
En son Telgraflan ve Haberleri veren aktam gazetesi 
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Gizli Harp Heyecclnı İçinde Bulunan Çin· Japon harbinde 
1• •1 d · I d ş·· h Ed·ı· Ne kadın, ne çocuk ngı tere -e, ita ya an up e 1 ıyor ne ihtiyar dinliyorlar 

A DENİZDE /İtalya ~u ~ekedenfaponların taarruzu, Çinlilerin 
temizlenmeliL mukabil taarruzile karşılaşıyor 

Gizli harbe karşı Fransız: 
ve İngilizlerin teması 

• • 
londrada 

• • 
Akdeniz 

lngiliz 
Filosunun 

Londra, S (Hususi) - Derli 
Telwaf gazetesi Akdenizdeki tah
telbahir tarruzlanndan bahse • 
derken ne lspanyoı cisilerinin, ne 
de lspanyol meşru hükumetinin 
bu taarruzları yapabilecek kabili· 
yette tahtelbahire sahip olmadık
larını yazıyor ve ilave ediyor: 

1talya 'learada olduğu gibi de
nizde de General Frankoya bu §e
kilde yardım etmek lekesinden 
kE;ndisini temizlemelidir. -

lngiliz misafirler 
Bu akşam veda ziyafet-

iki taraf 
Generalleri 
!\skeri 

tinde bulunacaklar 

Anavatan Şehrimizde bulunan İngiliz bah-
riyelileri bugün resmi hiç bir davet

--------------' te bulunmıyarak şehri gezecekler -

Meseleleri 
Konuştular 

G • ı - • ı dir. Bu gece Sümer palasta donanma 
emı erı e Kumandanı Tümamiral Şükrü Okan 

tarafından bir veda ziyafeti verile • 

Fronsı% Erlc4nıharl>lı• Reial 
General Gemelin 

londrada 
'!aihiz italya 

s'ul tutuluyo~. 
-adan daha 

·açık ve kat'i 
lisanla tekzip 

beklenmektedir 

Takviyesi 

~~deniz konferansı 1 O 
Olrıncı•t • d 1 Tor il aten meçhul gemtye lngmz k ru• 

eşrın e top anıyor vaz~ründen tahtelbahlr torpili atılırk.en 
Uıııuıni hey~~;, devam Çanakkaleden Akdenize çıkan 

l.ondra, 5 edi~or e· R • emı·s·ı ~lr İtıgH z ,!Hususı) - Akdenizde lf US 
l İngılı Purunun, ondan sonra 

tait~lb h z lharp gemisinin meçhul 
llha.ına ıt ~r tarafından hücuma 

ınd n d 
tan, huku g n umumi heye - Acele geriye döndü 
lına 'evk nı lı ac 1 kararlar ittiha - Akdenı"zde gizli korsanlık de -.\le~- etrnıştir. 

~nız f ·1 vam etmektedir. Bazan Franko •undan ı osunun ana vatan filo-
ın .. L 

11Yrılan g ·1 . . ba:.rrag~ını taşıdıg·ı görülen meçhul "~ltrerdfr emı erle takvıyescı 
lngiltere · denizaltı gemileri Karadenizde İs-

harbiye it ~e. gelen Fransız Erkanı- pE: nyol hükumetine yardım ya-
taya da\ ~:ısı . General Gamelin bu- pılmasının önüne geçmek için ge-
rali, lngil· edılmiştir. Fransız gene- milcrini çevirmekte devam edi • 
l:rJcinıh 12

. generallerile, bilhassa 
biye ~ arbıye Reisi Piril ıle Har _ yorlar. Dün de Taşkend adlı bir 

zından çıkmış ve az müddet son
ra geriye dönerek Çanakkalede de
mirlemistir. 

tir. 8u az~rı. M. Hoarı ziyaret etmiş- Sovyet ~apuru Çanakkale Boğa-
~Yetın 2'Y.aretıere Akdenizdeki va- d d 
)'oJcıu .. ~üzakere edildiğine şüphe Rusyada galeyan son. er.ece e .... 
biye ...:is ~kında İngıliz erkiınıhar- al h 

Taşke~t gemisinin Rusyadan al
dığı bir emir ürerine Boğazdan 
geri döndüğü de iddia edilmekte
ise de kendisinin Ege denizinde 
uzaktan bir denizaltı gemisi gör
düğü ve bunun üzerine derhal 
Boğaza döndüğü söylenmektedir. 

ti . "'= ı ıle li b. Londra, 6 (Hususi) _ Rus ge- halk faşızm ey ıne yer. yer .n~-
Si Ziyar t ar ıye Nazırı da Pa- . . . masının Sovyet mayişler yapmıya ve faşıstlerı ıt-
l.ondr e edecektir. mılerının batırıl . ham etmiye başlamışlardır. 

deJti ko a, 
5 

(Hususi) - Akdeniz - Rusyad'a uyandırdığı genış heye • Bütün Rus şehirlerinde miting· 
kın tjı;:nlıktan bahsederken hal· can ve galeyan devam etmekte • lere devam edilmekte ve halk, hü-
lljot: 

1 
Yalnız bir devlet dola- dir. Bilhassa bu hadiseler bir İtal- kCımetten Akdenizde korsanlığa 

~ltlya,.. yan gemisinin yaptığı Rus kap . • nihayet verilmesi için şiddetli 
11ııı .. ,&ıeteier d b tanlan tarafından ortaya atılınca tedbirler alınmasını istemektedir. ~eı oltı.y e u umumi kanaate 

~lcl laıeıe:rlar_ Meseli Nevs Kro- üzere bir hal şekli bulmak maksa • 
h hatrıdan ~k·açıktan açığa İtalyayı dile toplanması kararlaşt~an Ak: 
l''afilde ayni i~~~erniştir. Siyasi me- deniz konferansı için davetıye metnı 
'tl~-Sijtülınekted ·ıa daha kuvvetle ile- hazırlanmuıtır. 

q;deJt1 h ır. İtalyanın Akde • ·-·-. 
l'rıea• arp ge-nfl . _ Çağırılacak devletlerin listesi ta-
b· Uliyetfni 1 erı hucumunun l° 
lr liaanıa t ~a açık ve daha kat'i mamlandıktan sonra bu metin ıs-

A.l{n.ı:~ı 7 'P etrnesi be · ~1.e~d.s_ .ismi bulunacak devletlere der-
londra 6 Z KONFER · kilecektir. 

&arri tabİ· (Hususi) - e Paris kabineleri listeye 
ı vaııye~ nihay ~evletlerle konferansta ko-

nuşulacak mevzular hususunda ta
mamile mutabık kalmışlardır. 
Tereşşüh eden haberlere göre bu 

listeye İngiltere ve Fransadan baş
ka, İtalya, Almanya, Yupanistan, 
Tihkiye, Romanya, Yugoslavya, Mı-
sır, Sovyet Rusya, Bulgaristan ve 

Arnavutluk hükumetleri ithal edi -
lecektir. 

(Devamı Z inci sahifede) 

cektir. 
İngiliz gemileri 9 eyhllde limanı

mızdan hareketle Karadenize çıka
caklardır. 

Misafir amiral ile gemi kuman • 
danları dün Muhittin 'Ostündağla 
birlikte itfaiye merkezine gitmişler, 
itfaiyemiz tarafından yapılan mü • 
teaddit tecrübeleri ve idmanları sey
retmişler, itfaiye teJ}tilitını tetkik 

Tayyare Dombalerııe yaratanan ve aske r oımıyan 
çın halkından bir keçı ... 

Nankin, 5 (Hususi) - Bir buçuk 
aydanberi devam eden harp, yirmin-
ci asrın harpleri için bir .misaldir. 

eylemişlerdir. Tayyareler yüzünden muharebeler-
• de artık cephe kalmamıştır. Kadın, 

lngiliz kralının seyahati çoluk, ç~uk, ihtiyar dinleyen yok -

Londra 6 (A.A.) _Bazı gazeteler, tur. Bugune kadar bombardıman e

Şanghay şehrinin beynelmilel ol
ması zımnında devletlerin yaptık • 
ları teşebbüs suya düşmüş gibidir. 
J aponya durmadan şehri bombala • 
makta ve şimal istikametine asker 
çıkarmaktadır. 

Diğer taraf tan Pekin cenubunda 
tah~şüt -etmiş Çin 38 inci fırkasına 

Japonlar tarafından yeni büyük bir 
taarruz yapılmış; f a'kat bu taarruza 
Çinliler derhal mukabele etmişler. 
dir. 

ve Kraliçenin önümüzdeki ilk- dilen şehirlerde ölen askerlerin sa
baharda Belçikaya gideceklerini ve yısı hiç mesabesinde olduj u halde 
Kral ve Kraliçenin harice r esmen binlerce kadın, çocuk ve ihtiyar öl
ilk çıkışların ı teşkil edecek bulunan müş, yahut yaralanmıştır. 
bu ~eyahat esnafilnda Brük~ldeKr~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

::::~~~· misafiri olacakların• bil· Kuvveti ve hali birbirinden 
Almanyada müthiş 

tren kazası 
bir 

farksız iki taraf 
Dusseldorf, 6 (A.A.) - Neuss ci

varındaki Holzheim istasyonu ya • 
nında bir yolcu treni dün yoldan çık
mış ve 14 kişinin ölümüne ve 18 i 
vahim olmak üzeer bir çok kimse -
nin yaralanmasına sebep olmuştur. 
Kaza sebepleri hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

ispanyada hangi taraf galip gelirse, 
ötekinden farkh çıkmıyacakbr. 

'"" .... """ .. 11nı11111.,ı ııı ... ı ........ 1111..-........ .. ,,.,_ 

IY apışık kardeşle~ 

lspenyada harbedenıer l n naıı nı ve 1<1yaretı nı 
Qös tere n b ir resim (Yazısı ikincide) 

-.ttlllllN lll lllNlllHIHlllHlltlllll.lllllH tllllllfl l lllllllllllH H HllllllHHnlHl lllllllllllllllllllllHHllHlllHtltffMiltlllltillllHll lHlllll-

Hlnaıı yapışı K Kız 1<aroeşıer 

Paris Sergisine getirilen bu kız 
kardeşler, ~bur siyamlı kardeş
lerin aynidir. Hatırlardadır ki. Si
yamlıların biri ölmüş, ötekini ayır
mak için doktorlar ümitsiz bir ame
liyata girişmişler, fakat sağ kalanı 
kurtaramamışlardı. 

Şimdi sergide teşhir edilen Hintli 
kız kardeşler de iki tane, amma tek 
vücutlüdür. Biribirinin tıpkısıd ır. Za
ten hazım ve tenasül azalarından 
bazıları tektir. 28 yaşındadırlar. Hin
distanın bir köyünde doktorsuz, e
besiz doğmuşlardır. 

Bu iki kızdan biri yemek pişirme
sini, öteki örgü örmesini sevmekte -
dir. Birisinin harareti fırlarsa, öte
kininki de fırlayor. 

Zavallılar ... 

uıuııı. i1111ı. 

~1111~~1~ 
Sultan Hamidln glzll siyaseti 

!1 Eg/ulda başlıyor 
Osmanlı imparatorluğunun yakın 

tarihinin en şayanı dikkat hadise -
Zerinden bfri de Türk - Yunan mu-

1 harebe~idir. 

j Büyük tar\h muharrir ve münek-

kidi Ziya Şakir bu mu11arebeyi bü

tün siyasi ,iç yüzile [SON TEL-

GRAF] için yazmıştır. 

11 eylulde neşre baştıyaca§ız. 
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1 İ L M İ B A H İ s L E R ~ Terbiye 1 

ÇOCUK HÜKÜMETi 
Yazan : Münir SUleyman Çapan 

Bel• diye nln ku surlan 

Evvela ekmek 
Ucuzlatılacak 

Ekmek fabrikası değil 

Hariciye 
Cenevreye 

Vekilimiz · Atinadan 
doğru hareket etti 

Yunan Başvekilile son Akdeniz hidisele· 
ri ve iki devletin sulh bağhhğı görüşüldü 

H aklı ihtilaller, halk kıyamları zu-ı· işlerinden birisi de çocukları Ye bUyUk far1nlar kurulacak 
lüm ve rezalet üstüne kurulmuş gençleri okutmak, -cterbiye> etmek Belediyeı hayatı ucuzlatmak hu- Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü lbir kere daha müşahede eylediğim - gözler, şu günlerde, gene 

krallıkları, hayat usaresi artık çürü- oldu. Halkın hakkı kabul edilince o- susundaki tetkiklerine de,·am et • Aras, dün geee saat 23 te Atinadan den dolayı çok memnunum. ırupaya çe\'l·ildi. Tabiidir 
miye yüz tutmu~ saltanatları devirir,• kumayı mecburi yapdmak Ye para- mektedir. Kira, inşaat, nakil vasıta- • Venedik yolile ve vapurla Cenev - Milletler Cemiyetine gidecek olan ristanın \•aziyeti de bu sır 
çökertirken, on dokıızuncu asnn in- sız okullar açmak lazım geliyordu. !arından sonra da gıda maddelerinin reye hareket etmıştir. Yunan heyetile Cenevrede Türk-Yu- rakla takip edilmektedir 
kılabı arasında bir de (çocuk hükfı- Mecburi okumayı sevimli bir hale tetkikine başlanmlŞ, evvelfı ekmek 1 Büştü Aras Pirede Yunanistanın mm iş birliğine devam edecegimden !Harpten mağlup olarak ç;ı 
meti) doğdu ,-e günden güne sıhhat 

1

sokmak için (sıhhati muhafaza kai- meselcsile meşgul olmuştur. iler! gelen1erı tarafından uğurları - eminim. . • . . . I turya İmparatorluğu da: 
ye kuvvet bulan güzel yüzli önünde deieri) düşünüldü. Harap ve fayda- Belediye şehrimizde büyük ve mıştır. . Yunan gLızetelerı Harıcıye Ve kıh- 1 olunca Macaristan da agır 
medeniyetleri eğilmiyc mecbur ettL . sız müesseseler yıkıldı, en küçük ka- bütün İstanbul ve Beyoğlu tarafının Yunan Başvekilile mühim ve uzun miz hakkında hararetli neşriyatta ahede ile sulhü yapmak 

Bugün artık her şey, çocuğun dik· sabalara kadar san'atin son harika- ihtiyacına tekabül edebilecek dere- bir mi.ılakat yapan Rülitü Aras Ati- bulunmakta ve Rüştü Arasın Mc - kaJmı:ıtı. Bugün hala o m 
kat nazarını çekmek \"C te\'<:ccühü- Jarı \"e irfan bediaları açıldı, halka cede ekmek yapacak fabrikalar ku- nadan hareketinden evvel Yunan ltaksa:sla yaptığı mülakata ehemmi- ağır şartlarından kurtulm 
nü kazanmak için tamamen el ele teşhir edildi. . B h matbuat mümessillerini de kabul e- ·yet \'ermektedirlcr. Bu arada gazc- raşmaktadır. Fakat Macar 

ı rulrrıasının aleyhindedır. unu şc -
vermi~ bulunuyor. Eski şairler onu Hocalar yetiştirılır.esine dikkat e- rimizin hem hususi ,·aziyeti. hem [derek demiştir ki: . teler son Akdeniz meselesinin de bu istedikleri gayeye sulh Y 
hiç tanımaz, adını ağızlarına almıya dildi. Her sene bütçeye ctalim ve çeşnisi, hem de sermaye bakımın_ -Yunanistan i.le Türkiye arasın- ıgörüşınclcrde mevzubahs olduğunu mak istemekten geri kaln 
tenezzül etmez ve bu çok büyük kU\·· terbiye~ için yüksek rakamlar ko- dan mahzurlu görmüştür. Belediye da her iki. memleketi alakadar eden ve iki dedetin sulhe bağlılığını bir dır. 
veti ihmal ederken, herkesten ev - nuldu. Alem Kondorsenin şu büyük Maçka, Taksim, Galata gibi her mu- bütün meseleler üzerinde tam bir fi- kere daha teyit ettiklelini de yaz - Şimdi Macaristanda iki 
vel \'e birdenbire bütün hayranlık- nasihatini idrak etmic:.ti: 1 revan var· Bir kısmı Ma 

'S' ayyen semt için küçük birer ekmek kir birlioi mevcut olduğunu yeniden maktadl!"lar. ~ · 
larile şu mini mini insaniyete hitap - Bir millet aldığı (terbiye) ye fabrikası, daha doğrusu birer asri fı- .................. ~uı11111ııı11uıu11mn11111111111111nınıım1111umtJllllltltlllltllltlntllllllltllltlUUtltllllllllllllllllllıtnıı1111nn1111un ..... 11 ınutlaka Almanya ile her 
ettier. Viktoı Hügo ve ondan sonra göre kendisini idare eder \·c hürri- 1 f k 1 v k Akd • d mesi davasındadır. Diğer 

·~· . .. . . rın :,apı ması muva 1 o acagı ana- 55 d t enız e gelenler, beşıgın etrafında dolaşa - yete liyakat gosterır. Bır ulusun te- t" el d' B t kd" d b .. k'" f oçen carlar ise Almnnyamn n .. 1 .. 1 . d . ·ık ~ 1 a ın e ır. u a ır c ugun u ı- b" .. 
rak, ilk gu uş erı ermıye, ı ag a- şebbüs fikrinden mahrum oluşu yal- 1 b' . k t 1. .1 b . . tıkça Macaristan içi:ı uy 

. b . . · • rıncı arın ır §Ir e ırması e u ışı } t•h G• ı· h 
yışlan bestelemıye aşladılar. Mım nız sahsi cıkarlan uğrunda hareket b k k ~· d h l m 1 an vermezse iZ 1 arp llike teşkil etmesinden en . . . . . ~ : a~arma ve e megı a a ucuza ma 
mınılerın ılk mışıltıları onların elın- eden entrıkacıları seçmekten başka t k .. k" d" B"tt b' . a· Jerdir. 

dil . d ~ 1 . d D . e me mum ·un ur. ı a ı şını ı · (Bı'.,..ncı' sa1•ı"J-l•ıı devam) M . 
de ve ın e nagme cnıyor u. aı- varlık kaydı bulunmaması yine ve- k" d h d h h d '• • ~5 Katolik Kilisesi acans 

el k ·· ı · ·· ı ril '"' ' m €n em a a ucuza, ''e em a- o·· nümUzdeki ""8""8 bu k ·u·r ':.#o ferans hazırlığı k d ma g ece gun erın ruya a ene~ e rilen (terbiye) den ileri gelir. h hh. 
1 1 

k •. d . d' . a .. • n n vetli bir rol oynama ta u 
. . . a sı ı ma o an e megı e sım ı - b k I k? ı · ve nışat ıçınde çırpınan yavrunun Çocuk terbiyesi eskilikten kurtu- k' d t k .. k .. ~ .1 sUler Ot mu a aca Paris, 6 (A.A.) - Alınan ma u - çin l\Iacaristan - Almany 

.. de b" d • . . . ' ın en ucuza sa ına mum ·un ı a- Akd . k f C 
tıır n ıre ogan sevmeme ve yme lup, sistematik bir şekil almıya baş- caktır. ünh·ersite doçentlerinin üç yıl i- mata göre enız ·on eransı e - batında kilisenin tesir ve 
bır saniyede dökülen göz yaşlarına layınca, haki~i terbiyeciler, hüklı- çindc birer tez hazırlıyarak mensup nevre yakininde kain Nyom'da top- vakit kendini gösterir. Al 
iştirak ederek, ona şimdiden kucak metin gösterdigi yolda onunla bera- ---· - 1 oldukları fakülte profesörleri huzu-

1 
ıanacaktır. Konferansın içtima tari- tarlarının iddiasınca İtal. 

kucak sevgiler, fedakarlıklar döken ber yürümiye, çalışmıya başladılar. iş kaDUDU runda bunu müdafaa etmeleri Ye ay- hinin 10 birincite~in olması muh - manyanın ve l\1acaristanııı 
aile çevresindeki 7.evkleri, saadetleri Doktorluğun tetkik sahası gentşledi. ı rıca ihtisas yapmış ol~ukları zü.:n.ı.:e- temE:lçlir. Daha şimdiden İngiltere !eri biribirine uygundur v 
tasvir ediyorlardı. Bunlar o kadar Çocuğun yalnız vücudünün sağlam- Tramvar şirketinde den imtihan yermelerı §arttır. Unı - ve Fransa hükUmetleri arasında esas rupada bir harp çıkarsa ?\ 
özlü ve ince şiirlerdi ki... lığı değil, fikrinin sağlamlığı, fıtri . kanun tatbik ediliyor versite kurulduğundanberi doçent meseleler hakkında noktainazar te- için bitaraf kalmak imkan 

Sonra romancılarla hikayeciler de istidadı düşünülmiye başlandı. Ze - Tramvay Şirketi iş kanununun a- namzedi olarak çalışanların ancak bu atilerinde bulunulmuştur. tır. 
sevgi ve samimiyet dolu bir ilgi ile kası ölçüldü, onu tabii bir surette 1 A . iki imtihanı geçirqikten sonra ha - Macaristandaki Alman tölyelcrinde tatbike baş amı§hr. ynı -
beşiklere eğilerek çocuğun aydınlı- yaşatmak için haki.ki şartların neler- kanunun vatman \•e biletçilere he- kiki doçent unvanını alınıya ve ye- , nya -'a harp }arının şu son günlerde ye 
ğa, vicdana, akla ve hissiyata doğru den ibaret olduğu aranıldı. Müreb • ~ . . . .. di b;n bec: yüz kuruş asli maaşa 1.Spa Uj SL'ır<lükleri işte budur. Um 

··kse1 k ık b"l d . . nuz tatbık edılmemesı bunları mu- ~ . . . . ~ yavaş yavaş yu en aranı ru- ı er en bazıları açık bır lısanla ve . geçrniye istıhkak kesbetmelerı ıktı- Faris, 5 (Hususi) - Bir sene bir ten sonra Anısturya - • 
hunu bir dost değil, bir bilgin gözi1e kısa ifadelerle tecrübelerinin sonu- tecssir etmektedır. Esasen pek fazla za evlernektcdir. aydanberi devam eden İspanyol har- İmparatorluğn galipler t 
incelemiye koyuldular. cunu, bu arada ümitlerini, ülküleri- çalıştıklarından sıhhatleri muhtel 01- ı M~\·cut EO doçentten 18 i bu şart- bi Santander gibi mühim bir mev - tasfiye edilirken Macarista 

Çocukların ve gençlerin şevkini ııi, görüşlerini anlattılar. Eskiden bir duğunu iddia eden tramvay müstah- lara riayet eylemişlerse de diğerleri kiin milli kuvvetler tarafından zap- ~ilvanya alınarak Roman. 
arttıran bu incelemeler bilseniz ne sistem dahilinde yazılan ve pek az demleri bu kanunun kendilerine de Avnıpada okudukiarı veya burada tına, ve her gün iki tarafın ilerle- \'akya alınarak yeni teşkil 
çekici eserler yazdırdı. Jorj ~an, Al.- o~an .. o~ ki~aplan de_ğiştiri~di, tü~- bi: an evve~ tatb!k edilmesini te - ı· doktora verdikleri cihetle bunu bir ıdikleı-ine dair iddialarına rağmen koslovakyaya verilı~işti. 
fons ~de, Anatol Frans, Piycrlati: lu .turl.u resımlerle sus~~~~1, çeşıt m'.~ maksadıle ~:akada~ rnakamlar~a prensip me~elesi sayarak imtihana pek ağır inkişaf ediyor. Bunun se~ Orta Avrupada bır lıarp 
Jan . AJaJber. Mar~ Prevo, ~~~t çeşıt kıtaplar yazıldı. Kutu~hanelcr muraca: etmek uzere bır heyet set.;- girmekten imtina cylcmektedirler. \ bebi iki tarafta da harbedecck takat Macaristanın Almanya tar 
Ye Jıp ... ve daha bır çokları mınımı- gece okulları açıld~. Encumenler, mişlErdır. 'Halbuki bu tez ve imtihanlar için kalmaması, İspanyolların nihayet mesi istenmezse ev,·elce a 
niyi, çocuğun heyecanlarını geçen kongreler toplandı. Öğretmen mah- '"' verilen mühlet bu ay sonunda bit _ kard~ kanı dökmekten ~zmiş bu- lerin tekrar Macaristana 
yüz yılın ileri gelen mürebbilerin - 1feleri teşekkül etti. Ruhiyat profc - B k•J) • d b lunnıalarıdır. zım geleceğini Alman 

aşve 1 Zmır e mekte olup bu müddet zarfında u 
den kat kat fazla v~ daha iyi gördü- sörleri, bakım hocaları, felsefe dok - Mil1i kuvvetler, İspanyanın şima- davalarına kuvvetli bir d · 
Jer. Bu suretle, edebiyatın o zama- torlan başbaşa vererek çalışmıya 1 sartlara riayet etmlyen doçentlerin linde sahilde bir kısım araziyi elle- tekra1· ediyorlar. 
mı kadar mahrum kaldığı samimi b~ladılar. Bütün çalıc.malarının he- b. Üniversite ile alakalarının kesil • rı'nde bıılunduran ve buradan asi- Fa~at Alman tehlikesin 

- T"·· Fuarda t•• •lacak ır d 
güzellik \'C sadelik bir yığın hatıra- de.fi bir noktada toplanıvordu: mesi lazım gelmekte ir. , !erin gerı"sini tehdit eden hükumet tuklarını gizlemiyen diğer_ 

J h6dlse oldu \ lar ve tahassüslerlc açıldı. Minimininin terbiyesi!.. R.ektörllık beş .. doçentin _de tez.~e- kuvvetlerini Scultandcr işgalinden carların noktai nazarı büs 
B- ·· b ·· ıı·kı · d ı·v· B&ı-;vekil İsmet İnönü di.in İzmire k ld -utun u guze ı ~ erı, sa e ıgı res- Bu önemli \"e mukaddes hakkı ko- :r rinı hazırlama· uzere o ugunu gor- sonra henüz teslime mecbur ede - kadır: 

1 · ih d -ıh 1 varını" \'e rıhtımda askeri Ye bü - .. O 1 ·· Al o s~m arın aynı cı an an mu em ev- rumak kaygısile, dünyanın dört u- t müc, ye bu 57 doçente keyfiyeti teb- memişlcr, binaenaleyh Madrit uze- n ara gore manya 
l 1 d d ·· · b 1 d k B yük merasimle kar~ılanmıştır. İnönü r tt dk 1a arın n a gormıye aş a ı . u cunda türlü türlii gazeteler, mecmu· liğ eylemiştir. rine yüklenmek imkanını bulama • pad'a nü uzunu ar ır ı ça 

"-] l d ki h k t · d Atatürkün kö-.:künde istirahatten · · k t 1 n1rt tao o ar a , are e sız, urgun, alar cıkıyor. Her tarafa, her bucağ:ı -s Rektörlük doçentler hakkındaki mışlardır. Bilakis onların taarruz • tan ıçın ur u uş Y--.~ ur. 
kopya edi1miş yüzler değil, bizim ta- yığın yığın serpiliyor, dağıtılıyor, sonra saat on yedide fuarı ziya - bu kararın tatbikinde ısrar ettiği tak- lardan sonra ne kadar zayıf düş • ler daha Alman devletir' 
nıdığımız, bizim sevdiğimiz, şen ta- gönderilivor. ret etmiştir. Bu sırada Başve - tt"'ıkleri, karcı tarafın mu kabil tur- geçmeden evvel bir kitap 

"' dirde, önümüzdeki bir teşrinievvel- "i 
vırlnrla cıvıJdaşan yavru yüzleri, ~o- Biribirine uymıyan pek çok karı- kılimizin ziyaret ve tetkik safaha - ruza geçmiş olmasından da anla - mişti. Bu kitapta Alman) 

k hr 1 · a· d de Üniversitede en az (55) kürsü a- • ıdl·· cu çe e erıy ı. şık cereyanlarla çalkanan asnmız - tını lesbit etmek istiyenler en ev - şılmaktadır. Bu vaziyeti hulasa eden yapması lazım ge gı ya .. 
Bu arada başka san'atkarlar da da, hiç bir şeyin (terbiye) si7. yapı- ve1iı gazeteciler, sonra da Anadolu çık kalacaktır. bir gazete diyor ki: için hükumet idaresi me 

durmadan çalışıyor, hatır \•e haya- Iamıyacağı anla~ılmış ve bu knna:ıt Ajansı Mümessili İzmir Emniyet - · - cİspanyada hangi taraf galebe e- aldıktan sonra Bay H:tıere 
limize gelmiyen şeyler, faydalı o - genel bir şekil almışlır. Müdürü tarafından zorla Fuardan Profesör Afet dönUyor derse etsin, harbin sonunda kendisi- ki yazdıklarile sonradan s 
yuncaklar yaratıyor. çocuk zevkini, İşte bundan dolayıclır ki, herkes dısarı cıkarılmHlardır. Bükreşte bulunan ve verdiği kon- ni maglı'.ıp taraftan farklı bulmrya - ri arasında tezat isnat ede 
bitmez, ti.ikenmez memnuni:vetlt'rlc cocuğa. minimini:v" dönLiyor. onun Pı of;sör Afe;in Bükreş Kongre • ı feranslar1a ilmi mehafilde takdir caktır.~ ğildi. 
okşuyorlardı. etrafında dolaşıyor, asrın ihtıyaçla- sindeki muvaffakiyelile Harici~'c celbeden profesör Bayan Afet bu Evet. .. Bay Ilitler o za 

Bu çalışma devresinde en büyük, ınna ve telakkilerine uvgun bir (ter- ıv k"l ' . . d t El d l t' Ba· k h . . a·· k' K y M itabında yalnız Almanlarl ~ e ı ımızın os . en eve l s- a ·şam şe rımıze onece ır. ı - usanın 
en göze carpan tekemmül, aile için- biye) vermiye c:alısıyor, herkes, al- ' v .. • : lolan memleketleri almakla 
de baş göstcrmi1tir. Şi.iphesizdir ki, mnın terinden istifade etmek için · v~kılıle yapt~g~ ~ulakıa~ların netı- metli kadın profesörümüzü buraya p b ı • "" • man olmıyan bazı memle 
pek eski devirlerdenbel'İ( heT mu- başakları üstüne titreyen bir çirtçi celcr.i ~a.şve.kı~ımıze telsızle yapur- getirmek üzere Havayolları Can ad- e g gam er ıgı de emeller beslemek lazı 
l:ıitte son derece şefkatli, ailelere ras- gibi, (minimini) nin i.istiine eğıli _ da bıldıri.lmıştır. lı tayyareyi Bükreşe göndermiştir. Bugün Musevilerin Roşaşana adı yazıyordu. Al~an olmıyan 
gdinir... (Plütark) ın kızının ölü - yor, onun için çalışıyor. İnönü İzmirde vali ve Belediye verdikleri yılbaşı bayramlarıdır ve ket ise Macarıstandır. Aln 
mü münasebetile arkada~larından Bn umumi birlesmcnin esC'rleri Reisinden İzmirin umumi ahvali hak- lktlsad Vekili en bi.iyük günleridir. Yani 5'97 yıl tarı olmıyan Macarlar işte 
birine yazdığı mektup bize bu husus- inkar edilemiyecek kadar faydalı kmda malümat almaktadır. İktısat V<.1üli Ankaradan Zongu1- önce Peygamber Musanın bugün nü- taki \'atanda~larına bunu 
ta tam bir fikir verebilir. Hatta ku- sonuçlar vermiştir. Fakat... -- dağa gitmiştir. büvvete erdigi gündür. maktadırlar. 
runuvustanın en uğursuz günlerin- Evet fakat, gençler arasında yaşı- Şanghay hakkındaki _ ..... __ Macarlar arasında olan 
ele bile çocuklar bir mabut gibi taziz yanlar, onları kitaplardan değil, uzun T t• ı b • tt• Hataydan lzmir kaşalardan anla~ıliyor ki, 
edilmiş, on sekizinci asırda da (Jan tecrübe1etden sonra tanıyanlar, ya- teklife Çinin cevabı a 1 1 ı .. kendi tara{ına Ç(!kmek için 
Jak Ruso) nun tesirile bu hürmet ve pılan ve cJde edilen şeylerin ümit o- Şanghay, 6 (A.A.) - Salahiyettar fuarına manidar tarafından sarfcdilen gayr 
taziz artmıya başlamıştır. Fakat bıt ıunnn sonuçtan daha pek çok uzak- Çin rnehafilinde söylendiğine göre, Mahkemeler bir hediye bir cevap ile karşılanma 
büyük filozofun terbiye naıariyele- ta olduğunu söylüyorlar. Çin, Şanghayın bitaraf bir mıntaka kalmamaktadır. 
rine aykırı olarak, okullarda olduğu Ne vücut, ne ahlak ve ne de fikir haline ifrağı hakkındaki İngiliz _ B •• Jd Hataydan etrafı demir kafesle çev- Alman Hariciye Nazırını 
gibi, ailelerin bir çoğunda da sevgi- noktai nazarından biz kamil bir. UgUD açJ l rilmiş bir yumurta, İzmir Fuar Ko- ay evvelki seyahati vesil 

Fransız - Amerikan teklifini aşağı- .. d ·ı · t' , H leri, okşamaları, dayak ve cezanın memnuni,.;et gösterip ilan edemeyiz. mitesi Reisliğine gon erı mı.ş ır a- cok ihtimaller ortava 
.; daki şartlarla kabule amadedir: Yaz münascbetile tatil edilmiş olan 1 b" T" k , tk" t fı d • 11 takip ettiği ve yer aldığı görülürdü. Ve öyle zannediyorum ki: tayı ır ur sana ·arı ara n an Şimdiye kadar bu ihtima 

ı J ·ı · B Im"lel şehrimiz mahkemelerinde bugünden d Babanm haşin elleri artında çocuğun İlfın eckn, hata eder. - apon gemı erı, eyne ı yapılıp gönderilen bu yumurta a bet o1arak ne çıkmıştır? .. 
· ti 1 t k · al hududun itibaren tekrar çalışmalara ba~la - ·· t boynu daima büküktü. Bunun ilk sebeplerini bulmak için ım yaz 1 mın a anın şım · Hatay Türklerinin vaziyetini gos e· raftarlarının Macaristand 
da 1500 t "t k"I cektir nılmıştır. Bu münasebetle bir ay - B Bugün bu sistem kamilen dC'ğiş- biraz hususi'"·l'te girmek, onu her n me re 0 eye çe ı e · ren bir mana gizlidir. u yumurta, yetleri ııe olursa olsun bu 

J k , 1 danbcri çak tenha olan Adliye kori- d 1 miş, hemen hemen ortadan kalkmış- s .... dC'n Pvvel nilcdc aramak ıa·zım- 2 - Japonlar, Çin ıt a annm ge- Türkiye Ticaret O n an pavyonun- Avrupadaki Macar siyaseti 
1 doı• 'e ka!ern ini bu sabah tekrar 

tır. Bugün artık anlaşılmıştır ki, kız, <lır. (Spenser) (Kanunları yapanla- d çekilmeleri esnasında bunları bom- da teşhir edilecektir. rece ihtiyatkarlık diye tar 
ı - '-h d k mutad halini almış ve yüzlerce kişi 

erkek. bütün çocukların J almz va- nn hataları) adlı eserinde bir kanu- bardıman etmemeyi taaıı üt e ece -

1 
1 bilir. 

zifeleri, anaya ve babaya saygıları nun tatbikile bir ulusun genel haya- tir. Ahmed Adliye kapısından girip çıkmıya ba~- KÜÇÜK HABERLER 
lamıştır. 

değil, onların da tıpkı baba ve ana- tındaki sonsuz tesirleri sayıp dö _ 3 - Japonlar, Pautung mıntaka - -·- ===:c:========i 
larımnki gibi içtimai vazjfeleri, hak· kcr. (Terbh·e) saı1lı büyük bir kita- 1 sına asker ihracından vazgeçecek -
ları ve bir: bmd'.l da: lcrdir. 

- 89 ihtilali var. -- musun sa~deti. :ıile saadeti ü- :Maamafih burada, İngiliz - Fran-
iste bu fikirdir ki, aile) i ökündcn 

ısl:ı.ha başladı, ona kat'i mecburiyet
ler çizdi. Muhtelif ictimai sınıflar a
rasındaki erişilmez farklar kalkınca, 
sırf doğum üzerine kurulan imtiyaz
lar ortadan knldınldı. 

7eriııe kurulmuştur. Mes'ut aileler - sız - Amerikan tey.ıbbüsünün mu -
elen mes'ut ulus dogar. Ulusun fehi- vaffakiyeti hakkında çok bedbin bu
ketinden mes'ul analar ve babalar- lunulmakladır. 
dır. 

Diyor ki, bu hakikati kuvvetlen- rı, onları hayat mücadelesine Jıazır
direıı çok doğru bir ~öz ve çok acıklı lıklı bir surette: 

Hepimizin ayni sevgi ile sevdigi- bir iddia ve ithamdır. 
miı, bağrımızdan kopan, güzel ve , 
zayıf <yavru> artık bir cah1ak ada- Evet ana ve babalaz:ın hataları kar-
ma sayılmıs, hayat hakkına, hürmet ku ç bir ehemmiyeti haizdir. Çiınkii 
hakkına beden Ye fikir kuvvetleri- 1 ckantınforı yapanJ~rın ilk okulu: 

' 1 ·1 d 1 

Büyütmek 
İstemediğimizden ileri geliyor. 
Belki yazdıklarımıza itiraz eden-

ler ve brğenmiyenler olacak ve bize 
diyf:'C'ekln ki. 

ne, ihtimam hakkına nail olmm. j aı e ocagı ır · 
sonra cictimai adam> sayılarak Ya- Hiç bir safsata, 1 i\ bir mur!alata - Bunlar hep söylenmi~ şeyltr, 

Kemal vapuru 
İki saat karaya oturdu 
Ayvalıkla İstanbul arasında işle ; 

rnçıkte olan Denizyolları İdaresinin 
Kemal vapuru e\•velki akşam Ge
liboludan keılkmış sat yirmiye deığru 
inceburun önlerinde karaya otur -
muştur. Vapuru kurtarmak için iki 
saat uğrasılmış nihayet güçlükle kur
tarılabilmiştir. Yolcular epeyce he
yecan geçirmi'"tir. 

Kemal vapurunun uğradığı has~r 
bugiin te"'bit Edilecektir. 

• b' b t · b d 1 · h ı "kat· k yazılmı<> sözler ... rınki vatandaş adile hepimiz gi ı u ecru e e ı mış a G ı mcıs e-
memlekctin azası arasına girrnic:tir. livemcz. Ya' rularıınızın kabahatle- 1 Onlar da lıaklıdır. İhtimal hepsi Adliye ve Müdafaa 

Daima umumun fikirlerini temsil ri~ hep bizim cehaletimizden, gururu- söylc>ndi. Fakat işitilmcdiji, t'inle - Vekilleri 
Eden hükumet, çocukları okutmak muzun, miskinliğimizin, hodbinli _ nilmediği için tekrar söyleneceR. Ye Auli"e Vekıli Sükrii Saracoglu bu 

* Gümrük muhafaz memurları
nın terfi ve tcrfihleri için bir proje 
hazırlanmıştır. Meclisin teşrinisani 

devresinde müzakeer edi1eccktir. * Ortamektep kadroları gelecek 
! haı ta başında tebliğ edilebilecektir. 

1 * Cenup hududumuzda kaçakçı -
' 1ıga mani olmak üzere Avrupaya ıs-
m::ır!anan son sistem motosilıtler, o
tomcbil ve motörler buraya gelm~ 
ve hududa sevkedilmiye ba~lanıl -
mı~tıı'. * Belgrad ve Alemdağı ormanla • 
rını muhafaza için <liin buraya or -
man muhafaza gıtaatma nıensup bir 
müfreze gönderilmi~tir. * Başvekil şehrimizden ayrılma
d<ın önce İstanbu1un imarı hakkında 
validen izahat almı tır. * Gclccdi: sene yapılacak festi • 

İstanbul ve Eursa Belediyeleri 

Vandapet 
Mali ihtiyacı a 

karşıhyaca 
Vanda yapılan petrol ar 

sından müsbet neticeler 
4 eyllıl ak~amı Van elektrı 
leri mazotla işletilmiş, büt 
de b::ıyram yapılmıştır. An 
nan petrol mahdut miktar 

Van gölündeki motörlede 
mahalli ihtiyacı karşılıyac 
~ılmaktadır. 

Bütün dikk atler e 
te vkifhanede e 

jşint de i.izerine aldığı için bu yeni ğimizin eseridir ve onlann hayatı ta- belki elli, ) üz, üç yiiz y1l sonra yınc akşam Mım Mürlafa Vekili Kfızım 
:fikir ve cereyanlardan kendini kur- nıyamamaları ve calışma sahasına söylenip yazılacak!.. Öza!p d .. yarın akşam Ankar~ va dö
hnm~ı: En~ernli~ba~ag~rn ha~~n~şblıh~~ at amamal~ Münir Süle~_m~a~"~-~a~~-a_n~_1_1c_e_c_k_ı_rdi~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~ 



İs.tediğim gibi 
.. - , . YENi MEKTEPLER AÇILIYOR - "G M 1 • . • en,, erımıa 

r• • • t Sırt hamallığını kaldırdık. Fakat m 1z1 n o r a kaldırılması, ortaçağdan kalma bir 
adet 0Id1ığ11 için daha mantıki olan 

me tep ihtiyacı ::~s::;,:~~;;::'.
1

:";:ı;;:ea:;:Ş~>l:i:: 
y . - - 1 kideıı ,<ıakallı. şimdi ·matruş btt cba-

e n l açılan mektepler bütün b~· lar deve ktıştına benzerler: .~e~: 
Ç kl mı memur mudurlar? Hayır. Çunku 

OCU arı alabilecek vaziyettedir aylıkları yoktur; Ma.hall~ Jı.alkının 
r M acıyarak yaramı cttıklerı kmıseler 

:rı! Vekfiletındc teşekkül e- bir ortamektep açılması Maarü Ve- !midirler? Hayır. Çünkü hü.kti.nıet 
el/' ·eu n bır cncütll€n bütün vila - kaletinden tebliğ edilmiştir. bellerine birer tabanca takmıstır. 

nerk::n t<ılebe vaziyetini tetkik e- Bunun üzerine Kaı.ımpaşanın en . Vazifeleri nedir? Sarahatle ma -
gözden e~ımızın de mektep işini jmerkezi bir yerınde mektep olmıya zum değildir. cZabıtaya muavenet. 
verrn1 tg~çırmı ve hır çok kararlar 1 ch•erişli bir bina aranarak bulun - gibi müphem bir formül onlara ay 

ş ır. kt b") Bu muştur. (Kasımpaşa orta me c ı başlarında evlerden ve 'l'crcnlerderı 
'al b ~ıl. ılk okullardan mezun olan ne ait bütün tahsisat da Vekaletten kilçük bir para toplamak içiıı ma-

e enın he · ı 
tep!(' P ı, beh<'mehal ortamek- gönderilmiş ve kadrosu tamam o - ııevi bir 1ıcık bağışlamıştır t•e siz de, 
cok1:: ~e:lC' tırilecektir. Talebenin muştur. bu parayı verirken, bir nevi emni-
ltr 11 • u nısbetmde buralara sube • Bu yeni mektebin açılması, o civar yet his~i duyarsınız. Fakat eı•iniz so-

UV(' edıle k ".: l . d" ~Ple cc ve yeni ortamek- daki çocuk babalarını ço ~ sevın ır -
1
yulsa. 1ıiç Jcirııse size, bekçi parası 

Bur açıl eaktır. miştir. Kayıtlara da başlandığından olarak verdiğiniz primler mukabi -

u ve ~Uınl den olmak uzere Beyoğ- her gün bir çok müracaatler yaptl - Zinde tazminat 1·ermcz. 
Pler b ınpaşa semtindeki ilkmek- maktadır. Orta tahsil müesseseleri - Eskiden mahallelerde imam, mu1ı-

Vcr~~ . !hassa bu yıl fazla mezun mizde; kayıtların ikmalinden sonra tar, davul, çeşmeler ve tultımbacı • 
ebel erı ve buralardaki bütün ta- derslere birinciteşrinin ilk günü baş- tar varken bekçinin mü1ıinı bir va
d erın orta tah ·ı ·h · k K"t · 1 · d kat'i su ziyeti ve 1ıiJ..."mcti viicudü vardı. İmae ecek kafi m. sı ı tıyacını temin Ianaca .tır. J ap ış c;·~. 

1
e d k" "lk-

gözonu uessese bulunmadığı !rette haledilmiştir. h.oy er e ı ı ma, mu1ıtara i1mü1ıaber imzalatır, 
~b~: ~!:~rak {Kasımpaşa orta- okullarda da talebe kaydına yine ya- çeşmelerden su taşır, tulumbacılara 

_ ~1:.;__ Rasımpaşada yeni kında başlanacaktır. yardım ederdi. Şimdi bunlardan or. 
~. tada yalnız dnvu1 ile bekçi var. Bu 

I lCar l C'afı•h itibarla bekçinin vazifesini daı:ul n il•· r ~ çalmak diye 1:al>u1 edebiliriz, diye-

IJ
lYl 11. z akereler rwamı•inin ccğim amma, 1>ir çok bekçilerin da-

"-'~ vul çalmanın bile cahili oldukları, 
Qşf adz Ue/Ô.Sl , bu iş için ba§ka adamlar tuttukları 

Bir rıeu n ~ malt1mdur. 

u ceye ulaşılacağı Burada su bulunmadı· Hele apartman ııe binaenaleyh. so-
Şehrınüz:'it ediliyor ğından •ikiyet ediliyor palı bekçinin bir nevi asrileşmesi di-

Berlınde T·· gkelen haberlere göre, Bir okuyucumuzdan aldığımız yebilcceğimiz kapıcılann bulunduğu 
ıet ve ki .ur ıyc - Almanya tica • mektupta deniyor ki : J yerde bekçilerin lüzumsuzluğu büs-
te başıan:~ıng .. anlaşması için evvel- cGcçen gün, Fatih cami avlusun· bütün l;erıdini gösterme1ctedir. 
Vanıa başı ınuzakerelere tekrar de- daki heltiya girdim. Ve bu hclüya Sükun ve istikran bizimk."i kadar 
hır netice :~rnıştır. Yakında müsbet gircmekten de korktuğumu söyler- ·müemmen olan bir memlekette po-
tuırnckted· ınoeağı muhakkak gö _ sem gülmeyiniz. Çünkü Fatih za~ lislerin bile bellerirıdek."i silaha ihti-
bığer t:;· f manındn yapılmış olan bu helanın yaç duyulmazken ne kapıcıya. ne de 

cır tnahsuıt ~an Yeni üzüm ve in- hiç şekli değiştirilmemiş ve karan- j bekçiye emniyet tedbiri olarak lü -
Cİ.tttdenbe erı~izin vaziyeti birkaç lık, loş bir şekilde muhafaza edildi-

1 

zum 'l·ardır. Çünkü bunlar ne yapar
başıaınışt~~ nıusait surette inkiiafa ği gibi mesela Nuruosmaniye cami lar, ne derler? Kanuni salahiyetleri 

Satışlar helasında ve diğer cami helcilarmda var mıdır? Geceleri devriye dolaşan 
ta lngılı:z hp~raretıenmiş ,.e bilhas- olduğu gibi bu helad: da su )~okt~r·. lpolislere canlan sıkılmasın d~ye 1"e-

ı~tır. Yasalarından istek art- Ayni zamanda bu helada oldugu gıbı /fakat mı ederler? Ve 1ıele o tız, me-
1 diğer helalarda bir takım adamlar- raret veren, gecenin içinde musta-

ıı ı ttgılız ftrrnaı tarafından ibriklerde veya bazı kap- rip feryatlar gibi yükselen düdük 
lncır \ e ,,~~ arı mühim miktarda b 
:ırırnı ~urn alın k . lar içinde ufak bir p:ıra muka ilin~ sesleri nedır? 

la tnur a ıçın ihracatçı- de su verilmektedir. Bunlar ise a- Vazifeleri gecenin. siikt1tumı i1t -
ı Alman""d caat etmişlerdir. k ~ b"d 1 · a larında bu 

r Uze ."" an da b k . çı ta ~e u ı c crın : . n . _- ı lal edip giindüzlerin "gürültii ile 
rıne taı u abıl mahsul- lundugu seyyahlar ıçm de pek çır- miicadele~ :imkfinsızlı9ı. aczi karsı-

e epler vardır. kin bir manzora nrzetmcktedir.ı srnda şc1ıir halkını gUrültüye alı.,; -
' tırmak mıdır? Hayır ... hayır ... bul-

• k t 1 dıım. Bunlar, bizim cemiyetin m em e e • G.: ~Ien'leridir:e:. Yolda 1ıırsız falan 

1 gorurlerse çevırırler, yakalarlar. ka-

h r çarsa kovalarlar. 1ıabesiz ateş P.der~e 

S ey a e yaralanır, ölürler, l>aznn da mahal
leleri paylaşamadıkları için bıribir-

8u 
e ecek lerini öldiirürler. Fikret Adil 

=== 

• 
1 

!J seyahatleri Turing klübü 
•ı~facak,aileler iştirô.k edecek 
d ınernlek tl 

1... Ost Balk c erı arasında m ütekobil seyahatler tertip etmek ve 
tl 

1~, hır Pro aniıiarın biribirlerinin şehirlerini sık sık ziyaret etmesi 
1 ru k gram hazırı .. .. .. d k. . . r ıye T • anmaktadır. Ayrıca onumuz e ı yaz mevsımın-
enııeketıer urıng ve Otomobil Klübü tar<ıfından müttefik Balkan 

:ı! Ş hrırnıı.~e buyuk hır turizm seyahati yapılması düşünlilmektedir. 
,t. tndıden bu en başka Trakya ve izmirden bir çok kimscl("r ve nileler 

t b ~er t r s~yahatc iştirak arzusunu gö !.ermişlerdir. 
t r t Ce!bet a tı:ın Turing ve Otomobil Klubü memleketimize daha çok 

Kardeş kelimesinin 
anası 

Bazı yerlerde, kanunun tabir "t
! tiği (;Kardcs• kelimesinin yanlış tef
sir edilerek ana ve babaları ayrı o
lan kardeşlerin bu maddeden hariç 

-tutulduğu göriildüğünden ana Ye 
babaları bnska baska ohın kardeşler 
hakkında da Türk ceza kanununun 
aynı maddesi tatbikı llızımgı"ldıği, 

al5.kadaı laı a bildirilmi~ tir. 

. 

1 
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YANGINLAR 
Bu yıl lsf anbulda yangm 

fazla olmuş 

ı-1 Halk Filozofu-, 
diyor k1 : 

--------------------------Çöp anbarları 
Bizim gazete yazdı: Belediye İstan 

bul caddelerinde her beş yüz metre 
mesafede yer altında çöp sandıkları 
tesis ctmiye karar vermiş ... 

Bu haberi okuduğum zaman, se • 

Yangını mutlaka haber vermek vinmedim desem yalan söylemiş o-
lurum. 

lazım dog"'ru ise CeZQSl yok Yalnız haberde bir nokta nazarı 
.. ' . . . ' . . . . dikkatimi çekti: Çöp arabalarının 

s on gunlerde, ıtfaıyeye yangın ıhbarı vcrenlerın bu haberı; ıtCaıye c:ıddelerde yapılacağı .•• 
gelinciye kadar ateşin sönmesi sebebile tahakkuk etmezse bu kabil N" . dd 

1 
d -> 

hb. 1 h kk • . d . f . ıçın ca e er e ... mu ır er a · ·ında kanunı takibat yapıldığı ve kcndilerın en ıt aıyc -
Bana kalırsa, runbarları cadde -nin hareket masrafı olarak 50 lira alınmasına başlandığı hakkında bazı 

halk arasında bir sayia çıkmıştır. lerde değil, sokak aralarında yap -
mak lüzımdır. Çünkü, bizde cadde Bu münasebetle görüştüğümüz Belediye erkünından biri, şayianın . . . . 

yanlış olduğunu söyliyerek itfaiye gelinciye kadar yangın bastırılmış ol- ~ dcdıgımız yeı ~er, .bır .kaç muntaza~ 
sa bile haber verenlerden katiyyen hiç bir ceza alınmadığını ve alınını- ana caddcl:rdır kı, D'.va~y~lu, ~atılı 
yacağını temin etm(~tir. Yalnız bazı kere bir takım münesebetsiz ye !yolu, Beyoglu cnddesı, Şıslı \'e ılh ... 
muziplerin yalan yere itfaiyeye telefon ederek oyun yapmak istedikleri Buralarda ambar yapmak, şehrin 
görüldüğünden bu kabil sahtekarlar hakkında kanuni takibat yapıla - 1 sıhhati ve temizliği bakımından gü
rak ceza alınması tabiidir. Diğer taraftan bu yıl çıkan yangınların çok zel bir teşebbüs olmakla b("rabcr 
olduğu görulmüştür. Yeni senenin ilk yedı ayı içindt'ki yangınların adc- asıl matl•ıp olan neticeyi temin c
di 338 e b:ıliğ olmuştur ve bu yedi ay içinde tamamen ve kısmen yanan demiyeccktir. Çünkü, yapılacak am
binnların yekunu 133 tür. barlara caddelerden geçen halk si-

annnnuıutınınunıı1ııtttıttııuııınınuın111nftı111111nnı1111nmnr•ıımıınıııııuuunı"nnrrnınıııu1111ntnıınunııııı111nınuaısıunı gara paketi, yediği yemişlerin ka
buklarını ve buna benzer bir takım 
şeyler atacak, çöpçüler de sabahları 
arnbalarla bunları nlncnksa bu, bo
şuna bir külfet olacaktır. Yok, bunlar 
cadde üstünde evleri, apartmanları 
olan halk, ellerinde teneke, çöplerini 
buraya dokmek için yapılıyorsa, ben 
kendi hesabıma bunu dn doğru bul-

Deniz 
Vasıtaları 
Sayılıyor 

lkt•sat Vekaleti bir 
tamim gönderdi 

Bütün limanlarımızda mevcut mo
törsüz Ye yelkenli deniz vasıtaları-

nın adetlerinin tesbitine başlanmış

tır. Bu münasebetle İktısad Vekaleti 
büttin liman müdürlüklerine müra-

caat ederek o liman dahilindeki yal
nız yelkenli ve motörsüz vasıtaları
nın tonilato, yapıldığı sene ve adet 
itibarile miktarının iş'arını bildir
miştir. 

---·- --
Gemilerde yangın 
Söndürme vesaiti 

Vapurlarımızda mevcut (Yangın
dart korunma) vasıtalarının noksan 

olduğu görülmüştür. Bu maksatla, 
gemilerde yangına karşı alınacak 

tedbirleri göstermek üzere yeni bir 
talimatname hazırlanmış ve gerek 

şilep, gerek yolcu vapurlarının hep
sinde (Yangın söndürme makinele
ri) bulunmasının temini alıikadar

lara bildirilmiştir. 

Kirpi nesli 
azahyormuş 

Son zamanlarda memleketimizde 
kırpi nesJinin azaldığı görülmüştür. 

Evvelce birçok ormanlarımızda 
mebzulcn bulunan bu hayvan nes
linin himayesi kararlaştırılmış ve 
birçok yerlerde kirpilerin tutulup 
avlanması yasak cdilmiştır. 

Milli Tı b kongresi 
kaldı 

Orta 
Tedrisat 
Kadroları 
On güne kader tebliği 

bekleniyor 
Maarif Vekaleti, bütün orta mek

tepledmize ait yeni kadrolar üze -
rindeki çalışmasını bitirmiştir. 

Şimdi bu kabil muallimler arasın
da yapılacak nakil ,.e becay~lcre 
ait liste üzerinde son tetkiklerde 
bulunulmaktadır. !~istenin, önü -
müzdeki hafta içinde kat'i şeklini 
alacağı ve istanbuln nit kadroların 
da on güne kadar tebliğ edileceği 

kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Muallimler 
Vazifeleri başına 
Geliyorlar 
Maarif Vekaletinin muallimlere 

tebliğ ettiği bir cmrile bütün orta 
mekteplerle lise ve san'at mekteple
ri muallimlerinin Eyllıl başında, 

mekteplerinin bulunduğu şehirde 
toplanmaları bildirilmiştir. 

Bu emir üzerine tatil dolayısile 

Anadoluya Yeya sair yerlere gitmiş 
olan muallimler şehrimize dönmiye 
başlamışlardır. 

Bilmukabele şehrimizde bulunan 
taşra muallimleri de yerlerine ha
reket etmişlerdir. 

muyoı:um. Çünkü, caddelerdeki a
partmanlarda oturanlar; hiç bir za-

man, çöplerini sokaklara atmazlar, 

çöp tenekelerinde muhafaza eder • 
ler, sabahları kapıcılar çöp arabala
rına verirler. 

Halbuki kenar mahallelerde, so -
kak içlerinde, \•aziyet hiç de böyle 
değildir. Halk lakayttır, aldırmaz, 

akşamdan tenekesini sokağa döker, 
pencereden atar, sabah çöp arabası
nın gelmesini hiç bir zaman bekle -
mez ... 

Bunun için, çöp arabalarının sokak 
aralarında, kenar mahallelerinde ya
pılması ve halkı çöplerini buraya 
dökmiye mecbur edecek müeyyide -
ler konulması, her halde caddelerde 
çöp ambarları yapmaktan daha fay
dalıdır, zannediyoruz. 

Belediyenin bu teşebbüsünü se -
vinçle krşıladığımızı yukarıda söy· 
lemiştim. Caddelerde çöp ambarları 
yapılırken, bu arada bir kaç tane de 
sokak aralarında kenar semtlerde de 

yapmıya karar verdiğini gazetelerde 
okuduğum zaman, bir kat daha sevi
neceğim. 

Ha1k Filozofu 
llltlllllltllfllHHttltllltllt&ltMfll&lttlllUlt111t1ttllllh11lln11HIHhHI 

Sivil tayyareci İhracatımız ve navlun 

1 
. w~cmlc~etimizde sivil tayyareci -
hgın yetişme yeri olan Türkkuşu _ . Ecnebi vapur kumpanyalarının 
nun lüzumu kad · ·ı t . t ıhracat eşyamızdan aldıkları nav1o-ar sıvı ayyarecı e- . . . . 
tistirecek dere d . 1 t"l . k nun ındırılmesı hakkında yapılan ce e genış e ı mesı a- .. . . . 
rarlastırılmıst muzakccrler bıtmıştır. .. ır. " k 1 . . Bu muza ·ere erın netıcesi bir ta-

Türkiye-Suriye 
Hududu 

raftan hükumetimize bildirilmiş, di
ğer taraftan da acenteler merkezle
rine maltımat vermişlerdir. Her iki 

Bu yıl t<:>şrinievvel nyında top - Türkiye - Suriye hudut meselesi- taraftan son talimat geldikten son-
lanması mukarrer bulunan (Yedin- nin müzakeresine tcşrinimr\•cl ba - ra bu mesel~ de bu hafta sonunda ya 
ci milli Tıb kongresi) tehir edilmiş- şındn Ankarada başlanacaktır. müsbct veya menfi hallolunacııktır. 
ti~Bumünase~·tleSıhh~e ~kile- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tinden şchı im izdeki ali'ıkadarlara t. 

gelen bir tamımle tıb kurultayı top

lantısının, cumhuriyetin on beşinci 

yıldönümüne tesadüf eden 1938 se
nesine bırakıldığı bildirilmiştir. 

.... . . .. ~ ~.ı...... .. .. . ~.; .. ' ~ ~ .. ' ~ i . 

. . 
lstanbul Belediyesinden: 
1 - Daimi Encümenin 10-8-937 

ll' rnek ımkanlarını da arrı \•arak bir takım esaslar tesbit etmek-
~ -it 1• ?lllnket 

e tıca me-ı kırnıze gelecek seyyahlnra tarihi yerleri göstermek üzere de 
MEYV A VE SEBZELER 

karariyJe l~tanbul Belediye sınırı içinde 
sırtta, omuzda ve başta her nevi eşya ve 
gıda maddeleri taşınması ve satılmasının 
yasak edildiği· evvelce gazetelerle ilan 
edilmişti. 

n ... e et . . . . 
1 ~ ltk u lllaksnua ıç~?dC:. seyahatler tertibi de arzu edılmekte~ı_r· 

fl t Jrl leai:! (N• • Turkun başlıca kahrarr.anlık yerlerinden bırı olan Ça
s.fl t C!t \e oto uru) burnunda yeniden rıhtım yapı1mıs ve seyyahların ıno-
~ ll'ı:tır. tnobıllerle dubalara yaklaşmasındaki z~rluk ortadan kaldı

t' k ı.ından b 
~ -.., ,/anılrnıst ka Tı uva'ya kadar biitün köprüler yeniden beton ola-

ı ey 
!narh 

e 
o nam 

& ... , 1,
11111 

• ır. 

/(;·· ............................. · Şehrin her tarafında f iatlar ;' ~::~iarı~ ....................... T .. ~~!z:·~;··· ................................. ~ ş chri~~!~~.h~~i~~~ 1.~~.:~!!~1:~~:.k Ü _ 

2-Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve 
Beşiktaş Belediye Şubeleri mıntakalarında 
1 Birinci teşrin ve diğer Belediye Şub~
leri mıntakalaranda 1 lkinciteşrin tarih
lerinden itibaren tatbik edilecektir. 

ll~ Q_~l da sebze ve meyva satışlarında zere yeni bir kararla birçok sebze "' ~ Tramvayları 1 görülen büyük fiat :farkı, Belediye- ve meyva1arın, resmen fiatlarını tes-
Qu -·- _ 1 nin ve atakndar1arın nazarıdikkatini bit etmiştir. 

t\u 8 1lCak d k Sazan EmlnönUnden 1 celbctmiş ve bu meseleyi kökünden Bu karaı-ın derhal büyük tesiri 
tayı O torlar t halletmek için esaslı tetkiklere baş- görülmüş ve mesela iki gün evvel 

lier h " edecek dönUyorlarmıt d .. kk. o l;ırı a11g1 bir s . lanılmıştır. u anlarda 10 kuruşa satılan do-
.. , il fıirigi uç ışleyen çocuk - I\Iatbaam1za gelen bir okuyucu Vatandaşların yok '-'ere mutazar- mates (6) kuruşa satılmıya başla~-

' "ltgı h rnuıne . . . 1 . . " 
tı t . nltkınd ) J zı olup olma - şun arı söylüyor : , rır olmamaları ve sebze, mcyva ih- mıştır. 
t Yırı için b a ve •n suçlunun vasmı «Şişliden hareket eden bazı tram- tiyaçlarını her yerde ucuz fiatlarla Bu kararın şehrimizde de tatbiki 

·Urı tın 3~ Yerlerde sıhhat. :. vaylar, Sirkeciye gitmeleri Hizım i· tedarik edebilmeleri için düşünülen halinde bütün esnaf sattıkları sebze 
Üş-tur. rnuracnat edildiği g:~ı: ken ve tabelalarında Sirkeci - Şişli, çareler meyanında, bazı sebze ve ve meyvaların üzerine fiatlarını gös-
li lb Şişli - Sirkeci yazılı olduğu halde, meyyaJarın perakende fiatlarına a- teren etiketler koymıya mecbur tu-

hu Ukı sıhhnt bazı \•akı"t her ned"nse Eminönün- • b" h k tulacaklar ve Belediyenin tesbit et-i.- ta b ıncrnu ı '" zamı ır nar onulması basta rrel- ~ ı(ı b . ır 1. r arının bu • 0 tigi perakende fiattan hiç fazlaya 
,. ~a :tıa bu k abuhıyct1 olmadığından den ileri gitmiyorlar. Vntmanlara mektcdir. Bu hususta, evvelki gün- satamıyacaklardır. Yalnız ayak sa-
" ı~ cloı- a ıl mua sordul•umuz z<ıman bizim rötar1mız denberı· Ankara Bel a· e · · ld ~ 3 "'lor v.... Yenelcrin yal - o e ıy sının a ı- tıcıları ve atlı zcrzevatçılnr daima 

n " '" ınutch var, onun için bumdan dönmek ınec- ğ t db" ·· ·b· 1 ti ıl "aPlırıı"'"' assıslar tarafın- ıı c ır en munası ı o arak görlil- göz önünde bulunmadıkları için bun-
'l'lı t ... ası al· k buri'- etindeyiz. diyorlar. Biz Sirke- mektl\dı'r 1 t"k tl · h iti ı:-. a ndarlara bildi- " , " · arın e ı e crı ına aile aralarında 

Ciye gideceğiz diye bilet :.ılurak Nite>kim, Ankara Belediyesi, seb - değiştirmemelerini tcmincn de ted-
tramvaya biniyoruz.~ ze ve meyva fiatları arasında görli- bir alınacaktır. 

3 - Bu tarihlerden sonra taşıma işleri 
ve seyyar satıcılık mazbut ve muntazam 
el arabftlari yle veya motörJü vasıtalarla 
veyahut elde taşınabilecek küçük kaplarla 
yapıla~aktır • 

4 --: Elde taşımak suretile satılan 
nevi eşya ve gıda maddelerinin bunların 
nevi ve mahiyetlerine uygun kaplar içinde 
bulundurulması lazımdır. 

5 Yukardaki hükümlerin tatbikine pekaz 
zaman kaldığından alakadarlarca bilinmek 
ve icabeden vasıtalar şimdiden hazırlanmak 
Üzere keyfiyet tekrat· ilan olunur. «B.))"5857., -
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Demokrasi ve 
Diktatörler .. IKi ES Ki DOST 

Diktatörlere 
ehlisalib 

onlar 

karşı demokrasi 
aça~ıyor, halbuki A 

bidin, o gün de, eve kederli 
dönüyordu. Bugüne kadar 

elinde ne var, ne yoksa 
satmış, artık hiç bir şeyi kalmamış
tı. Btitün endişesi, rehin bıraktığı 
_aile yadigarı vazo içindi. 

bu işi yapacaklardır! 
.. r~rcı.nsız Sosyalist ve Rad~aı. Sos- llkarşı ve bir ehlisalip teşkil etmeyi 
yalısı fırkası 1cra. Komıtcsındcn haklı olaı ak kabul etmiyor. Fakat 
Kayserin :şu yazısını mii.him bularak diktatörler

1 
demokrasiye kaq~ı mu

nlıyoru:: kaddes harbi hazırlamaktan asla sı-

Onu oradan nasıl kurtaracaktı?. 
Eve gidince karısı Şeküreye ne 

, sôylcyf'cekti ? .. 
MOsyo Muc;C"·~~l lcalya kralı ŞekurC', yine bu akşam üzülecek 

ile konusuyor ve ~ilcayete başlayacaktı. 

Anlatırlar ki, Mareşal Foş çok na
zik bir vaziyet karşısında kalın

ca, onu halletmek için, cmesele ne
dir?.t sualini sorduktan sonra mese-

lenin bütün anasırını tarife başlar
~ış ... 

Öyle zannederim ki, diplomatla -

rımız ve hükumet adamlarımız da 

her gün bu suali kendilerine soru -
yorlar. 

Bugün mesele otoriter rejimin do-

ğuşu ve inkişafile beraber yürüyen, 
ve daima da beraber yürüyecek o-

kılmıyorlar. \ 
Bolşeviklere kar;·ı bir sed teşkil dam değil, düşmanlarını dost yap -

mıya çalışan adamdır.• Sabnhtanberi ayak üstünde, dur-

le
deceklerini söylemekle iktifa edi - mad,.,ı1 koc:mu~ bu ı"şe bı"r çare ar 1935 senesinde İtalya ile ve ayni ... :. i'• ı -

yorlar. Fakat hakikatte faşist olmı- senenin ilkbaharında Sovyetlerle yordu. Hızlı ve kararsız yürürken, 
yan her şeyi komünizme temessül anlaşmalar imza eden Fransa, sul _ birdPn, kalabalık arasından, eski bir 
ettirirler. Onlar için Çekoslovak hün müşterek müdafaasını, rejimin arka1aşının geçtiğini gördü. Gözleri 

l d ümitl!? parladı. 
Cumhuriveti Sovyetleşmiştir ve Fran tesanüdünden evve e almak iste iği-

J d - Bu çocukluk arkadaşını, hemen, 
1 lar da demokraside hiç bir şeye nl bilfiil ispat etmemiş mi ir? Dik-
ı sız tatör, şifahi. beyanatlarına rağmen, ~vlerıdiğindenberi hiç görmemişti. 
yaramaz. Japonya ve Almanya bol- a·· k"" f""t h t . 1. k b •. k"" İkisi de ayni semtten iki kız almış-. . . . . . un u u u a ı gız ıyer~ , ugun u 
şevıklığe aleyhtar bır ıttıfak ıle bir- ve yarınki fütuhatı hazırlıyarak, fa- Tar, !akat, hayat onları biribirinden 
leşmişlerdir. Bu ittifak herkese açık- tihler gibi hareket ederler. ayırmış, yaşamak gailesile biri bir 
tır. Bununla beraber, dokuz aydan- Bugünkü hadiseler arasında ha - tarafa, diğeri bir tarafa gitmişti. 

O 1aman ikisi de zengindi. Üste-
lik. Süleyman, Abidinin eski bir dos
tu idi. Muhakkak, Abidine yardım 
edecekti. 

- Süleyman ..• . 
-Abidin ... 
Birihfrlerine sarıldılar ve ncş'c ile 

yola koyuldular. 
Sü!eyman, kısaca hayatını naklet

ti. Abidin, bugüne kadar başından 
geçenlerı anlattı. Sıra, karılarına 

gelmişti. Abidin, Sahirenin, Süley
man da Şekurenin hatırını sordu. 

Fr.lrnt, Abidini bir aralık düşünce 
aldı. Siileymanın karısı ile kendi ka
rısı arasında gizli bir husumet oldu
ğunu biliyordu. Bu ise, vaktile, Sa
hire!ı!n evlenmeden evvel kendisine 
gönderc.liği bir mektuptan olmuştu. 

son ltaıyen manevralarında uzun menzilli toplar Fakat bu, tamamen eski, uııutulmu;ı 

lan otomatik emperyalizm meselesi- beri aktedildiği halde hiç bir devlet kiki mes~le nedir?. Diktatörleri har- bir mesel: idi. . 

d . k d"l · ·ıt·h k t ·c:t"ır Bu be mliracaat etmekten menetmek ka- Eğe.r Suleyman bu parayı tedıırık 
ır. en ı erme ı ı a e memı:ı • ' .. . . . 

. . . . k" bil midir?. DemagoJ"i '-·apan esirlere eders·..,, karısına soylemeyıverırdı. 
Diktatörler, faaliyetlerini dahili acaba Bcrlın, Tokyo mıhverının a ım J • M k d h. k . .. .. . sulhü cebren kabul ettirmek kabil a sa ı, vazoyu re ınden urtar-

vazifelerle tahdit etmiye muktedir kalmış bır tezahurunden ıbaret kaldı- midir?. mak değil miydi? .. 
değillerdir. Diktatörün millete va- ğınn mı delalet ediyor? . Bu tam bir fırsattı. Halini Süley-
dettig" i saadeti temin etmekten aciz uıııııuııı11mııııııı11111111111111111111!1mın1111ııutt1111111111111111t11111 

Musolininin Palermoda irad ettiği man:ı a<,1ı. Vaziyet~ anlatarak, pa -
kalması, kendisini fütuhata sevke - ih · raya :hti'-·acı oldug~unu so-yledi. Su" -nutukta Berlin - Roma m verme .ı _ 

der. taalluk eden bir cümle vardır. Bu leyman, bu eski dostunun lakırdısı-
Diktatör, kendi heykelini düşünen nı bi!c dinlemiye lüzum görmeden 

cümle tamamen tebarüz ettirilme -bir adamdır. Heykelinin bulunacağı istediği parayı Yerdi. 

kaide üzerine cmilletin saadetini te
min eden adam. ibaresinin yazılma
sı kabil olamıyacağmı biliyorsa ora

ya cbüyük harbin galibi. sözünün 
hfıkkedilmesini ister. 

Bugünkü diktatörlerden hiç biri -
nin nutku harbi açıkça talep etmi -

yor. Harp, mevcut muahedelere rağ
men, onlara göre, milli siyaset için 
daima bir alettir. 
Eğer fütuhat, sulh ile yapılnmı -

)"Orsa ilanı harp ederek veya etmi
yerek büyük caskeri vasıta> lnrdan 

miştir. 

Musolini demiştir ki: 

- cB<:rlini ihmal ederek veya ona 
muhalif olark Romaya gitmek ka -

bil değıldir. Keza Romayı ihmal e
derek de Berlinc varmnk kabil de-

j ğildir.• 
Sonra şu cümleyi ilüve etmişti: 

1 cİki rejim arasmda föli bir tesanüt 
'mevcuttur. Fiili tesaniit dediğim z::ı
I man bundan ne ck>mck istediğimi 
anlıyorsunuz.• 

Şimdiye kadar Berlin - Roma mih

I veri, iki memleket arasında bir ça-

- Hazırladığım yemek nasıldı?. 
- Enfesti sevgilim .. Bilhassa siga-

ra ile bira ... 

Bir gazinoda oturdular. Eski gün
lerden konuştular. Sonra .. tekrar gö
rüşmek üzere biribirlerinden ayrıl
dılar. 

• Şekure sevincinden çıldıracaktı. 

Derhal hazırlandı. 
Kocasının verdiği parayı alarak, 

yola çıktı. Doğruca, vazoyu rehin 

============z=--=-=-= bıraktığı tefeciye gitti. Çok sinirli 

S t R ve heyecanlı idi. 
OVye USya Ve Tam, dükkandan içeri gireceği sı-

ç• J rada, önünde, Sahireyi gördü. 
iD an aşması BirdP.n, geri dönmek istedi. 

Bu eski arkadaşına, bugünkü düş-

Esash maddeleri nelerden kün vaziyetini \'e rehinden mal kur-
ibaret ? taracağını bildirmek istemiyordu. 

Yazan : Seyfettin Orhan 

Biz seninıe iKi eski oostuz .. 

Sonra .. kocasının eski aşıkı olan bu 
kadına karşı içinde, hala, derin bir 
kin duyuyordu. 

Onu görmemezlikten gelerek ileri 
doğru yürüdü. Fakat Sahire onu ta-
nımış, seslenmişti: 

- Ah kardeşim .. seni Allab )> 
t 

şıma ~ık&rdı. Bu parayı, bana 
edeceğinden, eminim. 

Şekur<.' beyninden vuruıını.ıŞS 
dü. 

Ne yapacaktı? 
- Şe~fıre. p.b Tefeci, Şekurenin kocası _.ı; 
Şektire, birden yerinde çivllendi: nin vazoyu rehinden kı.ıro· 

- Sahire... mıyacağını sanmış, satıllığ' 
Candıın öpüştüler. İkisi de gayet karmıştı. 

neş'di, biribirinin hatırını sordular. Hem Sahireye, alacağı ,. 
Sahire; bir kaç dakikada, hemen bü- kendisinin olduğunu nasıl sô' 

ltün on seneyi tophyaan hayatını an- cakti? 
lattı. Sahire, onu eskisi gıbi zeııg 

Ko~:?~ının, bir iş için, İstanbula gel- lerek, kendisinden üstelik pıı 
diğin• , bir kaç gtin kalacaklarını, istemişti. Fakat her şey oımııd 
lkenc:ic:ınin bunu fırsat bilerek, öte- eSki rakibine karşı küçük dil 
ı beri rılmak içüı dolaştığını ve .. önün- istemedi. 
de J .ı~·dukları dükkandan, kıvmetli Yok diyemedi. 
bir \'azoyu, yanında fazla par~sı bu- - Hay, hay, -dedi- yeter ki.· 
lunmadığı için alamıyacağını ileri işin görülsün .. biz eski iki d05~' 
sürerek: Seyfettin O~ 

Uğurlu ağaç 
Holstein ormanlarından birinde 

garip bir meşe ağacı Yardır. Bu a-

ispanya ve 
Almanlar 

ğaç evlenmek istiyen genç t..'Tkekler- ..J 
le, genç kı7Jar tırasmda tavassut va- SUyUk harpten 9of1P 
zifcsini ifa etmektedir. Bakınız na- en bUyUk zafer 
sıl: · 9 27 tarihli ~azetelerin hep~ı 
Ağacın en aşağı dallarının hiza - ,. . ı 

d t k 'b d .. tr .. k tander ın nasvonalıst kuvvet 
sın a, a rı en yer en uç ı:ne e yu - · . . 
sekte geniş bir delik \'ardır. Evlen- rafından zapt ve ışgalıyle meŞ. 
mek istiyenler mektuplarını gelip makta ve bu hadisenin strateJiJ 
buraya bırakırlar ve pek uğurlu nd- kımdan haiz olduğu eheı11 

dedilen bu ağaç sayesinde muratla- tebarüz ettirmektedirler. 13 
rına ererlermiş ... Bu ağaca bırakıla
cak mekttıplnr hazan posta ile de 
gönderilir . .Müvezzi ağaca tırmana
rak mektupları deliğe bırakır. 

Deliğe bırakılan mektuplar izdi
vaç ilanlarından farksızdır. Mesela: 
cBen yirmi üç yaşındayım. İyi tah
sil ve terbiye gördüm. Vestfalyanın 
ücra bir köyünde oturduğum için 
kimse ile tanışamıyorum. Bu sebeple 
her~esin alışmadığı bir tarzda saa -
detimi arıyorum. Bu ağaçtan bah -
sedildiğini işittim. Onun kaderin bir 
kuv.veti olduğunu zannediyorum.> 

göre, perşembe gür?Ü, yani a) 

sında elde edilen muzaffeııİ. 
harbin başlangıcındanberi kaY 
}enlerin en büyüğüdür. ZirB 

bütün Atlantik sahili, hemen 
men Franko'nun eline geçmi~ 
lunmaktadır. Bundan sonra, ~ 
nalist ordular, bi.itiin kuvve 
şark cephesine ve bilhassn lı'i 
kısmına hnsrcdebilecektir. 

Berliner Borsenzeitung'a 
Santander·in zaptı, nasyonalist 

istifade edilir. Japonya ilk merhale

de Mançuriyi Çinden kopardı. İtal
ya, Habeşistanı yuttu. İkinci merha
lede Japonya arazisini, fütuhatını 

arttırmak çarelerini aramakta ve 
General Franko ile müşterek olan 
İtalya ve Almanya da kanı emil -

l
lışma eirliği şeklinde gösterilmişti. 

Palermo nutkundan sonra bu mih -
ver, yalnız Alman veya İtalyan me
nafii değil, faşist ve na~yonal sos-

Londra, (Hususi) - Sovyet Rus
ya ile Çin arasında bir ademi teca-

~Y:::::~><:::~~~.c::::;,.-<;:>c;::::,..c:::::.-ı:;:::;.-~::;:::.<;:;;:..<:::::.<~~::,.<:y~ 

panya için hem prestij mesel& 
muş, hem de bir stratejik z..<ıfet 

yalist menafiini müdafaya mahsus 
miş ve her türlü emre ram olmuş bir ve iki rejimin ittifak! seklinde anla-
ispanyada müştereken elde ettik -

1 
d :ı; 

I . b" d . k d"l . b h şılma ı ır. erı ır omınyonun ·en ı erme a -
şedeceği psikolojik, ekonomik ve Geçen gün cihan sulh kongresini 
sevkulcey~i menfaatlerini tahayyül açan Fransuva Tessan irad ettiği .nu
etmektedirler. tukta Herbert Samuel'in bir süzünli 

Bugün Berlinde Romada kıymet - hatırlatıyordu: 

lenmiş olan emperyalizm siyasi bir cHnkiki vatanperver, yalnız mem

meselcdir. Demokrasi, diktatörlere lekctinin düşmanlarile karşılaşan a-

Mösyô Hltler halka hitab ediyor 

vüz paktı aktedildiği resmen bildi -
rilmektedir. Bu pakt 21 ağustosta 
Nankinde imza edilmiş ve beş sene 
için aktedilmiştir. 

Paktın tecdit edilmiyeceği hak -
kında tarafeynden biri tarafından 

bir iş'ar olacaktır. Bu paktın, Çin ve 

Sovyetlerin evvelce imza etmiş ol

dukları iki taraflı ve çok taraflı mu
ahedelcrle giriştikleri taahhütleri ve 
hakları asla ihlal etmiyeceği tasrih 
edilmiştir. 

Çin Hariciye Vekaletinden \•eri -
len mallımata göre bu pakt Pasifik 
denizinde milletlerin müşterek cm-

. niyeti hakkında ilk merhaleyi teşkil 
etmektedir. Bu muahede mucibince 
harbi reddeden iki taraf, harbi milli 
bir siyaset fıleti olarak kullanma .. 
mayı taahhüt etmektedirler. Akit .. 

]erden birine bir taarruz ' 'aki oldu
ğu takdirde diğer taraf mütearrız o
lan tarafa yardım etmemeyi taahhüt 
etmektedir. 

Çin Hariciye Vekaletine mensup 
salahiyettar bir zat Çinin sulha olan 
muhabbetine rağmen bir taarruza 

Dünyanın en büyük teleskopu 

mukavemet etmek mecburiyetinde B. ı "k A · " · · .. .. . . ır eşı merıkada dunyanın en IResmımızde teleskobun yanında go-
oldugunu ve mutearrız polıtikasını büyük teleskobu yapılmaktadır. Ma- .. . . # • • 

d .. · ı· d""" t kd" d ç· d k d" . . . .. .. ,._ " rulen ınsan hayalı, bu aletın ılerde 
egış ır ıgı a ır e ın e en ı- ı ketını resımde gordugumuz bu te-

disile a~ni m~ahcd~yi. imzaya ha- ıeskop cisimleri şimdiye kadar gö _ /ne kadar büyütmek kabiliyetinde ol-
zır oldugunu soylemıştır. rülmemiş derecede büyültecektir. duğunu göstermektedir. 

linc girmiştir. Zira bu suretle 
nun muzafferiyet arzusu ve J1 
mukavemet kararı arttığı ni5 

karşı tarafın da ümitsizliği ve 
retsizliği fazlalaşmıştır. Bu soıı 
\"affnkiyet ayni zamanda sal~ 
kanın beynelmilel sahadaki şc~ 
itibarını da arttıracak mahiY 
dir. 

Bu ''aziyet karşısında gazete 
yor: cLondra bu derece mübir11 
beler savurmasını bilen ve pıe 
ketin artık en büyük kısmını e 
tutan bir kuvveti, daha ne knd~ 
man tanımamazlıktan gelce:~. ........................ · ············· ····· 

ı- ·ıı 
~ Doktor, diri diri mezara go 

me1cten korkuyorum... 11 
- Merak etmeyin .. ben ~ıtf fi 

ken hiç bir zaman diri dirı g 
mezsiniz .• 

l 
r 
~ 

el 
i 
11 

t 
t 
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Bu ihtiyar da çocukluğun· Baba ve kardeş katıli 
1 Kolsuz bir çocuk . danberi ihti- Zekinin muayenesi 
1 • • 

TMELİDİRLER.] 

.. Üç sene sevi§tik. Evlenmek larımz arasındaki farklar gibi onun 
u~erc idik. Onun ihaneti yü. - dul ve çocuklu olmasını da mani gö
z~ıııden ayrıldık. Bir seııe geç- rüyorsa kendisine koca olabilecek 
;

1
' 
0.n~n. nişanlandığını ve ev- birisini belkı bulmuştur. Kadın, is

~ndığını biliyorum. Fakat 1ııi- ter genç, ister dul, ister fakir, ister 

Resim yapıyor yar anasına, İddia 
babasına bakıyor ettiği 

delilik 
unut~mıyorum. Çare? - A- zengin olsun, evlenmek başlıca ga-

nadolulnsarındmı Son tel. ye ilk dü!;ünce olmaktan fariğ ola-
En k . ' lıi 

uvvetıı aşkları bile zaman u- maz. 
nutturabT F 

• 
1 ır. akat bu zamanın gc- • - \ 

~~~~esinden ~~r~uyo:sanız yapıla- } lı\1 ~~· r ı:::=-
tır. iv~aş~a bırı~~le alakadar olmak- ıJ.]\ ~, ~ 1 - •• , 

.. ela bu, guç ve hatta imkan- 1 A\,. • · -:1 

~ız gorünür. Gül iistünc gül kok - ~ \ ,t; ( l 'f " 
·~~~~ kabil d~ğildir gibi gelir. Fa-
. ır sempatı, hafif bir alaka bile Karımın pudra ue boya sıir-
~sanı ümitsiz aşktan kurtarır ve im· mcsine mani olmak için bir bu-
tansız san 1 • .. t 

ı an yenı aşk doğuverir. çıık senedir her şeye muracaa 
:;:_ ..2."5ı:; ettim, fayda etmedi. Bu 1ıali 

. ~ ~~... bana hafiflik ve başkalarına 
- _ , cilve yapmak maksaclına ma-
"' · tuf gibi görüniiyor. Ne yapa -

. " yun? - C. T. İzmirli. 
B' -Yanlış düşünüyor ve mümkün ol-

F kır dul kadınla sevişiyoruz. mıyan ~ey istiyorsunuz. Kadının bo-
a at kadın. b · "" 

lıara l enı son derece yanması hafiflik değildir. Yer yü -
hald ret e sevdi~ini söylediği zünde boyanmıyan kadın parmakla 

c Y<l§hca bır erkekle de . ~ 
nıiinasebctt b l gösteriliyor. Hem en cıddı ve mes-
hali neye catf lu unbu·yı·or?. BB'u lek sahibi olanları bile. Doktor ha-

o una ı ır. ır 

kalbde iki seı•da olabilir mi? _ nım ameliyathanedeı~ çıkar çıkmaz 
Beyazıtta Nuri. tayyareci şc•hre iner ınmez boyanı -

!t.Takiki sevda olamaz A vor. Boya artık kadının saçını tara-
Patide . . mma sem- ~ . • . . 
d n ıbaret kalmış alakanın bir- ması kadar tabiı ve zarurı ıhtıyaç -
en fazla rn .. h .. 

d.. evzu bulması mümkün- }arı meyanındadır. Musama a gos -ur s· . 
Egy • ıı.ın hadiseniz de su olabilir: termeniz liızımdır. 

er sevd'Y• · • ADEMBABA ~ sizinle devamlı 1 

Kolsuz dogan çocuk ayaJ<tarını kullanrnıya o derece 
alışmıştır Ki ayaklarııe resim y~pmaktadır. 

sabit 
olursa . 

bu cins 
I 

deliler 
mes'ul 
değilmi? 
Tabibi ad
linin bize 
izahları Delilik iddia eden katıı Zeki 

B undan bir müddet evvel Kuru -
çeşmede rövelverle babasını ve 

kardeşini öldüren katil Zeki, müd
deiumumiJikçe yapılan tahkikat es -
nasında gayri tabii halelr göstermiş 
ve hastalığından bahsetmiş olduğun-

dan asabi bir hastalığı mevcut olup 
olmadığının tetkik ve tesbiti için 
Tabirj Adli Enver Karan tarafından 
muayene edildikten sonra Tıbbı Ad
lice müşahede altına alınmasına lü
zum görülmüş ve geçen cuma günü 
akşamı Adli Tıb i~lcri müessesesine 
göndcrHmişti .. 

Adli Tıb Müdüriyetince müşahede 
altına alınan katil Zekinin müşahe -
de neticesinde bu mcnf ur cinayeti 
delilikle mi işlediği, yoksa şuuruna 

ler ve tabii cezai ehliyetleri de var
dır. 

UMUMt HAPİSANE Mİ? 
Adli Tıb işleri Müdür Muavini Bay 

Fahri Can'dan da bu hususta izahat 
istiyen muharririmize nazik ve ba
zik doktor şu tafsilfıtı vermiştir: 

- Dünyada hemen hemen her uz
vu noksansız, teşekkülatı tam, 
bilhassa sinir bakımından normal a
dam yoktur. Her şahsın muhakkak 
aksayan bir tarafı vardır. Bu nksak
lığı irade ve terbiye frene eder. Şu 
mülahaza gözönünde tutulursa psi-

1 kopatların hepsi mutlaka cinayet iş
ler dersek o znman dünyaya bir ka
pak yapıp kilit taknrak arzı umumi 
hapisane şeklınc sokmak lfı.zımgelir. 

Fransanın Britanya eyaleti dahi
linde Kimpcr şehrinde Piyer 

Matyö adında kolsuz, bacaksız bir a
dam vardır. Doğar doğmaz geçirdiği 
hastalık dolayısile kollarından ve 
bacaklarından malınım kalan bu a
dama o civarda .. Gövdeden ibaret a
dam~ adı vermiştir. Piyer Matyö 58 

,mli>-s::'.91 . sahip olarak mı yaptığı anlaşılacak, Her suç işliycn muhakkak ki, a
normaldir. Fakat bu hnl kanun mu
vacehesinde cezadan kurtu1mak için 
bir müeyyide teşkil etmez. Şahsın 

suçu işlediği zamandaki hali bir hay
van şuursuzluğu değil, bir makine, 

20 Yaşındaki. Darı·yo·· yaşındadır ve 13 yaşındanberi ihti-
yar babasile anasını sırf kendi sa-
yile geçindirmektedir. Bu adam, di-

l · k ? mağının bütün kuvvetile, tabiatın 
nası . ma yaj yapar. ::~ıelsidiğlle mücadele etmekte. 

AJ} Matyö ile görüşen bir Fransı.z ga-
~ ah . d k 1 A ı· r zeteCİSi mülakatım ŞÖy}e anlatıyor: a yar Jm etme azımge IYO ' .Piyer Matyö karşımda idi. O ba-

bı•raz makyaj• yaparak... na tecessüsle bakıyor Ye fikrimdeki 
intiı;_am&ızlıkları anlamıya çalışıyor 
gibiydi. Ağzında bir çekiç \•ardı. Şid
detli bir gürültüden sonra çekiç, bir 
çok alat ve edevatın karmakarışık 
bir halde bulunduğu bir masa üze -
rine düştü. Şayanı hayret derecede 
büyük olan başı, karanlıkta nazara 
çarpıyordu. Gövdesi, sanki karan -
lıkta kaybolmuş gibi idi: 

Kolsuz ve ayei<sız adam 
onasının ve babasının 

arasında 

- Hoş geldiniz. Sizi kabul etmek 
için babamın burada bulunmama -
sına çok müteessifim. Lutfen oturu
nuz. 

Matyö hayretimin farkına \•ara -
rak dedi ki: 

- Evet, 58 senedenberi yerimden 
kımıldamadan yaşıyorum. Hiç ol -
mazsa lakırdı söylemeyi (iğrendim .. 

jkulJanmayı öğrenmek için senelerce 
sabretmek Iazımgeldi. 

Matyö biraz durduktan sonra de-
di ki: • 

- Bir sigaranız var mı?. Durun a
ğızlığımı alayım.. Sigara ağızlıksız 
içilince dişleri bozuyor... Sigarayı 
kendisine uzattım. O şayanı dik -
kat bir maharetle yakasının bir ha
reketile sigarayı ağızlığına yerleş -
tirdi... 
Şimdi iki eski dost gibi konuşuyo

ruz. Matyö bana endişelerinden bah
sediyor: 

- İhtiyarlıyorum. Babam 80, an
nem 78 yaşındadırlar. Artık istik -
bali diişiinmeliyim. EvlenmC'k isti -
yordum. Tıpkı benim gibi ve 
bir müddet Pariste kalmış olan ka -
dınla evlenecektim. 

Gövdeden ibaret adamın, maran
gozluk yaptığını görerek hayret e
diyorsunuz. Bakınız, bu çok kolay 
bir işdir. İşte aletlerim .. Onları çe
nem ile alıyorum. Bunda çok maha-
ret kesbettim. Böylece resim yapar - Parise gitmek istemiyor musr:... 
ve yazı yazarım. Bebek iskemleleri nuz? 
ve arabaları yaparım, babam ve an- - Hayır, 1900 senesindeki sergi 
nemin hayatını temin edecek kadar için bir adam bana 100 bin frank va
kazanırım. dctmişti. Fakat haydudun biri imiş. 

_ Marangozluk :fikri size neredeP Beni alıp sergiye götürdü. Fakat pa-

la., rayı vermediğinden tekrar buraya g~ ı .. 
_ Ailemden geldi.. Amucam ma - gelmek için çok zahmet çektik. Şim-

rangozdu. Ona bir san'at öğrenmek idi yeni sergi için de etrafımda dola
istediğimi söyledim. O da, dlişiindi.i, şanlar var. Fakat ben şehirlilerden 
taşındı ve bana mahsus aletler yap- korkarım. Onun için yerimden kı -
rnıya başladı. Meselfı çekicime bakın, mıldanmıyorum .. 
sapı uzun ve kıvrıktır. Onları böy - - Demek evlenmeyi de düşünü -
lece dişlerim arasına sıkıştırmak da- lyorsunuz? 

ha kolay oluyor. . - Niçin düşunmiyeyim? Bu mem-
" Bittabi çenc1erimi iki el yer~ lekette evlenmek biraz güçtür. Bu-

~ibinin ~ukalemcsini keser ... Bu - ınunl~ beraber kiliseye giderken yol
nunln beraber Danielle sözüne de- da hır genç kıza rasgeldim ... 

)) 
Danyeı Dariyö istirahat halinde.. ıvamla: - Kiliseye de gidiyor musunuz? 

anıeııc Da · 1 ı· M k a· yapman n rok lu"zumlu - Tabii gı·diyorum. Babam benı· filmi rıC'ux'nun Mayerling dım etmek Hızım ge ıyor. - a Y J ı :1 

gu hazı nde bize göstermiş oldu _ _ Allaha nasıl yardun cdiyorsu - bir şey olduğunu herkes biliyor. Ben mukaddes masanın yanına kadar gö-
Cüıc]hğ? t~hrenin bütün zarafeti, nuz? bunu beş yaşında iken anlamıştım. türüyor .. 
~OJcıJnr 1' ırnycıgerl~rin ve mak _ _ Makyaj yaparak .. Ben makya- Zira bi.r gün ancın, beni tuvalet ma- - Sık sık dışarıya çıkar mısınız? 
)'arınet~: .s~n'i eserleri olduğunu jımı kendim yaparım. sası üzerindeki güzel renkleri yü - - Hayır. ekseriyetle burada ya ~ 
c:li 20 Ya ;~~ız. Hayır. Danielle şim- _Niçin? zümde tecrübe ederken bulmuştu. şarım. Yalnız pazar günleri anne -
ları rn"v adır. Çehresi ince hat- _ Çu"nkü ben muti bir kadın de- Sonra l~ yaşıma doğru makyajın ku- min icat ettiği küçük arabamla bir 
· "' zun " ' ·· ll'k · t · rı 'Uzun ' gozleri yeşil, kirpikle- ğilim de .. Makyajcı bir mütercim ve surlürımızı örteceğini ve guz~ ı - gezın ı yaparım ... 

sarıdır 's&<ıçları açık kumral ve hafif ekseri •etle bir haindir. Makyajcı - }erimizi arttıracağını anladım. Ben Düşününüz, 58 senedenberi hep 
~i i b~ r;~~~anın hcniiz göstereme- nın ba~a benim olmıyan bir şahsiyet bütün dikkatimi gözlerime ve ağ- hareketsiz yaşıyorum. Bununla be
ır!. g<'nç kad erden mürekkep bir şi- vermesinden korkarım. Aynada ken- zıma veririm. Onları çok boyarım. raber ben kendimi sizin gibi bir in-
tıur. ınlarda çok latif görü - dimi tanımamaktan korkarım. İşte Filhakika güzel artistin yüzüne san addediyorum. Halinden şika -

banicllc D . bu sebeple bu işi kendim yaparım. baktım. Söylediği doğru idi. Fakat 
tığını nrıeux k . v t göz kapaklarına dikkat ettim. Onlar yet etmiyorum. Dünyaya geldiğim 
ten .,n ~nıan tist du'a ~rnplıman yap- Danielle'i tanıdıgı':1 zad. mb~nk: ~.ak- ld ğ 'b' ·a· zaman doktor benim üç hafta yaşı-

""'rıra dedı' k'· agını büktük - fında kediler vardı. Şım ı ır ·uçu 0 u u gı ı 1 ı. 
ı ı kt Bugiin göz kapaklarımda bir yacağımı söylemiş.. O, öldü, fakat - §le lf .. · köpeğinden başka hayvanı yo · ur. 

oruyorsunuz, Allaha yar .. Flora .. apartmanı altüst eder. Sa- (Devamı 6 ıncı •agfamızda) ben el'an yaşıyorum ..• 

adli takibat \'e tetkikat ta bu saha
da inkişaf edecektir. 

Zekinin vaktile asabi bir rahatsız
lık geçirdiği \'e şimdi Avrupada tet
kik seyahatinde bulunan sinir hasta
lıkları mütehassısı profesör Nazım 
Şakır tarafından muayene ve teda
vi edildiği hakkında kendi iddiası 

vardır. 

Katilin müptelfı. bulunduğunu id
dia ettiği (Psikopati) hastalığının, 

hastayı böyle caniyane hareket yap
mıya sevkedip edcmiycceğini soran 
bir muharririmize Tabibi Adli Bay 
Salih Haşim şu izahatı vermiştir: 

- Psikopati bir sinir ,.e ruh has
laJığıdır. Buna tutulanların bünye -
!erine göre muhtelif tezahürleri gö
rülür, hatta bugünkü tababetin, ve 
adli tıbbın bildiğinden daha çok ve 
daha mütenevvi tezahiirleri de olur. 

Psikopatlar umumiyetle hayata 
küskün, neş'esiz, hazan muvazene -
siz neş'e buhranları geçiren, her gü
nü biribirine uyrruyan insanlardır. 

Fakat bunlar umumiyetle cinayete 
mütemayildir denilemez. Psikopat
lar arasında kan görmekten nefret 
eden, hatta korkanlarınn çok tesa -
dilf edilir. Yalnız psikopatların en 
büyilk vasıiları iradelerinin zayıf ol
masıdır. Psikopatların (Kabiliyeti 
taharrüşiye) denilen ve çabuk hid
detlenmekten ibaret olan sinir buh
ranları çoktur. Bazılarında ve ek -
scriyetle aldıkları terbiye ve bulun
dukları muhite göre taharrüş zaman
larındaki aksü1fımel1eri değişir ve 
müstesna oloarak cinayet işleyenle
rine de rasgelinir. 

CEZA GÖRÜRLER Mİ? 
Psikopati ile mnl\ıl olan'lar suç iş

ledikleri zaman bir cinnet buhranı
na tutulmuş bulunuyorlarsa hare -
ketıerinden mes'ul addcdilt.:ımezler. 

Fakat şuurlarına sahip bulunur ve 
tehevvür ile bu hareketi yapmış o
lurlarsa hareketlerinden mes'uldür-

bir mangen şuursuzluğu halinde ta
mamen iradenin ve akli me1ekatın 
kaybolması icabeder. Yoksa tehev -
vürle işlenen bir cinayette de şuu -

run tam olarak bulunmadığı aşi -
kardır. Amma, eğer bunlara ceza ve
rilmemiş olsa o zaman dünya bir 
salhaneye döner! .. 

Psikopatlar ehliyeti cezaiycyi ha
izdirler. Dünyanın her tarafındaki 

kanunlar bunu bu şekilde tesbit et
mişlerdir. Adli tıb işlerile uğraşan

lar maddi ve manevi çok büyük bir 
mes'uliyet altındadırlar. Çünkü her 
vak'ada bir mağdur, bir fail, bir de 
mevzu vardır \•e bu mevzuun un -
surları h:ıkkında karnr vermek ve 
doğruhu bulmak mühim bir key -
fiyettir. Cinnet buhranı içinde suç 
işliyen bir adam hareketinde mazur
dur ve mes'ul edilemez. Bu hali tes
bit edecek olan da adli tıbdır. 

Bu işle uğraşan bir doktor, önünq 
getirilen şahsı muayene ve isticva -
bında kanat değil, fikir bile edine -
mez. Zira ilk intibalar müşahede so
nunda o kadar değişir ki. bu hassa da 
aldanmıyorum diyenler, kendilerini 
aldatmış olurlar. Binaenaleyh, bu sa
hadaki mesai Diyojenin fenerile ilim 
yalarında araştırmalar yapılmadıkça 

inkişaf ve hakiki vaziyette tebarüz 
etmez, müşahede kat'i fikri, kanaati 
meydana getirir. 

Tahsil böyle iradesi zayıf ve ha
leti ruhiyesi bozuk insanlar (psiko
patlar) üzerinde ekseriya faydalı ol
maktan uzaklaşır. Münevver bir ka
til yaptığı işi kurnazca hesaplıyarak 
maskelemesini bilir. Fakat basit bir 
şekilde cereyan eden bir vak'adn 

( Devmı 6 rncı ıaqfar!.t: ) 
cuttuıuıuınutnıumuıuı111111uı1111ın11111111uu11111u1111uıuuın1111111111uıuınu111ıuıuuutır•unuuuıı11111u11uı11111111111ıun111111h 

istirahat.. Fakat harap 
olduktan sonra .. 

·su resim Karcı Huges·ın t>l r filmden sonrakl"'hallnı 
gösteriyor. Bu gOz~t kız istirahat ediyor. Fakat tam 
yedi saat yıpranoıktan,kuvvetll projektörler karşısın-

da gözleri ve vücudu harap olduktan sonra .• 
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Yezen: M . SDleyman Çap an SIN EM A 
20 yaşındaki Da
riyö nasıl makyaj 

yapardı? 
( 5 inci say/adan deoam) Tefrik a No.: 62 ................................ 

'fcrcüaıo To iktibas hakka ın"hfusdıu 

Kabadayılarda kafa kalmadı •• goz 
sağ na döndü vurdu, soluna döndü 

pı tırdı. Ne yüz kaldı ne göz .. 
a· 

şey yoktur, dedi. Fakat her zaman 
değil.. Bazan göz kapaklanma, göz 
bebeklerimin s rengine de bir krem • 
rerim. Bazan kaşlarımın altına ince, 
siyah bir çizgi yaparım. 

- Ya kirpiklerinizi? 
- Onların tabii şeklini muhafaza 

ederim. 

Esir kürekcilerden biri: ' ' Harbe tutuştuğunu$ 
gemide i spanya! şövalyesi Don Fernando 

vard).r ! ,, diye bağırdı .• 
---- - Ya rengini? 

DedL Ve sonra Salihin cevap ver- ne daldı. Elındeki sandal) e ayağını - Tabii rengini muhafaza etmek-
mesine meydan bırakmadan, perde sağu sola sallamıya, kime, kafaya, gö- le beraber ayni renkte bir kurşun 
çavuşunu çağırdı, şu emri verdi: ze, surata nereye rasgelirsc indit - kalemile bir kat daha tebarüz etti • 

- Al bunu götür! kağıdını yaz - miye başladı. ririm. 
sınlar, hemen ilk vasıta ile SeHlni- So.ğa döndü vurciu, Genç artist ince endamını tama -
ğc sursunler!.. Sola döndü yapıştırdı. men meydana çıkaracak bir surette 

Salıh Selfınige gittiği zaman, ya- Önüne çıkana, yanma yaklaşm.tk vücudüne kalıp gibi yatkın yeşil jer-
bancı bır muhıttc garipsedi. Günle • isteyene hamle etti, saldırdı, ha bil'e sey bir elbise giymişti. Bu yeşil renk 
rinı Beyaz kulede, rıhtım boyunda ha, vurdu, yerleştirdi. anber rengini andıran tenine ne gü-
kahv lerdc geçiriyor, hükiımetin Kabadayılarda ne kafa kaldı, ne zel ynraşıyordu .. 
verdıgı beş kuruş gündelikle geçi - göz ... Kiminin gözü aktı, kimisinın Yüzünün bu parlaklığının hangi 
nıyordu kafası yarıldı. renkten ve boyadan ileri geldiğini 

Onun Selı:iniğe gelişi, Selanik ka- Eepsi turşu gıbi oldu! sordum: 
badayıları arasında uzun dedikodu- Hepsi yere serildi! - Gündüzün renk ve boya yok-
lara bep olmuştu. Kendi halinde, Üstleri başları yırtıldı, kan icin-iP tur. Bu gece için Itızımdır. Gündü· 
·aşud 0 1, kavga gürültü çıkarmadığı t kaldı. zün krem ve pudradan başka bir şey 
ıçin, Selanik kabadayıları onunla a- ı S• lahları yok muydu? !kullanmam.. . . 
!ay <'tm<'ı:;e bile başladılar. Hatta; a- Niçin çekmediler, kullanmadıl:ır ~ - D.emek oluyor kı, zıyaya göre 
ralarınd.ı konuşurlarken, ona işit - bunla . ., .makyaı yaparsınız? 
tırlmek maksadilc, yüksek sesle: 

7 
n... . ı - Tnbii ... Fakat hepsini ayni şe-

- t tanbu1u bu mu titretmiş?. Bu .\ ı:rdı. ~~tılcı· d:··· Fakat. çeken, j kiJde yaparım. Üstüne başka bir ton 
elıne yedıği sıkı bır sandalye ava- . . k d mu korkutmuş İstanbulu?. Bu da y d . · verırım, o a ar ... 

mı kabadayı?. Böylede kabadayı mı gı arbesilc bıçak elinden düştü. Ba- - Yanaklarınıza biraz kırmız sür-
olur? Sinek olsa vızlar... zısı bir kişinin, yalnız başına, bir so- mez misiniz? 

Diyorlardı. pa ile dört beş kişiye posta okuması \ - Hayır, hiç bir zaman. 
karşısında aptaJlaştı, sersemleşti, gö-Filhakika, bu sözler çok doğru f. - Size makyaj yapmayı kim öğ-
zü korktu, yıldı, bunun için bıçağını 

di. Salih kendi halinde yaşıyor, kim- kull&n.amadı. retti?. 
sc il~ arkad:ışlık etmiyor, canı bir Daniclle bu sualime kahkahalarla 
k k d h k d Y• Salih, haksız yere uğradıgyı tcca - u··ıdu··. aç a e içme iste igı zaman, g 
kuytu bir meyhanede demleniyordu. vüzün cevabını böylece verdi. Fa - - Hiç kimse •.• Fakat insan ilk ön-
Bulunduğu yerde bir kavga bile kat neticede yine 0 haksız çıktı. Hü- ce kendisine ne yakışacağını bile -

çıksa, aldırış bile etmiyor, etliye kumet: mez. İyi makyaj yapmak çok güç 
sütliye karışmadan günlerini geçi • - Burada kalmasında mahzur var- bir şeydir. Bunu tecrübe ile öğren-
riyordu. dır. Onun yüzünden şehrin asayişi mek lazımdır. Sonra size bugün iyi 

N1hayet bir gün, Beş çınarda içer- muhtel oluyor. görünen bir makyaj, yarın iyi olmı-
ken; Seliıniğin tanınmış Yahudi ka- Diyerek, SeJanikten çıkardı, İzmi- yabilir. Düzgün, cilt üzerinde tesi
badayılarından dördü beşi birdE>n re ~ürdü. rini öyle bir riyazi kat'iyetle gös -
evvela dil sarkıntılığı ettiler; Salih Salihin İzmirde de buna benzer termez. Çünkü cildinizin rengi her 
uldmnadı, benimsemedi, vurdum bir vak'a başından geçti. Selanikte gün ayni değildir.,. 
duymazlığa geldi. Yahudi kabadayılarına nasıl elini - ·-- - ---
Yahudı kabadayıları, kafaları a- öptürüp: Deli kati il er 

cfamakıJlı kirişleyince, bu sefer dil _ Sen kabadayıların padişahısın! 
tecavüzüne daha g<!niş şekilde baş- Dcdirttiysc, İzmirde de öyle yap- (S inci say/adan cleocm) 
lndılnr. tı, cra kabadayılarına da kendini buhran olduğu nazarı dikkate alın-

Salih yıne sabretti. saydırdı, hele Rum kabadayılarına malıdır. 
Oralı bile olmadı. hiç nefes aldırmadı: · Bundan 10 yıl kadar evvel Beyoğ-
Korkusundan mı?.. _Pes! lunda sevdiği Eliza Niyego'yu sokak 
Yoo! Dedirdi. ortasında bıçakla öldüren katil Os-
Fılhnkıka. Sclfıniğin Yahudi kab:ı- İ . . 1 k b d , 1- • d man Ratip meselesi birinci izaha gü-

zmırın sayı ı a a ayı arın an sa- . . . .. . 
d.ıyılıırının şôhreti meşhurdu. Ata1'- l . l k c·· k zel hır mısaldır. Gunlerce bu fıli ta-

yı an ve gazınocu u • yapan uç ar-
lıkları, çeviklikleri, cesaretleri, her deşler) i, öyle giiliinç bir hale d~i- sarlıyan ve bu cinayet üzerinde mü-
'-'"rin kabada'-·ıları arasında so""ylc - kemmel bir inkisafla çalışan Osman " "' " şürdü ki, kabadayılık maceraları i- -
nır, dururdu. Onların arasında da çinae, bu derece enteresan bir vak- Ratip sonrad%n . timarhanede uzun 
korku nedir bilmiyen, palavra sev- aya ratlamak pek güçtür. bir tedavi neticesinde iyi olamamış 
mi .. ,..n, ce"'ur, hakiki kabadayılar ve ölmu"'ştu'" r •'" , - Bu gülünç vak'ayı bir kaç kalem · 
varoı darlıesi içinde size de anlatayım: Tıbbı Adlice yapılan müşahedele-

Salih bunu bildiği için, dil teccı- rin azami haddi altı haftad1r. Bu 
(Arkası var) 

vuzlcrine, aktarma Jfıflara tahammül ============== müddet zarfında hastanın hali kat-
go ,tc~riyor, ba~ını derde sokmak istc-I ·-------------....oı:~1 iyetle tesbit edilebilir. Şimdi mües-
me<lıP,i için susuyor, aldırmıyordu . R A D y Q scsemizcc müşahede altına alınan 

Yahudi kabadayıları, Salihin bu ı ı baba katili Zekinin de kafi raporu 
vuı dumduymazlığı karşısında. sinir- .._ ____________ _. ve hasta olup olmadığı · müşahede 

lendiler. Soğuk kanlılığına hayret Akşam neşriyatı: müddetinin neticesinde anlaşılacak-
ettılcr. Fakat, hiç yoktan, bir gü - Saat 18,30 plakla dans musikisi • tır. Bu hususta şimdiden bir şey 

Murat: 
- İntikam almak sırası bizimdir .. 

fırsatı kaçırmıyalım .. 
Diyerek, güzel bir çevirme hare • 

ketile, İspanyol gemisini büsbütün 
sıkıştırmıştı. 

Şimdi, büyük İspanyol yelkenlisi 
gülle yağmuru altında bocalayıp du
ruyordu. .. 
GÜNEŞ BATIYORDU .. FAKAT 

HARP KIZIŞMIŞTI! 
Rstem diğer arkadaşile birlikte 

biraz daha ilerlemişti. 

Murat Reis: 
c-· Çok sokulma!> 
İşaretini vermişse de, Rüstem din· 

lemiyor, mütemadiyen düşman kal
yonuna sokuluyordu. 

Rüstemin gemisi Muradın gemisi 
gibi yüksek değildL O uzaktan su 
bir seviyede görünüyordu. 
Rüstemiıı maksadı şu idi: 
Akşam oluyordu .. Biraz sonra gü

neş batarsa, sular kararacak ve dü§-

man gemisinin kaçması ihtimali ço
ğalacaktı. 

Düşman kalyonu kaçarsa, karan -
lıkta onun izini bulmak \'eya ona ye
tişmek de güçleşecekti. 

İşte Rüstem bu düşünce ile gemi· 
ye sokulup borda bordaya gelmek 
ve onu top atamıyacak bir hale ıre
tirmek istiyordu. 

Şılphesiz ki, bu ,·aziyet karşısında 
Murat Reis de yetişecek ve küpeşte 
üstünde yeni bir harp başlıyacaktı. 

Rüstem bunu istiyordu. 

- Haydi çocuklar! -diye bağırdı· 
Düşmana sokulahm.. İspanyollı:ı.r, 
Türklerle göğüs göğüse harbetmek
ten yılarlar. Bu suretle gemilerini de 
esir almış oluruz. 

Rüstemin fikri fena değildi. 
Denizcilik icabı da böyle yapması 

gerekti. Fakat, Murat Reis neden bu
na müsaade etmiyor, yahut o da ni
çin Rüstem gibi düşünmüyordu? 

Rüstem bunun sebebini anlıyama
mışlı. 

Beklemiyc de vakti yoktu .. 
Açıkta durup gülle yemekten, 

borda bordaya gelip dövüşmek da
ha iyidir, diyordu. 

Rüstem, Murat Reisin son \•erdi
ği : 

c- Çok sokulma!> 
Emrini dinlemedi.. 
Forsalara: 
- Arş ileri.. sarılın küreklere! 
Diye bağırdı . 

Bu sırada sağına, soluna, halta ~ü
vertedeki halat yığınları üzerine bir 
kaç gülle düşmemiş değildi. Fakat, 
Rüstem bunlara ehemmiyet vermi-

Nakl Bora y_or, bütün gayretiJe düşman gemi-

···············••····•· ············•······• ·•·· ······•·· sınc sokulmıya çaba1ı)ı'Ordu. 

ruıtü cıkarmıya karar vermiş ola - 19,30 Afrika av hatıraları: S. SalU- sôylcncmez ... 

T ürk korsanıarıle dövüşen lspanyuı :;,ôvaıyelerınelel" 
Don Fertando 

O mütemadiyen sokuluyor, sağa ı Topçular yumruklarını sıkat,-
sola yalpa vurarak ilerliyordu. haykırmıya başlamışlardı: 

Muradın verdiği: - Rüstem çıldırmış.. onu gid' 
c- Sokulma!, kurtaralım. 

Emirleri artık boşa gidiyordu. Eğer Rüstem bir devlet donafl -
Rüstem düşman gemisine iyice c;(}4 masında bulunsaydı kumandaflıll 

kutmuştu. verdiği emre aykırı hareket ettili 
Şimdi Murat Reisin de eli ayağı için muhakkak surette idama ka~ 

ağır ceza görürdü. Bereket ve~ birdenbire bağlanıvermişti.. -
Top atamıyordu.. ki, bunlar, uzun yıllardanberi C~"" 

.............. .............. ................ .. .......... zayir sularında korsnnlık yapan 

ikizler birinci ! ~~~=~!t:denizcilerdi ve Murat JıeLf 
- Elbette onun da bir bildiği ~~ 

Bir gUzellik mUsabakasını dır... ·· 

k azanan kardeşler Diyerek forsalara: 

- Sarılın küreklere! J 
Diye bağırmış, kaptan gemisi 

düşman kalyonuna doğru dümen ıcı• 
,., rıp yol almıya başlamıştı. 

Murat Reis güvertede dolaşırke"' 
baş forsanın sesini duydu .. 

Ambar ağzına koştu: 

- Ne var? 
Baş forsa kaptana şu kısa ha~ 

verdi: 
- Kürekçiler arasında bir ispeO" 

yol esiri \rar .. düşman gemisini ta~ 
mış: (Bu gemide İspanyol şövalye' 
lerinden Don Fernando vardır.) de" 
di. 

Murat Reis hayretle baş forsarııO 
yüzüne baktı: 

- Don Fernando mu dedin? r.f!' 
bu hakikatse gemiyi ne yapıp y:Jf 
malı esir almalıyız .. 

caklnr ki. hafiften aralarında bir hattin Cihanoğlu tarafından - 20 Fi
kav{!a çıkardılar. Kadeh kırdılar, fat ve arkadaşları tarafından Türk j I _ve geminin arka kasarasına dötl" 

~-:;::.::;;.. _ __J du. 
şişeleri, tabaklan yere atmıya baş- musikisi ve halk şarkıları - 20,30 Ö- ( Dişçi llıııı.. ~-- ·--
1 dılar. Bu arada, Salibin masasına mer Rızn tarafından arapça söylev. H N . E ' Murat Reis Rüstemin düşman gc- . . .. ..y .... 

acer Url rg Un · · k 1 1 t y · ·· Yukarıda resmını gordugunuz ba-
da br kaç kadehle tabak fırlatmayı 20,45 Safiye ve arkadaşları tarafın- mısıne so u mıya ça ış ıgını gorunce: 

Dümenciye sordu: 
- Halkul vaad kalesinde biziı1l1' 

ihmal etmediler. Hatta, kadehle= • dan Türk musikisi ve halk şarkıları. Pazardan maada hergun saat «- Ne yapıyorsun, koca aslan. 1 _ caksızlar ikizdir ve Şimal denizi sa-

den birı, Salıhin alnına rasgeldi. H:ı- (Saat ayarı) - 21,15 orkestra - 22,15 8-12 ve 14-18 arasında sayın çıldırdın mı?:. hiJlerinde çocuklar arasında yapılan 
dövüşen İspanyollar arasında 
Fernando da vardı, değil mi? 

ve' 

fifçe yaraladı. Kan sızmıya başladı. Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi ' hastalarını kabul eder. Diye bağırmaktan kendini alam:ı- bir müsabakayı ikisi· bircen kazan-
Snhh artık dnyanamadı. Oturduğu günün programı - 22,30 plfıkla solo- j lstanbul: Ankara caddesi 1 mıştı. mışlardır. Yanlarındaki anneleri. 

Dümenci: 
- Evet.. 

sandıılya~ ı yere vurdu, kırdı, bir n- lar, opera ve operet parçaları - 23 1 Vilayet karşısı Hatman ) Rüstem bu sesi nereden duya - Siz olsanız reyinizi onlara vermez 
yağını eline alarak, Yahudilerin içi- son. !!•••• ap. No. 37 cak.. ?! miydiniz? 

Diye başını sallad:. 
(Devamı var} 

No: 
2 

Senler kapıya yürüdü. Son bir te
reddüt geçirdi. Arkadaşını bu halde 
bırakabilir miydi? Fakat baktı. En
karnasyon, yüzünde derin bir şef -
katle, yaralının üzerine doğru eğil
mışti. Yastığını düzeltiyordu. 

Senter daha !azla düşünmedi, 

merdivenlerden dörder dörder at -

!ayarak indi. Kapıda, elinde bavul
lar kapıcı ile karşılaştı, bağırdı : 

- Ne yapıyorsun orada? .. 
- Ben mi? .. Fakat biraz evvel... 
- Bir şey duymadın mı?. Dışarı-

da kimseyi görmedin mi? 
K 1pıcının yüzünde derin bir şaş-

gıyınmiye koyuldu, aletlerini ha
zaırladı. Dışarı çıktılar, koşarak yii
rümiye başladılar. Lfıkin doktor nis
beten yaşlı ve şişmanca olduğu için 
solumakta gecikmedi. Senter de ya
vaşlamak mecburiyetinde kaldı. Ni
hayet, nefes nefese eve geldiler. İçe
ri girdiler. Sentcr doktoru asansöre 
bindirdi. Kendi de bindi. Düğmeye 
bastı. Fakat asansör işlemedi. 

Scnter müthiş bir küfürle kapıyı 
açtı. İki kat merdiveni yürüyerek 

kınlık alüimi vardı. Senter birkaç çıkmak 18zımdı. Yürüdüler. Scnter, 
kelime ile vak'ayı anlattı ve derhal merdivenlerde, bir ayak sesi duydu. 
karakola koşmasını tenbih etti. S(}4 Önlerinden birisi çıkıyordu. Sordu: 
kağa fuladı. - Kim o? 

O civarda bir doktor vardı. Senter - Benim Senter, ne var? .. 

onu uzaktan tanıyordu. Lakin, ge- Bu, Perlon idi. Senter arkadaşına 
leceğine emindi. Bir otomobil geç- olanı biteni' anlattı. Koşarak çıktı -
sin filan diye beklemeden koşmıya lar. Apartımanın kapısı açık kalmış
başladı. Biraz sonra eve geldi. Kapı· tı. Girdiler. Doğruca yatak odasına 

yı şiddetle çalınıya başladı. Fakat ~:!~~~:. 5;:~:u~a:~~~ ~:~-e~=~~: 
ne gelen vardı, ne giden. Nihayet 

. . kaldı. İçeride, Gemikonun üzerinde 
Sentere beş asır gıbı gelen be~ daki- tt ğ t y ·· · d k" 1 ya ı ı ya agın uzerın c ımse er 
ka sonra kapı açıldı. Doktor, yarı yoktu. Yataktan çarşaflar filan sark-
çıplak, göründü. mıştı. 

Senter meseleyi anlattı. Doktor, 1 Senter arkad?şının ismini sesle • 

nerck iı;eri girdi. Cevap veren olma
dı. ilerledi. 

Yatak odasından salona geçilen 
kapının yanında, bir de, başında bir 
örtü sarılı olan Enkarnasyon upu
zun yatıyordu. 

TAHKİKAT 
Tahkikat hakimi Mösyö Herbert 

Volger, salonda bir pencerenin ya -
nına oturmuştu. Yanında, küçük bir 

masa vardı. İçi evrak dolu çantasını, 
gösteriş olsun diye, masanın üzerine 
büyük bir itina ile koydu. Zabıt ka
tibi, bu masanın önüne oturmuştu. 
Evrak çantasına karşı hürmetkar bir 
vaziyet almıştı. Müddeiumumi Mös
yö Danyel Vusur ise elleri cebinde 
ayakta duruyordu. 

Mösyö Volger zeki bir hakimdi. 
Hemen her sahada zekfısının eserle
rini göstermişti. Bir çok eserleri var
dı. Hatta, sulama ve orman işlerine 
dair bile tetkikat yapmış, bir kitap 
neşretmişti. Lakin onun şöhretini 

temin eden bir gramer kitabile bir 
umumi tarih eseri idi. Bir çok mec
mualarda yazılar yazardı. Yegane 
Hiknyt olduğu ve alfıkadar olmadığı 

şey, cinayetler idi. İstintak hakimi bir netice vermemişti. KapıCl~ 
olmasına rağmen cinayet işlerinden Gerniko'yu istasyondan getiren Şo _ 
hiç hoşlanmazdı. Lakin bu, mesle- förün üadelerinden bir şey çıkrtl~ • 
ğinde terakki etmesine mani olma- mıştı Diğer taraftan, istintak ıı:ı. 
mıştı. Çünkü, kendine muavin ola- kimi, Namot'un vapurda bir Jc • 
rak daima en açıkgöz memurları seç- eseri olarak öldüğü neticesine "'fi' 
mişti. Kendi işlerini onlara gördü - ran tahkikatın yeniden yapılrnaSl r 
rürdü. Terfi etmek ve nişan almak da bir fayda olmadığını ihsas e~ 
icabetti mi, ilk akla gelen de o olur- ti. Karşıdakı ciki kilise• isimli 0 ş • 
du ve kimse, Mösyö Volger'in bir de, ateş edilen odada yapılan ara!' 
sürü cinayet işlerini hasıraltı ettiği- tırmalar da müsbct bir netice ~I· 
nin farkına varmamıştı. memişti. Bu ot~l. üçüncü sınıf ot ıl" 

Mösyö Volger ifadesini aldığı Sen- !erden biri idi. Gelen yolcular;eP 
ter'in artık söyliyccek bir şeyi ol- reslerini \'e isimlerini, bir geC ttr' 

mad gy na k t g t' . d d' k' fazla kalacakları takdirde kayde ·el 
ı ı anan e ırınce e ı ·ı: bir o• 
Zcng. ım k · · lt k d rirlerdi. Esasen birinci sınıf lY - ın o a ıçın a ı ar a a- ·z av 

Şın b.. 1 b" t ş bb'" t 1 h bile olsa, ateş eden esrarengt . P. • oy e ır e c usc a ı ması a- d ıtıt· 
mm asıl ismile kendini kay e d 1' • 

kikaten orijinal bir şey! Servetin a. ceği şüpheli idi. Liıkin şayanı 11',-
yağınıza gelmesini beklememişsi - kat bir nokta şu idi ki, otelde ne t<Jl'' 
niz, siz onu aramıya gitmişsiniz. Gü- d ıer 

pıcı, ne otelcı, ne de ha em~ 'd:Jı9 
zeJ. Şimdi de, zannedersem Mat - mızı sakallı ve gözlüklü bır 8 a • 
mazel Enkarnasyon'u dinliye biliriz. görmemişlerdL Senter'in apartrtl 1' • 
Size gelince, Mösyö Senter, çekile- nının karşısındaki odaya, di.in 

9 
0 -

bilirsiniz. Fakat, pek uzaklara git- şnm, irı yarı, yüzü güneşten yagı;P 
meyiniz. Belki size ihtiyacım olur. mış bir adam gelmiş. on, on ı>eŞ rı • 

- Peki. ıı kadar otelde kalacağını, cşyala ıııijf 
Scnter salondan çıktı. Müthiş si- nın istasyonda olduğunu sÖYıer) 

nirli idi. Bütün güıı süren tahkikat (Devamı va 



-ı - S O N T E L G RA ;;;..;;_P ___ &_E....;y;..l~Q-11_93_7 

· Balkan Deniz f"Harbini--;-
4. · · .. Niçin .ve Nasll Kaybettik? 

1 
- 31 -

ikinci harbi de kaybetmeye Balkan Olimpiyatları dün başl"adı 
Rauf kaptan mı sebeb oldu?. .. • • 1 Pire mulıte/ili dünkü maçta 

ilk musabakalarda • zd· "Eğer Hamidige donanmiısından ayrılmamış Rumenler ao, Yu- / - 3 ga!ıl!_ge ı 
olsaydı Mondros mağlii.bigeti de olmazdı,, nanhlar 27 Yugos- Bizim takım berbat bir oyun oynadı. 

lavlar 23 puvan Üç golden b irini Enver attd 
''Rauf kaptan donanmayı Akdenize a~lar On gündcııberi şehrimizde bulu- dansolagidipgeldi-ihaldeblrtür-

k k d • • • Bizimkilerde dncak Uç kt ı n topn usnu ÇI 
..... aya ·mecbur etm·ış, en ısı ıse puvan alabildiler dında son karşılaşmasını yaptı. kal~ye ~irme· e·n~:n uzaklaı:;tırdl. nan Pıre muhteliti dün Taksim sta- Iü gol yapıl@nı) ordu. BırazHs?nra 

1 lltl Sah o, geçen haftaya nazaran d.- 1 yetışerek Rale~ . ~ t t ' Bükreş, 5 (Hususi muhabirimiz - ha knlabalıktı. Bu Yaziyet, 22 ıncı dak kaya kadnr iskenderı•ye yolun U tu muş u .,, den) - Sekizinci Balkan olimpiyat- I İstanbuln geldıklerırun ertesi gü- böyle devam etti. ~ . , 

lan dün, Kral Karol stadında 40 
bin nü yorgun bir halde sahaya çıkan ! 23 üncü dakikada sagdan ılcrlc~c:n 

kişiye ynkın bir seyirci önünde baş- Yunanlı misafirlerimiz, Fener - Gu- lsag iç, kuvvetli bir eşape ile Her~ 
[Af t.,'udı'ye .. · · . d 

suvarısının, a ına 
lı:zroz mulıarcbesi denilen birin
cı Balkan deniz harbine ait be
Yanatı dün bitti. Bugün de yine 
Mes'udiye süvarisi Şükrü Pala. 
1

1
1ıtı cMondros. harbi adı veri-

ladı. neş muhtclıtine 1 - 3 mağlüp ol - fırladı ve kale hizasından topu ~en 
Stadyomda halk arasında Roman- muştu. gönderdi. Orta muhacim de yetışe-

ya kralı Karol \e ana kraliçe de bu- Bu haftaki maç, bir rcvanş rck takımının ilk golünü yaptı. 
lunmakta idi. maçı olacak \'e Galntasaray - Beşik- Fakat birnz sonra yine aynı şck.l-

Dün alınan neticel r şunlardır: tns muhtelit takımı ile yapılat"aktı. de orta muhacim ikinci sayı~ ı da ya-

100 metre: Herkes bugün. geçen hafta :nağ- ıparak galibiyeti ~i~ortn e~ old~. 
en tki · ncı mu1ıarebeye ait beya-
natını nakle ba§lıyoruz.] 

• • ın Mukabelesi ile karşılarken bil • 
el e~rn ne dereceye kadar haklı ve 

ogru ha k 
Çtinkij z:e et etmiş bulunuyor?. 
"'an ' 0 ışareu yalnız bütün do .. .. nıa d '"l 
sinde b egı 1 donanmanın çok geri-
:tnü~t.. ulunan ana filotilla bile gör-

ıı u. 

Gören, görrnn l. i t. b . .. • 
Çin bil '<.a\ s ıyen ır goz ı· 
za lüz nıern daha başka türlü klavu· 

i unı var :rnıydı? 
- Jkine· d · " 

~ ı enız Balkan muharebe-
, Yani Mondros h b' b' . . .. )'a art ar ı ırıncı goz 

ra Vukan tnuh~rebeden pek az son
torpıı ua geldı. Hamidiycnin mahut 
den s:arasını alıp tamir edilmesin· 
.k:ıptan nra .s~variliğine tekrar Rauf 
besinde g~tırl ilmişti ve .. kolağası rüt-

R:ıuf u unuyordu. 
Ceçtikte~nptan Yeni vazifesi başına 
Y<:ptı, Bu tsoknı:a: Amirale bir teklif 

e li!ınde • 
- -'Ucdeniz k • 

tnnnhrın e çı rnak, Yunan li • 
\"ertncık tı·"e gemilerine baskınlar n· s •Yorum 

-----

ı inci Lis Rumen, ikinci Zitesku lüp olan Galatasaray - Beşıktaş Fakat otuz sckızmcı drıkikacTc1 \ u-
Rurnen, 3 üncü Auer Yugoslavya. muhtelitindcn, pek haklı olcırak ga- nanlılar. Esr<>fe bir faul ) aptılar, 

Bu müsabakaya bizden iştirak e- libiyet bcklıyordu. hakem bu faule penaltı cezası verdı. 
den Melih beşinci olmuştur. Stadın her tarafı ,.e tribünler me- Ceza vuruşunu, Hakkı. sıkı bır şutle 

Uzun atlama: roklı bir seyirci kitlesile tamamen gole tahvıl ederek takımının ılk \: 
Lambrakis (Yunnn), lll. Rumen). dolmuştu. Saat 16,30 .. her iki takım son sayıc:ını )rnptı. Ve biraz sonıa da 

nan). da kısa fasılnlarla sahaya çıktılar. devre ı - 2 misnfir t, kımın lch .. ne 
800 met1·c: Her zamanki s rcmoniden sonra bitti. 
ı. Garşnk (Yugoslavya), JI. inci Pirc'nin, geçen iki maçtaki kadro- iKi~Cİ DEVRE 

Velkopulos (Yunan), IIt Nemes {Ru- sunu muhafaza cttigi göriılüyordu. İkinci devT~ c misaf1r takım, sık1 
men). j Buna mukabil Galatasaray - Be- bir hücumla ba~ladı. Pirelılcr henuı 

Cirit atma: . . lşiktaş ta şöy'c teşkil edilmişti: oyun başlıyalı beş dakika olm c:-!u 
!. (Yunan), ti. (Rumen), in. (Ru- Mehmet Ali - Faruk, Husmi - Fu- ki 3 üncu gollerini de yaptılar. 
men). at - Etyen, Eşfak - Rıdvan, Hakkı, Sağ açığın ortaladığı topla uç mil-

'4X400 bayrak yart§ı: Bülend, Haşim, Eşref. hacim birden kaleye dogru fır ad -
L Yugoslav takımı, ll. Yunan, III. Maçı Ahmet Adem idare cdıyor- lar \'e bu suretle sağ iç, 3 üncu E; lu 

Rumen takımı, lV. Tül'k takımı, V. du. 1 yapmış oldu. 

Bulgar takımı gelmişlerdir. İlk devre müte\•azin bir şekilde 1 Oyunun bundan onr .. ki kıo;ım,a 1 
Dünkü müsabakalarda beş millet mütekabil akınlarla geçti .. 10 uncu tamamen Yunnnlıların sıkı hucurr:

arasındaki puvaıı vaziyeti şu şekil- dakikada soldan ilerleyen muhtelit !arı içinde geçti. Fakat muhtdnın 
takım, Hakkının sürüc:ile Pire takı- müdafaası fazla gol fırsatı 'crmc.dı. dedir: 1 f ki 

·u· mı kalesine indiler. Hakkı on sekiz Ve bu oyun da tıpkı h çen "f H 30 puvanla Romanya birinci, ı u- b · 
· .. .. T'" pas çizgisi önlerinde müsait bir şe- gibi 3 - 1 Yunanlıların g:ı csı 1 e nan ikinci, Yugoslavya i.ıçuncu, ur-

kilde duran Bulcnde güzel bir pas neticelendi. kiye dördüncü, Bulgaristan beşinci. " 

11 

1 • 

..Müsabakalara ynrın (bugün e 
~ ı~ ordu Bu .:h· • 

tucu bir t :rnu ım '1e .. düşündü- : 
kendi b eklifti. Galiba Amiral de i 
:ın ' a ına kara . ih 

-
) d \•crdı'. Bülcnd topu sıkı bir şiltle dı- Dünkü maçta ı unan ı ar cıca n 

Şarı gönderdi. Bu suretle Pire kale- güzel bir oyun oynadılar. devam edilecektir. . .. 

si muhakkak bir gol tehlikesi atlattı. Muhtelit takım ise henüz fo"m r.-• . 
s Ulıy<.'t" r ıtt az etmek 

du 1:ı, büt· altına girmek istemiyor-
1 lrıyarak un gerni süvarilerini top
,, lnahrern b' . . 
"~Ptı 'Ve •• bu tc .. ır harp meclısı 
kırı inıizi klıf ı bize bildirdi, ii-

lı sordu 
QC:ınidiye d · 

\1 n ~i k~ on~n~anuzın en yeni 
Yapıyordu. ~azoru idi ve yirmi mil 
lıeın donan aınızdan ayrılması, 
tecek, he rna kuvvetini :zayıf düşü-
k: teşkij rn~e k~disi için bir tehli
hutihı su: . cektı. Harp meclisinde 
ist~tler 11.~for bu teklifin reddini 

- b • .ı.-.oktainazar şu ı'dı' • 
.llClıtıid' • 

lla dalaPlı ıye Ak<kni:ı:de tek başı-
lnası ll'l h ıya çıkarsa Yunan donan
Cak \'e ~:~~ak ki üzerine saldıra
Caktrr. B h ır Yerde kıstırıp bntıra
trla ıçin ~İa;r? h~lindeki bir donan-
2ıya teşkij ısı lnumkün olmıyan bir 

l\ıt eder. 
ecliııi h 

tainazor .':1'P bu hava ve bu nok • 
kat, ne g:ud_afnası içinde bitti. Fa
lisı horr.t Plir ki, Rauf kaptan mec-
~· fi en iki m• 

uradan li . ? ... n sonra bir gece 
Sıkıveıın· amıdıyeyi alıp Akdenize 
hareketı ıştı .. Donanma a, onun bu 
l.ı but~ §ayı olur olmaz muhakkak 
~rab~~ k~lblC:de bir tereddütle 

\lnl§h. ntız hır teessür de uyan-

:Oudakiardan d'"k"l - çı11 o ·u en tek kelime: 
tı }J gınlık .. 

:. CU'nidiyen · .. .. .. .. l'ltı. idi. n ın çıkışının uçuncu gu-
l-'Cden t ~~nnrna telsizleri Hamidi
l3u nr ngılızce bir şifre kaydettiler. 

ede lia:rnı·a· ·· · · _ l1i<]· ıye suvarısı : 

lı lıkıeı; illi açıklanndayım. Cepa
Div lllde at ş çıktı. İmdat ! 

~ • Ordu M" k'" 
('nc,,c·k · uş ul bir vaziyet he -

lic:r haJıde kcn~isini gösterivermişti. 
trla iı" Aınırallik için de donan-

, ın de t t 1 ' 
:Sır : 1-ln . u. u acak iki yol vardı : 

.kttrnck rnidıyeyi kendi başına ter-
İki: . On . . 

16 Jkl ncıKanun 132 8 Cu martesi sabahı saat 11 Oe 
M On drös önünde Yunan ve Q!:;mant ı don~nma· 

ıarın fn karşılaşmasını gö steren krokı 

{ A kışfe memuf' Mıcidigı, B Barbaros, C Turgul, D MesuJige. E 
Filotilla, p Filotilla, G Avtrof, H Hidra, J lpsara, K. PsarQ/ 

tikşafa memur bulunuyordu. Boğaz 
dışında ve Eşek adaları civ~~~a 
ilk önce iki düşman distroyerı go • 
rüldü. Bunlar hemen kaçtılar. 

Arkr.clan Mecidiye, L imnos bur -
nuna ~iz mil mesafeden telsizle 
Amirale şu h beri verdi: 

c- Averof, Mondrostan çıktı! .. 
Şüpheli bir vaziyet vardı.-~~ ~lu

yorduk? .. Bir tuzağa mı duşurül • 
ınek isteniyorduk?.. . 
Herk~ beyninin içini saran bu ıs

tifama cevap arıyordu. Yoksa Ha -
midiye lırıtırılmış ve .. Yunan donan
ması bizim çıkışımızı haber alarak 
ilk harbin intikamını alacak bir ka
pan mı kurmuştu? .. 

Ger iye dönülemezdi. 
Yapılacak tek şey : Harpti. 
l\focidiye sür'atle döndü geldi \'e .. 

Mes·udivenin arkasına girdi .. donan
ma dört kerte iskeleye dümen kırdı 
ve .. her iki donanma borda hattında 

seyre başladı.Aradaki mesafe 14 ki
lome1reydi. Daha sonra donanmalar 
arasındaki mesafe 8 kilometreye 
düştü. ikinci harp başlıyor 

.Mesafenin sekiz kilometreye düş
tüğü andaydı ki, Barbaros, Amira
lin: 

- Ate .. 
Emrini işaretle verdi. A teşc baş

la .. işaretinin indirilmesi ile beraber 
salvo ateşe de başlandı. Ateşlerin 
hangi gemilere ve ne şekilde taksim 
edilecc>ği evvelce kararlaştırılmışt ı. 

Mes'udiye; Hidra, İpsara zırhlıları
na, Barbaros ve Turgut ta Averof 
ve Spedyaya ateş ediyorlardı... . 

Bu sefer, Rauf kaptnnın must~k~J 
f·ı t''lfı kumandanlığı mülga ıdı. ı o ıı. . ... 
Ann filctilla her iki bordada yuru-
yordu. Ateş başlayınca filot_m~ ge-

l
riye, :cıteş menzili dışına çekıldı ve .. 
vazi) cfn inkişafını takibe başladı. 

1 (Devamı var) 

Mukabil hücuma geçen Yunanlı- rını bulmuş d gillcrdL A)lcrdanbe-
Moda deniz lar hemen muhtelit kalesi önlerine ri idmansız ohm oyuncularım zın ou , 
Y8rlŞl&rlnda kadar geldiler. Top, soldan sağa, sağ- mağllıbiyetkri tabiidir. 

UllUllllllt UUlllllUUlltlttllUIUlllllllllllllllJUHlllltUlllUllltlllllllUllUUfllllltlltHlllttılUllllllUUIJUIUllllllUlllUIUUUIUU lUllfll&tat• 

kinci geldi. Kıdcmsizler yarışlarının 1 O k uyu c ularla TUrk denlzcllerl birinci- neticesinde ıı puvanla Galatasaray J 
likle,. aldllar ve Güneş, müsavnten birinci, Al - B a ş b a s a 

İstanbul kürek şampiyonluğu tmordu 4 puvanfa ikinci, Beykoz 1 ç • 
müsabakasına dün de Moda koyunda puvanla üçüncii oldu. eşme yefJDe 
devam edilmişti. Limanımızda bu - İki çifte bayanlnr müsabakasında M J k t k J 
lunan İngiliz filosile kürek yarışları Güneş birinciliği, Fenerbahçe ikin- US U 3 mJŞ ar 
yapmak için hazırlanan bahriyeli- cilii;.ri aldılnr. Fatihte oturan okuyucıılanm :dan 
!erimizin müsabakaları da dün ayni Kıdemliler de tek çifte müsaba - A1ımct Kadri ya;:ıyor: 
yerde yapılmıştır. Inrında Fenerbahçc birinci, Beykoz cFatihte, Sultanselımdc oturuyc-

Deniz yarışlarınn fazla alaka gös- ikinci, Altınordu üçüncü, iki çiftede rum. Bu cı\•nrda, Çarşnmbn k:mı - ' 
teren halk, sahili hıncahınç doldur- Galatasaray birinci, Güneş ikinci, kolu önünde e\'velce bir Tcrko Ç('<

muş, yarış sahasının etrnfında sıra- Altınordu üçüncü oldular. Bu mü- mcsi vardı. Fakat, bu çeşme cskıdtn 
lanan bini mütecaviz sandal, motör sabakaların sonunda Galatasaray 10 t yapılmış bir çe!=;mc idi. Agzı kc lın 
ve kotralnrın arasında Akayın se - puvanla birinci, Beykoz 6 puvanla 1 \'e büyüktü. Bol su akl\ ordu. Bu 
yircilere tnhsis ettiği birkaç vnpuru ikinci, Fencrbahçc 5 puvnnla üçün- çeşmeyi şimdi kaldırdıkr. Yerine 
göze çarpıyor, bu kalabal ığın orta- cülüğü aldılar. kiiçük bir musluk taktılar. İ'k gün-
sında da Ada tepe m uhribimiz, mev- Bunlardnn sonra donanmalar ara- ler biraz daha f, zlaca su aln orduk. 
k i almış bulunuyordu. sındaki yarışlar başladı. Dcnızcileri- Şimdi pek hafif akmaktadır. Halb -

Saat 11 de rnıntaka kürek yarışla- miz Maltayı uyaretlerinde İngiliz ki bu eh-arda su ihtiyacı pek f .. zla
rına başlandı. İlk müsabaka tek çift.:? filosilc yaptıklnrı müsabakalarda dır. Çec;me nz aktığından, bır 

0
; 

kotralar arasında yapıldı ve Altınor- galip geldikleri için bugün1:fı ~u- kimsekr, uzun zaman çcsmc ba ın
du birinci, Beykoz ikinci, Galatasa- rek yarışları bir re\·anş mahıyetın- dn toplanıp beklemek mEcburiw·e -
ray üçüncülüğü kazandı. de idi. tinde kalıyor. Bu c:;cc:me, acaba ec:-

İki çiftelerin yarışında Galatasa- İlk müsabaka beş çüte kikler a- kisi gibi büyük \'e çok akan b.r ha!e 
ray birinci, Güneş ikinci, Fenerbah- rasında yapıldı, müsl;jbakaya işti ~ ketirilf'mez mi? .. Halk bu sılantı -
çe üçüncülüğü aldı. rak eden dört kik tc misafirlere ait dan kurtnrılmış olur ... 

Dörtlük klasik yanşında yine Ga- idi, iki tanesi bizim kürekçilerimize 
latasarny birinci, Güneş ikinci, Ana· tnhsis edilmişti. Yapılan yarışta bi- 1356 Hicrl 1353 Rumi •• 1 ~H~a;;:r~İ-c"'!'i-A~s-:k~e·r·ı::i~Kr:"ıt:"a:ma~tJ:-il dolu üçünci.i geldiler. rinciliği Türk filotillası kürekçileri, Recep A~ucıtoa 1

1 

NOBETÇ Mühtediler arasında yapılan bu ikinciliği Dclhi kruvazörü kürekçi- 1 24 
ECZANELER ilanları ilk üç yanşta 11 puvanla Gala:as- leri, üçüncülüğü Yavuz kürekçileri -Y-Jl-1-93-7-.-A-y~9~.""".G:-ü~n~?.47:9~.~H~ızı;J24 Bu akşam şehrin muhtelif semtle- ray birinci, 6 puvanla Güneş ikinci, kazandılar. 

6 
EylOI: Pazartesi 

rinde nöbetçi olan eczaneler şunlar- Çanakkale Müstahkem ~~;~i ~~~- 3 puvanla Beykoz üçüncü oldular. İkinci müsabaka : yedi çifte iş -

dır: likleıi için kapalı zarfla v • Kadınlar arasında tek çifte ya • kampavyalar nrasında .yapıldı. Bu - r t alınacaktır Sıgır etı- . d"" 
lstanbul cilıetindekilcr: 51gır • 

1 
so ın · - rışla, rakips;, kalan Fcnerbahçc, bı- yarışa da 4 tekne iştirak elti, dö'. ~ 

Eminönüncfe (Bensason), Beyazıt- nin beher kilos~ 30 kuruştan 19
;:>00 irinci ilan edildi. Kıdcmsizler mü- de donanmamıza ait teknelerdi. !kı

ta (Cemil), Küçükpazarda (Yorgi) , 1ira biçilmiştir. !halesi 
24191937 

?.u- sabakasının tek çiftesinde Galatasa- si misafirlere tahsis edilmişti. He -) ·· .. t 16 da Çanakkale Mus- -
Eyüpsultanda (Hikmet Atıaı:ıaz ' ma gunu saa . ' . ·o- ray birinci, Altınordu ikinci, Güneş yecnnlı bir yarıştan sonra Ya\'UZ ku-
Şehreınininde (Hamdi) , Knragum - tnlıkem Mevkı Satınİnlmkal'IK~U:~~ üçüncü geldi. rekçileri birinci, Delhi krurnzörü 

.. d (S n m) nunda yapılacaktır. ste · ı erı ı a e- . . . .. . . . ·-· G . ld"l 
rukte (Fuat), Aksaray a a . ' . , . 1 t . t akçeleri lkı çıftede Guneş bırıncılıgı, n- kürekçileri ikıncı ge ı er. Ş h b (M •nf Hamdı) den hır saat e\ \e emına 'k' -

1
·-· B k .. .. ·· h f k kl' deniz 

Bıldırcın geçimi fırbnası 

Vakitler Vasati Ezani 

ın. o. ı:a. d. 

s 32 10 56 
§er fını k u ve bınnetıce bayrağın 
J\~:- urtarın:ık, 

'h ··~nl!ik ik~ · 
.ucrha1 :M· ıncı şıkı tercih etti. 
ham~·. ıdilli açıklarına gitm,ek 
ı Yeyi ku t ' 

e zade aşında uswı a • . "h 1 1 ununun ]atasaray ı ıncı ıgı, ey ·oz uçuncu- Bu a tn ço zev • ı geçen 
Alemdarda (Esad), Samatyada (Ero- olan 

1~?3 ~~rayıdvdclı ~ ede~~nvesaikle lüğü kazandı. yarışları, binlerce halkın, yerinde f
. (E ·ı d') Bakır - <J ve 3 uncu ma e erın . · "k ı· k Ib d k k d gu"'zel "e ılos), Fenerde mı ya ı • - . , , 1 k . ona müracaat B u zümrenın clörtliık klası yarı- a a :ısım ce c ece a ar ' k - d (l\I k ) bır saat e\ 'e omıSJ G 

1 
. h 

1 
ldu 

oy c er ez · . 3 •5373>. şında Güneş birinci, a atasarny ı- cyecan ı o . Beyoğlu ci1ıetindekiler: etmclerı. •37 - .. 

Güneş 

Ôğle 
ikindi 

12 12 5 37 
15 .'iO 9 H 1 

a ~eni b' r armak ve düşman-
fZÖre "Ö ır karşılaşmayı da icabına 
h c:. ze alnıak ı· · 

<lyq Ha . . nzımgelıyordu. Ni-
:ıte ~kt lllidıyenin cepaneliğinde 
llanrna~, ıgını haber alan düşman do
<lırır \·e :ıutlakn onun üzerine sal
t~nda 1o ;~rırdı .• Bu saldırış esna
lırdi. ulu bızimle karşılaşabi-

() Aıtıirnlhğe h'a • Çıkış 0naruna h kım olan kanaatle 
~;ova hatt areket eınrini aldı. Tek 
•vı • 1nda n 

<.'cıoiv<! b 1 o Akdenize :ırıldı 
· cş ınn .. :ı; • 

ondcn gidiyor, is-

Tüne1başındn (Matkoviç) , Yüksek- SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE -
kaldırımda (Vingopulo), Gnlatada 

Topçular caddesinde (Merkez) , Tak- Erkek fer kısmı .. k Moünnairğpınadşaa - Kızrar kısmı ile ilk kısmı:~:"~.~=~·· s:imde (Kemal Rcbiil), Şişli Osm~uı- • ,. " 

beyde (Şark Merkez), Kasımpaşada =~~K HAYRiYE LiSELERi Y ATT

15

1L

52

1 (Müeyyed), Hasköyde (Nesim Aseo), 
Beşiktaşta (Nail Jfalid). Sarıyerdc 

(Nuri. · E . lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kollan vard r. 1 k sınıf ardan itibare~ 
Üsküdar, Kadıköy v e Adalardaki- Anb~ ·ı·ısıalknı -m~~~u;idir Münirpaşa konağı erkekler kısmına Münirpaşa kob~agıd knkrşıs,ında lele}ı,'fklı 

ccne ı · _ _ - ·ıat h · b - - k b h eli yeni yapıl n ın:ı -ı. ·ız ı esı 
ler: Ö bir liseye _ıaıım_ <;>la_n bulun mkı~~~n~'a t~dr~:~t t~~~milea ~yndır. Nelı .ri trı'ebdcn arzu edenler 

"Osküdarda Çarşıboyunda ( mer kısıknı:ıb_tnhshıs cd~lmıoşttoırb. u"Ks·ı'tıelar naklolunurlar. Klvıd munmcleı: ine başlanmıştı r. Her gün sabah, saa t Ken~n), K"dıko"yünde Söilütlüçeş - ne ·•e ın uc:mıı - ?.0530 
- .... 

1 

0 ' k 5 e kadar müracaat ka bul olun ur. Telefon : . me C'addesinde (Arman Hulfısi), Bü- ı ·ı ı ı A ·ş ım .. 
yükadada (Halk), Heybelide (Ta -

. . . - ....... .&"' naş. 

"- .. ,,,. ... ,.ı •• :·-..... ..._ ...... ~ - J • .·., •••• ,_._ •• 

Akşam 

Yatsı 

Jmsak 

18 35 12 00 

3 48 9 12 
20 11 l 35 rr· 

-L;...;._oıo;...~----...;..-::::== -~ 

kuponu: 35 

•• • kliibU 

tar ttarıyım. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
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HASAN 
Yağsız kar ve acıbadem ve yarım yağlı 

gündüz ve gece ve deniz kremlerile 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
Dünyanın en son icadı kremdir, ihtiyarları 

gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
HASAN ismine ve markasına dikbt. 

En mUşkUlpesent mü,terJleri memnun.!Jden mu. 
teveffa Hasan fehmlnln oğlu Fikri UstUndal · 
bu defa Londra ·ve Paris terzi mektep
lerinden birincilikle diploma aJ-.rak pe
derinin halefi olarak firmayı yeniden kuJlan
ma~a başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız: 

( r • rz 
Terzlhanemiz Bay ve Bayanlar için son mo
da zarif ve gayet şık elbiseler imal ederek 
mu,terllerlne her kolayhğı gösterecektir. 
Muamelemiz pefin ve taksitledir. Sözlerlmln 
sıhhatini isbat için muhterem Bayan ve Bay· 
laran bir defa tecrübe etme!erl klfidir. 

) 

Rahçekapı Birinci Vakıf han birinci bt 15 numara. Telefon: 23389 

Beyoğlu Akşam Kız San 'at Okulu Direkt~rlüğünden: 
1 - Elaziz ve Maniuda açılan Akşam Kız Snn'at Okulları için 

muhtelif beden numarasında 132 adet Manken kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kat'i ihalesi 1937 Eylülünün 16 ncı Perşembe glinü akşamı 

saat lti da Yuksek Mektepler Muhasipliği Odasında toplanan Komis· 
yon huzuriyle yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 

4 - Eksilt meye girecekl\!r bu b!!.ptaki teklif rnektublarını ihale için 
tayin kılınan saatten bir saat evvel Komisyona tevdi etmeleri ve posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları 
ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

5 - Mankenlerin ev~afı ve tec;lim şeraitini anlamak isteyenler Bey
oğlu Akşam Kız San'at Okulu idaresine müracaat edebilirler. a5801" 

BAS URDAN YALNIZ HEDENSA 
rıe arr.eliyatsıı kurtulursunur~ Basur rr.emelerini söndürür, mahveder, kanı, a~rıyı derul keser. 

NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle t:ayılanfara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuı. 

ROMATiZMAYA 
Oşülo.eklcn gelen arka s'Ulcdarını, siyal.ilc, bel ve diı a~rılarmı derhal ıeçirit, vücudu ktıdmr. 

ADEMi 
ile çare tulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

( 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kr.1ra ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri : Birinci Teşrin ' ve . Birinci Kinun 
aylarının ilk. günleri. 

"' . \' . ..... . . .. 
' , . 

Kulağınıza kOpe oısunt 
.... - . 

.EN MÜOHi$ 
(STiRAPTAH 
C:.ON~A · • • 

kullanmakla kabildir. 
r;I Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti 

sür'atle düşürür. Baş, diş, sin}r, mafsal, adal~ 

C
\; J rı ancak N EV R O Z 1 N almak sure 

tile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i tesir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

..... .., .. ~'- ••• • :-·· - - ... : -· . ·•, ". "·'!-

Günırük Muhafaza ~enel Komutanııö1 

lstanbul Satınalma Komisyonundan: 
Eşyanın cinsi Miktarı Tasınlanan llk Te· Eksiltmenin 

Tutarı rninatı Nev'i Tarihi Günü Saati 
L. K. L. K. _/ 

Kaplanlar için yazlık elbise 
"Takım., 92 
Mürettebat ve sandalcılar t 
için lacivert elbise 2672 90 201 00 pazarlık 7.9.937 Salı 1 
"Takım" 19 
Mürettebat için iş elbisesi 
''Takım., 65 _/ 

ısıl' 
" ,, ./ 

Kaptanlar için Vidala 9_ı 
386 

AQ 
30 00 

. .. 
Fotin "Çift" 4 "J .. 

" 
ıs.'1 ,, 

,,,,,,,,, 
Mürettebat ve sandalcılar ı 
için fotin. "~ift" . . 192 1666 27,5 126 o~ " 

Deniz Eratı ıçın Fotın,,~ç-ıf..;:t•;....19..;8;.... ____________ _ 

ı -Yuknrıda yaıılı eşyanın hizalarında gösterilen g~nlerde paı&P 

lıklara yapılacııktLr. 

2 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. 

3 - isteklilerin ilk teminat olarak vezne makbuzlariyle veya bankr 
mekluplariyle birlikte o gün Galatada e~ki lthalAt gümrüğü binaSlll" 

daki Komutanhk Satınalma Komisyonuna gelmeleri. "5408,, 

.- istan_bµı .. :~.s~·lediy~s·i - İlanları 
~ ~ . - . "' .... ' . 

K!şif bedeli 442 96 lira 24 kuruş olan Maltepe-Kartal yolunun soğU~ 
asfalt kaplama inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise de belli 
ihale gününde kapalı zarf vererek giren bulunmadı;ından pazarlıA'• 
çevirilmişlir. Keşif evrakı ve bu!la müttcf rri evrak 222 kuruş mukabi

linde Nafia Mürlüğünden alabilirr lste'.:libr 2UJ N.h kanu.1d ayazılılO 
vnsikadan başka buna benzer iş y11.pdığına dair Nafia müdürlüğÜll" 
den alacakları fen ehliyet vesikasile ~3n lira 22 kruşluk ilk temin•~ 
makbuz veya mektubi'e beraber 7.9 ·937 salı günü saat 14 de Daiııı 
Encümende bulunmalıdırlar. (1.) (5628) _/ 

. Açık Eksiltme ilanı 

Haydarpaşa Lisesi Satinalma 
((urumundan: 

ı - Haydnrpaş:ı Lise-si için 150 adet Dersane sırasl, altı adet 
sehpalı yazı tahtası ve 4 adet Muallim kürsüsü açık eksiltmeye k<>" 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 13 Eylül 1937 pazartesi p.ünü saat 15 de lstanbııl 
Kültür Direktörlüğü binası içinde liseler Muhasebeciliği odasınd• 
toplanacak olan komisyonda yapılıtc:ıktır. 

3 - Jlk teminat 175 lira ve mecmuunun tahmin bedeli 2323 Jltl 
20 kuruştur. 

4 - istekliler Şarlname ve re-simleri Haydarpaşa Lisesiod0 

görebilirler 
5 - lstekliler Bu işe benzer en az "10001, liralık iş yepnuş olduk; 

farına dair lstanbul Nafia Direktörlüğünden alacakları belge ve Cııt 
sene tecim odası vesikl\siyle birlikte belli gün \'e :ıaatte Komisyonll 
gelmeleri. (5648) __,, 

--~---------~------------------------I ı ..... , Kimyager .. 1 
~· •• ! Ta!!~~~h~~~~!~.,. ı 

· ı Bilumum tablil:lt. Eminönü Eııılilc 1 
. • ve Eytam Bankaşı kar~sıııd• 

ı• lzz~t Bey Hanı. ~ ........................ 
Ertuğrul Sadi Tele 

dı· Bu gece (Bebek) yarın gece (Sutı • 
ye plaj), çarşamba (Büyükada), per 
şembe (Yeşilköy) Tiyatrolarırtd~ 
===========--~ 

Sahip ve Baş Mulıarriri: 

Etem izzet BENiCE 

Neşriyaı ve Yazı İşleri MüdiirÜ: 

__ --:...;~t~· -s~.·~~ 
. aııs• 

Basıldığı yer: Ebüzzi.yıı Matb / . __, 


