
En son Telgrafları ve Hab~rleri veren akşam gazetesi 
~immmm~~~~~~~~~-----~ 

.. 

AÇIK 
SÔZ 

111111ıım11 m ıı ııı ııı ııı ııı 1111111 ııı ı mı ııı ım ıı uı ııtrnıınn im ı m ffi H ıı ııı uHi ıuhm 111111 ııı ııı 1111ııı1111111111111ıı1111 m ıı mum ı mm uı ın uı 111 ıı m ıınmu1111111111111111111111mı 11 mı m ırı 1111 t ııımmm ıı 11 m nr ıı m ı nı 1 ı ; 11 un • 

usya-·italya Fransa il~. i~gilterenin 
!tllünasebatı askerı ıttıfakına 

kesiliyOr mu? Amerikada yardım edecek 
Akdenizde Rus gemisi kalmadı,yola .• • • . 
çıkan iki gemi limanımıza döndü F rcı.nsaıtaı!anın! 1~~anyadan 

çekılmesınt ısteyecek 

l •ıt Tahtelbahirlerin 
ngı ere dönmesini istiyor 

Amerikadaki mü- Fransa ve ingilte-

Moskovada büyük bir geçıt resmı ve Sovyet 
,.. Rusvariın Şefi Stalin 
.rar· 

~tıiz~ 7 
(Hususi) - Sovyetler, Ak- nüne geçmek. kabi~ o~.a~a~ıştır. Rus-

tahı batan gemilerinin İtalyan yanın Akdenızdekı butun tıcaret ge· 
elbah· ı ·ı · · · k · k ğ ır eri tarafından batırıldı _ mı erını gerıye çe mıye ·arar ver· 

t ıtıı ispat eden v .k 1 1 it 1 d mesi, hele bir Rus tahtelbahirinin 
a.z.... . esı a nr a aya an Akd · d .. ·· 1d -·ğ·· h be · b .. ·· k "!inat •·e .. enız e "oru u u a rı uyu 

• v rnuc · · ı · t · · · b istedi ıım erın eczıyesını endişeler uyandırıyor. Çünkü Rus-
detti. ~e İt~~ya bu isteği toptan red- ya, red cevabı üzerine harekete geç
'''"'"' u Yuzden çıkan ihtilafın ö- mek kararını vermiştir. 

ltthtt111111 
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ır Rus tahtelbahiri 
Akdenizde bir 

alyan gemisini mi batır~ı? 
ltonıa 

l'a.ya • ' 7 (Hususi) - Sovyet Rus
aıt b· 

Ve lta) ır tahtelbahirin Akdenizde 
iôıo;:l .:a Sahillerine yakın havalide 

'"' du~ .. 
t>U haberi teeyyüt etmekte-

~Zİ kongres.!_• 

dir. Bu tahtelbahirin İtalyan filo • ~ 
suna ait bir hastane gemisini torpil
lediği haberi de gelmiştir. Ancak 
resmi makamlar bu habri teyit et
miyorlar. 

• • 

üzeredir. tetkikte 
1 

ingilterenin 
h a r p · 

84 

gemisi Akdenizde 
1 Lonrlra, 7 ( Hususi ) - Dört zırhlı, sekiz kruvazör 

İngilterenin Akdeniz filo.sunu bir tayy~re gemisi, 35 torpitomub. 
takviyeye karar verdiği malumdur. ribi, yedi denizaltı gemisi ve ikin. 
Akdenize gönderilen 1350 ton hac. ci derecede ehemmiyeti haiz olan 
minde döt muhribden sonra İspan. 21 · 

gemı .. . 
ya sahilleri raklnında bulunan t:ı. 
giliz filosu ıu şekli almıştır: 

5200 ton hacminde iki kruva. 

zör ve 13 muhrib. 

Akden;zdelc.i İngiliz filosu da 
fU cüzütamlaftbn mürekeblı:dir: 

Bundan ba~ka, İngiltere bah. 
riye nezaretinde bulunan mütehas
ı1'1ar, Akdenizde yeniden korsan. 
lılc hareketleri tekerrür ettiği tak· 
d irde beynelmilel bir kotrol planı 

lıuırlamaktadu4ıid~ · 

Sovyetlerde Japon 
gemilerini çevirdiler 

--- - - ---
Sheishin, 8 (A.A.) - Sovyetler, tarı 28 e baliğ olmu§tur. 

1 

Dünyanın en oG 1 u1< harp gemisi o lan ıngııterenın 
(Rodendl) zırhlısı 

Akdenizde karşılıklı · 
yardım esası 

, 7 (Hususi) - İngiliz crka- iki devlet ordusunun takip edeceğl 
biye Reisi General Gamelin'ın hath hareket tesbit olunacaktır. 

drayı ziyaretile başlıyan muza- Bugünkü halde iki devlet arasın· 
kereler bitmiştir ve İngiltere ile da kat'i olarak ve bütün teferrüatile 
Fransanın askeri ittifakı artık bir Akdenizde iki devlet donanmasının 
emrivakidir. Akdenizdeki pürüzlü 
meselelerin bu ittifak neticesinde kö
künden halli beklenebilir. Yakında 
İngiliz Erkanıharp Reisi ile Harbiye 
Nazırı da Fransaya gelecekler ve 
askeri noktalar, her ihtimlae karş1 

mesai birliği tesbit olunmuştur. Han• 
gi devlete mensup olursa olsun, kor
sanlı keden gemiler iki devlet do • 
anması tarafından taklp olunacak· 

tır. 

· (Devamı 2 •nci sahifede) 

7 eylUl sabahı, açık denizde Vladivos- Hayuko-Maru adındaki koro vapu
tok'un cenubunda Passiet körfezinde ru, beş gemiyi kurtarmağa muvaf· 
sekiz Japon balıkçı gemisini zaptet- fak olmuş olup halihazırda bir Sov-

1 1 
mişlerdir. Sovyet tarafından zapte· yet muhribi ile karşı karşıya bulun-• t e e dilmiş olan Japon gemilerinin mik- maktadır. n g ı er y · ...... "'""' .......... " ................ " ........ ııı ....... . " ............................................. oı ... 111 ... ........................... ..... _ 

Hitler 
ittifak 

Bir aşk macerasının 
kazandığı zafer •• 

Hafız pş. A bdülhamidin tüf ek .. 
cisini niçin- öldürdü?. 

Genç kızlarımız Konferans 
Askerlik 10 Eylôlde 
Talimleri yapacak 

-
teklif --

~ ~tlın 8 
ediyor 

İtalyan.Rus açıklığına 
rağmen toplanacak 

Paris, 8 (A.A.) - Diplomasi rna • 
hafili, İtalyan - Sovyet hadisesine 
rağmen Akdeniz Konferansının 10 
eylUide toplanabileceğini beyan et
mektedir . Seri bir netice elde etmek 
maksad iyle Fransa ile İngiltere, ya
pılacak içtimada maziye ait hesa -
bata rücu edilmemesi mütaleasında 
ısrar etmekte, yalnız bu içtimaın ak
dine bais olmuş olan ahvale nihayet 
vermek maksndiy~c ameli tertibat 

Abdülhamidin yatak odasında 
sakladığı harita .. _' ___ _ 

d0~alist' f (Hususi) - Nasyonal ler. İngiliz ricalinden Lord Roterme· 
Un ~. ırkasının büyük kongresi 

;ı .,Utnb re mühim bir mektup göndermiştir. 
~l)ltıışt ergdc büyük merasimle 
~ ır. Almanya • İngiltere - Amerika a-

h. '>'let re· · d b' · f k k '411lıesi k ısı Hıtıcrin bir beyan _ rasın a ır ıtti a a dini teklif e-
tıi\İl'le so~ unınuştur. Bu beyan _ den bu mektubunda Bitler bilhassa 
tlıarıyad on senede nazilerin Al _ demiştir ki: 
dır. a Yaptıklarını anlatmakta - Almnnya üç yüz senede, harp mey-

lınl3undan sonr J danlarında 20-25 milyon insan kay -
l ın ehem . a apon - Alman pak- betmiştir ve bundan pratik hiç bir 
t: llıı dunyadmı~cti anlatılm<\J<ta, bü-
uı oldu a bır harp tehlikesi mev- menfaat temin edememiştir. Bütün 

b· 1'azi ~ndnn bahsedilmektedir. bu rnuhnrebelerin hepsi birer pres • 
ıt:ı~ 4\.0ngrcs· . 

"" evveı ının açılmasından tij muharebesi idi. Şimdi bir Alınan-
Alman Devlet Reisi Hit- (Devamı 2 inci sahifede) 

~ arah i~htelbahir 
1>.,. ransız limanında 

lio,,. ıs, 8 (li . 
tılıı aıt adlı b' Us.usı) - Geçenlerde tünde yağ tabakaları hasıl olduğu. 
tar llleçhuı bı: IngiHz harp gemisi- nu görünce meçhul denizaltın. ın bat-

ınd ır d · 
1ııgu· an taarruz en~zaltı gemisi ta· tığına bile hükmetmişlerdi. Bu meç-
t:iv •ıler bu a ugram:ısı üzerine hu1 denizaltı gemisinin batmadığı "e 
l~tıaırına dü taarruzun olduğu yer VaJansiya hükfımetine ait olduğu 
\.. il.tı nyanın c . . . 
1Jataı n<Ian bi . n yen~1rp sı- anlaşılmıştır. Çünkü modern ve son 
hu atında rı olan nilt"t·hum- sistem bir denizaltı gemisi olan bu llıb n atrn ı .. " 
littt1 <ı~alarda _ış llfÖı ... :ı;a!ta bu ~.ahtelbahir, harekette bulunamıyn-

lllıHcak1 n.,.hıl.. ~açınfn atılımı - ciık derecede :varalı olarnk bir Fran
p \lngiüzler "stlyun üs- sız liınitnınu iltica eyleınislir. . . . .. .. . , .. ~ 

~· "• 

Geçen sene husu 5i b ir 
mektep te gençle r ta llme 

g i d erKen .. 

Hükumet memleketimizin muh • 
telif derecelerdeki okullarında oku· 
makta olan bütün kız talebeye na -

zari ve ameli askerlik dersleri gös • 
terilmesine kat'i olarak karar ver • 
miştir. 

Yeni ders yılının başlangıcı olan 
önümüzdeki bir birinci teşrinden iti· 
baren bu kararın tatbikine geçilecek· 
tir. Gösterilecek nazari dersler için 

1 He meşgul bulunmaktadırlar. Bu se
bepten dolayı konferans açıldığı za
man icabeden bütün teknik tedbir • 
leri alacak bir mütehassıslar Komi· 
tesi tesis edilmesi ihtimali \'ardır. 

Sovyet Rusya, Fransa Ye İngilte
reden ne sebebe mebni bir Akdeniz 
devleti olmıynn Almanya'yı kon!e • 
1·ansa davet etmiş olduklarını sor • 
maktadır. =Nihıuet Sovyet Rusya, 
zikri geçen tecavüzler yüzünden men· 

laat1eri bilhassa haleldar olan İs • 
panya 'Cumhuriyeti Hükum~tinin 

davet edilmesinin tabii olduğu ka .. 
naatinde bulunmaktadır. . 

-·- Osman lı o r du su seıanikte 
Üç aylak maaflar bafl&dl Aşk'm sadet kadar ıstırap, neş'e aşk hakikaten büyük bir 1-afer~n "a. 

D l . t" • -ıek ·ıı · ·· kadar felaket çağırdığı hadiseler çok- mili olmuştur. Bunu ancak buyuk u,) e ım \:e mu aı erın uç ay- ·· kk'd' z· 
tur. Fakat: tarih muharrir ve mune ı ı ıya b. g ı 1 kt .., lık rnaac:larının tevziatına mal mü • h ır pro rnm ıazır anma a ve .. yrı :ı _ Bir nşk mühim bir zafer kn - Şakirin gazctemız için azırladığl 

muallimler seçilmektedir. dürlüklerince evvelki günden iti • zandırır mı?.. 313 Türk Yunan muha~ebesi ve Sul-
Amcli de; sler de yine bir baren başlanmıştır. Sunli bütün aşk hadiselerinin fev·· t an Hamidin gizli siyaseti adlı esc-

program tahtmda ve bu muallimler Emliik ve Eytam Bankası da tev- kinde hak kazanan bir surdur. Jr'nd ı,k ı\:nl':ıksınız · 
(Devamı ikinci sayfada). zi:ıtn devam etmektedir. 1313 'fürk - Yun:ın harbinc:l:- t ır 10 • a bckley ini;:. . 
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iin oliılert 
Bir deli kuyuya bir taş atıyor, 

kırk akıllı çıkaramıyor 

A kdcnizin _tmnıyet i~ıerını ko- Umumi harp gUn-
. er nı a ır a ıyor nuıµnak uzere, Akdenız dev - ı I i . h t I t 

letlerı hır konferans toplu -
yorlar ... Hazırlıklar ·apılıyor. Şim- D:ıily Herald ismindeki gazetenın 
diye kadar ~O kadar gemı batıran yazdığına göre, Alman nazırlarından 
me_çhul korsanlar hakkında. bu kon- l,G~rıng geçenlerde bir nutuk söyle -

mış: 
feransta bir karar \'erilecek .. Bıı ka-
rar merakla beklenehilir '.. Acaba - Eğer Almanyada yiyecek nok
neye karar verilecek?. Eski bir tar sanından müte\•ellit müşkülat devam 

tderse, ekmek vesikası ihdas etmek-
! te hiç tereddüt etmiyeceğim, demiş .. 

Bu sozler, bize Umumi Harbi ha -
tırlattı .. İstanbulda vesika ile ekmek 
aldtğımız günleri hatırladık.. Peki 

dünya ne hale geldi: Bi~ tek meçhul amma, Almanyada vesikaya lüzum 
ve korsan tahtelbahir ıçın, butun Ak- görülduğüne göre, acaba, orada u
dcniz devletleri toplanıp, bır masa muıni bir harp mi var• .. Hani nere
başında kaf~. p.atlatacaklar. hır tek de. nazilerin getirmeyi vadettikleri 
kor an ı;emısı ıçın... refah?. 

~ardır: Bir işin çıkmaması için ko
ınısyona havale edilir, derler . . İn
şaallah Akdeniz konferansı bu şe -
kilde bi~etice \'ermez . . y aru, ~u 

Vekiller 
Ankarada 
Toplantıda bulunduktan 

sonra gelecekler 
Nafıa, Dahiliye Vekillerile Dahi -

!iye Siyasi Müsteşarı, Emniyet U
mum Müdürü dün Ankaraya dön -
müşlerdir. Hariciye siyasi müsteşa
rile Milli Müdafaa \'ekili bu akşam 
gideceklerdir. 

Ankarada Vekiller Heyeti toplan
lısı yapıldıktan sonra Tarih Kurul
tayında bulunmak üzere bütün ve -
killer bir hafta sonra tekrar şehri -
mizc geleceklerdir. 

Başvekil 
lzmirden bu sabah Ma· 

nlsaya geçti 

* 
M ahkemeye pijama 

kadın 

Baş\'ekil lnönü dün de İzmirde 
tetkiklerine devam etmişler ve bu 
arada bilhassa üzüm ve incir ihra

I cat işlerile mc~gul olmuslard1r. Fu
arın ecnebi pavyonlarını gezmişler 

* ı ve akşam İzmirin ileri gelenleri şe-
72 saat suren refine bir ziyafet vermişlerdir. 

5 a r h 0 ti u k j Başvekil İnönü bu sabah saat on-ile gelen 
. . . . . da İzrnirden Manisaya geçmişlerdir. 

Bır eyl~ldenberı tatbık ed.ılmekle Bugün akşama kadar Manisada ka
olan, yenı b:r l:~n~.n .. A'.11erikalıları larak tetkikat yapacakl:ır ve saat 19 
merak \'e hayrete duşuruyormuş .. B'l da Ankaraya hareket edeceklerdir. 
bir evlenme kanunudur. Bu kanuna 

Bir gazetede okuduk: Nevyorklu 
hır sinema yıldı11 kocasından bo -
şanmak üz,. e mahkeme ·e gıtmış .. 
Fakat, hakim bır de ne gorsün .• artis
tın iızennde, be ·az, ınce, ipekli bir gôre7 evlenmek için, müracaat eden, 

ve resmi muamelelerini yaptıran 
pııama var .. vücudünün bütün hat- çiftler evlenme memurlarının huzu-

Yeni manevralar 
hazırlığı larını olduğu gibi gostenyormuş.. runa çıkmadan önce, 72 saat bekli

Hakim, şaşkınlıktan küçük dilinı yeceklermiş .. Çünkü, her şey çok se-
yutmuş ... Artist: ri bir şekilde cereyan eden Ameri _ Ya cenubi veya garbi Anadoluda 

- Ne şaşıyorsunuz, demi< .. eski kadar, evlenmek de çok çabuk olan yapılacak büyük mane\'falur için ha
ıruş... bir muameledir. Mesela bir baloda zırlıklara şimdiden başlanılmıştır. 
zamanlar gc ti.: Şimdi yİrr"ıncı asır- tanışan bir çift, sabahleyin, daha Bu manevralara ilk defa olarak mal
clayız.. mahmur ve sarho.~ bir halde doğru- zcme te,kilatı, sıhhi t~kilat ve di-
Davanın sonu tahmın ettiğinız gi- ca evlenme dairesine gidiyor ve he- ğer cephe gerisi bütün teşkilat da 

'"· K~ası kaybetmı~ kadın kaz•n lam kadro \•e Yasıtalarile mancV"'•-' ~ ., ~· - men evleniyorlarmış .. Halbuki son -* ra, sarhoşlukları geçince, biribirleri- ya iştirak edeceklerdir. 
N egUs murahhas ni başka türlü görüyorlar, biribir - ~-··-
göndermiy ece k ıerinden ho•ıanmıyorıar ve hemen, Tifo ve talebe 

Bir zaman'ar, bır Habeş İmpara - bu sefer boşanıyorlarmış ... Onun i- Tifo aşısı kağıdı ibraz etmiyen ço-
torluğu \'ardı. Bu imparatorluğun çın, böyle yeni bir kayıt konmuş .. De- cukların mekteplere kabul edilme -
kralı olan muhterem Negüs, şimdi, mek ki, 72 saat içinde ayılacaklar, . mesi ve eski talebeden aşı yaptırma
ma ümdur kı, A\Tnpada, bir inziva birbirlerini alıcı gözle ve ayık kafa mış olanların da mektep ldareleri ta
k<işesinde çekilmiş oturuyor Son gc- ile görecekler, be·enirlerse, alacak - !rafından a~ıya tabi tutturulması ka
ll'n Ajans telgra!ları. Negüs'ün, Mı~- llar .. Amerıkada, sarho~luk 72 saat rarlaştırılmı~tır. 
Jetler Cemiyetinin gelecek toplan _ sürüyor, demek.. Halbuki, burada ne ----

kadar içerseniz içiniz, eve gelip, kar- Mı"safı"r ı"ngı·ıı-z fı"losu tısına, Ilabe<istan namına murah -
şınızda karıyı görünce, derhal ayı-

has gôndermiyec<:ğini bildiriyor. Bu lırsınız.. gitti 

lngiltere, Fransa, merika 
Akdenl.zde karşı- ispanya işleri ne 

olecak?. bahsi ... 

1 k 11 d 
İspanya işlerine kanşmamak ~ 1 yar ım esası Londradab ir komıte vardı'. Adt~ı-

Müdahale Komitesi dcdiklerı bU k. 

(Birinci sahifeden devam) rin tecavüzünden korumak maksa - I yet haftalardanberi toplanm~Jllaıııa-
Bu ittifaka Amerikanın da 1·thaıı· • h Akd tadır. Fakat artık eskis. i gibı ıçtı •~ dile Sovyet Hükumeti alcn e- da .. 

kuvvei kari beye gelmiştir. Amerika- nizde bulunan gemilerinin derhal !arına başlıyacakmış .. ispanya 'IW 
d d ·· k 1 · hili muharebe devam edeTken, . ..-

a cereyan e en muza ere erın esa- Karadenizdeki Rus limanlarına dön· ı .. -
u k Ş k 1 · t k"l d. yanlar da Santanderin Franko , . 

yordu. Fakat Amerika Hükümeti In- fır.dan alınmasını kendilerin ' el< ı
sını za ar mese esı eş ı e ~ - lmelerini bildirmiştir. Bu emir üze- 1 ,. 

·ıt . Akd . d k. . t• . /rine, Ege denizine kadar çıktıktan >afcri diye ilan edip dururken. A 
gı erenın enız e ı vazıyc mı . . .. . t 

h b k t k U k Ş kt J 

1 

sonra ıkı gun evvel Çanakkaleye ıl- mi Müd:ıhalc Komitc:sinin tekrar • esa a a ara za ar a, apon- . . · . der-
k 1 k ·tı·f k k tıca eden Taşkend vapurıle Menng ıanmıva. hem de artık önümüz yaya arşı yapı aca ı ı a a mu a- . .. 8 

b ·ı Akd . d d 1· ·ıt .. l adlı Rus yolcu vapuru Karadenıze Jhafta içinde toplanmıya ba,Jıyac . 
ı · enız e e ngı ereye mu - .. .. _ . . 1 ·ı zaheret \•adetmi tir. Amerika filo- denmek uzere dun akşam geç vakıt nı bildiren haberler geliyor. ııa 

rnpdan bir kısmı Akdenize gönde _ , limanımıza gelmişlerdir. lann artık hıç saklamıya lüzum ~cır 
rileccktir. ı Vaktin ı;ok geç olmasına rağmen medikleri müdahalesi mevzubah-

lk J l • Taşkendin süvarisi karaya çıkarak ııacaksa ademi müdahale Koınitts.· l ueV e tın SO\·yet Sefaretine gitmi~, \'azi ·et nin daha e,;vel toplanması bile 5" 
hakkında malümat vermiştir. leniyordu. Fakat bug[in bah>eııu; .. 

istekleri 
1 Londra, 7 (Hususi) - İngiliz ve 
Fransız anlaşması üzerine iki dev
letin Akdenizin emniyeti için şu 
noktaları karar altına almışlardır: 

Fransa, İspanyada İtalyanın i~gal 
ettiği limanlarla Balear adalarının 

hemen tahliyesini 
İngiltere, Akdenizde limanların -

Bu iki vapur bugün Rusyaya gick- şey, Akdcnıze sahildar olan d~. 
ccklerdir. lcrin. bir araya gelerek şu de ç1' 

Akdenizdeki gayri tabii vaziyet~ rin korsanlığına nihayet verecek l 
nihayet vermek üzere yakında topla- r:lcri hem~n kararla t:rmaları d;ı, 
nacak olan Akdeniz konferansına hü- gı JZ noktaı r.azarı malum: Eğer 

l küm~timiz, dün resmen davet edil
mıştır. 

1 

di~·e kadar 2demi müdahale si)a.s:. 
beklenen neticeyi vermemiş oısa 

Davet, İngiltere ve Fransa hükü-
metleri tarafından ayni mealde gön-

!e Avrupada bir takım dcdetlefl 
İspanya işlerine müdahaleleri!' 
~:arşı az çok tahdidat koymuş o~d~ı~· 

dan ayrılan bütün tahtelbahirlerln derilen birer mektubun bu iki dev- · · h" k · ·d· On · ın 
1 
ıçın ıç yo tan ıyı ır. un ıc t5 

mensup oldukları limanlara avdeti
ni isliyeceklerdir. 

Sovyet f~mileri 
Kara denize 
Dönüyor 

Jetin şehrimizdeki maslahatgüzarları . gilizler Ademi Müdahale Kolili~ . 
tarafından Hariciye siyasi müste•a- I önümüzdeki günlerde bir gün tesı' 
rına verilme ile yapılmıştır. rar açılır da toplanmıya başlarsa . 

Hükümetimiz bugün ba devlet - 1 tanderde İtalyanların zafer kazB!lt 
m&ları bahsine hiç temas etmiYet'~ 
bunu belki de bilmezlikten gele~ 
gene İspnnva işlerine haricin kB f' 
maması için neler yapmak tazırn 

1 

lere yine ayni mealde olarak bu da

veti kabul eylediğine dair cevabi bi-

rer mektup tevdi edecektir. 

Konferans, 10 eylülde Montrô ci- leceğini serin kanlılıkla konuşıııı. 
Akdenizdeki korsan tahtelbahırle - varında olacaktır. •·ab 

' """""""""""'"""'"""'"""""""""°"""""""'""'"""""'""'""''°'"''°'"''°'"':::,.<:::,.<:::,.<:::,.<;::,<~ ; 1 eri SÜ r dük 1 erin i zannet m ek ,.. 

Bir Ahçının Doktorluğu! 
"~--·- ----

Gizli hastalığa tutulan amele onun 
verdiği Haçla zehirlendi 

dir. , 
İtalyanlar için İngilterenln ı·a~. 

veti hakikaten bir muamma olrô , 
ta devam ediyor. İngiliz - ita1)11tı' 
anlaşmasından şu son günlerde:,, 
sedilmez oldu. Bu inat ederce ·
muhafaza edilen süküt Roma 1~C' 
manalı olduğu kadar da endişe ~ır 
ricidir. Çünkü Roma mehafilinın , • 

Kuruçeşmede Nailin kömür depo- Jbir şeycığin kalırsa o zaman gel söy- Jeti ruhiyesine dair en veni rrıal~ı 
sunda amelelik eden Sıvaslı Haydar le!... mat gösteriyor ki, Londra ve R0 ga· 
uğlu Durmu~ üç ay kadar evvel züh- 1 Dursun fevkalade sevınmiş ve he- ~rasındaki bu süliüt bir gün bi~ )<il 
revi bir hastalığa tutulmuştur. men Dursunun istediği bir lirayı ve- rültünün başlangıcı olabilir. ç un 

n<'den acaba•. Halbuki, Negüs, hata 
Habeşıstan müst.ıkil deı·lctinin ya
şadığını iddia etmiyor mu ıdi? .. Bize 
i;yJc gdiyor ki, Negüs, bu kanaatini 
el'an muhafaza ediyor. Fakat, bu za
vallı muhay ·el devletin, böyle bir 
murahhns goodermek icin bütcesin
d lrnrcıralı tahsisatı ·ok ... 

* Esn emeyi seven 
a_d_a_m_ın __ e_n_esçi 

Tedavi parası bulunmıyan Dur - rerek bi' saat sonra hazırlanan ter- bu sükut 0 kadar gayri tabiidir. ~ 

sun, Belediy~nın zühre~i hastalıkla: kibi meçhul bir şişe ~olusu ilacı al- Frankoy.ı bir çok İtalyan asl< ~· 
ra tahsıs ettıgı parasız dıspansere mu-, mış ve yatmakta oldugu kahveci Ve- gfinderildi. Santanderin alınması 1 Beş gündenberı limanımızda bu- racaatı da aklına getirmemiş ve linin dükkanına gelmiş ve aşçınııı lhep bunların eseri addedilen·< .,n. 

lunan İngiliz filosu dün ak~am geç ı 
ı üç :ıy bu hastalığı sürüklemiş. fakat 

1 
tavsiyesi ve~hlle ilac ı bir defa da göre zaferden bahsolunduğu u ' , 

jvakit lımanımızı terkctmış ve Kö ... had devrede bulunan hastalık niha- son yudumun> karla!' içmiş, bilir - voruz. Fakat gene Roma ,. · , ı J' 

lf 
Koca bulmak bir 
san'at mı ordu ?. 

Gazetelerden birtnd · iri scrlevha
l;ırla şu yazı gözümüze ili tı: cKoca 
bulmak san'atini öğreniniz. Asri bir 
genç kız içın, bu, mühim bır iş ol -
muştur.• 

All«h Allah .. koca bulmak da bir 
san'at mi oldu? .. Biz, asri genç kız
lar için koca bulmayı bir piyangl) 
zannediyorduk. 

Yine Amenkııdan bahsedeceğiz. 

Garip ve ho~ diyardır vesselam~ Bir 
~dıımcağız, sabahleyin uykusundan 
uyanmış .. eonemiye başlamış .. Fakat 
öyle bir esnemiş ki, çenesi yerinden 
çıkmış .. Hemen adam hastaneye kal
dmlmış .. Güç hal ile çenesi yerine 
konmuş .. İyi olduktan sonra demiş 

i
ki: 

- Esnemc\'i se\-erim ve daima es
nerım. Fakat bu, tembellikten ileri 
gelmez. Su-f zevkim için esnerim. Fa
kat. bu sefer kuvvetle esnemi im .. 
çc:nrm yerinden çıktı ... > 

Acaba, birisinin •çenen kırılsın• 
diye yaptığı beddua k abul mü olun
du? 

ltenceye gitmışlir . yet biçareyi çalışamıyacak bir hak 'nıiş; şifalı hassasını beklemiye baş- den alınan haberlere bal., · ~ 
Rumen limanlarının ziyaretinden ' 

getirmiştir. Dursun tanıdıklarının lamıştır. !izletin şu son zamanlarda b;. 
sonra fılo tekrar buradan ge~erck . . .. k .. . •O 

1 

d . d" k . tavsıyclcrıne gore hareket edere· 1 Fakat aradan yarını saat gc-ç"r geç- sövlemiı·ffek yalnız dil> ~ •r ı;, . 
Ak enıze onece tır. büberli, ekşi, baharlı yemeklere kar- ımez, kasıklarından doğru b> 0ll\·an rü.nmelcri Romada muhtelıi telsi•· 

Çahşanların askeri şı şiddetli .bir perhiz tatbikile hasta- bir sancı a.meleyi kıv.randırmıva har !ere uğra~aktadır : Ac::ba karada • 
lığı .~eçıltırcceı;ını umarak doktora lamış, dakikalar gc0 tikçe artan sancı duğu gibi Italyanlar den'zde def , 

kayıtları ,gitmemekte ısrar etmiştir. nihayet tahammül edilmez bir hal koya yardım etmiye iyiden iyiY~ ·~ 
Nüfus kağıtlarında askerlik mua- j Dursunun Kuruçeşmede aşçılık e- almış, Dursımun feryadı ayyuka rar \'ererek bunun için de dcnıı~ • 

melesi yazılı olmıyan vatandaşla - den bir hcmşerisi vardır. Mehmet c;.ıkmıştır. maceralarına mı girişmek istiyoflııl 
rın ve bu gibi kimseleri kullanan Ali ismınd~ olan bu aşçı hem!jerısin- Bu \'aziyet kar5ısında kahı·•.,,;iııdc İngiltere böyle dfüünüyor dıye f.~ 
müessese sahiplerinin cezalandırıl- de yemek yemekte ol'.11~sına rağ - bir hadise ç:kması ihtimalini düsü- mr.da bir takım ürcltlcre kapılaJ'~~ ı 
ması kararla~tırılmıştır. Bu hususta men hasta ona da deı dını açmamak- nen ve sancının esbabını Dursun - rın az olmadığı anlasılıyor. Lvn , 
hükumet ani yoklamalar yaptıracak- tadır . dan öğre~.en kah~eci Veli, hcr;ıen ile anlaşmak için İngil izleri ~orı;t" 
tır . Nihayet evvelki ak~m artık müz- Ar~avutkoy fl'.'lımıe koşarak. hııdı - mak fikri yeni değildir. Buguıı ıı1' 

minleşen hastalığın hasıl cttigi ağ- seyı a~latmış, ışe c;ı koyan P?lıs, Dur- gilter<'yi bilhassa Asyada bir ta~ 

I Şark Vilayetlerimiz• rılara dayanamıyan amele akşam ·e- sunu ımdadı sıhhı otomobılıle Be - !büyük muşkülata göğüs germek ,.,-

P OLISTE: 
§ Taksimde Veçebey ook•ğında 16 

numarada oturan Alman tebaaSln -
dan Jozef oğlu Atcpcel ismindeki 
şahsın falcılık yaptığı poli e haber 
wrilmlştir. 

d 
. . . . 1 mf>ğinden sonra ıstırabının esbabını loğlu Belediye hastanesine kaldır - buriyetinde görerek ve onun bU ..r 

ı. Gu"' ru·· ıı=u.=.=y=e==·==== e ımar ışıerı sonran hC'm~C'risine d •rdini anlat - dıktan sonra ilacile Dursunu zelıir- ,zıy~tini fırsat bilerek istifa~e e~;-. 
karşı Birinci Umumi Müfcttış Abidin mıs \'e: !iyen i'oktor taslağı a~çıyı da yaka- yi düşünmek pek kabildir. Jng •• 

Özmen, mıntakası dahilindekii şlcr ..'... Ne edeceğımi şaşırdım. Elde a- lamıştır . Jer Akdcnizde bir denizaltı muJı0·~· 

Bunun üzerine hususi sur tte ter
tibat alan zabıta memurları, falcıyı 
rürmümeşhut halinde yakalamışlar

dır. 

§ Üsküdarda Uncular sokağında o
turan Saim'in kızı Fchime Bahceka
pıda (Üçer) berber salonuna s~çını 
kestirmek üzere girmiştir. 

Bir aralık dükkanın çıraklarından 
Muzaffer, Fehimenin masa üzerin -
de bıraktığı çantasının içinde bulu
nen 25 liradan 10 lirasını gizlice çal
dığı iddiasile yakalanmıştır. 

. Üniversite kalorifercisi 40 ya -
şında Hüseyin oğl u Mehmet, dün Ü'
ııiversite Kü tüphanesinin pencere -
lerıni yerine takarken bindiği mer
divenden düşerek ağır surette ·ara
lanmı, ır 

Bir ziyaret iadesi 
Suriyedeki Fransız Fevkalade ko

nııserin Kont dö Martelin memleke -
timize muhtelif tarihlerde yaptığı 

ziyaretleri iade maksadile Hariciye 
~iyasi wüs!eşarımız Numan :\!ere - ı 

mencioğlu bir te~rin;sanide Bcnıta 

gidecektir. 

Esaslı mücadere 
tedbirleri alıniyor 

Belediye gürültü ile esaslı surette 
!l!Ücadeleye karar vermiştir. Seyyar 
esnafın mütemadiyen bağırmama -
~mı temin için Belediye Esnaf Ce -
miyctkrile temasa başlamıştır. 

Bütün arabaların tekerleklerine 
de lastik geçirtilecektir. Tramvay -
Jarın da devamlı surette kampana 
çalmalarının önüne geçilecektir. 

Arşiv istasyonu tamir 
ediliyor 

Müzeler Umum Müdürlüi;ü tara -
fından arşiv istasyonu ittihaz ed ilen 
Sultanahmct medresesinin tamiratı 

için 11,786 lira kesif yapılmış ve 
tamiratı için bir müteahhide ihalesi 
yapılmıştır. 

Kongreye davet 
Hilal Spor KWbil Genel Sekreıer

liginden: 

Klübün senelik ale lade kongresi -
nin 10 eylül 1937 pazar gününe b ı

rakıldığı sayın üyelere bildirilir. 

ihracat eşyamız 
Tlükümet ihracat eşyamızı kolay

lıkla \'e ucuza taşımak üzere Yuna
ni•tandan vapurlar kiralamıştır. 

hakkında demiştir ki : vuçta para yok, bu gidişle çalışamı- Aşçı Alinin ötedenberi bu şekilde 1 1 • re besinden mi korkuyor ar ... ıl i • 
- Vilayetler arasındaki şose yol- yacağım da ... demiştir. hastalara ilaçlar yapmakta olduğu, ]ara bu korkuyu göstererek ke~ ;e 

!arı inşaatı ilerlemiştır. Dcmlryolu- Aşçı Mehmet Ali hem aşçılık et- bu yüzden bir çok kişilerin mallıli - . rrıek 
ı Jcrini istenen noktaya gelir 

muz Cizreye doğru yaklaşmakta, dört mekte, hem de memleketinde ne - yet ine sebebiyet verdiği anla~ılmış, 
büyük ve mühim köprü yaptırılmak- 1 nelerinden öğrendiği usuller ve i- evrakla b irlikte aşçı Ali dün meş- belki bir hesaptır, Jı!" 

Bilhassa Çin ,.e J apon muh. ar
1
"._,;r 

tadır. 1 J~larla doktorl uk ( !) yapmaktadır. hut suçlar mahkemesine verilmek ü- 1 0 ,.. 

Diyarıbekirde yeni ve asri b ir ma- Dursunun bu i tirafı üzerine müte - zere müddeiumumiliğe gönderil - ııı 
1 

sinin ne kadar süreceği bel ı . ,.,-
. dığı bir zamanda Uzak Şark!• ~ıt' 

halle kurmakta ve bu mahallede ye- ltabbip aşç ı ameleye teminat vermiş: miştir. ziyete bakarak böyle bir hesabın 
ni hü kümet daireleri yaptırmakta - _ Sen, demiş, hiç merak etme, bu Amele D ursun Beyoğlu Belediı·e 

rutduğunu görüvoruz. ... 
yız. bir şey değil. Şimdiye kadar neden hastanesinde tedavi altına alınmış 1 e'ı .,.. 

Fası.'stlerin müfritleri bu 1 
- ~ Mıntakamız içindeki ·atı mektep- ,bana derd ini açmadın ? .. Ben sana bir ve aşçı Aliden aldığı ilaçla zehirlen- 1ar r · 

Çok kuv\'C't \'eriv. or görünüyor · 1 ~ !eri ve hayvan istasyonları da yap- ilaç vereyim, onu üç gün kullan! Bak diği anlaşılmıştır. • ' 
tırılmaktadır. •-ntuıt11ttnHu•tt ıııı111uı 111111111111u111111ıı1111nuıııııuuu .. ıı•ıı111 11•11•• •11 111 1111111ııı ıııı ıııı ıı ı ıı ıı •••ım • ı ıı11 11 11 11 11 • • •ıı ııı 111u11ıııııı ı kat Bay l\/J: usoli ni hangi ta ra~ı rııerı~ 

M··frı t 

Hltler İngiltereye iftif ak ~:~ .. a~ı~:s: :o~:::~:~i se~r a;~, Van gölü kenarında Tatvanda yeni 
ve mühim bir tersane kurulmakta -
d ır . Bundan başka muhtelil yerlerde 

jyeni spor sahaları yaptırılması ka -
rarlaştırı lmışt ır. 

di gl bi uysallık taraftarların 1 11 0~r' 

tekll•f edı"yor Hitler-:r.Tuwlini mülakatından s 1 
bu da anlaşıbcaktır . .-f 

Ahmed P!/ 
Umumi mUfettit olan (B~tarııfı N.rinci sahifede) ıdir. 

Lise mUdUrU İngiliz an laşmasını pek lüzumlu gö- İngiltercııin istımar için ll"alik ol-
İstanbul Erkek lisesi Müdürü Şe- rüyorum. Memleketimde küçük, bü- duğu istidatlar İngıliz filosunun nü -

rif, Maaril Umum! Müfettişliğine ta- 'yük ve muazzam içtimalarda 4000 fuzu ve dünyanın en büyİ.ik millet
yin edilmiştir. İstanbul Erkek Lisesi den !azla nutuk söyled im. Fakat bu !erinden birinın askeri kuvvetile 
emüdürlüğüne de Kumkapı ortamek- nutukların hiç b irinde her ne suret- birleşmiş olacaktır. 
tebi Müdürü tayin edilmiştir. le olursa olsun, bir Alman - İngiliz Eğer Amerıkalılar da bu bloka i;;-
-u ........... u .. ııu1 11111111 11111 11Huunuıı ııı1111111 11111 ııu ın1• •••11 anlaşması fikrine muhalif bir ~öz tirak edecek olurlarsa, dünyada bu 

Genç kızlarımız sarretmedim. nüfuz ve kuvvete mukavemet ede-

( Birinci $alıifeden dev am) 

1 

tarafından muayyen yerlerde mu -

ayyen zamanlarda yaptırılacaktır. 

Kızlarımıza gösterilecek nazari as-

Bu yaklaşmadan 120 milyon nü - cek bir kuvvet bulmak kabil olm1ya
fustan mürekkep bir blok teşekkül caktır. Bu nüfuz hiç bir zaman be -

1 

etmiş olacaktır. Bunlar sulhü ve müş- yaz ırkın menafiine karşı kullanıl -
terek duyguyu müdafaa edecekler - mış olmıyacaktır • 

Ekmek fiatı 
İstanbul Belediyesinden: gu ''iı·~ 
Eylülün sekizinci çarşamba e~ ~r 

den itibaren birinci nevi ekm 1< ~~ 
buçuk kuruş, ikinci nevi eı:;:tıtıı" ! 
kuruş francala on beş buçu ı 

tur . 

TUrk kuş~ fll~•;ur'.", 
Türkkuşu filosu Izmırdc 0o 

.. a) l 
ya gelmi tir. Bugun Ankaf 

1 k. nece tır. 

GUmrUk muamele si 
Gumrükler Vekaleti Trabzon-İran 

transit yolunda işliyen otobüslerin 
gümrük muamelesini kolaylaştırıcı 

mahiyette yeni bir talimatname yap
mıştır. 

* İzmirden Hamburga gönderilen kerlik d rsleri programında bilhas

ka\unlarımız çok rağbet görmüştür. jsa nakliyecilik, havacıhk, .'."uha~ere
Yeni sevkiyat yapılacaktır. cilik, levazımcılık gıbı dort muhlnı 

Emniyet MUdiJrlUğü 
Eski Sanasaryan hanı esaslı su -

rette ve derhal tamir ettirılecek, on

dan sonra buraya İstanbul Emniyet 

Gelen etçiler 
Yunanistanın Ankara Elçisi Ra -

fael Atinadan Bükreş Elçimiz Ham

laullah Suphi Romanyadan şehrimi
! ze gelmişlerd ir. 

Moda iskele•• ., ,.e 
)o:a pııdıg . ·I 

Civarın manzarasını · .. 11 ıi> 
bozdu«u için Moda iskelesını ı.ıııi' 

b 1--· 
kısmının yıktırılmasına ba; .-·· 

1 
* İlk tedrisat kadrosu bugün Ma- ı ,.e esaslı faal orduya yardımcılık 

arif Vekalet ine gönderilecektir. dersleri öğretilecektir . Müdürlüğü taşınacaktır. tır. 
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İ sted~ğim gibi ;· GÖÇ MEVSiMi Akropol aramyor 

Topİ<apı sarayında 
hafriyat 

Bir idealist 
Vaktile !stanbulda, sultani mual

limlerinden Süreyya Akız isminde 
birisi, kendi isteğile köy hocası ol
mıya karar v.crıniş, Anadoluya git -
miş tıe buııdan beş, altı sene evvel, 
f zmir civarında Işıklar isimli köyün 
lıoca1ığıııa talip olmuş. İstidasını 

Y ağmurlar,sayfiyedekileri 
şehre getirmeğe başladı 

[
Halk Filozofu-

1 diyor ki : ............ ______________ __ 

Şehir Tiyatrosunun 
vaziyeti 

Şehir Tiyatrosunun Operet kısmı
nın kaldırılmış olması, İstanbul hem. 
şerileri arasında, iki zıt fikrin gün
lerdir, münakaşasına yol açtı.. Bır 
kısım insanlar, operetin kaldırılması· 
nın doğru olmadığını, bir kısmı da 
isabetli bir iş yapıldığını ileri sürü
yorlar. Hakikati .Jconll§mak kabe -
derse, hüsnü niyetle konuşarak kim
senin gücenmesine rnevdan verme -
den şunları söyliycbili~im: 

SaraybahÇ~si-ve kubbe altı 
civarı kazılıyor 

Şehrı · ınız Asarın . .. . 
ınum M .d" . tı.kn Muzelerı U- I bu sene bir ay kadar devam cdecek-

avıu ıle sa u urluğü; Topkapı sarayı tir. Gelecek sene yaz mevsiminde 
bakan d krayın Marmara denizine J tekrar ameliyata baslanılacak \"e 

ış ısının da k 1 . "k tna Yapılın ar eo OJı araştır ~iıpheli mevkilerde araştırmalar ya-
asına karar . t• B ııtneliyat do vermış ır. u pılacaktır. 

k , rrudan d v b 
a hafrıyat ogruya ta a - fstanbulun fethinden evvel Akro-

bu rnıntuka~na d murıhasır kalacak ve pol olan Sarayburnunda ve buralar
dık bir 8 ar a araştırmalar meto- da çok kıymetli eserlerin meydana 

Bu snb~rdettfe Y~ılııcaktır. çıkarılacağı ümit edilmektedir. 
n-:~ a aalıvetc h il .. 
-·~tır ve b" k J •• eme~ geç • Hafriyattan, Universite Arkeoloji 
Yata başı ır aç gundenberı hafri- talebesinin de istifndelerini temin et-

. anmıştır. k k d"l • Şırncıu·k T me ma sa ı e talebelere malumnt 
avlusu .L opkapı sarayının ıkinci verilecektir. 

11
"<t ve K bb 1 · ruf ol . u ea tı namıl~ ma- Arkeoloji talebelerı muayyen gün-

b. an hına ·· -
ır sahada uw nın on kısmına yakın lerde buraya gelerek tatbikatta bu· 
~a ılmaktadır. Hafriyat lnnaeak1ardır. 

1 Kiiltür Baka1ılıc7yı 111emııuni11etle ve 1 • • 

biraz da lıayretle kabul etmiş. Hay-
1 retle, çünkü bu 1:öy lıalkı, yalnız ar
pa, buğday gibi şeyler ekmesini bi. -
lirmiş, üstüstc bir kaç sene kurak
lık yüzünden malısul mahvolduğu 
i~in köyü. terkedip kaçmıya başla • 
mışlar. Bakanlığın hayreti, bizzat 
köylülerinin bile kaçtığı bir yere bir 
talip çıkışından olmuş. 

Süreyya .Alcız köye gidince, köy
lüyü tütüıı ckmiyc teşvik etmiş. Al
dffan ı>lmamış. Tl<'rkes kendi dcrcliıı· 
de iken biı" ele tiitün mü ekecekler:' 
Iloş isteseler lıile tohum almıya bile 
paraları yok ve köyün borcu bir hay
li uükLü. 

Mektepler de açılacağı için 
aileler, daha fazla kalamiyorlar 
S onbahar gcldıği i~in, sayfiye yer !erinden göçler başlamıştır. Her gün, 

Yeşilköy, Adalar, Anadolu yakası ve Boğaziçindcn bir kaç göç şehre 
gelmektedir. 

Bilhassa, Bogaziçinden, daha erken dönüş başlamıştır. Boğaziçinde 
I bu yaz oturanlar, Şirketi Hayriyenin vapur tarifelerindeki intizamsızlık -
Inrdan şik<lyct etmektedirler. Esasen, halk, bilet ücretlerinin fazlalığın

ldnn şikayetçi bulunmakta idi. 
Dün Bogaziçindc oturan bir okuyucumuzdan aldığunız mektupta de

niyor ki: 
- Vnpurlnr çok zaman iskelelere geç gelir. Ekseriya, beş dakikadan 

on beş dnkikaya kadar fazla beklemek lazımdır. Binaenaleyh Köprüye 
de geç kalınmış oluyor. Dün Anado luhisarmdan vapurla Köprüye gele
cektim. (13,20) postası vardı. 13,15 te iskelede bulunuyordu. Bilet alırken 
biletçi: 

- 13,20 vapuru çoktan gitti. dedb i 
Vnpurun tarifc>dcki santt€'n evvel gitmiş olmasına hayret ettim. 

Bursa 
Festivali 
Başlıyor 

Uzüm 
Alıcıları 
Çok fazla 

Siircyya Al:ız zengin değildir. 59 
lira kadar bir aylığı vardır. Kararmı 
vermiş ve sade kuru ekmek yiyerek 
üç ay, tam üç ay aylığını biriktirmiş, 
elde ettiği parayı köylüye ödünç ver
i miş. Adeta zorla tütün ektirmiş. Mah-

Edirnekapzda ' Dükkanların 
Hayvan sergisi Açılma 

ı 
sul bereketli olmus, tütiin para et
mcdcniycte! ! ! 

l raiş ve müteakip seneler zarfında da A çılıgor Saati 
Oteue 

d rde ve Lokantalar-
Uç ~ tenzilAt yaplldı 

edılen g~n devam etmek üzere tertip 
tıaseberıurşa §ehri 937 festivali mü
ler Ya 

1

1
e Bursada büyük eğlence -

t pı acaktır 

başı!~:celerc İo eyhil cuma günü 
'l'llnı.irn cak. ve Uludağa çıkılacaktır. 
f~ıvali ed~e.n program mucibince 
e~ıuı c n bırınci günü Dağ günü, 11 
zar da ~ın~tesi su günü, 12 cylıll pa
Eteıinu cnız günü olarak ayrı ayrı 

F'estı· Ve oyunlar icra edilecektir. 
1 Va} •• 
ediy<!si b .. n:.unasebetile Bursa Be-

köy lıocasımn 11asilıatlerini dinli -
1 yen köylüler borçlarından kurtul -

Fiatlarda çok iyidir muşlar. lıattci feraha çıkmışlar. Köy 
Ticaret Odasına gelen malumata lıocası, minnettar köyliilerin kendi • 

göre son günlerde üzüm satışı piya- lerine ayırmak istedikleri payı red
sasında satışlar pek çok hararetlen- delmiş, yalnız borç verdiği parayı, 
miştir. o da taksitle almakla iktifa etmiş. 

Piyasadaki üzüm alıcıları, şimdi- ı Köy mektebinin hademesi yoktur, 
ye kadar hiç görülmemiş bir şekilde 1 ta1ısisatı da yoktur. Süreyya Akız, 
fazla mal satın almaktadırlar. talebesi arasında bir teşkilat yapmış, 

Bunun sebebi; bu seneki rekolte- her gün nöbetleşe, bir çocuk mckte
tebi temizliyor. Fakat bir gün bir nin az oluşudur. Ayni sebeple yük-

1 

mü/etti§ geliyor, talebenin uşak -
sı::lcn fiatlaı m daha artacağı mu • 

hk!!! ... etmesini pedago;ik sistem -hakkak görülmektedir. 
ılere!!!. kültüre!!! ... medeniyete??? .. 

Geçen sene bugünlerde 16-19 ku- /muhalif buluyor. Bir rapor ctastir. 

lalarda ·b. u~_un otellerde ve lokan -
İ"taııbuı uyuk .tenzilnt yaptırıldığını 
tır. Belediyesine de bildirmiş -

ruş olan üzüm fiatları bu sene 20-22 

1 

ediyor. Bunun önüne geçiyor. La -
kuruştur. Londra ve Aıwcrs piya - kirı, mektebe ne irademe gönderili-

! 
salarından da miitemadiycn talepler ı yor, ne tahsisat veriliyor. Burası ay-

yapılmaktadır. ı· rı iş. Bıına da müfettiş karışmaz ya! b Amma, mektep açıktır. Her gün ders 

Ehll hayvan beslemek 
merakı artmaktadır 

Edirneknpıda 15 eylul çarşamba 

günü açılacak olan Ehli Hayvan Ser
gisi için şimdiden sergi komiserliği-
j ne müracaatler yapılmıya başlan -
mıştır. Kayıtlara ve hayvan knbu -
lünc 11 eylUl cumartesi gününden 
itibaren başlanması kararlaştırıldı • 
ğından şimdiki müracaö:ler henüz ka
bul edilmemektedir. Fakat bundan 
bu yıl, teşhir edilmek iizere getirile
cek hayvanların çok olacağı ve bu 

il suretle İstanbul havalisinde ehli hay
van besleme merakının her sene bir 
kat daha arttığı anlaşılmaktadır. 

Bu seneki sergiye kısrak, inek, bo-
ğa ve taylar kabul edilecektir. En 

ı iyi beslendiği ve bakıldığı anlaşılan 
hay,•an sahiplerine ikramiye ve mü
kafatlar vt'rilecektir. 

Tervzi edilecek ikramiye miktarı 
1750 liradır. Q ·ır kavun Avru ada1~~~t:~:a~e~;;~:~s~e~~:0;,e~:~~~~ 

kaıdelerı mucıbmce temız tutulması 

1~8 kuruşa satıl"yOr ~::~ d~;~;~~~:;em;;~:~:;:r~ iki saatte < IJ yor: Mektebın hocası Sureyya Akız -
~ dıi.§ilnüyor ve her sabah erkeııden lzmire 
(\ 1 • • • • kallwrak gıdiyor, süpürge elinde, sı-

Cl 'lJ ll n ıhracatı memleketımzze ıııfları siipiiriiyor, temizliyor. Ve Mektup 
iy . b . z · b l böylece .. 

Bunun tayini Belediye• 
den lsteiıdl 

Bir dükkan .. 

Dükkanlarda çalışan müstahdeın
lerden bir kısmı Belediyeye müra -
caat ederek, akşamları olduğu gibi 
sabahları da bütün dükkanlar için 
muayyen bir açma saati tesbit edil
mesini ve kendilerinin sabah karan
lığı boş yere işe g<?lmiye mecbur bı
rakılmamasını istemişlerdir. Bunlar 
sütçü, kahveci gibi çok erken aç -
ması H'ızım gelen yerlerle manifatu
racı, tuhafiyeci gibi bu kadar erken 

M 
l lr ge lr mem Ql 0 UYOT Bu bir hikaye değildir. Bu hüdise- Yeni Hava postaları 16 

enııeketunı· . , .. iyi evvelki gürı gazetede okudum. Bo- EylOlda başhyor 
l>a . zın başlıca me~ valarından olan kavun, bu gunlerde A\'I'U· - d d .. Y•· ld b b·z· t t b ı 1 . · . ı· ·. A k 

PlYasaı d b .... k wbet .. . b 1 gazım a ugum o u, unu ı ıyo - s an u ~ Lnt1r \ e zmıı - n ara .a arm a uyu rag gormıye aş amıştır. . · .. . 
1 1 tıh U Yıl ilk d I t .. .. d h • k 

1 
. lrum, aynı zamancla, gozlerımden yaş- arasında tayyare erle ya cu ve eşya 

·•1 h . e a aze ve yaş uzum en sonra ususı soğu • ıava tertıba- . . . . ... 
\1ık aız vapu 1 1 A 1. 1 f d .. lar da boşanmıya başlamt§, bunun naklı ıçın yapılan butun hazırlıklar 
""'!arım r ar a \'rupa ıman arına tur an a ve taze gond<>rilen ka- f k d d w•ıd· v d k b"t . r 

1 

acmıya lüzum olmıyan dükkfınların 
ayırt edilmesini ve her birisi için bi
rer en erken açma saati tcsbit olun
masını istemişlerdir. Belediye bu 
teklifi tetkık etmektedir. lllaııar ız büyük bir istekle karşılanmış ve bir iki gün içınde bütün ard·ın a egı bı~. kapdur af. kar - ıymış. ıhr. t 

15 1
•
1 

b .... 
satılmıştı şım a oturan ır ar a aş ar ·ına enı a ey u çarşam a gunun-

Şı Conderılen ~· 1 kb 1 b. h d' 1 k h t f t k varmış. Sebebini sordu. Ona gaze- den itibaren açılacak ve o gün ilk Pullarda °'li, avun ar; en ma u ır e ıve o ara er ar a a apı- t . t Ok d B b k. 
0 

h · · d k - kt k1, 'e Türk k Tü. k t .. t•• .. T .. k " :. .. T .. k . . . k d eyı uzat ım. ·u u. ana a tı. - tayyare şc rımız en atkaca ır. 
.illletı ·avunu r u unu ur uzumu ve ur mcırı a ar d ·· · · - - · · s h k k C!llrni<: • ··ı I t 1 , nun a gozlerının sulandıgmı gor- Yenı tayyarelerle posta naklıyatı a fı!? aArlı 

l<a r: \e şo1re amıştır. d .. N·1 t k lkt . 1 ı.· d w d . ,~ 
~ı \'un ıhra .1 w b k 1 k 1 d ğ . . b 1 d um. ı ıaye ·cı · ı; tıtre c uır ses- 1 a yapılncagın an Istanöulda sabah 

ll iz k 1 cı e ugraşan aş a m em e et o ma ı ı ıçın u sa ıa a ra- l t k" d t .1 b" k 
llı n a k e: saa se ız c pos oya verı en ır rne - V l 

adde hali~e a~u~la.rımız, artık müstahsile servet getiren kıymetli bir - Ferogatlerde bulunuyoruz. fe- tup, bir iki saat sonra İzmirde gön- .1 apzgor ar 
.A A.nkarad ge ınıştır. dakcirltklar yapıyoı-uz, diye öııiindii- derilenin eline varmış olacnktır. Kull ı p il tek· 
"l\>tu""dn . a, Bursada ve Eskişehiı·de kilosu 3 kuruşa olan kavunlarımız anı mış u arı 

"'"' k ı gwüınüz zamanlar oluyor. frcndimden t 1 1'lıtck· 1 osu 35 kuruşa kadar satılmaktadır. rar sa ıvor armıs .• 
l"Uçtan ad ırn Hamburga gönderilen ilk parti kavunlnrımız kilosu 32 ku- utanıyorum. Kendimden tıtaıııyo - Hayvanların Kullnnılmış eski posta pÜllarile 

l3u h eta kapı~lmıştır. rum. Biribirimizin yüzüne nasıl ba- • damga pullarının; bazı açık gözler 

İstanbul büyük bir şehirdir. Mut
laka bir operete muhtaçtır. Bunu 
kabul etmemek gayri makul bir ha
reket olur. Fakat, hemen itiraf ede
lim ki, Şehir Tiyatrosunun bir kaç 
senedir, operet diye temsil ettiği e
serler, malesef operetten çok uza!· 
şeylerdi. Bu eserlerin temsilinde e
miniz ki, tiyatronun idarecileri, ar
tistler de bizzat azap duyuyorlardı. 
İlk zamanlar, bu oyunlar, biraz rağ
bet gördü. Bunda, henüz yeni oluşu
nun tesiri vardı. Fakat, sonra sonra, 
halk bu oyunlara haklı olarak rağ
bet etmedi. Mesela, son kı~. operet 
salonu, ekseri geceler boştu. Es~n 
son zamanlardaki operetler de, ilk 
zamankilerden daha kötü eserlerdi. 
Sıncmalar, bir çok masrafla yapı

lan, dünyanın en mütehassıs adam
ların~n vücude getirdiğ~ h~ikultı. - ı 
de guzel operet filmlerı gosteriyor-
lar.. Tabii, bu filmleri gören halk, 
Fransız tiyatrosunun sahnesine rağ
bet etmez. Hakiki operet için elde 
mevcut maddi ve manevi malzeme
nin hepsi noksandır. Bu noksanlık
lar içinde operet temsil etmek, bit
tabi mümkün değildi .. Şüphesiz or
taya kötü eser çıkacaktı. Nitekim de 
öyle oluyordu. Üstelik Belediye, o
peretler için büyük masraflara gi
riyordu. 

Şimdi, operet kalkınca, tiyatro bir 
cephede çalışacak, demektir. Binaen
aleyh, Tepcbaşı sahnesinde, İstan • 
bul Şehir Tiyatrosu, daha canla baş
la çalışabilir. Halka, tiyatro, san'at 
sevgisi vermek lazımdır. Bizce, halk 
rağbet etmiyor, diye dünyanın be -
ğendiği kıymetli eserleri, bizim için 
ağır geliyor. diye oynamamazlık 

yapmamalıdır. Halk yavaş yavaş an· 
lıyacak ve hakiki tıyatronun ne ol
duğunu takdir ederek rağbet göste
recektir. Eğer, halkın rağbetine ba
karak piyes seçecek olursak, daha u
zun yıllar, tiyatro zevki, seyretmek 
hüneri, memlekette doğamaz. Çünkü, 
mütemadiyen hafif şeyl<'r oynarsak, 
halka, hakiki tiyatro nümuneleri 
vermezsek, vatandaşları ağır piyes 
seyretmiye nasıl alıştırnbiliriz?. 

Tiyatroya gelen insanlar, mahal
le kahvesine vakit geçirmiyc geli -
yor gibi geldikleri müddetçe, gaye

' ye erışılemez Tiyatro, vakit geçiri
len yer değildir. 

r 
Halk f=ilozotu 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Vapur acentasının 
marif ti ~?tıanyadesaba göre şehrimizde 15 kuruşa tereddi.itle aldıgwımız kavunlar kabiliyoruz? Nasıl yerin dibine geç- Muayenesıne tarafından yeni bir geçim vasıtası o-

" • ? Başlandı l k . . 1 d·1d· d Scyya1ı tercümanlarından biri ................... ;.ı ancak 128 kuruşa zor bulunmaktadır. mıyonız. ara· ıstıma c ı ıği mey ana çıka-
l::t ....... ıu ........................... uımu111111tuınuuuuuıum11u111uınuuuu111111111uuuıııuuuıı11uuu111111u111111u11K Diye nıırıldanarak uzaklaştı. Yük ve bınek hayvanlarının yıllık rılmıştır. unları anlatıyor: 
~hız,.ga""'n -'a Bı·r çok ta 'ebe ]{im bilir bu satırları okuyanlar- muayenelerine başlanılmıştır. İlk mu- Bu hususta yapılan tahkikata gö - cLimammıza bir iki gün evı•el 
b • U~ l~ dan kaç kişi omuzlarını silkecek ve ıayene Adalar kazasında yapılmakta re; bazı damga pullarının üzerine ta- 7el.en büyi.4k seyya1ı gemilerin -o,,. d l h cAptallaı·> dıye gülecek. olup c t · k ·h t ı k · ı ı k ·· :len birinin içinde, muhtelif yer • >Mey an mtı• umar esı sona crece , pazar - rı a 1 ma veya ımza rnnu ma u-
A • ' ·'" ana c Yarabbi! Sen onların kusurlarını tesi Kadıköyiinde ba~Iıyacaktır. Şe- zere kalem ucu tt'mas ettiği zaman .erde, iri 1ıarflcrlc §1mlarm yazılı 

C1. Çl/ G d affet, onlar ne yaptıklarını bilmi - hirdeki bütün hay,·anların muayene- çabucak yırtılı\•erdiği maliye Vek-.l- >lduğunu gördiik: cİstan"ulda hiç 
ç zgor ; r m e i yorlar.1> neleri 8 teşrınisanide bitmiş olacnk- ı lctinin nazarı dikkatini cclbctmiş - >ir §ey yiyip içmeyiniz, tifo var-

Otllk Bah • I . . 1 Fikret Adil tır. tir. iır.• Hakikaten, beraber şe1ıri ge-
tirnıı çesı için IS• ktısat Fa kUltesınden 25 •"""'""'"'""ıııunmııııumııuıu.ıı1111111111111uuıııın•uııı11ıııı11•ıııımııııııııııı111111111111111111u111111111111111111111111111ıı•ıııı1111111111 Şüpheli pullar üzerjnde yapılan ;:ip dol(lştığımız ecnebi scyya1ıla-

~rnirg· k yapılacak taleba girdi eu yıl mekteple d kimyevi tahliller, bunların kullanıl- rm hiç biri bir şey alıp yemiyor -
f~ttıasın:n:a bir çocuk bah~si ya • Haziran devresi imtihanlarında ik- r e mış ve üzcrind<'ki damgaların da, lar, içnıiy~rlardı. Hatta onları ik-
tı lıunu ~r~r verildiğini yazmış· male kalan Üniversite talebelerinin; sıcak SU ile tslatılıp kireç kaymnğı- na etmek için, kendimız, Stı, ı:er-
tıtlta Cihet~ ıçın Emirgtm camiinin imtihanalrına balşanmıştır. na ve sair cezalara batırılmak sure- bet ve saire a1 p ıçiyorduk. Yine 
~Sıle Yanın~eki metruk karakol bi- İkmal imtihanlarına giren talebe- Talebe derse d a n t . 1 a·ı . ld y kani olmııyorlardı: cSiz cışılısı -
ile ttı~i k~n akı arsanın istimlak e- nin adedi -haziran devresinde alı - ' a ~=ydaa::~~~a~~ı;t~r.

1 

mış o ugunu • nızh diyorlardı. Vapurlarda asılı 
s~Cdı~c ç <ırlaştırılmıştır. Mnamafih nan neticelere göre- çok olacağı talı- j Ayni sahtekarlığın 6 ve 12 kuruş- olan bu lcv1 aları, her halde, bu 

~eı ta carni~uk bahçesfni bitirdikten min edilirken bu tahmin hilfıfma im- çok çalıştı rı 1 a c k 1 k t 11 .. . d d t tb "k vapurlan11 1stanbu1dcıki cıcenta -
tıq.. bir de ~etrafını açıp burada gü- tihana giren talebe miktarı az ol • a 1 c~ilJ~;~ ~e~~it a;~ı~n~~;~~r. c e a 

1 
ları yaptfhrmıştır. Başka. kim yap-

~· "errn· . eydanlık yapnuya ka - muştur. -·- tıracak?. Hcılbuki, hep biliyoruz. 
1 ~i 0i:· Bu itibarla istimlak: Bilhassa İktısat Fakültesinin ta _ Ç k k 1 d 1ırt.a.nbulda tifo gecmi.ştir. Hatta 
b acaktır. !ebelerinden Haziran devresinde ik· Geçen yıllarda talebenin ana a e e :;algın halinde iken bile, temiz olan 
c fi b. maıe kalan ve imtihana girmesi ica- az Pamuk bir feyi vcmek ve içmekte 1ıiç bir 

h z ın liradan ?ed~n 104 taleb~~en a~~cak 25 kişi çalıştıgv ı anlaşıldı Yetiştirilecek mahzur yoktu. Hastalık da1ıa zi-
'°':Q l ımtıhan olmak ıçın muracaat et - Çanakkale şibi ceziresinde, Bü _ yade sirayat1c geçiyordu. Şimdi, 

Z ır. miştir G yük Anafarta, Ku- ı-i\k Anafarta \'e E- bu mevsimde, 1stanbu1a gelen bii-

lt q, • eçen 936-937 tedris yılının so - ziyeti önleyici tedbirler almak üzere r 
d b 1 · ı · } k ceabad ovalarının pamukçulugvn çok 

1 

tün seyuah ııapurlarmda böy1c lcı•-
Q,. nun a u yı ın verım erı ıa - yapmakta olduğu tetkikleri de sona 

1 
l l b 11 h 

~ canacak Su taşıyan Arabafar kında Maarif umumi müfettişlerile erdirmiştir. Bu yıl mekteplerimizde müsait olduğu yapılan tecrübelerden ıa ar o unca, tl .<ıeyya ı arın şc -
" ttah ı· ek 0 anlaşılmıştır. Bu vasi ve faydalı a- re gelip gelmemcfori m 1isavi ola-ı•ıla.c 1_ Pil~ h t _ Su damacanaları taşıyan arabalar- ıse ve ortam tep mü ürleri tara- ve bilhassa İstanbuldaki ortamek • . . . . 
l'ot\ a,.. ll'lııtfak ~.s anesınc yeni ya • da arabacı ycrile damacana konulan fmdan Maarif Vekiiletinc gönderi - teplcrle liselerde daha sıkı bir di • razidc pamuk zer'iyatma başlanıla- ı cak .. ide bir se11 yıt/'P ıçmeymce. 
h.·~n~ltsı·ıt- c çamaşırhane pav- yer arasında en az 75 santı·mıı·k bı·r len raporların Vekalet""' tetkiki bit- rak mebzul mahsul alınacaktır. şdıre para da bırakmıyacaklar ··ı ... ,11 •ueyc k ır- siplin tatbik edilecek, talebeye daha Seyyah vapurlarına • ,1 ~ bu .ıev-
~,lcc asrı ve ! o~ul~uştur. ~a- hail konulması hakkındaki kararın mişti. Bu raporların cümlesinin hu- fazla ders gösterilecek ve tedris yılı Eski Eserleri Koruma haları astıran acenteler hakkın _ 
loıe olan p eıını tesısatı ihtıva yarından itibaren tatbikine geçile - lasası talebenin gittikçe çalışma kud- içinde müfredat programlarının ik- Enciimenj azahğ• 

1 

da takibat yaptırmak Uizımdır, 
l~ ... 17 lır"d avyonun keşif bedeli cektir retı'nı· \'e ı·n·tı·han hassasını kavbe'-'- mali için tcdbı"rlcı· alın"cak, taleb" E k" E ı · K E ·· e · · <>l ~a .. ır. l3u · • J J _ u .... s ı ser en oruma ncum nın- kanaatindeyız. Btı meseleyi ala-

tıılaca'kt ayın 13 ünde iha- Bu gibi arabalarda damacanaların Icdiği merkezinde idi. Dunu nazarı sık sık derse kaldırılarak yoklama - den inhilal eden azalığa evkaf mü- kadarların gözleri 
1

, , önüne J.:oyu-
ır. ı olduğu )tfe eşya konulmıyacaktır. dikkate alan Maı:ırif Vc>kaleti bu va- lar ~·apılacaktır. rakiplerinden Nuri tayin edilmiştir. yonız . ........................ ________ __ 



4 - S O N T E L G R A F 8 EylOI t937 
~------------------------

Babasmı ve ailesini kurtarmak için 
-

Bir kız direktörüne yüz 
verdi ve bir çocuk 

sahibi olunca ... 

1 Güzellerin 
Güzeli seçildi 
Paris güzeli birinciliği HiK·AYE 

Başkasiyle evleP-miye kalkan direktörden 
8-10 bin lira ve ayda 100 lira tazminat aldı. 

MARTA 

kazandı 
Fransanın muhtelif şehirlerinde -

seçilmiş olan güzeller arasında bir 
Fransız güzelini seçmek üzere Pa· 
ris sergisinde bir intihap yapılmış 
ve müsabakayı Paris güzeli olan Li-

BiR 
ly Lamb kazanmıştır. Q rtalık kararıyordu. Kapanan dük-

~-· kan kepenklerinın gürültüsünden 

yeni bir mükafatı saatin 19 olduğu~~ anladı. Köprü -
den geçerken, Eyup mezarlıklarının 
arkasından batan güneşin, bulutları 
inanılmaz renklerle boyayışına bak
tı, içinden : 

- Şımdi birisi, tamamen realist 
Stokholm (Hususi) - lsveçte olarak bu manzaranın resmini yap

ilme, fenne ve edebiyata her sene 

100 milyon frankhk 
Mükafat ayrıldı 

en ziyade hizmet etmiş olan kimse- ı sa herkes kromo diye alay eder .. 
Diye düşündü, ve sonra cebindeki ye verilmek üzere ihdas edilmiş olan J 

N bel · k"f d Alscl rnektuhtt hatırladı, damarlarındaki o mu a atın an sonra . . 
V G d d . b" f b kanın, taze zannetsınler dıye satLcı-erner reen a ın a zengın ır a - • ~ . 
'k t" d k d" d · , ti d·~ nııı ev\'ela başaşagı edıp sonra açtı-rı a or e en ı a ına ıza~e e ıger 

b. "k"f t t · t · t" ı ç en ğı bir ga?.01. şış<.'sinin bardağa dökü-ır mu a a esıs e mı~ ır. sve z -
· · · b "k"f t · · t hs"s ett"ıg~1• !ürken yaptı~ı habbeciklcr gibi kay-gınının u mu a a ıçın a ı 

para 1000 milyon franktır. Bu pa- ınaştığını hissetl~. O, ~u hissi, büyük 
ranın senelik iradı 7 milyon franktır. haksızlıklara ugradıgı zaman du -

GAZETECi 
Yazan : Fikret Adi 

Bu mükafat ilmi tetkikatı tesvik için yardı. Bır defa da, bunu, çocukken Yazıyordu 
ihdos edilmiştir. Fakat Akse{ Verner 1 duymuştu. Yine Köprüde idi. Üzc-

Green bu mükafat ile ilmi tetkikat-
1
rinde mektep elbisesi, üniforması, - Teşekkür ederim amma karde- patron yeni satın almıştı. Ontı 
h f · · · · · ek ·· · · · k'n \'Ok gazetede çalışır bulmuştu ve b ton ziyade milletler arasında sulhu a ta ızıııını geçırm uzere evınc şım, yazı yazmanın ım a ı w • 

tesis edecek sosyal tetkikatı teşvik gidiyordu. Gı>lmiş, vapura binmek - Doğrusu senden istifade etmez- benzer bir mektupla işinden çı 
etmeği arzu etmektedir. lçtimai ih- üzere bir talebe bileti almıştı. Fa - ı lersc aptallık clmis olul'lar. mıştı. Gazeteyi satan eski sahiP 
tiliifların hallini teshil edecek ve hal- kat bilet memuru, ondan talebe oldu- Gelmiştiler. Çıktılar. Ayı·ılırken onu hir başka müesseseden ,,ııp 
kın sıhhatine tealluk edecek tedbir- guna dair paso istemiş, vapura bin- 1 cıklına biı· şey geldi, arkadaşına de- raya getirdikleri zaman: 

• · ·· cl t · t" O ı· k' - Sen, demı'şleı·di. bizim rraıet Jer ittihazına matuf çalışmalar bıl- mesıne mu<ma e c memış ı. sor- c ı ı : 
0 

hassa alôka ile karşılanacaktır. muştu: - Ifatırlıyor musun, sizin yazı iş- çalışacaksın. İstikbalinden hiç e 
- Nıçin paso istıyorsunuz.?.. Jcri müdür muavini Mahiyi bir za- şe etme. Biz, gazeteyi kapatsak 

d - Talebe olduğunuzu anlamak i- manlar hir gazeteden haber veril - ayni maaşla sana başka bir iş bulı 
Tayyare ile Koyun a çin... mcden işindc>n çıkarm1ş1ardı? yı teahhüt ediyoruz. 

taşınmıya başladı - Üzerimde üniforma, yakamd:ı - Nasıl hatırlamam, hattu, sen. O, buna inanmıştı. Çünkü bu 5 

Türkmenistan Sovyet Ciımhuri - numara var?.. bu harekete itiraz için arkadaşlar jıcri söyleyenler arkadaşları \·~ 
J

.J ı r d . t 1 t lerine itimad edilir kimselerdi. '"·et isivil tauyarecılik fılosuna men- - ıayır o m:ız, paso azım. arasın a ımza op aınış ın. 
" J 1' k t .. ·r t T G ·· · b' o tekim, gazeteyi satıp ta, yeni pat sup ağır tayarelcr, Sovokhozlardan - • a a paso, unı orma aşımı - - amam. eçcn gun sıze ır r -Budapeştede bir direktör ile kfı- ı Bunu duyan genç kız, o günden Taşavuz mıntakası kolkhozlarma yan talbcl<'rin talebe olduğunu gös- man getirdim. Patron, mallım ya, da onu işinden çıkardığı vakit 0 t

·L- • d k · b" 'tıba n ·c:· 'n basına 1 · İl · t k · · d y 1 "d ? ı·1· k b · d .. ı - Hiç marak etme, demişlc llX::Sı arasın a ço garıp ır ı re ı:.-ını ı-.: ge mıyor. \ı sevkedilmekte olan lO,OOO koyunu, erme ı<·ın egı mı ır ... gazete ı c1n 
0 

umaz. em e şoy c k
, t · b d t · k b b ··a · ·· M b k t O t h k istirahat et. Sana üç aylık ta ikrarı va a cereyen e mış ve u a gaye gun sonnı ızın a ası mu uru umu- Karakum çolü üzerinden hava ta- emur onu ıra mamış ı. e - uzaktan tanır. Mahi'ye benim a -

tabii olarak mahkemeye intikal et- miyi ziyaret ediyor. Fakat kızgın bir rıkıle taşımı va başlamışlardır. Ko _ 1 pınmışti, etraftan ona gülmüşlerdi. kunda cNasıldır, iyi yazar mı? .. diye vel'iyoruz. Sonrasını diişünüri.iZ· h 
'l k ·a· Ç k " B k b' 1 b' kt a · b'l" Sonrnsı? .. Sonra, işinden çıt<ıı miştir. çe re ı e çı ı pgı ıyor. .o geçme- yunlarm hava yolu ile naklı, kara il a şam, ce ınc e ır me up v ı - sormu~. O ne cevap vermiş ı ıyor 

Da,·a şudur : d 
'"d '" .. • · d" ~.. h d O ·· J " 1 k .. ere ça dıktan üç gi.in sonra, yeni p.ıtr en mu uru umumının ugun a - volu ile naklınden daha ucuza ve ı . . gun, ay ı.6ını a m,a uz • - musun? .. 1 

y t 1 O .. 1 d d " ı - t · l muruna onun gazetedeki boc:lug~unu hiSS 11ı t . . d t .. 1 b" k zır ıgı amam anıyor. gun er e e S"gilama \'e kolava gelmektedir. Zı- ı.ştı.~ı. gaze enın _ıc ar~ _me _ IIayıl'!.. ~ tc ı• ar a ısının e gaye guze ır ız k h ı· M "" d·· .. " " - 1 - b d mek mic:, tekrar, eski şartlarla gaıc , ardır. Budapeştede gtizelliği dille- genç ız yazı aneye ge ıyor. • u uru ra kara yolu ile nakli vat uzun mi.id- gıttıgı zaman, ay ıgına ır e • - Doğru dürüst y:ızı yazmasını :t 

umumi bütün memurlarla mcşrrul ' • • K tup ilave etmişlerdi. b'l d . teşriki mesaiyi teklif etmişti. re destan olan bu kıza, Budapc>şte .b det aldıktan başka, hayvanları a-'I Old k b" t . ·a· ı mez, emış. 
. ll'k k 1. . . . d 1 ıken birdenbire karşısına çıkıp yti- rakumda do"urmak , .. muhafaza et- u ça tanınmış ır gaz; ~cı _ı . ı. _ Ne diyorsun? Asi kendi•i bil- O, işinden çıkarıldığı zaman ıd gi.ıze 1 

ra ıçcsı ısmı e veren er zu··ne haykırıı•or·. " K d' · · k ymet dereccsını bılır t d g "tec'lı"kten kurtu 
" · · ·· ·· fi · b t en ısının ı • ımez. Bütün yazılarını tashih eder- ze e en ve az~ 1 pek çoktur. Bu kız okulu bitirdik - - Alç<ık herif .. hem benim namu- mek ıçın bfuyluk 

1
maskrad arlı ıca el - Kendi kendine, sadece ciyi bir muh- g~una memnun olmu_ştu. o.na b.:, 

mekte ve az a o ara • a ıayvan a- . . . . kr, Rum bozması bir herif. ::.• 
k>n sonra Budapeştcnin tanmmış sumu berbat ettin, hem de istikba- ld .. 1 . "ht' ll .. b bıh dcrdı. Fakat muhbırlık, gaze- _ İşte azizim, böyle bir muhitte rbir iş te vereceklerdı. Yem '_'e ı 1' 
bir ticarethanesine katibe olarak !imi ayak altına aldın ... Şimdi kar- rın yo a 0 meskı 1

d. ımHa elbrınkı' 
1
er - telerde polis havadisi veva idare hali sagvlam bir hayat kurabılect 

· taraf edememe te ır. a u ·ı, ay- . . . . . . v d1ha uzun devam etmek... 1' girmiştir. nımdaki çocuğun babaS> olduğun hal- . . meclıslerı ıçtımaı. gelıp gıden yaban- lliribirlerinin ellerini sıkarak ay- Artık rahat edecekti. Bir kişinin ·. 
Esasen Martanın babası Edmond de başka kadınla mı evleneceksin? yareler, koyunları, hıç bır zayıat ver- cılara cŞchrimizi nasıl buldunuz?. rıldılar. 

1 

fine, patronun midesinin o ~Un ! <l b t
. th n · t kl da Utan .., dırmeden Aşkabat'tan Taşavuz'a, 55o ~··ucı• lı'n·ı sornıaktan ı'b,"'r"'t zanned"ıl- · t'kb l' · bll!i a u ıcarc a enın or a araı n m ... z... , " " E . ld w. k h .. e fena ı'şlemesı'ne ıs 

1 
a ını 

.vıne ge igı iaman. arısı enuz v biridir. Son zamanlarda bab:mnın Miidüıü umumi birdenbire dona kilo~ctr~lık mes~t~ye daha_ 1~c.uz ve diği ve o da, bunu yapmak jsteme- misafırlikten dönmemiş.ti. Şimdi, ılavacak değildi. Fakat, yeni patr 
işi biraz bozulmuş ve müdürü umu- kalıyor. Cevap veremiyor. Kızarı - emnıy:t~~ ?,larak ıkı b~çu~ 1 

a uç sa- eliği için, ona cEdebi gaz<'tcci• diye ona, mektuptan bahsedecek miydi. ı 0;u işten çıkardıktan üç gün sotl 
· ·ı d ı vor .. bu"tu"n memurl"r, mu··au··ru·· umu- alet goturup bırakma ta ır. bir kulp tnkmışlardı. Yaptığı miilii- b. · k ı ıtüst mı l e e arası açı mıştır. J u Ne yap:ıcaktı? Gülecekti. Ona his- çağırınca, ulun arar arı a 

· · k l 1 • ' katların ek!rerısi. yazı isleri müdür- k b rdı Babası vaziyeti hakkında müdürü mının gımç ız a o an münasebctinı "' scttirmiyccekti. Fakat ertesi gün?.. du. Gnzetccilik gururu a a · 
b·ıa·kı · · · l Ok anya sanatoryomla !erinin \'e hazan da patronlarm dar . kd' tmıc:ıer umumi ile birkaç defa müzakere et- esasen ı 1 

• erı ıçın ses erini çıkar- r • Daha C'rtcsi giin? O zaman dü~ünc- mek nıhayet onu ta ır e d l 1k. .. b' Mil k kültür hudutlarını aştığı içın ıma: ol mıyor ar. ı gun sonra mahkeme - r1nda .r :. on ÇOCU cekti. Bugiinil, hu akşamı kurtara- Onun, bir gazete için lüzumlu d mişse de açıkgöz müdür mütemadi

yen Edmondu atlatmış ve biçare, 

son günlerde çok feci vaziyete düş-
1nüştür. 

d 1 ( 1 ) ·· - Sen halkın anlayacağı tarzda ı 
en g<' en ce P uzerine düğünden Bu sene, Ukranya sanatoryomla - caktı. Ya mektubu cebinde görür- ğunu kabul ediyorlardı, Ye ont 1 h .k. k k "d" ·· h 1 d ıvazmıyorsurı!. k M k b b' d evve a ım arşısına çı an mu uru rında, 426,500 ü şe ir er en ve " se. yırtacn tı. e tu u cc ın en çı- vet ediyorlatd'ı. 

umumi yaptığı işin eczasını çekiyor. 624,500 ü kövlerden gelmek üzere kardı, yırtmadan evvel okudu: On iki senedir, ilk defa olarak 1 Dcrlerdı Bütün salahiyetleri. tc- ı g 
" sadiıfiın veya bırkac bin liranın. ya- e Kızın zarar ve ziyan olarak açtıg"ı da- 1 ı,o=-ı.ooo çocuk istirahat etmekte - •Gazeteye yeni iltihak eden ilci zetec•ı'Jı'k mesleg"' inde böyle bir tt1 .,

1 

Ak ] d k k · tJ hut sekiz on şakşakçılığın ve herrıPn - " ·şam arı ev e arısına ve ızı- \'avı mahkeme heueti kabul cder<>k dı'r. d arkadaş, masraftan esaslı tasarruf - ı1unı''-1nt du ... ·uyordu. Kaç kereler. ,, 
· t' ı t Ed d J daima nabızgirliğin ver iği mevki- ".._ " . 

1 

.. 
na vazıye 

1 

an a an mon • geçen- müdürü umuminin hakkında kara- Bu çocuklar, 84 daimi sanatoryom 
1 

b Efk. . lar yapılmasına lti:mn gösterdiler. lasılmnmasına, takdir eclilmerrıes 
den ge en u • ., arı umumiye:t miı- - d lerde bir akşam düşünürken kızı : rı veriyor. ile 200 mevsimlık sanatoryomlar a- Bundan dolayı si:.inle beraber aUt b .. ··it" sür. e 
messilleri için halkın anlavışı. keneli rnğmen bu mat aa guru un - Baba .. demiş .. şimdi bu müdürü Bu korara göre müdürü umum·ı rasında taksim edilmic: bulunmakta- b . d' aarl arlaştan birden cıyrılmnlc mec- .. d id'1 

:.- anlayışları demekti. Jlir ırısi lİ - "Sabı'vntı"nden hırçınlıgın an. umumi iJ~ gidip görüşeceğim. Belki 40 000 pengu zarar ve ziyan cezası dır. Bu sanatoryomlara aynca biz - ·· .. d k" h"' t" .1 ki " h 
1 

· · l'ğ' d mure ... - " buri11cti hasıl olmlls. ttır. Bil1ıassa si- " "" ' .. ı.ı-e 
şunmuyor u ı, o. u un yazuı a- ziıı 1wkkınızda bıı m.ecburiuet bana 1rc anc crın pıs ı ın en, t meseleyi hall('dcrim. ödiyecck ve koca buluncıya kadar zat kolkhozlar tarafından ve Sıhhat rını, her muharrir gibi, muhitin te- kokusundan kurtulmak için fırsıı 

Filvaki ertesi gün Marta müdürü her ay kıza 500 penglı vcrecektır. Halk Komiserliği mıntaka ldareleri sıri altında yazıyor, ve muhiti 
1 1 

k rş laı::mıştı fakat hiç bı . .~aJısan pek acı gelnıistir. Son bir <ıJ/ ·r 
W1'ftnda d zi kıymetli, $rın'at altil~a- ar a a 1 :t • şl' umuminin yazıhanesine gitmiı ve Karor temyizde de tasdik odildi- tarafrndan viicude getirilmiş olan kendisin;n de dahil olduğu. için - lan yüksek bir gazeteci olnrnk tanı- ferinde bu fırsatlan kullanm•"'~;l 

konuc:muc:tur. Fakat kız bu sefer ğinden mlidürü umumi para cezası- 300 rocuk sanatoryomunu da ıliıve de yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü, o- Birçok nimetleri tcpmic:ti. Ve ı 
:t ~ " dnn ve mesai arkadaşı olarak si:e b b k b lnı v nrmive başlamıst r k 1" d kudugvu muhilli. Nasıl olur da.... b f di~· h ldP" am aş ·a ir vaziyet karşısında kal- " J • 

1 
• etme· azım ır. karşı çok samimi bir bağlılık duy- <ırtık u se er, isteme ~ı a .. tl 

mıştır. --- - 'l'ünı>le ı,:elmişti Birinci mevki bi- dıım . tulmak mukadder olduğu bir gı.ı el 
,.. r ' let alDcakken, önünde, ucuz mevha-

1 
B ıia<.: 1•füdürü umumi kızla biraz konuş- ı ı Niçin cBilhassa sizin hakkınızda de, onn çağırıyor ardı. u de 

u tan sonra: I • bu mecburiyet.... cümlesini kullan- mu avemct e c ı ır mıy ı. 
t k 

SA RAY S NEM Asi 

'

nelerde hıvar turşu~u satan bir satıcı k d b'l" · d "" f: 
gördü. Garip biı' tedai ıle artık ala- d v · k' · · - Beni dinliyor musunuz Mar - mıştı? .. Evet, nidn? Çünkü, bu mek- ınez i. e nıte ·ım gıttı. btt 
kası kalmadığı patronları ona yine d • 

ta?. demiş ... siz benim pek çok ho - Ed b. d d "k' . tubu almadan bir ay ev,·el, o, yine Böylece, hem kendisi, hem e .,JC' Yeni 937 938 Mevsimini • e ı . emesinl<!r iye, ı ıncı mev- "ııe•· şuma gidiyorsunuz. Halbuki sizin • ı\i bir bilet :.ıldı. Hem nrtık çok sıkı ayni patrondan, buna benzer bir na ne iş bulacağız?> diye düşu fa} 
bizdeki memurlardan birisile nişanlı YARIN K ÇIYOR mektup almıştı. O zaman gazeteyi, (De,ıomı 6 ın-:;ı say/0~1,,,ttl' A ŞAm A bir tasarruf lazımdı. IJatta, Tünele '"'"""""""'""""""'"'"""'""'""'""""""""'"'"'"""'"""'"'"""'"'"'"'"""""""""""'""'''""'""''"""''' olduğunuzu da biliyorum. Sizi kıs- binmeden Yüy.<ekkaldmmdan evi - • •• 1 
kanıyorum. Benim knrım olmak is- Bu münuebelle yeni mevsim için neler hazorladıjtım Öğrenmek ne çıkabilirdi. Fakat son bir hovar- Amerikada herşey görünur. 
ter misiniz? ve k.ıri'erimi::e bildirmek eınelile Saray sineması direktörlüğünden dalık olarak, bugün de Tünele bine-

öğ'rendiklerimizi bilctiriyoruz. '"·ı · ı· Marta hiç beklemediği böyle bir ııı ırc ı. 
söz ve teklif karşısında hayret ede- Uu sene programlarını zenginle~tirmek için yeni direktifler O kadar dalgındı ki, Tünel araba-
rek: ittihıtı edıldiği gibi en güzel ve müntahap filmleri temin için hususi ~ma girip te nadir bir tesdüf eseri 

bir gayret sadetmekle beraber hiç bir fedakarlıktan çekinmemiş- boş bulduğu bir yere oturunca, ya-- Hayır .. demiş .. ben sizin karı - ı d 
er ir. Bilhassa idarede Lazı tebeddülat icra ve bazı yenilikler nındaki oturanın birçok gazetelerin, nız olamam. Bu bir ailenin yıkılması j fı ve etmişlerdir. kendi kadrolarına almak için müca-

fclakctc siirüklenmesi demektir. Bu- Bu sene, Saray s:nem&sıoın göslerceği büyük ve güzel filmler dele ettikleri bir muharrir arkadaşı 
nu kat'iyyen kabul edemem. arasında: olduğunu tanımadı. Fakat o, tanıdı: 

Fakat müdürii umumi böyl<> işler- BÜYÜK ÇILGINUKLAR Paula Wessely, PRENSES TARAKA- - Ne o, nedir bu dalgınlık, nasıl-
de pişkın bir ustalıkla: NOVA, NINA PETROVNANIN GlJNAHI Fernantl Grnvev - lsa sın?·· 

- Madamki benimle evlenmrk is- Miranda, ŞANPANYA VALSi Fred Mc. Murtıl-'. MALAKALJ KA· - İyi. 
temiyorsunuz, o halde size bir tek_ DiN P. R. Wilm ve Edvig Feuillerc, CESUR KAPTAN Fred Bart· - Yahu, nedir o sizin gazetenin 
lifım var. BP~im yanımda hususi ka- helms \'e Spencer Tracy, DENiZ KAHRAMANLARI Gary Cooper· hali? Nedir o karışıklık? .. 
1iplik vazifesi alacaksınız. Jorg, Raft, iKi KARiLi KOCA Cin H:trlov Wılliam Pow il ''e My. se ~~bs1~llı~r· dCı·.ebEintmdC"<'kd1ı: . mUetkat11udpıt.anG.,bzach: 

rna Loy, LA GARÇONNE Maric Beli \'e Heııry Ro lan<.1, KOR· u,-
0 Babasının jşinin düzelmesi için bu- KUSUS ADAM Harry Baur, TAMARA, JAPON GÜLÜ Sesue t<ekn çıkarıldığını söylemek arına 

mı kabul etmiye mecbur olan kız - Hn} aka va, CASUS AŞKI Gittn Alpar, ÇiFT NiKAH \X!,IJijm gidi\ ordu. Lakin nasıl olsa duyula-
cağız: Powell ve Myrna Loy, NAPOL YONUN ÇAPKINLIKLARI Jenny 1 cağ ı için: 

- Peki.. diyor ve derhal işe baş- Jugo, KONTES VALE VSKA Clıarles Boyer ve Greta Garbo, NE- - Hakkın var, dedi, ben zaten 
lıyor. ŞELER DIY ARJNDA Jean Kiepura bıktım . Kendime başka iş arayaca-

Günler geçiyor. Nihayet bir gün Bunlardan maada yeni mevsimin iki şaheseri addine seza olan ğım. Gazetecilikten vazgeçtim. 
rniiessescde garip bir havadis dola- HiND MEZARI Türkçe ~özlü ve KARTACA MUHAREBELERi Öteki itiraz etti : 

Türkçe sözlü filmlerini zikredebiliriz şıyor: 

- Müdürü umumi Pcştenin en 

yüksek sosyetesinden bir dul ka -
clmla evleniyor! 

Sayın müşterilerine bütün hazırladıklarını sayabilmek için sü. 
tunlarımız müsaid olmadığından yeni mevsimin çok güzel ve zen. 
gin olduğunu müjdelemekle iktifa ediyoruz. 

- Ne yapıyorsun, bu kadar mu -
vaffak olduğun bir işten niçin vaz -
geçiyorsun? Vallahi ben patron ol
sam bırakmam. Senin gibi bir un
sur elden kaçırılır mı? .. 

Mükellef otomobillerin yanında öküze, mandc;;,1~ 
ese<de bln:p lüks içinde taşan şehirlerden Y er· 
ayak, baldırı çıplak geçmek kimin aklından ge~rı~ 
Her halde Amerikalıların. Evet .• şu güzel kız Af11 ,.,t:' 
katıdır ve polis arkadan geren otomobillerln ° 
yol vermesine nezarst ediyor ı .. 



1 
zn~l~ERDiNtzt SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABA YA YA
VAP İS O_ SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUSİ CE
LEFFE.;:P.iENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 

rn1ELİDİRLER.] . 

Bu ısrar, hele çocuğu bırakmıy~ 
:;- kadar varması, \'<ıziyetinin bir:ıı: 

~ ... şiipheli olduğunu gösteriyor. Sıkıca 
• 

1
kontrol ediniz. Eğer, gitmemekte!<i 

. ısrarı başka bir seb~pten ileri gel -
B' . . · miyorsa ev\'clci mülayemetle, tatlı 
ırıcık kızımın haysiyetini sözle, y~rcğinf alarak, ailesini ve a-

son derece m 1 f tt' •. . 
u ıa aza e tgını ilenizi araya koyarak onun şefka -

~anne~erken onun çalıştığı da- tine ve aile ocag·ınn ro'uhabbetin~ da
ıre mud" .. ·z ı·. 

uru ı e a akadar oldu - vanarak yola netirnıiye çalışınız. 01-
{i'unu · • · . .. - 0 

t . t§tttım. Pek zıyade mu - mazsa tehdide, boşamıya kalkınız. 
ccssır oldum. işinden ayıra - Bu da müessir olmazsa bırakıp git -

mam; ÇÜnkii onunla geçiniyo- rnektcn, kendisini hiç arayıp sormı
ruz. Bu miidür evlidir, çocuk yarak sizi takibe mçcbur etmekten 
Sa/ıibidir, münasebetlerine mü- başka çare yoktur. Bu yolda adli 
samalıa da edemem. Ne tavsiye !kuvvetten istifade kolay değildir. 

°?.' edersiniz? - Bedbaht bir anne. J-~-~\ 
~V\• }' h ~ r;=::-l'll e n er soze hemen inanma - o 0 . ı...:::::=-

r <µlızı tavsiye ederiz Aravıp so - ~~ ·ı - .) 
un b k · - ı -

. ' a alım doğru mu? Eğer doğru ~~ · ~ 
ıse onu . . ~ r ( . r 
k ışınden ayırmak azarlamak ''' r ' ' 1 
0Vtn • ' ' nı d ak fn)'da etmez. Bu sizin kızı- Dört aydnnbcri çıldırasıya 
z ır Ona · b t' · · · d k S b' d b' sızı ~ · munasc e mın mana - scvışıyor u . onra ır eıı ıre 

dis ·ıgını, e\• yıkmanın felaketini, ken- kayboldfl. Böyle ~ey olur nw? 
rn ıne lfıyık birisile tanısıp evlen - Birdenbire unttt mak mümkün 
""~si ica~ttiğıni son dere~e sakin ve miidür"! - Ahmet Feda. 
·••Ue · 

ssır nnlatmız. J\Inalcsef kabildir. Fakat unutan ka 
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Gökle yer
1 

Bir Sinema Yıldızının 
ara~~nda Karısı 
24 Saat asılı K k 

kalan dağcı . ıs anc , 
D r. Larrieu adında bir Alp sey-

yahı Pirene dağlarında şayanı olmamalı 
dikkat bir tehlike geçirmiş; mucize 

kabilinden olarak hayatını kurtar-

mıştır. Dr. Larrieu Bugare köyle-

ri yolile dağı dolaştıktan sonra kaya

lık yollardan aşağı inmeğe başlamış

tır. Akşamın saat 19 unda yola çı

kan seyyah, bir az sonra yolun ge

çilmez derecede sarp ve müşkil bir 

kısmına gelmiş ve bu yoldan devam 

cdemiyeceğini anlayınca, başka bir 

yol bulmak için yukıırıya çıkmak is

temiştir. Fakat yol çok sarp oldu

ğundan seyyah ne yukaıya, ne de aşa-ı 
ğıya inmeğe muvaffak olmuş ve bu 

~ıada ayağı kayarak 200 metre yük. 

~----........... - .... .,,.._____--- l 

------------~~--------~---

dını ko\'alamak, peşinden gitmek fay- , 
da Yermez. Bunu da biliniz \'C sakın 
takip etmeyiniz, yalvarmayınız. Ak
si tesir yapar: teHiş etmeyiniz, baş
ka şeylerle, başka birisile meşgul o-
lunuz. Ümidinizden evvel bu Yefa-

Karını benimle beraber taş- sızı unutursunuz. 
taya gelmek istemiyor. Hal -
bttki ergeç gitmiye mecburum. 
Çocugum var, onu da beraber 
9Ötiirmcme bile razı oluyor. 
Kendisini sevmesem bıraka -

Klar k Kable ve ..Jon Kravfort 

Onların ahlakını, 
• • 
ıstersenız 

tabiatını, zaaflarını öğrenmek 
karılarını dinleyiniz 

~gını, Ne dersiniz? .. M. Salih. ADEMBABA 

Paris kahvelerinde yeni' 
bir kumar çıkarıldı! 

S inema Artistlerinin kendilerine 
mahsus zaafları, garib itiyad

Iarı ve hatta bazı hırçınlıkları var
dır. Mesela haberi olmadan, karı

sı tarafından kabul edilmiş olan bir 
davete icabet etmeğe mecbur olduğu 
için asabileşen artistler görürsünüz. 

da bir değişiklik oldu ve kızcağız ça
lışmağa başladı. Nevyorka gittiği 

zaman Fred Skon ile tanıştı. Bu kız, 
güzel bir sese malik olduğundan bir 
filmde bir rol <lcruhde etti. B'.lahare 
evlendiler. 

Bu karı koca hiç bir zaman bi
ribirlerinden ayrılmamışlardır. üç 
çocukları vardır. 

elimden geleni yapmak kadar beni 
memnun eden birscy yoktur. O d;ı 

bana karşı daima minnettardır. Ko
camla İ)'İ anlaşıyoruz .. 

Varren Viliyam'ın karısı da di
yor ki: 

- Holivudda e\'li bir kadının va
ziyeti hi(' bir 7aman kcndisile alay c
dilmeğe miisaid olmamalıdır. Holi
vudda dedikodular yapıldtğı zaman 
kıskanç olmamak lnzım geldiğini daha 
uzun müddet evvel anlamıstım. Ho-Birer frank muk;bilinde kutudan 

saadet kağıtları çıkıyordu ... Tıpkı 
kuşcular gibi.. Fakat yasak edildi 

J:' aris k h . 
d a velerınde, gazinoların • 

tolllat~ ~ ~0Planb yerlerinde (sadet o-
ıgı) . • 

dır 13 ısmindc birer kutu var-

de~ ~raya birer frank atılır ve için
So guya saadet kiığıtları çıkar. 

ltı b n Zaınanlarda bütün Faris hal

l'rı\lc:ut··saadet otomatiğine o kadar düş
"" Ur k' 

dera b ı .. sabah, akşam günde 3-4 
1tağ1a1~

1 otomatiğe para atıp saadet 
BüYOK Parıs şenrınden 

bir manzara İ . 1 alınıyan yoktur. 
Yı bir d · ·· ·· 1 d" · h'"k" · det k. uşunuşle bu otomatik saa- ça arına uşmesı u umetın nazarı 

..... <tgıdın · dikkatini ce1betmiş ve bütün kahve-·•ıeJen 1 ıcat edenler mükem -
tak Para kazanmışlardır. lerdeki ot2matiklerin kaldırılmasına 

"' at halkın müth" t k karar vermiştir. Bu karar üzerine bir 
··ı tın b , ış sure te u • gece bütün otomatikler kaldırılmış

ac:ıı:a il(' ,. J b • -•ıııı,,111 v ı o an u kagıt par- tır 
11'''tt11uuı11tt11 • 
""U '"" 1uını11nuuıu11uııu ııı U " ı nuıu1111111ıuuuuuıuıııı11u11111111111nı11111111111111111111nuıııı1111111111111u11uıı11• 

Yenın ilk kadın ı Parisin eski köprUsU 
l)·· rej· .. U 

ı, unyanın ilk k ısor .. .. .. Parisin pek meşhur tarihi bir köp-
hı ~lta ilk bi.ı k a~ın .r~J~soru Ho - riisil vardır. Luvr karşısında Sen neh
U~u lır. i\ıncrı~~ fılmını ıkmal et - ı inin iki sahilini lnığlıyan bu köprü, 
.bı.. n Zaınan dn a tıb tahsıl eden vB pont de karoscldir. 
t~j toti i\tznor< dokltor~uk y:ıpan Mis 1003 senelik bir tarihe malik olan 
cı ı'80rltigc hev mcs eğını tcrkeder~k köprü son senelerde eskidiğinden 
fı ırtı lctkikatta e~ c:mış ve uzun mud- modern bir şekilde tamir edilecektir. 

"c" u unduktan sonra p · M" · k" .. ·· k' t · <\ ; vırıniye b 1 arıs uzesı oprunun es ·ı arı-
hıı;r1ca da bir f ~ş amıştır. hi şekilde kalmasını istemişse de Be-
~Qlli ır. Bu S<'nar 

1 m~e~aryosu yaz - lediye halkın menfaati noktasından 
~ul'rı 0lfıka uyan/

0 0 ıvutta deh • genişletilmesine, yayalar ye otomo
l'rıtık PanYaları M~rr~? ve hır çok film/bil, tramvay için ayrıca yollar açıl-
dir a~<:lc Yll 

18 
oro.ti ile ?erhal rr'<ı<:ına karar vermistir. 

hı . ~ıs b P.ınayı teklıf etmışler - ........................... !"":'"'".""'"'"~""'' 
l el'rıiş 0rotı bu teklif] . k b 1 t- I llk hazırladığı fılmı artıstler bır -
an eı~ı~:ndi başına ça~~~caağı~ı ~- !iği film idaresi en yüksek ücretle 

.,tır, satın almıştır. 

tekliğinde bir uçurumun 

di.ışmüştür. 

kenarına 

Ortalık tamamen kararmıştı. 

Alp seyyahları, geceleyin tehlikeli va

ziyete düşünce uyumamak için şarkı 

söylerler. Dr. Larrieu de uyuma

mağa muvaffak olmu~tur. Burası 

o kadar tehlikeli bir yerdi ki seyyah 

küçük bir dikkatsizlik eseri göstere

cek olsa 200 metre dcrin)iğindeki 

boşluğa yuvarlanması muhakkaktı. 

Dr. Larrieu, yiyeceğini sardığı 

kağıtları yakmak suretile nazarı dik

kati celbe muvaffak olmuş ve imda

dına yetişmek üzere bir köylü yola 

çıkmış ise de kazazedeye erişmeğe 

muvaffak olamamıştır. Seyyah, 24 

saat bu vaziyette kalmış ve nihayet 

etrafta dolaşmakta olan imdad ekip

leri tarafından kurtarılmıştır. 

Artistlerin tabiatları. zaafları, 
ve itiyadları hakkında bir fikir edin
mek isterseniz kanlarını dinleyiniz. 

Clark Gable'in gayet zarif ve se
vimli bir eşi vardır. Bu kadın diyor 
ki: 

- Ehemmiyetsiz gibi görünen 
bazı kiiçük teferrüat vardır ki bir ada
mı evinde mesud edebilir \"C rahat ya· 
~atabilir. Mesela Clark, geceleri yat
mazdan evvel dondurulmuş domateJ 
yemek itiyadındadır. Ben daima bu7. 
dolabında domates bulundururum. ı 

Onun zevklerinin tetkik etmek ve bun· 
ları tatmin etmek benim işimdir. 

Gary Koper'in karısı Sandra 
Şvan, ekseriyetle yalınız yaşar. Pek 
az dostu vardır. Vaktini tamamen 
kocasına hasretmiştir. 

Gary Koper, ara sıra ava, balık 
avına veya uzun seyahatlere çıkar, 

Bu seyahatlerde karısı da kendisine 
refakat eder. 

Madam Koper, genç, mütevazi 
ve gösterişten hoşlanmayan bir ka
dındır. Dostlarını daima yüksek ta· 

bekadan intihnb eder. Bu kadın ha
yatlarının baökaları tarafından istis· 
rnar edilmesini istemediğinden koca
sile kendisini bir arada gosteren fo
tograflara nadiren tesadüf olunur. 

Artist Fred Skon'un karısı Allen 

Fred Skon, büti.in muvaffaki
yetini karısının kendisine kar~ı gös
terdiği &ıdakate medyun olduğunu 
ve 36 sene süren evlilik hayatından 
sonra karısını ilk evlendikleri gün 
kadar se\•diğini söylemektedir. Ma
dam Fred Skon diyor ki: 

- Kocam, kcndiı.ile yaşanması en 
kolay olan bir adamdır. Çok meşgul 
olduğu bir gün, yorgun veya sinirli 
olsa bile onu :nla ızhar etmez. Ken
disinde lazım gelen kuvveti bulabil. 
mek için çok uyuması lazımdır. Es. 
kiden kendisini sarsarak uyandırırdım. 
Şimdi bir calar s:ıat kullanıyorum. 

Öğle yemeğini beraberinde götiirmc
sine rağmen sabahları rahatsız ol
muyorum. Onu mesud etmek icin 

fü'Udda, koaılarının filmde deruhte 
ettikleri rolü ciddi telal:ki eden kadın
ları görünce adeta eğleniyorum. Eğer 
tab'an kıskanç bir kadın olc;aydım 

Varren'in evvela ,·apurlarını M}atın

da gördüğü kadınlardan daha ziyade 

kıskanırdım. O yat meraklısıdır. Ben 

her zaman kendi.,ini gi.izel vapurlar af. 
mağa te.,vik ederim. Madem ki bu 
onun ze\'kidir. Niçin onunla meşgul 
olmasın? 

Villiyam'ın Holivudda gayet lii
tif ve güzel b:r evi vnrdır. Holivud-

( Devamı 6 ınct &ayfanıızda) 

Kadın kalblerini teshir 
eden yıldız ! 

Dünkü fakir karikatürist nasıl 
meşhur ve milyoner oldu ? 

Krater, 
bir kızdı. 

evlenmeden evvel zengin 
Fred Skon da, kendisini 

meftunane seyreden fnkir bir çoocuk
tu. Bu çocuk, günün birinde bir sir· 
ka artist oldu. 

Amerikalıların en ziyade meftun 
oldukları sinema artisti Gary 

Kooper'dir. Amerikalı kadınları, yük
sek balık etindeki vücut ve genç çeh-

Küçük Ailen Krater'in hayatın· 

Çin harbinin yükü bunlarda! 

resi ve parlak gözlerilc bir an içinde 
k~ndisine bağlıyan Gary bir kaç za
mandanberi film çevirmiyordu. Fakat 
Amerikalı kadınlar ona rahat ver • 
mediler. 

O, istirahate çekilmişti. Onun ya
nına gittiler. Onun tenis partisine iş
tirak etmiye koştular. 

Resmini gördü{Jünüz şu çocuklar son narpte ana .. 
!arından, babalarından ayrı olarak gurbet ellerine 
düşen zavallılardır. Bu harbin de yükü bu zavallı• 
lara düşmüş demektir. 

Ve nihayet onu salona da alıştır • 
dılar. Şimdi, salonların da en kıy .. 
metli misafiri, davetlisi Garyldir. 

Bu adamın film yıldızı oluşu da 
çok enteres~ndır. İlk zamanlarda bu 
basit bir karikatürcü idi. Herkesin 
karikatürünü yapar 3-5 dolar toplı • 
yanık geçinmiye uğraşırdı. 

Fakat kendisi 90k sade yaşadığın
dan her zaman cebinde üç beş dolar 
bulunur ve evinin de düzgün evli 
zengin bir adam hissini verdirmişti . 

Halbuki son günlerde Gary'nin 
işi pek iena gitmişti. Bu sebepten Los 
Ancelosa kaçmaktan başka çare bu
lamamıştı. 

l.-os Ancelosa gittiği zaman para -
sız kaldı. Karikatürleri para getir • 
miyordu. Nihayet uğraştı, çalıştı ve 
karnım doyurdu. Aradan bir yıl 

geçti. Bir gün sokakta gezerken Pa
ramontun rejisörü gördü. Onun fil
me iyi geleceğini tahmin etti. Alıp 
Holivuda götürdü. Şayanı hayret de
recede filmleri de güzel olmadı mı?. 

1937 •ırıfs;nde füzeller ı·tlz.eU 
•erilmlı Paris güzeli 

İşte o gündenberi Amerikanın 
kalbleri teshir eden yıldızı dünkü 

fakir karikatürist bugün milyoner 
ve meşhur bir adamdır. 

• 
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vezen, M . S Uleyman Ç apan 

EŞMRENGiZ 
" .İSl!~NB011 

Salih üç kardeşler kahvesinde .. 
Rumları ona musallat ettiler, bir Rum 
ayağa kalktı ve oynamaya başladı. 

Rum kabadayılara gelince, bunlar 1 - Ay başım! 
balapervazlıktan çok hoşlandıkları, - Gözüm çıktı! 
kendi halinde yaşıyan adamlara çat- Müşteriler çoktan kaçmıştı. Gazi-
mayı kabadayılık saydıkları için, Sa- noda kimsecikler kalmamıştı. 
lihe bir gösteriş yapmak, bir tec - (Üç kardeşler) bıçaklarına asıl -
rüb;ı balonu uçurmak istediler. dılar. Garsonlar da ustalarının yar-

Bir gece, Salih (Üç kardeşler) in dımlarına koştu. Salih elinde san -
gazinosunda otururken, sulu Rum - dalye, yanına kimseyi yaklaştırmı -
(ardan birini ona musallat ettiler. O yor, heriflere silah kullanmak fır -
soz attı, hafiften küfretti, nara sal- satını vermiyordu. 
Iadı. Bu gibi kavgalarda pişmiş olduğu 

Salıh sustu, ce\•ap vermedi, her için ona göre (tabiye) yapıyor, bir 
zamanki yapttğı gibi küfrü bile haz- sandalye ile, (üç kardeşler) ile sekiz 
mcttı. garsonuna posta okuyordu. Esasen, 

Sulu heuf, bundan sonra, köşede bunların birkaçı turşu gibi olmuş, 
çalan çalgıcılara seslenerek, bir ka- hücum edecek halleri kalmamış, 

sap havası istedi Çalgı başladı. kafaları gözleri kan içinde, canları-
Herif ayağa kalkh, başladı oyna- nı kurtarmaktan memnun, kendi

mıyıı ... Fakat, herifçi oğlu o kadar !erini kordon boyuna güç atmışlar
azınış ve taşmıştı ki, bir türlü yalnız dı. 

oynamak istemiyor, beraber tepin - Salih, silii.hını çıkarmak istemiyor
mek için müşterilerden bazılarını du. Fakat, bu heriflere bir ders ver-
davet etmiye kalkışıyordu. mek \•e L5i uzatmamak için, taban -

Kimse kalkmadı. casını çekti, sonra mütecavizlere 
Oynamadı onunla kimse.. doı;oru nişan aldı. Şu emri wrdi : 
Sulu adam yalnız kalınca, oynıya - illan keratalar! Ulan edepsiz-

c;;·nıya masasına doğru gitti; kara - !er! Düşün önüme bakayım! Yoksa 
fakinin bırini aldı, Salihin masasına alyınııt harcartm1 •• Görün b:rkalım 
fırlattı. Ve arkasından sordu: İstanbul kabadayısı İzmirinkiiere 

- Yati den pezis? .. Vire rofyanos! benziyor mu? .. 
Salih, Rumcayı o kadar iyi bilme- Heriller Salihin şakacı bir adam 

mekle beraber, bu sözün ne demek olmadığını, hücumlarından, müda-
olduğunu, bahusus: faalarından ve tabiyelerinden anla-

- Rofyanos! dıkları ıçın, cevap bile vermediler. 
Pek güze.! anlattı. Ömründe ken- Teklifi reddetmiye cesaret edeme • 

disine bu şekilde kimse hitap etme- diler. 
miş, o cesareti gösterememişti. Altısı birden sıra oldu. Sonra Sa· 

Kan beynine fırladı. Daha fazla lih şu kumandayı verdi : 
tahammül edemedi. Yerinden fırla- - 'Arş! ... 
dı, herifin üstüne atıldı, bir kaç to- Adımlar atıldı, yavaş yavaş yürü-
kat attı, sonra ayaklarının altına al- miye başladılar. Salihin sesi bir daha 
dı, kafasını topuklarile ezmiye baş- bir top gibi gürledi : 
ladı. - Deniz kenarına ! .. 

Vurdu, vurdu. Emre mutavaatle yürüdüler. De-
Herifte ağız, surat, göz, burun bi- niz kenarına geldikleri zaman hepsi 

riblrinc karışlı. Maruf bir tabirle birden durdu. Çünkü bir adım daha 
çarşamba pazarına döndü. alsalar, hepsi birden : 

Dükkan sahipleri olan {üç kardeş- - Cop! 
!er) herifi Salihin elinden kurtar - Diye denize düşeceklerdi( 
mak istediler Hatta birisi, sunturlu Salih sordu : 
bir küfür sa,·urduktan sonra, sert - Ne durdunuz• .. 
bir sesle haykırdı: Cevap yok. .. 

- Bırak artık .. yoksa karışmam! Tekrarladı: 

Salih aldırmadı bile ... Hatta, eski- - Neden durdunuz? Yürüyün, a-
ıindcn daha fazla bir kuvvetle vur- dımınızı atın bakalım. 

mıya başladı. Bunun üzerine {üç Yine cevap yok ... 
kardeşler) Salihin üstüne atıldılar. Adım atan yok. 

Bunlar, çam yarması denilen ta - Hareket yok! 
kımmdan, iri çaplı adamlardı. Hepsi de mıhlanmış gibi durııyor-

Salih, eline bir sandalya geçirdi, !ardı. 

1 HiKAYE 1 
Bir gazeteci 

( 4 üncü sayfadan devam ) 
cEh, artık iş buldu, biz de ona bor
cumuzdan kurtıılduk• diye sevin -
mişlerdi, 

Fakat bu sefer neden kendisine, 
hem de bu hadiseden bir buçuk ay 
sonra yol vermişlerdi? Mektupta ya• 
zıyordu. Gazeteye ortak olarak yeni 
patronlar gelmiş vesaire ... 

Bundan ona ne? O çalışmıyor mu 
ıdi? Hem de takdir edilerek çalışmı
yor muydu?. İşinden çıktığına pek o 
kadar yanmıyordu. Bu doğrudan 
doğruya meslek izzetinefsine bir dar
be idi. Demek ona bir gazetede Jü. 
zum yoktu. O halde neden çağırmış
lardı? .. Hem bu çağırış ve bir buçuk 
ay sonra gönderişle onu iki işten et
miş oluyorlardı. 

Mektubu verirken, gazetenin yeni 
patronlarından üzerine idareyi al -
mış olanı, mektubun altına imza ko
yan için: 

- Bilsen, demişti, bu mektubu ya
zarken ne kadar müteessir olmuştu. 
Sakın gidip kendisine bir şey söy -
leme. Çok hassas kalblidir. Mütees
sir olur. 

O, gülmekle iktifa etmişti. Çünkü 
1 arlık yazı yazmamıya karar vermiş
i ti. Hatta, eve dönünce, yazıhanesin· 
de ne kadar başlanmış ve bitmiş ya
zı varsa hepsini ocağa atacaktı. Ka
ğıt namına ne varsa ortadan kaldıra
caktı. Lakin eve gelip te bu kararını 
tatbik için masasının başına geçin -
ce, eline kalemi alarak bütün bun
:arı yazdı. Zaten başka türlü yapa
mazdı. Karısı gelmiş, ona bakıyordu. 

ı Bu gece olsun, çalışır giib yapması 
lazımdı. 

Bir sinema yald ızın 
karısı 

{ 5 inci ıagfadarı O.ovam ) 
da bunun kadar latif bir ev yoktur. 
Karısı pratik bir ev kadınıdır. Karı 

koca pek az çıkarlar ve evlerine de 
pek az misafir kabul ederler. Kadın, 
kocasının mektublarını alır, okur 
ve cevablannı yazar. Bu mektublar 
arasında artistin tanLmadığı ve yal~ 

nız perde üzerinde kendisine 3.şık o-
lan kadınlar tarafından gönderilen 
mektublar da vardır. Bunların ce
vabları da gene karısı tarafından ve
rilir! ... 

Artiste mektub yazan kadınlar 
bunu bilmezler ... 

Hoıivudua lcitif ve güzel artist~ 

lerinden Mis Grece Moore, ansızın 

hastalanmış ve ameliyat yapılmak ü
zere hastahaneye nakledilmiştir. Ar
tist üç halta kadar hastahanede ka
lacaktır. 

Grace Moore, bu hafta zarfın
da kocasile beraber bir Avrupa seya
hatine <;ıkmak niyetinde idi. Bu ani 
hastalık üzerine seyahatini tehire 
mecbur olmuştur 

Yukarıdaki resimde artisti koca~ 
sı Valantin Parera ile bir arada gö-

' - - -

;ı&.oAP.J.S.1. A.N~ 

_MUR~r R'tE;i~s~~~---~ 

Tefrika No.: 64 Yazan: Celalt:enQ~.~ .................................................. 
•••tU te O • OUUoooUOOtolUUteıt 

Rüstem : - Ben bugün için yaşıyorum.. diye 
atladı. palasını çekti, 

Nihayet düşmanın arka kasara -
sına da on beş yirmi Türk denizcisi 
girmiye muvaffak oldu .. 
Şimdi büyük İspanyol gemisinin 

baş ve arka kasaresi önünde iki kan
lı döğüş sahnesi açılmıştı. 

Don Fernando geminin arka kasa· 
resinde bir halat yığınının arkasına 
gizlenmişti. 

Fernando'nun yalnız sesi işitili • 
yordu: 

- Gayret.. gayret.. korkmayın! 

Hrislos yardımcımızdır. Ambardaki 
bütün altınları size vereceğim, be -
nim kara kartallarım! 

İşte bir felaket! 
Fakat, bu fe!aket İspanyolları çıl

dırtmış ve Türkleri sevindirmiştL. 
Türkleri sevindirmişti.. 

Murat Reis bütün hızile koşarak 

Fernandonun • • 
gemısıne 

Rüstemin yardımına yetişmişti.. Ar- z aı oı:;ııu IV'.ehmet nihayet ıspanyoı gernısının 
tık İspanyollar için kurtuluş ümidi kaptanını ele geçirmişti .• 

kalmamış gibiydi. Eger Don Fcrnando gözönündell 
Fernando müthiş bir kasırgaya tu- Murat, bu sırada Rüstemi gözden bıl 

k b t · ı· .. · ordu kaçıp gitmi.Yc muvaffak olduysa, ı·r' tulmuştu .. Ölüm saçan bu kasırga • ay e mış ı.. onu goremıy . b 
R .. t b k gı·tmişt! Türk korsanları hesabın:ı çok acı nın içinden kurtulup kaçmak kabil us em ne ça u sıçrayıp · 
O ?ı netice verecekti. değildi. ne .. 

Şimdi üç gemi borda bordaya gel- Birdenbire İspanyol gemisinin ar· Murat Reis: 
1 ık · · _ O kayıg' ı mutlaka yakalama 1 • mış' , eskisinden çok daha kanlı ve he- kasından küçük bir kayık, ye enını 

· · b yız diy.·ordu eg' er elimizden kurıu • yecanlı bir dövüş başlamıştı. açarak rüzgar gibi uçup gıtmıye aş- • • •• 
lup giderse, düşmanın büyük kU'. Topçu Hasan ve Zaloğlu Mehmet lamıştı. ek 

K kt k . k.. " · ledig" i vetlerine hadiseyi haber ver. ec ._; top başından ayrılmış, palalarını kın· ayı a se ız on uregın ış ıu 
!arından sıyırarak İspanyolların ü- de görülüyordu. hiç yoktan, yani Papanın gemılelrı , .• 

C · h'll · d • ararken, İspanyol donanmasile 1•· zerine atılmışlardı. Kayık ezayır sa ı erıne ogru 
Bir aralık Murat Reisin gür sesi açılmıştı. be tutuşacağız.. d 

b k ki .. ı · Murat Reis korku nedir bilmez " yu"kseldi: Murat Reis u ayı a şova .. yenın .• 
k Fakat, böyle bir ihtiyatsızlığa nıe) -İşte .. İspanyol şövalyesini görü- kaçtığını lahmi.n etmekte g.ecı me- dU 

d D h 1 d d T k yel dan vermek de hiç işine gelmiyor : vorum .. arka kasarede bir köşeye sin- i. er a gcrı e _uran u_r .. · . lcsı 
' İspanyolların Halkulvaad ka · miş. Haydi, koca aslanlar! onu diri kcnlisine kayığı takıp etmesı ıçın e- r· 

önünde kırktan fazla gemileri va olarak yakalamıya çalışın! mir verdi. b ıte 
1 l d ı. Küeük bir korsan filosu el e .. Murat Reis bağırırken, Zaloğlu Türk gemisi küreklere sarı ıp ye • ' 

k d d .. k • bo·'yle bir kuvvetle boy ölçüşmek w Mehmet du-şman gemisinin arka ka- kcn açıncıya a ar uşman ayıgı } 
d. (Devamı ''ar . b kt bir havli vol almıştı. tcmez ı. .... saresıne a ı: J J 11111ım111111111111111ımıuuıu1111111111111ı11uull• 11 

~!~~ua;~t~:::~ şövalye ile bir ............ Fi~~·ı~ .... 8~'/;·~ ............... K~ r a ada IJ1 
~:~;,1:;m~~~.kulvaad kalesi önünde öıen kı;;na Bir çocuk okuduğu 

Mehmet şövalyeyi çok iyi tanıyor- Benziyen bir H"kA .. .. d 
du. K•zı o'" ldu""rdu·· 1 aye yuzun en ·f 

Palasını savurarak düşman gemi - • Korkarak ölüverdi· 
sinin arkasına atladı. Birleşik Amerikada çocuklara 

Murat, Rüstemin yanrna koştu: tasallut etmek ve bilhassa çocuk ka- Salzburgta bir çocuk birdenbir~. 
- Ah, dedi, şu herifi bir ele ge- çınp mukabilinde fidyei necat iste- ölü olarak bulunmuştur. Yapı~an .. 1.~ 

çirsck.. bütün İspanyolları mağlup mek adeta moda olmuştur. Dertoit- kikaıta çocuğun korkuadn oldllo 
etmiş gibi sevineceğim. de Joseph Jakob adında bir adamın anlasılmıstır. Korku da şudur: 

Rüstem: bundan birkaç oene evvel küçük kızı Ço
0

cuk ;on günlerde bir çok g~1:: 
B d 'd · leler ve mecmualar okumakta - en e gı eyım.. bi~ hastalık neticesinde ölmüştür. Za- ·· ,,t· 

D;verek palasına sarıldı.. bunlarda {Kara adamın serguZ'-
' vatlı adam bu acının tesirile müvaze-- bıt' 

Düşman gemisine geçmek istedi. !eri) ismindeki müthiş korkunç 
nesini kaybetmis.tir. Jakob dost ol- k" . ı· 1 k t f ı"ka edı• -Murat Rüstemin kolundan yaka • hi aye resım ı o ara e r 

rüyoruz. ladı: duğu bir ailenin Evetin adındaki kü- mekte imiş. Çocuk son günlerde bıl· 
çük kızı, ölen kızcağıza çok benze- hassa karanlıkta gezmemiye. kapı • 

k d ' \fi! me te ı r. dan dışarı çıkamamıya başlamış 
lam cım demeden ilk karşısına çıka- Salih kızdı : 
nın kafasına veretti. Adamın kafası - Hey öndeki şişman ... 
karpuz gibi ikiye ayrıldı. yürü ! .. 

-------------...-.- - Nereye gidiyorsun? Sen bana 
1 R A D y Q 1 her zaman lazımsın, Rüstem! Sen ö-

l l lürsen, yerin boş kalır! Bu boşluğu, 
Durma ::..---------·---...ı. başka bir kimse ile dolduramam .. 

Jakob bir gün bu aileyi ziyare
te gitmiş ve Evetinin annesinin has· 
ta olduğunu görünce şeke almak üze

e kızcağı zı otomob'line bindimiş ve 
kırlarda bir müddet dolaştıktan son
ra otomobilin manivelası ile kızcağı~ 

annesine: 
- Kara adam geliyor? 
_ Anne korkuyorum. Kara ad ,rıı 

ne zaman gelecek? Ve sonra, orası bir karıştı, ana baba -Nasıl yürüyeyim? .. Önüm deniz, 
gününe döndü. Salih sandalyeyi hü- düşeceğim sonra .. 
cum edenlerin neresine rasgeUrse - Öyle ise kendini at' .. Yoksa ka-
'·uruyor; kafa demiyor, göz d~miyor, rışmam kurşunu beynine yersin! 
) erlcştiriyordu. Kurşunu yersin tehdidi karşısın-
Bağırma' da şişman adamın benzi attı, kurşun 
İnleme! vcmcdense, dE>niıde ıslanmayı daha 
Feryat!.. ehvenişPr buldu. Nasıl olsa yüzmek 
Şımdi çalgı sesleri yerine, dükka- le biliyordu. Sırasını savmak için, 

ııın içinde duyulan sesler, hep bun- Salilıin emrini yerine getirdi, denize 
lardı: atladı. Ve Salihin emri te\•ali etti : 

- Yandım! (Devamı t•ar) 
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Yaralının, çırpınırken yere d~tü -
ğünü zannetmiştim. Bu esnada ba
şıma bir örtü atıldı. Kimin tarafın
dıın, bilmiyorum. Yavaş yavaş ken
dimi kaybettim ve gözlerimi açtı -

ğım zaman, Mösyö Senter'in kolla -
nnda idim. 

Enkarnasyon sözünü bitirmişti. İs
tintak hlıkimine baktı. Gözlerini ye

re indirdi, sustu. Uzun bir süküt ol
du. Yalnız, zabıt katibinin kalemi
nin cızırtısı duyuluyordu. 

Mösyö Volger, müddeiumumiye 
dönaü: 

- Bir roman yaşıyoruz sanki! Siz 
ne dersiniz, aziz dostum? 

Ben de sizın gibi düşünüyo • 
rum. Hakikaten bir roman. Esraren· 
giz b ir roman. Altı genç aralarında 
söz veriyorlar, beş sene bin bir ma
cera geçiriyorlar, müddet bitip de 
dönerken, birisi vapurda kazaya uğ
ruyor. Acaba kaza mı? Sonra ortaya 
kırmızı sakallı bir adam çıkıyor. Bi

risini yaralıyor. Yaralı kayboluyor. 

Ve hiç bir iz yok, Garip bir mesele! 
Müddeiumumi sustu. Mösyö Vol

ger, kapıda duran polis memuruna 
işaret etti: 

- Bana, dedi, Mösyö Senter'i gön
deriniz. 

İki dakika sonra, Senter odaya gi-

Akşam neşriyatı: Sen asla'n yüııekli denizcilerimizin 
Saat )8,30 plakla dans musikisi, ba~ından ayrılma! 

19,30 konferans: Beyoğlu Halkevi na- Rüstem silkindi: 
mına (Mllzik), 20 Bimen Şen ve ar- - Bırak beni, gideyim! Ben, böyle 
kadalşarı tarafından Türk musikisi bir gün için yaşıyorum. Bugün de 
ve halk şarkılan, 20,30 Bay Ömer bir varlık göstermezsem, yaşayışı -
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 mın ne manası kalır? 
Nezihe ve arkadaşfarı tarafından Rüstem, Muradın elinden kurtul-
Türk musikisi ve halk şarkıları (Sa- du: 
at ayarı). 21,15 Orkestra, 22,15 Ajans - Denizcilerimize bir baş yetişir. 
ve Borsa haberleri ve ertesi günün Sen varsın ya! 
programı, 22,30 plakla sololar, opera Diyerek geminin prova direği ö-
ve op~ret parçaları, 23 son. nüne atladı. 

riyordu. Müthiş yorgundu. İstintak 
hakimi, bir taraftan gözlüğünü siler
ken dedi ki: 

Genç kadın susuyordu. Mösyö Vol
gcr kendini toparladı ve sordu: 

- Dün akşamki mesele hakkında 
-Her halde bir an evvel hakika- bütün bildiklerinizi, gördüklerinizi 

söylediniz mi? 
- Evet, dün akşamki vaziyet hak

kında bütün bilclikerimi ve gördük
lerimi söyledim. 

tin ortaya çıkmasını istersiniz. Bu 
sebeple size, bütün bildiklerinizi ta
mamen söyleyip söylemediğinizi sor
mak istiyorum. Söylediğinize emi • 
nim amma, usulen .. . - O halde burada yapılacak başka 

bir işimiz kalmadı zannediyorum, ne 
söylediği- dersiniz Mösyö Vusur? 

Senter cevap verdi: 
- Bütün bildiklerimi 

me eminim. 
Bir an durdu, düşündü : 

- Hayır, dedi, bir şey unuttuğu -
mu zannetmiyorum. 

Müddeiumumi tasdik etti. Ayağa 
kalktı lar. Müddeiumumi, Senter ile 
Enkarnasyona: 

- Şimdilik , dedi, seyahate falan 
- Siz, Matmazel, Mösyö Gerniko ç ıkmak arzunuz varsa tehir ediniz. 

nişanlınız idi değil mi? Size ihtiyacım olabilir. Belki bir 
Enkarnasyon'un verdiği cevap her- muvscehe için 18.zım oabilirsiniz. 

kesi şaşır ttı : , 
Senter'in gözleri parladı : 

zı öldürmüştür. 

Jakob tevkif edilince demiştir 

ki: 
- Niçin bunu yaptığımı bilmi

yorum. bu kızcağızı. ölen kız:1mı 

hatırlattığı için .;ok seviyordum ... 

Küçük Evetin 10, Jakob 45 ya
şında idi. 

Diye söylenmekte imiş. 
kU· Annesi \·e babası çocuğun kor 

sunu keşfedince mecmuay~ ,.e g•d; 
zeteyi okumaktan menetmışlerse 

'h3 • cocuktan korku gitmemi< ve nı 
;.<"t geceleyin abdest bo;mak i)ıc~ 
dı~arıya çıktığı vakit birdenbi~e do· 
~üp ölmli~tür ıı 

Hükumet korkunç hikaye ve rcsıı . t • 
nesreden gazetelerin ve mecmua 8 

' . k'b b 1 mıstır r1n aleyhınde- ta ı ata aş a l' 

- Siz gelmiyor musunuz Mösyö Orta boylu, otuz yaşlarında. kUıtl: 
ral saçlı idi. Daha doğrusu, saçlad. Vens ? .. 

1 ı ı. 
Dedi. O zaman, salonun loş bir kö- rından arta kalmış olanı kumra • 

şc•indcn tatlı bir ses duyuldu: Açık alnının üst tarafını örtmiye b:· 
- Eg•er müsaade ederseniz, ben lısıııı bu saçlara, ayakkaplarına g 

~ Jırtl, 
biraz daha kalmak istiyorum. !erdiği kadar bir ıtina ile baktı., ..• 

VENÇESLAS VOROBli:YÇiK vnları taray"i tarzından snlaşılıY0• 
O zaman, Scnter ile Enkarnasyon du. Adam. S.·nter'e döndiı V 

istintak hakimi, müddeiumumi ve j - Sizi, huzurumla bir kaç dakl ·ı' 
diğerleri ile beraber. gayet mahvi- daha rahatsız etmeme m~saade~;$'. 
yetkar ve daima gerilerde kalan bir rica ederim. Nerde kaldı kı. b~ ~e'' 
adamın da gelmiş alduğunu h atırla- mı d~h~ evvel vapam~dım:.ı;o eidi , 
dılar . Bütün tahkikat müddetince, guldunuz. Hem emınım kı. il ,~-

,. .. 1 . 1 !arın• ra., bu adam, se•ini çıkarmadan bir köşe- gım zaman soy emış o ma -dıı'· 

de oturmuştu ve herkes onun mev- men ismini de unutmuşsunU• ııl. · 
cudiyetini unutmuştu. Esasen. o da Kendimi tekrar takdim etmem ııı· 
tahkikat ile a!akadar gözükmüyor, ıım gelecek. Esasen ismim bira\,ı· 
bütün dikkat ve itinasını, pantalonu· hafr:a olduğu ir:in çabuk akıl.da .,di· 

mıvor Kendimi tekrar takdım tek ütüsü ile kravatının düğümünü ı · "k' 
- Bu sualinize cevap vermiye mec-

bur muyum? - Bir muvacehe mi? Demek katili düzeltmiye sarfediyordu. 
vorum: Venceslas Vorobeyçı · -•· . rıt:Ot> 

1 Bunları söylerken. adam e ın • 
ırösyö Volger şaşkın şaşkın: 
-Fakat ... 
Diye söze başladı, lakin alt tarafı-

nı getiremeyince, müddeiumumi: 
- Söylerseniz, dedi, daha iyi olur. 

Lakin, buna mecbur değilsiniz. Eğer 
söyleqıenize mani bir şey varsa ... Ka
nuni bir mecburiyet yok . 

bulabi l eceğinizi düşünüyorsunuz? 

Müddeiumumi omuzlarını silkti: 
- Her şey kabil, dedi, lakin daha 

evvel, kaybolan yaralıyı bulmak i • 
cap eder zannedersem. 

Ve kapıya doğru yürüdüler Tam 

çıkacakları sırada, istintak hakimi 
durdu. döndü : 

Adam, kendinin hazırlandığını gö-
rünce, yerinden kalktı, salonun or
tasına yürüdü. Şimdı, Senler ile En-
karnasyon'un gayet şık giyinmiş ol
duğunu görüyorlardı. Bu adamın ga
yet tuhaf bir sarı renkle ayakkapları 

!
vardı ve ay~kkap:arına hususi bir 
itina gösterdiği belliydi. 

süne götürdü ve büyük bir mcr
3 

3
• 

. . 'h' . ·ıd· Sen ter bı.t simde nnış gı ı, ~~ı t. O:th1 
1 dama <oğuk soğuk bakıyordu. g<J 
1\ ilk g;irüşte, sinirine sokunmu~tu. 
sebepten, biraz sertçe, sord\J 

- Va1if ... ~niz? 
_ Polis müfettişlerinden! r) 

(Devamı ı·ıı 



"1- SONTELGRA• a EytOI 1937 

·· ·Balkan ·. Deniz -:-HarbJn.J·.-.-- .. .-· . · ~~ 
\; Niçin ve Nasll Kaybettik? :ıııı .. ım:ı:ım::ı : ı:ı ııııı 

··.; ": '·. ·.,_;..-.... ·-
- 33 -

Amiral Ramiz Rauf Kaptana 
hücum emrini verdi mi? 

oyunlarında sonuncu olan Bal kal\ 
atletlerimizden ne bekliyebilirdikL 

Donanmanın baş işaretçi/iğini yapan Yüzbaşı Y azan : H. Nusret ErtUz 
Eir ay kada1, ~ampta bulunan mil- Bu mü~bakalarda Rumenler 30 

Behlfıl bu sualin cevabını • 
verıgor lı, sonra Macar atletleri ıle karşılaş- puvanla başa geçtiler ve niha) et Zag· 

lı, sonra Macar atletleri ile karşlıa§'- repte yapılan musabakalarda da Yu-
Rusyada spor 

Tarihi n bu karanhk noktasının t l nl.ha et g'Pr&>n cuma niin- nanlı atletler zorla Yugoslavların e-
1 ar ve Y - ... ~ t>- Moskova, 24 (hususi) - Din~o 
Bükrcş yolwrn tuttular. linden kurtuldular. rstadında bugün büyük futbol maç-

anah tarın ı elinde tutan tek adam Daha gitmeden bütün sporcular Her horoz kendi çöplügündc öter ları yapıldı. Tiirkiyeye gıd<.'cek 0 an 
gibi onlar da formlarında oldukları- darbımeseli ne kadar güzel bir söz- Rus takımı bu suretle Seçılmiş o du. 
nı ve iyi derece alacaklarını iddia et- dür. Burada yapılan futbol maçlarınm 
tiler. Fakat pazar gıinkü girdığımız Ve nihayet 1932 senesinde İstan- neticclerıni bildiriyorum. Dınamo -
müsabakalarda bir beşincilik ve bir bulda yapılan beşinci Balkan oyun- Mo-kova ıle Dinamo-Kfof arasında 
de dördüncülük al::ıbildik ve yalnız larında aldığımız dereceler de di- ki maçı Dinamo-Moskova takımı çok 
bulgarları geçebildik. ğer memleketlerde yapılan derece • hakim bır oyund~-.ı> ~Cllra 2-1 l.a -

ı [Bugu Balkan deniz haTbinin en 
a anlık noktası ı aydınlataca1~ bir 

~et: a g rmiş bulunuyoruz. Amiral 
p~ z de, Mes'udiye süvansi Şükrü 
t 1cı dcı ~a~f kapta ı kumanda et· 
. iıloııllaya A verofu batırmak i
~n ı ücum emri t:cnldiğıni, fakat, 

a f kaptanın bu emri: 

- Gormedım.. - • • "* • 

. Gıbi biT ceı:apla kaT§tlayarak hl -
ti ci Balkan deniz harbini kaybct

tııiye sebebiyet verdığini iddia etti· 

ler. Onlann iddiası ı;e Rauf kapta • 
11 71 Tntidafaası bııgüne kadar tarihin 
?) ti 1· 
l tm kalan bu noktasını aydın • 

11'4trııl.f değildir. Bıı muzlim no1:ta • 
~ 11

• haranlığını yırtacak analıtaı· o 
l akf donanmanın baş i aretçisi o
~n emeklı binbaşı Behliıl kaptanın 

e ıtıde bulunuyor. 

-4 tniralin verdiği bütün işaretleJ'i 
8a b 

aro un grandi direğine çeken 
te aldığı qaretleri Amirala veren 
11 9<uıe adam odur. 

O nıu1ıarebenin gazileri arasında 
, ~n. 'te bu uğurda 1..·ulağumı işitme, 

~llün goroıc hasrosını kaybeden 

~ ı-ardabanrda BehlUl kaptanı bul

~1· kendisile konu§'mak, yıllardır 
O.JızC13ında ı·e dilinde sakladığı bu 

~hre»:iyeti almak ve tarihe ver • 
k, hıç şüp1ıe yok ki en çok üze • 

?ı de durulacak bir nokta idi. 

lc.c.Son Telgraf muharriri, Behlül 

1:ta ı h<ılıriye ocağı ve bahriyeli-

Ytırdu olan Kasınıpaşadaki evi-

1c nıuteı:azı köşesinde ouldu ve .. 
e disinden .rordu : 

- Amiral Ramiz imroz muharcbe
c 

a ında Aterofu bntırmak ve 
1 <ırebcyi tam bir zaferle netice

tf: el rmek icin 1ıakikaten Rauf kap

ıızı ~n 1...-umanda ettiği müstakil filo
ı. cıyQ 1 ı.icum emri ı·crdi mi ve .. bu 
""arer . 

13 
1 ız verd11 ·z mi? .• 

teıı e] hil kaptan uzun bir tcreddilt-

1'l 07ı7a harbin mes'ulünü ve mes
"4~Yelini arayan bir zihniyet ve mü

J ı· <ı.,cı içinde değil, sır/ taTilıc bir 

"llıet ifcı edebilmek maksadını ta-
ll<ın idd' b' 1 .. . . . d 

dızı ıasız ır ım:ıyet ıçın e ve 
~ilde hap .. cttiği ıözleri dı11arıya 

1 >'lnak fırsatını buldu. 

le'lc te, bttgı.in bu siittın1arda o harbin 
~ Sttrını kendi varlığında ve bil-

lıL u de ta.ıyan yine o harbin malü-
n. dilinden dinleyeceksiniz.] 

~ ŞAFAKTA :gONANMA 
t"b nanrna sabahleyin şafakla be

~·rrı r Akdenize açılmıştı. Başta bi
b,.. \'e Amiralin bulunduğumuz Bar-
·•tos 

?tıa 21l'hlısı gidiyordu ve.. donan-
}{ Prova hattında seyrediyordu. 

~e ~if Vazife~ini ifa eden Mecidi
t:o ..... , Uvaıörü Yunnn donanmasının 

·und·· ~" .. 
it ugunu haber \•erdi. 

lllira] derhal : 

; l-larbe hazır ol.. 

\1>. lnrini bütün donanmava ya,·dı 
". •ki ~ J 

İSO() donanma arasındaki mesafe 
lv llletreye inince Barbaros, ilk 

0 ntcşı· · d" lı~ . nı uşman donanmasının 
rıne . 

Conderd" 
lfarbe ı. 

l'ııçın Ak nasıl başlandı, nasıl old'u, 
ı tı denfae çıktık, ne yapmak 

Yorduk? 
h t.... d ·.. Bunlar hem yazıldı, 
t .. , e s .. 1 
ıl'tı h oy emek benim saliıhiye -

Ududu · · ~<l ıçınde değil. Onun için 
• 1 ce siı· 
\lllclu . . un sualinizin mevzuu hu-

ıçıne geçmek istcl'im. • 

l> İLK ANLARDA 
<ıha 

<ll1Jarda ;uharcbenin başlad)ğı ilk 
~ nıan}ı donanma ve topçu-

Un d · 
tı§ \'e tışman donanmasına faik a-
~u <ın· :manevra kabiliyetinde oldu-

1 ıaşıiıyordu 
l <ıil<:t}j • 
latbi endahtıar yapıyorduk. 

lt n kıııştıa b" 1 
61.tr• a 1 1r anda A\•erof bel-

atıne ~lkı' ·ı· ... • • yeoı ıgme ve :kuv-

BehlOI kaptan kenaisi ı ıe görüşen m uha rr lri m tze 
te:-ihe e n müsp ec vesikayı v eren sözle rini e vlni:J 

mütevazi köşesinde anlatıyor .• 

vetinin kahir!iğine gü\·eııerek men
sup olduğu fırkadan ayrıldı ve .. bize 
3200 met.re mesafeye kadaı· sokuldu. 

Muharebe Turgut ve Barbarosla 
1\.verof arasında bu mesafe içinde 
bütün şiddet ve dehşeti ile devam 
ediyor, Averofun baş ve baş omuz-

luk taretlerinin sustuğu, gemide in
ffüıkn delalet eden beyaz duman sü
tunları yükseldiği görülüyordu. 

ATEŞ KESİLİYOR 
Bilmem niçin? .. Averofun bu pe

rişan hali gözlerimiz önünde iken 
ve .. dudaklarımız : 

- Ha battı! .. 
Ha batıyor !.. 

Diye mırıldanırken bizim donan

ma birden ateşi kesti. Bütün donan

ma mensupları bu vaziyet karşısın
da mütehayyirdiler. 

Ben güvertede düşman donanma-

sının vaziyetini ve işaretleri alıp ver

miye memur bulunduğum için Ave

roftaki her hareketi bütün teferru
atile takip ediyordum. 

Averof, artık kurtulmnk imkabıı 
kalmadığını anlamış olacaktı ki, kıç 

Eğer şimdiye kadar ) apılan mi.ı· lcrdrn çok güzeldi. zandı ve bu suretle M~skova - D -
sabakaları bir tetkık ede<:"ek olur • c· ·ıt K k b' h d. tt" . namo takımı 1937 senesı Rusyn sam-

ın e 3ra ·aşın ıze e ıyc e ıgı . 
1 

_ ld 
sak Bulgar sporcuları girdıkleri mü- Balkan şnmoı ·onluğu da bu mevan- pıyon ugunu a ı. 

1 1 sabakalarda bizden çok birincilık al- d Bundan sonra ) apı an mnc; ar un-
da ır. 

1 
d 

mışlardır. ar ır: 
Macar aUctlerile burada yapılan Spartak-J.~foskova ıle Dınamo-Le -Yalnız Pedan ve Gancef Bulga - 1 ·· · 

müsabakalar bize çok şey er ogrettı. ningrad maçı da 3-3 bernber tb1tmıo:ristan hesabına her müsabakada bi-
rcı· birincilik elde etmişlerdir. Bızim topraklarımızda hiç bir za- tir. 

man sırıkla yüksek 4,05 metreyi, 100 Bundan sonra Moskova ~mın o u Balkan oyunlarına bu sene on ı:,,-
. metre 10,6,10 koşulmadı. takımı i e Leningrad maçım d. 1-0 kiz sporcu ve bir de idareci gönder- 1 

ı 
dik. Her sene Balkan oyunlanna otu- Eğer atletizmde iyi derece alma- 1 ningrat takımı kazanmıştır. 

mızı istiyorsak yabancı temasını ço- Türkiye) e gidecek takımın on za yakın sporcu ile iştirak ettığım"z 
1 üaltmalıyız. seçmeleri yapı mıştır. halde bu müsabakalarda aldığımız c.. İ 

Mesela, derece itibarile bizimle bir Ruslar evvela Ankaraya, sonr. s-
dereceler dördüncülükten aşağıya l b 1 ı· · "d kl di ayarda olnn İsviçre atletlerini meın- tan u a ve zmıre gı ece er r 
düşmedi. leketimize davet ederek onlarla tc - Orada yapılacak maçlar her şehır-

Bugün dünyanın en kuvvetli spor- de birer kere ve takımlar €.ırasında maslar yapmalıyız. 
cu ve atletlerine malik btılunan Fın- olacr.ıkhr. MuM litforle kurşıln~ma 

Yoksa Bükreşe gönderdığimiz fut-
landiya ve Amerikalılar Berlin olım- yapılmıyacaktır. 

boku Melihten 100 metrede d ha iyi 1 l t 

l
piyatlarında zayıf oldukları mü,,a- Burada son yapı an ate ızm mu-

bir derece bekliyemezdik. bak l bakalara girmediler ve nncak tri - sa a arını yazıyorum: 
bünlerden se rrettiler. Bızım d ya- Ve daha henüz ayağından dün fut- 5000 metrcyı 15,17,2,10 de alını 

bol a) akkabılannı çıkaran Mclıhin Perjevaleski 10000 metrede de güzel 
pacağımız bir şey vardır: Zayıf ol- her halde ayağında fulbolden kalma bir derece almıstır. 
duğumuz müsabakalara giımcmek. bır yarası vardır ve hemen akabinde 1 Sokolov( Moskova klübiınd€n) eot 

Yirmi milyonluk Türk milleti her 
ayağına spayki leri geçiren Melih metreyi 1,57,4,10 da alm1ştır. 

halde bağrından 50 ) e yakın otLt Bundan ba ka yüksek atlamada 
k yüz metr~de her halde bundan baş-

çı arır. ka bir derece alamazdı. Rckhine de (Leningrad klübundcn) 
Altı senedir bütün müsabak:ilarda 1,80 atlamıştır. 

Balkanları haraca kesen Yunan at- Senelerce bu uğurda çalışan ve Uzun 7,04 Gourianofa aittir. 

Jetleri bu sene ilk defa Bukre§ıe mağ- yalnız mesleği koşu olan Semih d~ Cıritte 62,0& ne Kanaki yrnı bir 
ıtıbiyet acısını tnlttlar. Balkan oyunlarında bund:m ba~ka bir Rus rekoru yapmıştır. 

800 de kendi rekorunu elinde tu- derece alamadı, hatta hazan müsa - Gülle: 

tan ve sekiz senedır Balkan şampı
yonu olan İstanbulun çok iyi tnnı -

dı~ı Yorgakopulos da nihayet Bük -

reşte Yugoslav atlet l. rafından ge
çilerek o da Hk defa ma~lübiyet acı
sını tattı. 

bakalara girmedi, yahut ta f edcparla Antifiev gülleyi 15 50 -;,·c fırla -
1 tasfiyeye uğradı. tarak yeni bir Rus rekoru yapmıstır. 

Ayaklarından dün futbol ayakka- Halbuki eski rekor 15.50 idi. 

bılarını çıkaran atıetlerdC'n ( !) bun- Disk: 
dan başka bır şey bekliycmezdık. l - Achkhobad, 44,19 ıle bırrnci 

H. NUSRAT ERTÜZ gelmiştir. 
Dekatlon: 

İzmir fuannda 
Bu müsabaka) a girecek olanlal" <la 

seçilmiştir. Bunlar: 
Raevski, Dioehkov \'e Ozdın'den 

ıbarcttir. 

Sırıkla yiiksek atlama: tenisçileri 
BehlOI keptan ı n rmroz mu- dircgine, bandrasının altına doğru -

lstanbul 
galip Dekatlonen Raevski 4,10 metre at• 

Iıyarak birinci olmuştur. 
ı ·Bazı derecelerin çok yUksek ol -
masına rağmen bazıları da çok dü .. 
şüktür. MC'sela 100 metrenin dere -
cesi 12,6.10 dur. Fakat bu d rece son 
günlerde kırılmış bulunuyor .. )'eni 
rekor 11,310 dur. 

arebeslne g trm ede n b ir beyaz bir bayrak, bir teslim bayrağı İzmir, 7 (Hususi) - Türk Spor ku-
hc:ıfta önce çe kilmlş çekmiye baş1ad ı ! . rumu Tenis FedErasyonu tarafından 

: b i r f otoğr a fis 1 (Devamı var) tertip edilen beynelmilel tenis mü -
tNtHttttılltllU1111111UllllHRHmıUHllQlllUlflllllftlftwlllllllUINfWıtHltll1Mflhll l lffHIHHIMlittU thtfhtfftftUlhntrnntllltUffllfflll ll ftll sabakaları bü~ ük bir intiz.amla de-

0 d A k t vam etmektedir. 
muz Q VU Q fstanbuldan, Yunanistandan, Ro-

'T' A manyadan gelen tenis tnkımlan a-
.l op mermisi ranı yor raSJnda tenis müsabakaları yapıl -

1 spanyada muhart;be d vam edi p Amerikanın meşhur amyant kralı mıştır. . . 
rridiyor. İspanyanın sıhhi ,·esaiti T .... 1 ·ıı k . 1 Yarın (bugun), tenıs maçlnnnın 
b ommı ,L) anvı e, ço zengm o - f r J k r ı hed' 

günden güne tükenmektedir. Mad - makla beraber biraz macera adamıdır ına ı yapı aca. v~ ga ıp.ere ıye-
rittc ga 'et iyi hastaneler varsa da A t k 1 b d b" k ler Fuar Komıtesı tarafından mera-

myan ra ı un an ır aç sene simle verilecektir. 
cephelerdeki seyyar hasl<lneler ve evvel aile hayatında saadeti bula -
cephelere yakın olan küçük hasta - bilmek için her kaç defa lazımsa o 
nelerde hastalara o kadar iyi bakıla- kadar defa evlenip boşanacağını söy
mamaktadır. Ahiren Madrit hastane
lerinin birinde şayanı dikkat bir a
meliyat yapılmı tır. Cephelerden bi
rinde omuzundan ynralanan bir as-

lemişti. O zaman gazetecile r buna 
bir had tayin etmesini s(iylemişler, 
amyant kralı da şu cevabı vermiştir .. 

- Şimdilik 20 defa diyelim. Belki 
ker hasl<lneye gönderilmiştir. Bu a- aradığımı bulurum. Tommi Şimdiye 
dam hastaneye gelince omuzuna 51 kadnr üç defa evlenmiş ve boşan -
milimetrelik bir obiis isabet ederek 
patlamadığını ve obüsün el'an omu-

zunda bulunduğunu iddia etmiştir. 

- Bu obüsün omuzunuzda olduğu 
gibi durduğunu iddia edemezsiniz 
ya.. Denilince asker şu ce\·a bı \•er
miştir. 

- Evet, obüs olduğu gibi duruyor 
ve çıkarırken dikkat edin patlama
sın .. 

Filhakika yapılan ciddi bir mua -
ycneden sonra askerin omuzunda 
bir obüs bulunduğu anlaşılmıştır. 

Ertesi günü asker C":meliyat mas;;sına 

yatırılmıştır. Operatör mermiyi çı

karmak için askerin omuzundaki 

yarayı açmış ve bundan evvel, mer· 
minin patlamamasını temin için, ta
pasını çıkarılmasına lüzum görül -
müştür. Bunun için bir topçu zabi
ti çağırılmıştır. Zabit dikkatle ta -

mıştır ve elyevm üç kadına mühim 

miktarda nafaka ödemektedir . 

1933 senesinde Marcelle Edvard a
dında güzel bir aktris ile evlen • 
miştir. Üç ay sonra karı koca boşan-
mak için biribirlerile anlaşmışlarsa 
da para meselesinde uyuşamamışlar
dır. Amyant kralı kansına bir mil
yon dolar teklif etmiş, Marcelle Ed
vard bunun pek az olduğunu söyle

miştir. Karı koca o zamandanberi 
anlaşamadıklarından boşanma da • 

vası sürüncemede kalmıştır. 

Tommi bu meselenin sürüklenme
sinden bıkmış, usanmış ve Nevyork

ta günlük gazetelerden birinin bir 
sahifesini kiralıyarak büyük bir ilan 
vermiştir. İlanda, karısile boşan -
mnk istediğini ve muayyen bir taz
minat mukabilinde bu işi hallcdebi-

payı sökmüş ve bundan sonra yerini lecek mahir bir avukat aradığını bil
operatöre terketmiştir. Aemliyat mu- dirmiştir. 

vaffakiyetle n ticelenmiş Ye asker Amyant Kralı, yalnız bu Han için 
h."Urtulmu~tur. 250 bin frank vermiştir. 

Bugünkü tenis neticelerini yazıyo-
rum: 

Tek kadın: 
1 - Bn. Gorodet ko (İstanbu), 

Resmora (izmir) 6-0-6-0 la galip. 
2 - Ed. Girau ( İstanbul) Fahireye 

6-2-3-6 (6-1) le galip. 
Tek eTkekler: 
1 - Rumen (Joan) İzmirden H. 

Giroudyaya 6-2-6-3 le galip. 
2- Botez. Rumen Lochnere 6-3-7-5 

le galip. 
Çift erkekler: 
l - Botez ve J oan Rumen A. Ali

otti ve Angauysa 6-0-7-5 galip. 

İngilterede Londradaki Briti:ı Mü
zeümde biitiin dünya dillcrile ya -
zılmış incil nüshaları toplanmıştır. 
Şimdiye kadar toplanan incil nüs

hası tam 1000 cilt olmuştur. Yam 
1000 dil ile yazılmış 1000 incil var • 
dır. 

r 

1 
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taraftarayım. 
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2 - Lochncr İ. H. Gıraud ve Reg
gıoya 2-6-6-3-6-3 galip. 
Kadın ve erkek: 
1- Bn. Goredetsko ile Suat Bayan 

Vhittal (İstanbul) ve Anagauysa 
7-5-6-0 g3lip. 

2 - Bay::ın Fahire ve Giroud Ba -
yan M. Giroud ile Unza 6-2-6-4 g:ılip. 
İzmir Fuar Komitesi tara!ındmı 

tertip edilen Balkan güreşlerine bu 
ayın on beşinci günü merasimle baş
lanacaktır. 

Ayın on birinci günü Yunan, öğ
leden sonra da Rumen güreş takım
ları geleceklerdir. 
Ayın on ikinci gi.inüne k.-dar bü

tün Balkan güreş ekipleri gElmi~ o
lacaktır. 

Yalnız haber aldığıma göre Bulgar 
güreşçileri iki giireşçi ile yahut da 
hiç iştirak etmemiye karat' vermiş
lerdir. 

Bizim güreşçiler de öğleden sonra 
gelecek olan Rumen güreş ckibile 
buraya gclee€klerdir. Güreşlerin ne
rede yapılacağı henüz belli değil -

1 dir. Güreşler hakkında ayrıca ma -
lümat vereceğim. 

400 metre, 53,7,10 dur. 
Moskova klübündcn S mbrcborı 

da 6,44 metre uzun atlamıştır. 
DEGLAN 20 EYLÜLDE PARİSTB 
DÜ •y A SAMPİYO ~LUGU 1ÇiN 

KARŞILAŞJYOR 

Paris, 7 (hususi} - Önümüzdeki 
a~n yirmisinde Pariste Deglanla 
c!n Londos Palais de Spor da <lün
ya mpiyonluğu için karşılaşacc;k -
!ardır. 

Geçen seier dünya şampiyonluğu 
için Dangloffla karşılaşan Portcki7li 
Pierrayı yenen Bulgar güreşçb.; de 
bu ik igüreşçinin galibi ile kar ıla
mayı kabul etmiştir. 

SCHMF..LtNG 1LE J OE LOUİS 1938 
HAZiRANINDA NEVYORKTA 
.KARŞILAŞACAKLARDJR 

Geçenlerde dünya şampiyonlu~n 
için Nevyorkta İngilizle karşıla~an 
zenci J oc Louis yeni bir teklif kar-

--~-.~"!"=!"~==~- şısında kalmıştır. 
1353 Ruml ı Eski ağır siklet şampiyom~lman 

Recep Ağustos Schmcling Louise şöyle bır teklıf 

3 26 te bulunmuştur: 
______ ...;..______ 1938 hnziranında Nevyorkta dı.in-

Yıl 1937, Ay 9, Gün ?.5!, Hızır 126 ya şampiyonluğu için karşıl:ışncak-
8 EylQI: Çar•amba lardır . 

Manisa ve Selçukun kurtuluşu 

Vakitler 

Güne~ 

Ôğlc 
ikindi 

Akşam 

Yata. 
imsak 

Vaaa ' i 

ıra. "· 

5 35 
12 10 
14 30 

16 42 

18 21 
5 33 

Ezani 

sa. d. 

10 38 
5 28 

9 48 
12 0) 

l 39 
9 18 

Hasılatın yüzde ellisini galip ala
cak ve yüzde yirmi beşini de mag • 
llıp olan alacaktır. 

Bundan bnc::ka kazanan ayrıca 200 
bin frank alacaktır. 

Joe ı..ouis esas itibarile bu teklifi 
kabul <:tmi tır. 

Joe- Louis kendinden ümitva.r gö
rünmektedir. Kendisilc görüşen ga
zetecilere Louis şöyle demiştir: 

\ - 1938 senesinde Schmeling ile 
bir müsabaka yapmaklığım teklif c. 

· di Y en dLe..J~LW-~.ı.w.----~-' 
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10 EylUI Cuma gUnU 

PANORAMA 
Bahçesinde 

BÜYÜK SÜNNET 

arici Askeri Kıtaatı · 

ilanları 
298000 kilo un kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konuldu. 
Eksiltme 22 eyltıl 1937 çarşamba 

günü saat 16 da Mersinde kışlada ya
pılacaktır. Zarflar saat 15 e kadar a
lınacaktır. 

•Dr. IHSAN SAMI• Muhammen bedeli 37399 lira ve ilk 

T 1 F O A Ş 1 S İ teminatı 2805 liradır. 
Tifo ve paratifo hastalıklarına İsteklilerde kanuni ikametgah ve-

tutulmamak için tesiri kat'!, mu• 

1 

sikası bulunacaktır. Fazla bilgi edin-
aliyeti pek emin taze aşıdır. Her mek istiyenler Mersınde kışlada as-

eczahanede bulunur. 1 keri Satınalma Komisyonuna mü 
~~~~~~4~5_.!:K~u~r~uş~~~~~~/ :: racaat edebilirler. (381) (5981). 

I ' Dans merakhlarına _ ... ı ...... , Kımyager ...... ı 

Baş ve diş ağrısı ıstırabların en 
müthişidir. 

G 
muJde ı H"' dd" ı 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· t USame lll t · ı () k ı Ba• a"rısına, nezle, grip ve 
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat Tam idrar tahlili 1 O llt"Uştur. • 6 

ı E 
ı romatizmaya karşı 

NTOS D 
ile vakit kaybe · neden dans pro _ Bilumum tahlilat. minönü EmlAk ı ı B k k d. Bilhassa mUessirdlr. ve Eytam an ası arşısın a ı 
fosörü Yorgo'ya müracaat etsinler. i izzet Bey Hanı. ı icabında günde 3 kaşe Diş 

macunu Adres: ........................... alınabı'lı'r, ............................ 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka• \'-•••••••••••••••••-... -~~~~~~~ 

Dişlere ebedi hayat verir. sında Topçekenler sokak No. 3lı. i Ali :.~~T~Rağlar i 
Dişleri temizler, parlatır, beyazlatır, çürümesine mani olur, diş _b_._·_m_c_i _k_a_ı. _______ ..,,. ___ . ı ı iÇ HA 5 TAL 1 K LA R ı ıı 

etlerini kuvvetlendirir. D A K KUTJEL ı 
Her gün sabah ve akşam mutlaka DANTOS ile dişlerinizi r • • • ı M Ü T E H A S S 1 S 1 : 

temizleyiniz. Dantos Hasan ismine ve markasına dikkat. .. ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 
1 Fiyatı: Tüp 7.1,2, büyük 12.ı.2. dört misli 20 •k•urlluıiıştllu.r. ____ KarakoyT opçular cad.37 t caddesindeki muayenehanesinde ı 
ill•••••••••ıİıııı•••••ı•••'• ı saat on, beşten sonra hastala. ı 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(i-;~;-;~ . ı rını kabul ediyor. f 
, G E C E L • G Ü N S E L ' ................................ 11 

1 
Kız-ErkekYUC KU"'• L•SELER• Orta-Lise ............................... . 1 1 ı Zührevi ve cild hastalıklan ı 

ı .. ı 

< e s K ı : ı N K ı L A e > ı or. Hayri Om er ı 

1 Kuranı, Direktörü : NEBİOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 1 ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı 

1 
Resmi Okullara muadeleti t'sdiklidir. Kayıd için hergün müra~aat olunabilir. isteyenlere mufassal 1 ı karşısında No. 313 Telefon: ı 

tarifname gönderilir. Çarşıkopı. T;yatro caddesi, Telefon : 20019 f 43585 ı 
..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!l!I..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!~il!! .. :!!":!!"!!! ................. .. 

MÜNi'R NU.REDDiN 
1 Eylülden itibaren " r 

1 

Panorama bahçesindeki seanslarına nihayet verdi~ini sayın 

dinleyicilerine aneyler. 1 
Sandal ya ve Mobilyanın --

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No.su Nev'i T. L. 

157 -2 Bt"yoğlu, Şişli Meşrutiyet mah.21 Apartman 23.-
Küçük bahçe sokağı. 2 No: daire 

(yarı hisse) 
157-3 • .. " 

:< 
" 

28.-
157-4 .. • " 

4 
" 

37.-
157--5 ,. .. .. 5 • 32.-
157-6 .. • .. 6 • 35.-
157-7 .. .. .. 7 • 33.-
157-8 • • ,. s .. 37.-
157-9 • u " 

9 .. 37.-
. 157-10 • " " 10 .. 36.-
- 157-12 .. .. • 12 • 27.-

Yukarda adresi yazılı M~şrutiyet ııpartmanınııı daireleri açık artır· 
na ile kiraya verilecektir. 

ihale : 13-9-937 Pazartesi günü saat ondadır. 

lsttklilerin bildirilen gün ve saatte Şubemize gelmeleri. 

, __ is_t_a_n_b __ u_ı_K_o_m_u_t_a_n_ı_ığ_ı __ ıı_a_n_ıa_r• __ , 

1 - lstanbul Komutanlığına bağlı kıtaat ve müesses&tı için satın 
alınacakların cin~ ve mıktarları ile muhammen tutarları ilk teminatları 
ve ihale günleriyle ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda 

yazılmıştır. 
Cinsi Mıktan Muhammen ilk Te- ihale ihale Münakasa 

Gaz yağı 
Türk An• 
trasidı 

70CO Kg. 
1500 Ton 

tutarı minalı günü 
-~--~ ~ ~ 

1400 
36750 

105 20.9.937 
2756 24.9.937 

saati Şekli 

16 Açık Eks. 
ıs kapalı z. 

2 - Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. 
isteklilerinin ilk teminatları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad· 
delerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık satınalma 
komisyonuna vermeleri. "5891" 

f İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1. - Şartname ve nümunesine tevfikan pazarlıkla 10.00() metre 

Amerik·UI bezi satın alınacaktır. 

il. - Pazarlık, 16-lX-1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mütayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ili. - Şutname parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

iV. - Ltekli!erin pazarlık için ·tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (5702) 

• • • 
1 - Şartname ve nümunesine tevfikan ~ütün d!lnkleri için "125000. 

adet beyaz çul ~başı bağlı,. pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 20.IX·937 tarihine . rastlıyan Pazartesi günü saat 
16 da Kahataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo• 
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte%7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. "5703,. 
• 

~ ! 
1 - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf usu· 

!iyi" eksiltmeye konulmuştur. 

. il - Muhall'men bedeli 19500 lira ve muvakkat teminat 1462,5 
lıradır • 

111 - Eksiltme ll· 10-937 tarihine rastlayan Pazartesi ~ünü saat 15 de 
Kabataşda inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komis • 
yonunda yapılac~ktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı geçen Şu· 
beden alınabilir. 

V - Münakasaya "Sulzer, Skoda, Grirr. ır.a, Vercıoıgte Kesselvver• 
ke, Kruppe Kdenschel, Steımmüller, Ereste Brünner, M. A. N. Wolff, 
Stranch Und Schmidt ve Stork,. gibi yalnız biı inci sınıf Fabrikalar 

- iştirak edebilirler. Bu fabrikalardan maada Firmalar münaka· 
' saya iştirak etmek isledikleri takdirde bulunduklart Şehir Sanayi ve 

Ticaret Odalarından birinci sınıf Fabrika olduklrrına dair Türk Kon. 
solosluğunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasile mükellef
tirler. Bu yolda tasdikname ibraz edemiyen "ismi yukarıda yazılı 0 1. 
mayan. Firmalar münakasaya iştirak ettirilmez. 

VI - Teklif veren Firmalar, Münakasa tarihind~n bir hafta evvel 
Fiatsız teklifleriyle planlarını vesair bilümum lüzumlu evrakın Gala. 
tada inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine tevdi 
edeceklerdir. Şuoe teklifleri tetkik edecek ve bunları şartnameye 

ve matlüba uygun bulduğu takdirde münakasadan bir gün evvel "Mü· 
nakasaya iştirak vesikası,. verecektir. Bu vesikayı haiz olmayanlar 
münakasaya iştirak edemezler. 

Vll - Mühürlü teklif mektubu, kanun! vesaik ve eksiltmeye işFrak 
vesikasiyle O/o 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar ı ukarda adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "5533., 

BAS URDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, .ağrıyı dcrll...ı lı:cscr. 

-SiN iRE, ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE PiMANOL 
ÜşütmektCQ ııelen arka saııcılarını, siyatik, bel ve diz ağrılanm tlerhııl geçfrk, vücudu kızdlrır. 

. --ADEMi iK~TiDARA ANCAK FORTESTiN 

Hepsine 15() lira kıymet biçilen Şehzadebaşında Kalenderhan 
mahallesinin orta sokağında eski 32 yeni 5-7 N. lı evin enkazı satılma 
üzere açık artırmaya konulmuştur._ Şartnamesi levazım müdürlüğünd 
görülebilir. istekliler 11 lira 25 kuruşl uk ilk teminat makbuz vey_ 
mektubile beraber 9-9-937 Perşembe günii saat 14 de Daimi Ene 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (5565) .. •• Senelik muhammen ilk temina 

kirası 1 

Emirganda Kız mektebi sokağında 
· eski 9 No. lı dükkan (28 inci mektep 

altın:!a) 22 lira 
Fatihte Çarşanba mahallesinde Dervişalı 

0,90 

Kurt ağa sokağında Defterdar lbrahim 
elendi medresesi 192 • 14,40 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller te. 
!im ıarihinden itibaren 938,939,940 seneleri Mayısı sonuna kadar ay 
ayrı kiraya verilmek üzre açık arttı.maya konulmuşlaraır. Şartnamele 
Levazım Müdürlüğünde görü lebilir. istekliler hizalarında gözterilen il 
teminat makbuz veya mektubile ber~ber 9-9-937 Perşenbe günü saat 1 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (5570) 

il Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 - -Eylül - 937 dedir. 
Büyük , 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 

lJikkat: 
Bilet alan herkes 7 - Eylul -

günü akşamına kadar biletini 
937 
de· 

ğiştirmiş bulunmalıdır. _ 
Bu tarihten sonra bilet üzerinde-

IL!<i hakkı sakıt olur. 

lstanbul Belediyesinden: . 
lstanbul Belediyesi Turizm şu ~ esine mukayyet tercümanların rozetlerı 

en son 20 Eylül J 937(tarihinde değişmiş olacağı ve bu tarihten sonra eski• 
!erinin muteber olamıyacaıtı ilan olunur. (5990) 

: ...... ~.•· .... -~ .......... l 1 . Bey-~ğlu Ü.çüncü Sulh Hukuk rıa 
ı Goz Hekımı ı kımlıgınden: 

1 
ı .. . ı Gala tada ·Perşembe pazarı cadd~ 
ı Dr. .Şukrü Ertan ı sinde 87-89 No. lı kahvehane müsl•' 
ı. Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı ciri Hüseyin Şirin tarafından . a'•D' 
ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi - ı kahvede müstecir iken halen meı 
ı · yanında) Te:efon. 22553 ı kur kahveyi terk ile bir semti rneÇ 
............................. : hule gittiği anlaşılan Hüseyin ve G

3 

lata Maliye tahsil şubesine izafetle 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Beyoğlu Tomtom mahallesi Acı _ hazine aleyhlerine açılan muaraza • 

çeşme sokak No. 11 apartmanda otu
ran l3ayan Natalya Ancopulos 7 ma
l yıs 937 tarihinde Sandığımıza bırak-

nın men'i davasinın duruşmasınd' 
davacının talebile Hüseyin -hakk111

' 

daki davetiyenin on beş gün fasıla ;I 
ilanen tebliğine karar verilmiş ve 

tığı para için verilen20825 numaralı muhakemesi 2_10_1937 ~aat ıo a tali.~ 
bonoyu kaybetitğirii söylemiştir. Ye- edilmiş olduğundan mumailey_h 11~ 
nisi verileceğinden eskisinin hükmü seyin işbu güıi ve saatte mahk~ırıe1. 
olmıyacağı ilan olunur. gelnfdiği veya musaddak bir :ve1''

1 

..oooooooooooooooooooo.:ıooo.. .. d d"". t k·~· d . ·abınd~ 
ı C- ıd .. h _ h al ki gon erme ıgı- a uır " gı~ 

ı ve zu revı ast ı ar - dave" 
mütehaJsı~ı mahkemeye d~vam olunacagı 1' 

tiye tebliğ makamına kaim oırn:ı.. 

ihtisas No. : 53 
Telefon No. : 2389) 

üzere ilan olunur. (34675). .<""" 
L ·-=-

Salıip ve Baş Muharriri: 

lstanbul Ankara cad- 8 Etem 1zzet BENfCE 
1 desi No. 43 8 Neşriyat _ve Ya.iı 1şleri Miidürii: 

" ı ki" · · k 1 Pazardan maada her gün sabah• 8 I. S. ADAM __-
ı;e ge:vşe ığını geçirir, va itsiz ihtiyarl..,aıılar<f "'en:Hk ' ve dinçlik verir. Yalnız ismine d ':<.- ı'. . ı t k k d ~b s••ı ., " · · ı an a şama " ar ; Basıldığı yer: Ebüzziya Mat ~ 

. .. , 

- ile çare l ulursı:nuı. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiii!I .. ocooocooooocoocooı;oooooo .. \..:::..=.::..=::.:..;::.:.:.:..:::.~:..:.:;::..--~~ 
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