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~-... ~"'·--.........,MANEVRA HARA ETLENDi 

n on eweı b ir lspanyoı h ü kOm e t v a puru 
O g Fas sahlllerinde to rpi llenirke n 

_ .. da nazırlar tica-
L d ıs (A A ) _ Dünku toplantıları esnasın 

1 1 r on ra, · · . .1 d me~gul o muş a -.1 . .
0 

Akdcnizde cmnı yeti mcsclesı e c ~ ret gemı erını 

dır. d"l bı"r bcvannamcde hükumetin, 
.. l ı;;;onra neşre ı en .J b h" Muzakcre t ~ . • h""'cum eden her tahtcl a ır~ 

b. , . i .. ticaret gcmı sıne u •W• b"ld" 
ılaıhtar bir ngııız . . . h gemilerine emir verdıgı ı ı-

l · · ·n In"ilız arı• mukabele etme erı ıcı 0 [Yaıı'sı 2 inci sayfada] 
rilmektedır. 

Atatürk ve isme t lnönü d ü n . harekat sanasıneda (Son Telgraf fotoğrafı) 
~~~~~~~~~--~~~ 

Tehlikeli hava 
Başbakan umumi va

ziyetteki teh-

Seyid Rıza 

likeyi işaret ediyor j 
1 

11 11 d' k' cUmuml buhran havası 

Son müsademeden 
güçlükle kurtuldu 

-----·----
Şakinin oğlu 30 

beraber imha 
avenesi le 
edildi nonu lyor l ı içinde vatanımız için· de 

· 1 tehlike ihtimallerı var• 

dır. Bu tehlU:elerin ne zaman, nasıl ve hangi ta· 
raftan geleceği kat'i o~arak tespit edilemez..> 

BUyUk romanımız bu t;Un .... o --aşhyOr 

" ----

·-
Jandarma müfrezeleri Seyid Rı-
zayı da şiddetle takip ediyorlar 

seyld Rıza 
lu Şeyh Hasan ile otuz avenesi im
hn edilmiştir. Seyit Rıza da şiddetle 
takip cdilmcktcdiı·. Civardaki ma
[;ara ve kovuklnr taranmaktadır. 

Eski Romayı ihya için gizli
den gizliye bir plan kurmuş 

Bağdatta Mavi camide Filiılinin taksimi altghlrı deki nıimayiş 

Londra, 18 (Hususi) - Fransa Hü- ıpiş edilen Flistinin taksimi aıc,·hin
kUmcti İngi~tcrcye bir nota vermiş- deydi. Nota İngiltercd"' fena · tesir 
ti. Bu nota Ingilterc tarafından der- (Devamı 2 ınd sahifede) 
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Kuyruklı l _ü_ç _gu_ .. n_i_çi_nd_e 

Yıldız 20 esrarkeş ve eroinci 
uniin aliıleri 

' 

A kdenizde tahtelbahir ve tay
yare kazaları çoğalıyor Semamızda 

Bu gece de 
Görüııecek .. 

yakayı ele 
Japonya harp 

istemiyor 
verdi Çin - Japon ihtiliifının bu defa çol< 

şayanıdikkat bir safhasile karşıla;!" 
yoruz. Japonya şimdiye kadar Çinin 

kadındır bir parçasını elde etmek istediği za· 
1 man, Çinin diğer kısımlarındaki nü· 

istedi/er tuzundan ve bilhassa ekonomik men· 
Ş u Frankonun tahtelbahirine ne ı ıerden bırı ile, İstanbul matbuat mü

buyuru:ur? Akdenizin bir ba - messilleri, şehrin üstünde gezdirildi. 
şınddn kalkmış, öbür başına kadar aı kada~lar, 20, 25 dakika kadar bü
yani, Çanakkale önüne kadar gelmiş tün şehrin üzerinde epeyce havalan
V<' erzak yüklü bir İspanyol gemisini dılar. 

Finsler kuyruklu yıldızı. dün gcc• 
semamızda tam olarak görülmüş ve 
fotoğrafisi de tesbit edilmiştir. Üni
versite Rasathanesince tesbit edildi
gine göre, yeni kuyruklu yıldız ha
len Dübbüekber buıcunun ve İpsilon 
yıldızının civarından geçerek uzak
laşmaktadır. Fakat yıldız bu akşam 
da semamızda iyice görülebilecektir. 
Bunu görmek istiyenler akşam saat 
21 de evvelfı şimal istikametini ta
yin etmelidir. Ondan sonra biraz 
garpte devrilmiş bir sandalye halin
de görünmekte olan Dübbüekberin 
sağında ve yıldıza bakanların sol ta
rafıııda bulanık bir ışık halinde Fins· 
!er Yıldızı görülebilir. 

Bunların içinden beşi 
eroinleri halaya atmak 

, fa~tlerinden asla feragat etmemekte 
ı Son üç gün içinde yirmiye yakın meydan verilmemiştir. Tam polisler idi. Fakat bu defa mesele büsbütün 
1 c"arkeş ,.e eroin kaçakçısı. düşkünü J evden içeri girerken kadınları ikı- h~ka bir şekilde tecelli etmektedir. 
jyakalanmı5tır. si de ellerindeki eroinleri haEıya l ·T~ponlar kendi kendilerine diyorlar 

Bozcada açıklarında torpil] ~k oo- Bu tayyare gezintisine iştirak e-
tırmış.. ciEnlcrden Münir Süleyman anlatı -

Bunlardan on dördü birden eyvc·I- Jaokmek istemişlerdi. Her bırınde 10 kı: cÇınlılerın bıze karşı bes!edık· 
k gün Beyogl.ında, Tarlabaşında K~- gramlık zehirli madde bulunmuşıur. ieri kin ve irtikap ettiğimiz hatalar 

Gazetelerin verdiği havadıse göre, :•ordu: 
btan hükumetçi vapurun tayfası İs - Birader, diyor, ilk defa tayyare

iye biniyorum. Fakat, şayanıha)-ret 
oerecede rahat bir seyahat ve gezin
ti yaptım. Böyle olacağını hiç talı -
min etmemiştim. Rnhat ve tehlike
siz olması itibarile, muhakkak ki, şe
hir yollarında tramvay. otobüs, oto
mobil yolculuğuna tercih edilir. 

tanbula getirildi. Şimdi, bu adamca
pzların ne olacağı henüz tayin edil
memiş ... Görünmez kaza buna der
ler. Bozcaadanın önünde, karrıları
na bir Franko tahtelbahiri çıkacaöı
nı, erzak vapuru sü\'arisi nereden 
]>-estirsin? .• 

Akdenizde son zamanlarda emni
yet kalmadı. Tahtelbahirle, tayyare
ler boyuna gemilere saldırıyorlar, 

tatırıyorlar, yaralıyorlar. adım ba
~ında bir kaza oluyor. 

Koca Akdenizi, Karaköy meydanı 
l:adar dar ve tehlikeli bir hale sok-
tular .. bari, Akdeniıde de, tüccar ge
milerinin geçmesi için sarı çh·ili yol· 
lar yapılsa ... 

* 
Tecahülü lrlfa· 
ne sahneleri .. 

Numan ismınde biri, Şişhane ka
rakolundan aşağı inerken, mechul 
bir otomobil.n alt.nda kalarak çi!(
'nenmiş ... Anlayamaık .. yahu, Şi-ha· 

ne karakolu Akdeniz midir ki, meç
hul tahtelbahırler gibi, meçııul oto-

mobillerin faaliyetine sahne oluyor? 
Eğer bu da, ötekiler gibi, bir tcca -
hülü arıfane i e o başka .. 

* Muharrir buh· 
ranı karşısında 

Arkadaşımız Fikret Adil, evvelki 
ı;ün .• Muharrir• serlevhalı yazısın

da, acı acı şikayet ediyor. cAnkara 
caddesinde muharrir buhranı var. 
dıyor. Pek, amma, mademkı muhar
rir buhrar.ı var, muh.ırrirlıi',; n pa -
halıya satılması ic~p etmez mi id ? 
Görmüyor ml sun uz. İstanbulda su 
buhranı var, onun için sular da p;ı
halı. .• 

* 
Gazeteciler lstan-
bul üzerinde uı:tular 

Pazar gunü, Devlet ha,·a yolları-

Her akşam, Sirkeciden Taksime 
çıkmak üzere bindiğim tramvay, da
ha çok sinirlerimi bozuyor. Müm -
kün olsa, mesela, Beyazıt meydanın

ı dan Taksim meydanına tayyare se· 

1 
ferlen yapılsa .. İstanbullular ilk de
fa rahat bir seyahate kavuşmuş o -
lur1;ır .. 

Bu arkodü. a sorduk : 

- O halde tayyareye bindiğine, 

1 
korkup sonradan pişman olmadın, 
dcgil mi? 

ı 
- Hayır, tayır .. dedi, pişman oldu

ğum bir tek şey var .. meydanda, da
' ho uç. •dar. evvel güzel bir büfe ha
zırlanmıştı. Belki, havada başım dö· 
ner. çıkarırım, diye bir şey yeme -
miştim. Pişman olduğum yegane 
nokta, büfeden istifade etmemekti -
ğimdir. 

* 

Vali Muhiddin 
Bu gün geldi 

istasyondan doğru Vali 
konağına gitti 

tnçıkmn sokağında beş num ".ılı 

C'vde basılmı~lardır ki, içlerinden beş 
tunesi kadındır. Kadınların isimleri: 

Diğer taraftan Küçükpazarda da yüzünden Çine tamamen hiıkim o· 
Ahmet isminde biri;i eroin satarken lamıyacağız. Biz bu geniş toprakları 
tutulmuştur. Bu adam, elindeki ero-

1
maddeten zaptedemiyeceğimiz gibi 

1 .. 

ir.leri Azizin kahvesinden aldığını J tuccarımızı~ ınena_ fiini de muhafaza 
!Kadriye, Mürüvvet, Naciye. Sabahat, d - B ı h ç· d 

~öylemiş, bu kahve basılmı<, Hasan <· emıyecegız. ınaena ey ın t: 
Lemandır. ' faminde bir '.üşteri de tevkif edil- ticaret yapmak inhisarını elimize al-

Erkekler arasında Ali Rıza, Ne- k 
miştir. rna tan vazgeçelim ve buna muka· 

cc..ti, Niyazi, Kemal, Kenan, Lcon, İs- bı'I ç· · · l l ti · ı Başka bir yerde de yine ayni iş; ının şıma eya e erıni e e ge -
lefo vardır. Niyazı memurlara karşı yapan Hikmet, Hamparsum ve Ah- çirelim'• 
s:lfıh da çekmiş, fakat ateş ctmesü1e met isminde üç kişi yakalanm1ştır. Japonların bugünkü hattı hareket-
t111111111111111111111uıııı11111111111111ııuıı•u•111111111111111111111111111uıııı111•••nıııım11111111m111111111uıı1111111111ıım1111111111ouıı1111ııımıı 1 icri böyle bir düşüncenin mahsulü 

Manevralar harar,eflendi 
Kırmızı ordu 
Bugün mukabil 
Taarruza geçiyor 

(Birinci sahifeden devam) 

ı
~, orduya karşı mukabil taarruza 
devam etmektedir. 

Atatürk 
Büyük Önderimiz Atatürkün 

dün manevra sahasını teşrif bu
yurduklarını, manevraları takip 
eden muharririmiz, dün Son Tel
graf okuyucularına bildirmişti. 

olsa gerektir. Filhakika Japonlar 
orta eyaletlerde bulunan askerlerini 
Şanghayda toplamakta oldukları gi· 
ı.; cenubu da tahliye etmjye başla· 
mışlar, yalnız Hankeu imtiyazlı mın

takasını muhafaza etmişlerdir. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Üstündağ, ailesile birlikte bu sabah 
Konvansiyonel ile şehrimize dön -
müştür. Kendisi Sirkeci istasyonun
da Emniyet Umum Müdürü ve Vali 
Vekili, Vali ve Belediye Reis Mua
\"inleri, kaymakamlar, Emniyet Mü- ı Bugünkü harekata tayyareler ve 

rr.otorlü vesait de iştirak etmiş bu -dürü, nahiye müdürleri, vilayet, be- 1 

Atatürk dün gece manevra saha
sından İstanbula avdet buyurmuş
lar ve geceyi İstanbulda geçirmiş
lerdir. 

lıınmaktadırlar. lediye ve Parti erkanile Şehir Mec- . . • 
1. • D · ' E .. T' t Odası 1 Dundenberı başlıyan harekatı hu-
ısı aımı ncumen, ıcare . . 

Hintli fakir• 1 S hh' B t M"d" 1 · lc:sa etmek ıktıza ederse \'azıvct ve c:za arı, ı ıye, ay ar u ur erı . . . -
in marifetler! ve diğer bir çok zevat tarafından kar-ımanenanın ınkışaf scyrı şudur: 

Ulu Önder, manevra sahasında 
evvela manevra hakemi Salih O-
murtak ile görÜ§müş, oradan kır
mızı taraftaki Derviştepeye çıka-

J aponyanın toplanma ve ayni za -
manda istila politil<asını başarabil

mesi için Şanghayda hiç bir hadisa 
o;maması lazımdı. Çünkü burada 
40 bin Japon sakindir. Halbuki Şang· 
hayda mühim bir hiıdise olmuş ve 
tir çok kimseler ölmüştür. Bunun 
üzerine Japonlar, hakiki bir harbe 
r,irlşmek mecburiyetinde kalmışlar 

Şa.nghayda harbetmek istemedikleri 
1 halde, buraya takviye kıtaatı gönder· 
miye mecbur olmuşlardır. 

Tokyoda müfrit askerler: cŞeref 

\"n haysiyetimiz tehlikededir.• diye 
bağırmı ·a başlamıslar ve umumi se
f uberlik il<inı için İmparatordan mü· 

l sa&de istemişlerdir. 

1 t !l!ane•-ra, Çerkes köyünden hare -
Hir.tli fakir Abdülhamidin Bel - şı anmış ır. . k b'l rak harekut emirlerini birer birer 

" h·tı· Ü t .. d • k d' • · k ket eden Kırmızı fırka ıle mu a ı graddaki macerasını okudunuz mu? ı>ıU ı ın s un ag, ·en ısını ar- . . . dinlemiş, vaziyet hakkında izahat 
1 1 1 · b' b' 11 ı~tıkametlen kalkan Mavı fırkanın 

!Bu adam, Belgradda, manyatizma, ~ı amıya ge en erın ırer ırcr e c- . d M .k k" almış, pırıldak (helyosta) aleti 
ipnotızma numaralan yaparak, bü- rini sıkarak hatırlarını sormuştur. 1°". Y_~dı sabahı tam allı a anı a o- kullanan mufrezeyi teftiş etmi.ş Japonlar, bugün Çinde kuvvetli el<• 

1 
ğillerdir. Ancak 8-10 bin kadar as

i kederi vardır. Ecnebilere ait olan iın· 1

1 tün halka kendini sevdirmiş, epeyce Muhittin Üstündağ Vali Konağına !yunun cenup sırtlarında vuku bulan ve bu müfrezede çalışan erlerden 
·t · ı· bır karşılaşmasile fiilen başlamıştır. 

para toplamış .. Sonra, artık biraz da gı mıs ır. . bazılarile bizzat görüşmüş, sonra 

1 
· Manevranın maksat ve planı şudur: t ı h d b · k b zevk etmek i in, güzel kadınlar av- Mareşal F.ıvzi Çakmak ile ordu [ ıyaz ı sa a n üyü ir harbe gi -

Batanlar 1 1\IElıÇ nehri boyunda biı· düşman kuv- · k k hl d 
ı~mıya başlamış .. Bu arada karşısına Kumandanı Fahrettin Altayın ol- ı.sme ço le ikeli ir. Japon filosn 

ivdi olarak Mavi taraf mevcut olup y ç · 100 k'I ı " d 
ı 17 a d b' g k k •t r O dug"u mevkie ge~miş, kendiler ile ang- enın ı omc re açı,.ın a 

y şın a ır enç ız çı mı, 1 
•• - Çog" alıyor lbı..nlar memleketi müdafaa vaziyetin- • b 1 J l 

nu da derhal manyatize ederek ar- varım saat kadar hasbıhalde bu - , u unuyor. apon ar, biı de iz ka -ce olan Kırmızı tarafla muhasama , 
lzusuna ram etmiş .. kız, çok zengin lunmuştur. Tetkik gezintisine hep !dar genis olan Yang-Çe nehrinden 
ll::'r Çe'<.oslovakyalı fabrikatörün ev- (Birinci sahifeden devam) ,halindedir. Fakat her iki taraf da an- birlikle devam ed.:erek mavi ta- f!lçeJ·ek Nankin'i bombardıman ede· 

Dün, şehrimizde, Karaden,zden ge- c Jk daimi temas halini muhafaza et-
ı ladı ımış. Zavallı IJintli fakiri, s_im- rafa geçilmiş, 207 rakımlı tepe - l·ilirler. Fakat Şanghay me ! si ')fy· icrck Akdenlze a"ılan (Marnero) is- rr .ş olduğundan Mavi taraf kat'i bir 
l 1· k- k b' k k d d d' h ' de harekat amirlerinden mnlümat ı~ değildir. Neh'r orada dard C "1-
cıo ·ucu ır ızı an ır ı, •Ye ap- minde bir İspanyol gemi.inin daha n<tıccı almak mak. dile Ka1:.deniz 

1 , ı p k' f k' b. almı•, Çerkes kövü'le dön,·rek ö"- lilcr oradı: gemi batırm2" ur ti~ 
S" a mış 1r · e 1 amma, a ır ır Çanakkale önünde tahtelbahir tara- sahilindeki M dyeye ihraç ) apmıya • ' 6 

d 'd' d f k' b' k 1 le vcmeg-ı'lli orada vemişlcrdır. yolu kapamışlardır. Bu S' S cg-

1 

a am, gı 1P e a ır ır !21 man- fından torpillendiği haberi çıkmıştıı". bı.şlamış ve bu vaziyet karşısında ' , 
Yatize ed•cek deg"ı'l ya .. Tabı·ı· zengı·n · d K 1 f ç t s· , 1. Yemekten sonra Lükburgaz lav- !'avda veya ci\•arında harbe 6 :ıek ' Bu haberi tahkik için Ispanyol e ırmızı ara an a - ıncı< ı -

,..1n ye · ald · l ah ı t b' k t' d k yare karargahını ziyaret ve ora- J.: a) bir iş değildir. Bu sebeple Ja· 
===n=ı =-cı"'g~ı "'g"'u=ze,,,...... :r=a,,-=a=y=y"'a"'re=-==ır==ız=ı=m=an=y'=a=ı•z=e=e=e=ce==·====' i K onsoloshanesine müracaat eli i k. ,<\ a:-ı ıka 1 ar ha tlın da t lhaşşü t ederek daki kumandanfordan izahat al- ponlar, Çin hükfunetile mümküıı 

Konsoloshane, haberi ne tekzip, M bır taraftan hır fırkayı Midyeden g~- b 

Suriye ve Irakta Kıyam var mış, Büyijkkarıştıran mevk ınc mertc c çabuk anlaşmak istiyor ar .. 
de te,·it etmiştir. Marnero'nun akı- len l\laı·i ku\·ı·etlcıi kar11lamıya me-

, ' geçerek mc 'örlü kıtaatımızı tef- Anlaşma zemiPi bulunadursun, .Ta -
belinden de endişe edilmekte ve bu rrur tmiş, d ;lcr t, r.f· a:-ı da mevzi 

. tiş etmi~, Çorluva dönmüşlerdır. pon ordusu şimdilik denizden Çin 
(Bırinci sahifeden devam) 'ol.n bu lm'anın ancak müstakil ya- gtminin batırılan vapurdan iki gün ahn !\lavı ku\'vetlerc karşı umumi 

Orada bir müddet istirahat eyle- 1 seddıne kadar şimaldn mevzileıini 
etmı~ttr. Halbukı Fransız s1li'ıhiyet- şıyab,kcegi kanaatinin yer etmesidir. sonra vola çıktıg"ı ilave olunmakta - l:aı•kat ı g. çmiştir. Bu müstacel ah-

, 1 dikten ve Mareşal Çakmak ve i- !chkim etmiye çalışacaktır. 
tar mehafıli notanın fena bir mak· Heme.1 hemen her hususta yekpa- dır. I '.al karşısında İstanbuldan _se~·ke -
s.1tla ,·erilmediı;'ini, Filistin, Suri,·e- re bir kütle halinde hareket eden bu İKİ VAPUR DAHA!.. ailen kuvvetlerle derhal yenı bır ko· nönile tekrar görüştükten, Gene- 1 ..ahmed Rauf 

J ral Salihle bazı kumandanlara. lllMlllllUllllHUlllllltllllllUnııuıım11111ı111111111111111wum1111n• 
nin yanıbaşında olduğu için taksi - çalı,kan ahalinin İstikl3.l uğrundaki ispanyanın Franko hükümetin~ lordu kurulmuş \'C bu kolordu da .) l 

d ' ' k J manevra hatırası olarak kıvmctli apon ar rnin en Suriye ahalisinin muteessir , ıava .!arı bazı Fransızlar tarafından mensuup hir tayyare iki gün evvel 1 Bılyük_ ve Küçük !lı•. ni a ar ara -
· blı·er altın saat hediye etlikten 

c•ıma•·ından Fransıının endi-e etti - 'd~ hüonü suretle kar~ılanmış ve ken- Akdenizae bir Danimarka ticaret ge- , sındakı sahada mevzı tutmuştur. D . . 1 k sonra sa~t 19,30 da refakat!erin - urmadan ginı, halta bu taksim aleyhine Su- dileri bu vadide epeyce teşvik gör- misine durmasını emretmiş, gemi du~ Fa at Ma,·i tarafın çok faık kuv -
deki zevatla birlikte Çorludın şeh-

riyede şiddetli nümayişler yapıl - müşlerdir. ma,·ınca bomba <ttarak batırmıştır. \·etler çıkaracağı ihtımalini düşünen Tı 
J rimize müteveccihen hareket et- mı nıakta Fransanın isli\m ahali - Vaziyeti nihayet anlıyan Şam ve Geminin tayfası bir \·apur tara - Kırmızı taraf, bununla da iktifa et· aygare 

mişlerdir. 
~in, gözetmfk mecburiyetinde oldu- bilhas•a Vataniler Cezirenin Türk fından kurtarılmıştır. ıniyerek Marmara Ereğlisinc ayrı D • •• •• l ? 
ğunu bildirmekl<'n ba~ka bir şev dıi- l udu~una yakın bir yerinde Fran - Diğer taraftan bir Panama vapuru bir kolordu çıkarmıya ve geriden ih- UŞUTUgOr ar• 

1 f 1 1.. tında olmuştur. Bu ilk karşılaşma -
~ı nmedi: ini sô0 itiyorlar. ~ız or tura ından kurulan ve çok ma- da ev\•eki gece meehul bir gemi ta- tiyat takviye kıtaatı a mı ya uzum Tok,·o, l8 (.'.A.) _ Şanglıayd"ll 

' !arda Mavi tarfa, Kırmızıların sa - , "' • IRAK KARMAKAfü<;IK mur b,r şeh r olan Kamışlıya bir mü[- rafından batırılmıştır. rormüitür. Artık harp, Meriç kena - ., . . . . D . A. b'ld .. 1 Kudıls 17 (A.A.) - Irak ordusan- reze göndcrn. şler, fakat iki bin mü- l'ından '!'.fanikalar hattına intikal cy- ı!.ına muvaffakıyetlı taarruzlaı )ap- omeı ıansına 1 ırı iyor· 

1 1 
mış \'e b'r Ma · ·· · alayı da K 1 Japon kara kuvvetleri umumi ka-

1 k d k rargahı, saat 15 le bir tebiığ n~şrc· da ciddi karışıklıkl.lr çıktı[;ı hakkın- sel! 1 c zireli tarafından püskür - şu·· ku .. r ede ı· m mı· lcmış olduğund:ın Kırmızı taraf ku- 1 vı su_var.ı ır-
da burada tt' t olunmıvan kun· 'li lulmü crd,r. Sonra daha kuvvetli bir mandanı. Meriçteki kuvvetleri "Crİ J "'ızının yan ve gerı er_ıne a :tl" sar · .1. • • " clerek bu sabah çephede hiç bır tebctr 
ı;ayıalar deveran etmektedir. Tele- n·ıJf.ecz göndPrilmiş, bu da bir şey Bı"r y1-yanalı doktor ı &imadan za)'ıflatarak oradaki mu - 1 ıoıştır. Fakat mubbıl taarruzlarla I dül nıkua gelmemiş olduğunu bildir· 
fon muhabcratı dün öğledenbcri ke- y~pa!!!ayınca vaziyet nezaket kesbet- kanser mikrobını 1barebe vaziyetini devam ettirmek, Mavilerin püskürtülmesi beklen -

kt d
. miştir. 

\;Irr tir. ın~.ir. Kam!!ilıda başlıyan ilk mu - bu im ut 

1 

fakat Midyeye ihraç yapan düşmanın me e ır. 
· · Tebliğde iki Çin bombardıman tay· 
lTALYAKlı •PLANI hdteft \"e ilk patlıyan silah derhal Viyananın en meşhur profesörle- çevirme harekatına maruz kalma - Mavilerin maksadı: Bütün Trakya-

yaresinin dün sabah saat dokuzda 
Londra, (Tas) - .Musolıni Yakın Cezirenin diğer yerlerine de sira - rinden Bakteriyolog Gerlach, on beş vak, harbin veçhesini Kırmızı taraf ,., İstila edip tstanbulu ele geçirmek 

· 1 , Dong-Kov Park'a taarruz etmiş ol-
Şatkta Ing!.lizlcr aleyhine bir isyan yet Etmi~tir. Bunun üzerine Şamlı - yıllık tecrübeden sonra kanser mile- lEhine çevirmektir. Fakat tam bu dü- b c.lduğu için bu muka il taarruzların duğu ilave edilmektedir. 
~ karmıya çalışmaktadır. İtalyan A- ı ıar derhal Şammar aşiretile anlaş - re.bunu bulmuştur. Profesör keşfini §Ünce ile hareket edilirken Manika nAticesi sabırsızlıkla beklenmekte _ Bunlardan birisi Japonların tay• 
janla:ı Araplar arasında ş!ddctli pro- 1 mışlar, bu aşiret Kamışlıyı basmıya beynelmilel bir ilim heyeti huzurun.. deresi boyunca ilerliyen Mavi tara-

d k d 1 I 1 · t bb.. t · f k t b' F f b h k ı·1 ç t 1 · dir. Çünkü Kırmm taraf, mukabil ta· yarelere karşı kullandıkları toplarla pagan a yapma ta ır ar. ta ya, şım- < şc us e mış, a a ır ransız da izah etmeden kimseye ifşa et _ ın ir yarma are e ı e a a ca ıs-
diki Suriye ,.e Büyük Lübnan, Filis- kıt'ası Kamışlıyı muhafaza eylemiş, r_

1
emektedir. !;kametine ilerliyeceği istihbar edil- arruzuna muvaffak olamazsa düşman, düşürülmüştür. Pilot paraşütle at· 

tin ve Sina yarımadasını ihtiva eden Ş&mın zabıta kuvveti vaziyetinde 0 _ miş olduğundan Kırmızı taraf 17 a- \'aziyete hakim olacak; İstanbul el- lamışsa da Japonların eline düşmüş-
eski Roma eyaletini ihya etmiye ça- lan Şammar aşireti geri dönmilştür. Arif Oruç geldi ı;ustos sabahından itibaren taarruza den gidecektir. tür. 
ı k d b F k Ş 1 l · I' t k t'' efce · ld d k 1 Saat 14,30 da 22 Çin tayyaresi Hanğ .ı•ma ta ır. Musolininin pliinı u « at am ı ar ışi inada bindirmi~- Eski Yarın gazetesi sahibi olup u- geçmek mecburiyetini hissetmiştir. Ş e a 1 n ı yı e e e ece o an 

t k 1 d İ 1 ' · f · · ' b'' ük' h k- h Kov üzerinde uçmuştur. Bu tayya· u.ın a a ar a talyanın himayesi a - ıer, mun ent ve yer yer silahsız Ce- zun zamandanberi Bulgaristanda o- Bunt:n üzerine dün sabah Kırmızı bu uy are at, yarın ecnebi e-
l d b. A d ı · k - 1 · l'I k b ı reler, bombalar atmışlar, Japon te-ın a ır rap ev etı urmayı goz ?lre ı ere a ın ypamıya aş amışlar- turan Arif Oruç, ailesile beraber şeh- tarafa ileri emri verilmiş ve ilk kar- yet ve delegelerin huzurunda başlı-
- - d b ı d ı - baasından bir kaç kişinin ölümüne onun e u un urmaktadır. tal yan an. rimize dönmüştür. ş:laşma 204-207 rakımlı tepeler hat- y:ıcaktır. 

t 'k ı d B s ~cbcbiyet vermislerdir. en rı a arının iğer bir merkezi de u i~te uriye isyanının safa- • 
Tcmendir. Haber verildiğine göre, hatı \'e hakiki mahiyeti bundan iba- - Dün öğle vakti Japon tayyareleri, 

~€::;:ı~s~7;!s~em~:ı~~e~~l~m~~: r;~~K KIYAMININ SEBEPLERİ 1 Sabah akşam ~aşmuharr·ırleri yazıyorlar? 1 ~a:ı~~:ıwb::~~~~;;:a}:ı:~ş.m~~ 
zakerelcrde bulunmak üzere bir ital- ı' Adanada çıkan Türk Sözü gazete- ve U ne 1 sahalarda en azı 12 tayyareyi tahrip 

yan heyeti vasıl olmuştur. İtalyan 'i!ıin haber verdiğine göre, Irak or- 1.:.------------------------------------------ eylemiştir. Bundan başka Kuyung 
plfınına muzaheret gösterilmediği : dusunda geniş mikyasta aykalanm:ı Cumhuri {et dahi bulunmadığını her şeyden önce si Atatürkün eseridir. Böyle bir kah- tayyare meydanı üzerinde bir hava 
takdirde, İtalyanlar Yemen hüküm- neticesinde Irakla dış memleketler muharebesi olmuş ve bu muharebede Trskyada batlıyan Ordu açıkça söyleriz. raman ordu, bütün dünyanın gözü 
darına karşı dahili güçlükler !evli - arasındaki telgraf ve dahilindeki te- Tan önünde büyük bir hareket yaparken l 2 Çin tayyaresi düşürülmüştür. 
dinı ümit etmektedirler.• !don muhabcratı kesilmiştir. Bu ha- manevraları Başmakalesi yoktur. onun büyük yaratıcısı bu hareketi Tebliğde Canchang tayyare mey • 

S • d k• diseler Bekir Sıtkı Paşanın öldürül- Realist bir millet olarak sulhün da- Kurun Floryadan takiple iktifa edemezse canlarında büyük bir kargaşalık hÜ· 
urıye e 1 mesile alakadardır ve isyan mınta - hl ancak kuvvetle ayakta tutunabi- küm sürmekle olduğu ve Japon de· Atat U r k her vakıt bunu tabii görmek lazımdır. Atatürk b 

H,. d• } kası Musul ve havalisidir. Çünkü is- leceğine bütün \amimivetlmizle ina- niz tayyarelerinin şimdiye kadar u· a ise er , ordumuzun ba•ındadır [bugün de, tıpkı Milli Mücadele dev- 1 tifa eden Irnk Başvekili Süleyman · t b Ih 'f .., rnlarda iki defa cevelfın yapmış o • 
:ııyoruz ve ış e u su scı·er vazı e- Atatürk, Floryadan Trakyaya gılti rinde olduğu gibi hem devlet reisi, 

Suriyerd patlak \"eren hadiselerin Hikmet Paşa Bekir Sıtkı Paşanın öl- mizi iyi ifa etmek için ordumuza faz- cluklnrı beyan olunmaktadır. 
hakıki sehcbi, Ekczlre ktt'asında o- clürulmesi üzerine bazı zabitlerin tev- w ordumuzun başına geçti. Bu, as- hrm millet reisi ve hem de Türk or- ı [Halbuki gene Royterin diğer bir 

la kıymet ve fazla ehemmiyet veri- !•eri hüdiscye be,·nelmılel si,·asi ma- 1 dul arının bas kumandanıdır Şimdi d J la• turan Arap, Kürt, Çerkes, Türk, Er- kifi için Musul kumandanına emir ' ' ' · wembadan aldığı haber e aııon 
·,·oruz. l\fanevralarımızda ve umumi L · t T k d Trak ad ki ord 1' baş nda d ıı nıeni ve Nasturilet·den mürekkep hal- ~erm~, fakat kumandan bunu din- '"F verıyor. ra ya a manevra · Y 3 u orımızın 1 rın hücum ettikleri karargahlar 3 • 

kın politika bakımından Şamlılar ta- lememiş, Musulu iki gün idaesi ve olarak bütün askerliğimizde hiç bir ·r.p yalnız bir Türk ordusu değil, bu sıfatla bulunmaktadır. Çin tayyarelerinin çoktan çekildiği 
rafından iyi idare edilemediği ve askeri işga i altına almış, bunun ü - millete karşı tecavüzi bir m<ıksat de- fi.tat irk orclu,udur. Bu ordunun en Aksam 

1
1'.ildirilmPktedir.l 

M~zopotamyanı"I miirim bir parça•ı zeriN' de kab.1c çc>kiJmişlir. ğil. h Ha sivasi bir nümavis monası küÇt l. ndcn ~" f ;;, ı· inek rlar hep- Başmakalesi yoklıır 
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i siediğim gibi .. SUSUZ L U K [Halk Filozofu-, 

G 1 • ---------- d iyor k i : 

U •• nu·· n mese esı: Nakil vasıtası lk·ı sokak bı·r senedı·r Ter -ıirketleri • Kahraman ve eşsiz 

h • b ki Türk ordusu 

Mall•yen•ın mü ım bü~::y;:~~e~~~:~~~::k~~:;~:; kas suyu e iyor f KahramanveeşsizTürkordusuııun 
bulunduğu Amerikada değil, irtan.- bu yıl Trakyada yapmakta olduğu 

bulda Kadıköy - Üsküdar tramvay- C"QkQ 'ar, bı•l'l..QSSQ SUSUZ semi.• büyük manevraların, hususiyeti a-

b 1• r kararı lq d r ~j 'j n &' şikardır. Bütün dünya milletlerinin 

t~~bul Belediyesinin, mühim 'er Je ı•şı• azıttı 'ar.. silahlanmıya ve askerliğe verdikleri 
---- - - 11:iktarda hissedar olduğu bir tram- ıı U 1 ıı ehemmiyet göz önünde tutulursa, 

A b 1 b k 1 Or vay şirketi, cHalk• tramvaylan is • N nişantaşında Akmek Fabrikası ve Madalyon sokakları halkı susuz - büyük Türk ordusunun kudret ve a-

h Şa P •ı na ar 1 r a 1 1 y 1 mini de taşıyor. Fakat ıımdelerimiz- luktan müthiş surette sıkıntı ~ekmektedirler. Tifoya temizlikle kar- zametini bir kere tecrübe etmek ve 
!den biri olan halkçılık mefhumuna Ş! konulması lazım geldiği ve o civara bostanların yakın olması hasebile bunu, dost, düşman gözlerine gös~er-

Yeni 
lige 

. k u;ak kalarak, halka ineceğine adetcı tifo vak'aları da olduğu halde bu sokak halkı temizliğe riayet edeme • mek, her halde yerinde bir iş olmuş-

mo -'er n bir ÇO ma• lialka biniyor. ınektedirler. Çünkü bu sokaktan Te:kos suyu geçmemekte, sakalar da tur. 
V8 a~ İstanbul tramvay şirketi için ne- bundan bilistifade ihtikara sapmaktadır. Esasen bu sokakta oturan hal- Trakyada yapılan büyük maneua-

bl•nalQTl gapfırı/mağa ler demedik. Bir 1ıiyaneti vataniye kın bir kısmı da vakit ve hali yerinde olmıyan kimselerden mürekkep ol- larda Balkan antantı devletleri ile 
ile itham etmediğimiz kaldı. itiraf duğu için sakalara istedikleri parayı vererek sık sık su getirtememekte- Asya paktı devletlerinin erkaruhar-

b l d edeyim ki ben de öyle düşünüyorum. dirler. Halk, Sular İdaresine müracaat etmiş, sokaklarına Terkos suyu biye reisleri ve diğer devletlerin a-
Q Ş an ı ,Fakat şimdi görüyorum ki, yalan SÖY· getirtilmesini istemişlerdir. Mahallt halk bir senedenberi her gün Sular taşemiliterleri hazır bulunmuşlardır. 

. • . . . ki bü- c;telinin yanında da bir şube bm~sı l lememişsek bile, mübalağa etmi§iz. İdaresine gelip gittikleri halde, hali işleri görülmemiştir. Bütün dünyaya gösterdik ve gös-

M alıye Vekaletı, şehr~mızde j. edilecektir. Fenerde vapur ıs- ·Bugün 1stanbul tramvaylarile en u- Temizlik seferberliği ilan edildiği şu sırada şehrin Nişantaşı gibi bir teriyoruz ki, Türk ordusu mühim 
tün maliye ve ~alısı~:e .ta~a~a- ~~:sindeki meydanlıkta eski bina ,ıak mesafelere, birinci mevkide 7,5 semtinin kalabalık bir sokağına her.üz Terkos suyu isale edilmemesine bir kuvvettir. Bu kuvvet her şeye 

kuk şubelerini yenı ve argır • · - k 1 ak bura"a da modern bir bi- ı ku.rusla gidebilirken, karşı taraf biz de hayret ettik. Alakadarların nazarı dikkatini celbedcriz. kadirdir. Üzerine terettüp eden bii · 
1 . k 1 tırmıştır :t ı ı ac ' J ~ 
arı nakletmeyı arar aş · ı1 caktır tramvaylar ile en kısa bir yola mese- """"'"" "'• ""'" """' ' ' " "' ' "" ' tün vazifeleri bihakkın yal'mıya . . . an- r.a yap a . .. ' • Ô 

All§ap bınalar,..her zaman ıçın Y y . belerin planları tamamııı: ılıi Kadıköyünden Kı.zıltoprağa sekiz u• Rl•VeTSl•tede g""retı•cı• muktedirdir. 
hl 'k · b lunduğun • cnı şu fr gın te ı esme maruz u 1 ştır. Bu binaların me u- kı:rııı:la gidiliyor. Ortada hiç bir nis- Bütün memleket efkarıumumiye-. .. . k ıı· vrakın mu • hazır anmı . d k. -. 

oan, muhı_?'l ıymc 1 e atı da yeni olacaktır. Istanbul a 1 bet ve ölçü yok. l f •1ı l p •l ' si, şimdi, Tra~ra manevralarile meş-
hafazası gı.ıç olmaktadır. ş ··t" aliye subelcri bir kaç sene Bazı kimselere sebebini sordum· m l an QT l mı ere guldür. Her Türkün göğsünde haklı 

I.lk 1 k Sa t da yeni bir Ma- bu un m ~ ' l rd . 
o ara ma ya .. d yeni ve modern bina a a - Bu şirket, dediler, yenidir, za- B l a- .. k le bir gurur ve iftihar var. r b · b' tırılmıstır Bu ıçın e, - b l Q ~ ıgor Umru go ıye şu esı ınası yap ~ · . 1 · olacaktır. Diger şu e er rm ediyor. onun için pahalı... " Böyle kuvvetli bir orduya sahip 

b" d h t ·1e modern bır yer eşmış k • . . 
ına a er şey amamı . . h . · de münasip arsalar aranma ta - Tuhaf bir mantık. Mesela a1ıalısı olduğumuz için yalnız biz değil. bü-

şekildedir. Evrakı saklamak ıçın u-
1~ 1~ a· bir yere tramvay götti.rsek mas- Yabancı dll dersi imtihanı Blrkomlsyon bu fllmlerl tün medeni memleketler de se\•in-. ı l d D"ğer ~ubPkr aıı · k " ' il lacak susı do ap ar var ır. 1 

":? • Maliye Vekaletinin bu kararı ço rafı çok oluyor diye, 1ıer yolcu.dan. evve yapı görecek ~e~idir: Çünk~. ~u kuvvet sulhun 

d
cie .. bu şekilde ydapı~:cakt~hal~ı b~rl ~·erindedir. Diğer vekaletlere örnek ı l>eş lira bilet parası mı isteyeceğiz? 1 Üniversitede ikmal imtihanlarEına Öğretici v t k .k fl 

1 
h kk arnıllerınden bırıdır. Sulh ancak kuv-

ıkoyde Kumluk em en m . "1 Nerede 1.:aldı ki, Ilaydarpasa ban- eylülün yedisinde başlanacaktır. V· e e nı 1 m er a ın- vetle muhafaza edilebilir. Türkive-
arsa alınmıştır. Sirkecide Reşadıye o sun. liyö hattı, ayni mesafeler içi~ tram- vela fen fakültesi imtihanları yapı- da Gümrükler Umum Müdürlüğü a- cin bütün kuvvetleri. sulhün korun-

1 

/jJI: kfep/ere vaydan hemen 1ıemen yüzde elli nis- Iacak, 10 da tıpta, 13 de hukukta ve iakadarlara bir tamim yapmıştır. masına, yurdun müdafaasına matuf-
Orf amek f e p ıv.ıe betinde az bir ücretle yolcu taşıya- 15 te edebiyet fakültelerindeki ik- Devlet daireleri tarafından getirti- tur. Hiç bir zaman, hiç bir yerde te-

A.Tı•harı"' biliyor. mal imtihanları yapılacaktır. ikmal im öğretici ve teknik filmlerle, bu cavüzi bir niyet beslemiyoruz. Fa-
'/t l.Ual' ll•mlı•g"'ı• l Y ı Neden?... imtihanları devam ederken Üniver- n· h d il ·· · lVl ~ l ı filmleri göstermiye yarayan alat ve kat, mi ı u u arımıza goz çevır -

r. l b Kadıköy tramvaylarından bahse- siteye kayıt ve kabul muamelesi de mek dahi, affodemiyeceğimiz bir 

l h a e e ed k 17 l "ld "k l tesisat ve vasıtalar, fertler ve mü • 
mtl• Q n l dişim, işte l>u sorduğum suale - şika- devam ece ve ey u e 1 ma suçtur. Büyük Türk ordusu. işte bu 

-yet edip bir paso sahibi olmak mak- imtihanları, 30 eylülde de kavıt ve esseseler tarafından getirilen bu ne- fena gözleri çıkarmak için hazırla
d KUl t Lir Bakanhltnın yeni 

EyUil birde Üniversite • bir tamimi 
yapllacak . Kültür Bakanlıgı, leyli meslek 

Yeni açılacak ortamektepler ıle mekteplerini bir müddet sonra niha
me\·cutlara ilave edilecek olan şu- ri bir hale getirmek arzusundadır. 
belerin muallim ihtiyacını önlemek Bunun için de bazı tctkik~er y~pıl
icin bütün hazırlıklar bitmi~tir. Son J maktadır. Kültür Bakanlıgı, ~laka-

kt bi me d, ... rlar·,a gönderdiği bir tamımdc, olarak lise ve Muallim me e - " 

Zllı1larmdan olup ortamekteplcrde 1 mekteplere, daha ziyade nih~ri tal.e-
b kayıt ve kabulünün tercih cdıl

muallirnlik yapmak için müracaat mcesini bildirmiştir. Leyli meccani 
~denlerin imtihanları kalmıştır. Bun· talebe kaydedilmek için, müsabaka 
lar bir eylıllde Üniversitede imtihana imtihanına girip tc kazanamıyan ta
tiıbi tutulacaklar, muvaffak olanlar !ebenin, nihari yazdırılması ilave e· 
türkçe, tarih, riyaziye, tabiiyc, fr~n~ d;imektedir. 
ıazca, almanca ve ingilizce muallımı Nihari talebelik, hic bir kayda tabi 

değildir. 
tayin edileceklerdir. 

1 

Bundan sonra her yıl muallim 
1 KöprUye ati, 

buhranı karşısında kalınmamak için asllmıyacak 
\'Üksek muallim mektebi kadrosunun 1 Belediye, Sirkeli Hayriyenin Köp
~1emlcketin muallim ihtiyacını kar- rü ü5 tüne kendi kısmında.ki is~elc-

1 b·ı k derecede genişletil - le rin üzerine yaptığı hususı tcrtıbata 
şı ava ı ece • · t' 

•. . . b". ·e hazırlanmıstır. &fiş asmasını mcnetmış ır. 
mesı ıçın ıı proJ • 

itfaiye için ".?"'ilyonlar 
sarfedıldı 

B ··nkü teşkilat ve tesisatın 
URU ? 

kuvveti ne kadardır · · 
""' . itfai 'e teşkilatının 192:> cylıllünden Hıbaıen B~·lcdıycy: 
Istanbulda • :ı 1 d' , 1 yıl epcvcc ı)ara sarfcderck ıftaıy< mı

rv · alumdur Be c ı:ıc ıN . .. 92'' 
geç ıgı ~ .. 

1
· t · Dclerliyece yapılan bir üıtatistiğc gore 1. " 

2ın tekemmulune ça ışrnış ır. . 1025 te 144 584 1926 da 130,098, 1927 
· ı· 1994 tc 117 bın ~ ' ' yılında 50 hın ıra, - ., .,

9 
da 258_310, HJ":J da 259.0ı:lO, 1931 ·de 

de 231,750, 1928 de 211.8.0. 19- , .,
66 1934 te 357.586 1935 te 358.806 

364 078 1932 de 370 838 -932 df' ;fü2... ' ' . · l' 
· ' · ' k b 1 · di itfaıyenın e ın-

ve: 936 da da 313,866 lira sarfedilmiştir Buna mu a ı şım h . kam-
kli t kamyonu 6 pompa. 5 ta rıp 

dı:. en son sistem 11 kılavuz, 2 na ya .. ' f' b t ve ı uc te-
yoneti, 12 motopomp. 3 merdiw"ııli oto, 30 arazuz. 1 mo or 0 

kerlekli kamyonet vardır. . . Her yıl yeni 
İtfaiyenin tekemmül Ye ıslahına d~\~am ~~ı~~~tedı:. ıllar tevsi edi

bazı al.at alınmaktadır. Bugünkü teşkılat da onumuzde~I .Y b". yekıln 
1 · · . · · f d"l n para nıu ııın ır · ec~tır. Şımdıye kadar ıslahat ıçın r.ar c ı e 
tutmaktadır. 

Edebi roman: 14 7 

Sen de seveceksin! 
Naciye bunu imkansız buluyor : 

- Şimdi manen başka üzüntüler 
tpndesin de öyle sanıyorsun. Başın
daki gaileler geçtikçe ruhunun ve 
hislerinin asıl davası olan Halil Ne
cip davası tekrar kendisini göstere-

cektir. 
_ z annetmiyorum. 

0 tecrübeli bir 3.şık halinde fikir
lerinde ısrar ederek temin etti : 

_ Bak göreceksin! 
Bilmiyorum ne olacağını, fakat, 

tabii göreceğim! 
TeTılike 

.. .. ·· d' Iedı· haber ee-Naciye, sozumu ın • ~ 

t irdi \'e : 
- Vaziyet korkulu .. 
Dedi. E'akat, Salihin bu sabah has

. di · haber daha taneden alarak getır gı 

Yeni ve daha korkulu : 

Etelll ız2•1: BeltlC • 
. · kurtulması i-

Demişter. Enış~ • Alhha 
çın ancak bir ınucıze lazım. bilece
dua etmekten başka ne yapa . 
~. 1 bilecek hic hır şey 
gım, ne de yapı a ~ 

yok! 
Büyük f elôket 

F• ı· . ·1 h-1.ınde gelir .. de-e akct sılsı e a 
dikleri doğru. ~ ? 

- Halil Necip öldü mü, sag mı_. 
. k ndan ~nış-Dıye çırpınırken ar ası . 

temin felaket haberi geldı. 
- O ne olacak?.. . 

De k . d" de muharebemn r en şım ı 
. ·· t i'-·e baş-tus yüzü kendisinı gos erm .1 • • 

. ·ı· tehlıkesı 
ladı ve düşman ıstı ası 

. Idi dayan-Şam kapılarına kadaı ge ' ~ • . 
n maalubı-dı Araplara cesaret vere t> 

. . lt kça s1martı-
~ c:tımız onları şımar ı .. ~ 
yor. Kuzu gibi itaatli ve Tur.ıc dostu 

gözüken Arapların her biri bir dev 
eibi hnnıurdanmıva ve bas kaldır-

sadile değil - cevap verebilmek için- kabul muameleleri bitmiş olacak, vi film, gümrük resminden muaf o- n:yor. 
dir. bir teşrinde derslere başlanacaktır. !ar.ak memleketimize girecektir. 

Çünkü, İstanbul gibi büyük1iiğü- Yalnız Üniversitenin muhtelif fa -
ııe nazaran nüfusu az bir şehirde, taın kültelerinde ikmale kalan gençlerin 
sekiz ayrı nakil vasıtası şirketi var- ıkmale kaldığı dcrsler~en_ ikmal .ir~
dır. Sayalım: Haliç vapıırlan. Akay, tihan~arına ka?~I ed_ıleb~l~~l~n ı: 
Şirketi Hayriye. lstanbul tramvay- çin dıl mektebı ıle. hıç bır ılışı~l~rı 
ları. Kadıköy tramvayları, Tiinel şir- kalmamış olması lazımdır. Bu ıtt -
keLi. Devlet demiryolları ve otobüs- !:arla dil derslerinden ikmali olan
Ier. (Bu sonuncular için bir tek şir- ların ev\·elıi dil imtiha_mnda mu.vaf-
1.et diyemeyiz, Maamafilt öyle ka • fak oln:aıa.rı şarttır. Dıl m;ktebrnde 
bul edelim .. ) 

1 

ikmal ımtıhanlarına 23 agustos. sa
Yarım milyon nufwıu. olmıyan bir lmhı baslanacak, 30 ağustosta nıha-

şehirde sekiz nakil vasıtası şirketi yet bulacaktır. _ 
olursa elbette bilet ücretleri yüksek 
oltır. Avrupa -.·r Amerikanın yüksek 

ı nü.fuslu. meselci Londra. Ne~york 
gibi. sekiz milyondan fazla nııfvsa 
sahip şehirlerinde bile nihayet iki, 
ii.ç şirket olduğunu düsünürsek. bu-
giin Kadı1•ÖY tramvaylarına 1ıerilen 
ilC"reti az bile bulmak icap eder. 

1 Yapılacak is" nakil vasıtası şirket
lerini birleştirmektir. 

Fikret Adll 

Bağcılık 
Kongresi 
Toplanıyor 
Baicıhlımızın lnkl .. fı 

için görUtUlecek 
Eylulün altısında Ankarada Zira-

t V ('kalctinde bir bağcılık kongresi 
~oplanacaktır. Bu kongrede bağcılı
ğın inkişafı ve bağl_arı~ızı~ -~ı~sa
ı adan kurtarılması ıslerı goruşule-
cektır. . .. 

Kongrede bazı yeni ve muhım ka-
rarlar alınacaktır. Bağlık mıntaka· 
!ardan kongreye iştirak edecek ~u
rahhaslar tayin edilmiştir. En zıya· 
de Ege mıntakasından geniş mikyas
ta iştirak edilecektir. 1stan~ul da bu 
kongreye iştirak etmektedır. 

mıva basladılar. Hele Türk kadın· 
lar.ına k~rşı çok küstahça tecavü~-
1er yapıyorlar. Sal~~:. . . .. 

_Vaziyet çok kotu. Endışelı gun-

ler geçiriyoruz.. .. . 
Diyor. Salihin bunu soyleyebıl -

rııesi için vaziyetin hakikaten kor -
kunç olması lazımdır. 
Bakalım ne olacağız? .. 

1stanbula gitmek 

Salihin vaziyeti end~ ile takip 
etmesini fırsat bilerek : 

- Bari ben i İstanbula göndersen .. 
Dedim. 
- Daha sırası değil .. 
Diye cevap verdi ve aramızda ha

fif bir münakaşa oldu : 
- Düsman ordusu Şama girdik

ten sonra mı sıra gelecek ? .. 

Diikkanları 
ikametgah 
Yapıyorlar 

Bir çok dUkkAnlar 
bot duruyor 

Son zamanlarda şehrimizde boş 

kalan dükkanların sayısı çoğalmış· 

tır. Birçok dükkanlar uzun zaman 
boş durmaktadır. Boş duran dükkan
ları, sahipleri, ikametgah yapmıya 
başlamışlardır. Bunun ıçin bir t:·Jk 
dükkan sahipleri Maliye şubelerine 
müracaat ederek, dükkanlarını ik3-
metgah haline getireceklerini, ona 
göre muamele yapılmasını bildirmiş
lerdir. Dükkan kiraları, bilhassa, çok 
kalabalık olmayan semtlerde ucuz 
eıldugundan vergisin i bile ödeme -
ınektedir. 

Asfalt yapllacak 
bir yol 

Yenicamiin Eminönü mcyd ..... nlığı
na bakan merdivenleri önünden ıti
baren İş bankasını takiben Bahc;eka
pıdaki işaret memurunun olduğd 

yc:re kadar uzanan yolun asfalta çcv
I ılmesıne karar verilmiştil". 1nsaata 
eyhild~ baslanacaktır. 

- Söylemezler de onun için .. 
- Ordu karargahında arkadaşla-

nm var. 
- Fakat, bütün büyük rütbeli za

bitlerin aileleri gitmiş. 

- Daha burada olanlar da var. 
- Her halde düşman Şama girme-

den beni İstanbula gönd('rmelisin. 
- Merak etme. 

Nedense bir türlü gönül isteğile · 
- Hay hay .. 

Diyemiyor. Beni sevdiğini, onun i
çin ayrılmak istemediğini farzetsem 
höyle bir faraziyeye imkan tasavvur 
c:demiyorum. Kıskançlık desem, sev
miyen, se\•mesini bilmiyen bir adam 
neyi, kimi. nası l ve niçin kıskansm'! 
Her halde bunlar beni tahminlerim
de belki de aldatan birtakım unsur-

Dedim. Beni temine çalıştı: lar. Fakat, benim inanım hep bu 
_ Allah o günü göstermesin. Fa- r.oktaya müte\'eccih. 

kat, düşman Şama girmeden seni bu-
radan çıkarırım. Ne yazık, ne yazık! 

_ O vakit belki tren bulama\·ız. Eniştem de öldü. 

o d4 gitti 

_ Son dakika~ a bırakmam. Artık ha:-. at.. d<>diğimiz varlığa 

_Belki. son dakik ) ı t ım u et-

1

-r re> k dm deger vcımiyorum. İn-
m€k fırsatını bulamaz ın. sanların bir an varken bir baska an 

- Zannetmem. (Det·amı t•ar) 

Bu filmler memleketimize getiril-i diği zaman. öğretici film olduklarını 
tayin ve tcsbit için hususi bir ko -

misyon tarafından perde üzerinde 
bir kere görülecektir. Komisyon, fil
min öğretici olduğunu tasdik ede
cektir. 

- ·-
Baytar fakültesi 
talebeleri geldi 

Ziraat enstitiısü baytar fakültesi 
profesörlerinden Bay Hilminin baş
kanlığındaki talebe grupu tetkikat 

yapmak üzere Ankaradan şehrimize 

f;elmiştir. Talebeler dün vilayet ay
gır deposunu gezmişler, kendilerine 

icap eden izahat verilmiş, jeotekni 
ctüdleri yapılmıştır. 

Balkan Festival 
heyetler i geliyÔr 

Program mucıbince bugün festi · 
va1 eğlenceleri yapılmıyarak istira-

hat edilecektir. ");"arın sabah, Balkan 
fı>stivaline iştirak edecek heyetler 

gelecek, yarın gece Taksim bahçe -
sınde Halk opereti son temsi!ini, 
(Halime) yi oynayacaktır. 

Cuma akşamı Balkan festivali için 
~"len heyetlerin de iştirakile büyük 
bir mehtap Alemi yapılacaktır. - ... -
Topkapı sarayının 

meydanı 
Topkapı sarayı meydanının etra-. 

fındaki bahçeleri muhafaza eden de-

mir parmaklıklar son zamanlarda 
j fena bir manzara arzetınektcdir. Bir 
kısım yarmaklıklar kırılmış, eğril
miştir. Buradaki bahçeler de çok ba. 

1 kımsız, pis bir haldedir. Bu tarihi 
1 r11cydanın tanzimi alakadarlarca is
ttnmektedir. 

Haık Filozofu 
... .,. ..... ..,.._,,H ..... ._..AUtKt 111111111 ..... _.nııı.-. 

Darülaceze 
Kadrosu 
Doldu 

Dilencll•r memleketlerına 

gönderı:ecek 
İstanbulda dilencilere karşı açılan 

mücadeleye devam edilmektedir. 
Dilencilerden bir kısmı toplanmış, 
bır kısmt memleketlerine gönderil· 
miştir. Fakat diğer bir kısmı hala 
her şeye rağmen dilenmekte devam 
etmektedir. Dariılaceze kadrosu ar-

tık bir tek kimse alamıyacak şekil
de dolmuştur. Bu itibarla dün Bele
diye Reisliğinden zabıtaya verilen 

emirde yalnız çok sakat olan dilen
cilerin Darülacezeye gönderilmesi, 
diğerlerinin ya işe veya memleket-

lerine sevkedilmesi ve sokaklarda 
bir tek dilenci kalmayıncaya kadar 
mücadeleye ehemmiyetle devam e
dilmesi bildirilmiştir. 

Topraja muhtaç 
çiftçi 

Arazi tevzi işinin Valiler tarafın
dan idare edilmesi hakkında Maliye 
VEklletinden bir tamim gelmistir. 
Valilerin riyasetindeki komisyonlar, 
tcprağa muhtaç çütçiyi tesbit ede
cektir. Bu hususta bir de talimabıa
me yapılmaktadır. Talimatnam~ 'ik
mal edilince vilayetlere gönderile -
cektir. 

* Yeni bir bina yapılıncıya ka • 
c!ar Üsküdar Adliyesinin tek bir bi
n«da toplanılması kararlaştırılmıştır. * Soyulmadan venilen meyvalar, 
acıkta satılmıyacak, behemehal ca
ırekanlar içinde bulundurulacaktır. 

İstanbul Belediyesinden: 
Akşamlan saat 18 ile 20 arasında Karaköy 
köprüsü üzerinde seyrüsefer kesafeti azami 
haddini bulmakta ve bu yüzden geliı, gidiş 
büyük müşkülata uğramakta olduğundan 
bunu mümkün mertebe az~ltmak için ba
rek~tleri ağır ve manevra kabiliyetleri az 
olan boş veya dolu hayvanla yük arabala
rile yüklü, yüksüz hayvanlann saat 18 den 
20 ye kadar köprüden geçmesi Daimi En
cümenin 16.8-1937 T. b toplanbsındaki ka
rarla yasak edilmiştir. 

Bu yasak ilin tarihinden üç gün 
22-8-1937 tarihinden itibaren tatbi!t 
cektir.llan olunur.(B.) (5351) 

sonra 
edile-
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Akademideki Büyük Sergi Amerika-·· 
lılar göç 
meraklısı 
Şimdi tekerlekli evler 
Çıkanp dolaşıyorlar 
Bu suretle· seyyar ev 
sahibi yüz binlerce 

insan var 

Amerikalılnr seyahate bayılırlar .. 

Eve gelen örDcü ler 
Yazan: Reşat Feyzi 

Güzin Feyhman Duranın •tarihte Karagoz,, sergısınoen bfr tıp, heykeltraş 
Ali Hadinin Gemlikteki Atatürk Sbldesl, Afiş mualllml Mitat . 

Ozarın sergisinden bir Afiş 

An'anelere karşı lfıkayt olan ve 
hareketten ve hatta sergüzeştten ıevk 
alan Amerikalıların iklim değiştir -
mek kadar sevdikleri bir şey yek· 
tur, denilebilir. Amerikalılar nerede 
olursa olsun gittikleri memleketin 
kolaylıkla iklimine alışırlar. Bizim 
için bir aile f adası teşkil eden şu güç 
iş Amerikada her gün tesadüf edi!en 
bir hadisedir. Her sene apartman de· 
ğiştiren kimseler vardır. Onlar bu
nu hiç bir sebep olmadan, değiştirir .. 
ler. Hatta hayatlarında otelden haş· 
ka hiç bir yerde oturmıyan kimseler 
de vardır. 

İşte bu itiyadın tesirile Amerika
da yeni bir şekilde seyahat modası 
çıkmıştır. Bu da araba ile seyahat et
mektir. 

K ısmette olmayınca, ne yapılsa - Bu iş olmadı, dedi, çocuk İzmir .. 
1 boş .. ~lın yazısını kim bozabi- deki annesine mektup yazmış.. ce-

lir?. Işte Vedianın da kısmeti vap geldi. Annesi kat'iyyen razı ol· 
bir türlü çıkmıyordu. Halbuki b:tba- muyor. Oğluna, İzmirli ve akr:ıbala-

1 sı zengindi. Kız güzeldi, yaşı da pek rından bir kız alacakmış .. Ne ise kıs
fazla değildi. Bu patlıcan mevsjm!, met değilmiş .. Fakat siz üzülmeyin 
yirmi ikisine basmıştı. ha .. ben bu meseleyi iş edindim. Ne 

Ara sıra bazı istiyenler oluyordu. yapar, yapar, Vediayı evlendirırim .. 
Fakat, ya Vedia beğenmiyor, y:ıhut Zaten, benim şimdi işim gücüm böy
da, baba:;,ının gözü tutmuyordıı. Het· le> hayırlı ve sevap işler görmek .. Kaç 
delikanlıya bir kulp bulunuyordu. ki~inin S('bebi hayrı oldum, duasını 
Halbuki, şimdiki zamanda öyle iste- aldım .. 
nildiği gibi koca nerede?. Çöpsuz ü- Bay Kemana, gösterdiği alakadan 
züm olur mu?. Gözüni.i kapayacak, dolayı bütiin ev halkı teşekkür etti. 
kızını vereceksin .. Artık baht işi.. Akşam yine yemeğe ahkonuldu. 

Bir gün Vediaların evine bir mi- Bir hnfta geçmişti. Bay Kenan. yi-

Bunu Çingenelerin tekerlekli ku
lübeleri zannetmeyiniz. Rulot c:on 
zamanlarda asrın her türlü konfor
larını cemeden bir seyahat vasıtası 
olmuştur. Bu arabalar bir otorr.olıile 
bağlanır ve bu suretle istenilen yere 
götürülebilir. Otomobil; lokomotif, 
rulot da solanlu vagon ve yataklı va-

Tezyl n i sar.ı·atlar sergisinden Tura keş lsmail Hakkının bir eseri, ressam gon hizmetini görür. 
Nazmi Ziyanın teşhir ettlçdl 300 parça eserden biri Rulot lüks bir surette seyah:ıt et-

safir geldi. Bu, eski ahbaplardan Bay ne bir ikınci müstakbel damat1 ~ cı
Kenandı .. Bay Kenan, mütekait bir 1 ı:, geldi. Bu genç, bir lisede edebiy~t 
memurdu. Yaşını başını almış, evin- muallimi idi. İnce, hassaı:. bynıetli 
de oturuyordu. Bir aralık Vedı nm Lir çocuktu. Çöpsi;z üzümdü. Kimse
babası Bay Ahmedc sordu: ı:;i yoktu. Ev halkı pek beğendi Ve-

Artık abidelerimizi Türk heykeltraşları~a yaptıralım :~~ci:~~:tn!~; ~~~nah~~ğ~:!:1!1~:~: 
1 ginler değil, orta halli kimselerdir. 

- Kızı hayırlısile cvlendiremedi- dianın de içi çekti. Otuz yaşlarında, 
niz, daha değil mi?. melek gibi bir çocuk .. Akşam yemek 

• da ispat eden beliğ bir şahittir. ! Amerikada daima şarktan garbe se-
3 - Üçüncü sergi, 'l'ezyini San'at- yahut etmek mecburiyetinde olan -

Ier Sergisidir. Burada eski yazıların lar, Şarkın soğuklarından kaçarak 
talik, sülüs, nesih kırması gibi en gü- Floridadaki ılık havayı teneffüs et

- HQyJr .. kısmet... Talipler var.. ~·c-nildi.. oturuldu .. konu~uldu. geç 
fakat pek gözümüz tutmuyor.. vakit gitti! r .. 

D ün güzel San'atler Akademisinde 
(5) sergi ııçıldı. 

Geçen sene TUrk resminin yoRlu
ğundan şikayet edenlerin gözleri ö

nüne elli senelik Türk resmini koya
rak bugün bize bir (Türk Resim Mü-

1 - Elli senelik Türk Heyke!traşi 
Sergisi. 

2 - Ressam Nazmi Ziyanın Ser- zesi) kazandıran Akademi, bugün de 
gisi, heykelin Türkiyede nasıl bir istik-

3 - Tezyini San'atler Sergisi, 

4 - Mithat Özarm afiş sergisi, 

5 - Güzin Fahiman Duran'ın "Ka
ragöz> Sergisi. 

bale namzet olduğunu izah etmiş l)u-
1 unuyor, demektir. 

Bu hususta hummalı bir faaliyet-

le çalışan Akademinin genç ve l'i -
rayetli Miidürü Burhan Toprağı can-1 - Heykel Sergisi, bu sergi oiz

de elli senelik mazisi olan Türk hey
keltraşlığının eserlerini bir araya ge
tiren sergidir. Burada Akademi Hey-

.kel munllimi Mahir, Müzeler H~y
keltraşı Zühtü Müridoğlu, Adana a
bidesini yapan Ali Hadi, Nermin Ne
jat, Sabiha Rüştü, ve Menemen abi
desini yapan Ratip Aşir'in eserlerini 
görüyoruz. Bunların hepsi ilk Türk 
heykeltraşı İhsan'ın talebeleridir \'t! 

t:-izde en eski Türk heykeltraşı ve 
bugün de koca bir nesil yetiştirmiş 
olan heykeltraş ihsan, bu sergi ile 
Türk heykeltraşisine en büyük abi
desini vermiş oluyor. 

İnkı}{ıptan sonra Türk diyarının en 
hücra köşelerine kadar dıkilmiş "lan 
ve bizden sonraki nesillere Türk in
kılabını anlatmak istiyen iibidelni -
rnizi şimdiye kadar maalesef ecnebi 
san' tkarlarına yaptırıyorduk. ·Diz
de Heykeltraş yoktur.> hükınjjnc 

kar ı bu sergi, ru dünü ısbat etmiş 
bir Ti.irk heykcltraşisinin mevcut ol

duğunu son drr<'ce beliğ bif lisanla 
anlatmış bulunuyor. 

dan tebrik etmek hakiki bir kadirşi -
naslık olur. 

2- İkioci sergi, Ressam Nazmi Zi
yanın sergisidir. Nazmi Ziya, bu -
glinkü ressam neslini yetiştirmiş olan 
hocalardan Çallı İbrahimle berabf>r, 

artist olarak gösterilebilecek ye~a
ne ressamdır. Çallı ile Nazmi Ziya, 
resmin bir kafa ve kültür işi, deru
ni bir alemin akisleri olduğunu Pn 

iyi anlamış oldukları içindir ki, ken

di neslindeki arkadaşlarından büyük 
hususiyetlerle hemen ayrılıverirler. 

Nazmi Ziya, resmin ve renklerin 
~airidir. Peyzajlarında son derece 
yerli ve şairnnedir. Onun escrle1·inde 

sabahlar ve akşamlar terennüm <?der. 
Çamlıca konuşur. Sergisinde hÜ!ün 
hayatında yaptığı eserlerin (300) ü-

nü toplamıs ve koskoca iki salonu 
cioldurmu tur. Şurasını da ilave et-

me'll: J;lzımdır ki, Nazmi Ziya, arka
dd l ı ıçinde yalnız artist olarak de-

~il, çek cnlı mış ve daima çalışmakta 
olan yegane ressaJn olarak da göste
rilebilir. Bu sergi her iki iddiamızı 

• zel nümunelerini görmiye gidilir. mek istiyen orta halli aileler rulot 
Reisülhattatin Hacı Kamil'in eser • ile seyahate çıkarlar. 
leri, tuğrakeş İsmail Hakkının ~·a- Rulot'lar bir çok ailelerin malilc 
zıları, tuğraları, Necmettin ile :O:ı.lıa-. oldukları yegane mal ve mülktü:·. Bu 
nın tezhipleri ve ebrulü kağıtlar, hak onların evi, yurdu, onları toprağa 
san'atinin en ince harikalı işleri te- bağlıyan bir rapt noktasıdır. Bir ~ok 
vazula yerleşmiştjr. aHelerin rulotlarından başka ikamet-

4 - Mithat Özarın Sergisi. Mithat gahları yoktur. Bunların adreslc1 ı de 
Özar Akademinin Afiş şubesi mual- bankalardır. Mektuplarını bu ban
limidir ve on senelik mesaisini bt•ra- kalar vasıtasile alırlar .. Fakat rulot 
da teşhir ediyor. Akademinin sera- ile gezenlerin hiç durup din1cnnıe -
mik ve marangozluk gibi diğer ~ube· 
}erinin faaliyetsizliği yanında ne ka
dar aşkla, ne kadar anlayışla ve çok 
çalıştığını isbat etmiş olan bu ser,gi -
sinde bize gösterdiği eserler büyük 
rnuvaffakiyetinin birer remzidirler. 

5 - Beşinci sergi, (Tarihte Kara
göz) unvnnı altında Güzin Fahima -
nın çalışmasile vücude gelmi§ bir 
sergidir. Burnda Güzin Fahiman bir 
çok eserlerden, el yazması kitaplar~ 
dan, Karagözcülerdcn topladığı Ka
ragöz nümunelcrini renkli desen -
krle aslına gayet sadıkane bir şekil
de bize nakletmektedir. 

Bay Kenan: Ertesi sabah Bay Kenan dört göz-
- Benim tanıdığım gençler var Ve le bekleniyordu. Nıhay<'t adam [' ı ... 

diayı kendi kızım gibi severim .. Ben di. Heyecan ve telaş içinde idi: 
bu hayırlı işe delalet etmek isterim.. l - Ah, dedi, sormayın.. Ve~.Hayı 
İşim gücüm ne? .. Bu yavrunun yu- çok beğ ndi .. beğendi amma, liıkin, 

vasını yapmak da benim vazifem ol- ıbir nokta var. Çocuk, pıyano çalan 
sun .. Öyle ya, kız artık küçük mü? bir kız istiyor. Hnlbuki, Vedi:ı pi
Yaş geldi yirmi ikiye.. yano çalmasını bilmiyor, değil mi? .• 

Bay Kenan 0 gün çıktı, gitti. E\•in Bunu kendisine söylediğim zaman .. 
içinde, bu muhterem ihtiyara karşı •Ah .. Bay Kennn,dedi, kızı görür gör
adeta bir hürmet duyuluyordu .. Bay meş fışık oldum .. Fakat ne çare ki.. 
Kenan uzun seneler Anadoluda gez- Piyano çalmasını bilmiyormuş .. Hal· 
miş, Bay Ahmetle, belki on b~ş sc- buki, hayatta en büyük emelim, pi-

1nedir görüşmüyorlardı. yano çalan bir kadınla evlenip, mes-
Bay Ahmet: ut bir yuva kurmak ... • 

Bay Kenan kahvesini içerk n an- Yahu, dedi, bizim Kenan ne iyi 

l 
]atıyordu: adam olmuş .. Dostluk, ahbaplık bu 

- Fakat, bunda bir beis yok .. Siz kadar olur, doğrusu ... Bizim işimizi 
iizlılmevin.. Vedinyı mutlaka ben kendi işi gibi telakki ediyor. Allah 

razı olsun.. evlendireceğim. Fakat bclJi olmaz .. 
bazı kızlar zor kısmetli olur . Fabır 

Bu sözlere herkes iştirak ediyor - l.izım . sabrın sonu selamettir. o. ol-
du. Vedianın annesi de Bay Kenana mazsa, öteki.. delikanlı kıtlığına kı
karşı içinde sonsuz bir şühan borcu ran girmedi ya .. Kız güz ı.. siz d", eh 
hissediyordu. Eğer ~u kızı, bir baş Allah versin .. zenginsini.ı. elinizi ö
göz ederse, Bay Kenanclnn daha iyi pen alır .. Ne aç, çıplak çocuklar var .. 
dost olmazdı. 

bir ev buldular mı, sığınmak ısti -

••• 

Ah Bay Kenan, şimdiye kadar ne
'"""-:e idin? .. Seni Hızır yetiştirdi.. 

Amerıkaıııarın meşhur sey- ... 
1
)orlar .. Hem zengin, hcn1 güzc>l .. Sim 
di nerede böyle kızlar .. Ha .. hemde 

1 namuslu .. 
Akademideki sergi on beş gün yar evi erinden ikisi. Rulot Aradan bir hafta geçti. Bir aksam 

Bay Kenan, Bay Ahmede telefon 
etti: 

••• 
müddetle umuma bedava olarak açık d~n seyahat ettiklerini zannetmeyi-

l bufundurulacaktır. Karilerimizc gez- niz. Bazan beğendikleri bir yerde u-
melerini tavsiye ederiz. zun zaman kalırlar .. 
............. ~.................................... ...... Son zamanlarda Birleşik Aıneri ~ 

Bır maymun kada rulotlardan mürekkep knmp -

d lar türemiştir. Bir arazide aydu ~5-
0r USU 75 sent yani, 5-16 frank mukabilinde 

- - -
Habetlstandan ltalyaya 
Napoli tehrlne getlrlldl 
Napoli (Hususi) - İki gündür Na-

poli halkı adeta ayak üstünde .. se -
liC'bi de Habeşjstanda yakalanmış o
lan 150 maymundan mürekkep bir 
maymun ordusunun Napoli'ye geti
rilmesidir . 

Napolide bu hayvanlar üzerinde 
etüd yapmak isteyen profesör, may
munlar için büyük bir bahçe hazır
latmış ve buraya 4 metreden eksile 
olmamak üzere sun'i ağaçlar dikti
rilmiştir. 

Maymunlar kalabalık karşısında 
birdenbire heyecanlandıkları için bu
lundukları kafeslerin parmaklıkları
nı kırmıya teşebbüs etmişler ve hele 
şempanzeler, yanlarında bulunan 
bekçilere hücum etmişlerdir. 

Zorla hayvanat bahçesine götürü
len maymunlar, bahçeye salıverilir 
salverilmez derhal ağaçlara fırlamış
lar ve çil yavrusu gibi ormanın içi
ne dağılarak kaybolmuşlardır. 

Profesör, hayvanların kaçmak ih
timalini ve şehre giderek felakete 
sebep olacaklarını düşünerek may
munları toplatmak istemiştir. 

ruJot'un durabilmesi için lazım 0Jan 
bir iki metre murabbalık toprağı ki
ralamak kabiJdiı'. Burada su, elek -
trik, kalorifer tesisatı ve radyo 't-ul
mak kabildir. Hatta yüzme ha·ıuzu 
ve banyolar da vardır. 

Kampın yakınında bir çama~ırha
ne, berber dükkanı bulunur. Her sa
bah yakında bulunan dükkancı ve 
esnaf, bu kamplara gelerek şipariş
lerini alırlar Ye bir kaç saat sonra 
müşterilerin istedikleri eşyayı geti
rip teslim ederler. 

Rulotlarda çocuklar da civardaki 
mektebe gönderilir. Baba işi ile rr.eş· 
gul olurken karısı da ev işlcrile uğ
raşır. Akşam üzeri bütün aile r~dyo 
başında toplanırlar. Burası adeta bir 
açık hava köyüdür. Son zamanlarda 
nılot kampları o kadar çoğalrnıstır 
ki, yalnız Floridada 360 kamp oldu
ğu anlaşılmıştır. 

••• 
Amerikalılar, şimdi muhacir kıış

ları taklit ederek, rüzgara ve mev
sime tabi yer değiştirmektedirler. Bu
nunla beraber rulot bugün artıkbir 
seyahat vasıtası olmaktan çıkmıc;, bir 

•mesken bir ev olmu~tur. Çünkii bir 

Frkat iki günlük foaliyet nP.tice
sinde maymunların ancak yarısı ele 
geçmiştir. 

1 

çok Amerikalılar için ekseriyetle bir 
ikametgfıh hizmetini görmekt0dir. 

1 
Bu ikametgah kolayca yerini değiş
tirmektedir. Amcrikada n;; bin ru-

- Yarın akşam size geliyorum, de
di. fakat yalnız değil.. Yanımda müs
takbel damndınız da var.Yani gö ücü 
geliyoruz. 

Bay Kenan altı aydır, Vediay;,ı ko
r;ı bulmakla meşgul.. Hemen her ay 
bir iki genç getiriyor. Fakat, kimbilir 
r.c:den. hiç biri olmuvor .. her bHnin 
bir kusuru var. Bazılarını Vedia 

! bazıların ı da Bay Ahmet be -
Evin içini, bir telciş aldı. Bir Se\•inç ğenmiyor .. hulasa olmuyor .. Bu hal 

kapladı.. Bay Kenan acaba kimi ge- 1 C\'İn içine bir yeis veriyor. Vedicı iç
tircc:kt~_?·· Misafirleri ağırlamtık için, leniyor .. Bay Kenan, haftada bir, iki 
ertesı gun sabahtan hazırlıklar baş- defa gelip onları tescili ediyor .. mut
ladı. Yemekler pişti, dolmalar dol- laka bu işin olncağını söylüyor. Ar
duruldu.. içkiler soğutuldu. tık Bay Kenan, evin aile efradı ara .. 
Akşam, çat kapı, Bay kenan geldi. sıııa girdi gibi bir şey.. Ekseri ak

Yanında genç bir adam vardı. Te- şamları orada yemek yiyor .. 
miz giyinmiş, yakışıklı, terbiyeli bir Son defa, Bay Kenan, bir genç da
delikanlı .. Oturuldu, hoş beş c.>dildi. ha getirmişti. Ertesi gün, Bay Kenan 
Yemekler yendi. Havadan sudan ko- koşa koşa geldi: 
nuşuldu .. Geç vakit görücüler gitti- _ Müjde, müjde, qedi.. Bu oldu 

ler. işte .. Çocuk hemen nişanlanalım, di-
Ertesi günü Bay Kenan erkenden ye acele ediyor .. Geç oldu amma, te· 

eve damladı. Bay Ahmede: miz oldu .. Pırlanta gibi damat.. Alın 
- Dün akşam getirdiğim genç, İş başınızın üstüne koyun .. asil bir aile 

Bankasında muhasebecidir. İstikbali evl:ldı.. Gün görmüş, tahsili, ter -
parlak bir çocuk .. Vediayı beğendi. biyesi yerinde .. Bir şirkette müdür 
Bakalım, iki gün sonra, bana son muavini.. yaşı küçük, ahlakı mazbut .. 
sözünü söyliyecek.. Haydi bakalım. hayırlısı .. 

İki gün beklendi .. Bay Kenandan O gece, evin içi bir bayram man-
bir haber çıkmadı. Evdekiler heye- z<ırası arzediyordu. Bay Kenan şere
can içinde.. geoeleri gözlerine uy- Cine mükellef bir ziyafet verildi., 
ku girmiyordu. Nihayet bir hafta son- radyo çalındı.. mes'ut saatler geçi
ra, Bay Kenan çıkageldi: rildi. Uzun zamandır evin içini kap

lot mevcut olduğu tahmin edilmek
tedir. Bunları ikam~tgiıh etmiş olan 
nüfus da 700 bin kısi kadardır. Şim
diye kadar bu hu ·usta dde edilen 
krakkılcr ve mu\•affakiyetler save
sindc rulot'ların miktarının 400 bi
ne çıkacağı, bunlar içinde oturan -
farın dn bir buçuk milyonu bul2cağı 
tahmin edilmektedir. 

lıyan sıkıntılı hava kaybolmuştu. 
••• 

Ertesi gün, Bay Ahmet, erkenden 
kalktı. Sevinçliydi. Kendi kendine: 

- Şu delikanlıyı göısc:'m de, ış1erl 
konuşsak, bazı şeyleri kararlastı~ .. 
sak.. dıye dii~ündi\. Evden çıktı .. ço
cuğun çalıştığı şirkete gidecekti. Te-

(Deuarnı 6 ncı şufu <iaa) 
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Tefrika No: 49 Yazan: M. Süleyman Çapan 

1 HiKAYE J lf 
Eve gelen 
Görücüler 

SlYıDevmanınwSaırayan~a' 

(4 üuci1 ıagfad~rı cfeoam) 

sadüf değil mi? Tramvaya binerken, 

istasyonda, müstakbel damatla kar

şılaşmaz mı? Sevindi. Gülerek ya
nına gitti: 

-KlUJ[Q)CS KU~ILARR 
Tefrilca No: 144 

''Sarı Çiçek,, hükümdarı 
Yazan, M. Necdet Tunçer 

karşısında görünce: ''Namus mu? ver on paralık!..,, 
On üç, on dört yaşlarında pirpiri kı
yafet bir çocuk: "Gelmeyin şişlerim 
ha!,, diyerek cıva gibi süzülüp çıktı. 

- Merhaba efendim, dedi, 1\fiyet
tesiniz inşaallah .. 

- Teşekkür ederim .. 
- Benim suçum yok, mellô. ! Ben bir tavşan 

başladı. Bay Ahmet, biraz yutkundL1k•an 
sonra: 

bile öldüremem.. diyerek ağlamağa 
- Hayırlısı efcndilJJ· dedi .. inşaal- - Madamki bu işi benim görmemi Silleyman, Safiyi kolay kolay af- 1 maksatla geldin? Arkanda kmıler 

!ah mes'ut olursunuz .. hani Vedia f d d o ff b ı s r· · h d ? 
Kopuklar, sarhoşluğu, kumarbaz • 

lığı, yalancılığı, sahtekarlığı, kar • 
manyolacılığı mubah sayarlardı. A
ralaında güeşmek, koç ve horoz dö
diştürmek merakında olanlar da 
yardı. Eğlenmek, zevk etmek için en 
iıdi, en berbat yerlere girip çıkar -
lardı. En ziyade devam ettikleri yer
l<>r ,meyhaneler, balozlar, esrar ve 
kumar kahveleri idi. 

i~tiyorsunuz, dedi, bana birkaç gün e cmez i. a etse i e, a ının a- \"&r ı. 
<Vaktile (Güzel Eleni) diye yaz - da sizi memnun eder, yok mu?.. müsaade ediniz .. ilk fırsatta Süley- yatı yıne tehlikede demekti. Ma - 1 (Safi) birdenbıre şaşırdı. 

mış olduğum bir hıkayemde bunlarda Müstakbel damat, birden ~·~kın manı da, Tamarayı da öldüreceğim. damki Tamara. kendisinin Safi tara- Süleyman neler söylüyordu" 
görülmesi müstcb'at olmıyan hakiki !görünüverdi. Kızardı, bozardı, son- Hep bir ağızdan: fmdan öldürüleceğine inanmıştı.. onu -Benden şüpheniz mi var, melhi? 
bir sevdayı safiyaııe tasvir etmek is- ra: - Yaşa.. Filistini esaretten sen sarayda nasıl sağ bırakabilirdi? Diye mırıldandı, 
trmiş. belki bir ay kadar (Galata) - Anlıyamadım efendim, dedi, kurtaracaksın! Harcmağası odanın kapısını açtı . Siileyman kaşlarını çattı· 
da dükkan dükkan, baloz baloz gez- raylflı i)dcn bahsediyorsunur. .. ne- Sesleri yükseldi. Ve kısık bir sesle: - Ben her şeyi biliyorum. S3fi'. 
rniştim. jdir mesele? O gece yapılan bu toplantı çok ha- - Safi .. Safi.. hükümdar geliyor .. ·Senin arkanda Efrayim Ye onun a-

l cBir gece idi, eve avdet ediyor - , _ Canım, işte kerimem Verlia ile )raretli olmuştu. Herkes Efrayimin Diye fısıldadı. d&mları var'. Bunu bPnden nicın <3k-

İçkinin her türlüsüne bayıbrlardı. 

clum. Tramvay yolundaki işkembeci lofocak cv havrı hak meselesi.. Cf"Saretine derin bir hayranlıkla ba- Safi yatakta yatıyordu. ılıyorsun? 
1 diıkkiinı önünde birdenbire bir kar- d h 1 1 k h 1 ıl J.-ıv. or ve kendisini tes.ci etmekten ge- Genç kızın varası çok ag·ırdı.. • Sarı Çiçek> i0 ini çekerek hak ık•-er a nişan anma içın azır ~n - , • 
lı;aşalık hasıl oldu. Kalabalığın için- masını arzu buyurmuşsunuz.. ri durmuyordu. Yatak içinde kımıldıyanuyordu .. ti anlatmıya başladı: 

İncesazı sevmezler, zurnadan, ıa · 
temadan hoşlanırlar, göbek havala -
rından, kasap oyunlarından, sirto 
ve çifte telliden zevk duyarlardı. Se
mai kahvelerinde darbuka ve zilli 
maşa ile (koşma), (destan) okurlar, 
(Tosun a~zı) mani söylerlerdi. (İki 
telli) yi bir kantocu kızdan daha gü
zel oynarlar, titremeleri, göbek atış
ları seyircilerin hayret ve takdirini 
çekerdi. 

d~n elinde sivri bir şey, on uç. on Müstakbel damat, bir kahkaha attı: Efrayim babasının intikamım ha- Fakat, onun yarasını çok iyi ilaçla - - Efrayim, beni ölüm<e tehd t et-
dört yaşlarında· ~ırladı: mışlar \"e sıkıca sarmıslardı. Safi çok rrıişti, melliı' Benim anam, baba-ı - Beyefendi aldanıyorsunuz, de- • 

- Gelmcvin, şislerim ha! - Gerçek bu iş çok geciktı.. kan kaybetmemiş ve üçüncü günü 
1 
yoktur. Buraya gelen kimseler benim , · di.. bir yanlışlık olacak .. böyle bir 

Tehdidi dilinde, var kuvveti iıı _ Diyerek kalabalık arasından ya - gözlerini açarak kendine ı.ı.elmişti. ar.anı babam değillerdi .. onları Ef-
şcyden haberim yok .. Kerimeniz ha- ,·ı;şça çıktı.. ve toplantıya gecl' ya- (Safi) yirmi dört saatll!tıberi ca- r&yim göndermişti. Bana zorb Ta-Jbanlarında piri piri kıyafet bir ço -
nımefendiyc talip olmak aklımdan bi- rısından sonra nihavet verildi. riyelerlc, haremag>alarile konus.u - marayı öldürmek vazifesini \"l'rd !er 

1 

cuk cıva gibi süzülüp çıktı. Sokağı • 
le geçmP.di. İiahi Bay Kenan .. Bay I Efrayim acaba Tamarayı ve Süley- yordu. Fukat, ben si<e kendimi se\·dirnıek 

almıyan o koca kalabalık bu haşa- k ı b f k d z 
Kenanı şöyle uzaktan tanırım ge- · manı -söz verdiği gibi- kolayca öldü- Süleyman içeriye girer girmez Sa- aygısi e u i ir en vazgec;tım. 3· 

'rının ar kasından bakıyor, içlerinden T d k · · 
biri: ç~n akşam: Gel, haydi, bizim tanı- ırebilecek miydi? finin yatağına sokuldu.. ten amarayı eğil, bir ·i.ıçt.ik ta,·-

ı1dık bir aile var .. zengin insarJar o- Yahudiler o gece -Siyah gölgeler- 1 - Nasılsın, San Çiçek? şanı bile öldüremezdim. Eirayım bu-

Kırıklar, hiımilerile bir evde, bir 
odada yatıp kalkarlar, hamisiz ko -
pu.kJar da ucuz fiatlı otellerde, üçü 
beşi kiraladıkları bir odada, parasız 
kaldıkları zamanlar sabahçı kahve
lerinde iskemle üzerinde uyuklar • 
!ardı. Parasızlıktan kat'iyyen müte
essir olmazlar, cbugün yoksa, yarın 
muhakkak olur!• derler, fütur bile 

- Buna Si.ırücü (Mustafa) nın oğ· 
lu (Kel Kadri) derler ... Bu kaçıncı 
vukuatıdır?.. Elindekini gördünüz 

rada bir yemek yiyelim, biraz içelim, 1 edını verdikleri bu teşkilatı kimseye Safi gülümsedi; r.u anlayınca. benden öc almak için, 
dedi .. ben de devlethaneye geldim, sezdirmeden takviye etmişlerdi. Göl- - Sizi görünce ıstırabım dindi, kılığını değistirerek saraya girdı •·e 
lrahatsız ettim .. Meselenin hakikati geler. karanlıklar arasında konuşa - melliı' iyile;;eceğimi umuyorum.. !xni yaraladı. .• ? mu ... 

- ?? • 
budur... rak dağıldılar.. - Ulu mabut seni affetmiş .. iyileşi~: (Safi) birdenbire sözünü kP,ere~ 

.SARI ÇİÇEK• HÜKÜMDARA ayağa kalkacaksın .. merak etme! 'ağlamıya başladı. c::· d ""l ·d· k b" Bav Ahmet, beyninden vurulmu-
·- .,.ış egı, a ı oca maşasının ır .: .. . .. .. .. NELER ANLATIYOR? Sihirmaz kapının dibinde ayakta Süle 'l?lan ,sarı Çiçek. e acıyordu. 

tı:rafıdır. Ko""pog·ıu taşta bı"lemış· , şı"nı- jşa dondu .. Altı aydır, gelen gorucu- K k h 1 t t f d le' d B ıı· d k" ı d or unç aya e ara ın an ya- uruyor u. e ıy i ı, söy e iklerinde ya'a'l 
dide attı, deldi. Berekt versin ki, vu- !erin mahiyetini şimdi anlıyordu. ralanan (Safi) bir kaç gün sonra göz-

1 
Süleyman, yaralı kızın hatırını \'e riya yoktu. O, hakikatten b-hse • 

rulanın kuşağı kalın imiş. Yarım par- Re9at feyzi )erini açarak iyileşmiye başlamıştı. sorduktan sonra: diyordu. 
mak kadar ucu girmiş! ================! Hükümdarın baş sihirbazı, bu genç - Bana hakikati anlatacaksın, Sa- Efrayinı, bu zavallı kızca,ızL ölu-n-

getirmezlerdi. Diye tercümei halinden bir nebze OkUVUCUlarla kız hakkında şu hükmü vermişti: fi! dedi. Seni buraya getiren adam le tehdit ederek saraya sokmırn n'U· 

Çenesi kuvvetli, endamı mütena- malümat veriyordu. •-Safi ölecektir!• kimdi? ve se,ı;ı benim sarayıma ne ,·affak olmuştu. (Deranıı l'llr) 
. .. 1 bed • ku t" . d B k k' B a ş b a s a ""Ialbukı" (S•fı") au·· nler geçlı"kçe ıyı"- 111mııııııtıtıı11ııınııııı1111ııııttlllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllUlllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•lılıuıın11111.ı111ı .. sıp, guze ve enı vve ı yerın e a ın va anın esası ne imiş: <e u ~ 

rür, bunlar hiç bir zaman yiyecek, gi- Bir saat evvel balozda, kara kaşlı, 118 •• f h leşi yordu. 
rür, bunlar hiç birzaman yiyecek, gi- palüze ten bir dilbere alabildiğine JVI US Q zar Süleyman bir sabah baş sihirbazı 
~?cek ve yatacak yer düşünmezler- lsulanmış, sana şu kesedeki paraların l"J A 1 çağırdı: 

Sohra da 
1 Neler oluyor? dı. ,hepsini veririm, benimle gel, diye ıaçıardan - Safinin öleceğini söylemiştin! 

Kendilerine hami bulaınıyan ko - çatmak istemiş. Ünyeli mi, İnebolu- Halbuki on iyileşiyor ve dündenberi (5 irıci sayfadan dev::m) 
puklardan bazıları da sokaklarda, ıu mu, her nereli ise hemücüğün bi- f::ikayef de konuşmıya başlamış .. Mabutlar I - Bana Ahmetli de .. El Raad bc-
d 'kk. ı d yı onu af mı eltiler acaba .. ? · '"t k. t ft k" d d d d. il. an ar a: rini açık gözlerden biri gözetlemiş, 1 Pım o e ·ı ara a ı a ım ır.. e ı. 

K ık "d 1. 1 Harbiyede oturan bir okuyucumuz Sihirhaz dii>ünmeden cevap ver- p ki n? 
- a gı e ım. İnebolulu balozdan çıkıp da işkem- 1 - e • ne yapıyorsu ··· 

yazıyor: di· ç ı 
IX!dikleri ufak tefek hır.ızlık lşle· bcci dükkanına gelince mürettep ve - a ısıyorum .. 

il kah 1 · te u·· · t"yat Eczanelerin yaptıkları müstahzar - Ev '. tan·ı onu affetti, melliı' Fazla söylemek istemedi. Akşam r e. esrar ve erı a ŞÇ ıgı, ı - her zaman faydası mücerrep bir plun 
1 d d Tk kesici yardak ilaçların kontrol, t:;hlil ve mua.venc- Çünkü. o iilseydi, sizin için anlaşıl- üzeri onu Guliınin'in çarşısında gör-ro ar a per ecı ı • yan • mucibinçe (Kel Kadri) önayak ola-

çılığı, karmanyolacı ve hırsız göz • !eri nasıl oluyor, bilmiyorum. Fakat, r.ıası icabeden bir çok sırlar da onun- düm. Aç kaldıklarından, kaça c'ur-
rak içeri girmiş, çorba götüren dük- l b b t • .. ··1 kl" 1 r d 1 . l . Cu··ıu··g;u··. kumarhane garsonlug·u, biti- b 1 · · d d" 1 a era er opraga gomu ece ı. sa o sun zayı eve erim satm3 < ıs-

h un arın ıçın e ış macun arından 
ll·ın erketecilig·i, tiyatrolarda kabak Hın izmetkiirının koluna çarparak - Demek o yasıyacak.. öyle mi? teyen bedeviler arasında idi. t.favi 

k • d" ·· b d bahsedeceğim. Bir çok çeşit diş ma-
çekirdeği ve fındık kebabı satıcılığı ·aseyi üşurmüş, ir patır ı, bir gü- - - E\'el. Onu tanrı affetti. Siz d..-, lpaça\'ralara bürünmüş bu bedcviler-

··ıt·· k d""kk. k lf cunu var. Bunların içinde en çok rek- affedcceksı"nı"z'. d h" b. f k kt D ·ı J gibi işler görürlerdi. ru u opmuş, u anın a ası en ıç ır ar ı yo u. c\•ecı "re 
(K d ·ı b. ta · · (K d ") d :am yapılanı ve en fazla sürüm te- B ı b"" 1 b" k 1 • Bunlar, kopukların tam çekirdek- a rı ye ır ne ınmış.. a rı . e -- en ıenüz oy e ır arar ver- müşteriler arasındaki uzun pazar ıgı 

ten yetişme cinsindendi. Günden gü- maşa kamasını çekerek hımaye ettı- min edeninden tutun da en az tanın- mcdim. İlk önce onun Tamarayı ne- dinliyordu. Bu zavallılar, beş vüz 
ne bu işlerde piştikleri için nazarlam1 1ği sırada (Tazı Ali) namındaki yan- mış olanına kadar, dişlere fazla bir iden öldürmek istediğini anlamak is- frank kıymetinde oian bir dev~ için 
da ırz, namus, haysiyet ve şeref mef- kesici de İnebolulunun kesesini, boy- fayda verdiğini göremiyorum. Aca- terim. yüz frank verildiğini görerek hüs -
huntlarının kıymet ve ehemmiyeti oundan attığı gaytanından keserek o ba, bunların terkibi mi değişti, yok- Ve sihırbazı yanına alarak (S•fil bütün ce>aretleri kırılmış bir h~lde 
olmadıktan başka; arbede esnasında bir diğerine ka - sa, hile mi karışıyor?.. r.in od.ısına gitti. çekilip gitmekte iken El Raad ;çlc-

- Namus mu?.. Ver on paralık! vanço etmiş!..• Sonra, diş macunları çok pahalıdır. Daha bir gece önce, Tamara, Sü • rinden en güçlü km·vetlisinin yanı-
Diye alay dahi ederlerdi. Kim ne derse desin ben, şu iddia- Küçücük bir tüp içinde bir parça be- Ieymandan (Safi) nin -iyileşir ıyi - na sokularak : 
Kopukların arasında çok tehlikeli dayım ki, eski devirlerde çocuklar, leşmez- cezalandırılmasını istemişti. - Gel, demi~ .. Bunun üzerine hir-

yaz macunu 17,5 kuruşa alıyoruz. Pa- · k" 
olanları da vardı. Bu gibiler, dalgın C:rıha üç, dört yaşında iken bir kopuk - Bu kızın saraya düşmanlarım kaçı birden kendisinı ta ıp etrr.i5tir. 
cialgın yolda giderken, arkanızdan terbiyesi alırdı ve bunu ilk evvel on- hı;.Jıdır. Bunun sermayesi nedir?.. tarafından sokulduğu anlaşılıyor. De- Pazarlık, halkın naneli çay içtikleri 
g~lip böğrünüze saldırmayı. sapla- !ara yakınları. baba dostları aşılar - Bu işe karışan makam kimse, ala - mek, beni öldürmek için fırsat kol - bir dükkanda cereyan ediyordu. Bıın-
yı\'crirler, durup dururken adam öl- !ardı. kadar olması için nazarı, dikkatini !~yordu! !arın hepsı El Raad'ın dostları idi. 
dürmekten çekinmezlerdi. (Det·amı var) celbetmenizi rica ederim. Demişti Bumda gönüllü olarak alınan adam-

Beden 
Terbiyesi 

( 5 inci sayfadan leva'") 
bisikletin çok zevkli bı. sey olduğu
nu görürsünüz. 

Tenis - Eğer gençlikte tenı yap
mışsanız en az elli yaşınıza kad.:ır 

tenis oynamakta <kvam edcl>il r i

niz. Fakat gcnç kadınlarla mtLalıa -

kaya girmekten çekininiz. IIattiı on
lardan daha genç görünseniz b 

Ya~ ilerledikçe sür'at uzv.,·eti yo -
var. 

Fakat ne müs.ıbaka ,·apmı:y:ı w 
1 ne de sür'at göstermiye Iümm ol· 

mıyan spor nrdir?. Yazda tat.! Z« • 

I manlarında tabiatle doflrud n tlo •
ru,·a temasta bulunmak ... -·-- = 
!arın İlin hududunu geçmeıerı" on 
başka yapacak bir işleri yoktıı Biz 
bu hududu nezaret altında bulun -

durmadığımızdan bunda hiç b•r tPh
like yoktu. 

İki gün sonra .lsiler arasına i.:1rı
şan bu adamlar da yiyecek ekı:ıek 
bulabiliyorlardı. 

Yüı:ıcrce ve yüzlerce kopukları ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...,!!!!!!'"!!!!!!'.!!-...,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_...,~"'!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-.... -------____.:.-_...., _____________ _ 

dükkanında kullanmış, her türlü da- 1 

lavereler arkasında koşturm~ş, üç !~~~.~.~.! ... ~!-?,:,; 44 
zarla oynamayı talim etmiş, sirkafı 
(;ıiretmiş, yedfrmi.~. içirmi.<, yatır -
D~, giydirmiş, dövmüş, kovmuş, tek

rar yanına almış, velhasıl çekirdek
ten ·etiştirmiş, meydana getirmiş ve 
bu münasebetle kopukların hayatını 
bılfiil kavramış olan İkinci Abdül
hı:mit devrinin meşhur kumarbazla
rından (Tırnakçı) bu kabil kopuklar 

SİNYOR CİYOV ANİ RÜSTEME 
NELER ANLATIYOR? 

- Papanın donanması Akdenize 
çıkacak diye bir şayia vardı.. Biz Ve
nedikten ayrılırken Romada büyük 
bir toplantı yapılmıştı. 

- Bu toplantıda neler konuşul -
duğunu duymadın mı? 

hukkında vaktile şu sözleri söyle - Sinyor Ciyovani bir kaç saniye 
miştir. sustuktan sonra, başını kaldırdı: 

- Ben ne (Çerkes Hurşit) ten. ne - Benim kardeşim Romada bir 
(Kabadayı Arif) Beyden, ne de ken- kardinal tarafından öldürülmüştür. 
ciice güvenir eli ayağı tutar takı • Ben dört yıldanberi Papanın en in
mından korkarım ... Bunlar vuruşa- safsız düşmanlarından biriyim. Size 
cı;k!arsa üç gün evvel haber gönde _ bütün bildiklerimi ve duyduklarımı 
rirler, sen de ona göre hazırlanırsın. söylemekten çekinmiyeceğim .• 
Ben on yedi yaşıma kadar bu sokak- . Dedi .. omuzlarını sancak direğine 
Jı,rda yatıp kalktıktan sonra: daydı .. 

-· On sene yatar, yirmi yedisinde Venedikli şövalye anlatmıya baş-
kabadayı çıkarım! !adı: 

Diye durup dururken insanın kar- - Papanın fikri, bütün Cezayiri 
nını de~en kopuk alayından korka- ele geçirmektir. Fakat, onun yanın• 
rım ı da öyle macera arıyan kardinaller 

Eski bir Galata çapkınının bu sö- var ki.. bunlardan biri de kardeşi • 
zü, o devirdeki kopukların ruhi halet- ınin katilidir. Bu adamlar, Papanın 
!erini göstermesi itibarile çok kıy - on iki gemiden ibaret olan muhte • 
mttli bir vesika ve ayni zamanda za. şem donanmasile Akdenize açılarak 
man zaman türeyen kabadayı cive- gönül eğlendirmek ve sefahate dal
leklerinin hayatı hakkında tetkik ve mak hevesine düşmüşlerdir. Romada 
htirlla.Ie yarıyacak derecede açık bir bilyük kilise meclisi bundan kırk beş 
ölçudür. yıl önce şöyle bir karar vermiş: 

Bu bahse bir misal vermek ve tev- .Papanın Akdenizdeki nü/u-
sik etmek için üstad Ahmed Rasim zunu kırmak istiyeıı korsanla-
me humun bir fıkrasını naklediyo - ra meydanı terketmemek ve 
ruın· onları k"'tlvvetlendirmemek icinJ 

.... Yazan: Celil Cengiz ........................................................ 
K O.R SAN ADALARINDA 1 na zincir vurularak- forsalar 

na atılmış .. kürek çekmekten 
bı.ru çıkmıştı. 

arası 

kam-

MURAT REİS ---=- Sinyor Ciyovani, Recep Rei.;i ha -
t,rlıyarak; 

Papa: Bir Türk görmek istiyorum! demişti. 
- Papanın amiral gemisindekı kü

rekçıler arasında meşhur bir Türk 
kaptanı vardır, dedi, bu adamı o za
man: .Bir Türk görmek isti~·orum!> 
diyen Papanın huzuruna kadar çı
karmışlardı. 

meşhur 
o zaman 
bir Türk 

Papanın huzuruna 
denizcisini çıkarmışlardı .. Rtıstem· 

her gemide bir veya bir kaç 
kardinal bulunmak üzere (Pa
pa donanması) nın Akdenize 
çıkması lazımdır. Denizdeki 
Kardinallar, gemiciler gibi, ha
yatlarını memleket uğrunda fe
da edercesine çalıştıkları tak
dirde, Allah, onların bütüıı tak
siratı ve günahlarını affedecek 
ve i§lenmesi zaruri görülen bü
tün veni günalılannı görmiye
cektir!. 

Şövalye sözüne devam etti: 
- İşte, bu karar, bütün kardina!

Jerdc denize çıkmak hevesini uyan -
dınmştır. (Yirmi yıllık çile) lcrini 
doldurmuş, saçı başı ağarmış ihtiyar 
kardinallerde bile papa donanmasile 
denize çıkmak ihtirası uyanmış ve 
hıç bir kardinal bu heves ve ihtirası
nı yenemediği için, her donanmanın 
lcr.reketinde, papa, kardinallere kur'• 

- O kaptanın adı Recep de~il mi? 

1 

ç<;kmelerini, kime isabet ederse onun tanımaz. Gemilerın bütün forsaları Diye sordu. 
yola çıkmasını emretmiştir, Türk ve mfülümanlardan ibarettir. Ciyo,•ani: 

-Demek ki kardinaller donanma Hıristiyan esirlere daha hafif Hiz- - Evet, dedı, birdenbire adı aklı-
ile eğlenceye gidiyorlar .. Denizde bol metler verir .. ve Amiral gemisinin ma gelm<'mişti.. siz söyleyince ha
bol şarap içerek, istedikleri günahı içinde imparatorlar gibi debdebe ve tırladını. 

işliyerek bir kaç ay dalgaların koy- ihtişam içinde yaşar. İşte Papanın gemilerinde böyle de· 
nunda yaşıyaeak!ar, öyle mi? Rüstem, Vencdikli şövalyeyi hay- ğcrli Türk gemicileri, tahammül edil· 

-Evet .. bütün kaı·dinaller bu ha- retle dinliyord'u. I mcz işkence ve ıstırap içinde çalışır-
yata hasret çekerek ömürıerini tüke- Sinyor Ciyovani yalan söylemiyor- I laı ve kardinal Kontarino bunları 
tirler .. seyahate çıkacaklar kur'a çek- du. gördükçe keyiflenir .. kendini kaybe
mekle bera~er, .. bu kur'aya da hileler 1 Kardin.aJ J_(ont~dno müthiş ve in- !dinciye kadar şaı·ap içer .. yanındaki 
l<arışır. Çıınku papa donanmasını, s3fsız bıı Tüı k du~manıvdı. gE:nç muganniler şarkılar söyliyere'< 
ruhunda mac-era temayülü olmıyan Halta İstanbuldaki Osmanlı donan- kendisini eğlendirirler ye o deniz dJl· 
uyuşuk ve ihtiyar kardinallere tcs- masının en değerli kaptanlarından 

!im etmek istemez. Mesela onun çok biri olan Doğan reisin kardeşi, yine 
itimat ettiği kardinal (Kontarino) lk<'ndisi ~ibi değerli bir denizci olan 
her seferde donanmanın mühim er- REcep rf>is ü<: yıl önce Arşipel adala· 
k5nı sırasında yer alır. rı öniinde Vcnediklilerle yapılan 

- Bu adamın meziyeti nedir• biı denız harbinde Papanın adat'"! -
- Her şeyden önce müthiş bir Türk Jarına esir düsmüştü. 

düşmanıdır. Merhamet, :;c!!:at gibı · R<:>cep Reis. papanın amiral ge -
insanlık meziyetlerinden !ciç birini 1 misinde, o znmandanhcri -bacakları-

gaları üzerinden aşarken. bir mcm · 

1 leket veya bir sahili işgal etmen dii

şünmcz. Onun maksadı, fırsat bul -
ınuşkcn bol bol günah işlemPktir. 

Rüstem güldü: 

- Öyle ya .. Günahlar deftere ~·a· 
ıılmadıktan sonra .. kim olsa onun gi 
bi yapar. (Devamı var) 



vazan: 
Ahmet Cemalettin 
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Hatıraıannı sôyteyen: 
Alftlr•I Ramiz 

bile 
Sutopunda Almanya 
Fransayı, Macaristan 
Hollandayı yendi Donanma su 

bulamıyor 
Margaret adasındaki ~eni su stad- Macar Houk ikinciliği, yine Macar 

yomu, su sporunda Avrupanın en kuv Vejtek üçüncüliığü almıştır. 

Paşa ise 
·diye 

Nazım 
çıkıniz ! 

Mutlaka denize 
emrediyordu .• 

\etli altı milleti arasında Horty ku- Bu müsabakada beşinciliği de Ma
pası için )apılan sutopu enternasyo- ccrlann alnus olmaları dolayısile e
nal turnuvası açılmıştır. kıp halindeki tasnifte Macarlar bi-

Alman hak mi Hofman'ın idaresın- rinci olmuşlardır. 
de A vustuf) a - Belçika ekipleri a- Kadınlar arasındaki karşılaşma -
rasında yapılan maç pek cansız ecre- da, evvelce dünya rekoru tesis etmiş 

ıl sa ) an etmiş ve 3 3 beraberlikle neti - ahın Danimarkalı Bayan Frederik -
man tahtclbahirinin babr ması . -

ve mütc .. nlıy .. ~~ emırlule dar.anına k . •~ · en bır cclcnmiştir. sen bu mesafeyi 1 saat 29 dakika 23 
' um. !ahatını ısmini verme ıs~mıy . 

ihtiyacının ackmi temıni mahsus ya- bahrİ'-'e zabitimiz şöyle anlatıyordu. Alman;> a - Fransa ekıpleri ara - sani~e yüzerek, rakipleri olan Ber-
1 ·ılıyordu. Sebepleri c:ıınlardı: .; . . l •-ı sır.da ;>apılan \'C büyuk bir alaka ile iinli Bayan Stander ve Danimar -
l' s- c- Gı.incş hcniız dcnızı par a"'u • 

1 _ Donanma dahilınde İttihatçı d .. t d"str ·er sc- beklenen maç bire karşı üç sayı ile knlı bayan Sand'ı 9 dakika farkla 
tt sıl or ya başlamıştı ki, or 1 

_ O) ' ·• Almanyanın galibiyetiyle neticelen- "'Pl'miş ve birinciliği almışt;ır. 
pıopagandası. Rauf Bey mu a . - kiz torpido ve iki kruvazorden ı;n~- b-3" • "f t• 
trılıg~ ı ko""rt"iklüyor ve donanmayı, Is· k tm c:ti nıistir. Fransızlar bu karşılaşmada, Ekip halindeki umumı t:ısnı ne ı-

rekkep hafif filo Bogazı ter e ı~ . 
fanbula giderek Babıaliyi bombar - . . .1 • bir hal- Padous'nun idaresinde çok büyük bi!- celeri şunlardır: 

d B ·ıün suurlerımız gen mış k . · l k"b" <hmann teşvik ediyordu. Maksa ı, u. . N f .1 'mirin vüz- mu a"l:emet go t<:rmış er \e Alman- 1 - Macar e ı ı. 
lttihat ve Tcrnkkivi mevkü ıktidı:ıra de .ılerliyorduk. e e~. e~ . ~hak· lar ancak celin bir mucadeleden son- 2 - Berlin Svg klübü ekibi, 
inde "d" • lerınde, geçen har~te .1 d er~t,.,, el- ra rakiplerini yenebilmişlerdir. 3 - Berlin SSC klübü. 

ı ı. . kuk d rni"ucn netıcesın en mu w• • İ .. 
Donanmanın B~bıali baskınına ış- e e .. .;.. b"l k u'l·ordu Macarıstan - Holanda maçında 4 - svcç ekıbı. 

"' rt unf butun vuzu 1 e 0 un .,, · M 1 k · l H 1 • T F · · tiraki adetı:ı temin edilmişti. O sı:a- 1 
. • ıkıldığı ve ne vazife acar ar ço serı 0 an ° andalıları Louıs - . ar maçı ıçın 

da da mevkii iktidarda bulunan Iti· ~crkcs, ne_TnıJuğunu tamamilc bil- sıfıra karşı sckız sayı ile yenerek çok 30 000 d l ' k 
ı · r l d b" den Clipheleniyorlardı ıle mU\ azza o k . külli alkışlanmışlardır. , o arıt 
a çı ar a ız ~- . rdu Düşmanın ·uvvayı - k 1 l d "l.K b•J Jd 

"C . t"' 1 rclı ı...; donanma batsın \"C mıyo : . . k d tgeldiei - Bu arşı asma ar a ınacar ekibi - 1 et sah l • ıs ı)or a · yetısıncıye a ar ras ... . - b b ği 1 N 
tehlike bertaraf edilsin!.. y~sı .~ · bı:ıtırı:ıcak ve bilhassa nın goz e e sa;ı an emth 5• Ha- Nevyorkta yapılacak olan Joc Lo-

? B k ""danlıktaki erkanı· mız sefamı . . . t1 ka deni· monai, Halassy ve Hazai birer sayı 
w - aş um..... • . d İt- Delfin tahtelbahırını mu a . lardır uis - Tomi Farr maçı için şimdiye kn-

bahriye İtila~çı, erkunıhaı:,bıye ~- zin dibine gömecektik .• Eşek> ada- ;>apmış · • dar 30.000 dolarlık bilet satılmıştır. 
tıhatçı idı. Ittibatçı erkanıbahI~yte, ı"stı"kametinde hiç bir düşman ge- Macar takımı gahp Bu satış yeni bir rekordur. Asıl şa-

• p •ı mu e- 51 B ı· · · · d h l Başkumandan Nazım aşa) • . . . görünmüyordu. Sanki Yunan- er ının ıçın c Er yı yapılmakta y .. nı dıkkat olan nokta 30.000 dolar-
rnadiyen sıkıştırıyor, ve huruç emrı mısı ahı:wı tamamen terketmişler olcın ve 19 uncu defa tekrarlanmıs bu- lık bilet satılmasına rağmen gün geç-

. n sev- lılar zu s .; f - . -
veriyorlardı. Yanı donanmam . d h 'htimale karşı kendi kuytu- lunan uzun mesa e ~uzmesıne dorl tikçe bilet arıyanlarm sayısının art-

k bizı bı • e er ı mill t . r k t . r kine memur olan mer ez, . .. 
1 

cekilmislerdi. Torpidolar tam e ı"li ıra e mış ır. masıdır. 
trikal duşune- nrına - "li - -k S h · d S d H 

rakmış; siyasi en arını , rlar- ,!.ıür'atlcrile seyrederek denizi ko~ - _ p:ee ne rın e aray an an~ Şimal memleketlerl 
rck biribirlerile uğraşıp duru~ o 

1 
. . de bmıkıvorlardı Deruzdc kapı usune kadar olan 5500 metrelık t 

_ ekk cepa- er ıçın .,, · -f d k urnuvası 
dı. (70) mermiden mur ep . . , k.. uklerden i ıer bırakarak mes.. e c, gere erkekler, gerekse 

f de bu ıdı. bej az op . d k d 1 d k b- .. k f k İsveçliler, §imal memleketleri a-
n cm izin sebebi hikme ı !.t~ -ermı· ilerleyen torpidoların manzarası cı - l·olın ar] ba~asıtnl atço . uyu. ar - d 1 t . t d 
Halbuki İstanbulda pek'"a ~·· - - 1 ek bir şeydi. Kaptan ku- ara ga ı ıyE er emın etmıye mu- rasın a yapı an enıs urnuvasın a 
vardı Hulasa donanma, İttihı:ıtçılnr de~ gdork~ C:uarı"den dümen neferine rnffak olanlar \ardır: Norveçlileri ikiye karşı üç puvanla 

· 1tilfıf M- lesın e ı su v • • • 

1çin mevkii iktidara basnın~, :· k"dar herkes gözlerini dikmış duş- Otto Przyw. ra, bu mesafeyi 1 sa- yenmek suretile, Iskandinavya ti -

] . . . 1 • 1:..,.."' bir tehlike ıne,,:- " at 22 dakıka 23 saniyede j üzerek bi- nis sporundaki üstünlüklerini yeni -
aı· ıçın, ıza csı ~.. man arıyordu. ... 

kiine dti~tü. . .· Nihayet işte cDelfin! .. > neye ugra- rinciligi, den te}it etmişlerdir, 
Rauf Be) in donanımı dahıl~ndekı d y farkctmcmiş gibi dalgın dal- • • • • • 

·ı takıp et- ıgını b d k 
propagandasını tamamı c • u ın abalıyordu. Tam u sıra a u- A k l d 
tım. Yakında Bı:ıbıwi basılacaktı.~ g çd <Wmisinden kaldırılan bay- meri Q Qf etizm e 

onun fık· man an b- d "bl. y d " 
baskın mm·affak olmazsa, . kl suvarilcr efra a ı ag e ı· 

1. . bı:ısına dı· ra arı ""/ """ 
rınce, donanma Babı~ ını~n Bir- yorlar: RQV ya Yl ma g Up 
kıJmcli idi. Rauf BEY~ çagı~~~cdi. _ Tahtclbahirin dalmasına nıcy-

lskandi
etti ! 

çok nasıhatler Yerdim, . cl e- dan "l:erm"!felim! .. Disk atma: 200 metre sür'at koşusu: 
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Kocalı bir dul ! 
22 senedenberi evli 

imişler, fakat .. 

Fransada 22 senedcnberi mes'ut 
bi .. şekilde yaşayan Mösyö ve 

Madam Roux'un başına garip bir 
yanlışlık vak'ası gelmi1lir. 

Hadise §Udur : 
Madam Roux geçenlerde babasın

can kalan bir miras meselesi bakkın
dt! muamele yaptırmak üzere nüfus 
dairesine gittigi zaman nüfus memu
r.ı madama hitaben : 
1 - Siz dulsunuz .. değıl mi? de -
miştir. 

Madam bu sualden bir ş<>y aııla -
mamış, hafif bır tebessümle isı at
:i '?tmıc:, nufus memuru da (Kocası 10 
S<!?le evvel olmuş bulunan .... ) diye 
M.,.dam Roux hakkında yazdığı ilmü
haberi kadının eline tutuşturmuştur. 
Kadın bunu görünce, derhal nü -

fus memuruna işin yanlış olduğunu 
EÖ.}l miştir. Fakat kadın, ismi, ba-

' l~asının ismı ve nıhayet kütükte M. 
Roux'un ismi tamamen uygun oldu
ğundan şa ırıp kalmış, keyfiyeti ko-
c. sına anlatmıştır. 
Kocası nüfus dairesine gelmiş, Mü

düre çıkmış; hulasa adamcağızın 32 
sc.nedenberı beraber yaşadığı karı

sının 10 sene CV\ el dul olduğunu. 
) Lni kcndisinın 10 sene evvel öldü
günü görmüştür. 
Nıhayet aga, sola müracaat edt>n 

M Roux'un talebi üzerine tahkiknt 
~·apılmış, keyfi)d anlaşılmıştır. 

Mcgcr b:ıbasının adı da Roux ol
duğu için 22 sene evvel sağ olan ve 
dul erkek gozuken babasının hiza
s•na kcndı ısmıni nufus memuru yan
lı lıkla yazmıstır. 

Babası oldiıgü zaman tabii karısı 
dul kalmı tır. 

Defter u tund ki yanlışlığın esası 
<ınlasılmış amma.. kanun nazarında 
karısı dul goninrnekte, kendisi de 
bLkar olarak bulunmaktadır. 
ŞahiU r, tanıyanlar, bilenler işin 

1 HALK OP.ERETI 
Bu akşam 

Heybellada 
Pllj 

gazinosunda 
J(U~.ıLUŞU 1Q35 Enayiler •:>TANBUL. 

19 Ağustos Perşenbı: akşamı 
Festival gecesi Taksim bahçesinde 

Zoıo Dalmasın iştirnkile 

Halime 

1 
Ut merakhlarına 1 

19 Ağustoa Perşembe günü 
Sandal bedesteninde meşhur Udi 

1 Manolun tek }ap:ığ\ S:ıntur şek-

1 lindeki gayet kıymetli udu ve şık 
bir Alm::n Piyanosu satılacaktır. .... ~~ ............... . 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir znmanda iyi dans öğ--:-enmek isterseniz ve ucuz bir fiat -ile vakit knybc' neden dans pro -
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokftlıyan oteli arka -

sında Topçekenler sokak No. 31,. 
i>" -\nci kat. 

-•T IFOB 1 L.-• 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve parnlıfo hastalıklarına 
tutulmamak için ağızdan alınan 
tıfo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vermez. Herhes alabilir. Kutuc;u 

----50 Kuruş mi---
mahkemeden başka bir yerde hallc
dHcm.iyeceI:rini soyledikleri için M. 
Roux mahkemeye müracaat etmişttr. 

Neticede kfüıba uydurmak için ış

ler düzeltilmiş \e M. Roux da rahat

lımmıştır. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 .. Eylül - 937 dedir. 
Büuük Yine d~·am etli. Bu defa ~mır g Torpido ve kruvazörlerdeki kü • 

. 1 c:öyledıkten son- D lfi ·· ı . misinde uzun soz er r _ cük büyiık toplar c c n> e o um 
ru ve kendi i ile meşgul oımasıb'u p. i.iskıiruyoılar. O da mukabcl~iz bı-

1 - Phıl Le' y Birleşık Amerıka> 
4<! 58 metr . 

1 - Pcrrim Walker cAmerika> 21,6 
saniyede. 

1 O liradır. ikramiye: • 
tt kt n sonra ıraz k ı t ~ umundan bahS€ ı e b .1_ r. kmı) or. Yanına fazla so u an or-

fokdir ttim. İki gün sonra ben. ı 'dolnrımıza ateş açıyor. Torpido sü
dı ini okuduğunu haber alınca. k~- ~ı ··1erimizden ikisi düşman tahtel-

·d· dekı hız- ,,. an ld y • 

c!1ı.ini derhal cHamı ıye b hiıiniıı dalmak üzere o ugunu ıs-
G t · zam n do- a kd · d f t metten af!cttun. ı mış, ~ . n tidlal ediyorlardı. Bu ta ır e ır~a 

nnnma crkanıharbiye reısı b~lun~ . k· mıs ,. c bütün emeller suya duş-
b suvarısı dÇ "li • b" •• a·. 

Vasıf Be) le Bar arosun . mü olı:ıcnktı. Süvarinın ırısı ıge-
Remzi Bey kaptana rica ctm~~·· ta~f rin! magafonla haykırıyor : . 
b&na getirdılu. Yeniden nar:.ı a - _ Efendi kaptan bindirelim!.. Ik~ 
tim : .. . . • . }erile torpido hiç duşünmcden bu te~lıkelı 

cAskcr, ~o~ ıe polıtıka ı. işe girişiyorlar. Arbk b~z ateşı kes-
U&rraşmaz dcdım. . delalet et- 'tik .. neticeye intizar edıyoruz! Del-
Vasıf Beyle-Remzı Bey 'f· •·u şirnne savlet kaışısmda ş .. şa-

. t•· bir daha po- ın, • 
tiler .. Rauf elimi op u, . . lı ·or Meyusane birkaç mermı at -
litika i~lcrine karışm~_yarak ~·~zı:;ı ~ya. çalışıyor. Türk dilaver12rinin 
rskeriyesile uğraşacagını \ ı:ı. l: ı. artık mermi ölüm, deniz, düşman 
Ben de kendisini ) <miden HamH ıyc- d"' .. . e 'Yakitleri kalmamıştı. 

.. . uşunmı~ 
Ye go~derdım. HI.RI"Ni NASIL Torpidolardan yükselen: 
DELFIN TAHTELBA . E Allah Allah sadalarile bera-. . E DENIZ· - ·· .. 
BATI~I!<? HAMlDIY ? ba düşman tahtelbahirinin böğrüne 

. KIMIN ~M~İLE ~ÇIL?I · • iki mahmuz saplanıyor. Torpidolar 
Istıhza.nt hıç bır veçhıle hıtaın bu "li, 1 ve tekrar saldırıyorlar. 

J mıyordu. H lbuki vaziyetin bu ka- çekı ~1°~ ar adan (yaş:ı) sa.daları 
dnr tcahht.ire t hammüfü yoktu. O Tekmı onanmDelfi de bir d.:ha 

.. k rrken c n> 
sırada Rauf B ) le beraber bana bir yu se ı .. d nizlerin dıbine 
Alman bahri) e zabiti müracaat etti· Çlkmama~. u~~~: 0 :ınrda bir ınüd
ler. Rauf Bey Alman için, hanedanı daldı ve gom~ tk ~rtada düşm.ma 
fmparatoriye mensup birisi, bilmem det daha do aş 1 

• •• ··nmüvord•ı Bo-
n a· •t h" b"r !;eyler goru J e ıyordu. Bana hafif kun·etlerle aı ıç ı :.: affcr girerken, 
1!f roza bir akın ;apmak istcdiklc - fazdan içeriye . ~~z direğinde do-
rıni hah- ıt· ı k andan gemımızın 

~ 1 er. Uzun uzun müza - um işaret sallanı -
kernttan ~o ya hitaben şu 
d nra rnuva!akı:ıt cevabı \•er- nnnma .. Delfin tahtelba-
ım. :3~nl:U- bir kaç toıpido ile İm· yordu: cDuşmanın ka scfainc rast-

~.oza t111 bır baskın yapacaklar ve A- hiri batı~~I~ı~ır. B~det ediyoruz.ı. 
t:. erod.ul torpılleycceklerdi. Bir akşam gelmcdigımız C: nanmamızm vanın

en ı erine selamet temenni ederek Hafif filomuz o ·ıerden taŞan al-
~be·ol \'eı:dik .. Sabahı büyük ümitlerle da demirlerkc:ıa~:;ıçınlatıyordıu 

kledık.. Gece rüyalarımızda bile kış sadaları 0 .u 
to:pidolnrımızm muvaffakiyctini gör- i etle Mondrosun 
duk. Fak::ıt sabah olunca eli boş dön- cAverof• ekdser yatıyordu. Sür'ati 
d-1 ' r anın a y . u er. Kendilerini çağırdım· izahat nrka ım harpte ele geçmesı 
istedim: ' sebebile meydanı ·yı· beheme

. k. Imıyan bu gemı 
...:_ Gittik, aradık bulamadık .. de- ım anı 0 ld rmnk bir zaruret 

dıler. Hllbuki gec~yi Saroz körfe - hal. orta~a~ k~ü ıündüm: Purgııdu 
ıinde bir koyda geçirdiklerini son - lıalınde 1~1• ın! gönderdikten son
radan bittahkik öJ:rrendim. Huruç Mondros liman d Barbarosla Mes·u
yaparak uü m..ınla ikinci ve kat'i bir r~ ön. taraftf nt .~ıh) torpil gemisini 
muharebeye gırişmek bizim için za- dıyeyı \:e ( n ı: ~·na torpil dok -
ruri idi. JJu hurucun mukaddematını alarak lıman_ın. !>olacaktı. Bu husus 
ihz:ır etmek ti"Zcre kruvazörlerle tor- mek esaslı bır ış k uştum. Tasvip 
J>id lara daha evvel bir zemin hazır- icin alfık~darla:ıa tton de elimi'!deki 

- D.. etliler Dığ r cıhe en 
lüma} ı müna ip gordum. uşman~~ . · .. d istifade ederek akm-
tahtelbahiri Delfin Eşek adasını us- kruvazorler en sefaini tücca· 

b l mak \"e Yunan 
sUiharcke ihd s etmişti. Bunu. a: ~r yap kl" esini t=ıhrip ve Adzılar 
tırmak ı:ızım geliyordu. Suvarılerı rhıyeı· ~e ·nta 1· ıyve heyecana düsü· mek 
k • l d k d"lerine fi • o a ısını e aş • k 
runılen top a ım, en .ı . t "k"l fkôrda bir tasfiye icra etme • 

kirlerimi söyledim; tasvıp ettııer.: f~kıı . ı de c "d"m Bu hususta erkanıhar-
- t . d 1 rdan mu - ı rrın e ı ı . 1 b" Kru"azorkrle orpı o a . _ bi e Reisi Vasıf Beye müracaat e ıı· 

rckkep hafıf fılo hazırlandı: Gune / •apılmasını söyledim. Ben bu 

Gi.ıllc atma: 
1 - Gree:n cİsveça 14,40 metre. 
2 - Houtzagcr Hol...ndaa 13,76 

metre. 
Çekiç atma: 
1 - Malmbrand cİS\ t..:Ç> 51,'.:J met-

re. 

2 - Nny Mallott cAmerika, 22,3 
s:ıniyede. 

1 

800 metre koc:u: 
l - Rnntil cDanimarka, 1 d. kika 

5'/,1 s:ıniyede. 

1000 metre mukavemet koşusu: 
1

1 

2 - Warngard cİS\ eç> 51,21 metre. 1 - Ross Bush cBirleşik Amerika> 
3 -- Houtzager cHolandaa 49,69 2 da. 31,6 saniyede. 

mdre. 2 - Kucharski cLehistana 2 da. 
fskandina\ ya memleketleri spor - 32,5. 

c-ularıle Birleşik Amenka atletleri Yüksek atlama: 
rrasında M. lmo'dc devam edilen at- 1 - Melvin Walker cBirle§ik A-
ictızm müsabakalarında da Amcri- merika •. 2 metre. • 
kalılar galip vaz.i~ettedirler. Son kar- Sınkla yüksek atlama: 
şJla malarda nlınaıı neticeler sun - 1 - Cornelius Wnrmerdam cBirle-

ı;ıilıfıilı:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl!llllllllİ;~lf~lttlİttmttİll;:,;,,nıtt;n;İlflfllflllllllfllf 
\Enternasyonal yuz· Golf · 

me yaroşlarını Al· Amatörler arasında Almanya golf 

1 manlar kazandı 1 .. ampi3onalarınn ba:.:lanmıştır. Mil • 
~nbakalara iştirak edenler arasın -

Altono .şehir ban~ osunda Y pıl n da bulunan ve 1935 Almanya golf 
cnt('rnas~ onnl yüzme ba) ramında a- şampiyonluğunu kazanmış olan İn-
cnruı netıccler şunlardır: giliz G. Bcntey, 1936 Almanya golf 

Erkekler arasında: :ampiyonu Beckerath'ı yenerek ye-
110 metre serbest )'Üzmede: 

1 
_ Helmuth Fıscher cAlman, 1 nidcn şampiyonluk ünvanını kazan

mıştır. 
da. !? saniyede. 

2 _ noving cHolanda> 1 da. 8 sa-

niyede. . 
3 _ Eckcnsprceher 1 da. 8 sanıye-

de. 
200 metre serbest yüzme: . 

1 _ Alman Hcizel 2 da. 22,4 sanı-

yede. 
2 _ Alman fussc 2 da. 22,5 sani -

de. 
3 - Holandalı Ramack 2 da. 32 sa-

ni~ede. 
400 metre serbest yiizme: 

1 - Alman Heinz Arend 5 da. 3 sa-

niyede. 
2 - Alman Fresse 5 da. 4 saniyede. 

Kadınlar arasında yapılan şampi

yonada da İngiliz Bayan Rudgard 
Almanya golf şampiyonu olmuştur, 

Kayık yar1flar1 
Holanda ve İngiltere kürekçileri -

nin iştirakile Fifoz'da yapılan kayık 
yarışlarında Holanda klübünc men-

sup dörtlü, Londradaki Rowning klü
bü ile Portekizin Caminhuse klü -
bünün dörtlüsü geçerek birinciliği 
almıştır. 

Roma ile Bükreş arasın
da tayyare seferleri 

100 metre sırt üstü: 
ı _Alman Schlauch 1 da. 9,3 sa- Bükrcş (Hususi) - Evvelce İtal-

niyedc. yan sivil tayyare teşkiHitı reisi olup 
2 - Alman Nüskc 1 da. 12 saniyede. clyevm İtalya tayyare cemiyeti mu-

Pin g• Pong dUnya ,am· ı:nhhası bulunan general Pellgrini, 
piyonluğu Bükreşc gelmiştir. 

1937 }llı dünya şampiyonasını ter- Romanya hükumet erkanı ile ynp-
tip eden İngılız - Ping - Pong Fcde- t. ~ı temaslarda BüJ.."T~ş ile Roma a
ras) onu, kaı :.:ılaşma tarahlerini 24-29 
kanun olarak te ... bit etmiştir. 

İlk k, rşıln malar Albert holün -
de J apıldıktan sonrn final maçlan 
Wembleyde yapılacak ve bu müna
sebetle de enternasyonal Ping-Pong 
Kongresi toplanacaktır. 

ı sında doğrudan doğruya bir hava 
S€fori hattı tesis etmek istedigini 
bildirmiştir. Tarafeyn arasında tam 
bir anlaşma olduğundan hava ~efer
leri ayın başından itibaren başlaya
cRktır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000 .. 
l 0.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 - EyUil • 

günü akşamına kadar biletini 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

937 
de· 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

t+ı"· k t .'• b• • > I! ~ ,:: ··., 0 I • • ·'· . ' 0 .... :.• . :•"" ·,' )& ·· . .. ... B . 1 . a· . . . san u t· · · . - - ·· · .. ~ ._ .................. · .... ~ .. ~ e ıyesı~ . ilanları 
,,. ... :', -~~·~. ·~Jı. .. ' .. ~·:-, '" -~ .,,~'~.:i. ~ .. ~ ..... :•ı . -:... =·~_.,,~~t:·~··J· 

Mikdarı 

1600 Metre 
900 
120 " 

" 

Cinsi 

ince bez 
kalın bez 

Renkli bez 

bir metresinin rr.uhammen bedeli 

32 kuruş 

30 
38 " 

• 
Düşkünler evi kreş çocukları ıçıa lüzumu olan yulcar:la mikdarları 

yazılı bulunan bez açık eksiltmeye konulmuştur. Nümunesile şartna

mesi levaıım müdürlü~ünde görülebilir. lstekliler 2490 N. Jı kanunda 
yaıth •esika ve 56 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 19-8-937 perşembe günü ınat 14 de DaimT Encümende 
bulunmalıdırlar. (4879) 

• • • 
Bir metre murabbaına 4 lira kıymet konulan Fatih yangın yerinde 

Kir mastı mnballesinin Boyacıkapı sokağında 7 4üncü haritn N. h 
yüz.lü 7 metre 65 santimetre murabbaı arsa satılmak üzere açık 
nrtırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulun
madığından artırma 23-8-937 pazartesi gününe uıatılmışJır. Şartna
mesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2 lira 29 kuruşluk 
ilk teminat makbuı veya mektubile beraber yukarda yazılı günde 
saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5353) 

-
Istanbul Sıhhi müesseseler arthr-

ma ve eksiltme komisyonundan: 
Haydarpaşa Nümune hastahanesinin 159 kalem, ilAç ve sıhhf mal

zemesi kapalı zarfla eksiltme}'·e konulmuştur. 
ı - Eksiltme 20·8-1937 günü saat 15,30 da sıhhat ve içtimai mua-

venet Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiyat: 5108 lira 55 kuruştur. 
3 - Muvakkat Garanti: 383 lira 15 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - istekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle 2490 sayıla 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuzıı 
veya banka mektubu ile belli 2ün vo Hatte komi,yona gelmeleri. (4924) 

§in grupunu müteakıp torpıl ha.na- p an ) (Devamı var) 

rından geçerek yola çıktıl.~ar~·_:Dil~ş~-~----------------------------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;:;===================~~~~~====::::=:::::::=1;; 
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• 
/ 

• 

18 ay veresiye satış 
B İ N İ N S E S İ Beyoğlu ve acentaları SAH • 

1 
ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKiŞEHiR 

- Vehbi Koç Ticaret Evi 
- Ş. Rıza lşçen, Yeni Mağaza 
- Mchmed Hüzmen 
- Hasan Alanya 1 

IZMIR 
KAYSERi 
KONYA 
ANTEB 

- Artür Vetter 
- lsmail ve oğulları Cıngıllı 
- A. Mücib Dölen 
- Naci ve Ahmed Dai kardeşler 

MERSiN - Jorj Satel 
SAMSUN - C. Celal Özlü, S. Kemal Sezen 
ZONGULDAK- ismet Ağartan, Ahmed Yüksel 
DIY ARBEKIR - Celal Ayyıldız 

BANDIRMA - Ahmed 'l'C Bahaddin Bereket R:ardeşler 
TRABZON - Dedeoflu Sami, Hami ve Pulatanalı 

kardeşler. 

ı•--•llk defa olarak alaturka sahnesinde---• 
Hakiki yenilik ve sürpriz : 

Bu i~l~~~::anp ANORAMA ~~:::· 
BÜKREŞIN EN MEŞHUR ve MARUF 

ÇIGAN ORKESTRA ve BALETOSU 

Istanbul sıhhi müesseseler arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Haydarpaşa Nümune hastahanesine lazım olan 20,000 metre gaz 

idrofil açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 20·8· 1937 Cuma giinü saat 11,30 da Cağalo<::lundl\ 

Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüjtü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 2000 liradır. 

3 - Mu vakbt garanti 150 liradır. 

4 - l•tekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 

S - istekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4926) 

lstanbul Kadastro Birinci Mıntaka 
Müdürlüğünden: 

Falih Kazasına baglı Haraççı Kara Mehmet ve Kasap Timurbun 
mahallelerinin kadastrosuna bsşlanacaktır. Bu iki mahalle sının içinde. 
mülkü olanlar tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında lstanbul Sultan. 
ahm~tte Defterhane binasının birinci katında birinci ve üçüncü posta 
tnpu memurlarma müracaat ederek taraflarından doldurulacak be· 
yan namelerini almaları ve doldurularak iade etmeleri ilan olunur. "5331. 

/ Tek, fak at kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten 
mütevellid bütün ıstlrablara karşı ye

gane müessir tedbir bir kaşe 

ALMAKTIR 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 
yormaz 

icabında günde Uç . kate alınabifir. 

Devlet Demiryolları işletme 
ıx Direktörlüğünden : 

Muhammen bedeli 3875 lira olan 25.000 kilogram petrol 30-S.1937 

tarihinde saat 15,30 da açık eksiltme usulile Sirkecide 9 uncu işletme 
llinasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin 291 liralık muvakkat teminalla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve re&mi gazetenin 7 ·5-1937 tarih ve 3297 sa• 
yılı nüshıısında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve
sikalarile birlikte komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Sirkecide işletme Komisyonunda dağıtılmaktadır. (5214) 
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ADAPAZARI-Ahmed Hilmi Kurar 

• 

11J'1cunu 

• Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 41
1 1 . 

'EKZAMiN 
---··-------EsKI FEYZIATI---------•• !.......................... E 1 d · ·· 4 

kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. cı~ne er en ısteyınız. 

Yatılı BOGAZiÇİ LİSELERİ Yat.sız 
Kız ve er~ekler için ayrı bölUklerde : Ana • ilk • Orta • Lise sınıfları 

ilk kısımdan itibaren yabancı diller, 
Talr"~ k •v·fı için hergüo meklel.e müracaat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. 

•-• Arn~v··•'.'( öy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon: :!8.210 ....---, 

ı Zührevf ve cild hastalıkları ı . ., . 
ı •• ı Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 1 rf,!ste ı'tamet. eden k_arısı. ~usı_ ~ın 
ı Dr. • Hiıkimliğinden: 9/8/937 tanhınde __ vası tayınıne ı~ı • ı Hayrı Ümer i, Gala tada Şimşir sokağında 22 s~ r ~· k~bıl olmak uzere karar veni • 

ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı :.ıda oturan Albert Zakoy'un müp- cıgı ılan olunur. (34481). 

ı karşısında No. 313 Telefon: ı lela olduğu akıl hastalığından dolayı Sahibi ve umumi ne,rly•tı idare ede• 
Baımuharrln E. iZZET Benice 

ı 43585 ı 1 h;;crıyla kendisini temsil ve huku • Ba111dıj'ı yerı Matboal Ebii•dya 

11P" ......................... 1<unu siyanet etmek ü.ıere ayni ad • 


