldırılması 
için çareler aramışlar ve bunun tat
bikını da azami haklar vererek, ha
kemlere bırakmı~lardır. 

logne takımı Napoli takımını yen ~ 
miştir. 

Bolonya takı'l1ında meşhur Uru
guay oyuncusu. Andı·eolo da oyna -
mıştır. 

Orsl Ohr Fransız tabiiye 
tine mi giriyor? 

Racing Clüb de Strasbourg'ta ay· 
nıyan me•hur futbolculardan O si 
Ohr'un Fransız tabiiyetinee gireceği 
söyleniyl)r. 

Yeni rekorlar 
Son seneler zarfında, gece yapı!.-ın 

atletizm müsabakalarında bir takım 
rekorlar kırıldı. En mühimmi ıı.q 

metre manialıyı 13 saniye 7/10 dı 
koşan Yowus'unkidir. 

Stockholmda, 1912 olimpiyatları 

yapılan stadda A. C. K. Vrown 400 
metreyi 47 saniye 2/10 da koştu. Bun 
dan evvelki rekor 47 7/10 la Ameri
kalı Mallott'da idı. 

Salminen 10,000 metreyi 30 daki
ka, :n saniye, 4/10 da koşarak Leh· 
tinen'in 30 d. 38. 5/10 Iuk rekorunu 
kırdı. 

Bergh ciridi 68 m. 32 ye atlı. Bun
ları gördükten sonra insan kendi 
kendine soruyor. Acaba gecelcy'.!! 

daha iyi mi koşuluyor?. 
Meşhur İspanyol oyuncusu Regu· 

eiro'dan sonra Barcelona şehrinin 

Deportrva Espanol klübünün meş
hur oyuncularından Parell<l'nın da 
Parisin Racing klübüne girdiği söy
leniyor. 1 

Boks 
İngiltere boks horoz siklet şampi

yonu Yhonny King, Canchester'de 
S. Robinson'u yenmiştir. 

• İspanya şampiyonu Govzales Bel-
çikalı Ganoloos'u 10 uncu ravntt~ 

ikinci defa olmak üzere nakavt et -
miştir. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
'--~~~ 1 - Şartname ve resmi mucibince 1000 adet Platform plzarlıkla 
yaptırılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 7380 lira ve muvakkat temiMt 553,50 liradır. 
111 - Pazarlık, 8-10·937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ılilı!,rı .alık. donanma felakete sü -
1"'1. dıYnr. Allah yardımcımız ol -

"tni tı. 

).ıo ll>ıl E:CListN KARARLARI 
c ,st 

1 ...._ •<' §'1 kararlar alındı : 

lıı;,c•ltı?onanma yarın Akdcn.ze a
Q 1\ -... ~· Ilunun için : 

Memleketimizde ilk defa çıkacak bu mükemmel Ço- 1 
cuk gaz;tesini her aile çocuğuna emniyetle okutabilir 1 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
v - isteklilerin pnarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. '1M." n6379,, 

Emlak ve Eytam 
Esas No. Yeri 

Bankasından : 
No. su Nev'i 

Depozitosu 
T.L. 

11.ıı<ıda aaı 6 da müstakil filotilla, 
1, c•k, ı: çıkacak, Eneze doğru gi
~ d14ın rozun arkasından dolaşa-

da iin_anı keşfettikten sonra Boz· 
il une gcı k 

ııı, , !.;: .ece . 
ıı tit, S l"\ıvazör fırkası saat 7 de 
l ~l'rıiq 1· atvct, Nümunei Hamiyet, 
ı~ Yo G 

ı,. • lar ayreti Vataniye ve cbey-
~~, oı. dan mürekkep idi) ikinci 

., •t "" il ~\ çıkacak, Be,ike limanına 
'edecek, Bozcaadayı do -

- "1 
iSTİKLAL LİSESi direktörlüğünden: 

ı - llk,Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydına davam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıdları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak 

müracaat kabul edilmiyecektir. 

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

. . ' ·-:-~· ... ~:~.... . . 

660 

663 

lstanbul, Yeşilköy, 
raniye eski 
Dördüncü yeni 
kardeşler sokağı 

lstanbul, Bakırköy 

Um-

dört 

ma• 
hailesi Avniye sokaftı. 

25 Ev 120, -

5 Ev 300, -

Yerleri yukarda yazılı gayrimenkuller açık arttırma ıuretile ve se!dz 

taksitle satılacaktır. Birinci taksit peşin, geri kalanı faizsiz olarak 

yedi senede ve yedi müsavi taksitte ödenecektir. , 

ihale 7-10.937 Perşembe günü saat ondadır. isteklilerin bildirilen 

gün ve saatte depozito parasile birlikte şubemize gelmeleri. 
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HASAN 

Kadın ve erkek 
için yağsız renkli 
ve beyaz adraga
na ve yağlı ve li-
kid nevileri. • 

"'?:., ~ ,, .,. . 't"'-:.:. 

Saçlarda yumu- ~lj\\i--11· 
şaklık ve parlak- · 
lık ve düzgünlük ~ 
temin ~der. · Ka-

• • • vanoz ve şışe ıçın-
de küçük 35, bü
yük 50 kuruş ··-----------

Şehrimizin en yüksek artistlerinin iştirakile 

Caz ve Eğlenceler 
Konser saat 21 de başhyacakt1r. Duhuliye ser· 1 bestt1r. i<onsumasyon meşrubat 45 l<uru,hır 

Türkiyedeki Hatayhlara iian 

Dahiliye Vekaletinden: 
Sancak arazisi d ahilinde doğmuş olanlarla, babala rı Sancak arazis i 

dahilinde doğmuş olup ta, Sancak Statüsünün ıneriyete girece~i 29 

Teşrinisani 1937 tarihinde 2 1 den aşağı yaşda bulunan k imseler, Bu 

Statünün 12 inci maddesi ahkamı mucibince, Sancak vatandaşlığını 

iktisap edebileceklerdir. 

Bu şartları haiz olanlardan sancak vatandaşlığını iktisap et ı ek 

1 steyenlerin 29 Teşrinsani 1937 de;ı itibaren sancağa gidebilecek eti 
\\An olunur. "3486,, "63:::!9,, 

ODOKININ 

HASAN 
ile saçlarınm kurtarınız. 

Odöklnln ile saçları• 

nızdakl kepekler zail 
olur. Mikroplar öJUr. 
Saçlarınız uzar ve yu· 
mu9ar. 

HergUn sabah ve ak
şam yatarken ODÖ· 
KiNiN HASANLA ba· 
91nızı tarayınız. 

Hamamda her vakit 

başınızı Hasan saç 
sabunile yıkayınız. 

.,, 
iş a kası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kum ara sahipler ine 
senede kr.ıra ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşEde tarihleri: Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. • 

' 1 

Baş ağrısı 

ile geçer l 
Çektiği iztıraplar 
bu hakikati öğre-f.'1"'1§:':~~ 
ninceye kadar sii
süp gidecektir. 

NEVROZ İN 
Bütün ağrı, sızı 

ve sancıları 
dindirir. 

Baş ve diş a ğrıla. 
ri)e nezleye, üşüt
mekten mütevel- · 
l\t izlırap1ara kar

şı bilhassa 
- müessirdir. 

icabında günde 3 k8şe a~ 

Devlet Demiryolları 9 ncu işletme 
Direktörlüğünden : 

Muhammen bedeli 1300 lira olan S ton renkli üstüpü açık eksiltıne 
usuliyle 7.10 .. 937 Perşembe günü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu işlet• 
me rnübayaa Komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 97,5 lira muvakkat teminatı ve kanuoııft 
tayin ettiği vesikaları beraber alarak aynı güıı ve saatte işletme bina• 
s!n<la\<:i komisyon Reisliğine gelmeleri lazımdır. 

j Şartnameler parasız olarak komisy~n Reisli~in~en verilm~ktedir. *6324, 

( TARAGA İSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulunduklar1 yeri terketmek arı:ll'" 

•unda olanlardar. Binaenaleyh 

SAÇLARINIZI iTAATE ALIŞTIRINI Z 
Bunun en ıvı çaresi 
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Fabrika fiatına satıhyor 
ı . 

ASRI MOBİL YA Mağaza.sı ~~~~1° 
İs tanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66 TeJ. 23407 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük 
ikramiye: 2 .O firad1r. 

Bundan başku: -40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000, 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 
Bilet alsn herkes 7-B. Teşrin-931 

günü akşamına kadar biletini de" 
ğiştirmiş bulunma hdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzer inde
JIL ki hakkı sakıt oBur. 

Sahip ve Baş l\fo1ıarriri: 
• Zührevi . \ 'C cild hastıılıkLm • / Etem tzzet BENiCE 

: . o"· ~ r "dtıril= ı Or. ayrı mer : Neşriyat ve Yazı lşleri ]ıfU 
: Öğleden sonrn Hcyoğlu ,\gacami ı / 1. S. ADAM ./ 
: k arşı sınaa I'~o. 313 'l'c.doıı: ı ı ~ 

lı 4'.:>5d5 9 - ---- ~acı>-. 
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• Basıldığı yer: Ebfizziya Mat .............. ~O••••+H 1------
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