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~kdeniz konferansının k~ra.n ,; r Büyük manevra""' 
Italyan hassasıyetı ------!...-

k · · Egede 1 

arardan dolay. ı Bütün 
Askeri 

rencide edilmiş T~ş~i ~at.ın ~, ~~ 

lzmir 
Topa 

Tutularak 
Çı kacak 
Askerle 

Türkkuşu kampında bir gün 
------------------------------~--------

Havacılık dersi 
alan yüzelli 

ümidi • 
gencın F • _ J~tırakı 

akat verılen karara boyun eğmek..: Hazırlıkları 
ten başka çareleri kalmadı Bitiyor 

Harp 1 Helvacılık mektep programında da . 
Edilecek yer aldıktan sonra heves artacak 

-

' . 

Ege sahasında yapılacak manev- rak ettirilecek ve bunlann faali -
ralann hazırlıklarına başlarıilmış- · yetleri sıkı bir mürakabe altında 
hr. Bu manevra, memleketimizde bulundurulacaktır. 
bütün askeri teşkilatımızın işti ·. .. Bum anevraların diğer bir hu
rakile yapılacak olan ilk ve en · susiyeti de donanmamızın mavi 
büyük manevra · olacaktır. . . tarafa ayrılacak olan tayyare fi-

. İkinci orçiunun bütün hazari !olarının refakat inde Ege sahille-
kuvvetlcrile iştirak ede~ği bu . rini ve bilhassa İzmiri topa tuta -

-manevralarda ayrıca -bütün cel>4 • rak'müstahkem mevkii işden alı
koyup müteakiben karaya asker 

he gerisi teşkilatımız da İstiklal "ihraç etmesi olacaktır. 
savaşından sonra ilk olarak bir: 

~ Kırmızı taraf bu ihraç -hareke-
nıanevraya seferber olarak gire - tini önlemiye çalışacak, fakat düş-
ceklerdir. Bilhassa iaşe, nakliye manın muannidane hareketi kar-
ve sıhhiye teşkilatının çalışma tarz şısında iyi bir netice alamıyacağı
larına ehemmiyet verilmekte ol - nı anlıyarnk karada harbi kabul 

1 duğu için Ege manevrasına bu üç edip düşmanı gene Anadolunun 
şubeye ait büyük kuvvetler işti- harimi ismetinde boğacaktır. 

________ ,..... ______________________ ..; 

iki düşmanın karşıhkh nümayişleri 
-

Rusvada d a bir 
milyon kişi toplandı! 

Türkkuşunun b ir plan örQ~ ve Jş başınoe taıeoesı 

F'ranseya gldeceK ola n lngillz Harb iye 
Nazırı, m anevrada 

(Yazısı 2 icnl ıagfamı zcla) 

Hitler, bildi ki erinden daha kuvvetli- ...... '"""'" .. 111;·: ·"'""'"""'""'.""''lll"'"''"'""""'"'""'; "'"'""""'llJlllllllllllllllllllUJllUlllllllllUlllllllllllUllllllH. 

yiz, diye ba5J'•rıyor, fakat.. Dun gecekı tondra 1 
lneseıeı ~ 4 (Hususi) - Uzak Şark rüşmek, İngiliz ve Fransız orduları 
il erınin s 1 · b h e 1":rans on safahatı ngiltere arasında müstak el arekatın esa -
lediğind ayı Yakından alakadar ey- sını tesbit etmek üzere Fransız Er 
tek dah:11 gerek Qu noktayı ve ge- kanı harbiye Reisi General Gamelin. 

Yiıkın askeri meseleleri gö- buraya gelmiştir. . 

İtaıyay~· Adiryatik 
denizi bıraktldı 

Dün gece Ortaköy de yine feci bir 
ı kaza olmuştur. Saat 20 yi geçerek 

Ortnköyden Beşiktaşa gelmekte olan 
ve şoför Hayrinin idaresindeki 4145 • 

' numaralı kamyon, Galatasarayın or-
taköy şubesi önlerinde mukabil is
tikametten gelen tramvayla karşı -

, laşmıştır. Tam bu sırada tramvayın 
arka tarafına asılmış olan iki çocuk 
da biletçinin geldiğini görünce yere _ 
atlamışlardır. Şoför Hayri h~m bir 
müsademeye meydan vermemek, 

(J)evamı 2 inci sahifede) - Çarpan kamy onun hail Fakat razı değil, İngiltere ve Fransa 
t ile müsavi olmak istiyor! Bilmece 

=ı 

t ondra 14 
er«nsınd' (liususi) - Nyon Kon- ve Fransanın altı torpido muhribi işe 

\r a ver·ı 
~ Paris k . 

1 
en kararlar Londra başlıyacak, po1is vazifesini görerek tün abınel · 

tasdik . erı tarafından bu - talimat hiliifına hareket eden tahtcl-
l3tıray edılecektir. bahir veya diğer harp gemisini ba-

t\irı a gelen haber! .. b 
&aat bi d ere gorc, u- tıracaktır. 

r e Akdenizde İngiltere (Devamı 2 inci sahifede) 

l\1ç ·kMazarikj Sergerde 
be oslovak S . R "eis. ..1 •• eyıt ıza 

ı oıdu B. b. . . f 

'>-.. ~,,~2 . ~zarik 
''ıc:ı I •uy arru.:-q 

ırer ırer ıtıra a 
Başladı 
Erzincanda S€rgerde Seyit Rıza -

nın isticvabına devam edilmektedir. 
Haydut başı dünkü isticvabında da 
çok mühim itiraflarda bulunmuş ve 
bu .arada halen hükumetimizin elin
de bulunan diğer rüesanın silahlı mu
haleft:tteki rollerini ve maksatlarını 
anlatmıştır. 

Sergerde, bu ay başındanbcri ar • 
tık tamamile ümitsiz bir hale geç· 

·~. v .Munzurun karlı tepelerindeki 
ri' çlkmış, orada da yakala

jhı anlayınca gizlice Ovacık 

-~·pna ve oradan da Kemah yo
ı. 'i JDenamı 2 ınci sahifede) 

' !'~j 
-~ı:: . . '~ . 

~Nöremberg·oe Aıman nü· Mosı<ovada S ovye t nümö · 
maylşln cen bir sahn e Yl şlnd~n Dlr sahne 

. (Yazısı 2 lncl ıagfamı%da) 
""'llt l l lltUllHttl 1 1 1 11 1f Hl llttııtıttıııııııuıııutt ttlıttfHIUllf~tııııuı111•1111ıuttııtııN1tıtııtııtt11tııu ııı111111111U11tll llUllUlllllNNUMtHllHt 

Yugoslav Kralı 14 yaşında 

Yugoslavya Kralı İkinci Piyerin 
doğumunun yıldönümü münasebc -

tile Atatürk tarafından bir tebrik 

telgrafı çekilmiş, Kral Naibi tarafın-

Yugoslav Kralı Piyer, henüz on 
dört yaşındadır. Tahsildedir. Fakat 
onun için bir mektep tesis edilmiş, 
her sınıftan halk çocuklarının de -
vam ettiği bu sınıfta Kral Piyer tah

dan da Atatürkc bir teşekkür tel • siline devam ediyor. Gördüğünüz re-
grafı gönderilmek surctile mukabe- simde de (sağdaki) tatil mevsimin-
lede bulunulmuştur. de kamp hayatı geçirmiştir. 

Gazetemizdeki resimleri 
takip ediniz 

Gazetemizde gele
ek Perıembeye ka· 
ar çıkacak resim

lerin gözlerini 
tanıyınız 1 

izah ediyoruz: 
Son Telgraf her gün, hemen her şay fasında yerlı veya ecnebi bir çok 

irnsenin Tesmini koyuyor. 

GELECEK PBRŞEMBEYE KADAR, GAZETEMiZDE ÇIKACAK 
EŞHAS RES1MLER1Nt -YAHUT Bl R HAFTALIK GAZETELER!- SAK
LAYINIZ. 

BU PERŞEMBE, GAZETEMİZDE DÖRT ÇİFT GÖZ RESMİ BULA
CAKSINIZ VE SİZE SORACAGIZ: 

Bu gözler bir hafta içinde gazetemizde 
çıkan resimlP.rden kimlere aittir ~l 

Bu sual de bir hafta sürecek, öbür hafta sonunda cevapların sonu
nu alacağız. (2 nci sayfaya bakınız) . 

l 
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6.iiniin aliı eri 
e A' W' 

GRETA 
• NiŞANLANDI ! _ .......... ., ................................................................... : 

Greta ve nişanlısı Karar' Italyanın 
Akdeniz konferansı · ın ö)üJllO 

yara' 
netict 

kaza Dünyada yeni bir tarihi devir 
başladı: Meçhulat devri 

stokovıskı hoşuna gı·tmedı· r--~.,__..-- Blritlci sa1ıif eden devam) 
hem çocukları çığnememek uzeı: 
dirtksiyonu sola kıvırmış, tranı''8) 
yanından geçmek istemiş, fakat b; 
na muvaffak olamıyarak elektrilt 
reğıne çarpmıştır. Şoför bu defa d 

.. 

D 
ünkü gazeteler, iki esrarlı ha
diseden bahsediyorlardı: Zin
cirlikuyuda bir ceset bu4ın -

mu~, bunun bir cinayet olduğu tes
bit edilmış, katil de yakalanmış .. Fa
kat, maktulün hüviyeti bir türlü an
lnşıi &mıyormuş ... 

İkinci hadise de şu: Mecidiye kö -
yünde bir genç adam, bir kaza neti
cesinde ölmüş.. ölenin kim olduğu 
bellı .. fakat, ölüme sebep olan belli 
değil.. Acaba, meçhul bir otomobil 
mi çarparak, bu ölüme sebebiyet 
verdi?. 

Demek ki, bir katil, bir de maktul 
meçhul.. Akdenizde de bir çok ge· 
miler batırılıyor, tahtelbahirlerin 
kime ait olduğu belli değil.. Dünya
da bir meçhulat devri başladı, gali
ba ... 

• 
Ev in kapısından 
giren kamyon 

Okudunuz mu?. Usküdarda Bül -
bülderede, bir kamyonun önüne bir
den bir çocuk çıkmış .. Şoför çocuğu 
çiğnememek için, derhal direksiyonu 
kırmış .. kaza atlatılmıŞ .. Fakat, kam
yon doğruca, kaldmmın üstüne çık
mıs, orada da hızını alamıyarak Şe
rife isminde bir kadının evine gir -
miş .. Gazeteler: 

.. Evin kapısından içeri girmiştir.> di
yorlar. Bizim bildiğimiz kamyon, bir 
evin kapısından girecek kadar kü -
çücük bir şey değildir ki .. 

• Fener alayı delll, 
Elektrik alayı 

yesinin bu buluşuna diyecek yok .. 
Artık bunun ismine fener alayı de
ğil, elektrik alayı demek daha doğru 
olur. 

* ÖIU, Bisiklete 
81neblllr mi ? 

( B
. · · h"f d \ kamyonu bir manevra ile bu ,,sıı' 
ırınet sa ı e en devam) boyun eğmekten başka çaresi yok - fe 

itclya Nyon'da verilen kararları tur. yetten kurtarmak istemiş, bu se 
Lonaradaki Ademi Müdahale Ko _ e e de yaya kaldırımından geçerken b 

··~ · d 1 k .. · dd · eJl 1~ mı~ sın e yapı aca müzakerelere Roma, l4 (A.A.) _ İyi malumat çarpışma uzerıne ca eye ın dı' 

Italyaya ikinci derecede bir rol 
verilmesi hassasiyetini yaralamış! 

Paristc garip bir hadise olmuş .. 
Bisiklete binmiş bir adam, büyük 
caddelerden birinden geçerken, ora

esas olarak kabule amade olduğunu almakta olan ltalva mehafili, Nyon kadına çarpmıştır. Bunlar 

-...._____.'-_......ıııl•rf'• bildirmi..:tir. " bı·r kadın derhal 0··1mu··ş, ha'mı·ıe ol • ~ !Konferansında elde edilmiş olan ne-Diğer bir habere göre, İtalya ken- ticelerin Chigi sarayında pek soğuk Şahinde adlı diğer kadın da }lsst1 
da bulunan .seyrüsefer işaret memu- Greta Garba nihayet milyonlarca 
ru, bisikleti durdurmak istemiş .. Fa- perestişkarları arasından b ir koca 
kat, bisiklet durmamış .. Memur, em- buldu. O da gönlünü nihayet bir er
re ıtnat etmiyen bu yolcuyu yakala- kcğc kaptırdı ve parmağına nişan 
mak üzere arkasından koşmuş .. Fa- yfızüğilnü taktı. Şimdi Greta Gar -
kat bir kaç adım henüz atmışken, bonun elindeki nişan yüzüğünde şu 
bis!kletin, yolcusile beraber yere yu- isim Yardır: 
varlandığını hayretle görmüş.. Bir Leopold Stokowiski. 
de gidip bakınca, ne görsün? .. Bisik- 25 sene evveldi. Amerikada Fila -
lct üstündeki adam ölü değil mi?. delfiya şehrine bir İsveçli san'atkar 
Meğer, memur işareti verirken, adam geldi. Bu adam Stokowiski isminde 
çoktan öbür dünyayı boylamış .. De- Amerikada pek nadir isimli bir zat
mek Paristc ölil bir adam, bir kaç tı. Çok geçmeden bu adam Filarmo
dakıka bile olsa, bisikletle gidcbili- ni orkestrasında en mühim rolü al
yor .. İstanbulda bu işin aksi var ya.. dı. 
Orada vesaiti nakliye üstünde ölü Stokowiski çok sevimli bir adam -
görulüyor .. burada da altından ölü dır. Konuştuğu herkesi teshir eder. 
çıkarılıyor. Çok bir fark var mı?.. Buse hepten Filadelfiyadan Nevyor-
Altı da bir, üstü de bir... ka gittiği zaman en kısa zamanda 

11-- bir cok sevgililer topladı. Nevyorkta 
Az konutan insan• topladığı arkadaşlarla güzel bir or· 

lar pipo içenler kestra takımı teşkil elti ve nihayet 

Bir İngilız dil filimi tetkikat yap
mış.. İngilizlerin az konuştuklarını 
ortaya koymuş .. Bu alime göre: İn
gilizce zor bir lisandır. Değil yaban
cılar, bizzat İngilizler de, bu lisanı 
konuşmakta müşkülat çekerlermiş .. 
Bunun sebebi de şu imiş: İngilizlerin 

büyük bir muvaffakiyet kazandı. Bu 
muvaffakiyet üzerine artık Amerika 
da da yalnız bir isim dolaşmıya baş
ladı: 

Bu 120 san'atkarı idare eden ma
estro Stokowiski'nin ismi idi. İşte 
Greta Garbonun evleneceği adam, 
bugünkü nişm;ılısı bu kemancıdır. 

disine yalnız Adriyatik denizinde va- bir surette karşılanmış olduğunu giz- neye kaldu·ılmıştır. 
zifc verilm~sinden memnun kalmı - lemcmektedir. Ölen kadının ismi Huri)'~ 
~arak A kdenizdeki kontrol işinde Evvela İtalya'ya ayrılmış olan pek Ve ikisinin de Or tadöy tütüO 1 
lngilt:re ve Fra.nsniile müsavi hu - mahdut hisse, kabule şayan gibi gö- posunda ımele olduklan anld 
kuk ıstemektedır. talya hükumeti ··1 kt a· t 
b 

. ~ ru meme e ır. mış ı r. 
u meseleye sıyası bir ehemmiyet 

atfediyor. ı · ~ta~yn'nın hassa.siyetini~ italyaya 
S:tlahiuettar İtalyan h f·ı· s _ ıkıncı derecede bır mevkı Yermek 

" me a ı ı ov ·1 ih d d'l · ld ğ • 
Y
ellerin Akdenizdcn k 1 suretı e cer a ar e ı mış o u u gı-çı arı masına 'b' N . ·ı·r Ch' . bl"ğ . . dn., ~ 

M. Mazarik 
memnun olmakla berabe Al ı yon ıtı a ı, ıgı sarayına te ı Parıs, 14 (Hususı) - Prag CP' ~ 

r, manya· d'l d d' ·ı ~ nın Akdcnizdeki bahri k t 
1 

. t'- e ı me en evvel neşre ılmek suretı e len son berlere göre Çekoslo' 
on ro c ış ı d 'h d d'l . f . . '(ıtı' 

raki hususunda ısrar etmektedir. e cerı a ar e ı mış ır. yanın sabık reısıcumhuru B . .ı.• 
VURULAN GİZLİ TAHTELBAHİR Halihazırda İtalya ile Almanya a- rik dün gece vefat etmiştir. Mat' 

BATTI MI? rasında müşa\•ereler devam etmek- rikin ölümü, Çekoslovakyada ~:r 
tcclir. Maamafih, Almanya'nın kon- bir teessür uyandırmıştır. 131.1! 
trol işinin haricinde bırakılmış ol - memleket matem içindedir. Londra, 14 (Hususi) - Bir kaç gün 

evvel Kartagena limanında batı -
rıldığı anlaşılan asi tahtelbahirinin 
hakiki hüviyetini ve batıp batmadı
ğını katiyetle tesbit için dalgıçlar 
vasıtasiyle araştırmalar yapılmak -
tadır. 

Bu tahtelbahirin, asi General De 
Llano'nun bahsettiği dört denizaltı 
gemisinden biri olduğu muhakkak 
addedilmektedir. 

İTALYA BOYUN EGECEK 
Paris, 14 (A.A.) - Pöti Parisien 

yazıyor: 

İtalya Nyon'a gitmekten imtina 
etti. ltnlya'nın emrivaki karşısında 

ması keyfiyeti, İtalyanların serdet - [Mösyö Mazarik Çekoslovak jst 
mckte oldukları mütalealara zemin lalinden sonra bu istiklale çaltşffe 

l teşkil etmektedir. olduğu için reisicumhur olrnı.ışl 
S 

.. il' 
Bilmukabele Sovyet Rusya'nın : o? senelere ~ad~r ~umhurreısı ti 

kontrolden hariç bırakılması, İtalya· ıstırnhate çekılmıştı. Halk çoc 
mn nazan itibara almasına lüzum iken gayreti, dirayeti sayesinde 
hissetmiyeceği kadar tabii bir ha - yüksek rnevkie geçmiş, siyaset ~l 
dise telakki olunmaktadır. minde derin bir nüfuzu oJdugııf. 

İMZA ÖGLEYE göstermiş, kendisini sevdirmişti.J 
- SOVYETLER İMZA EDECE 

Nyon, 14 (A.A.) - Konferans, bu- Paris, l4 (Hususi) _ Mosko'" 
gün öğle vakti toplanacaktır. Bu top- dan bildirildiğine göre, Sovyet ~ 

l
lantıda denizaltı korsanlığına karşı kUmcti, Hariciye Komiseri B. Li~ 
yapılmış olan mukavelename imza nofa Nyon mukavelesini imza i< 
edilecektir. f 

konuşmıya pek vakitleri olmazmış .. 
Konuşmayınca da, şüphesiz, iyi ko
nuşabilmek elde edilemezmiş .. İngi-

Bir kaç gün evvel Bursanın kurtu
luşunun 15 inci yıldönümü kutlu -
landı. Gece, Y cşilbursada muhtc -
şerr. bir fener alayı tertip edilmiş .. 
Fakat bu alayın bir hususiyeti var: !izlerin en az konuşmasına sebep: 

"\T;kiii;; ....... H;;;ti'" ............. T.üikküŞü~mk8'iDPiild3 ........ bf r .. ·gun .. -·~-
saliıhiyet vermiştir. Nyon koTl ~ 
ransı teknik komitesi dün Cene' 
de toplanarak İngiliz ve Fransız f~ 
larının Akdenizde polis hizmet 
müessir bir surette ifa etmi~e 1 

projeyi hazırlamıştır. Şimdiye kadar Türkiyede hiç bir ş~- Çok pipo içmeleri imiş. Ağızdan pi· 
hirdc tatbik edilmemiş bir şekil: po çıkarılınca söner .. sönmemesi için 
Fener alayının önünde bir kamyon daima ağızda tutmak lfızım .• Böyle 
"C"arnuş .. ve arkadan gelen yüzlerce, olunca da, çok konuşmıya imkan 
binlerce kişinin elinde birer elektirk yok .. İngilizler, nz ve kısa cümleler
ampul.. B 

11 
.. d k' k le konuşurlar, yalnız dinlerlermiş .. 

vonda ~~1 u ampu t:r:, on e ı am- Hiı; ağzını açıp konuşmıy::ın insan -
· . unan mo or en cereyan ve· lar, hep pipo içı:yorlarsa, meclisi ida-

Dün akşam da Nyon 
konferansını görüştü 

Vekiller Heyeti dün akşam da İs
met İnönüniin başkanlığında toplan
mış, Nyon Konferansı mukarreratı
mı ait meseleler görüşülmüştür. Tev
fik Rüştü Arasa yeniden gönderile
cek dir<'ktifler t<>sbit edilmiştir. 

rılıyormuş ... Alayın manzarası pek re azaları da dnnck ki bu çeşit tü
hoş olmuş .. Doğrusu Bursa Beledi - tün kullanıyorlar ... 

Başvckıl 1smet İnönü ile İktısat 
Vekili Celal Baynrın bu akşam An

========= 1karadan Karabüke hareket etmel~ri 

Çocuğunu öldürmek muhtemeldir._ 

l stanbu lun imara 

·ıstı·yen baba mı? Ha 1 Hük?met .şehrimizin imarına c-. y 1 r ••• hemmıyet vermektedir. imar işinde 
--- belli başlı büyük işleri hükumet biz-

Mehmet Nuri oğlunu elinden çekerken t r a mvay z~t yapa:ak, tefcrrüata ait meselele-
geçlyormuş. Mese~e bundan ibaret rı Beledıycye bırakacaktır. 

! Çocuk tekrar inat edince Mehmet 
Nuri bu sefer hırsla iki elinden çe
kip sürüklcmiyc başlamış \'e o sırada 
kar ıdan bir tram\'aym geldiğini 

görmemiştir. 

Karşıdan bu hali seyreden iki sar-

Ticaret Heyetimize 
Hitler çay verdi 

Almanya ile yeni ticaret mukave· 
lesini akteden heyetimiz Berlin Se· 
firimizle birlikte Nürnbergtc H itler 
tarafından kabul edilmiş, şereflerine 
keşide edilen çay ziyafetinde bulun

Havacılık dersi alan Sergerde Rıza 

elli •• genç 
(Birinci sahifeden det7,; 

luna inmiş, nihayet hiç bir şe)" ' 
pamıyacağma kanaat getirerek V 

lnönü Kampına hususi surette gi- in~."~~ ki, bütün Türk mekteplerinde, zincanda hükCımete dehalet c t 

den arkada§nmzdan: butuo Turk" çocukları \lÇmanıq ~ev- miştir. 

yuz 

İnönünde memleketin her tara - ıkinı aldıktan ve bunun en asil bir Baş haydut yakında T 
f ındnn gelmiş, türlü türlü meslekte spor, en güzel ve en heyecanlı Lir pishanesine nakledilecektir. 
geneler \'ardır. Yüz elli genç ara - !eğlence ve bütün bu vasıfları ile be:- ---
sındcı ayni şehirli olan ve ayni mes- 1raber yurt borcu ve nihayet dımağ Rusyada da bit 
lckte bulunan çok mahdut. Bu iti • ve vücut inkişafını ayni zamanda te-
barJs her hangi bir mevzu üzerinde min eden bir hareket olduğunu an- ıniJyon kişi 
kcndilerilc bir konuşma biribirine ladıktan sonra hep beraber Türk -
benzemiyen netıceler verebilirdi. kuşu şubelerine koşacaklardır. Z:ı- toplandı 

GPnçlerimiz acaba havacılığın is- ten bu sene bizim programlarımıza / 
tikbali için neler düşünüyorlardı? da havacılığın ders olarak konuldu- Paris, 13 (Hususi) - Nürnbel' 
Tf.rkkuşu şubelerinde, uçabilmiye ı;'Unu duyduk. Alman Nazilerinin bir milyon ~ 
kudretli olan yurt çocuklarının sayı- Küçük Zafer de bana bir sual sor- toplıyarak şatafatlı nümayişlere )'l\ 
sı kndar üye toplayabilmek için ne- du: tıkları kongrede M. Hitler sofl 
ler )apmak lazımdı? - Acaba tayyare fabrikamız n!'! nutuk söylemiş ve bu nutkund~ 

Evvela kampın en küçük talebe - zaman kurulacak, biliyor musunuz? j - Bizim kuvvetimizi cihan g 
siyle konuştum. Küçük Zafer Orbay - Tayyare fabrikamız var ya... , fakat biz onların bildiklerinderı.111 
henüz on altı yaşındadır. Liseyi önü- ! - Hayır, öyle değil... Her ş~yi, ·ha kuvvetliyiz. "Müstemlekelctı 
müzdeki yıl bitirecek. Kampın en is- ımotörünü bile kendimiz yapacağımız pade edilmedikçe Avrupa rahat) 

Dün akşamki zabıta raporlan ara
sında görülen bir haberde, Kumka
pıda Hisardibi sokağında oturan 50 
yr.şlannda Mar<ışlı Mehmet Nurinin 
evvelki akşam sarhoş olarak Çarşı
kapıdan geçerken yanındaki oğlu 5 
yaşında Aliyi tramvayın altına at -
mak istediği ve t hkikatın devam et
m<'ktc oldugu bildiriliyordu. 

hoş hemen orndaki noktaya gide -

lrek bir 2d mın bir çocuğu tramvay 
altına doi,ıru çektiğini bildirmişler 

tidath talebelerinden birisi. I tayyare fabrikamız... zü gönniyccektir. l 
::=::::::::::=::;::;=============-~I - Türkkuşuna niçin girdiniz? - Hiç tasalanma küçük Zafer.. Demişti. Btt nutka Fransa iJe 

Bu sualim ona çok manasız geldi. Sen liseyi ve tayyare mühendis mek- giltere arasındaki anlaşmayı :ı:ıı.ı 
Siz niçin yürüyorsunuz? der gibi yü- tebini bitirinciye kadar o çoktan ku- tatbik sahasına çıknrmakla ınul' el' 

muşlardır. 

Hadise kahramanı baba ile oğlu -
nun oturduğu Kumkapıda Hisardibi 
sokağı 15 numarada ve muhitte yap
tığımız tahkikat "~ alakadar polis 
merkezinden aldıgımız mal\ımat ha
disenin yanlış ve bir sarhoş sui zan
ııından ibaret olduğunu gösterdi: 

Evvelki akşam Mehmet Nuri ile 
oğlu Kumkapıyn inmek üzere Çar -
şıkapıdan Gedikpaşa yokuşuna ge -
çerlerken evvelden aralarında bir a. 
ğıı kavgası olduğu için çocuk yürü
mek istemeyince babası kolundan 
t;ckip tramvay yolundan karşıya al
mak istemiştir. 

ve nok1adaki memur da çok sarbos 
bir halde bulunan Mehmet NuriYl 
yakalamıştır. 

Dün evrak tahkıkat için Kumkapı 
ınerkez:ne ha,·ale edilmiş Ye tahki· 
kat derinJeştirfüncc hadisede hiç bir 
kasit bulunmadığı ve meselenin yu
karıdaki şekilde cereyan ettiği gö -
rülerek Mehmet Nuri serbest bıra • 
kılmıştır. • 

i Yoksa . • bazı ref ıklerimizin yaz-
1 dığı gıbi ortada tevkif edılen kimse 

·yoktur ••e çocukla babası daha bu sa
' bah Kumkapıda dolaşmakt.:.ı idiler. 
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Bil CE 
Bu bilmece için kupon yoktur. 

Herkes iştirak edebilir 

HER GÜN- ~· ; 
BiR FiLM -

Ebedi senfoni 
Sümer sineması, dün akşam, güzel 

bir filmle mevsimine girmi§ bulu -
nuyor. cEbedi senfoni. ismini ta§l
yan film bir Fransız filmidir. Fran -
sızlar, sinemacılıkta Amerikan for
miilünü kabul ve tatbik ettikte1ı 

wnra, bir hayli muvaffak filmler 
yapmıya başladılar. Esasen Amerika 
film şirketleri bunu gördükleri ve 
te1ılikeyi sezdikleri içindir ki. Fran· 
sız aktörlerini birer biTer Holivuda 
çağınyorlar, böylece rekabetin önü
ne geçmeyi dü§iiniiyorlar. 

cEbedi Senfoni> de oynıyan Fer -
nand Gravey de Amerikaya çağınl
dı. Hakikaten de buna lôyık. Dün ak
şamki filmi ile, vaktil.? lstanbula bir 
tiyatro heyetinde figüran olarak gel
mi§ olan Fernand Gravey iyi bir ak-

• e e tör olduğunu gögteriyor. Onunla be
raber Jaklin Franscl, Sinyore, Jan 

Bilmece için hediyelerimiz Obcr, Alenn'in de, cEbedi Senfoni> 

Gnzetemizde çıkacak göz resımle- 25 inci)e kadar: Bırcr mürekkepli ~in muvaffakiyetitnde hisseleri var. 
rinin yine gazetemizdeki resimla- • kalem. ilmin bilJuı.ssa son sahneleri Jruv -
den kimlere ait olduğunu en çok bi· 50 ne ye kadar: Bırer cüzdan. ı·etli. Çünkü şimdiye kadar bu mev-
lenler tabü büyük hediyeleri kaza- 100 üncüye kadar: Bırer ipekli zuda bir çok film yapılmıştı. Ayni 
nacaklar; daha az bilenler sıralarile mendil. şeyi tehar ile aleladeliğe dii§ülmek 
{:U hediyeleri alacaklardır: 150 nciyc kndar: Birer kravat ve- te;likesi vardı. Lakin, bundan kaçı-

Birinciye: 15 lira. ya tarak. . m mış, giizel bir son bulunmu§, ve 

İk . · 
10 1 

bazı yerleri Şarlo'nun facialannı Jıa-
·ıncıye: ira. 300 üncüye kadar: Mtthte:if sur- z 

Üçüncüye: 5 lira. · h eli 
1 

tır atıyor. Bu film kendinden bah -
prız e ye er. scttirccek bir filmdir. 

n mırı ı ı ı ıırı 11111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı 11rı1111111 1 1 11111i1111111mmuı111mm11111 nnıı mı 11111tı11111mı111111 fa. 

züme baktı. Sonra gülerek ceYap rulmuş olacak. le ediyorlar. Fransa ve İngiltC! 
verdi: ÖGRET.MENLERİN BORCU sonra üçüncü büyük demokrat Jı 

- Uçmak için ... Türkkuşuna gir- Havacıhk sevgisini genç nesil ara- kumet Amerikanın da otorite 
mek için bundan daha büyük s~bep sında ahlak haline getirecek olan diktatör devletlere karsı bnre1' 
lazım mı?. gerçekten öğretmenlerdir. Öğretmen geçmesi pek yakın görü;mekte, 

Fakat küçük Zaferin küçük \'Ücu- Bayan Rabia da ayni fikirde: suretle artık emrivakilere, bllsV'. 
diinden umulmıyacak bir mah:ıret - Evet, diyor. Bu iş hakikaten iiğ- !ara, yü~sekt~n at!~ tutmalara~ 
ve ustalıkla planöre binerek hava- retmcniere düşen bir vazifedir. r;0 • yet venleceğı katı olarak tel'fl;iP~ 
!anmasının daha başka sebepfori ol- cuklar derslerde zaten havacılık ~c\·- lunmaktadır. Fransız gazeteıerı 
ıduğunu yine kendisi anlattı: zularına büyük bir alaka gösteriyor- d.~~jz. anl~~~asın.?::ı.~i .. kat'iye~e 

- Ben tayyare mühendisi olmak lar. Bu alakanın üzerinde işliyerek sur ~tın ~utuı:. p~ruzlu meSC 
istiyorum. insan nasıl ki, suyu bil- onu müsbet bir iş haline "etirnıck tatbık edıleccgını yazıyorlar. ~ 
meden su mühendisi, evi bilmeden de pek zor değildir. b MOSKOVADA BİR NÜM.f\ 
inşaat mühendisi olamazsa, tayya - - Bunun için mekteplere havacı- . Moskova, 13. (A.A.) -:- B~~rı tf' 
reyi bilmeden de tayyare mühenciisi lık drrslC'rinin konulmasını kafi gö- ıada, bcynelmılel gençlık gunilı ~ 
olamaz. Yalnız bir şeyden korkmıya ı üyor musunuz? azzam tezahürlerle kutlanmış 'f_.e 
başladım. Tayyare o kadar sevilmiyc - Tabii. .. Bir kC're havacılık mck- zıl meyda~da, :U-nin'in mez.arJ .o~ 
değer ve uçmak o kadar güzel ki, pi- teplere ders olarak girdikten sonr de ve Stnlın, Molotov ve dığet' 
lot olduktan sonra tayyareden nasıl bu mevzuun daha iyi kotrolü m.. ~ ve hükumet zimamdarları ]<al'şı 

um d b" "k b' ·t · ılıtt ayrılacağım, bilmiyorum. kün olacaktır. Sonra o zaman öğ _ n uyu ır gf_çı resmı yap . ı 
- Pilot olacak mısınız? rctmcnler yalnız imkan bulduk tır. Bir milyona yakın işçinin ı?f 
- Tabii ... Zaten planöre binmive deltiJ bu işle bir vazife olarak ç~ rak ettiği tezahürler, üç saatteı> ~ , meş l .. .. t"' 

alışan, motörsüz pilotluğu öğren - gul olacaklardır. a surmuş ur. 
miş demektir. Sonra onun öğrc:nece- CEMAL KUTAY 
ği bir rnotör kalıyor. Buradan çık -
tıktan sonra turizm pilot lisansı al
mak için rnotörlü tayyare mekteb::"ı<o 
gideceğim. Fakat tabii gelecek sene 
bu sene B ve C brovelcrini aldıktan 
c:oonra ve gelecek yaz mektep tafüjrı-
de ... 

- Gelecek yaz mektebinizden tek 
ba~mıza mı geleceksiniz? Ark'iı..laş

larınız.ı beraber gelmiye teşvik etmi
"<'cck m;siniz? 

- fü:ıkımz hen size gavet acı'~ },;r 
"C'Y sövliyC:'c<'iiim: Evvf'la şun"l ina-

şoför tevkif edlldl 

Gardcnbar garsonlarından Cela -
!in ölümüne sebebiyet veren şoför 

gözlüklü Cemal hakkında dün tevkif 
kararı verilmiştir. 

Cemalin, beş sene evvel A 
da Hikmet Şevki ile kansını 
müne şcbep olduğu, bu yüzden ü~ 

sene hapiste yattığı, sonra şçhri ize 
gdcrek şoförlük yaptığı alaşılm 

1 
tır. 

------
Milletler Ceıni1 
tinde iki mühiıı' 

karar 
Londra, 14 (Hususi) - :rJjlJl 

~emi~et.i dünkı.i içtimaındLl 1'~ 
J ım karar vermiştir. J3ı.l. 

ri: lfabeşistanın, naza!' 
esmen Ncgü idaresifld~ 

olarak tanınması; diğer• 
İspanyol hükumetine bit 

~-·.,,-_.melesi edilmesi. 



3 - 8 O N T E L G R A fi - 14 eylOI 1937 

- a 
•çi 

ah pazarla 
alimat a 

1 
e 

11u Pazar yerlerinde yalnız 

~~: !!/!.!~ .. ~~:!acı~~ü!i~!~~!k~n ziya-
lı.aftan a:ılarının önünden geçen \'e .'.lyaklanna kadar gelen seyyar es
~ Ve ~ a~;ı .tercih ederler. Ayni zamanda bunların sandıkları yaş seb-

:Sur· Yva fıatıarı dükkanlarda satılanlardan epeyce de noksandır. 
bit ,...,_un bu cihetleri nazarı dikka te afan Belediye, A vrupanın diğer ~ ı:v~ sehirı . 

Or<lt "~ • _erınde olduğu gibi, şehrimizde sabah pazarları kurmıya 
~e Se tnıştır, Bu pazarlar her mahallede bir tnnc olacak, valnız ev
la SCıtac~·ar esnaflık yapanlar sabah leyin çok erkenden buray; nrabalar
bq ile k~arı rnaUarı getirecekler, sonra muayyen saat gelince yine ara-

:Su p n rnaııarını geri götüreceklerdir. 
tltlardır. ~lıırda daimi ve haftalık paı~arlarda çalışanlar iş yapamıya -
dır. :Sunı alnız seyYar esnaf bulunacak. mahdut çeşitli mal satacaklar
hcı~lanı aktın titbi olacakları ahkam hakkında Belediye bir talimatn~mc 

~========================== ~Qdıkög . 1 Sanatorgom 
lJ Qdasfrosuna 250 yataklı ıııuuuıııııtııııııııtwıtlHl•llllllHtllllftUtllltlUtH••UlllUlllll1111111tafl111"11ftınut1hUttıuuuınm11tıttmn1t111tUIUHUtU~ Biray 

Uzatıldı tt aş/anıyor Oluyor 
~HIR TİYATROSUNDA 

et k 
a~ada ikiş~r mUdür 

İttanb Çah acsk 
Heybelideki pavyon 

~lı: UlctJ ın 
tıı ... tniidür1 . C\ fut kadastro mın- v,ıayet Sıhhiye müdürlüğünde 
Cı~CıbinC!c k crı tapu teşkilat kanunu dün saat 15 te sıhhi mübayaa ko -
ı" C!tJe Ista abznlara tefrik edilec:eği misyonu Vilayet Sıhhiye Müdürü 

ihale edildi 

-=l'ıtı· n uı rn t ı b k l - lt dt~ ı bitire ın a ~alarmda iş- Ali Rıza Baysun'un aş <ın ıgı a ın-
~~ ı- lcazaın n k dnstro müdürleri, da ve şehrimizin başhekimlerinin 
k a iki k ra gıdcceklcr ve bir ka- iştirakile toplanmış ve bu komis -ar k adastro rnhd- -
li 

1 lıkıa u uru çalışarak yonda Sıhhat Vekaleti Heybeli sa-t, n ra ll'le·vd 

Bu Yıl musik·ıı·ı kO• Yeban«:llcr ~e~ıkaıarrnı 
~ te sc~~ ettırryorlar 

Son neşrolunan bir kanun muci -m e lr:ı r y na a ak binct: istanbulda bulunan ecnebile-
rin yeniden ikametgah vesikaları al-

Tepebaşında da daha ciddi 
eserler temsil edilecektir 

!Jah· u tn.üna c " au verilmiyecek- nakoryomuna ilave edilmesine karar 1lırıde ht'tıc Erninönü kazası verilen pavyonun eksiltmesi yapıl-• t Çalışan \'e .,_. . . d 
da ro ..,.lı··cı· Iı1.ınci ınıntaka mış ve yapılan eksiltme netıcesın e ~t •ıı uı ıu--
tıı.ı.ı • 0 'trnıUrn _gıı, Tapu ve Ka - 81 l:in küsur liraya pavyonun inşa-

Ş ehir tiyatrosunun operet kısmı 1 cTcka. gece hırsızlığı manasınadır. 
kaldırılmıştır. cOperetıo kısmın- Bunlardan sonra M. Feridun'un 

daki artistler, musikili komedilerle c3 - 6 - 911, Selami İzzetin cFigno
hafif piyeseler oynamak için çalışa- nun izdivacı., Sait Ali'nin cZümrüt 

maları icap ettiğinden şehrimizde 
bulunan ecnebiler de Emniyet Mü
dürlüğüne müracnat ederek yeniden 
ikametgah vesikalarını almaları ve 
bunun için EylUl nihayetine kadar 
bir müddet verilmişti. İstanbulda 
mevcut ecnebilerin çokluğu ve aym 
nısfına geldiği halde nncak henüz 
bir kısmına -vesika verildiği nazarı
itib::ra alınarak bir aylık müddet, 
biri~citeşrin nihayetine kadar tem
dit edilmiştir. Bu suretle iki ay zar
fıncfo ikametgah \'esikalarını tebdil 
ctti"'llliy<'nlere kanuni muamele ya
pılucaktır. 

tla tıbıncQ t? ~ hıdürlüğünün emri atı ihalesi yapılmıştır. Yakında in-
stt0 

4~nd1kö • k caklar, Şehir tiyafrosunun diğer t;. llna b 1 J azasının ka - §anta başlanacaktır. Bu yeni yapıla-
.. ~lt as anılma . . b kısmı da, kendini tamamen ciddi. e-a"l eıtı·. sı cmrcdılmış- cak pavyon 100 yataklı olacak ve tt 
J ~l· ı.._ u tnucib' . d d debi eserlere. kalasik piyeslere ,·crc-~tı · ~llUni lll" ınce ıcap eden iki suretle sanato.ryomun yatak a e i ccktir. 

C)h,_ sonra "[.>- Uddet ikmal edildik- 250 ye ibl5.ğ edilmiş olacaktır. • 
t ~·r.arı ı-. ~\.adıkoy· C Şt'hir tiyatrosu bu sene mcvsimi-l'o11 °6cı ın un aferağa ile 

tı11q bnşın ahaııeıerinin kadas _ Çimento için bir tip ne bir teşrinievvclde başlıyor. :ık.~i-
nacaktır. 1. h' l V k~l t· .. ..k yes olarak, Tepcbaşmda, Şekspırm __ n ısar ar c a e ı, gumru res-

1 
• d K .. -

1 
-

l •--._ · · dir'l (P U d) t' . d be eser erın en c uru guru tu11 oyna-~tcr! mı m ı en or an ıpın e • k 
t.... "l'llıtnler . 1 1 . naca ·tır. 

t• -v~etı a yeni yaz ve magnezyum u ve a omınyom- u- . F . k 
.. ~tı%1 er "erili Iu çimentoların, gümrük tahlili son- .ı . .ıue~escnı~ ı·ansC: ~ıyatrosu ıs-
l't~l BeyYnhı or r.:ıdı&n yapılmak üzere yurda sokul- mır.da ıse, Fikret ::_~ılın cE. ~?ur~ ~~İ.ti aı toz tle ~rı.nı gezdiren ter- ma~anı, tahlilin hemen yapılarak ti· deh ten adapte cttıgı cToka:t ısımb 

Q 1.::: l'tıesin rının Beled · • d 
a-0 tQ.j~~ " lüzurn .... l) :Ce .. e- pe uymıyan çimento sahipleri hak- esen oynanacaktır. Bu piyes, kül -
b ~ll~ti l'apıı.ıın Y go.ruımuştur. kınca; (Ticarette tağşişin men'i) hanbeylcri arasında geçen bir ha-

41't-rı l 
11 ler~Ütn cnı şekildeki hakkındaki kanunun derhal tatbik discden bahsetmektedir. Ve hemen ~vz1 nlara d.. d . . 

l\tına b un en ıtı - edilmesini dün teşkilatına tebliğ herr.en kamilen külhanbeyi lisanı aşianınıc:tır. 
ı.- ile yazılmıştır. Piyesin ismi olan etmiştir. 

Ankn11 isimli tcrciime eserleri, Ga
lip Arcanın Pirandello ve yine Şeks
pirin cJül Sczar11 gibi eserleri oy -
nan:ıcaktır. Telif olarak, şimdilik 
Necip Fazıl Kısaküreğin cBir adam 
yaratmak11 piyesi ile, Musahip zade
nin •Selma. isimli modern bir kome-
disi vardır. Seyyar kömür cUlerden 

vergi eflnmıyacak 
Eskidenberi maiş ... tlcri, kendi va

sıtalarile kasabalar ve pazar yerle
piyes hazırlamaktadırlar. Bunların rine getirip sattıkları mahrukata 
da bu seneki programda oynanabi- bağlı bulunan halkın ve köylülerin, 
leceği tahmin edilebilir. hay,·anla, araba ile köylerinden nak-

F't her aldığımıza göre, Fıkret A
dil Vedat Nedim Tör de birer telif 

Şı;ıhir tiyatrosunun s·ocuklar için Iedt•rck dükkan açmaksızın seyyar 
olan kısmına, bu sene cLa Fontaine• bir surette sntacaklan odun ve kö
nin piyesleri ithal <?dilmiştir. Ve 1 n'Ür gibi mahrukattan kazanç vcr
rne,·sim böyle bir piyesle açılacak- gisi istenmemesi dün Maliye Vekfı-
tır. letfr:den alakatiarlara bildirilmiştir. 

Ha!k Filozofu 

ikinci bir muavinlik ihda& 
edildi 

Emniye ikinci şube müdürlüğünün 

muamelatı fazla olduğundan ikinci 
bir muavinlik ihdas edilmiş, ikinci 
muııvinliğe de Kadıköy emniyet 
itnıiri Tevfik Korkmaz tayin edilmiş 

ve yeni vazifesine dünden itibaren 
ba§!amıştır. r--------" 

Birimizin derdi 
Hepimizin ererdi 

Satıcının bozuk 
malları 

Maçkada oturan bir okuyucu • 
muz yazıyor: 

cBizim semtte, sabahlan geçen 
seyyar satımlar CZTasmda bir de 
beyin satan Arnavut var. Her sa -
ba1ı bu adamdan beyin alırız. Ek
seriya, fena ve yarı kokmuş be -
yin verir. Geçenlerde bir gün, kü
rük sepetinin içinden beyin alı
yorduk. Adam kızdı: 

- istediğinizi seçmeyhıiz, dedi, 
ben hangisini veriı'scm, onu atı -
nız. 

Biz buna razı olmadık. Çiinkii, 
bozuk olanlarını veriyor, nisbeten 
taze olanlarını scddtyordu. Biz de 
almaktan vazgeçtik. Adam da 
gitti. Ertesi gün, istanbulun Bii
yiik Çarşısından, iyi bir dükkan
dan beyin aldık. Ha1dkaten taze 
1·e güzeldi. Bu dükkancıya., ma-
1ıalleden geçen, seyyar satıcının 
verdiiii beyinden btihsettik. Dük
kan sahibi: 

- Seyyar beyin satanlarda t~ 
zelcri yoktur, dedi.. bizim dük -
kanlannıızda satılmıyanları. bo -
zulmak iizcrc olanll!n onlara ve
ririz, onlar da götürür, mahalle -
lerde satarlar .. 

Bu seyyar satıcı, hala, 1ıer gii.n 
kapının önünden geçiyor t'e bu 
cıvarda iş göriiyor. Tabii, yine o 
bozuk beyinleri satıyor. Alakadar 
bir memur, bir gün bu adamı çe
virip sattığı şeyleri muayene et -
tirse, acaba, ne kadar mikrop mey
dana çıkar? .. ., 

·---------------------------
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Çin - Japon harbi 

Mare·şal 
harbe gidecekJapon çocukları askerlik 

oyna yor •. 

BiR HASTALIK 
Yazan Tarık Sekban 

olursa muhakkak 
kazanır! 

N aci gayet çapkın, ele avuca sığ
maz bir adamdı. İstanbulda 
girmediği bir bar, gezmediği 

bir yer kalmamıştı. Babasından ol
dukça büyük bir mirasa konduğu için 
paraları yiyip duruyordu. 
Hazır para bulup da kim yemez .. 

İşte Naci de öyle yapıyordu. 
Babasının ölümünden sonra anne

sinin Anadoluya akrabalarının ya .. 

Çan - Kay - Şekin mücahedeleri ve halk d k
• nına gitmesile Naci meydanı boş bul

ar3Slll a 1 muş, har vurup harman savuruyor-
du. Çalıştığı bankaya haftada bir kaç 
gün hiç gitmediği, ekseri günler öğ-büyük nüfuzu, birleştirmek kudreti: Halk partisi 

1 
leye doğru gittiği tabii olan bir şey-

1911 de Doktor Sun-Yat-Sen ile di. 
Çang-Kay-Şek'in kurduğu Tung- Yakışık1ı bir genç olduğu için ka
Meng-Hui adındaki muthiş ihtilal dınların, genç kızların nazarı dik -
komitesi hanedanı atıp memleketi katini cclbederdi. Hele parasının bol 
tam bir hürriyete kavuşturunca halk olması onları kendine bağlar. peşin

Ardından 

da Doktor Sun-Yat'ı reisicumhur - den ayırmazdı. Kadın değiştirmek gördüm. Yüzüme bakarak evin içine 
!uğa seçmişti. Fakat Dr. Sun-Yat re- onun için adeta oyuncak gibi bir girdi. Fakat kapıyı açık bırakmıştı. 
isicumhurluğu istemedi ve Sohih-K::ıi ~ey ... Evli olsun, bekar olsun her kı- Bu işi yapmasıyla bana gel, diyordu. 
in reisicumhurluğa seçilmesi için zın, kadının peşine takılmak onun fı- Ben de kapıya doğru yürümiye baş
tığn.ştı. Tabii Sohih-Kai reisicumhur detidir. !adım. Kapının eşiğine geldiğim v:ı
oldu. Fakat bir sene geçmeden reisi- Kendisine ne vakit cNaci senin bu kit durup etrafa gören \•ar mı diye -
cumhur Çin imparatoru olmak sev- halin ne olacak!~ diye sorsam; hep rek baktım. Sokak bomboştu. insan 
dssına düştü. Dr. Sun-Yat bunun ü- ayni cevabı verirdi: namına hiç bir şey gözükmüyordu. 
zerine ihtilal komitesini derhal top- - Ne yapalım birader. bu da biz- Hemen içeri girdim. İçeri girince ö
ladı ve 1912 de ihtilal komitesinin a- de bir hastalık. 'nümde uznyıp giden koridorun ni -
dını Kuomintang'a degiştirdi ve bü- Arkadaşlarla beraber Naciyi bu jhayetinde beni bekliyen kızı gör -
yük saliıhiyetler elde etti. huyundan vazgeçirmiye ne kadar d" 

1 
um. 

1925, yani ölümüne kadar Kuo - çalıştıksa da o hiç ~ldırmadı, gene 

Harp sırasında Plplng'de Çin muhacırıerı 
mintang'ın ba~ında kalan Dr. Sun'un eski halinde devam etti. 1 Bana •Buyurun• diyerek bir mer

dh·enden çıkmıya başladı. O önden 
yerine Mareşal Çang-Kay-Şek geçti. *** :giderek bana yol gösteriyordu. Üç, 

Çin - Japon harbi münasebetile 
Çin efkarı umumiyesi bilhassn 

Mareşal Çang-Kay-Şek'in y:ıpac:ığı 

işleri yakinen takip ediyorlar. 
Fakat bir taraftan Japon askerle

ri ilerlıyor, diğer taraftan Çin vila
) etleri başlı başlarına Japonlara -
kariı koymıyn uğraşıyor. 

Maamafıh Çang-Kay-Şek bütün bu 
ku\•\·ctleri bir araya toplamak için 
çalışıyor. Çünkü Çinin cumhuriyet 
babası Dr. Sun Yat Sen'in koyduğu 
prensiplere kendi nasyonalist fikir -
lerini de ilave etmektedir. 
Mareşalin hareketi gerek hariç, ge

rek dahil için çok mühimdir. Bunun 
sebebi Mareşalin hem milli hükume~ 
tin icra yuvanı başkanı olması, hem 

de koyu nasyonalist :fikirli olması do
layısile komünistlere ve Çin düş -
manlarmn karşı açtığı mücadeledeki 
muvaff:ıkiyetleri üzerine halk taba
kası arasında kazandığı yüksek nü
fuzudur. 

Mareşalin icra yuvanı başkanı sı
fatile de çok büyük kuvveti vardır. 
Çünkü icra yuvanı milli hükumetin 

Kuomintang Çinde devlet gemi - Bir gün Naciyi elinde bir baston, <lort kat çıkmıştık ki, bir kapıyı aça-
sini idare ve kontrol eden yegane si- kafası, yi.izü sargılar içinde gördüm. Irak beni içeri aldı. Burası oldukça iyi 
yasal partidir. Daha doğrusu Çinli - Beli bükülmüş ihtiyar adamlar gibi do cnmiş, büyükçe, aydınlık bir o

len yüksek icra makamıdır' Bu yu -
van idari işlerin hepsini görecek ne
zaretler, daireler, komisyonlar teş
kil eder. 

lere göre Kuomintang demek devlet, yürüyordu. Hayretimi gizliyemiye -
daydı. hükumet demektir. rek yanına yaklaşıp kolundan tut -

Yerde oldukça büyük bir acem ha

Dahiliye, hariciye, müdafaa, deniz, 
maliye. sanayi, kültür, nakliyat ba
kanlıkları hep bu yuvanın idaresi al
tındadır. 

Mogolistan ve Tibet işleri ı·eisleri 
de doğrudan doğruya bu yuvana 

bağlıdır. Vclhnsıl memleketin büt

Partinin programına göre; harici 
siyasa tam istiklfıl kelimeleri ile hu
lasa edilebilir. 

Çinin istiklfıline halel veren bütün 
muahedeler yırtılmıştır. 

İç siyasada iSC" merkezi ve mahalli 
hükumetler arasındaki salahiyetler 
tesbit edilmiştir. Memleketin iktı -
sacli bnkımdan yükselmesi için en -
düstri işine fazla ehemmiyet verile-

çesine varıncvıya kadar bütün işleri cek ve milli \ıükumet 'bu iş için büt-
re'sen !darc eden icra yuvamdır. ~ede en mühim rakamı ayıracaktır. 
Kuoı~intang -~~alığına • gelince... İşte Mnre~al Çang-Kay-Şek bir ta-

Bunun ıfadc cttıgı manayı anlamak raftan icra yuvanı başkanı, diğer ta
için Çinin yegane siyasal partisi Kuo- raftan da Kuomintang'm en nafiz 
mint.ıng'ın Çindeki rolünii bilmek la- azası :;ıfatile memlekette tam bir sa
zımdır. 

İHTİLAL KOMİTESİ 

Çinde Mançuko hanedanına karşı 

liıhiyeti olan en yüksek şahsiyettır. 
Mareşal Çang-Kay-Şek'jn şöhreti

( Deomı 6 ıncı sav/ati.ti) 

tum; 
_Aman Naci bu halin ne? !ısı, ortada bir masa, kenarda bir ko-
Kafasını kaldırıp bir defa yüzüme midin, duvarlarda da bir alay resim-

bak tı; tanıyınca: j1er vardı. Odanın pencerelerinden 
_ Sorma birader, başıma gelen _ deniz göri.ilüyordu. Bana kenardCı\ 

1 · duran koltuğu göstererek: erı ... 
- Ne oldu,bir kaza mı atlattın? - Otuımaz mısınız ... dedi. 
Acı acı gtildü: Kendisi de gelip karşıma oturdu. 
- Yok canım, öyle bildiğin çeşit Kız çok şirin bir şe~ di, sanki gülmek 

kaza değil. içın yarotı1mış ... 
_ Ya ne oldu? Bir aralık dışarı çıktı, geri döndü-

S•.iykmekis teıniyordu, laf karıştır-ığü .vn~i: elinde bir tepsi. var?ı· ~~p-
mak istediyse de gene sordum: sının ıçındo peyce rakı şışesı)ile, 

- Söylesene vahu ... Eline yiizii- bir ~lay meze tabakları vardı. Rakı-
ne l.ıöylc ne old~?. yı görünce bende hoşafın yağı ke -

- Gel bari şu muhallebiciye gire- silclı. Hemen masanın başına oturup 
lim de anlatayım. bnşladı1:1 kadehleri yuvarlawmıya.:: 

Dükkôndan içeri girip de bir ma- . ~ı: laflann~an. anla~ıldıgına gore 
saya oturduğumuz zaman anlatmıya bırının metresıydı, benım kadeh bo-
başladı. · şaidıkça habire dolduruyordu. 

cMalum ya, benim hastalığı bilir
sin, geçen akşam gene şöyle bir ge
ce safası yapayım, dedim; bankadan 
çıkınca Beyoğluna doğru .yürümiye 
başladım. Neş'em de yerinde olduğu 
için bir av aramıya başladım. Göz -
lerim biraz ,ileride yürüyen bir .kız:ı. 
ilişti. Baktım güzelce bir şey .. Se -
njn anlıyacağın yosmanın bfri. .. 

_Bir aralık kız bana bakıp gülmez 
mi; hemen peşine düştüm. İki adım
da bir başını arkaya çevirip yüzü -
me mnna1ı manalı bakıyordu. 

Kız birden Beyoğlunun yan sokak
larından birine saptı. Ben de soka
ğın başına gelince baktım, beni biraz 

Ben boylc bir iki şişe ile sarhoş ol
mazdım amma, şişeler çoğaldıkça 

başladı benim kafa dumanlanmıya ... 
Dakikalar geçtikçe kızın yanıma 

daha çok sokulduğunu hissediyor -
dum. Tam bu sırada birden kapı a
çıldı. Baktım kapıda iri yarı. pala 
bıyıklı bir herif ... 

· İçeri girince bir bana bir de yanım
daki kıza baktı. Gözleri hiddetinden 
fıldır fıldır dönüyordu. Kıza baktım, 
iskemleye büzülüp sinmiş o vaziyet
te kalmıştı. Herif iki adım atarak 
karşıma gelip beni bir süzdü, kal -

gidiyordu. 

Demez mi? Artık ne yapacagııtı1 
ıırıtıl 

şa~ırmıştım, herifle başa çıkın 

imkanı olmadığını görüyordum. }1~. 
rif bir bana, bir de rakı sofrasına bil 
tıkça daha çok hiddetleniyordu: 

.. rJıl' 
- Cevap versene be .. sana scı) 

yorum, dedi. 

Korkudan: 
· ·er· - Aman nğab<?y, vallahı bılın1 

dum. dedim. 
Bu s~fer: 
- Dur övlc"se, ben sana öğrete ' 

- J ~ 
yim, deyip kafama bir yumruk irıdı 
di. Ne olduğumu şasırmıştırn. J3e) • 
nim uğulduyor, götlerim dumarılıı_ • 
nıyordu. İlk yumruğu ötekiler tııkıP 
tt. n· b ı· . b' ..... r1.11tlıı e ı. ır an e ıme men ır yuu• 

kendimi yerde buldum. Sonra rrıer • 
)1 • 

divenlerden yu\•arlanışımı hatır 

yorum. 
Kendime geldiğim zaman bir 11ııs· 

tanede olduğumu gördüm.• 
Arkada~ım hikayesini burada b:· 

tirdiği zaman ona acımıştım. Yanıır.· 
.. derı 

dan topallıyarak ayrıldı. O gun 
soma Naciyi kadın peşinde de

•• rtıC"' I ğil, kadın lufı ederken bile gor 
dim. Zavallı nihayet bu hastaıııctııı'I 

'
kurtulmuştu. ,,.,,... 
uııuttıtı111u•ntıı.uunıı1111wuunııuı uuuımııu11u11t1"'1 

t.ıP' - Hey bana bak, orada ne Y 

"' 

Halkın içinden yetişmiş ve cum
huriyet babası Dr. Sun-Yat ile bir
Jıkte çalışmış ve ihtilal komitesinin 
silahla yapılması icabeden bütün iş
lerini başarmış bulunan Mareşal 

Çrıng-Kay-Şek, milli hükfunetin en 
yüksek makamında bulunuyordu. Son 
günlerde vazifesi süel işleri bakanı, 
icra yuvanı başkanı ve Kuomintang 
(halk partisi) nin en yüksek azası 

idi. Şimaldcki beş vilayet müstesna, 
bütün Çin ordularının baş kuman
danı olan mnreşalin asker arasında 
çok büyük sempatisi vardı. Bilhassa 
komünistlere ve Şanghayda Japon
lara karşı açılan mücadelede ordu
nun ba ında bilfiil çalışması ve bü
j uk zaferler elde etmesi asker ara
,ında ~u fikri yaymıştı: 

ilerde bekliyor. Bir an dü~ündüm, 
acaba arkasından gitsem ne olurdu. 
Kızın çantasından çıkardığı bir a
nahtarla bir evin kapısını açtığını 

l bimin küt küt çarptığını hissediyor
dum, çünkü adam tam manasiyle bir 
J.·ülhanbeyi izbandut gibi bir şevdi. 

• M ymrun 
Bıraz daha yanıma yaklaşarak ya - . . . . fla ger 

- ::\fareşal Çang-Kay-Şek harbe 
gıd .... r-=~ muhakkak kazanır ... 

kar.ıdan tutup beni ayağa kaldırdı. O- - Atlantık demzını sa11da . ,.a 
muzlrımdan tutup sarsarak: mek için bahse tııtuştum. Beııı 

Dallara bürOnmüs bir nöbetçi - Ulan, senin burada işin ne? hat bırak Allah CZ§kma ... 
w 

Girltte Osmanh hlkimiyetl sönerken bir asker 
karakolunda sancağa son sel4m 

Fakat bu giriş, -Yunan hariciye na- Abdülhamide bildirmişti. Abdülha - emrin kat'iyeti karşısında, derhal 
zırmın, Osmanlı sefirine vukubulan mit, telgrafı alır almaz, hariciye Na- yelkenleri suya indirmişti. Ancak, 
beyanatına rağmen- dostça bir giriş zırı Tevfik Paşayı sefaretlere gÖI]der- Yunan gemilerinin (Hanya) lima -
değildi. miş; devletler ve milletler arasında nına demirlemesinden yirmi üç sa- caat etmemişti. Çünkü o, -her işde görerek kendi hükumetlerine bil -

Dost bir devletin gemisi, dost bir mi.itekabfüm kabul \'e tekeffül e- at sonra, Hidra zırhlısının sancak olduğu gibi, bu meselede de- Yelve- dirmcktelerdi. Şu halde Giritte olup 
hükumetin limanına girdiği zaman, dilmiş bir kanunu ihlal eden bu ha- bordasından beyaz bir duman yüksel· leli bir hareket uyandırarak bütün biten işler, Avrupa devletlerince de 
(Devletler ve mılletler hukuku) ka- reketi, şiddetle protesto etmişti. mişti. Mi.lteakiben selam topları bi- cihanın nazarı dikkatini, kendisi ii· meçhul değildi. Ayni zamanda, Av-
nununa göre o limanı topla selfim- İstanbul bu işle meşgul iken, Han- ribirini takip etmişti. Tabiidir ki, zernie çevirmekten müçtenipti. rupanın büyük, küçük gazeteleri de 
lamak iktiza ederdi. ya limanında bulunan ecnebi filo - Hanya kalesi de, o zaman bunlara Esasen Giritte ilk isyan silahlnrı artık Girit vak'alarını yazmayı iş 

Fakat Hidra zırhlısı (Hanya) li - !arının amiralleri de birleşmişler, mukabele göstermişti. patladığı gündenberi, Avrupanın bü- güç edinmişlerdi. Ancak şu var ki; 
mamna girdiği zaman, ne bir top at- Yunan amiralinin bu yolsuz hareketi Bu hadise, Osmanlı hükumetile yük devletleri, oradaki tebaalarının (Eterya) cemiyeti bu gazetelerin bir 
rnıya ve ne de bayrağını indirmiye alcj hinde teşebbüsata girişmişlerdi. Yunan hiıkumeti arasındaki münase- hukukunu muhafaza etmek için bi- çoklarile anlaşmış olduğu için -bil
luzum görmemişti. Geminin bu ha- Amirallerin en kıdemlisi olan İn- beti, epeyce gerginlc~tirmişti. Böy- rer ikişer zırhlı göndermişlerdi. hnssa l<"'ransız gazeteleri- hemen her 
reketi, açıktan açığa husumet gös- giliz amirali derhal Yunan amirali- le olmakala b<?raber, Abdülhamit da- (Hanya) ve (Suda) limanlarında bu- vnk'ayı, her hadiseyi, Türklerin a-
termek demekti. ne bir nota göndermiş; Osmanlı ka- ha hala meseleyi Avrupa büyük dev- lunan bu ecnebi gemilerinin amiral- leyhine olarak kaydetmektelerd;. 
Osmanlı valisi, Yunan gemilerinin lesini topla ve bayrakla seUımlama- letlerin nazarı dikkatlerine arzet - Ieri, ve zabitlerile konsoloslar, hemen İşte Abdülhamit, bütün bu vcızi -

bu hareketini derhal Babıali ye ve yı P.mretmişti.. Yunan amirali, bu mekten başka hiç bir tedbire müra- l her hadiseyi bütün üryanlıklarile jyc·tleri endişe ile takip etmekte iken, 

c<I , 
yukarıdaki rapor gelmiş; onun oİ' 

ham ve endişe ile meşbu oıarı 
mağını, altüst etmişti. 

1 
)' 1 1 

Almanya Sefiri Baron Zaor l\ r • 
tam davet edildiği anda Yıldız 53 

yma gelmişti. .1ıJl 
Abdülhamit; Sefıri Çit kö'i1'1111 ı.ı

küçük salonunda, büyük iltif ntia 
znruna kabul etmişti. }'t:' 

Kurnaz hükümdar; Sefiri sa~o~ ııı· 
pısından karşılamıştı ,.e isted.~ı53 • 
man çok muvaffak olduğu bı tJ: 
mimiyetle derhal söze başısrrıışı et· 

- Ekselans!.. sizi, hiç rahat:~53ıı· 
mek fikrinde değildim. Fakat 1 doSt• 
lar, müteessir oldukları zama.ıı~oflct'· 
larını yakınlarında görmek ıs ;tl}'ll' 

Sefir de, ayni samimiyetle 

bele etmişti. (:"" 
Ekselans ! ... Ben, 811 

sizin dostunuzu~· ııW 
iZl JJ'1 - Şevkctmaab! .. yoksa 5 • zııllııt' 

essır eden yeni bir hadise ını 
tt"? et· e ı... . . rral< 
- Teessürlerimc siz~ de.~Ş 1 btl)ıt• 

tiı mek için acele etmıye) ım, 

runuz, oturunuz. •.0r ) 
(Dcı·amı ... 
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Artık işe yar'-.maz 
bir hale geldi 

P aris, (Hususi) - Paris tayyare 
meydanına son günlerde gelen tay
yarelerin çokluğu artık Paris tayya
re meydanının işe yaramıyacağını 

Beni bir kere daha ispat etti. Şimdi Fran
sız hükumeti muazzam bir tayyare 
istasyonu yapmıya başlamıştır. Bu 
istasyonun etrafı kamilen camekan 
olac:;ak 200 metre dairesinde bir de 

duğunu gördüm. Hemen onu 
tcrlccttim, bir daha yüzüne 
bakmadım. Fakat o 1rndar çok 

yalvardı, yakardı, hatta haya
tını tc1ılikeyc l•oyarak beni sev
diğini ispata çah§tt ki, daya-

camekan kubbe yapılacaktır. 
Bundan başka tayyare meydanına 

yakın bir yerde tayyare oteli yapıl
maktadır. Burası da tayyare merak

ı lıları klübü gibi olacaktır. 
Son günlerde bilhassa Londra ile 

ı tayyare nakliyatı o kndar artmıştır. 

iki, en az günli.ik tayyare seyrüseferi 
500 zii gc~mektedir . 

• 
20,000 liralık 
Mücevher hırsızı 
Berlinde müthiş bir mücevher hır

sızı türemiştir. Anasıl Viyanalı olan 
bu hırsız Vi:yanaya gelen seyyahlar
dan mühim bir kısmının mücevher
lerini çaldıktan sonra Almanyaya 
kaçınış ve Bcrlindc faaliyete başla-

ı mı ştır. 
Gc çcnll'rcle de 20,000 mark kıyme

tinde bir yüzük ile yine ayni kıy -
mette bir gerdanlık ve bilezik çal -
mıştır. Berlin polisi şimdiye kadar 
bu adamı tutamamıştır. 

• 
An ~kacının 
Hazırcevaphğı 

Sıcaklardan 
istifade ediniz, 
giden günler 

bir daha 
geri gelmi

yecektir! 
Bir kaç gıindcnberi lodos İstan • 

bulda tam yaz günlerinin en şiddetli 
sıcak günlerine taş çıkarttı. Banyo -
lar, deniz hamamları, plajlar boşa
nır, kapılarını kapamıya hazırlamr

ken birdenbire gene dolup boşal -
mıya başladı. Evvelki gün pazar, ge
ne vapur, tren, tramvay binlerce ki
şiyi snhillC're götürcfü v·c İstanbul 
denizleri doldu, taştı. 

Halkın hakkı vnr; bu günler deni
zin son günleridir ve en çok istitfade 

edilecek günlerdir. Henüz banyo ade- --..... """""~c....=..;:...=~..._~='-""="""° 
- dir.i tamamlamıyanlar için tam fırsat . 

.. uuıumu111uıı111111111111uı111ııuuıuııııuu"ınuııııınımııınuıunı11uıuıııı1111uuıuuuı.-11h '''' 1111ıını 111ıuntnı11n11111ııuwuuuı11111ıın11tuuıu11111uru111111n11111111111uıunnnu1111uıuıınıuuuuu. 

Esircilik kalkar mı hiç. 
İtalyanlar Habeşistandan kaldırdıklarını ilan ediyorlar-· 

----------- ~:ğit;!~ düğün hediyesi olarak vere- 41, halbuki esaret Afrikanın ticaret vasıtalarındandır. 

aeııkıorın b lle suyun altı nda aşk heyecan ı vardır. 
J\~ v~ heyecan insanlara mah - bit edilmiş sahnelerini işte şuraya 
&atılar s bır vergidir. Öpüşmek de in- koyuyoruz. 
t i rnsaı· a~asındnki snadetin en büyük Bu resimlerin fotoğraf hilesi ol -
~ite~~ır .. derler, madığını söylemiye bile lüzum yok. 

tevgu·ı ırn .~nalar, babalar, çocuklar, Çünkü bu kabil sahneleri görmi • 
~ikaı ı er Opüşürken en mes'ut da- yenler pek azdır. 
~u ~ .. Yaşadıklarını zannederler. Kedi büyük bir heyecanla yavru-

tacıa ~.Yle .midir .. değil midir? Bu- sunu yalar ... Kendisini seven insa
Orıu hnıunakaşasım yapacak değiliz. nın üzerine atlıyarak adeta onu ku
l'tı.rıc alletrnek istiyenler uğraşıp du- caklar ve başını yüzüne doğru sür
bır ~n biz de her gün sorduğumuz miye başlar. İki köpek öyle öpüşür •ııescıe ~ . 

ı:.ı uzermc konuşalım.. ki.. gözlerinizle gördüğünüz halde 
t ayvan1 

Bunun üzerine antikacı işi alaya J talyanlar 935 te Ilabeşistanın bir 
çevirerek der ki : esaret memleketi olduğunu id • 

- Öyle ise hiç merak etmeyin. Va- dia ile orada yüz binlerce köleyi a
zonuni çine lfıstik geçirilecek olursa zat edeceklerinden bahscdivorlardı. 
bir sene, hatta 18 ay akmaz~.. Fakat İtalyanlar Habeşist:ın a '- "rleş
============== tikten sonra acaba esareti k . rlırdı -

HAYRAN L 1 K f lar mı? Son iki senenin I 13b<' ~ıstanda 
• vücude getirdiği vaziyetı t<: tbk eden 

------ İngilizlerin yazdığına güre esaret 
ı---~~----"::tiitrl.W-~ zannedildiği gibi kolay kolay knldl-

rıJacak şeylerden değildir. Habeşis

tanda olsun, Afrikanın diğer yerle-
1 rinde olsun esir yakalı yarak sat • 
' mak için bir takım köyleri basarak Arap esi rci le r ı 

çocukları kaldıranlar bunları para ile kaparak kaçanlar, bunları satanlar sak etmiştir. Fakat esaret gizli ola
satarlar, bu çocukla r sahile nakledi- vardır. Bu kaçırılan zavallılar ora- rak gene devam ediyor. Esaret Hin
l('rek oralarda gemilere bindirilir, u- dan· Kızı ldenize ind irilerek gemi - distanda da uzun zaman İngilizleri 
zaklara gönderilfrdi. Bu feci bir tica- !ere bindirilmektc ve Yemen sahil- meşgul etmiştir. Çünkü orada yerli 
retti. Son 150 senedenberi ise esa •· !erinç .çıkarılmaktadırlar. prenslerin maiyetinde binlerce köle 
retten bahsedilirlten bilhassa İngil- Son bir he~aba gör(! Arabistan ya- ve cariye bulunuyordu. Arabistan 
terenin bu menfur ticaretle müca.. rımadasında hiç olmazsa 1,500,000 e- yarım adasında ise esaret kaldırıl -
delesi hatıra gelmemek kabil değil· .sir vardır ki, bunların çoğu Sudandan mış değildir. Köle ve cariye daima 

il'tısaı . ar aı asında da saadetin 
ttıu? 1 

olan öpü mck var mı.. yok 

bı~~dtki kcdılerimizdcn köpekleri-
'-"en b ' 

l()indek· aşlıyarak hayvanat l>ahçc-

buna inanmak istemezsiniz. Güver
cinler mükemmelen koklaşırlar .. son
ra gagalarını ısırarak dakikalarca 
böyle kalırlar ... 

Sinema yıldızı Glorya Stu\::_rt'ın 

bir hayranı Şikagodan kalkmış \'C 

ta Holivuda kadar bu kadını görmi- ı 
ye gitmiş. Orada kadına göğsünü gös-

~~?;-,.,.....,~~~~----""."":"--.o~-- 1 re Habeşistandan getirilmiştir. Muh- Y.~~~~: ............................................ .. 

(
telif senclerdenberi olan mücadele- H azineye bir pen i iane 
Iere rağmen esir ticareti görülüyor ver en Avustralyah 
ki, tamamile ortadan kalkmış değil- Avustralya Başvekili Lions, için-
dir. ç· .. ae 2,000,000 lm:ın esir ola - de bir penilik bir posta pulu bulunan 
rak ora\ n buraya satılmış oldukları bir mektup almıştır. Bu cBir Avus-

y 11 h 1 karada, havada, suda yaş1-
t•ı:ıı b~Yvnnlnra ·varıncıya kadar hep
&<1111,.. ırcr birer tetkik edersek cin -
k «ta ın·· 
·t:tlcrı Unhasır, dediğimiz hare • 

t'e11 irı e karşılaşıyoruz. Bunları gö
~iliy ~n oğulları gayri ihtiyari ir
fıdcu:r .~: hay\~anların büyük bir sa
t<'cli 

0PUştüklerini dakikalarca sey-
.Yor 13 

~i~in d ~ unu görnıiyenler sözleri -
~<ı~Jar 0~u olup olmadığına inan • 

dıye bunların öbjektifte tes-

Fok balıklarının hayvanat bahçe
sinde yapmadıkları kalmaz. Ya fil
ler .. Bilhassa karınlarını doyurduk -
tan sonra hortumlarını biribirine do
layarak öyle sıkı öpüşürler ki.. hay
ret etmemek elden gelmez. 

Nihayet su altındaki balıkların da 

karadaki hayvanlar gibi dudak du -
dağa geldikleri akuvaryumlarda tes
bit edilmiştir. 

Bunlara (hayır) diyemeyiz .. Çün
(DeCJamı 6 ıncı sagf ada) 

F°fl ler b lr lb lr ine öyle sarılırlar kl... 

termiş. Göğsünde Gloryanın bir res

mi mahkıiktur. Hayranlığın bu dere-

cesinc ne buyurulur? 

Çekoslovakyada 
Kelebek yağmuru 
Bu sene yazın başlangıcmdanberi 

A vusturyada ve Çekoslovakyanın 
cenubunda Apollon denilen bir nevi 
kelebekler peyda olmuştur. Bu ke
lebekler mahsulatı tahrip etmekte
dir. Son hafta zarfında kelebekler o 
kadar çoğalmıştır ki tarlalarda bu
lut gibi bir manzara arzetmcktedir. 
Hatta hazan kelebek bulutu, demir

ylolarını da istila etmektedir. Va -
gonlarm tekerlekleri kelebekleri e
ze eıe yol almaktadır. Bazan teker
lekler altında ezilen böcekler, teker
lekleri hareket cdemiyecek hale ge
tirdiğinden trenler durmaktadır. Bu 
hal bilhassa marşandiz trenlerinde 
sık sık görülmektedir. Birçok kere
ler, yolda kalan trenleri hareket et
tirmek için imdat lokomotifleri gön
derilmesine lüzum görülmüştür. 

Satılı~a çıkarılm ı ş orr 
esir kızı 

dir. 

Umumi Harpten sonra Milletler 
Cemiyetinin tesis edilmesi üzerine 
bu mücadele daha faal bir şekle gir
miştir. Esaretin her türlü şeklini 
kaldırmak için 919 Versay Kongre -
sinde bir çok karar verilmişti. Fa • 
kat her şeye rağmen dünyada bu
gün hfıla bu esir ticareti, son derece 
gizli \'C ustalıkla devam etmekte -
dir. Bugün yalnız Habeşistanda de
ğil, Orta Afrikada bu esaret mev -
cuttur . Orada kadınlar ve çocukları 

söyh nm ktedir. . 
Bu rr: k~ '"'llara bakınca insan hay- tralya vatandaşı. ımzasmı ta~l,)'PJl ( 

mektupta Avusturalya hükumeti 
rete di.i 7 kat esaret bambaşka- borçlarının l ,262,911,646 lira ve 1 

ı 1 sekili erde ı . Cunkü bu kızlar esir 
diye degil, e\'l~tlık diye alınmakta- peni olduğunu gazetelerde okuduf:'U

nu ve bunu yU\·arlak bir hesaba in
dır. Hakibtte esirden başka bir 5ey dirmek için bir peni gönderdiğ:r.i 
değiller ise de fakir analar, babalar bildirmiştir. Ba.şvekil bu mektubu 
kızlarını evlıitlık namı altında sat- gönderen vatandaşa, gösterdiği ali
maktadırlar. Bununla beraber Nan- cemıplıktan dolayı teşekkür etmiş
kin hükumeti bu yalancı evıatıı -

tir. 
ğın da önüne geçmek için bunu ya- ·--------------

1 
i 
j 

Kızıl denizde esir Kayıgı 
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kü işte resim karşınızda.. Bir resim 
bin sözden daha iyidir -

••• 

Hacamatçılar, bıçak kabadayıları 
vedi belalılar ve çamurlar! 
" 

İnsan gözile gördüğümüz bu man
zaralar hakikatte de böyle midir? 
Bunu tesbit etmek için uğraşanlar 
diyorlar ki: 

- Hayvanlarda da histen başka 
se\'da hissi de vardır. Bu analık his-

'f efrika No.: 70 Y.9.:?.'..?..Q.:.Ç.!~.!.~!;~~

M~~~l·;~ls ,topçulara-: Ateş .. ! Diye bağırdı.Şey. 
çadırına düşen bir gülle ortalığı altüst etmı 

Rüstem karaya indi .. 

------.----.-. sile başlar .. Analık hissi olunca sev- Yanına birkaç korsan alarak - sa-
Dayak yedikçe gelişirler, gelıştikçe sulanırlar, ıgi hissi de olduğunu söylemiye lü- hiltleki kavgayı yatışttrdıktan son-

haftada bir kaç kere kafa gÖz sarılı, kol omuza mm yok.. Öyle olmasaydı d~ ö - ra - buradaki Arapların reisini sor-

k l d • lünce inliyen hayvanlara tcsaduf e- du asık' seke se e gezer er ı 

Hacamı..tçılar, ilk hamlei asabiye
nin meclüp \'e münkadı değildi Bun
larda teammüd olsa da, kıyaklar gi
bi, katiller gibi, küçük beyler gibi, 
kopuklar ve serseriltt gibi muhak
kak öldiirmek, can almak kastlı yok
tu. Hacamatçılar teenni ile hareket 
ederlerdi. Başlarını belaya sokmak
tan, polis, zaptiye eline geçmekten, 
mahkemelerde sürünmekten çok 
korkarlardı. Yapacakları işi, bir ker
teshıe getirip tenha bir yerde yapar
lar, şişleyecekleri adamı ekseriya 
kö""başı, dönemeç, sapa yerlerde du
ru~ orada beklerler, fırsat elverir el
ve~cz usturayı birkaç kere daldı
rıp kaçarlardı. 

Bunlar usturayı öyle rastg"le kul
lanIIIJl71ardı. Vurur vurmaz, daldı
rır c.ialdırmaz, ustura derince oturup 
mühimce bir damarı kesmemesi, teh
likeli bir yara açıp ölüme sebebiyet 
,·ennemcsi için bir parmak kalınca
ya kadar sicim veya başka bi:r şeyle 
boğarlar, bu şekildeki usturanın a
çacağı yara tehlikesiz olur, adam öl
dürmez, nihayet hacamat mahiye -
tini geçmezdi. 

40 - 50 yıl e\'Vel, İstanbulda bu işin 
yeg.ine üstadı (!) meşhur Tersaneli 
Rız~ imiş. Daha sonralan, 325 ve 326 
yıllarında türeyen meşhur hacamat
çılar da şunlardı: 

İriboy Avadis, Dızlak Mustafa, 
Ma,·nacı Tiyazi, Tepegöz A~kı, Sı

çan Remzi, Tatavlalı Panayot, Tilki 
Kadri. Zıpır Yahya, Naneçöpii Ziya. 
Hacamatçılar bı>r devirde türemiş 

ve İ.!remiştir. Fakat işleme şekilleri 
yav&ş y.:vaş istihaleye uğramıştır. 
Ha<'amatçılığın bir sruı'at (!) te15.kk:i 
edtldığı de,·irlerde olduğu gibi, dö
nefl'eç, sapa. kö;ebaşı gihi yerlerde 
bekleverck usturayı daldırıp kaçan
lar bugiin hemen hemen hiç kalma
"' L'i gibidir. 

On on beş yıldır, hacamatçılı.k es
l:i ~.eklini kaybetmiş, istihaleye uğ
ramış ve yankesicilere, kopillere 
geçmiştir. Bunlar, ceplerden ufak
lık araklarken, cüzdan kaldırıken, 

oaai, ipekli mendil, mürekkepli ka
lem tırtıklarken yaklanırlarsa, po-
1 ısm eline geçmemek, içerisini boy
lamamak için, savuşmak hareketleri 
hamleleri yaparlarken ceplerindeki 
kü~iik çakıl'trı çıkarırlar, kendilerini 
tutan adamın kaba etlerine, şurasına 
burJsaıa sokup çıkarırlar, bu hafif
t"n hacamat canlarını yaktığı için, 
yakalarını bırakırlar, yankesiciler 
de, kopiller de -o vakte kadar polis 
gelmemi~ ise - hemen savuşurlar. 
Bıçak kabadayılığına gelince, bu 

f§te mu••aifak olmak için şu vasıfla
rı h~iz olmak lazımdı : 

l - Eldeki kamayı, bıçağı ve ilah 
ustaca kullanmak. İyi kullanmasını 
bilrı.c-k. 

2 - Atik, ~\"ik, küçük beylerin 
tediğı gıbi pire gibi olmak. 

3 - Cesur olmak, korkmamak. 

No : 
19 

debilir miydik? Kabile şeyhi Hasan Mağrıbi kö-
Viyanadaki hayvanat bahçesinde yün gerisinde çadırda oturuyordu. 4 - Soğukkanlı olmak. 

Bu evsafı haiz olan bıçak kabada
yıkrı, karşılarına çıkan hasımlarının 

elincie tabanca da olsa korkmaz, çe
kinmez, çevikliği, atikliği sayesinde 

bulunan fok balığının muhterem re- Riistemi kabile şeyhinin çadırına 
!ikası öldüğü gündenberi neş'esi yok- göti'irdüler. 

tur. 1 Hüsan Mağrıbi esasen Türk düş-
Demir kafes arkasındaki aslan e- manlığile tanınmış gaddar bir adam

şini veyahut yavrusunu bir gün gör- dı. Sövalye Fernandonun tahriki ile 1 düşmanına silihını kullanmıya va
kit bırakmadan şişler, icabına ba - memiş olsa avazı çıkllğı kadar hay- · 

büsbütün şımarmış ve Türkler aley
hincie atıp tutmıya başlamıştı. 

kardı. kırır .. 
Hele maymunların sevda hissi in

Eıçak kabadayılarının atikliği, pl- sanlardan daha kuvvetlidir. Sevgili
re gibi öteye beriye sıçra3np kendi-
sini hedef olmaktan kurtarışı, saldı- si öldüğü günden itibaren kendisini 

b . açlığa mahküm ederek ölen maymu-rışları düşmanlarını şaşırtır, ası-
nun hikayesini Viyanada bilmiyen reti bağlanır, bu sebepten de taban-

casını kullanmıya vakit bulamazlar- yoAktk~··. d.. .. 
1 

d d' 
1 

k"• 
sını uşunen er e ıyor ar ı. 

dı. . _ Hayvanlarda altıncı his yoktur. 
30 _ 35 yıl evvelkı bıçak kabadayı-

1 
da b" . .. - ··zı 

- Bun arın arasın ızım gozumu e !arı içinde en meşhuru Arnavut Ka-
1 

h 
"ld. 

1 

öpüşmek gibi manzarası o an are-
m~ı: ka da Z'"ht•• dında biri ketler hayat mücadelesinden başka 

ırne pı u u a b · . d ·ildir M dak dudağa gel-
ile yaptığı bir kavgada, hasmı taban- ': şey eg · u_ . • d k 

il h - tt• •· ·· · be mış olan balık yemını agzın an a-ca e ucum e ıgı ..-e uzerıne ş . 
el sıktığı halde, ~vikliği sayesinde pan balıkla mlüc:ıdellle edtmbe~~b. : 

. •-- lind ki -···t ğt Sarmaş dol~ o an fi er e ırı ırı-vur""'"wmı.ş, e e sogu yapra . _ 
bir bıçakla Zühtüyü, ·büyük çınann nın agzından yemek kapmaktadır -
etrafında dört döndürmüş, topaç gi- lar:·· .. 
b . · · r Züht·· vo-ff tik Öpuşmek, kucaklaşmak daha faz-ı c<:vırmış ır. u, n.dllJ. ın a • h . . . lid' Hi t 
li"i- karsısında şaşırmış, hayretler la assasıye~ timsa ır. sen 
· '! d kalıruş, hatta aptallaşml§, rnahrum oldugu muhakkak olan hay
:~~uş. bunun içindir ki kurşun- vanlarda böyle bir şey aramak ga -
!ardan bir tekini bile isabet ettire- rip olur. 
memiştir. Her iki tarafın fikirlerini dinledik-

l
ten sonra resimlere bakarak bütün 
okuyuculara ben de soruyorum: 

- Hayvanlar öpüşürler mi? .. 

Rüstem, şeyhin yanına girdiği za. 
man. Hasan Mağrıbi ayaklarını uzat
mış yatıyordu. 

Rüstem nezaketle selam verdi.. 

Ayakta durdu. 

Hasan Mağrıbi kaşlarını 
azametli bir tavırla sordu : 

- Ne istiyorsun? 

çatarak 

- Türk korsanları reisi tarafın -
dan sizinle görüşmiye geldim! 

- Ben Türk korsanlar reisini ta
nınuyorum. Ne istiyor benden? 

Rüstem asabileşti : 

- Adamlarınız sahilde gemicile
rimize yiyecek vermiyor .. ve bizimle 

dö' üşüyorlar. Her şeyden önce on
lara emir veriniz de sükünet bulsun

lar. Biz paramızla yiyecek almak is
tiyoruz. 

Ş.,yh Mağrıbi müstehz.iyane bir 

bak•şla Rüstemi tepeden tırnağa ka
dar süzdü: 

- Burası korsanlar kileri değildir. 

K:.milin, son zamanlarda gözleri 
görmemiye başladı. Bu sebepten ça
lışamıyordu. Yoksul bir vaziyete 
düşmüştü. Nihayet Darül:icezey" 
girıniye mecbur oldu. Ve orada (70) 
yaş-..nda öldü. 

Yiyeceğinizi başka yerden tedarik 

D •• J J • ediniz! .. un ya mese e eri -Para ile istiyoruz .. bedava değil. 
Yedi bel:i.lılar laitan anlamaz, söz 

dinlemez, nasihat kar etmez insan
lardı. Yalnız bir noktayı işaret ede
yim: 

Yt·di belalıları, söz dinlemez falan 
deıllğim için sakın üstün kabadayı
larclı:.n, racon severlerden falan zan
netmeyin. Bunlarm kabadayılıkla, 
eferdice hovardalıkla falan hiç ala
kaları yoktu. Bunlar bir takım sulu, 
arsız, hiç bir şeyden utanmıyan a -
damlardı. Her gittikleri meyhanede, 
gazinoda muhakkak kavga çıkarır

lar, neticede herkesten dayak yer -
!erdi. 

Kavga çıkarmak, sulanmak, edep
sizlenmck, herkesin keyfini bozmak, 
rahatını kaçırmak için daima en hü
cra semtlerdeki meyhanelere gi -
derl<'r, köşe bucaktaki meygedelerde 
postu sererlerdi. Bunlar dayak ye
dikçe memnun olurlar, haftada bir
kaç kere kafa sarılı, kol omuza asık, 
elde baston seke seke, topallaya, to
pıillaya gezerlerdi. 

Doyak yedikçe sevinirler, sevin
dikçe sulanırlar, kafaları patladıkça 
büsbütün insana musallat olurlar, 
tam yedi bela kesilirler, rezaletle -
rile, utanmazlıklarile adamı çileden 
çıkarırlardı. 

30 - 32 yıl önceki yedi belilılar i
çincie kahveci ve tütün kaçakçısı 

Arnavut İsmail, Fındıklılı Süreyya, 
Çırçırlı terlikçi ve tulumbacı Ali, 

{ 4 üncü sayfadan Jeoam.) 

ne saik olan işlerden birisi de Ma -
reşalin 1934 te ortaya attığı {Yeni 
hayat hareketi) dir. 

Dr. Sun-Yat-Sen ıHalkın hayatı, 

- Paranıza da ihtiyacımız yok .. 
- Venedik ve İspanyol şövalyele-

rine parasız yardım ediyorsunuz .. 
biz, din kardeşiyiz. Size bir zararı -
mız dokunmadı. Neden bize bu haka-

balkın maişetini, cemiyetin ·varlığı- reti yapıyorsunuz? 
ulusal refahı demektir .• diye ortaya H:ısan Mağrıbi başını kaldırdı .. 
attığı tarü üzerine yeni hayat ha- Ve elini uzatarak bağırdı: 
reketini Lien·Cbih'te toplamıştır. - Haydi, çık dışarıya!.. Fazla ko-
Bunun ifade ettiği mana Mareşalin n~mıya vaktim yok. Sizi tanımıyo
noktai nazarına göre 4 fazilettir. Bun- rum dedim ya .. 
lar da fikren \'e kalben nizamlı hare- Şeyh Mağrıbi afyon düşkünüydü .. 
ket, riyasız fikirler, kendine sahip bira7. önce içtiği afyonun tesirile ba
olmak ve şerefli bulunmaktır. şı c1önmüş ve gözleri mahmurlaş -
Çang-Kay.Şek'in bu dört fazileti mı~tı. 

Çinde büyük bir alaka uyandırmış Riistenı: 

ve milli hükümet cLien-Chih. i dev- - Demek ki bize yardım etmek 
!et programları arasına almıştır. istemiyorsun.. İspanyol şövalyesi 

(Ali sandık önünde giderken nara 
atmaz, buna mukabil bülbül gibi şa
kırdı. Ve hakiki bülbül ile Alınin ö-
tii§ü kat'iyen farkedilemezdi) Tatar 
Abdullah, Karamanlı Anesti, Sivas
lı Hamparsum, Pepe Hidayet, Hafız
paşz lı Hakkı Hoca, Galatalı (T.) (el
an ~ağdır), yedi belalıların serefraz
larır.dandı. 

Hakkı Hoca cüppeli, sarıklı gezer
di. Meyhaneye girerken, sarığı beline 
sarar, ciippesini dört kat edip koltu
ğıınun altına alır, öyle girerdi. Hoca, 
yedi belalıların ekstra ekstra cinsin
dendi. 

(Devamı ~·ar) 

seni iyice kandırmış! 

Diyerek çadırdan çıktı. 
Arkadaşlarını alarak sahile döndü. 

Rfrstem gemiye gelir gelmez vazi-
yeti Murat Reise anlatmıştı. 

Rüstem o giine kadar hiç bir Arap 
şeyhinden tıöyle hakaret görmediği 
için. hiddetinden ateş püskürüyor
du. 

- Bu heriften öc almadan döner
sem, yazık bana_ 

Diye söyleniyordu. 
Murat Reis te bu vaziyet karşısın

da Jıiddetlenmiş ve topçulara : 
- Ateş .. 
Dıye bağırmıya mecbur olmuştu. 

o sırada ispanyada Engizisyon manl<emesı re• 
Akdentzae Türklere zulüm ve işkence 

yapıfması;ıa karar vermişti. 

!Sahile çıkan denizciler çarçabuk 
gemilerine atladılar. 

Topçular iş başına geçerek köyü 
dövmiye başladı. 

Araplar sahilden kaçışırak e\1e-
rine kapanıyordu. 

Top ateşi başlamıştı. 
Rüstem: 
- İnsafın sırası değil. Araplara, 

Türke hakaretin ne demek olduğu-
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tarrnıştı. Yaralananlar, ölenler .. 
kaz altında kalıp inleyen!~~ s~~ 
dı. Köyün derme çatma dukkaı 
yıkılmış, ottan ve topraktan c 
perişan olmuştu. 

( Dcı:amı ,,a 
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I
Amerikada kabrista 
Cenaze kaldırma ilan 

nu gösterelim .. ve şeyh Mağrıbi"ye Amerika garabet memleket> 
kcr.aimizi tanıtalım. Son zamanlarda ilancılıkta da 

Diye bağırıyordu. garabetleı·e tesadüf olunuyor. 
Köyün içine ve dışına gülle yağ- Ancelosta çıkan bir gazetede ,-

muru yağmıya başlamıştı. bir ilim görülmüştür : 

1 Aıaplar, köylerinin böyle müthiş ,ölülerinizi Glendale k~bn;t 
jbir f~liıkete maruz kaldığını ilk defa defnetfüiniz. Toprak orada daha 

1 

görüyorlar ve korkudan yerlt'fe ka- fiftir. Her pazar saat üçten d" 
panıp kumların içine gömülüyor - kadar ölüler için konser \'erilir. 

1 ıardı. ' Diğer bir cenaze kaldırma ser 
İlk ate•te ~eyhin çadırı altüst ol- yapan bir müessese de gazeteye 

muştu. Hasan Mağrıbi yerlerde sü- le bir ilan vermiştir: 
rünPrek biraz gerideki hurmalıkla- • 18 dolar mukabilinde defni!<l 
rın içine güçlükle sığınıp canını kur- bildikten sonra niçin yaşıyorsun 
j 11111 .................. n ... 1111H .... -.!HUIUlflMllUMnU1UlfOIHIUUIHIUfUlıtlfftnnUIHU- ....... 1ıı:n11Jt1-ltOllH"" 

Park memuru : 
- Evli misiniz?. 
- Evet. 
- Niçin bL.nu evinizde yapmıyorsunuz" 
- Nasıl cıur, evde karım vardır. 

tın gözlüklü bir adam inmişti, şofö
re parasını verdi. Kayooldu. Şimdi, 
iki şoför konuşuyorlardı: 

- Yine istasyona mı döneceksin? 

uzun boylu bir adamdı. Nestor Grib- ırun, içmiye başladı. Hayat güzeldi. ~end~ isminın hi!3sınrla bir ı:Lı~ 
be aldırış etmeden ilerledi. Sonra Yarın, annesinin kolları arasında o- ışaretı vardı. Fakat Gerniko bU 1~ durdu döndü adama baktı. Onu bir lacaktı. Ona ipekli bir elbise, bir şal rıp mektuptan bir ~e · anlamarıı '

8 mercan bır tcsbih getirmişti. Ve bir Beş senedir ga1ete okumamıştı. ~ 
çok para ... Muazzam bir servet. mot'un ölünı?nü. ?erni1<o'nun b3~ 

Saat sekiz olunca Grföbe kalktı, bir na gelenlen bılmıyordu. Bır ş<"' 

yerden tanıyor gıbi olmuştu. 
- Ner<'de gördüm acaba? - Evet.. 

- Ne çabuk. 
- Tuhaf bir müşteri aldım. 
- Siyah sakallı mı? .. 
- Evet. Galiba taharri. Senin o-

tomobili gösterdi, takip etmemi, kay
t>etmememi, bahşiş vereceğini söy
ledi. 

Diye düşünerek odasına çıktı. Ay
ni suali, bir saat sonra, lokantada 
yemek yerken, ve iki saat sonra, eğ

sarkı mırıldanarak tıraş olınıya baş- lamadı. .. .. . 
İadı. Ne zamandır kendi kendine tı- UÇUNCÜ KURBAN 

lenmek üzere gittiği bir barda sora- raş olm:ısmı unutmuştu. Ötesini, be
caklı. Zira, ayni adam orada idi. risini kesti. Şap sürdü. Llci\'ert bir 

- Gayet tabii )'atak örtüsiinu b 
famadınız. değil mi~ 

8
• 

Vorolwyçik bu sözleri siiylerl<c11 
,. 

- Beş sene! •. Yarabbi.. beş sene! 
Dile kolay. Şehir ne de değişmiş! 

Bununla beraber adam, bu kadar 
değişikliğe rağmen, doğup büyüdü

ğü ~'C beş sene evvel terketıniş ol -
' duğu bu şehirde, şoförlerin hiç te 

değişmediğini anlamakta gecikmedi. 
Zira, şoför, yerinden bile kıpırda -
mamıştı, hareket etmiyordu. Adam: 

'tikçe hatırladığı yollardan ilerlemi
ye başladı. Biraz sonra otelin öniin
de durdu. Adan indi, içeri girdi. En 
iyi daireyi istedi Otel müdürü, müş
terinin halinden rengin bir adam ol
duğunu derhal anlamış, en iyi dai

reyi vermekte müşkülıi.t gösterme
mişti. Sonra, otelin defterini gös

tererek, ismini yazmasını rica etti. 

-Ne verdi? .. 
- Beş kôğıt. 

- Fena değil 
Sonra ikisi de bitdiler, çekip git

tiler. 

Nestor Gribbe, otel defterine im
zasını attıktan sonra derhal telefo
na gitti, bir numara aldı, buldu. Fa
kat karşı taraftan cevap veren olma
yınca, mırıldandı : 

Oıele dönmeden evvel Nestar Gril>- elbise giyindi. Zile bastı, kah\'altı -
be geldiği '.'3man aradığı te.lefon nu- sını istedi. Hizmetçi, gümüş bir tep
nıarasını bır daha aradı. Yın~ ce~ap side getirdi. Fakat tepsinin üzerinde, 
alamadı. Yatnuya karar verdı. Hız - . f d d Aldı baktı. ü _ 

. b. . d ı· bır zar a var ı. , s 
metçıye ır şışe ma en suyu ge ır - .. de k d" . · k d ı 

. · ·· 1 d' tun en ı ısını ve enarın a. 
mesını soy e ı. . .Müstacel ve mahrem• yazıyordu. 

Gribbe arkadaşı Senler gelir gel - K" rd" b , 
. • 1 - un ve ı unu. 

m~z bulunmamış olmasına sınır en- D d b" · · ti d" b aktı . . . . .. . - ışar an ırısı ge r ı, ır . 
mıştı. Şımdı, şuphe de edıyordu. A- G "bbe fı ald t ı· · d 

rı zar ı, ;ıç ı. çın e meç-
caba randevuya ilk gelen o mu idi? bul bir el tarafından yazılmış olan 
Yatağına yattı, uyudu. Fena rüya- şu satırları okudu. 

Cı acı gülüyor, başını sallıyordu. se:, 
ter onun, bir yatak ör'üsüne bu 1'.reı 
dar ehemmiyet ,·ermesine hB) 

ediyor, bir taraftan da, bu derce:, 
kıymetsiz bir şey i~in vakit kaY~3• 
mesine sinirleniyordu. Gemik0 . it 
la kayıptı, ne olduğuna d~ir b~ct· 
bile bulunamamıştı, bu polıs ırı J;o , 
!işi bir yatak örtüsü peşinden diJC 
şuyordu. Senler müfettiŞ" dık 

- Ne duruyorsun, çeksene! 
Dedi. Şoför homurdandı : 

Adam, cebinden bir altın kalem 
çıkararak şu ismi yazdı : 

- Nereye çekeyim, adres verme- Nestor Gribbe .. 

diniz. , Bu esnada dışarıda, adamın bindi-
Adam güldü. Şoföriin hakkı vardı. ği otomobilin arkasına bir başka o

Düşiindü. En lüks otelin adresini tomobil gelip yanaşmıştı. Bu olomo
verdi. Otomobil kalktı, adamın, geç- bilden uzun boylu, siyah sakallı, al-
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- Ne yazık, burada yok galiba. 
Keşki mektup yazsaydım, veya tel
graf çekseydim. 

Nestor Gribbe, telefon odasından 
çıkarken bir adamla göğüs göğüse 
geldi, geri çekildi. Bu siyah sakallı, 

!ar gördü. Bununla beraber, eski - Henri Namot 
den olduğu gibi, erkenden uyandı. Marsel Gerniko 
Etrafta derin bir sessizlik vardı. Hay- Nestor Gribbe 

Huber Tinyol 
Corc Senter 
Jan Perlon. 

bakarak sordu: . ; • 
. rnıs - Bana açıkça ce\·ap ,·erır 

niz, size bir şev soracağım. cC' 
Vens müstehzi bir tebessümle 

vap verdi: ıl<' 
- Benim her hangi bir sual.e 3~i • 

b·ı • . . tahmın e 

ret etti. Nerede olduğunu birden -
bire hatırlıyamamıştı. Sonra, hatır

layınca güldü. Bir sigara yaktı, için
de bulunduğu bu konfordan mem -

ça cevao vere ı ecegımı ) 
- var İlk iki isim bir çizgi ile silinmişti. 

1 
yor musunuz? ( Det'anıı 



Okuyucuıarıa 
Baş basa 

lstanbul 
Halkına 

Barbaros süvarisi "meclisi ~~;'!~~!!:!'!:.=•"' 
ha k •ı Akd • 1 .Kalabalık bir tramvay arabasın-
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son rp ararı e enıze açı - da, yolcuları en ziyade sinirlendiren 
' ' şey, şüphesiz ki, kondoktörün ve 

dık ve muharebe ettı•k diyor~~;~.ro~~~~:~ a~:~:yı~:~e!:!~:~i!~ 
' Zaten, bılhassa akşamları, yolcular, 

&rn, (Hususi) - Pariste Üni -
versiteliler olimpiyadına iştirak: eden 
Amerikalılar, Paristen sonra İsviç
reye gitmişler \·e orada İsviçre milli 
atletizm takımile karşılaşmışlardır. 
Müsabakalar 3000 kişi önünde yapıl
mıştır. 

1 - Machand 22,2,10; 2 - Kırk. 
pattick 23. 

1500 metre: 

Donanma zabitanı arasında lıarp içinde 
1 - Messner 4,47,10; 2 - Utlger 

4,7; 3 - Hoger 4,18. 
800 metre: 
1 - RobinsOll 1,56; 2 - Nenen l.~8. fırkacılık edenler var mıydı? 

Padişah ikinci Hamidin korkusu ve de· 
nizciliğe sürülen karayı yıkamak isteği 
[Birınci ve ik' · B Ik d · 

llıuh . ıncı a an enız 

kol!~rını kaldıracak yer bulamıyor
lar. Geçenlerde yarım saatlik bir 
tramvay yolculuğu esnasında tam 
üç kontrol geldi ve bilet sordu. Ü
çü cie tabii yolculara rahatsızlık ve
rijordu. Her defasında bilet çıka
rıp göstereceksiniz .. kalabalık bir a
rabi!da, bilet çıkarıp göstermek, ko
lay bir iş değildir. İstanbul halkına 
bu itimatsızlık, neden ileri geliyor, 
anl~mıyorum.> 

110 metre maııialı: 

1 - Yurkparick 14,7,10; 2 - Pat
terson 15,2,10._ 

100 metre: 
1 - Johnson 10,4,10; 2 - Homei 

10,7,10. 

400 metre: 

Disk: 
1 - Noel 46,52; 2 - Charpent 

45,20. 
Gülle: 
ı - Allee 15,62; 2 - Noel 14,68. 
Cirit atma: 
1 - Peoples 57,70; 2 - Scheffn 

50,32. 

Yan arebclerınde Amiral gemisinin, 
ni / Barbaros zırhlısının süvariliği
tııail a eden. emekli deniz Albayı İs
ıı Remzınin bey-..nıtını bugün 
y:şre başlıyoruz. İ•mail Remzi, ~ 

natıle bı'lh .. kt .. . • d l!S$3 uç no a uzerınae 
Urınuştur. 
!lir · .. ,. . 
İki : "ıÇ''l. lıarbc girdik? .. 

ınc , · . Balırıyeye sı.irülen leke ve 
$ ulıyct bahsı' · 

Ü . ' 
il ç · .. Iuharebe nasıl geçti? .. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

1 - Beleher 48,7,10; 2 - Robin
son 50,4,10. 

Ü l 400 metre manialı: Bu akşam şehrin muhtel' semt e-
rinde nöbetçi olan eczaneler şunlar - 1 - Patterson 54; 2 - Christen 56. 
dır: 200 metre : 

istanbul cihetindekiler: e 
Eminönünde (Hüseyin Hüsnü), B2· Büyükderede sporcu· 

yazıtta (Cemil), Küçükpazarda (Yor-
gi), Eyüpsultanda (Hikmet Atla - ların eğlenceleri 
ma::), Şehremininde (Hamdi), Ka - P<1zar günü gece Büyükdere Halk 
ragümrükte (Arif), Aksarayda (Sa- partisi salonunda Galata Gençler 
nm), Şehzade başında (Asaf), Sa- Birliği Büyükdere denizcilik şubesi 
matyada (Erofilos), Bakırköyde (Hi- !Beyoğlu Halk gösterit kolunun işti
liıl), Fenerde (Vitali), Alemdard> rakile bir müsamere tertip etmiştir. 
(Eşref Neş'et), Müsamere kesif bir sporcu ve halk 

Yüksek atlama : 
1 - Pohnson 1,90; 2 - Eggcnbe:rg 

1,80; 3 - Blaser 1,75. 
Sırıkla yüksek atlama: 
1 - Varoff 4 metre; 2 - Pemolın 

3,50 metre. 

• • 
Fransa lik maçların· 

da son neticeler 
Paris, (Hususi) - Geçenlerde ne-/ 

ticelerini bildirdiğim Fransa lik 
maçlarına bugün (pazar) de de\·am 
edildi. Alınan neticeleri bildiriyorun: 

Yap~ uç bahsın ayrı ayrı tahlilini 
llat "

11
• Barbaros sıl\·arisi kısa beya

~ 1 'Çllıdc bahriyelilerin feragatkiır 
lltk~aıısıparanc çalışışlarından da ör
llıas er Vermekte, bir noktaya da te
lİallc etnıelr.tcdir. O nokta da birinci 
lıes· ~ harbini, yani İmroz muhare-

Beyoğlu cihetindekiler: kütlesi tarafından ta.kip edilmiştir. 
_ Tünelbaşında (Matkoviç), Yük • .Yaşayan ölüı ismindeki piyes ve 

[mroz ve Mond ros deniz harplerinde Barbaros SÜ• sekkaldırımda (Ving~ıılo), Galata- .Mahçuplar. komedisi temsil edil

Red - Star - Metz - 2 - 2, Sochaux 
- Ronen - 5 - O, Roubaix - V ;ılen<:'.· 
ennes - 3 - 2, Strazbourg - Marseilk 
- 2 - 2, Sete - Fines - 1 - O, Lille - Ex 
celsior: 1-1. ın1 0 lı 

ıı.,d. . sınan]ı do anmasının kay-

y.· ışınde Rauf kaptanın mes'ul sa- ağır bir tazyik ile zorlanıyordu. nanması için büyük bir muvaffaln-

Varisi ve şimdi Emekll deniz Albayı lsmaıl Remzi kaptan da Topçular caddesınde (Merkez), miştir. 
Taksimde Parmakkapıda (Kemal Re- Bu vesile ile toplanan halka Bay 
bül) , Şişli Osmanbeyd': (Şark Mer- Muzaffer tarafından •Gençlik. hak
k~z) • Kası~paşada (Mue~yet), Has- kında bir konferans verilmiştir. 
~oyde. (Nesun Aseo), Bcşiktaşta (Na- Gençlere daha fazla muvaffakıyet-

Geçen sene şampiyon olan Roı;
en takımı bu sene lik maçlarına çok 
talihsiz olarak başlamıştır. Ve üçür.
cü maçında sonuncu olan Sochanux 
takımına 5 - O gibi ağır bir sayı far
kile mağlüp olmuştur. 

~p sa -ılaın.ıyacağıdır. Amiral Ramizin emir ve kuman- yetti. Vasıtasızlığa, malzeme noksa-
alareınz; kaptan bu yoldaki mütale- dayı deruhte etmesinden ve kara or- nına, kötü gemilere rağmen sür'at 
da 1

1

n
1 söylediği gibi bir sualimize dusunda muharebenin bu vaziyEti ve inşa bakımından \'aktinin mo • 

~li~ Yl'ıca ce-.·ap \"<!rmektedir. O su- almasından sonra, donanmada: dern gemilerinden birisi olan Ave-
z şu idi : - Muharebe istiyoruz.. rofu bu hale getirebilmek en başta 

tak; lııır~z muharEcbcsinde düşımnı Diyen istek daha yüksek bir ham- Osmanlı bahriyelilerinin yüksek ve 
>.r,..p \e ıın1ıa etmek mümkün iken leyi buldu. İhtimal merkezin de tas- fedakar çalışmalarının eseri idi. 
JCd rraı Ramiz, Vası.f ve siz Zırh ku- vip ve kararı ile Amiral Ramiz Bar- RAUF K..'\PTAN NİÇİN 
ti ,e konuşmuş \'e 8 kerte ric'at em- barosta bir meclisi harp topladı ve.. HÜCUM ET.MEDİ? 
ıııı:.dan sonra donanmaya tebliğ e- meclis kendisinden beklenen kararı Averofun yanmıya başladığı ve 
IJıııd ı,., Bu rirnyat sahih ,.e doğru verdi. Bu karar : taretleıinin sustuğu bir anda Amira-

. lir. - Harp!.. im, müstakil filotilla kumandanlı-ltına·1 R 
aliını ı eınzı kaptanın işte bu su- Kararı idi. ğını ifa eden Rauf kaptana : 
litt ze ~evabını d;ğer sözleri ile bir- 3 KANUNUEVVEL - Hücum ediniz .. 
!ar~ bugünden itibaren bu sütun • - Birici deniz muharebesi nasıl Emrini verdiğini ben şahsan duy-

okuyacaksmız.] oldu? .. Donanma nasıl çıktı, ateş na- madım da, görmedim de! Ancak i-
••• sıl başladı? .. Teknik ve tabiye ne şittim ve .. Amir alın hatıratı meya, 

l-;içiN MUHAREBE EDİLDİ? idi?.. nmda da okudum. Esagen görmeme 
eıı;- lınroz muharebesine tekaddüm Bunları diğer arkadaşlarım size de imkan yoktu. Şahsan sevk ve ida-
~iı 'l ııunıerde Osm&nlı donanması anlatmış ve efkarıuınumiye de oku- resinden mes'ul olduğum Baı oaros
~3da bulunuyordu. Akdenize çık- muş bulunuyor. Tekrar bunları izah taki süvarilik vazifem o anda beni 
~l ''._ll~arebe etmek menfi ve miG- etmek, malümu bir kere daha ilam alakadar etmiyen her hangi bir şey
ıı~.~lllun donanmada . iddetle mü- olur ki, lüzumsuzdur. le meşgul olmamı mümkün kılamaz
.:. ;a ed len b;r m~·zudu. Padişah Yalnız muhakkak olan bir şey var dı. Ancak, Rauf kaptanın bu işareti 
%~1 liaınidin korku ,.e e\·hamı yü- ki, 3 kanunueV\·el sabahı biz Boğaz- görmüş olmasına rağmen hücum 
llıa \'en tef~h haline gelen donan- dan çıkhğıffilZ \"akit düşman donan- emrini ifa etmemesine asla ihtimal 
g~ti ~teşkilat materyal itibarile çok masının da İmrozun arkasında sey- veremem. Benim bildiğim ,.e tanı
haJcı~ a;ağı olduğu kadar zabitan 

1
retmekte olduğunu gördük. Bunu dığ:ım Rauf kaptan bunu yapmazdı, 

ha.ıde .ndan da çok mütenevvi bir bir tesadüfe haml ve atfetmek güç- yapamazdı ve hücum işaretini gör
\·e . 

1
.di. Sultan Hamidin menküb tür. müş ve almış olsaydı behemehal düş

na ~erınden kımılclatılamıyan do- Düşmana taarruz maksadile Bo · manın üzerine atılırdı. Rauf kaptan 
ra.ı ııın~nın ne g.,.iptir ki elli Ami- - azdan çıkan bizim donanmamız ol- her şeyden önce ate~in atılganlıkla
hit:· b':" .'İirii zabiti \"ardı ~e .. bu za- duğuna göre nitekim ayni maksadı rile tanınmış bir şahsiyettir. 
ha l'r ı~ınde Necip Melhamenin ara- ifa etmiş olmak için de ilk mermi Sonra parti ve partizanlık iş ve 

cısı bil b B b ld h uh l llaık e uıu,uyordu. ar arostan atı ı \'e.. mu arebe hislerinin de m arebede h.ilklın o -
gir~ an deriz hı: bine girmeyi ve başladı. duğu iddiasını da reddetmek ycrin
bahri ~Yf münakaşa eden işte bu Harp dah~ ~aşl~r ~aşlnmaz donan- de ve haklı olur. Her asker muhare 
eıı'rj?e Ve .• onun mira~ idi. Genç l rruınuzın faıkıyetı goze çarpıyordu. bede yalnız vazifesi ile nıe~gul olC•n::: •lınlarına ,·urulan kötü dar:ı_ ı üstün ateşimiz kar~ısın<(a Averof, mayı gaye bil~tir. Ben şahsan ve 
la11 h henıehal silmek karannda 0_ arkadaşlarından ayrıldı ve sür'atle bugilne kadar hiç bir fırkaya girmiş 
lursa ahriyeliler her ne bahasına 0 _ bize sokuldu. Bu sokuluş Averofun değilim. Donanmada muhtelif fırka
n; 1ı.U:1•un harbe girmek, şerefleri- ç?k al.e~lı_lııe oldu ve .. mu~arebeni~ !ara girmiş veya girmemiş zabitler 
Y~si ileıa:~. eski Osmanlı bahri- ş~d~etı ıçınd~ Yunan Amiral gemı- de çoktu. Ancak, yemin ederim ki, 
kotu f endi mazilel'i arasına giren sının baş ve iskele baş omuzluk ta- fırkacılık his ve sevkile biç bir zabit 
dı. ll asılayı unutturmak istiuorlar- reilerinin sustuğu görüldü. Gemide kendisine mevdu vazifenin ifasında 

lınlar · · ' ·· ··ı d l d kt • k · b açık if ~çıııde ben de \'ardım ve.. goru en uman ar an yangın çı ıgı en üçuk ır ihmal dahi gösterme-
-.. lI ade ile : - da anlaşılıyordu. miştir. 
l.f arp.. Hiç şüphe yok ki, bu Osmanlı do- (Devamı wu) 
:OiUUaka harp!,. J 111~11111111111wunıuuut1111unmff11111111111111111unuuıııı1111111111111111unuııuuwuuını11n"141 " 11'u"n•ru•"'1ot1ıırumı•ıaıwtnuı• 

1., Yor ve h ;---
1~rı aş lı .. er karşıma çıkana bu 
kuınand~ Yobrdum. Fakat, donanma 
~cıı d~~' nı_ ıı'unan Tahir Bev cid-
ıcı ~uzcıli.. ' 

aresi ı::ı, cesareti vakar ve 
01 tııa5111' agcniş düşünüşü 'ile mümtaz 
\' ra· 
. e \runaıı d gınen Akdenize çıkmak 
!Steıniy0rd onanması ile karsılasmak 
4ti: Cem u. Bunun sebebi· de· ba -

~uı:ı1ar1n t ~l.er kotüydü, sür'atsizdi, 
k~kıından a ~Ye sistemi geri idi, her 
e~~t te bu i~teryal noksandı. Ha-

arıurııuııı.; ı. Fakat, buna karşılık 
,,_ '· l:lahr· Yedek; itham da ağırdı· 
··•ı.:1ı ıyelilcr d . · s .. <ltehc et cnıze çıkmaktan, 
larıuıu bir hU:kten .korkuyorlar .. 
lıa1ır~r~ !'1da ın halinde millet saf
tiııe 'Yel,1cr ze~f~lı~·or \·e .. bütün 

tııar,,. b bil' ha\·anın tesi-
t.; Jı ..,. l.raltıJ 

"'- · ayet .,, ıyorlardı. 
-·G1nı:1a '•hir B 
lııiı b llJıiınd ey Donanma Ku-

"" an aYnld ~ Y J\1'1.iral 
1 

ı, yerine Ra-
ll<ıı •rıı urd o arak gcld,. 

h:ırebcı •. : .ı Trakyada siddetli 
'• Verj -

Yor, Çr.talca hattı 

- Sen ista5yon şefınln O{llu de{lll mı~rn, 
ne zaman hareket edece{linl blllrsın. 

- Evet, babam düdü{IO çaldı~ı zaman ... 

ıır E1 

trenin 

ıl Halıt), Sarıyerde (Osman). l d'I · .. er ı erız. Uskiidar, Kadıköy ve Adalaı·da -
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kiler: ı--------------.,ı ZAYİ - Eminönü l\la!müdürlüi;ün. Üsküdarda (Ahmediye), Kadıkö • 1 R A D y Q 
yünde Söğütlüçeşme caddesinde (Ar- ı 1 den almakta olduğum maaş c:üzda -

mnn Hulılsi), Büyükadada (Halk), ----------·---..;1 nımda kullandığım tatbik mührümü 
Heybelide (Tanaş). BUGÜNKÜ PROGRAM kaybettim. Yenisini kazdırdığımdan 

1 Akşam neşriyatı: zayi mührün hükmü kalmadığı gıbi 
Dans merakhlarına Akşam neşriyatı: mezkur mühürle hiç bir borç sene • 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, dim \•e muamelem yoktur. 
müjde 19,3G Konferans: Eminönü Halkevi 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile va!tit kay be: neden dans pro • 
fosörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

smda Topçekenler sokak No. 31ı. 
lı · ·inci kat. 

Neştiyat kolu namına Bay Nusrat Da\·a vekili Şe\·ket 

Safıo, 20 Hamit ve arkadaşları tara - SATILIK MÜKEMMEL HANE 
fmdan Türk musikisi ve halk şarkı-
ları. 20,30 Ömer Rıza tarafından a- Ayaspaşada Almanya Sefaretha • 
rapça söylev, 20,45 Vedia Rıza ve ar- nesi Alp sokağı (Çiftevav) sokağı 5 _ 

No. lu kalorifer, sıcak su ile alafran. kadDşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15 ga aLdcsaneyi havi banyo ve kurnalı 
orkt'slra, 22,15 Ajans ve Borsa ha - gayet lüks hamam, bahçe, kuyu, tN

kos. sarnıç ve Hamidiye gibi sulan -------::Z:-:A:-:Y=ı·-------lberlcri \'e ertesi günün programı, 
ve alaturka ve alafranga iki mutfak, I'stanhul Erkek Lı'sesı'nden aldı _ 22,30 plakla sololar, opera ve operet 

1 
k 

çamaşır ı , mermer iki taşl1k, iki sc-g-ım 5563 numaralı tasdı'knameyı· za- parçaları, 23 son. f it d bal bo 
a ve a ı o a muşam ı ve ya:ı 

yi ettim. Yenisini alacağımdan es - YARINKİ PROGRAM ve her türlü konforu ve nezareti ha-
kı.sı·nı'n hu''kmu·· yoktur. Öğle neşriyatı: · 'k· ·· k b'li tak · 

ız ı ı veya uçe a ı sırn mun -
Bayezit Dibeklicaıni sokak Saat 12,30 pliıkla Türk musikisi, tazam hane maktuan 6500 liraya rn- 1 
Yeni Safa apartmanı ikinci 12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak !ılıktır. Karşısında Osman a~aya mİi· 

kat velisi Kevni neşriyatı, 14 son. racaat. 
~~~~~~~~~~__;:_.;...._;___~~~~~~~~~~~~~~~ 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 



Çünkü bir defo dişler hariçten alınan mikroplara karşı müdafaa· 
sızdır, saniyen ağızdaki "Salya .. denilen mayide milyonlarca 

mikrop doludur. 

Salyad'l bulunan Lünb dişlerin 

en birinci düşmnnıdır; dişlere ya. 

pışara ı.. yosun peyda eder. Mıne· 

leri aşındırır, r ı vaş yavaş dişleri 

ve kö leri ç ürütür, diş etlerinde 

iltiha; !ar peyda olur. Dişlere ya. 

pışan yemek artıkları ve ecnebi 

maddeler de temizlenmezse birer 

mikrop yuvası haline gelir. Eğer 

dişler muntazaman ve günde en 

az 3 kere "Radyolin,. le fırçalan· 

madığı takdirde çok çabuk mah· 

volmağa mahkumdur. 

Sabah, öğle ve akşam günde 3 
dişlerinizi fırçalayınız ... 

·f· .. ~ . . • ., 
: ... . . ··. ~ 
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ANA· iLK - ORTA· LiSE KISIMLARI 
Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada "Y'ı YA Ti teşkilatı vardır. Fran· 
sızca, Almanca, lngilizce kurlarına dokuz yaşından başlayarak bütün ö~reniciler iştirak edebilirler. 

Okul her gün saat 10 • 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine: 1 CUMA, PAZARTESi. ÇARŞAMBA günleri bakılır. 

Askeri fabrtt;;i;.:--ı 
ilanları _I 

1800 kilo Ferro Volfrom 
170 kilo Ferrotitan 
100 kilo Fcrro Silisyum Alemin • 

yum. 

Tnhmin edilen bedeli (15825) lira 
olan yukarıda mıkdarı ve cinsi ya -
zılı malzeme Askeri Fabrikalar U -

mum Müdürlüğü Satınalma Komis

yonunca 2·11-937 salı günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te

minat olan (1186) lira (88) kuruşu 

havi teklif mektuplarını mezklır 

günde saat 14 de kadar komisyona 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 

numaralı kanunun 2 ve 3 maddele -

rindeki vesaikle mezkur gün ve sa

atte komisyona müracaatları (5973). 

* BİR ADET BUHAR LOKOMOTİFİ 

Tahmin edilen bedeli 28.000 lira o-

lan bir adet buhar lokomotifi askeri 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa • 

tinaJma Komisyonunca 3-11-937 çar

şamba· günü saat 15 te kapalı zarf ile -

ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 

kuruş mukabilinde komisyondan ve

rilir. Taliplerin muvakkat teminat 

olan 2100 lirayı havi teklif mektup-

larını mezkur günde saat 14 de ka· 

dar Komisyona vermeleri ve ken -

dilerinin de 2490 numaralı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 

mezkur gün ve saatte Komisyona mil· 
racaaıı. rı 6045 . 

Beyoğlu Belediye şubesi binasının taıniri 
Keşif bedeli 

1232,2ı) 

ilk teminatt 

92,42 
Üsküdar Bağdad iskelesinin tamiri 2818 211,35 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltıncğe 

. konulmuşlardır. Keşif cvrakile şartnameleri levazım müdürlü~ündl! 

görülebilir. istekliler 2490 N '· lı kanunda yaıılı vesikadan başka be· 

lcdiye fen iş'eri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile hiza. 

larında sıöster;Jcn ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

20:9·937 Pazartesi günü saııl 14 de Daimi Encümende bulunnıalıdırlar. 

. 
cif t -100 lskBrpin 

200 işçi iskarpini 

25 Futbol ayakkabısı 

* • * 
(i) (5929) 

Beher ciftinin muh~mmen hedefi 

340 kuruş 

150 ,, 

150 " 
Çocukları Kurtarma Yurdu ıçın lüzumu olan ve yukarda mikdarı 

yazılı bulunan ayakkablar nçık eksiltmeye konulmuştur. Ayakkabı 

nümu~esile ş:ırlnamesi levazım müdürlüğünd~ görülebilir. istekliler 

2490 No. lı kanunda yazılı ves.ika ve 50 lira 81 kuruşluk ilk teminat 

--ANKARADA-

Tiirk Maarif Cemiyeti 
193'/·38 Ders yılı Tedriııata yeni yaptırılan Kolej binasında başla· 

nacaktır. ilk.Orta ve Lise kısımları vardır. Yıllık ücret İlk 60,·0r· 
ta 80, Lise 100 liradır. Kayıt ve fazla tafsilat için "Ankarada Türk 
Mııarif Cemiyeti Lisesi., Müdürlüğüne müracaat edilmesi. "4996,, 

Konservatuvar Direktörlüğünden: 
Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını yenileme muamelesine 

başlanmıştır. 

Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma günleri saat ikiden beşbuçu2'a 
kadar müracaat edilir. 

(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
1stanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha .. 
kilci fıkaraya mahsustur. Muayene-.. 
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

ELBiSE N iZiN 
Koltuk altlarında olan 

LEKELERİNİN 
ne ile çıkanlacağını 

düşünmektense 

El biselerinizl 
Hem lekeden ve hem de 

terin tahribatından 

SUDORONO 
PERTEV 

kullanarak kurtarınız. 

Harici Askeri Kıtaab l 
ilanları 

Diş 
macunu 

Dişlere ebedi hayat verir. diı 
Dişleri temizler, pırlatır, beyazlatır, çürümesine mani olur, 

etlerini kuvvetlendirir. 
Her gün scı.bah ve akşam mutlaka DANTOS ile dişleriniıi 

temizleyiniz. DJntos H1sa11 ismine. ve markasına dikkat. 
Fiatı: Tüp 7. 1,2, büyük 12. 1,2, dört misli 20 kuruştur. J 

._. HASAN DEPOSU ·--
~------...... --------~ 

Türk Hav~ Kurumu 

Boy o K p rv AN G osu 
6 ıncı . keşide 11- Birinciteşrin -937 dedir . 

~üyü~ 200 000 liradır. 
ıkramıye: • 

Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Liralık 1 

1 ikramiyelerle (200.000, 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 .. e. Teşrin-937 

günü akşamına kadar biletini de· 
J ğiştirmiş bulunmahdır. 
\ Bu tarihten sonra bilet üzerinde• 
~i hakkı sakıt olur. ~ 

: : 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
tevfikan pazarlıkla 10.000 metre 


