
r SAYISI HER YERDE • 
r-----------

IDAREHANES1; 
lstıobul Nurosmıniye Şeref 

sokata husust daire 

TELEFON: No.20827 

Sayı: 475 • 161 Yd: :2 

1 En son Telgrafları ve H~berleri veren akşam gazetesi Abo;e 111,.~e~•11!1 1! 2, 11;•1 11~~tcİır~:rlıi• 

~~~~-.ı.;.;.;.;.;.; ~.w.:.u.ı.:,:~.::.&.UWJ~lll 1~1111. ım.ınm 1111111111nıı1111111111111uaı11111111111111111111111111111111111111111111 ıırm ı ı !111111'11 111111111111 mı il il l l l ltlll 1!1111111111111111111111111111111mıili1 1111111111111111"''11111111il111111m1111111111111111111111111111111111111Jiiiii1111111111il111 t 

Bir spanyol tahtelbahiri çanakkale 
önüne kadar geldi, bir gemiyi babrdı 
lspanyoı I 
harbinin 

bize 
kadar 

Sularımıza yakın Bu sabah Generaller 
Asi bir lspanyol tahtelbahir! bir lspanyol 

gemisini Bozcaadanın 15 mıl yakınında Manevralara doğr~ 
tuhzı~kyan. Torpille Batırdı Hareket ettiler 

ı e ı esı 

. Batan geminin mürettebatı bu sabah 
...... - ...... , .................................. : ... 1 Bu 

sabah İran heyeti de 
1 

bir Rus vapurile limanımıza getirildiler 
, 

- _ ... - - Harbin civarına kadar geı .. 
dl~i meşhur Çin seddl 

Uzak şa·rkt a 
lspanyol suları. onun karşısı.. bu hücumlar sularımıza kadar aa de Cadlz ismindeki lspanyol gemisi,. K a n 

daki fas sulan sık sık meçhul 
0

ı·zanmıya başlamıştır. İspanyol Kon· Bozcaadadan 15 mil açıklarda meç .. 

tahtelbahir vcı tayyare hücum .. solosluğundan verilen malılmata gö· bul bir tahtelba~~ t~rafından tor. ıGo·· vdey·ı 
lnrına sahne olurken nihayet re dün sabah saat on buçukta Ciudad (Devamı ıkincı sayfada) 

=============================~ 

HataYda gözleri kanii iilsanlar 1 ~Fikret idil Götürdü 
Dehşet içinde kalan Gazetemizde 

Türklerin alcika· tıkaJ:oz~s• 
Şanghay bom
bardımanında 
ölenler: 687 

darlara müracaatı 
_______ ___.._fı Adana, 15 (Hususi) - Hataydaki 

* tt>dhiş hareketi bütiin §iddetile de -
, <ım etmektedir. Türkler, katliam 
ihtimaline karşı tedbir alınması için 
alakadar makamlara müracaat eyle • 
mektcdirler. Çünkü bugünkünden 

<laha kanlı hadiselerin vukuu muh· 
temel görülmektedir. 

Tolcfon hatları meçhul eller tara· 
- iından kesilmiş, Antakya ile irtibat 

kalmamış, yeni hadiselere yol açma .. · 

mak için Halk Partisi binasının açıl· 
masından ve Partide çalışılmaktan 

vazgeçilmiştir. 

Etraflle alakası Kesilen Dün Ycnigün matbaası önünde top-
Antekyaden bir manzara (Devamı 2 •nci sahifede) 
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IST ANBULUN DERTLERi: 1 

HAL NE HALDE? 

Sebze ve meyva halinin oavutpeşası 

[ 
D ·ı.. musıvidlr ıebıe ve megva lıotine lı!r ıabcıh 
:.1U adam uır rutcr:ap ~ k 

h Ik d ~ k .a.sn·•Jtan üçe('btıer meyoa ve sebıt koparma la 
aran r tc uşere. .. ... • • • • ı.ı 
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3 Uncu ••rfamızda . _________ ____;;/, 
(Yaıııı 2 inci sayfada! 
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...,aponıar, Çin topraklarında 
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şehrimize geldi 
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Mareşal Fevzi Çakmak ve Orgeneral Fahrettin 
bir teftiş sırasında 

Büyük Millet 
Meclisinden 
11 kişilik bir -
Hey' et de gitti 

Trakya mancvralnrına iştirak ve
ye. idare edecek olan generaller bu 
sabah 8,50 trcnile Sirkeciden hare • 
ket etmişlerdir. 

Trene ilhak edılen salon vagon1lc 
iki tane mevki vagonu bu ze\'ata tah- -
sis edilmişti. ~ 

Saat 8 den itibaren generallerimiz 
garda toplanmıya başlamışlar ve 
kendilerini teşyie gelen yüzlerce ki· 
şilik halkın tezahüratı arasında tre
ne binmişlcrdir. 

Büyük Millet Meclisi adına ma - · 

.. 

(T>cııamı 2 inci sahifede) -Agır oatarveıarımızdan biri 
•• 

1 
" " • • • • 4" '" ... ""' it t 1 -

Y ugoslavyad~ .... Ç~k .......... k·~·~·:·; .. . 
hadiseler oluyor 

~--

Bir nümayişte 2 kişi ölmüş 10 
kişi yaralanmış, muhalef:t 

unsurları dağılmıştır 
Bclgrad, 16 (AA) _ O 1 d 'd · · P a cno • n .. ştır Bu lt.:blıgdc ezcümle şoviı> de-

~·atz a vukua gelen kanlı hadıseler ııılmcktcdıı: 
-uzcrıne resmi bir tebliğ 11cşredı·ı • ( .,..._ ve va mı 2 ınci salıi r edt•) 

Mareşal Vo;şilof . aleyhine bir
Suikas 
Haberi dalıa .. 
13 Ağustos tarıhli Parıs-Soir ga • 

zct~ıne Vnrşovn Ajansının bıldır .. 
diğınc göre Kızılordu kumandanı 
Mareşal Voı o~ılof 15 temmuzda, er· 
kônıharbiyesilc birlıktc Moskovanın 
c<>nubundakı Tala şehı ıne gıderken 
ve tam trenden ineceği sırada bir 
suikasde maruz kalmıştır. 
Halkın arasına karfşan bir zabit, 

Harbiye Nazırına bir el sıHih atmış 
ve patırtıdan istıfnde ederek kaçmış· 
tır. Mareşal hafıfçe ) aralanmış ve 
der hal tayyare il<> Mo kov \'n n. klc>· 
dılmıştır. 

Paı ıs-Soıı ın vcrdıği bu haber, 
hıç hır taraft~n ne tekzip, ne de te· 
yit olunmamıc;tır . 

ı 

kmlordu Baş kumandanı Mareşal 
'Voro~ilof 



• 
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6 uniJn aliıleri_. Donanmamızın 
Ziyaretleri 

I spangol lıarbinin akisleri 

Sularımıza yakın Temizlik seferberliğinde 
talan asarıatika .. 

unu-
İngiliz filosunun zi· Bir lspangol ta./ıtelbahiri dün 

lngillz-Alaman 
münasebatı 

İngiltere ile Almanya mü~ •batı 
yine eergin bır şekil aldı. Bundan bir 
müddet evvel Londrada bulunan ÜÇ Siri<ccidc araba vapuru iskelesın 

de 2skidenbcri mevrut olan bır u
mumi hala var. Geçenlerde bu ci -
''aıda işi olan bır arkadaşımız tcsa
ciülen ve kazaen bu umumi halanın 
yanıııdan g~çmc·k gafletınde bulun
muş. İstanbulun temizlik seferber
lıği talinde bulunduğu şu gunlerde 
buradaki halanın nas:! göze çarp -
madığı meraklı hır şıcy .. Hem öyle 
bir manzara varmış ki.. H~l<inın pis 
sulan ~addC)c dogru akıyormuş .. 

Ac~b-~. dedik. burası sehrin en mü
hım bir rıhtımı üzcrınde seyyahlara 
eski htanbuldan bir nümune ohr~k 
mı >pko c·diliyor! .. Fakat ya kokuyu 
ne yt.ır.:Iım?. 

* Doktorlar zen• 
gln değ.!!!.!.ı' mi?. 

Ok • or musunuz?. İki gündur So11 
Tdgrnıta bir havadis \-:lr. Doktorlar 
'e ccz"cı \ar arasında muhtacı mua
venet bazı kimseler \"armı" .. Bak a -
nız a E!ibba Oda:ı, muhtacı muave
net dcktor ve eczacılara yardım ya
pıyormus .. Bir de herkes doktorları 
zeng•n bilir .. Dünyada. para ile ima
nın k'mde olduğu belli olmazmış .. 
Dcs::?~iz e, daha ne zengin bildıği • 
miz ınsanlar vardır ki, mangize muh
taçtır. Ne de fakir bildiklerimiz var
dır ki, apartman sahibidirler. Bir 
söz daha vardır: İnsanın adı çıkaca
ğına canı çıksın, derler. 
Doktorların adı zengin diye çık • 

rnış .. 

* 
Avlanmak 
mevsimi geçti 

Av mevsimi yasak olduğu için vi
layetlerde avlanmayı menetmişler .. 
Av lan an avcılar da ceza görecekler-

ı r11is. Avcının av mevsimin; bilmesi la- yaretinden Sonraya 
zım .. Fakat, ~inek avlıyanlar hakkın- kalacak bir genıigi batırdı 

Almon gazctecisı, İngilterede nas • 

lda bır ka:.ar.a tesarıüf elnıcdik. ?•li- Donanmamızın iki gruba ayrıla -
ba, bu, bu~un yıl yapılabılen bı~ iş c•ğını, birisinin Karadeniz Sovyet 

!olacak .. ~Lre~et versın, sınek a\la- l!man!arını, diğer grupun da İtalya 
rr anın kım~c~ e zararı yok. ı-e Yugosla\•ya limanlarını ziyarete-

l * jdect:klcrini yazmıştık. 
Döner sahneyi Ağustos sonlarında başlıyacak olan 
bu kı• göreceğiz bu ziyaretlerin, eylulün başlarında 

Ş• hır Tiyatrosu, bu kış mevsimi 1 lımaBtmızı bir İngiliz filosunun zi
için bazı hazırlıklar görüyor. !Sahne yarct etmesi münasebetile eylulün 

'döner olacakmış?. Fakat, bu. döner 011 beşine bırakılması muhtemeldir. 
kebaba benZC'mez .. yani yüzünü don- Rusyaya gidecek Filoya Amiral 
dıirecek. Dunyada dönmiyen zaten Fahri, İtalyaya gidecek olana Amiral 

J ne kaldı ki. Fakat. işin tuhaf tarafı, Mt:hmet Ali riyaset edeceklerdir. 
'sahnenin döner olması makbul.. Çün- - - -- ----
kü. pıyeslcr daha kolaylıkla temsil 
edılei-ııliyor. Dekorlar daha güzel ha
zırlanıyor . 

Haydi bakal.m hayırlısı.. .. 
Kudüste 

(Birinci sahifeden devam) 
pHlenmış v~ gemi batmıştır. Varlan 
Avenesof ismindeki vapur tarafın -
dön kurtarılan gemi mürettebatı bu
gün getirilecektir. 

Çanakkalenin dışında olan Bozca
ada malumdur ki, bize aittır. 

Çanakkale. 16 (Hususi) - Asi 
Franko hükumetinin bayrağını ta
şıyan (C. 3) denizaltı gemisi. İspaıı-

1 ya hükumetine ait Ciudad de Gadiz 
adlı Lııanyol vapurunu iki torpil ve 
~"·di top atmak suretile dün saat 
ıo.:ıo da Bozcaada açıklarında batır
mıştır Batırılan vapurun 79 ki~iden 
mürekkep mürettebatı, o sırada ora
dan geçmekte olan Rus bandıralı 

Varlan Avenesof adlı gaz gemisi ta
rafınd.>n kurtarılmıştır. 

Batırıla " vapur, Odesadan ernk, 

l
bazı makıne aksamı ve bir kaç oto - vonnl - Sosyalıst propagandası yap -
mobil ile makine yağı ve saıre yıik- tıklarından dolayı hudut haricine çı
lemiş olup Valansiyaya gitmekte ıdi. k~rılm1'tı. Şimdı Almanlar da buna 
Vapur, Bozcaada fenerinin 15 ve Ba- karşı mukabelebılmisıl yaptılar. Al· 
ba burnunun 18 mil açığında ıkcn man.va hıikumeti de Taymis gazetc>J 
torpillenmiştir. Berliıı muhabirıni on beş gün zarfın· 
BU SABAH MÜRETTEBAT GFLDI da Aiman topraklarını terketmi)'e 

Batırılan İspanyol vapurnndaki dave~ etti. Bu hadısc üzerine ıki ta
rrürettebatı alan Rus bandıralı va- raf ınaıbuatı birıbırlerine ~iddetli 
pur bu sabah 10,30 da limanımıza gel- hı.icumlarda bulunmıya başladılar. 

rniştir. Gemi, usulcn sıhhi kvntrol IBu lıiirumlar son günlerde o kadar 
altına alınmışt;r. Kurtarılan ispan - · ileriye gitmiştir ki, iki memleket 
yollar gaz gemisinde bulunmal:ta - münnsebatının bundan zarar görnıe-
dırlar. si tındişesl uyanmıştır. 

ı Kendilerinin vaziyetleri hakkında Meselenin İngı!:ereden. üç Alman, 
henüz alakadar makamlarca bir karar Alnını:yadan da bır Ingılız gazetecl-

1 

. . sinin tcb'ıdi ile kalmıvacağı anla~
verılmemış olduğundan bu karara ka· 1 ç · k" Al ı • ·ıı· ti 1• ıyor. un u man nr, mı ıya er· 
dar kendıkri bu gemide kalacaklar- Pi ıasrıh etmeksizin, daha hir çok 
!dır. gne.t'cilrrin Almanyadan teiı'it eHollvutun 

san'atları 

Holı\-utta meğer ne çok san'at ve 
~a.n'atkar \'armış .. 

Tedhiş: Bomba, 
Kurşun ve endişe 

Kudüs, 16 (A.A) - Haltanıı so- ı 
r.unda şehirde huzursuzluk artmq
tır. Bombalar atılmış ve bir sanato
rium atılan kurşunlardan delik de
şik olmuştur. 

Cindeki harp 
dıl~c<klerini ~r·ylüyorlar .. Buna mu
kabıl. İngiliz matbuatı da İngiltercdc 
0turmokta olan bir çok Almanların 
son zamanbı·da faaliyetlerinin ~üp· 
h~li görülmc·kte olduğunu ve bun-Amenka Mes.i Nazırı, buraya 

'geld i ği zaman hayret içinde kalmış .. 

!Mesela gürültü yapan, çeşit çeşit eş
yanın, hayvanların seslerini taklit e
den insanlar varmış .. Bunlardan film 
çekmekte, istifade ediliyormuş .. 
Mesdi bir top sesi lfızım değil mi?. 
hemen top sesini taklit eden müte
hassıs san'atkar bu işi görüyormuş .. 
Bir ku~ sesi lazım mı? .. Kuş bulmı· 
ya ne hacet?. San'atkar adam, der
hal arzu edılen sesi çıkarıyormuş .. 

Gürültü yüzünden para kazanan, 
ekmek yiyen insanların da olduğu
nu hayretle karşılamıyor musunuz? .. 
Hakikaten şu dünya ne gariptir, kuru 
gürüıtii ile işlerini yoluna koyaT • 
lar, para kazanırlar .. 

Arap köyleri, biribirlerile işaretle 
muhabere etmektedirler. 

Tedhi§çiler tarafından çıkarılan 

hadiselerin artması, Yahudi mahfel
lfrinde endişe uyandırmıştır. 

Uzak Şarkta 
Kan gövdeyi 
Götürdü 

ç •n k • !ar hakkında ciddi tahkikat yapıl -
l mer ezı makta olduğunu yazıyorlar. ~ 

TT ı •• d İngilizlerin iddiasına göre, İngil • 
US Un e gaman tercden tcb'it edilen üç Alman gazc-

B • h h b • leci gizli bir cemiyet kurmuşlardır. 
iT ava ar 1 Bu cemiyet Berlinle daima muhabc· 

Changhai, 16 (A.A.) - Evvelki Nankin, 16 (A.A.) - Dün hükümet re etmekte ve İngilterede bulunan 
Almanları sıkı bir tarassut altında U f d giin Fransız imtiyaz mıntakasının merkezinin üzerihde şıddetli bir ha-na ay Q bombardımanı neticesınde yarala - va muharebesi omuştur. Muharebe bulundurarak Almanyadaki merkez-

(Birinci sahifeden devam) r•anlardan 200 kişi daha ölmiiştür. Bu bir buçuk saat sürmüştür. Sis dola- krine bunlar hı.kkında malümat ver· 
!anan Araplar, matbaayı taşlamışlar, rnretle ölenlerin miktarı 687 yi bul- yısile etrafı görmek için pek alçak • mektedir. İngiliz zabıtası, İngiltere· 
kapıyı tekmelemişler ve tehditlerde muştur. tan uçan Japon tayyareleri görünür de, vatandaşlarını tarassut altında 
bulunmuşlardır. Hatayda ve bilhas- Changhai, 16 (A.A.) - Nankin ve görünmez tehlike düdükleri çalmı- bulunduran beş yüz kadar Alman 
sa Antakyada müstemleke askerleri Changhai Çin garnizonlarının ku • ya başlamış, nakliyat durmuş, so _ mevcut olduğunu iddia ediyor .. 
idareyi ele aldığı için caddelerde mı.ndanı general Çang-Çi-Çuang, Çi- !kaklar boşalmış ve hava müdafaa Bundan anlaşıldığına göre her iki 
mahmuz şıkırtısından başka bir şey nin mevcudiyetinin şimdiki harbe botaryaarının topçuarı top başına ]taraf muhtelif vesilelerle gazeteci 
işitilmemektedir. bağlı olduğunu söylemiş ve 100,000 gtçmişlerdir . ve iş adamı gibi bir çok kimseleri 

Arap ckalliyetinin Üsbdül Ameli!- Çinlinin canlarını feda etmiye ha- Çin tayyareleri ilk defa olan'.: ha- hudut haricine çıkaracak, bundan 

Manevralara doğru 
kı.Ymi klübü sekreteri Süleyman Va- zır olduğunu da ilave etmiştir. riki bir hava muharebesine istirak iki memleket münasebatı Avrupanııı 
J-.ap, dün Aııtakyada çarşı ortasında: Changhai, 16 (A.A.) - Central etmişler ve muvaffakiyet go;ter _ •zararına olarak müteessir olacaktır. 

•-Hiç bir kuvvet bizi durdııra - News Ajansının bildirdiğine göre Pu-ırnişlerdir. Avrupanın sükuna muhtaç olduğu, 
n:ıyacaktır. İcabcdcrse hükümele bi- tııng'da Uanghu sahiline yerleştiri- Muhar<·bcdcn sonra Reııler Ajan- bilhassa ingiltere - İtalya anlaşma -
le vaz'ıyet edeceğiz!• len Çin J,&taryaları dün ateşlerini sının muhabirlcrindEn biri etrafı do- sından sonra ufuktaki bulutların za

Diye bağırmış. Arapların ve müs- Lnzim etmişlerdir. Bugün Japoiı ge- 'laşmış ve tayyare meydanına bir Ja- IH oldu~u bir sırada bt'. ı.ıadise nah~= 
ttmlekecilcrin hakıki maksatlarını nıilerini bombardıman ctmiye baş- ıpon tayyarl'sinin düştüğünü gör _ bır tesır yapmakta.n halı ~alm~mak 

Generallerin hareketi 
r (Birinci sahifeden devam) Saat 10,5 ta Galata rıhtımında halk ortaya atmıştır. l.yacakları zannedılmektedır. müştür. İ~inde bulunan 5 kişi va•1 • 

1 
tadır. Bu .mcs~Jenı~ har~ı dogura -

l'Cvralarda bulunacak olan ve Mec • ve şdırimizdei<i İran kolonisi yer B.r Jopı:ın tayyare gemisi Chang - rr.ış ve c~setleri tanınmıyacak bir cağını ıddıa etmek ıstemıyorlar. F.1: 
listeki a~kcri azalardan seçilmiş bu- tutmuştu. V.Ugoslavgada l·~i'da bulunan .20 (,!eniz tayy.arr,sinl ihale gelmişti. . kat Anup.lnın hu iki biiyiik r;< 1 tı 
li.!nan 11 kişilik heyet de bu trenle Saat 10,3:i te Aksu vapuru rıhtıma ~ı 1 l Jı "d • l ı ',.,,a,k1.şvlıı}r'.C ttrrı<·k uzere Vusunı: a g( 1 - ......... P ... O ... L ... 

1
.
5 
.... T .. E .... : ........................... 'arasındaki bu gcrginlık m11 ·ı- • c· 

Tıakyaya gitmiştir. Bunlar ara • y:.naştı, kıymetli m'safirlerimiz üni- selderin hallini bir daha · ' ' 
ı:ıııda Korgeneral Pertev ile Ali Fuat, Jiormalarile merdiven başında gö - an l a ISe er Bıı Çın mrrrbaıı;dan bildırildığine PAZAR HIRSIZI miş olacaktır. 
r~smi üniformalarını taşımakta idi· ründüler ve alkışlar arasında başta (Birinci •ahifeden devam) giirP Çin kıt'aları yavı.şça ilerliyc - Karagümrükte oturan sabıkalı Fik- Ahmc::-• Reuf 
Jer. Y.urm<ıy Başkanı, onu takiben yave- .Bazı haberlere göre muhalefet rtk Japon deniz klübünü almışlar - d - ·ı · · 

1 
d b 

ret im talı günü o masın an ılis-

1
. 1 

Manevraya iştirak edecek general- ri, bir motör ve teknik sübayı bir de unsurları ve hassaten sol cenah un- dır. Japonlar, şıddctle mukavemet KÜÇÜK HABERLER 
S kb " ti!Jde herkesin mesireye gidl"cegini lcrden Orgeneral Ali ait A aş•;o- hava sübayından mürekkep heyet surları, dün Varn~vanın hatırasını <lmişlN" ve bu müsademede 200 kişi ı:;.--------·------' 

h 1 O 1 ı hesaplıyarak hırsızlıkla kıömctini a- ,. ğan, Fa rettin A tay, rgenera z- k.lraya çıktı. Kendilerini karşılamak tebcil için vapılan ;'.ivinden sonra bir kayb~tmişlerdır 
' ' rnmıya çıknıı ; Aksarayda İnkıliıp zcttin, Korgenerallerden Muzaffer üzue mevki alan bir piyade bölü- !miting akdetmek tasav\'urunda bu. Diğer cıhetıen Japonlar, son çar • içer de 

Ergüder, Naci ve Tümgeneral Mü • ğile mihmandarları General Vey • lunuyorlardı Filvaki, dıni iiyınden pışrrıaların hndıleri için muvaffa • 
nir, Nusret ve Amiral Şükrü Okan s~ı. İstanbul Komutanı General Ce- sonra. mahalli muhalefet rüesasının ]dyctli neticeJr.r verdiğini iddia et • 
{la ayni trenle manevra sahasına ha- nıil Cahit Demiı:tay ve Merkez Ko- idaresinde bulunan nümayişçıler, rr.Ekledirler. 
re-ket etmişlerdir. mutanı General Ihsan ile Binbaşı Ya- hndisine taarruz etmek kasdile 

Manevra sahasında kıtaat, hiı!en şarın ellerini sıktıktan sonra mera • meb'us Badjak'ın ikametgahına doğ
ilk hareketlerinin azimet noktalarını s!m kıt'asını teftişe başladılar. İran ru yola koyulmuşlardır. Bu yürü • 
almak ve mevzii keşifler yapmakla ve İstıklal marşları çalındı. Heyet 
meşguldürler. Kırmm ve mavi ta- reisi lürkçc olarak merasim bölü • 
r~f arasındaki ilk temas yarın ola • ğüne: 

c;,k, ve kat'! neticeyi alacak olan e- _ Merhaba asker! 
sas hareket 13-19 gecesi ba,lıyacak- Dedi ve askerlerimiz .Sağ ol'• ce-
tır. vabilc mukabele ettiler. 

Her iki cephede hava faaliyeti de 
y~rın saat 16 dan itibaren ba,lıya -
c:,ktn·. Tayyarelcrir. uçuş vaziyetıni 
kontrol etmek üzere bir hakem 1.lo
Mı teşkı! edılm ·tir. 
Ayrıca her iki taraftaki tayyare 
c'efi bataryaları ancak yarın sabah 
me\'Zilerini alacaklardır. Bu arada 
Eayan Sabiha Gökçenin kırmızı ta
rafa mensup bir tayyare filosunda 
vazife alacağı söylenmektedir. 

Büyük Önderimiz Atatürkün de 
nıanevraları yakından takip etmek 
üzere Trakyayı teşrif edecekleri ha

• lisafirlerimize mihmandarlık e
den General Veysel ile dost Kurmay 

b:ışkanı, halkın co~kun alkışları ara
<:nda, İran Konsolosluğunun hazırla
c'ığı otomobile, maiyeti erkanı da di
ğer otomobillere binerek, istirahat-
krin0 tahsis edilen Perapalas otelı
ne gittiler. 

Heyet iki gün burada kalacak ve 

gelecek Rumen \'e Yugoslav heyetle
ıile birlikte, deniz tarikile mane,,-a 
sahasına hareket edect:klerdir. 

;ı.üşe mukavemet etmek istiyetı jan
darmalara baston, bıçak ve taşla hü· 
cum edılmiştir. İki jandarma ile bir 

zabit yaralanmı}tır. Bunun üzerine 
jandarmalar ateş açmıya mecbur ol
muştur. Nümayişçilerden iki ki~i öl
müş ve 10 kişi yaralanmıştır. 

Nihayet halk dağılmış, sükun ve 
intizam iade edilmiştir. 
Diğer bazı yerlerde de muhalefet 

uusurları mitingler akdine ve nü -

mayiıler icrasına teşebbüs etmişler

ı:e de hiç bir muvaffakiyet elde ede
memişlerdir.• 

Ankara-Istanbul 

Dün Flor yada 
--······--

Sabiha Gökçenin 
hünerli uçuşları 

Kadın tayyarecimiz Sabiha Gök
cen dıin F!oryada akrob>Si uçuşlar 
~ a~mı~. çok alçaklara kadar inmiş, 
halk tarafından alkışlanmıştır. 

Bu uçuşlar bittikten sonra büyük 
Önder Atatürk, Maatif Vekili Saffet 
Arıkan ve Sabiha Gökçenle birlikte 
Floryadaki gazinoya gitmişler, halk 
arasında oturmuşlardır. 

Alsancak Jimanı 
İzmirde A!sancakta yeni bir liman 

kurulacak ve burada baştan başa 

rıhtım yapıleı.cak, liman en asri ve· 
saitle teçhiz edilecektir. 

opartmanının kapıcısı Mchmedin o
dasına uğrayan Fıkret, buradan bir 
yorgan, bir b2ttaniye, bir takım da 
eibise çalmıştır. 

Eşyaları Tahtakalcde satarken 
~iiphe üzerine tutulan Fikret, hır -
s;zlığını itiraf etmiş, hakkında tah
kikata başlanmıştır. 

DÜN GECE DE BiR TRAMVAY 
OTOBÜS ÇARPIŞTI 

Dün gece saat 21 de Salkımsöğıit 
\ irajında tekrar bır tramvay - oto
mobil müsademesi olmuştur. 

Şoför Rızanın idaresindeki 2511 
r.umaralı taksi otomobili vırajı dön
aüğü sırada yukarıdan gelmekte olan 

* Dün akşam Beyazıtta Sağana
ğa mahallesinde bir ahşap konak tu· 
tı.?.~muş. itfaiye tarafından derhal 
~öndürülmüşlür. 

* Eskişehirde İstasyon önünde bü
) ük bir meydanlık yapılmaktadır. 

* Erzincanda ilk defa olarak bir 

matbaa tesis edilmiş ve dün açılmış
tır. 

* Denizyolları İdaresinin Narlı 
\'apurunda Numan, Şişhane yoku • 
~undan inerken meçhul bir otonıo· 
Lil tarafından çiğnenmiştir. 

* Bu yıl hazirandanberi Balkan-
!ardan sekiz bin göçmen getirilmiş 
ve yerleştirilmiştir. 

~23 numaralı tramvay arabasıle kar- *Noksan \'e bozuk olduğu için bir 
şılaşmış, aradaki mesafe, mü<ade - .. d 

450 
k k - d dil · 

meden ka~ılmıyacak kadar az ve ma- gun e e me m•.ısa ere e mı;· 

I
tır. 

r.tvra için de zaman bulunmadığın-
dan otomobil, üstıine gelen tramvay- * Kızılcahamama gelirken bir 
b çarpışmıştır. l'cmyon devrilmi~. iki çocuk ölmüş 

ve dört kişi ağır yaralanmıştır. 
Tramvay ile otomobilin ani olarak 

yaptıkları fıenlcr, sür'atlerini nisbe- * İzmir Fuarında Türkiyedeki 

l eri kuvvetlenmektedir. 
Korgeneral Salih, dün Trakyadtki 

gazetecileri kabul ederek dk!ırı u
ınul"iycnin büyük bir chemm·yet 
"'rdiği harekatı yakından takip ede
l,ilmek için gazete mümessillerine 
kolaylık gii terileceğini, kendılerini 

tenvir için refakatlerine zabitler ve 

Aksu vapurunda bulunanlar ara -
sında Birinci genel Espekter Abi -

ct;n Özmrn de şehrimize gelmiştir. 

Yolu bir buçuk saatte 
katediliyor. .. 

Ankara ile İstanbul arasında işli -
yen yolcu tayyareleri şimdiye kadar 
altı yüz sefer yapmışlar, 7500 kilo 

gazete, 1375 kilo da bagaj eşyası ta
şımışlardır. Ankara - İstanbul yolu 

ten halilletıığinden müsademe faz

Ha va yoJları tayyareleri to şiddetlı olmamış, yalnız otomobi. 

turizm işlerini göstermek üzerP. Tu
ring klüp de bir köşe yapacaktır. 

* Yalovada beş sene zarfında bü
tün modern tesisat bitirilecek. oyuıı 
bahçeleri, villliılar yapılacaktır. 

rıleceğini söylemiştir. 

Maliye Vekili, Avrupada tedavide 
clduğu, lktısat Vekili İzmir Fuarını 
a~acağı ve Sıhhat Vekili de Anka
rada bulunacağı cihetle manevra -
larda hazır bulunamıyacaklardır. Bu 
iiç vekilimizden gayri bütün vekil -
]erimiz manevra sahasına gidecek • 
ler, harekatı takip edeceklerdir. 

Iran heyeti 
Bu sabah geldi 

Trakyadaki büyük manevralara iş
tirak edecek olan dost ve komşu İra
nın askeri heyeti bugün Aksu vapu
rile şehrimize gelmiştir, 

Gelen hf"yct ~u >'vattan mürek -
keptir: 

General Kuli Kerim (Başkan). Ah
ır.et R fat (Albay), Bani (Süvari bin

tsm bir buçuk saatte katedilmekte 
nlııp tayyarelerin sefere başladığı 

H•v.yolları idaresinin Londraya lın ön kısmı harap olmuş, tram•ıayın 
sipariş €ttiği tayyarelerden ikis1 dün da saç levhaları eğrilmiştir. 
Lar.drada., hareket emıştir Diğer i- Kazadan şoför ve vatman hiç bir 

:k:; de 31 Ağustosta gelecektir. arıza görmeden kurtulmuşlardLr. 

Yeni bet liralıklar 
ALTIN DİYE SÜRERKEN brşı). A'la (Tayyare vlizbaşısı). Vefa 

(Topçu Teğmen), Nizam (Piyad~ 
• ) 932 yılındanberi 8699 lira var:dat te-

teı;men . , d ·ı · t' Yer.i p&ralarımızdan beş liralıkla
rııı basılmasına gelecek hafla Lon
drada başl&nacaktır. Bu paralar gel-

Altın suyuna batırdığı bir yarım li
ralığı, altın Jiye Galata Millet ha-

UtıllUUlllllllllll111111UlllHılitllllllUllllllUlllllllllllllMUlllHIHlltll 

lstanbulun yanqınları 
Yapılan bir istatistiğe göre 1923 yı

lında 72, 1924 tc 385, 1925 te 192, 1926 
da 432, 1927 de 374, 1928 de 385, 1929 

da 495, 1930 da 466, 1931 de 454. 1932 
de 530, 1933 te 423, 1934 te 478 ve 
1935 te 554 )angın olmuştur. 

Profesör Afet 
Profesör Bayan Afet ~chrimizden 

C:ün tayyare ı'c Ankaraya gitmi~tir. 
Dayan Afet, tarihi tetkiklerde bulun
mak üzere Ankaradan Yozgada geçe
cektir. 

rr.ın e ı mış ır. 

Hususi tayyare servisi ihdas edil
miş olup posta tayyaresini kaçıran
lardan saatine seksen lira alınarak 
h:ısusl tayyare tahrik edilmektedir. 

Lokomotif fabrikası 

dikten sonra eski ve yeni beş lira • 
lıklar bir arada tedavül edecek, fa-

Yeni bir lokomotof fabrikası ku -
rulmak üzere İngiliz fabrikaları a
C:ına hareket eden Mister Vayt ıle 

Nafıa Vcka'di arasıı:da bugün An
hrada müzakereye başl2"mıştır. E- tır 
sas itibarile I; anlaşma temin ('dılir

kat eski paralar Merkez Bankasına 

geldıkçe alıkonularak yuine yenisi 
piyasaya sürülecektir. acş liralıklar
dan sonra da dığer paralarımız ba
sılacaktır. Yeni paarlarımız da be<. 
10, 50, 100, 500 ve bin liralık olacak-

* Yugosla\'ya~·a gckn Dük dö 
Kent. ve Duşes, Avusturyadan ge -

!çerken Vindsor Dükile görüsmüş -
Jıerdir. 

~.;ı diğer hususların müzakeresi ıçin 

Londradan ayrı bir heyet de ~ele • 
« ktir. 

nında oturan Salime beş liraya sa -
lan Kemal ismindeki dolandırıcı ya
kalanarak Müddeiumumiliğe veril-

miştır 

1 BAY AZlTTA BİR MÜSADEME 
Bu sabah saat yedıde Beyazıt mey

d~nında polıs noktası civarında duran 
1285 nu'11arnlı taksi otomobiline ay-
ı i yc--dtkl otobüs durak mahalline 
gdmektc olan 3351 numaralı Maçka-
Be~· azıt oıobu ti çaı pmış. m<lsademe 
~ok lıdfıf olnıuştur. Gerek otobüste 
ve gerekse otGı'1obilde mühim bir ha-
.:-Jr yoktur, insanca bir kaza da ol .. 
1rıaın151ır. 

* Karagümrüklü ve eski tulum • 
böcı ağalarından Hüseyin, evvelki ge
ce Şehzadcbaşında fesle bir sincma
) a gitmi~. polisçe yakalanarak Adli
yrye verilmiştir. 

• * llamidiye mektep gemimiz Mrr• 
sine gitmi~tir. * Ziraat Vekili Şakir Kesebir dun 
şehrimize gelmiştir. 

Dısarda 

lanmııtır. 

* Beynelmılel Königsberg Doğıl 
ı:anayırındaki Türk pa\•yonu dün me· 
rasimle açılmıştır. 

* Berlin şehrinin 1600 üncü yıl • 
dönümü dün büyük törenle kutları•' 
mıştır. 
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1
- Hafk Filozofu-ı 

djyor ki : 

urlara fazla 
u llnmıyacak 

kurtaranlar konuyor 
adedinin güzde 40 ı 

simit bulunacak 

"Ma1baızcıUğı icat etmekle mwıar

rir elenilen. biT sınıf yarotan. Güt~ıı
berg, .icadının bir gün bu Stnıfı ıııa1ı
vctmek tehlikesini arzcdcccğini dü· 
p~i, acaba bu işi yaptZT mıydı? 

Gıi.tcnberg, tııuharririn eserini d.a
İtll az emekle, daha çok taminı ede - , 
bilmek için çalışmıştı. Fakat lıiç bir 
zamaıt b~t m:ııhaniriik yapmayı, 

eser sah~lerini :sultası alhnı:ı almayı 
dupr.memişti. · 

HutbuJd bugün matbaacılık, fük -
meti iradına tamamen zıt bir hale 
düpni.iftiir. 

Her hangi binri. ıtabilik !lapmtıJ~, 
gtl<.-ete rıkamıak utedi mi. derhnl 

,, ___ .. rk -------------------------.-.-Adalar v e sayf:ye heykeltraşlığının 
b 1 

yer leri • • 
mazısı yarım asra u uyor .:V'Iül. ndiycn susuzluktan babset~ 

tiğım1zı haldı kar ılı)orsunuz, de -
ğil mi?. Bır dostumuzla, dün konuşu 

Akademide 
açılması 

büyük bir serj!'i 
için hazırlıklar 

Yann öğleden sonra saat dörtte Ak .-demide büyük biı sergi :eçılacaktlr. 
Sergide ressam Namü Ziyanın b iHün san'at hayatı esnasında ) ap

L-ıış olduğu eserlerden 300 tmıesi teşhir edilec~ gibi ayni umanda Türk 
!ezy.ini san'aUerin tanınmış üst&dlanndan Ahm_t Ki.nı.l. İsmail H kk\, 
lfrcme1tin ve Bahanın keza meslek h atlan esruı.smdaki bütün eserleri 
teşhir cdılccektir. 

)Ordtık. Bize şunları süyledi. 

- Adalar, İstanbulun mutena sa.y
fı~ c ~erlerinden buidır. Fakat, bura
da en muhim ek il:, sudur. Su bulun
mıynn ~nn m"'d ni bir ~ehır .oldu

ğunu n ıl knbul eder ıniz". B"r d" 
buranın bir sayfi)e ~eri od ıın•.ı 

dü ünuz. Adalardaki '('\ eri h n 

l-

Cll 

·sbetinde 
('\' bi j mütecav.irede işlıyen ,;a- denızc ııslıyen gemilere razıa yolcu makim, b5ğıt. boya, kli,.~ teminmc 
fürl rda ıst ap hadlerının yirzde alındığı h""'kkında bazı ş-Jcayetler de çalıpyoT. y-:izbinlertt lirn m1Je:me1:

ırl:ı n helınde can ikurtaran sı - ctmuştur. Se"'ôhilt mütcc•n'lre vapur- ten ~J:inmİ!JOT. Fıakot biT ôn olsun, 

b ıh .. .,r gu-nleri N"lk ka- bu m:ısroflan11, sennayelcrin, :vası ~ 

Bu serginin ~n mühim kısmını he)kcltraş kısmı teskil cdccektir. Ya
rJm asırlık bir mazisi olan Türk heykeltraşlığına bu serg"de büyuk bir 
clıemm'i •et verilmistir. Butun Türle heykcltraşlan bu ~g·~e stirak <?t
miş bulunmaktadırlar. Türk beykcltraşisi ilk defa yrunız heykeld{!Il mü
~kep bir sergi açmış bulunması itibarile bu kısmın ~Tıca bir ehonmi'llıtkri b undunılat:aklır. lan da ı ssa pa.... '°~ 

k tab,ıhk olmaktadtr Baz.ı }OkUlar bu ıalann muharrir denilen biT mohlü-
Ancak büyük IC mtlerde can ur- kun kafasımüm g çenleri. 'her Jıan-

yeti vardır. Bunlar:dan b:ıı::ka Al..-ndemınin :fili şubesi muallimi 'lıthat ikamcrt 1ih aTd:l, bu 
ÖT.ar on senedenberi yapmış olduğa e;eı-Jenni toplayarak bu sergıvc isti- gün, ıd 

taran simitleri daha fazla olacak ,,.c yüzden korku geçı.rmcktCC:.ırlcr. gi biT fuidısenin omm muhayyile.si 

bu · ·11 - e u-... l .. ri kapalı Bun.:ıan sonra, bılhassa buyuk ve ka· :-alc etmiş bulunuyaT. Yine ayni sergide Guzin Fahiıruın da muhtelır de
,,·rıere ait .eserlerden :toplamıs olduğu Kar~ resımlcnni cTurihte Ka- tem" sıını pm ycrm >&. '-' ı.a «ldeseiindeıı goruni41eri i nep-et -

sabih edevat da kullamlabılecektir. lab hk ıiskclelenie memurlar. fazla mel: icin yaptığını, kot d:uğumı ha: r-
Bum\c:n @nra da,, gemilere \"ese- yolcu alınmamasına dıkkat edecek - ladığnu diifıınmüyor. 

vahili mü :-cavire vapurlarına Had- lerdı"r. . lıfuT.anu ıyı. orta, fena olabilir. 
dinden f azlc:ı. 'C':Oku nlmmaması işme 

ra~CİZ• unvanı a1tmda toplamıştır. 
ınnııtı ı ıınıntt""tnnıı111111111ımıın11ınnıı ttuınınnttmnıııı•••-11t1W1•w----..,--,._, 1,..ır __ .. ,_..,,q.,1 • .,, , __ 

Begoğlunda 
Yeni telef on 
Alınamıyor 

1 Bir resim 
Müzesi 
Açılıyor 

• Lımanda. her hangi bır kazanın 1cml ki de öyledu-. Lalin tekzip c-
dahn z~de ehcmmıyet venleoek - önunc geçmek iicın ıazım gelen dığer dilme"r'Len çekinmiyeuk iddıa edebi- • ler o1trnıMan 

r.cla:rda ins3nL:.nn r. tı, 

mlzliği çın. Ailem o unun lir. tedbirler de alınmaktadır. lirim t.;. ırnıhanir~ bug1'11. 1ıa1:iki 
Son zamanlarda, Kar:::a~d:;cn~i~z~l:::!;~~A~k;,· !:;;;=~~=~~:..~-------ılaymetinı pek r..ıidiT olarak göstere • 

Muayenehanesiz / Muayenesiz 
Doktorlar da Motörler 
Var işliyor mu? 

___. .... 
Bunl•r verg i ye tabi 

değiller 
Et.ôba Odası ~n sene olduğu 

gibi, bu sene de hariçte icrayı san'at 
eden doktorların maktu kazanç 'ıer
gileri için sınıflara taksimi işile meş
gul olnnık 896 doktorun sınıflannı 
tL. sbit dmiş ve mensup oldukl~n :ma· 
tıyc kazanç tahsıl şubesine bıldır -

miştir. 

Doktorlar, e\•,·elce tayin edildiği 
Gibi üç sınıfn taksim ednmektc ve 
bun:ı göre vergi vermektedirler. Ay
nc.'.1 muayenehanesi olmıy.an \'e ha
rıçtc hasta kabul .etmiyen doktorlar 
bir \•crı(ve tabı oimaınakl.adırfar. 
Şchr"mizd ki bir klSUll dokta.rlar, 
mua) en hane açmamaktadır. 

Limana gelen vapurlartn 
faa1iyeti 

Bütun hmnnlarn gelen yerli ve cc
nc'bi '\'1lpurların her ay sonunda ay-

lık yükleme ve boşaltma faaliyetini 

bu tun tdcrruatile gösteren birer cet
Hl yapılıp tktısat Vekaletine gön -
C:crılmesi tamim edilmiştir. 

Bu ı, ehemmi yetle 
tetkık e diliyo r 

Muayene ve :reıs şahadetnamesi ol
mtY n rnotörlcrın \•cyahut muayene 

l~~hadetnamesirtln müddeti bıtmış o

lan bffwnurn -:ııapur '\'C motörlerin 
liınan ı:e miirun):C ~kının lkat•ıy
ycn tanzim edılmcınesı ve ~Takı ol-

duğu halde ~ olou alına.sına miisa -
ooc edılmiyen ıınotö'r ve "•apurlann 
yolc'.l almalarına k"'Dl'iyycn mahal bı
~:ıkılmaması alakadarlara son defa 
clarak bıldirılmiştır. 

Dişçilere yardım 
yaptlacak 

T-lrk Dış Tabıplerı Cemi,yeii tara

!ıı.dan teşkil edılen yardım Sa.mi ,ğı 

azns1m çoğaltmak suretıle serıruı 

yesini .mttınmy.a 1-arar \' erm şur. 

Yeni bir oto bUI' servisi 
Yılfü:z • Beşıktas - Maç'k'a - HaT -

biye nraSlndn otobüs işletılmcsmc 
Belediyece ızın verılmiştir. 

Halkevi binasının in· 
şaatına E~şlanıyor 

23 N isanda bina bitmiş olacak 
ve küşat resmi yapılaca~ 

k , · , n icin istimlak mu-

E 
.... Halkcvinin yanına yapılaca )<?Dl pavso ~ . cd"l 

biltyor, muhitinin tesirinden gayri 
tesir'u oltııufa b:ıldığı için. eserini 
daime eksik ueya :tahrif edılmiş e· 
!.ilde oerebiliyor. Maalesef bu te.sir, 
ekseriyetle. muharririn fıJ:ri, nılıi 

~ymnden aşağı seviyede mUT • 

ltrr umafından yapılma.kt.lıdır. 

Dil;kat ederseniz. mtı"Cllfja"k ot Uf 

tıibi ıı.>e gır:zetelerin daima muhanire 
bymet ıcuenler olduğun• gôrünii
.,.üz. SernıayedaT. müdür salQhiyet -
krini muharrfr scçmekU bUa. • 
mal: la iktifa edenler fakat .so :ra 
ona i!imadun ve kalem serbe.sıliğini 
bıml~nlar her :zoma ı için m11.raffak 
olmuşlanbr. 

Ecjı 1" bugiiıı bizde, 1citap t:e ga:etc 
'satışları düsilk ise, sebebini muhaJ:
ka'l.: yıı1.tmda royledil..'"lerimde mu -
mak lônmdtr. 

l\r..nl f:w:ı gorüşhi, luıris en aye
darlar ıarafmdan maJ( eciltğin rui
istimali i~isadi buJırnnt do- Td !fStl, 

ddeye ehemmiyet t rip T h•c 'lh -

mal OC,e ler yurind n de A 1::am co.d-
desırdc antr b 1 ro t t:or. 

Fikret Adn 

Yeni bir köy 
mektebi 

Ev\ elcıe ) apılma1an 1' r.arJaı::t:n

lan n u'htclıf kozaların muhtelJf yer-

lc:nndt. kı koy okullarmdan ga)n Ça

tak ının "Iepccık koümdc de b r köy 
rnrktebi ınşasına ha 1 nmı;;tır. 

Paray a vaz'ıyet 
edemiyecek ler 

Belediyeler rcı:s mu.avlnlenle da
imi encümen nnblnrıın \'e muha -
sebccilerınin hıç bir V(.>Çhıl .. bel~i
ycye ~ıt paralara \":ıziulycd olamı.ra
raklon knrarlnştıı ılmı~. kevfı)I et 
Ankıradan bütün :ınUıyellcre tamım 

ediimı~ir. 

zı y~ni himmetler sa fetm k ı · 
dır. B-tün dünyada, y?lnız t ~ -BUyUk blr merkez ylicuda 'Tiir'k Resim ure ·ne lkonaca~ c- lütfü ile iktifa clilaı tek bir k -

getirilecek serler :toplammya ba lamş, Aın ra- mamıştır. Ad lmın su mcs le."i rıe 
Tadan 'ki 1: o• ~ L-...:1 • mam .., - Her hn'lde bu, ad. .. •. 

BcyoğllA yakasında yeni tdclon a- 1 vngeın :a 110, n:ı:;.;(J.uemıye 
gelmi~r. Müze !ittihaz edilecek ıolan lkfın b·r tıe.' ~m sa ~r~k.. R r ~ -

bonesı kaydetmıyc jmlWn .kalmamıi-
Dolmabahçc sarayı Vcliahd daire - y1n bir l-.'"01nyı 'bulum or. O ha1de f\. 

br. '.!'clefon ıdaresı bir çcik :yeni mü- sindc in~aat ve 'tamirat il rlcm kte· d laım susuzluğu dn p ._- · r· i -

racaJUerı ~cdd~tmi;-e mecbur kal - dir. 21 Eylülde resmi küşadı y-pı1o- 1cbmr. 
clığı gıbı, yeniden evine telefon al - cnk o1an bu müze içirı rcssnm Lco - İn :ın1nr da gittikc"', d h 
r.:.ak istiy<:n bt.r çok .kimseler de epey- po1d Lcvi~·e Eyllılde istanbulöa bu- bir ~ckildc •a amıya a1ı ,yorl .... 
ce mu. ·ulat çekme ·tedırler. Bütün lunmnsı için emir ~ılm" lir. Levi ge- tfı hır :ih•ivnç dU\ ıvorla.... H 1 
bun.ara sebep. abonı?leri b:ı.ğlıyacak lır gelmez Müz nin tanzimine b.aş.la- börle .iken, Ad,,l.ar. bir ,gı.in p ı ~ 

1 1k lm ı d B 
·u n::ıcald.ır. Resim Müze.si, Türk Sc "'at ,,_. I _, ,_ .. .. ..:ı--

Sö.r.lra a anıış oması tr. u' - _ _ • . . ıı..,, • '" su Uu ~ •uzun"ı-::ıu. 

Ş _,.d . ı1 "- ,_, :r t rıhımn eanh bu· sergısı ba1ınde o- ı-ıırı. ..... t d · · b barla ı::uı e ~e.nıı ~ap uca .. U::JC on • ~-ov;:.. n u ı ~ 
. · . _ laC3k ,.e cok alaka uynndır.acaktır. . 

santralının b1r an ev,·el yapılması açın _ Aiajarm bugil:nkü 
em;r ı;enlm1 >tir. Bu santral yapılın· G - ı - b-t om vnn ~ ·run. i ı~ -

•• •• w emı erın m uavene 1 ,r -L-'11 1 ~ •" lfı 
ca bulun Bcyoglu telefonları bura - ~ .. u aena millluı en 

ya bnğlar.~ca1k, yeniden nı'! kadlr 

münc~at \'Uku'bu1 a, hepsi 1rn'bul e-

Tuncelinde 
imar hareketi ço k 
sür~ ti ilerliyor 

müddetleri 
Gc:ınilcrin mu:ıycnc müddetlerine 

oit zitim 1arilılerınin biHnmesi için 
mürıJr tczkcre1 r nin Deniz ticaret 
Müdi.ırliığundc kalacak suretlerine 
s.dl. rnua)cne ve mesaha şah'ldet -
namelcrinın tarih ve numaralarının 
konulması kar rl tırılm1ştır. 

Süngerkullanll 
mecburi 

\erinde:n ne 1f rkı ıı,•aT" 

için c nımlZa ccf cd r 'k. l 
lerde oturmıya n: cbur o h?T'' 

a 
t1t•anıattıuuu•tt1111ıııu111•~•• 

BİR N ~A".NLA!lll!A 

~c kendi · · se 

,_ 

n 

't '\·erıi1mektedir Tuncelinin 
ı tarafıma bir örumce:k ağı gıbi şo-

r ptl ca hr. Hk şose Hozana 
\(' Plorn gidecektır. Bundan başka 
El"zızle Tuncelının muvasalilsını te
n.ın cdcock ol n biiJ uk ve lbetonnr

~ bır köprünün inşa ına başlanıl
mıstır. Bu köprü 140 metre uzun -

t gunda. 100 m tre açıklıgınd:ı ola
rak tek gözludur. Koprnniın temel 
.. ttlı ında btıyuk mnrasım ynpılmı~
hr 

B ""ilca deniz sC'rvetlerımizden biri 
olan Süngercıligımizın inkişafı için 
deniz ve ilinde butün vapur ve ge
mil~rimizin temiz1fk ıslerinde bdıc -
mehal süngc>r kullanılması \e bez ve 
buna bcınzer ş ~ lerle tElll·zlik ya -
pılmnması mecburi kılınmıştır. 

ı-,ok güzide rev.at hururunda ~ k 
~imi bir b va i"" de sabma ik d rr 
rflenmeık uıı tile parlak bir k 
1."Utlul:ınmırur. Yeni ~<;:ınlıl 
yatlormd uzun baharlar '\"e s 

Bahk avtanmıyacak yer 
Lil:l n içinde bahk vcı ığına mani 

engelli yerler tesbıt edilmi tir. Bu 
gibi ~ erlenn bır krokisi ynpı!mnktn
dır. Buralarda b::ılık avlanamıyacağı 
balıkçılar~ bildirilecektır. 

lt=r 1.erru.-nni eder.iz. 

r 
Bir;mizin derdi 

Hepimizi der ~ 
Bazı s igaralardan 
Şikayet ediliyor 

mm~ başl"nnuştır Bu ıınuamele Eylıil ort&larında ıkroal ı e--:~..ı- e . "ti ı:k oİWlan binalar yı.ktmlmı~·a başlanacaktır. Pav-
c UU\.ldn sonra ıs m a . • ··nü.müzdeki 2;; nisanda res- Doktorlar için bir 
yonun inş sına tcşrinievvelde başlanacak \C O albüm 

Bundan brı ,k Tuncclınin muhtelif 
\f:.tl nne askeri eJe:r. hukümet d a
ııdnrı, ve m ktcp bınnları, mem ur 
C'\'J"r ı l apıl acnktır. 

Bu ıt yapılacak bi.ıtun bu temdin 
H ~mar ı 1 n •.ın üç mıi on lıra har-

195 meseleyt göt-iitmu,ıer 
Etil ba Odası İdare hey~ti son 11!h 

ay :zarfında 1195 rnc. eleyi muzakerc 
ederek karar ahına .almışt ır. 

Okuyucularımızdan bır il;i mek
tup aldık.. Son z'1manlarda on l: r
lik sigaralann -rergisile b" l 1;te 
on bir lbuçu1c kuruşluk- bozuldu -
ğund.an stkti.!,'et roıyOTW. 0 
cula.nn fi}.~ yeıte birle.ft · 

mi küşndı ynpılnea:.tır. . . d h türlü toplantı, Etıbba Odası, azası için bir album c .. nac ktır * Ankara Baytar FııküHesi tale -
Y-eni bina, g t .asri bir şekilde else.ak, ıçın e er d ahnesi bt:si ıtetkıkat için Bandırma •a gd _ 

konferans, spor için salonlar bulunacakıtır. _Ayrıca ~j.~ ~~ moıu:::ktadır. h zırl::mJya baslamJŞ \'C bunun ıç.ın 'l aşçı Kn} rıhlcıd n bir grup, mışlen:hr. 
ve sinema makinesi olacaktır. Binanın yerı gayet .m~~aıt b.u. . • aııştla - de ::ıznc;mdan bir r fotoğraf ilt' kı~a 'fl.ncclınC' gıd rck ımar laalıyetine * K<m}anın ıçme susu t m;n edıl-

İnsaatın mutlaka, önümüzdeki 23 niswa yeti.ştiJillmesı ıç.ın ~ le!c- olarak bırC{' tercümeihal istemiştir. ı tır k etmekte ve )€1H bı aların taş rr.ıştrr. 
t'aktır. Teşrinıevvelde inşaata başlanacak, bütün k~c;. ha\'alaruı ın a Doktorlar, 1 e ım \ c tercümei hal- r tle ·apmak- * İzmit körfezinde balıkçtlığın ih-
ttne r.a.ğmeıı çalışılacaktır. . \erint göndenni t' 1baş1am1şhrdır. y&sına calışılmaktadır . 

• 
~~Ş:iınd::~ı~k:o:~:}:·e~iss::b:et:;ed:c:n~H~al~kev~i~b~ina::~~d~a~isi:i:m~ıa:·:k~c:d:il:ecc::;k~·t~ır~.!!!!!!!!!!!!~~~~::~~~~~~::~~~::~~::::~:::::::----~!!11111~~-!!!'.!'!!!!!!!~!'!""'"""!"""~~~~~~2!!'!..!!!!~~--s 

Edebi roman: 145 

Sende eveceksin! 
Etem izzet Beni:~ 

ETtesi gün Felaket ve teessürüne istir-alt edi-

~~ aha katlar ne ben uyudum, ne 
de Sah1ıi uyuttum. 1kide bir onu u-

yorum.. d 
D . d s·· - n kı...,.,, sabahı al' 
ıvor u. ozu .,.,.... 

etti~ ve .. e rken erlten Salibe: 
yandm;s·or: 

- Söyle, ne yapacağız?.. - Hayd i, kalk hastahaneye git.: 
· · nas!l D edim. Salih b ir saate. b ir benım 

·ih:ıt ~nMemin vaziyetim 
,. yüzüme btı'kıvor: 

öğreneccgiz~.. ~ tt orada k:-
Acaba 

0 
dn mı olecek?. - Karıcığım bu saa c 

mi bulmak mümkün? Daha ne ame-
DiVP üstüste garip garip bir sürü d h" bir şe)' ..;- ı liyat vapılmıştır, ne e ıç • 

sual soruyordum. O da bu saçma ı- Çalı~~a .saati bs~asın , ilk önce ora
ğlmın farkına ,,ardı ki, galiba: · u7ırar \€ sana ya gıder, sonra Jşımt: .o 

- Sen deli oldun .. · gelırim- b h k 
Demeve mecbur oldu. Çünkü, " Dıyordu Fakat, ben biıtün u a • 

da r rk~ı-. ·u ki, çok asabiyim ve 1ı für ... u tösdık etınekle beraber orua: 
lM dmh.o • tahammülüm yok. Ne - Zararı vok İş bisı.mamış da ol-
g .. r p kJ s lıhın aksileşme- sa, hiç o~sa bastun n ırıe !bald ol

. sükünla bem kar- duğunu öğı enırsın .. 
rd m. Hep bana: Dı~ or \ 'E.'. ilave edıyordllm : 

b k d 

1 

- Git , oğren ve .. ge1! daha sonra 
u a ar. 

ışe gidersin. 
ı olac:-k! .• 

Adamcağız bu ısrarım karşıStnda nun bır < so kmesım beklemeden. - ölecek mi acuba? .. 
dayanamadı: - Ne ' r? · Güldu: 

_ Be\"hude 1.elac;, fuzuli z:.ahmet?.. Ne haber "Cttrdın7 .. 
• it> - Hep bunu soruyorsun.. 

Dıyerck kalktı, gitti. Giderken '5ı- Ne o1du?. 

kl Slkıva tenbih ediyordum: Dıyeıck de'ı.'am etti: 
; :Oı)e ben Za\ atlıyı bır sual ynğ -

- Sakın daı"reve filan varayıp da - Onu hiç :kimsenin bilmesine im-
~ b" muru kar~ısında bın:ık\1m. 

gec kalma. Burtı\ a gelir, bana haber Satıh: kan )ok. Ne 1>0ylcsem ve_ ne öyle-
getırir, ondtın sonra daireye gider - seler nafıle. Bir hastanın ıyi olaca -

sin. 
- Yıne uzı l dunkü gıbi. Değış- ğını unneden. bat.ta kuvvetle :zan • 

ıniş bir ey yok'. den doktor bile hastasının öklüğün!i 
Dedi. Sordum: Buna da: 

- Pckt.. 
Dedı ''e .. gitti. 

görehilı or. Hatti haç ummadığımız 
- Bugün muh kkak ameliya t ya- ı,~ sapasağıam olduğunu göıdüğü -

pacalı:iar mı?· muz adamlan.n OiJe bir an sonra oı-Onun dönfü::üııli ne tahammülsüz-
Muhakkak!. 

- Kim Ö) ledi?. 
-

1öbetçi doktorla gorüştüın. Hat-
ta, Nıhadm ~anına Çlkmal.: 1çin -le 
teşebbüste bulundum. Fakat olmadı. 

Niçin bırakmı~ oılar?. 

lukle beklediğimi bir ben, bir de Al
lnh b1fü. Ham Necip de h2stane\"e 
gtttiiiı '·akH üzülmüş, sabırsız.lan -
mıştım. Fskat. bundaki üıgüm '~ 
sabır ıdıı,rım daha baska 'lıirliı Ddi 
İamde at'ımıı hi~ inin co ·unlu ·u re 
fc' ııkctl rt' karsı bu coc:kunhıgun ge- Ha lanın bır e' konu. ması 
tirdı 1 miıthiş hır i" •an vardı. ml mltün olmad gı gibı y-anıntla 'k:r 
KHrlı ltcndiınc>: nu mak da 'C'Ok teh kelı :im?Ş. 
_ V -ıık, <:<>1" ·c.ı?:ık. Bufün bu bir - Demek, \':ill\'<'l \a ım! 

aııc !: n tlZ\'ll Jlc> ırha edılmt ~lu- Sal h benden hıç bir 5e) saki ma· 
) uı· d ım ıfod eden bir 'üzle: 

D , or ,.e t .. b"st"n bu .zulmune ·,_,r- O\ le. V lum oldu unu sakla -
c:ı en ı·udrct.i hc:o le· ;an ·- m;orl r .. 
yordum ij Dcdı, :,e etti: 
Sı:.hh tekrar gt-.dıgi \r.kıt cı3ha o- l B ' m b r h 1de ~ tı GT! 

cluklerini görmüyDr muJuz?_ De -
mek in, .doğduğumuz.u bilmediğimız 
kadar :uldiiğümüzü ve .Weceğim'17.i bı 1-
mıyoruz. Bıleb Jdiğ.ımiı hır sey \'ar-

53 ~ da ıOiürnk doğum ar.ası.oda kalan 
ha\ t .köpı usümin geçir.dı "miz iası
Jı.sınm hnlır.alnrJ. Ha ·.aıun1z biıtün 
~ ynle bcrab r bırıncçbuld n Jba -
reıtır. Haıt · b r d kıka onra .sen \•e. 
b n ne o1 c 
Dem k kı 

ıa1ar pnlmdıT: 

Bu .sigaralar iyi &a.nlmıyor. Çok 
n.1~ tle dolgun oluyOT. İçer 
ııJ·anıyor ve sonüyor. Tütün de i · 
değildir. Halbuki, mn.ne.d y,)T"ILZ 

fci, irıhuarlar idaresini• en -90k ~ 
tılan .Eigaralıın bu cinrtir. 

Genif bir vatand!ıf Jcitk-.si .taTG
fından ıaluıcm v.e J.-ıdlanaLm bu .si
garalaTa daha <'ok itina dm.ek Li -
umdır. On bir b1IÇUk kıı"'f T'ür
'kiyede ha!/(lt ~ kazanç ~
riu göre hakir gö~ bir ,_. 

n değıülir. Jlwu• bir bsua ıhaik 
tababrcıa.uı da h siganlya satı.-

el.aa ~ ki, ailuıJld - 
tft)azi l*t.(ıdi iuular, h prra -
da11. fala pus ~~'- Siga
m /itl1Uuuuıı 11ıC1tZ oltlllğıt i&fiG ~

dil~ Hiç ol~ daha 1Jir 9i 
~kilcf.e JuıwienllMlhd r. Tıi'*i)ıe 
tiLtM.• ~loetidi.r. Köym ...,._ 
ri gayd. llL'llttlCl eld.ex ~· 
E• uftı tütüıtfn Tiirkiy8e Çlbır. 
V.cıziyd 'OOyl.e otdıığu fı.ti1.ü, hl
l:ıtn teıttı dgara ~ içi• , CTU
da hıç lbir :ae~ yo1dttr. 

lnhiıar!ar 1daresı, vandı.ıt tem: n 
etmeyı du tımekte beraber hal
t-,11 ıevJ...,nı ~·e sıhlıatmi de dü -
'1l12Jıek mccburiyetindedır ka -
naatindeyız Çünkü, devlet bu i$t, 
laı ıktle t p ası · çin bu idareye 
t ermişıtr. 

• 
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Cinin yeni merke
zinde harp hali 

D uvarlara asılan gazeteler Çinin 
Çinlilere bırakılmasını istiy or! 

P rense; Julianayı zayıflatmak __ içirı 
Amerıkadaki gıizellık enstıtule

rınden birinden Holandaya bir mü

tehassıs getirtilmişti. 

-

Üç ay zarfında prenses sıkı bir re

jim takip ederek yirmi kilo kaybet

miştir ve Holivut güzellerinin vü • 

cudüne, şekline yaklaşmıya gayret 
etmiştir. 

Prenses Jüliana'nın takip ettiği re
jim şudur. 

İlk beş gün zaı fında prenses yal • 
nız sulu şeyler içmiştir. Şerbetler ve 

pek az sebze suyu, bütün yemeğini 
teşkil etmiştir. Sonra sebze rejimi 

başlamıştır. Bır ay yalnız sebze ye -

miş ve sabah akşam masaj ile tedavi 
edilmiştir . 

Uzak Şark'ta mühim bir içtima 1 

İkinci ay s~bzc ile ıskara et veril
miştir, rnaden suyu kürüne başla • 

mıştır. Zayıflık kürU \'e güzellik 
ililçlarile cilt ve saç tuvaletlerine iti

na edilmiştir, prensese güzel bir tip 
yaratmıya çalışılmıştır. Ve bu suret

le prenses yirmi kilo kaybederek 53 
kiloya inmiştir. N an kin, 10 (Hususi) -Şehirden 

Çinlileşmiş karmakarışık bir 
mızıka sesi yükseliyor. Her tarafta 
asker var. Yang - Çe nehri üzerınde 
bulunan iskelelerde askerler görü
lüyor. Burada çok kilçük ve fakat 
çok yeni bir Japon torpidosunun ya
nında eski tarzda yapılmı~. Çin bay
rağıı.ı taşıyan üç kruvazör duruyor. 
Aske'" istasyonlarda yolcuların eş

yalarını dikkatle araştırıyorlar. 
Buniar üçer üç~r sur kapısı önün· 

de otomobilleri durduruyorlar .. üç 
bas, adet yerini bulsun diye, birbıri 
arriı~ca araba>ıın kapısından içerıyc 

uzanıvoı. Sonra her üçü de yolcu
lcrdan birer kart dö\'iZit İ>liyoriJr, 

Bur,ı bir pasaport g!bi tetkık cıtık
tcn sonra elkrindcki defter üzcrıne 
arabanın numarasını kaydediyorlar. 
Mevzun adımlarla askerler talime gi
clivorlar. Mitralyözciiler, sırtların -
rlan -;ıı ·,ıya sarkan bambo çubukları 
iızerinoe ccpaııes~ndıklan ta.,ıyor

for 

binerler, sanki hirınc harp ilim ede· 
ceklermış gibi öğle yemeğine gider
ler ... Bürolarda ve lokantalarda si· 
vil memurlar da bu ta\>rı takınmış -
!ardır. 

Herkesin ckuma5t için duvarlara 
r~·apıştırılan gazeteler Çinin Çinlılere 
!bırakılmasını, istiyorlar .. toplar, tay
ıyareler istıyorlar. Serbestçe aleyhin-

t
de alıp tutmak için o adını bile an
mak istemedikleri müstevli de~lete 
bütün milleti ıttıhada davet edıyor

Bu rejimi takip etmek istıyenler 
için içilecek şeyleri tarif ediyoruz. 

İlk beş gün içilecek şeyler: 

Kalkar kalkmaz bir baı dak sıcak 
su, yarım saat sonra bir fincan şe • 
kersiz sıcak kahve, saat onda bir bar
dak portakal suyu, on birde haşlan· 

mış ıspanak ve pancar yaprağının su
yu, saat birde bir bardak domates 

lar .. Milleti sılahlanmıya teşvik edi- suyu, ikide arzu edilen meyvanın su
yorlar.. yu. Akşam yemeğinde duble barda· 

S'ıkuklara mukavvadan büyük tor- ğıle karışık limon ve domates suyu, 
piller <'ınulmuştur. Büyük ve elek - yatmazdan evvel bir bardak sebze 
trıkle ıı~nvir Pdi!en bu levhalarla tay suyu. 
yorderin yaptıkları tahribatı gös • Bu beş gün zarfında sebze suyu 
tr·rıyorlar. Damından izbe kata ka· yerine ıahna turşusu suyu da içile
<lu b,,mba ile tahrip edilmiş evler .. 

1 
LJ,.rırıd••n fı~kıran insan başları ve 
bonk!;r ... 

iw kıyafetınde elbiselerinin öte
sind~ Lc-risindc nişanlar v~ şeritler 
bulunan grmçler gaz muharebesi 
'hakkında vPrilPcek izahatı dinlemi • 

bilir. 
- Diğer bir rejim tertibi de şudur: 

Kalkar kalkmaz içerisine limon sı
kılmış bir bardak çok sıcak su, ya -
ım saat sonra bir fincan şekersiz 

kahve ile bir meyva, saat onda bir 
bardak portakal suyu, öğle yemeği, 

bir çay fincanı sebze suyu, bir la • 
bak hl~lanmış ıspanak ve havuç, bir 

elma, saat ikide bir bardak domates 
suyu, 'Jeşte bir fincan çay, limonu 

Ç oktanberi Adadan İs!anbula in~ 
miyordum. Ne kadar olsa eskı 

aşinaları, Beyoğlunu özledim. Öğle· 
den sonra Halk bahçesinde soğuk 

bir bira içtim. Biraz Tepebaşında, 
Tünelde dolaştım. Taksime doğru kış 
usulü piyasaya başladım. 
Yavaş yavaş gidiyor, etrafıma ba

kınıyor, göıü alacak iyi bir mal arı· 
yordum. Bekarlık bu.. ne yaparsı
nız? .. Ayda yılda bir defa da güzel 
bir kadınla keyif yapıp bu ölümlü 
dünyanın gamını dağıtmıyalım mı? 

Bazan yanımdan geçen enfes kadın· 
!arı gördükçe hulyalar kuruyordum. 

Ben görmeyeli Beyoğluna yazlık 
ne enfes kadınlar da gelmiş .. Galıb3 
bunlar kışın kürklü mantolarının içi 
ne saklandığı için hakiki cevherle
rini meydana vuramıyorlar ... 
İnsanın hayali geniş olmalı. Dü

şündükçe hayale kuvvet veriyor, ha
y•! kuvvetlendikçe kendi kendime 
memnun dakikalar geçiriyorum ... 
Basın kurumunun tam önüne gel

miştim. Karşıki kaldırımdan birden
bire bir kadın önüme doğru çıka • 
gtldi. 
-A .... 

bol şekeri az. Akşam yemeği bir fin- Kadını ilk görüşümde ağzımdan 
can sebze suyu, haşlanmış bir pata- çıkan bu hayret sadasına şaşmayınız. 
tes, bir domates ve bir meyva. Eğer siz de brnim gibi bu kadını 

Bundan sonra yağsız haşlanmış görmü:ı ols;;ydınız, belkı de düşüp 

sebze ile ıskara et yenecektir. Mey

\a bol yenebilir, fakat tatlı ve ekmek 

Niibdte, kıt'ada. bir L5 kın bir ta
r:ıfa gondNildikleri zamanlarda ve
ya hoı vakitforinde İngiliı askerk
rirfn :nupmbadan yapılmı~ ka>ket
lerini giviyorlaı . ve her bırinin giığ
sür,d<' Mareşal Çan - Kay - Şek'in 

re:.. r.ılcri bulunan birer madalyon 
var,. bıı madalyon, askeri teçhizatın 
tef<>J'ruatından değildir, bu aylıklı 

a ,kerlerin, ~cflcrine karşı bcsledık
lt ·i muhabbetin bir ifadesidır. 

iye gidıv'lrlar.: Mektepliler, hiıki renk
tQ elbisr-lerı ır;ırnle sıkışmış, yaka • 
iarında num:.raları yazılı olduğu hal
r1ı· rürüvıırlar. Bütün bu halk hemen 
de hrpsı üniformayı andıran elbise
leri e ıiç avdanberi günde iki saat 
asker (alıml~ri vapmakla meşguldür
lı>r. - lrat'iyy~n yenmiyec~ktir, 

bayılırdınız Amma ben acizane bi
raz pışkin bckiirl•rdan olduğum için 
düşüp bayılmadım. Hemen yolumu 
değiştirdim, kadının peşine düştüm. 

Dıi<tatör olan ba~kumandan, hep 
ashrlcr arasında yeni yapılan aske
ri :ıkademinin kalbinde yaşar. Burası 
yabancılara girilmesi yasak edilmiş, 
etrafını saran duvarlar, nöbetçileri<? 
çevrilmiştir. Çizmeli, kumbaracı ne
feri gibi mahmuzlu, yanlarında birer 
hançer sarkan zabitler buradan çı

karlar, bir ata biner gibi bisiklet -
)erine, veyahut hususi otomobillerine 

Narıkinde, ş•hrin eski çehresi ta • 
mam<cn kaybolmuştur. Sokaklarda 
körln:lrn goyrı. yavaş adımlarla sar
ka sarka gıden kims~ye tesadüf edil· 
miyor. Seyyar satıcılar duvar kena
rından yürüyorlar ve artık bağırmı • 
yarlar. Artık o eski cenaze alayla • 
rından da eser kalmamış .. 

Sedr ağaçları içinde bulunan bu 
eski m&bet de ne oluyor?. Askeri 
mıntaka dahıline girdiğınden etra • 
fına dıkenli teller çekilmiştir .. 

Otellerde beyaz çehreli, ellerin • 
de büyük evrak çantaları bulunan 
ciddi tavırlı insanlara tesadüf edi
liyor. Bunlar vekalete projeler tek
lif e!miye gidiyorlar .. Saf Ari ırkın -
dan olan, başları tamamen tıraşlı v~ 
yakalarının iliklerinde askeri mual
lim oldukları anlaşılan alıimetler bu
lunan bu adamları görünce insan 
bila ihtiyar: 

- Ne! .. Alman - Japon itilıifından 
sonra ordunuzu ıslah etmek için yi
ne Almanlara mı müracaat ediyor
sunuz? 

Size, sanki çok latif bir nükte sar
fetmiş gibi, büyük bir kahkaha ile 
cevap verirler. Sonra size büyük bir 
aliıka ile Monmartr'ın el'an geceleri 
şen olup olmadığını sorarlar. 

Ya Nankin, geceleri ne halde? Bu 
şehir geceleri uyur. Geceleri, Çin • 
de insanı eğlendirecek bir şey yok • 
tur. Orada her türlü eğlence yatak
tır. Sefaretler ve cBeynelmilel klüp• 

gece yarısına kadar yalnız haftada 
iki defa danslı süvareler verebilir. 

- Burada bar, dost, kağıt oyunu 

gibi şeyler yok .. Bir kaç sinema ve 
tiyatro binası yaptırılmak üzere. 
P azar günleri ne yapıyorsunuz? 

- Sun-Yat-Sen'in mezarı ör.ünde 
dolaşmıya gideriz. 

Cumhuriyet babası olan Sun-Yat· 
Sen'in abideyi andıran mezarı, ergu
van tepenin üzerinde yeknazarda 
göze çarpıyor.. Ölünün bulunduğu 
:;ere, pagotlarda tesadüf edilen mer

Uzak Şarkın ba tıçeıerde ve mer geni? bir merdivenle çıkılır. 
hu lya larda yaşayan kadın, İnkılabın esas prensiplerini teş • 

Hindli fakir Abdülha-
Bu ne enfes kadındı yarabbi.. boy 

bos .. çehre güzellıği.. tabii bir renk .. 
öyle güzel bir kadın ki.. size onu ta
rif için İstanbuldaki bütün apartı
manlar kalem olsa, Boğazlardan baş
layarak Adalar denizine kadar bü
tün denizler mürekkep olsa ve İs • 
tanbul vilayeti dahilindeki arazi de 

midin macerası 

evlenir- kağıt olsa yine anlata anlata bitire
mem.-

17 yaşında küçük bir kızla 
ken herif yakalandı ve hapse atıldı Gözlerim kadının viicudür.de .. ar

kadan bakıyor, biraz hızlanarak ya
nından \Ptkik f·diyor, önüne geçerek 
guya çaktırmadan yüzden kontrol 
ediyordum. K~ndi kendime : 

B elgrad, (Hususi) - Bır kaç haf
ta evvel Belgrada gelen Hıntli 

!
fakir Abdülharnidın macerası Bel • 
gradda günün en mühım mevzula-

rından biirsi olmuştur. 

Hintli fakir, Belgradda bir kaç 

manyatiznıe, ipnotizme kcrübesı 

yapmış ve halk arasında bittabi müt-

hiş bir alıika uyandırmıştır. 

Günlerce para kazanan Hintli, ha

vullarını doldurunca gözleri açılmış 

kil eden üç büyük umde, mezarın la· 

şına altın harflerle yapılmıştır. flun· 

C:an başka daha bir takım yazılar da 

vardır. Bunların tercümesi şudur: 

• Onun ruhu, yerden doğruca se-

maya yükselmiştir.> 

Bir nöbetçi, beyaz eldivenleri içi-

ne sümkürüyor, sonra tüfeğini men

dilile temizliyor. 

Ziyaretçiler listesine isminizi yaz· 

dığınız zaman kadın veya erkek mi 

olduğunuzu da kaydedip etmediğini

zi anlamak için arasıra işini hırakı· 

yor .. Çünkü emir böyledir .• Entarili 

ziyaretçiler, matraları ve fotoğraf 

makineleri kayışlarına bağlı olduğu 

halde huşu ile yukaııya çıkıyorlar .. 

Genç sefaret memurları, yanlarında 

bulunan güzel Amerikan kadınları· 

1 

ve Bdgradın guzel kadınlarına tasal
luta başlamı;tır. 

Bunlar arasında hakıkaten mu va[. - Gördün mü bayım diyordum .. 
fak olan Hintli, nıhayet işi ilerlet - kadının ti.ıgatteki manası işte budur 
miş ve 17 yaşındaki Çekoslovakyaıı * 
güzel bir kıza da göz koymuştur. 

Çok güzel olan Çekoslovakyalı kız, 

Artık hücuma geçerck kadını ele 
g•çirmek zamanı gelmişti. Kızıl -
;;yın, soğuk cınsinden bir şişe Hintlinin marifetleri karşısında hay-

1 maden suyunu içer içmez ak ım başı· 
ran olduğundan onun davetini kabul 

etmiş ve beraberce bir gün Be!grad-

da gezmişlerdir. Fakat Hintli bunu 

fırsat bilerek derhal marifetini kız 

üzerinde tatbik elmiş ve kızı emrine 

ram edecek şekilde ipnote etmiştir. 

Kız, bundan sonra babasının zen· 

gin, Pragda fabrikaları olduğunı! 

söyleyince Hintlinin gözleri büsbü • 

tün açılmış ve seyahat maksadile 
Belgrada gelen kızla hemen Praı,ıa 
hareket etmişlerdir, 

Kızla birlikte Pragda hakimin kar· 

şısına çıkan Hintlı ile küçük kız, ni

kahlarını kıydırmak üzereyken kı -

zın babası da keyfiyetten haberdar 

olmuş ve derhal polis vastasile h:j · 

kim önünde Hintli ile kızı yakaht-
mıştır. 

Kız, küçük olduğundan Hintli fa -

kire derhal ceza verilmiş ve hapse 
atılmıştır, 

Hintli fakirin bu hareketi nefret-

ma geldi. Hemen benim şahsıma mün
hasır zamparalık maddelerini birer 
birer tatbik ettim. Ve nihayet ... iki 
saatlık bir mücadeleden sonra .. .. 
İkimiz de Löbonun dar:ıcık masa

Jarından birinde karşı k arşıya otur-
muştuk. Ben öyle yorulmuştum ki .. 
tarif edemem. 

- Gördünüz mü? dedim . beni hu 
kadar üzdünüz. amma şimdi de ay
rılmak istemiyorsunuz. 

- Ne bileyim sizin bu kadar tatlı 
dili! olduğunuzu .. 

Saate baktım. 9 a geliyordu .. hal· 
buki ben 6ir arkadaşa tam 8,5 ta ge
leceğimi söylemiştim. Biçare de beni 
yemekte bekler. 
Kadından. ertesi ~in için randevu 

alarak ayrıldım 
O geceyi nasıl geçirdim? .. 9 dan sa

baha ve nihayet öğleye kador . me· 
ğerse dakikalar ve saniyeler ne u • 
zunmuş. 

na, Nankinin bir günden fazla kal • le k~rşılanmış olmasına rağmen fa • 

Tam ikide onun Taksimdeki apar
tımanının önünde ıdim Merdiven
leri çıkarken kalbim gümbür güm
bür çarpıyordu. 

Dairesinin kapısına elimi do • 
kundururken, kapı sanki sihirli imiş 
gibi birdenbire açılıverdi ve, güıel-

mıya değer bir yer olduğunu anlat-

mıya çalışıyorlar ... 

kirin hakimi nasıl ipnote edemediği 

merak edilmektedir. 
lik ilahesi Afrodit 'in, eline su döke· 

miyeceği benim güzelim karşımpa 
1 . 

dikildi. 
- Gelecegini tahmin etmemiştim, 

maamafih sözünde duı:dun .. 

- Bak, onun için giyinmemiştim. 
Güzel kadın karşımda .. arkasında 

bir sabahlık .. ufacık terlikler. ren· 

lgini tarif etmekten aciz olduğum; 
dizkapaklarına kadar açık baldırla~ 
\'e ayaklar .. 

Gözlerim çoktan kararmıştı. A • 
partımanın k0ridoru sanki başım:ı 

yıkılacaktı. Güzel kadının koluna da· 
yandım .. birlikle içeriye girdık. 

O karşıma oturdu. Bacak bacak 
üstüne atıp sigarasıııı !ellendirince: 

- Allah aşkına, dedim .. bu yaşta 
kalb çarpıntısına yakalanmamı is • 
temiyorsan şu bacaklarını doğru dü
rüst indir. Yoksa, tatlı tatlı konuş

mak değil.. söylediğin her söz bana 
zehir gibi işleyecek .. 
Kadın bir kahkaha attı ki.. insan 

hazan saadete kavuşur da, saadeti 
tarif edemezmiş .. işte ben de öyle 
oldum. Bir kadının bu derece beni 
alakalandıracağını ve nihayet tam 
manasile gaşyedcceğini tahmin et • 
mezdim .. benim gibi bu kadar pişkin 
bir bekarın bu hale geli~ine bir tür· 
Jü inanamıyordum. Amma hakikat 
bu idi. 

Ben bu güzei kadın karşısıııda tam 
manasile mahvolmuştum. Yani onun 
tam (esiri aşkı) olmuştum. 

* Dakikalar geçiyordu .. kadınla de • 
reden, tepeden konuşuyor ve her da· 
kika aı tan bir heyecanla bir an ev
vel sarılmak, onun kırmızı dudakla· 
rından öpmek ve dizlerine kapana· 
rak aşkımın içten gelen bütün heye
canıle ağlamak, sızlamak istiyor • 
dum. Bılmem neden? Bu kadın kar· 
şısında öyle saf bir aşk duyuyordum 
ki .. hayret.. hani meşhur bir sözdür: 
Bir sırarsın çekirge.. iki sıçrarsın 

çekırge .. derler .. ben de acaba buna 
mı dönmüştüm. Derhal kendime çeki 
düzen vermek isledim. 

Fakat hayır .. 
Kadının gözlerine gözlerim takıl

dığı zaman göz kapaklarım kapanı· 
yor ve onun sesini tıpkı bir musiki 
nağmesi gibi içiyordum. 

* Kadın bir aralık dışarıya çıkmıştı. 
Etrafıma baktığım z;;man hayret i· 
çinde kaldım. Kendimden o kadar 
gEçmişim ki .. girdiğim, belki de bir 
saattenberl konuştuğum odanın va• 
ziyetınl tetkik bile etmemişim. 

Pis bir karyola .. kırık bir koltuk .. 
benim oturduğum sandalye, eğer 

başka yerde olsaydı, iğrenmemek 

elimden gelmezdi.. 
Pis kokulu bir oda .. bu fena koku· 

yu teneffüs etmemek için başımı 

açık pencereden dışarı çıkardım. Ya'l 
odanın balkonunda kirli, yırtık el • 
l'iscli bir erkek, bir kız çocuğile oynu' 
yordu. Başımı tekrar içeri çektim. 
Oda içinde dolaşmıya başladım. 

Hayret .. bu kadar enfes bir kadı· 

nın bulunduğu bu ev .. 
Yoksa bir çirkef içinde bir pırlan· 

taya mı rastgelmiştim .. 
Paketimi çıkardım. Sigaramı yak· 

tım .. 
Düştüğüm vaziyeti tekrar tekrar 

düşünüyor, fakat işin içinden çıka· 
mı yordum. 

Bu aralık sevgilim içeriye girdi. 
Elinde, bir kahveciye ısmarbnmı~ 
olduğu, tepsid•n anlaşılan bir kahve 
vardı. Bana uzattı: 

- Buyurun .. dedi.. kahveden ge· 
tiri tim ... 

(Sonu yarın) 
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Yazan : M. SUleyman Çapan 

I
Okuyucularıa 
Baş basa 

Vapurlara 
Birer levha 

Sü e'1uırnanon· Saııraıyon©'Ja 

KUDCS KOZLA~, 
Konmalı 
Yaloı.ada Büyük otel Durstın im

zasile bir 01..-u.yucumuz yazdığı bir 
mektupta diyoT Jd: 

Tefrika No: 142 Ya:ıan ~ M. Necd t Tunçer 
Terdi .. e "• Uı.tibu bakla mabf~dwr 

Polis vazifesini gören mektepliler Sayın bay, 
''Silagı zindana attınız, meila ! Fakat, ney e 

yarar... o, hala zindanda bile kuşt -gü 
y atakta yatıyor!,, Arap Abdullah on ikilerin reıs• de· 

ğildi. Onun riyaset 
ettiği cemiyet başka havalar çahyordu 

Guzetenizin daimi okuyucuların -
danım. Memleketimizin pis olan yer
lerini ve halkın hakh olarak ettik -
leri şiküyetleri gazetenizle yazıp i-

niz için, ben de dileklerimi yerine ge- - Sen ° hayaletin Efrayim oUiı:ı- Tamar:ı dudağının ucifa gU ü: 
cabedenlerin nazarlarını celbettiği- - Evet.. iden başka kim göz koyabi.E:r:! 

tirdiğiniz vatt.ndaşlar gibi, teşekkür ğundan emin misin? - Göze yasak yok ya! Gözle se -
En büyük mWrıeyyiz vasıfları da lar ve bunlar arasında yine halkın ederken, şu müşkülümün hallini ve -Gözlerim beni aldatmıyor ... Si- vişmi)ie Allah bifu mani olamaz v 

§U idi: gözü önünde faaliy~lerine devam arzumun doğru olup olmadığını bil- yah bir örtü içinde parıldayan kor- f eözJe scvi~en, anI~ çifileri. ley' _ 

Utanmmnak!. ettiler. !stıbtfat yıllarında olduğu dirmenizi yüksek gazetenizden dile- kunç gözlerini görünce, onu uzaktan ıtan bile göremez. 

Utanmazlıkla cür'eti birleştirdik • gibı. ilk zamanlarda yine onların bu rim. tanıdım_ - Neler Eôylüyors:un, Tmn2t'a'! 
ten sonra, hılafı tabiat ahlaksızlık- kiıstahlık1arına mani olacak bir kuv- Vapurların kapıları Üzerlerindeki PAPAGANIN SÖYLEDİKLERİ Sen ne zeki, ne} rrum kadınsın! Si-
lar yaT\!l"lar, rezaletleri aleni,.·et mer- rekI:ım tabelalarının birer tanelerini DOGRU MU? laA"., ı..-:m -a,_--.J- bend'=" 1'. ... ..r.... 

r- .; vet karştlarına çıkmadı. k ld · (Atl ') 'b' ..; ., UCU,j, """ ... J'~ -~ ~ tebesini bulduğu halde, yüzleri zer- a ırıp yerme amayınız. nı 1 Süleyman, iki :fikir ve iki ~üphe 
rece lnzarmazdL Rezaletlerine devam ettiler_ hem bir ~ey yazılsa, veya Tünelde oldu - arasında bocalamıya başladL sevenle: d var d mel..! 

ki de geni!Ş bir sahada .•. Fakat bir gu-n, ğu gibi vapur iskeleye tam yanaştık- Sarayda dolasan ve {Safi) yi yara-Bu güruh, sekiz on ·şiden mü - - ··--

- Emrediniz. melli.. şimdi kend · 

mi 2~ alayım! Ben hiç bir zammı 

size fen.ılık yapmayı düşünmeciım. 

Böyle bir düşüncemn bile günah ol• 
d 8tJnu bl:i:im! Halb;ıki siz, salta. 
ı::atl?llZl yıkmak, canınıza kıymak i& 

tiyen böyle bir kctdına hala bir cc:?: 
vermed.iciz! Onun zmdanda kuş tii· 

yü. yc?t3klar içinde yatmasına hfıl 
....::~, ~~ ~J u ....... uuz. 

Süleyman gpzlerini açarak bağır• 
dı: 

rc-kkep bir cemiyetti. Fakat, fstan • o zamanlar polis müfettişi bulunan tan sonra kapılar açılsa zannıma ka- lıyan ha}alet (Hamo) mu idi, yoksa 

k l d B b lırsa böylelikle eğer istenilen inti - Efrayun· mı'ydi?. rı·m· .. ,.,den ~u. ..... n.........~n" - Zfncbna attırdığım mahl..-funla· bulun hemen her öşe bucağına kol süvari binbaşı arın an Aziz ey, u -= - ... ~.ı"" ..... • 
zamsa daha kolay yoluna girer. Beni İsrail hükümdarı sihirbaza nn topm üstünde yattığını söylü • 

- Susuyorsmı, Tamara... bi!d.ikle -

atmıs, bir sarmaşık gibi her semti kötü, bu ahlaksız ve rezil ad3mlann a- d h . . b. 1 A d Tamara rakibesini ezmek i~m cli- yarlar ba!ıa. Sen kaş tüyünden balı 
sarmı!:, dolam1c::tı. Başlarında, Arap un c şe rımıze ın erce na o- mı inansındı .. yoksa papağana mı? 

~ -s kötülüklerini haber aldı. Hepsb! lıılu \'atandaş ve yabancı geliyor .. Ta- .. _ ne ~ği fırsatı kaçırmak istem<>-
Abdullah adında biri vardı ve bu a- kif tti Alt k d d d b"' h . b' b 1 _ 1 Suleyman Tamarayı çagırdı: dı·.· t!:v e ı tJ.y ·a ar evam e en il er yerm ır ya ancı ıgı o ur. 
dam mülkiye paşalanndandı. Dev - EvveHi bilmiyenlere cezalı şeyleri - Papc;ğanlanmdan biri, sarayda -.=•.,-- ..,.1-:,t"enn· d~ ın~'J"' an -
rin ricalinden bir kaç kişiye kadın m uhakemelerinin sonunda, di\•anı • d l l 1 . (Ef . ) ld ~ ....... uı. ..u ı.- .u:::. """' 

. . . harp bunları birer yıl hapse mah· öğretmek için festival programları 0 aşan ıaya etin rnyrm 0 u • viştiğjni duydum.. fakat. kim oldu -
prezante ede ede kendısınc bır mev- • . • . . yazılı olan camekanlar gibi halkın ğtınu söylüyor_ Sen ne dersin? 
ki yaorrustı Maamnfilı cesareti de · kum ettı ve bu suretle -tabırıme af. ~ .. k 

1 
b" 

_ .. :. • . . . . . . gozunc çarpaca • yer ere ırer tane Dedi. 
vardı, go~u .de ~ktı. Kendisini 0 yıl- lar dilerım- cemıyet ınfısah ettı. ~- j komı1sa herkes okur ve cezalı şeyleri 
farın on ikılerı arasında sayar, hat- tanbul yaman bir dertten, bir bela- y.ıpmaz, zannındayım. Siz ne dersi- Tamara şaşaladı: 
tii r~isleri me\rkiindc tutardı. Hal - dan kurtuldu. niz? Benim fikrim böyle .. Saygılar.. - Efrayimin Hermon dağında ya-
bukı, Arap Abdullah hiç bir zaman Bahsime şu noktayı ilave edeyim: şadığını söylüyorlardı. Dağdın §Ehre 

on iki1ere reislik yapmamış, onJann d lstanbulun dertler·ı bile inmiye cesaret edemiyen bir a -arasına bile k:ııncl'n!IY\"l,.,ı,,... Yalnız, Me tep kaba ayılan, bu şerirlerle 
--r··~·~~ dam, sarayınıza kadar nasıl gi!lebi -

on ikiler arasında samimi dostları, çok uğr~qmş, boğuşmuş, b ir çok de- lir? 
arkadasl"rı va d falar on!an hezimete ugra-tmış, mem- ( 5 inci sayfadan devam ) 

:-. ... r ı. - Ben ummuyorum .. fakat, papa-

ğıınu bilmiyorum. Bunu, siz ist:~ 

niz ç:?b~k b fduror, meydana çıita-

rırsınız' 

Süleyman, h.ddctinden ateş püs

kürmiyc ba~ladı: 

- NI! diyorsun. Tamara_ Silavı 

h.:ıs a zabitleı.imden biri mi seviyor? 

- Evet.. ve ~ yeni bir. b.a-

szdi rsun, Tam.ara! Doğru mu söy~ 
Ied.iklerin? _ 

-Size yalan söylemenin de ne bü 
wk bir günah olduğunu bilirim, m 
Ifü SEz.i aldatmak aklımdan geçmez; 
Bütün gayem, sadakatle size hizme 

t'tnıektir! Pekala hatırlarsınız ki, 
mdive kadar bir çok hadiseleri, a 

Jevhinizde kurulma tozakiarm fail 
15"ini meydana çıt.."nran benim. E~ 

size hrşI derin bir aşkını olmas:ıydı 
<'-er size, efendisine sadık bir köpek 
gibi b:ağlanmış olmasaydnn, bir kere 

lek t r · le<ı edilirken gıda maddelerinin b ir Arap Abdullah Şehzade tarafında et e po ıs ve zaptıye teşkilatı ol- ...._ uz1 g-an bo·yıe so-yıu-yor. 
çogunun uc amasına mukabil sebotururdu. Daha gençliğinde, bulun- masma nğmen, bu işi onlar başaı-

clli:e de- ü. 
olsun yalan söyler ve sizi aldatmak 

- s·ıaoın da Ot!U sevdiğini bili - cesaretini gösterirdim! Bunu be 
öug-u mahal1elerdekı" delikanlılara ze füıtlarının bundan beş altl sene - Yalan söylüyor, mellıll Sarayda ? 

yor mw;un · yapmadım.. Çünkü ~ apamam. mış, arkadaşlarının, bir çok zaman - iki h ı h f 
musalht olmnc::, bir çok namuslu eV\•c a ı mu a aza ettıği hayret-

., lar namuslarını onlar kurtarmt§lar- le görülür 
gençleri mektepten dönerken, evin- ... 
den çıkarken, halktan utanmada14 dır. Pallıcanın tanesi 4: kuruştan baş-
zabıtada.n korkm ... dan omuzlayıp. o- ( DevamJ var) layıp 60 paraya dayandığı, taze fa.-
dasına götürmüş. namusunu berbat NOT: sulyanın 15 ten aşağı inmı:diği, bam· 

Oku.'"'etılanmdan M. Saffet'e. yanın kılosuna 30, domatese 8-10 ku-ctmiş ı; e ettirmiştir. Evvelki tehi - :J -

kal arım ö yazdığım gibi, Mahmut !ek-tubunuzu aldım. f ltif atıntzıı ruş istemldıği görülünce, bir cSebze 
Sc\·ket P~a meselesinde, kendisi gi- tqekld.ir ederim. Yazılarım -evvelce ılıtıkarı .. mevcut olduğu zannını c-

bir entrika dönüyor. Papağanınrzı da _ SHi, onun için çılrfınyordu, 

aldatmı~lardır. Efrayim buraya ::ayak rr.ctla! Zmdanda da bulusuyor ve 
basarruız. konı:şuy orlarmı~ .. 

- Pap;;ğanımı kim aldatabilir? _ N,jbelçıl"r de dell'ek bana iha-

- Orasını btlemem! Fakat, tehdtt- ret ediyorlar?' Sarayda bi.r sadık a-

le ~p:ığ:ınfar pekala yalan s-öyt?e- ıdc;mrm kdm:tdı mı benim? .. 

bilırler. Bundan çok evvel de bOyle 'Ia.trun hukwnd;ırm dizlerini öp-

- Demek beni bu kadar çok sevi 

yors~ Tarnar.ı! Demek ki, b:ına aş 
la, sad:ıkatlc bağlısın. öyle mi? 

Süleyman gözdesini kucakladı .. 
Saçlanndcın öptü ve: 

- Bize, mis kokulu Zahle şarabı 
getirin! diye bağırdı. 

bi bir C"Oklarilc s·noba sii.-ü.len Arap de i§Gret ettiğim gıöi- 7'oman veya dmmem,,k kabil olmuyor. bir vak'aya ~hit olduğunuzu hiitır - tü. 

A~~~bU~e~~~~- hl~~~~et~~~~y.~q Bunun~~b~iWıne~~~in la~~ı~ri~Hillio~~!~ ==-==~==:~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~ 
bulad~ u~nro~fild~Öl~ ~r~n~~Mv~~an~~B~· u~mşırk n,araşbrnnc~~nkar~k a~a~n ~y~ b~pa~;ınm~mı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zaman "" lmi'l yaşını çok geçmişti. Zardan bfr 1..-umı tarafımızdan tutul- b•r mu~dcle karşısında kalıyor. koparmıştınız! 

(Dernmı var) 

Abd~ riyaset ettiği cemiyet- mUJ notlu, bazıları da o devrin ga· f"mclf fıat pahalılığına kabızmalla- _ Eve• .. hatulıyorum. 
ten ihti orlı~ dol ·ıc aynldıktan zetelerindcki =abıta 1.mk-uatıııdan a- nn s~bebıyct verdiğini iddia etmek- _ fnamnayıruz, mellcH papağanı 
s nra, ark--d lanndan Kadırgalı lınmq pm-çalardır. Le kab zmallar ise bunun aksmi söy- tehdıt etm.i lerthr. 
Deli Hü~ ·n bu mcvkic gPl'Tni~tir. Tejrikada geçen adlardan bazıları- lPnwktedırlcr. 

-r--7 - Kım yapabilir bu işi? 
IIiı eyi hatırı sayıhr cesurlardan nm neden harflerle gösterildiğini ~ Sebze, durunca bozulan bir mal _ 
\ e yılım lardnndı. (Hürriyet ve İti- ruyorsto uz. Bunlar, eZ'an aramızdtı j oldı..;ğu içm Belediyec~ buna narh Sul .. yman iki~ca ~efa sorunca. Ta-
liıf) fırk"' na mEDSUp olduğu için YflfJyan in.umlardır. Adlannı tqhir 

1 

ko ·manm imkansızlığı karşısında b•ı- mara bu-az duşu~dükten sonra: 
miıtareJ:c }ıfümnda po is İkinci şu- ederek uüzlerine ı:ıunnak doğru bir rada r;iındelık !ıebze fıatları kabız _ -Si11 yapmış oLabthr, dedi, benim 
besinde bnirlik \•azifesinde bulun _ hareket olmıyccagından yalnız ad • 

1

m .. llarla madr~baz.Jar tarafından tes- ondan ~ka d5şmamm yok. 
n uştu. Ha!Lstan sonra kaçtı, yüz el- Zarının ilk harflerini yazmakla ikti· bıt cdılm ktedır. Süleyman dişlerini sıkarak ayni 
lılik lıst ·e dahildi Bir iki yıl et-vel fa ediyon m. O derirleri yaşamış o- Kabızmallar, müstahsilin pazara kelmıeyi tekra:ladı: 
Roman da öldü. lanlaT, o harfleri deltilet ettıği ad- ındlldığı r.aa!ı alan ve sonra madra- - S li. .. 

Hüse>yin de tıpkı Arap Abdullah len kendi kendılerine bulmakta güç· baı. denıkn mutavassıUara toptan Ve hc,_men ili"e etti: 
gfu", arkadaşlarile mektep kapıların- liık çc>'cnıe~ler. ..atan S'?bze tüccarları. sebzeyi ta _ -0, ı;er\'Ek ~ .0 d-ml-nmdır~ 
da, so>iak b larmda bekliyerek, bir 1.f. S. Çapti1l lehe göre ve cinse nazaran bir Iıat Bana h'Zr :uun-n-seran aleyhicde söy-
t kım erbabı namusun çocuklarına. tayın eder(-k p:?Zara sürmektedir - le:rdi. 
mu.)an t olur, bir çuval gibi sırtla - Y enE nesriyat lct KabızmaUardan küfolerle aldık- _Zindana nttır.ız onu .. fakat, hala 
yarak ahr götiirürdü. İstfüdat yılla- SİYASİ İLİMLER l~rı malı mahallccilerc veren mad· uslu durmuyor. 

rında b:.ı ahlaksız adamıaruı şerle - Her av muntazaman çıkmakta O· reibazlar mallarına bir parça dah:ı - Zindanda ne yapabilir bir ka-
·rınden çucuklannı '--rt~rrnak · · kiir eklemı>kte. madrabazdan alclıg·ı dm? 

""u "' ıçın, lan mcml ketimizm bincik ilmi mec-
mektcbe arafmlnrfa günde:rmrye mec-

1 5
. • tı· 1 • .,6 mall ki.ifclerle kapılarımıza kadar 

mır ası o an • ıy ası un el"• ın ı ncı t 
bur. olmuşlardı. Bazılan Iaialarla gön- sayısı ~~ kıymet.Iı bir münderecatiJ gf" ıren seyyar z_rze\•atçılar da bi· 
denrl r, uşak, Fala hı mzya mali va- km trr raz p:ıra ilin•e edince müstahsilin bir 
2iyetlcıi müsait obruyanlar, sabah - çı. _ ış • kuruşa vcrdıği patlıcanın tanesi bi· 

- Stla güzel bir ·a.cbnc:hr, mella~ 
O el altından herltesi, her istediğini 
elde eck:lıilir. 

Ievin bizz t kt be ·r ·· k - Içmd~: Prof. A ıf ~kguç, Dr. Zıya- Z"' gefinciye kadar 3 el değıştirdikten 
. a me e go urur, a . F hr' '1:'--d Adil 1\A'"' t l - B . s·ı· d t 

~amları Yıne bizzat alıp, eve getirir- c-ttın .:ı ı, ~ ıuus ecap ıog- sonra 3 kuruşa çıkmakta ve me\"CUt - una ınanmam. ı anın os -

- Kımse ile g&üştürm~yorl~. 

lerdL Asıl teessüflerle karşrlana _ lu, ·;ul K. Gidel. Rahmi Oren, Ce- oldugu 1ddıa ve; kabızmal mad • !arı ve ho:yranları ve nib3yet... 
cak nokta da şu idı: Çocuk velileri vat Sad~ uharrem Fe ni Togay rabaz ve esnaf tarafından biribfrle- - Ne demek isUyorsun~ 
tabıtaya şikciyet ettiği halde, inzibat- ve Da ·111 Gtresunlunun kıymetli ma· rme isnad edılen ibtıkar böylece 
Ja alakadar olan makam aldmş bile kaleleri vardır. O' uyuc:ulanmız:ı t:ıv- meydana gelme tedir. 

- Bir çok iı~ıkları vıırdır. mella! 
Sevgi her §eyi yaptırır insana. 

f'tmez, ~Jdınş etmedikçe de bunlar siye ederiz. N ki Bora 
ıenaatLrinde dE'v.lm ederlerdi. 

- O, b:?nim göıde.mdL Oo.a ben -

Tefrika o.: 42 

T..,r Hava K umu 
•• p G 

5 inci keşide 11 - Eytül - 937 dedir. 
Büyük 
ikramiye: lirad1r. 

1 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 

1 
10.0 O Lira ık il<ramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) lira ık iki 

adet mükafat va dır. 
Dik at: 

lan h r keG 7-
gün amına 

ğiştirmiş bulun 
But rihten 

(iL ki hakkı sakıt o l 

k 

r. 

Y azan:C 

937 
e-

1 

İ Z 
Ne ft;)tü, ne iğrenç devirler yaşa

m~ız değil mi? .. Deli Hüscyinin ar -
kadaşları içinde bir de Vehbi pehli
' 'an adında birisi \'ardı t.'i. bir aralık 
arkadaslr.rından a •nfmıs, tek başı-

................................ 
IK[ ARKADAŞ BAŞBAŞA 

KALINCA •• 
A '.D .. A L_A R / N D A ···-----·-······ ....... ···.-·····., ..... -......... . 

sına rnzı değilim. Bu ad.ınrlar röl'Ftat: 
dtrrrrnrzlaı: .. Ya: ~ rn:a , yahu1 Fı .. lkı 

na, öteye beriye saldırmıy~ bir ta
kım genck>rin :yolunu çe~irmiye baş
lamıştı. Onun bu hnlini çekcmiyen
Jerden ve kendisinin alakalı bulun-

Ertesi sabah Rüstem erkenden 
kal tı_ 

Sahile ındi .. 

ak' .ımiR ~vr;c et f m 
raırI:aır. Errn ıyisi, eı:ı: em 

IDl:tı-'1rraı dl tacı m ve mu -

duğu bir gence musallat olmasından 
muğber olan yine bu cemiyet :men:
ımplanndan (M.) -bugün bala sağ 
ve fakat eski seyyiat ve günahlan 
onu inmeli bir halde kö~nde inlet-

Murat Reism gemisın grtli. 
Murat evind n henüz gemiye gel-

memişti. 
Gemicilerden biri Rüst~ t ura· 

flarazası aitın-ia flulunurTar .. 
~Fena fili d gıl Fakat, hiç ol -

Rüstem- Muradı gemide bulamayınca evine ko,ştu. mazs.-ı VcncdıkliŞCivalyc {Ci.)OVani-
JJl sa'Fıtle çıb.ıraak- çü'clru hu ada -

Murat Reis Ayşenin başı ucunda bekliyordu. ::cı!.~~~:U::~i11~r~ 
m e:ktedir- Şehzade camiiniıı avln -
surula Y, hbi Pclılivnnla müthiş bfr 
dövüşme yapmışlar. neticede bir dar
bımesel gibi bütun Jstanbula ~oı sa
lan şöhr üne rağmen (M.) adam 

akıllı bir dayak yemiştir. Bu cemi • 
yetin az:ısmdan Çopur (A.) el'an sağ
dır. 

Cemiyet C>rkfını bu ahlaksızlıkla -
rında, hüriyeün iliınından sonra da 

devam etme istemişlerdır. O ayln • 

rın verdigı rbesti, sevinç. coşkun • 
Juk, nüma işler. fener alnvlan, şun-

dm smm ğır hasta G duğun • 
dan bahsetti: 

- Reis hugun ummam ki, gemiye 
gelsin.. 

J::Xdı. 

R • ste:m. Ay-şenin hasWığmı haber 
alınca !aradın e ·me koştu. 

Mm t Reis ço meyustu .• 
Ru emi göriinre ~evindL 
Boynuna: sınldı.. 
Alnından \: e gözlericdt:n öptü. 
- Seni ka_ bettim, diye ne kadar 

üziı!miiştüm bilsen .. 
- Beni çok sevdiğini. bilirim! Al· 

lah bizi biribirimizden ayırmasın. 

Ben de sensiz geçen günlerimde ken-• 
dimi 1ek kolla bir adama benzetirim. 

- Nereye uğradm da kayboldan? 
Çok aradık seni deniz üstünde. 

- (Issız Ada) nın arkasında bir 
;angm görmüştüm. Zaten da1ga~r 
gittikçe artı ·or, geminin yolu kesi
liyord u. SiZdeh epeyce. geride kal -
d1ğımız için, ne haber, ne de bir işa
ret ·ermek imkfimnı bulamadan .. 
Yangını söndürmek için: Issız Ada -
nın iirlrasına dümen kırdım.. İşte ge
c:ikiş~min sebebi budur. 

- Biz de seni boğuldu diye ne ka
dar acınm~tık. Yangını söndürebil
dfniz mi bari? 

• cienı rs:tiifa:d'e ed'arf.z. 
- K adlm.fan çok Jcoırktcrğu "itı:ıı. - Şfmdılı.IC. cf :rsım dedim ya. Ka-- ~öndürduk_ 

- Neresi yanıyordu? 
- Bir İtalyan kontunun şatosu .. 

yanma diş,i fJir mah.l'ıiill:: abn~- rmı çok haat düşiinetrefCy tedbir a-

- (Issız Ada) nm arkasında bir 
- Ttıhaıfi bı.r adam.. 14ollt ra' :ilin yok.. 

İtalyan kontunun şatosu ma?_ 
Rü3tem bahsii de~fırmek iste - - Arı çuk sa-

di: mt<L E;Gy .,, 
- Evet. Kime söyledimse bunu - Şöv~Lyel:er g~ ne yapııyoı:'?' 

hayretle karşıladı. Hatta bir müddet - H n± ambaR attım.. 
ben bif gözlerime inanamadım. F'a- - ı e y;rpacağız bu ada:m.Ian! 
ka4 hakikat btıdtır'. İnzivaya çekil - -JIE Ayşem iyi:ıeşsin de_ orrıhn 
ıniş bfr İtalyanı kontu:. Rom-adan bu- sonraı düşünürüz. 
raya &elmiş .. Issız ald :ful için,. bura- -Kna aı çıkarıp Şeyi 5a:iııfin ma• 
da bir 15ato yaptırmış .. evinde hiç: bir ğarafa:rı:ı:dan o· ·rıoe hapsetSEDJ ~-
kadın yoktu. sıl amn? 

- Kadrn döşmanı demek bu adam? - men nıılarm kar.:tya ç:ıkan!ma -

O«enı gjln köiycfutı gel en 
yo ... :ı:fa bu11ay:ı lbtdar en bu 
~ttnı F.!"'yv:m F'~ sokacak 
b.lsiaı im:m ~· 

(Devamı ·rar) 
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Balkan.._;Deniz Harbini .- , ~ .... :>·;. 
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-~-- Niçin ve Nastl Kaybettik?·~·~ . ·'\~'\'•-}:. 

OR 
Yazan: 

Ahmet Cemalettin 
Hotıraıarını söyleyen: 

Amiral Ramiz 
10 

Düşman gemilerini 
kovalıyamadık? 

Ol Adim.- Vandervi!lt'ı Bir köpek bahg"ı ü-
akık~a yendı ! .. ..1 , •. • 

Kampel w lfüseginle güreşmeden ZUCU ere _!IUCUm etti 
maglubiyeti kabul etti Bebekle Moda arasinda yapılan 

neden 
Harp gemilerimizin Mes'udiye

den maadasında 
lüzumu kadar cephane yoktu .. 

~spcçyat, cHıdra , cİpsara• znh - mandam oldum ve haı be çıktım. Vak· 
lıl:ırmın kıymetleri \·e sür'a tleri biz- t ım yoktu ki, bunlnn celp ve temin 

cc mallım idi. Önümüzden asla ka- edeyim. 
çarnıyacaklar ve birer birer batmı- 3 - Topların gece cndahtına mah· 
ya mahkum olacaklardı. Her üç ge- sus nışangahları yoktu. 
mi ön dıreklerine ıhtiyaten birer be- 4 - Torpido ağlarımız yoktu. 
yaz bayrak çekmekle beraber tnm 5 - Y unan tahtelbahiri (Delfin) 
ur'allcrilc kaçmıya başladılar. Bız jn bıle su yüzunde (14) mil sür'ati 

de yeti ecegiz umidile takıpte ~ - vardı. Farzedelım kı, gece bir dağ e
' .ım edı) orduk. Fakat hesabımız yan- teğınde kalsam, veya den'zdc karan
lı çıkını) a ba ladı. İlerledikçe düş- lıga gömul cm, J ine torpillenmek teh· 
mania aramızdaki mesafenin fazla- likesi mevcuttu. 
luşlığını ha) retle gördük. O sırada 6 - Düşman donanmasının vasati 
(A'\ierof} butün sür'atile geldi, diğer- siıı 'ati (16) mil, bizim umum filo • 
)erinin önüne geçti ve hep birden n u n sür'ati (10) mil idı. 
uzaklaşmıya başladılar. Bıdayelte 7 - Hangı üssülharekedc kala • 
de sö)lemiş olduğum veçhile Yu - cak lım? Akşam olup ışıkları sön • 
nanlılar her üç gemiyi de mükem - dürdük mü, nereye gıdecektım? 
melen tamir cthrmişler ve kcndıle- 8 - Nıhayct hukumctten telakki 
rı e 16-17 mil sür'at temin etmişler. ettiğım emir: cÇık, bir saat kadar do. 
Bızim istihbaratın bundan kat'ıyycn l<ış ve nvdct•, den ibaretti. 
h beri yoktu. işte bu esbap dola ısıle düşmanı 

Yunan donanması bütün sür'atıle tak ip edemediğimız gibı. denizde de 
denizi kopürte köpürte kaçarken. biz kalamadık. Düşmanın firarından son· 
takip edemi) orduk. Türk donanması ra sahaı harpte bır muddet daha do· 
muzaffer olmuştu. Faknt bu zaferi Iaştık, bckledık. Fakat zedelenen it< -
l:at'i bu şekilde tahakkuk ettirmek sım. dbel a\·del cdcıfk bizimk ltat'i 
lfü~ımdı kı, jc:;te bu yapılamıyprdu. bir muhart:bcyc gırı <'Ct.:k dtğildi. Di
Çtinkü düsm~na )etişmcnin imkfını Jlıver askcrlenm henüz yemek ye -
yoktu. Heyeti mecmuasile hareket mcmı lcridı. Hrını n bir işaret kal· 
etmek zaruretinde bulunan bir do- dırnrak askere ) emek ) edirmelerinı 
nanmanın (16) mille kaçan bir düş- bıldirdim. Muzaffer bır hnrptcn çı· 
mana, (10) mille yetişerek onları kan kahraman Turk dıl:ıveı leı i ye
knhru tcdbıre muvaffak olması im- m' gc oturdular. Donanma da yavn. 
Y- nı yoktu. Harp bir buçuk saat de- y avac; a\ dele ba ladı. T m oğle za
\: • m dm ti. Bu müddet zarfında manı yeniden Nfır,1 önuncle dcmıt le· 
(Bül'b ros) ba~.:ıkül makinesine yal- dık. Pasakül makınesıne vukubulan 
nı bır 1 h<'t almı ve t<'kmil do - ı• bet üzerine c h t dı.ı ~ ,, kt rımizi 
n nm bir hıt 1 ermişti. Yunan do- ıht falfıtı lfızim ıle karaya cık rdık 
n. nmnsına s kız isabet tarassut edıl- ve defnettık. 
dı Harp b ' tWi zaman şu muhakkak KONDORYOTIS NE DiYOR? 
kı, bizım 'nzıyetimiz düşmandan çok Balk n h rbıni mutc kıp Yunan 

ha 1)1 ıdı N tice iz bir muzaffc - hl.kum ti (Kondoryoti ) ı dıvanıh .r-
ıiyct kazanını tık. Mermi mevcut - lbe verdi. • . 
1. rmı ı:.ordum: Birinci harpte (2000) 1 Mumaile) h bılnhare lst nbula gcl
ır.cı mi sarf etmiştik. (Barbaros) ta miş, istanbulda mcshur manifaturu
(14) kcpeıt kumbara kalmıştı. (Tur- eı (Papa) vnrdı, ona misafir olmuş. 
ı;:ut) ta bu miktar biraz fazla idi. Biı gece Papanın evinde (Kondor
Çünkü o, :fırsat buldukça som kum- yotis) in şerefine bir ziyefct vermiş
bara da atmıştı. (Mes'udiye) nin cep- lf"r, o ziyafette Balkon muharcbatı 
hruıc i boldu. b~hriyesine ai t lükırdılar açılmış, 

NEDEN TAKİP EDEMEDİK? CKondoryotis) , (Papa) ya, benimle 
Ned(;n, ortada kazanılmış bir mu- mutlaka konuşmak arzusunda bu • 

2affcriyet varken avdet ettik de düş- lunduğunu söylcmis, fakat ben o sı
manı takıbe koyulmadık? Bugün bu- 1 rnlarda (Viyana) da idim. (Kondor
r.un sebeplerini birer birer snyaca- yolis) bir muharebe hakkında şun
ğım. Tfı ki, halk hakikati öğrensin ve ları söylüyor : c Ramiz Beyi bulur
donanmasına ta'netmesin. Düşmanı sı-m sarılıp öpeceğim. Muharch ede 
n<'den takip cd<'medik? işte sebep - hizi çok sıktı. Elindeki gemilerle an
lcri: cr.k bu kadar lıarp edebilirdi. Eğer 

l - Gemilerdeki projektörler, mcv- bir gemisi olsaydı. bizi sureti kat' i
kilerine t mamile tcsbit edilmişler.. ::;ede berbat edecekti. Bu gemil~rle 
halbuki hm·pte projektörlerin çıktın· bu munnnidana harp vermek şayanı 
l. r. k asagıya alınması lazım iken bu havrcttir. Bizi ancak siir"atimiz kur· 

yapıl. madı. Çünkü projektörleri ye- ta;abıldi .. > 

rinden oynatmanın imkanı yoktu ... 
lfarp esnasında projektörler topla- Donanma (Nara) ya gelir gelmez 
rm sademesinden hepsi de kırıldılar. Rüuf Bey hiç kimseye sormadan ge
~onanma gözsüz kaldı. Torpido is- misine bindi, istanbula gitti. Halbu-
ımbotlarının muhtemel gece hü • ki kendisinden hareketinin esbabını 
cumlarına k . d 1 v mu y oktu. arşı proJektorlerimiz soracnktık. Başkuman an ıgın • 

habere şifresi bende yokken onda 
2 - H arp gcm ıler · · .. tak'l f k kuman diy~) den maad _ 1 _ •mızdc -(Mes'u - \•ard ı . Çi.ınkü mus ·ı ır a • 

<'eph:me yoktu ~ h u_z~mu miktarda danı idi. Arkasından derhal telgraf 
nu zamanında. a-a .. rı:y e N~zareti bu- verdim· aldıran b ile olmadı. Ben he-

uşunmemış b d nüz bu' mesdeyi halletmemi.ş ik.en 
evvelki amiral de celbi csb~b €'n en d'd vessul l ı na te- Nf:zıın Paşa ile fcnn halde ı ışmıye 

e mt'mişti. Ben donanma k (Devamı var) 
t1ttınunı111uı"ıu11nıuut11ıu11uıuıı U-11nunıtth11uııı11umıırıı1111•uıtııuuu11111nPJ•••tu•ııtıı• ıııınuıınuuınt111ııııııannnıtt11ıtuuı 

"" .. ~ ~ . \ _· ' . :ı ~ :·: ·~ • '• . . • 

~}l!~~-Çtlf•'' ~eled}yesi · iıanıan ·· · 
Keşif bedeli 865 Jira 28 kuruş olan B 1 d' e matbaa binasmıo ta• . . e e ıy 

mm nçık eksiltmeye konulmuştur, Keşi f evrakile şartnamesi Levazım 
Müdürl üğünde görülebilir. istek liler 2490 No. lı kanunda yazılı vesi• 
kadan ba~ka Belediye Fen işle ri Müdürlüğünden alacakları fen eb1i· 
yet vesikasile 64 lira 90 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilc 
beraber 27-8.937 Cuma günü saat 14 de Daimi ı:ncümende bulun• 

malıdırlar. (B) (5198) 

• • • 
Senelik muhammen kirası 15 lira olan Topkapıda Çekmece cadde-

sinde 127 No.lu kulübe duvarı (ilan asmak için) 938 veya 939 \'C 940 
eneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırma gününde 
isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görüle bilir. istekli olanlar ı lira 13 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 17-8-1937 S h günü saat 14 de 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (I) (4967) 

Vandervalt mağ
lübiyete itiraz etti 

yarışta bazı 
kimseler bu yüzden korku geçirdi 

tarzda ve nyakta cı.:ı eyan eden gu-
r~. bur.dan sonra daha zevkli ol _ I3alk .. n Fc:stıval Komıtesınin Be -
rnıya başladı. Mülayim, yaptıgı 0 _ bc~lc Moda ar~sında Boğazı yüze • 
yunlarla Vnndcrvaltı mağlubiyet po- rek gccme musabakaları dün saat 

' zisyonlarına getirdığı halde İngılız 1 o~da Be: bekte büyuk bir meraklı ö
gurcşçi bılgisi ve Ç( vıklıgi sayesınde nun?e ~ :ıpılmıştır. 
bu le~lıkclcrdcn kurtuldu Nıhayc:t j B_ır kı nn lı. lk, daha sabahtan hu-
20 "\Cl dakikadn sık sık tekrarlanan I u"::.ı u~ette tuttuğu sandallarla ya
tehlıkcli vaziyetlerin aynına düşen , ı tşı ~ kıp etmiştir. 
Vandcrvalt k&ndini kurtaramadı ve ı .. 1\Iu~ab~kalnr Bebekte Galatasara • 
mağlup oldu. I.)' ın Dcnızcılık lokalinden müsabık-

Hakem, Mulavimi gulıp ılan etme- 1 !arın suya atlam:ısıle başladı. 
sine rağmen Vandcrvalt mag ulıiyctı Galatnsarnyın 20 kadar san • ' 
kabul etmiyor, ıti.azlnrında .sr 1 c- dJlı, Ort koy, Beykoz, Güneş ve di
diyordu. itirazın parn etmiyecc mi ger kl~plcre mensuu bir çok yüzü
anlıyan İngıliz, hiddetle rıngt~n çık- culerını takip .:diyordu. 
tı. • Butun bu musabaknlnra 24 yüzücü 

Bakınız; Vandervaltın i .iraz.nı ho- r kluplcre mensup bir çok yüzü .. 

Hüseyın 

Dun Taksim stadında ingıliz peh
livanla Mulayim karşılaştı. Halbuki 
ev\ eke Kampelın, T. Hüseyinle kar· 
şıJaşacc;ğı ıHirı edilmış . hatta yapıla
cak maçları gosteren kara tahtaya da 
J. Kampel - T. Dağlı Hüseyin kar
şılaşması da yazılmıştı. Stadyomda 
geçen hnita oldugu gıbi yine büyük 
biı seyirci kıtlcsi toplanmıştı. 

parlör nasıl ıliin ediyor: •)tırak elli. Yüzücüler Kızkulcsi ön 1 

- Ben hem Huseyinlc, hem de Mu· 1 ~ınc geldıklcri zaman bir köpek ba 
, lfıyirnlc ayrı a)Tı intikam maçı ya- l ıcı ıle karşılaştılnr. 

S::ındnldnki halk bir hayli heyecan 

Yrıpılan güreşler ıyi takip edilme· 
mc me ı ngmcn duhulıye kısmının 

bıle .d0lm~sı hafta içersinde yapılan 
cıddı Teklamların sem,,resiydi. önce 
hcı hafta karşılaştırılan iki küçük 
~.ıthlıvan güre~tıler. Onları müteakip 
Ü~ktiplü Hurşıtle, Demirciköylü İd
rı .. i;ar~ıla tılnr. 15 dakika süren bu 
gi.ıı ctıccsınde ıki güreşçi biribır -
lc.ı ini ) <'nı>mcdı. 

Sıı a, Mülayim, Vandervalt güre • 
-.:ınc gelmı U Hoparlör, 4 güreşçiyi 
s.ıh ) a ç ğırıyor: 

· Vandcn·:ılt, Kamµel, Tekırdağlı 
Hu•ryin, Mi.ılôyim Rınge. 

İl!rnnce V ndervalt meydana çık
tı. Onu muteakıp t-tülfıyim ve Tekir
dn • ıı m ydana geldiler. Aradan uzun
ca hır zamnıı geçmesine ve bir kaç 
defo rtaya çağınlmasına rağmen 
ı inge gclmiycn Kampel nihayet gö -
ründu. rak .... t clbiselerile. Kurnpelin 
bu hah scyircılcri şaşırttı. Kampeli ıı 

vandervaıt 

ge~irdı. Sıra şiındı yüzücülere gel _ 
mıştı. Kopek balığı bu sefer de yü _ 
zücü!erı tehdit ediyordu. Hattfı bu Yarışa iştirak edenlerden 
yüzüculcrden biri de köpek balığının bl .. grup 
kendisine dokunduğunu de söylcmis- mücacfolesi içinde devam etmistir. 
lir. ~ Nıhayet İsmail, Ccmnli hır saat 

Yüzücüler, nihayet köpek galığın - farkln geçerek yarışı kazandı. 
dan güç belfi kurtularak yollarımı de- lsmail Bebekten Modaya tam ıld 
vam etmişlerdir. sa~t 20 dakıkada varmıştır. 

Beykozlu İsmail ileOrtaköyden Cc- lkınci gelen Cemal de isrn ilden 
mal biribirlerıle epey çekişmişlerdir. ancak bir saat farkla, yani ayni me

Nihayet yuzticülcr bu mühim var- safe~ i 3 saat 20 dakikada katet mis • 
tayı atlıyarak yollarına devam ctrni- tir. ~ 

, ye başlnmışlardır. Üçüncü yine Ortaköyden Ariftir. 
Haydnrpaşa önlerinde yirmi dört Gelcecl· hafta Mncarlarla yapıla _ 

yüzücüden ancak (10) yüzücü kal • cak olan müsnbnk:ılarcla vorulmamall 
mıştı. için G l. tos raydnn Orhanla Halil 

Zamnn zaman ônde Cemal, İsmnil bu yarışlara iştırak etmemi tir. 

• • • • 
• d e z e 1 

• 
yı 1 

Müsabakalara ço az seyirci geldi 
İki gündür devam eden İstnnbul 48,50. 

ntleti7.m birinciliklerinde şimdiye 

kndnr alınan neticeleri yazıyoruz: 
Giıllc: l - Salahattin 11,52; '.! _ 

~C'rif 11,37. pacağım. Kampel'i Hindistana gön
dereceğim. 

l 
İnsan oğlu bu sözleri bir türlü ka

bul edemiyor ve hani mübareğin 

Hindislanda konturatı vardı? Sonra 
İstanbulda ilk güreşinde 19 dakıka
dn yenilen ikinci güreşi ringe çık _ 
madan kaybeden Kampel, Hindısta-

100 metre: 
l - Vedat 11,l; 2 - Mclıh.· 

200 metre: 
ı -· Nazmi 24,5 
400 metre: 

Yük~ck atlama: ı - Pul. t l,CO !! 
Necdet. 

Uzun atlmna: ı _ Faık c;,40; 2 _ 

Ramı:ız~n 6,23. 
İ anbul Atletizm Federasyonu _ 

Mülay iml 

sahada bulunmadığı sırada hoparlör 
Türkiye Şampiyonu Hüseyinin yeni 
beyanatı olduğunu söyledi. Hüseyin 

diyor ki: 
- Bugün Vandervaltla güreşmek 

benim hakkımdı. Çünkü ben onu ge
çen hnftn ezdim. Şimdi Mti15yim yor
gun bir pehlivanla güreşeceği için 
gnlip gelebilir. Yalnız ben şunu isti· 
yorum. Eğer Vandervalt Mülayimi 
yenerse gelecek hafta beniınle güre
şcceğine söz versin. Mülfıyim kaza -
nırsa o da gelecek hafta benimle kar
şılaşma) ı kabul etsin .. dedi, her iki 
pehlivan T. Hüscyinin isteğini kabul 
ettiler. Bundan sonra Kampcl mey -
dnna geldi ' e Hüseyinle güreşmiye· 
ceğıni şu sebeplerle bağladı: 

- Benim antrenmanda kaburga 
kemıklerim incindi. Eğer snğlam ol
saydım bile Hüscyinle güreşemez -
dim. Çünkü ben Hüseyinin ayarın
da değilim. Güreşmeden mağlübiyeti 
kabul ediyorum .. dedi. 

Kampel'in bu centilmence hare -
keti halkı büsbütün şaşırttı. 

Bu odam buraya gezmiye mi, yok
sa gürcşmiye mi geleli? 
Nıha) et günün biricik karşılaş -

ması olan Vandervalt - Mülfıyim ma
çına bnşlandı. 

İlk dnkikalarda MiiH'ıyimin hü -
cumları Vandervaltın çevık hnreket
lerıle nctıccsiz knldı. 5 - 6 dakika bu 

na boyunu gostermiyc mı gidecek? 
demekten kendini olamıyor. 

M.KAYAHAN 

1 - Mclıh 52,6. 
SOO metre: 
l - Gnhp 2,3,5; 2 - Mehmet 2,10,3 
1500 metre: 
l - Gı>lıp 4,18,2. 

HUMİS YİNE VENÜS'DE 5000 metre: 
Yunanlıların en iyi futbolcUlerin - 1 - ArUn lG,46,7, 

den Humis ıki sene evvel Roman - lOUOO metre: 
yanın Venüs takımında oynuyordu. l - Artın 35,23,7. 

2 ~y evv~I memleketine dönen llO metre mnnialı: 
Humıs Venus tarafından yeni bir tek- :ı - Faık 15,6 (Yeni re-kor; 
lifle karşılaşmış ve bu tcklifı kabul Madencioğlu. 

ctmıştir. Humis 3 scnelık bir kon - Disk: ı _ Veysi 42,75. 
turatla Vcnüse bağlanmıştır. Cirit: ı _ Melih 52; 2 _ Necdd 

FRANSA KUPASI 

1937 yelken yarışlarında Fransa kupasını 
k azanan M arti 

nun büyuk yardımile yapılan bu 

müs.ıbnknlar bize nncak istenen ne

ticeleri gelecek haftalarda verehılır. 

Nittkım 40 metre manialıda Faık;n 

yeni hir rekor yapmnsı da buı 3 bır 

a;rn teşkil C'der. 

P u lat 
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Yavrular seve seve yıvorlar. 

Pirinç · Yulaf • 
mik - Pata.tes · 

-Çavdar 

HASAN 

.. 
Mercimek · Buğday .. Ir-
Mısır - Arpa - Bezelye 
- Türlü - Badem· 

özlü unları 
Ve bu ıeztz gıdata'a bayılıyorlar. Tabtatın saf hububatının özlerinden istihsal edlldiğl için çocuklar çabuk 

netvOruhne butuvorlar. t1astahksız va çok uzun ömilrtU olu~orlar. 
Mutlaka H A S A N ismine ve Markasına dikl<~t ediniz. 1 • ....................... ~ ........................ ! .... ... 

Devlet Demiryolları işletme 
ıx Direktörlüğünden : 

Mubamoien bedeli 3875 lira olan 2~.000 kilo2ram petrol 30°8-t937 

tarihinde saat 15,30 da açık eksillme usulile Sirkecide 9 uncu işlelme 
binasında salın alınacaktır. 

Ru işe girmek isteyenlerin 291 liralık muvakkat teminatla kanunun. 
tayin etıij!i vesikaları ve resmi gaıeteniıı 7·~· 1937 tarih ve 3297 &a• 

yılı nüshuında iot~ar etmiş olan talimatname dairesinde alınmıı ve• 
sikalarile birlikte komisyon reisliQi.ne müracaatları lazımdır. 

Şartnameler parası• olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Sirkecide işletme Komısyonunda da2'11tlmaktadır. (5214) 

-AN KARADA-
Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 

1937°38 Ders yılı Tedrisata yeni yaptırılan Kolej binasında başla· 
nacaktır. llk,Orta ve Li .. kısımları vardır. Yıllık ücret ilk 60 Or
t,a 80 Lise 100 liradır. Kayıt ve fada tafsilat için •Ankarada Türk 
Maarif Crmiyeti Lisesi. Müdürlüıtüııe müracaat edilmesi. 0 4996. 

Dans merakhlarına 
müjde 

fcsörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Istanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden : 

Meriyete giren 3222 sayıla telsiz kanunu mu. 
cibince radyo-sahiplerinin Ağustos sonuna ka· 
dar en yakın P. T. T. merkezlerine müracaat ede· 
rek ruhsatnamelerini almalara lazımdır. 

1-AFustos-1937 den evvel alanmış olan ruh
satnamelerin hükmü yoktur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini 
almayanlar evvelce ilan edildiği gibi aszır ceza
lara çarptırılacak ve bu müddet hiç bir suretle 
uzahlmıyacakhr. 

937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebi
lir, ancak Radyo kullanılsın kullanılmasın be
yannamesinin Ağustos içinde P. T. T. Mer· 
kederine verilmiş olması behemehal lazımdır. 

Ebeveynin en büyük vazifesi 
Çocuklarını küçük yaştan itibaren dişlerini temiz 
tutmağa, onları hergün fırçalamağa alaştarmakhr 

: En lusa bir zamanda iyi dans öğ· 
1 :renmek ısterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kavhe: neden dans nro • 
' 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekcnler sokak No 31,; 
b' ~t.nci kat. 

KuçuKıeraeKı aış arııaları 2 • 4 
yaşından sonra başlar. Bu devre· 

r.!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den itil.•~ren her üç ayda bir dişle· 

Y A L N 1 Z H E O E N S A l ı :~:.:~:~";:.::~:n:::.::::: 

Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiç 
bir para istenilmiyecektir. (5167) 

saoan, akşam dişlerini fırçalamağı 

öğretmek lazımdır. Küçük yaşta baş. 
lıyan bu itiyad onların he1 itibarla 
mükemmel neşvünemasını ve gür. 
büı olmasını temin eder. BAS URDAN 

11e ameliyatsız kurtulursunuz. Basur LiN-····'·""' ... ,...... ·""''"· ·~- .,,,, ,.,,., ..... -R A D Y O 
SiNiRE, ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 

Emsaldz ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlar~ 20 damlası hayat verir. Evlerinizde muUaka b!llundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE PiMANOL 
Üşütmekten ielen ark;ı sancılarını. siyatik, bel ve diz •2'rılarını derhal ieçirir, vücudu kızdırır, 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare tukırsunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtlyarlıyanlara ,eençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

iş Bankası asgari 25 lira mevduat. bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede krJra ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri : EylOI, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 

1 

Kullanmağa ahşan çocuklar yarının 
sıhhatli gencleri olmağa namzeddir 

en 

Çektiği ıstırabla
rın mes'ulü 
kendisidir 

NEVROZ iN 
Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannit baş ag-rısından 
e•er kalmıyacaktı. 

NEVROZiN 
Bütün ıstırabları dindirir, baş ve 
diş ağrılarile iışülmeklen müle· 

• KIRALIK HANE~ 
Ôsküdar'da Bağlarbaşı Tophıı- 1 / 
neli oğlu caddesinde 2 No. lu 8 
oda, hamam, babçesile Lalinap 
hanımın meşrutesinden olan ha· 
ne kiraya verilece2'inden iste· 
yenlerin mezkur hane yanında 

4 numarada oturan mütevelli 
Selim Büyük Çamlıcaya müracaatı 

ilan olunur. -Dr.A. K. KUTİEL 
Kara köy T opçularcad.37 
' 1 Reşat Benek'in 

Güzel Hikayeler 
Bu yılın en "gUzeı. hi· 

kivelerl .. 

YENİ ÇIKTI 
Tevzi yeri: Yeni kitapçı 
Bütün kitapçılarda da bulunur. 

Fiatı: 40 kuruştur. 

vellid ağrı, sızı ve sancılara kar~ı • 
........................... ! 

bilhassa müessirdir. ı Göz Hekimi 

N EV R Üz j N f Dr. Şükrü Ertan f 
l Cağalo2'1u Nuruosmaniye cad. f 

Mi deyi bozmaz kalbi ı Cağaloğlu No~ 30 (Eczanesi ' ı yanında) Te efon. 22SJ[> 
ve böbrekleri yormaz ı .......................... ı 

S3hlbl •e umumi ntfrlyah idare edca 
Ba,muharrlr: E. iZZET Benice 

Basıldı.lı yen Matba:ıl Ebüı:tiy• 


