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İngiliz notası cevapsız 

En son Telgrafları ve Haberleri ver~n akşam gazetesi. 
•• il,._ 
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APON A KAFATUTUYOR'l "{ngilter~ aldırmaz:-

Aboııe ı Seneliği 12 lira, altı aylığı 
6 lira, O a lı ı 1' llradır 

kah or .. 
- . l · • - sak ne ya~bilirler ki!;, . . . . . . . . . . . ··-.• . . . . . •.• . . . . . . 

İNGİL TEREYE KARŞI 1 A~~~ü.fk L lspanjada 
. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ulu Onder;n • • • • • • • • • 

Japonya kuvvetinet~:,c:o~~;~;~~:.~. Harp son haddine 
•• • m;ıı •• •• ReisJçümhur Aıaıurı< ~ün gece gelmiş _ gibidir 

1 

· guvenır gorunuyor (Acar)motörl ileFJıtyndanhnre-
ket ederek Mi~a~aaa küç~ bir l l k • Ak J • _J k • 

cleniz gezintisi y ardır. ıfu.mo· ... ve an aşı ıgor ı uenızae ı 
"""--------"'\··~--------

JAPONY ADA 
HARBİN TAM 

BİR SENE 
SÜRECEGi 

SÖYLENİYOR 
rafından yaralanmasından ileri gel· 
miş ve İngılteı e, bomba atanların 
tecziyesini \"e bir daha böyle hadi-

tor hususi surette rorada yap. gizli deniz lıarbi detY•am e Jecek tmlmış ve lim~a., on beş 'kün V 1 Ui 

e\'V'el gelmiştir; şfh;., erece sür'atli ~llll~~~~;~~~!~~~:~~~~~d \•e ber türlil konfor hai'ldir. 
Atatürk dün geceki gezintileri es- • 'F R.. A N SA 
-sında saat 22 ye -doğr üyüka·dayı ; ~ 

da şcreflendirmlşlcr~ir. ",.. ......... ,. ,_ .. 
1 o ; .. Rcisicümhurunrnzu hümil o an O PIV'1Ptl. "' • 

Acar motörü iskele önünde demirle· SURGOS 
miş, Atatürkiın gclÇiğinf haber alnn 
bütün Ada halkı gece olmasına rağ ~ 
men rıhtıma bidkerck Ulu Önderi 
alkıslamışl:ırdır. 

riıaı 

o 
Sı'RAGU2.A 

selerin önüne gcçilmcsını ıstemişli. Habeş 1.lha'•ını Japonlar cevap vermedıkleı i gıbi, K 
-""'-··~....__. ce,·ap vermek 11iyetinde de görün - Tanımıyorlar 

Küçük 
müyorlar. Bihik~ JapOJlYad~m gelen 

haberler, bombayı atan tayyarenin Sinayn, 1 (A.A.) - Küçük 1tilfıf 
belki bir Çın Hıy) aresi olm;ısı ihti- Konferansilc beraber iki mühim 
rnalind~n. ingıllz notaı::ının cevabrr h disc kaydedilmiştir. Gizli bir mem· 

.Japon harp gemııerı son bile değeri olmadıfiınd n • cevabın · • .Japon kızları Tokyoda bi1dan alınan malumata göre Bük 4 

harpten evvel.. menfi olması takdirmde de ı iç bir orduya lan e topluyorlar r('stçki İtcılyan Sefiri, yaptığı bir kaç 

ıspanyada son vazıyet (Beyaz yerler hOkOmet kuv· 
Faris, 31 ağustos (Hususi) - İn- şey çıkrnıyacagınd n 'c c kı gunJc - !ini doğrullamıyacağını bildirmekte goı:uc:me esnasında, Kuçük İtilafın 

giltercnin Japon)aya verdiği nota- rin geçtıginden bahsctmektroir. Ja- ve Japonyanın giriştiği harbi mu- Ccneucdc Habesistanın ftalyaya H
l a Japonya hôlu cevnp vermemiştir. pon a keri mehafili Çındeki hnrbın vaIIakiyct!e bitirmek için hiç bir haıtnun t nmmnsı lehinde bir teşeb· 
Bu nota, malumdur kı, Çindcki İn· tam bir seııe süreceğini ,.e bu bir se- şe) den çekinmlycceğini, her şeyı gö- büste oulunması için sarfı gayret et· _ [lspanyol asileri, 1ıükümct Jcuv • lmması, bu sahanın asilerin eline 
gdlz Sefirinin bir Jopon tayyaresi ta- ne sonunda orhk Çının bır d ha be- . ze oldığıpı ilôve ctmekledır. mı ti Bu hususta Küçük İlilii!ın in· vetler!lc,Madr!t etrafında ve şimal- gOçmek üzere olduğunu gösteriyor. 

vetterinln elinde keten yerlerdir) 

• • ı• d • ı• b• .. tiz r ,. zi) etinde kalmıya ve Fran • de Santander önündeki dar sahada Bundan sonra mesele, Madridin sı· lngı ~z O onanın.asına gı~ 1 • O ır. e.mır verildi, harp sa • lngiltc:c !'.• ..,:~ı;.h:::ıı;,.~;::. ı·ha-rb_C_~~~Iİtl~-~~-r• .... :.:.. .. ~ ... ::::l:~:::UINll.VHOlllll~~:=~I::~~~: ... ~~~!:!~~ 
emılen Akdenızd~ meçlıul ~ır ısfıkamete yollandılar ~~~~~~~c~~~ü~·:ı~~~:~~~::ı~ 
Ccbclüttarık, 1 ( A.A.) - liardy rıktan ayı:lara~ AkıZcm;:c do~ru 1ıa· ka1ıvclen dolaşarak zabitlere ve ef- rfne, her üç memlekette de Macar 

. . l . 1 . . .1. rekct etnıı§lerdır. Bıı 1ıareketın se - k ıı· 
1 

· 
1 

h' d ·· 't 
oe Lypcrion LSlm erıııdc '1 lngı ı? b b" 1 kk . .. . rada derhal gemilere aııdct ctmcclri a a ıyet erı e ın e en musaı re • 

. . . . " .c ı ıa ında bır şey soylenmemış- .. . . jim tatbik edilmesinden ibaret olan 
harp gemılcrı bırdenbırc Ccbelutta- tır Akşam devriye 1colları otel ve soylenmıştır, M . Ik" 

1 
· · b'ld · · 
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Hava Genel Komuta 1 ~ zy~;;ar~~d:~ı~an;~:~~~;db~:~;
~ . n 1g1 ve ~:nm:C':'!~~~~~,,ı;~~~~~;;ı:·~:~~; 

müdafaa 
Bir ziyaret 
Yarın sabah 
Gelecek 
İngiliz gemileri 

komısyonu kuruldu no~~:~,~:;.~:~~ı~~:~;t~~:~~. 
_____ __:_ · daha esaslı bir surette tetkik edilc-

D üny an m En Kuvvetli Sistemin- :~:.(~:k~~1E:~~:2ı:~~~:~ .o:;~: 
den yeni 8 0 mba rd 1 m 3 n 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tayyarelerimiz . Dün Geldi 
Yeni tay yare/erimizi diin 
ATA TURK tetkik ettiler 

Bir Hava Genel Komutanlığı teş -
kil edılmesi hakkında Büyük Millet 
Meclisi yaz tatili yapmadan önce ka· 
bul edilen mühim kanunun bu -
günden itibaren tatbikine geçilmek
tedir. 

Bu sabahki kaza 
Zavallı bir çöpçü, Tepebaşında 
çöp otomobilin den düşüp öldü 

Bu sabah Beyoğlunda zavallı bir jken, ıçindeki ameleden Ali Seyıt 
çQCuğu~ feci surette ölümile netice- arabanın üstten açılıp kapanan v~ 
lcnen bır kaza olmuştur. . ~ 

Be ~ 1 Bel d" . T . l "k . 1 . oıomatık olan kapagına dokunmuş yog u e ıycsı cmız ı ış erı . . 
efradı her sabah gibi .bugiin de muh- ": ~apak. bı:deııbıre açıldığı~dan 
telif mıntaknlardn işlerine gitmek butun ~ızıı.? g.~dcn kamyonun kındeıı 
üzere yerlerine dağılmışlardır. yere dlışmuştur. 

J3u arada bir kaç kişilik bir grup ta Zavallı tnnzifnt mt'muruııun bu 
yeni çôp kamyonlarına binerek Tnk- ısukut neticesinde başı taşlara ~;:ırp· 
sim cihctıne hareket etmişlerdir. miş, kafa taşı tıırılmı~ 'e b vnı ok

Kamyon, Tepe bam civarından ve J mıştır. Aldğıı yaralar çok ıddl'' li ol
Perapalas oteli ynkınlarından geçer· duğuııdan Alı Se) it dernal olm:.ı~tur. 

Hava Genel Komutanlığı memle· 
ket müdafaası bakımından çok mü -
him ve yeni işlerle tavzif edilmekte 
olup hazerdc doğrudan dogruya Ge
nel Kurmay Başkanlığına ve sefer. 
de Ba~kumandanlığa bağlı olarak 
çalışacaktır. 

41111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111111ı11111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııı11111111111111111111111111111111 ı n 

Yarın Başlıyor 
Hava Genel Komutanlığına 30 A· 

ğustos Zafer Bayramında Korgene
ralliğe terfi eden Hüseyin Hüsnü 
Kılkış'ın tayin edilmesi kararhıştı -
rılmışbr. 

AMERİKADAN GELEN TAY-
lngillz donanması bir YARELER 
gece nümayişinde Epeyce evvel Amerikada, Ameri-

Akdcnizdeki İngiliz donanmasına kanın ve dünyanın en miihim firma
ınensup bir filo yarın snbah 9 dıı Iı- larındnn biri olan Glein Martin Mü-

anırnıza gelecektir. Filo Delhı ve essescsine ısmnrladığımız ve dünya. 
Ve Paç kruvazôrlerilc İsis, İtıglc-Fi- nın hav.ı bombardımanı sahasında en 
eld ve Alix torpidolarından mi,ir~kf orkunç sillıhları olan yeni bom • 
keptır. Bir amıralin kumaı)da~.mda rdı an ta\'yarclerimiz dün Ame
olıın filo, buyuk merasimle k3rsı1o - l .. dan bur.ıya gönderilmiştir. 
na k• ' • ' c .ır. Fı!o llmnnımızdn lwldığt • Yeni tayvarelerımiz 1000 kilodan 
rnliddpt zarfında ]nutcaddıt zihfoi- ·!cızla ir b mbn\·ı zemine atncok ,.e 
Jer 'e gezlntıl<.'r ter tıp edilml.ştiı:: ~· J Ört lı~ı ynkacak tc i ıta malik olup ,. 

Hava Geneı KomutantıQına 
tayin ı kararlaşan Kor 
g~neraı Hüsnü Kıtkış 

Amerika ordusunuh 'kullandığı en son 
sistem tayyarelerin daha tckômül 
etmiş .,ckilleridir. 

Tayyarelerin sur'ati s:ıottc 363 ki
( Devamı ikinci ıayf ada) 

"Balkan deniz harbini • 
niçin kaybettik ? • Bu 
sualin tam cevabı 

TELGRAF, Osmanlı imparatorluğu amirali o!arnk o harbi idari"! eden amir.ıl Rami1Jn hatırolarını \'e yine 
o harpte vazife alan Yunan amiralinin notlarıoı nc$retti. Fakat, biıce btı ht\disede en salahiyetli söz sa· 
hip!cri o harbe girmiş, gemilerini o başında ri'Jen dövüşmüş olanlardır. Bunlar .da BarbAros, Turgut, ~fcsudıy~. 

-Mecidiye gibi gemilerin ıüvarileri, filotifa kumandanları veya crkfını harbiye rcislerid;r. Bunların hçnıen hep· 
si ile konuşmuş bulunuyoruz. Kendimiz için tarihe bir hizmet ve!lilesi addettiğim'z ba bahis üzerinde ko

- nuştuğ'umuı ze.vatm fili müşahede n hatıraları herhalde deniz Balkan harbinin içyiizünü orta) a koymak 
hususunda çok faydalı olacaktır. Bu hadisenin iki aydınlanacak ucu en başta şudur: 

henüz bugüne kadar 
verilememiştir. SON 

Amiral Ramiz mi, 
Rauf kaptan mı ? 

1111uıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııH1111111111ıııııııııııııiııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111nıııııııııııııııııt 



2 S O N T E L G R A P' - 1 EyOll 1937 

• • • • , 1, • 1 4 ~ İtalya :. Almanya 
IJOIJO 0•11 erı .. Hitler -Musolini H 

ne görüşecekler? ava Genel Komutan- UZAK ŞARKTA 
Bçiırk ttıa, banca patladı, bir harp Londra, 1 (Hususi) - İtalya Ban· lıgv 1 ve yenı· tayyareler l ;:;oi~~a~~;i~~eu~~·ı:n~~~ .. affai> 

d • l vekili Musolininin Eylıil sonlarına olduklarına. boy le ıkrledıklerıne d~· 
şim l top ar patlıyor.. doğru Almanyaya gitmesi artık bir lir şu son gtinlerde biribiri ardır'~ 

emri vaki haline gelmiştir. Musolini - --· - telgraflar gelırken, iıç gtindur d" 

1 
n•anların tabiatleri~in- n-:: k~an eğlenmemiş olabilirsiniz .. Tanı· ile Hitlcr arasında muhtelif siyasi (Birinci sayfadan devam) i görebilecek ve lSOO kilometre uzağa So,·yct Rusya ile Çin ~rasındalu aıı· 

~,:ı;z~~ğ~~i!~::a ;:~ı~!tak~~: :~~~:::.i~;;~~:~~~:;~· F::!~a~:~~ ~~;::~~:::~l=~~~~~~~e ~~ ~~!ı~.ası:~:iist:;~t~~e k~; ~~i:de~e~~~;c:: g~~~i~~~rü 0~~~~ ı ~:~;;:t:,:ı;·~ıı~! t:;;~fl~~e~ 
1er de değişti. Mesela şeref, izzeti laka bir eğlenen nr ya .. Kimler, bi- t - ·· "l kf B d b.l kilometreye kadar çıkmakta Ye boş dır. . . . .. . de Avrupadan gelen haberler en zı-
nefs, ahlak .. bunlar ~imdi başka ma- liyor musunuz? İstanbula gelen meç· ~~~:a Ş~~!:'e~reı~~m~ ~~~n:ca~: olarak 6 dakikada 5 bin metre irtifaa .::.nı tan·~relerın:'.ız dun bızzat 1 yade Çin - Japon harbinin artık şıı 

t.... yükselmektedir. Buyuk Şefunız Ataturk tarafından daıçı·n _ Ru• anla ması •. eklı"ndekı· ~ı • nalara geliyor. Asabiyet uyandıran hul seyyahlar.. - B l k • ' 
1 H b ilh , 1 11 oş o ara ağırlık 6 tondur. 3,5 ton tetkik edilmiştir. _ ,.ası· san.--ı etrafında.dır. hadiseler de deği~ti .. öyle her ~eyi * · · - a eşistan · akının "' i et • 1 h 1 1 J u= 

1 ,.._ ı ı· t f ~- ta norma amu e a makta olup pilot- HA VA MÜDAFAA KOMİSYONU Japon hük" u'met1• ~·arın parla"mcn • çabuk çabuk kendimize mal etmiyo- M idi k"" IU er -...:m ye ı ara ınuan nınması, 1 •c ye oy • 2 •- d t k' d'l k ·· a üç arkadaşı Ye bin kiloluk bomba A"rıca yüksek sala'hı·,·etli bir Ha- to,•a mu··racaatle fe,•kala"de tahsı·sat ruz. Mesela 1914 te Saray - Bosnada I - ı.:;panya a a ıp e ı ece muş· d b , J J 

patlayan bir tabanca, umumi harbin erin •iki yeti.. terek siyaset, 8 u meyandadır. va Müdafaa Komisyonu teşkil edil- istiyecektir. Paraya olan ihtiyaç pek 

}Yenf teşekkül' 

.. 

çıkması için kafi bir sebep olmuştu. Mecidıyeköylülerin bir gazeteye 3 - Yeni Lokarno paktı hal<kınd:ı Yeni tayyarelerimiz tam hamule miştir. Komisyon, müdafaaya taal • şiddetlidir. Çünkü Japonya bugıin 
, Dört yıl insanlar kan döktü .. fakat yolladıkları şikayet mektubunu o. ittihaz edilecek battı hareket, ile 3 bin kilometre dahilinde vazife lıik Eden her hususu yapacaktır. harp halindedir. İlan edilmeınekle 
şimdi öyle değil .. ne tabancalar, ne kuduk.. Şikayet üç noktada toplanı. 4 - Akdeniz hakkındaki yeni İn· 

1 
beraber Japonya ile Çin arasında ıı af. 

toplar patlıyor da, yine umumi harp yor: 1 - Tramvaylar seyrek işli • giliz ·Alman anlaşması, spanyada harp sona talardanberi harp devam edip gidi · . 
çıkmıyor. Çünkü artık herkes kös yor, 2 - Yollar bozuk, 3 - Sokaklaı: 5 - Almanya ile Vatikan arasın • yor. 
dinlemiş birer tecrübeli kurt oldu. lambasız ve karanlık... daki ihtilaflar. ilkbaharda yapılan Japon intıh•: 
G€miler batıyor, insanlar ölüyor, is- Bir yanlışlık olmasın sakın .. Bura· -·- • ı'b"d" batı askerlerin gayreti ve ümidi hıla· 
tilı'.ılar oluyor, yine vız geliyor. Fa - Si Mecidi~·eköyü değil, bütün İstan· R d h" 1 . er m iŞ g 1 1 r fına olarak sol cenah fırkalarının ]<" 
kat umumi harp çıkmaması demek, buldur. a yo Sa lp en hine çıkmıştır. Fakat şimdiye kadat 
harp olmuvor, demek de<iildir. Yı'ne * (B d ~-,-B -- ı hükümde ve memlekete biıkim oıan 

- o irinci 8ahife en devam} ı arquera imanını i gal etmişlerdir. 
her yıl, dünyanın bir köşesindf! kan Havalar neden suğudu? Şehrimizde lObini geçti kışhrılmasma kalacaktır. Madridi de TAHTELBAHİR HARBİ askeri. siyasi fırkalar bu netice kaf' 
go,·de)i götürüyor. fakat, kimse bu bugu··n kontrole 1 1 t L dr (H · Ak~- şısında irkilmemişler, ne olursa o!· 1 Klasik takvimlere göre eylül ~on- a ır arsa artık spaııyada lıarbin sona on a, l ususı) - ·u.-nizde 
işe karışmıyor. Yani bizim eski ta- b 1 k ermiş olduğuna hükmetmek icabede- gizli harp devam etmektedir ve an· sun Japonyanın 6Uahlanma proı;ra . 
birle, şimdi her koyun kendi b1ca- baharın birinci ayıdır. Hakikaten, da- aş anaca k . On k f 1 1 k. b li h İ mına devam edilmesinde ısrardan 

ha e'·l'·l gı'rmed"n bı'r kae gu"n ev • y . d k d 1 ce ·tır. dan sonra i i tara arımıı· aşı ıyor ı, u giz · arp spanya • • nd•n as 1 o K' d k' , u • em ra yo anunile ra vosu o an· hjç de geri k·ı-·-.. larclır " ı ıy r. ım.'e en ımsev~ J daki boğtışma ancak dağınık ı:e çete dak.i harp devam etıikee sürüp gı'de· ~·~ • 
ha,,r yok .. bir millet, di•er bır· m·u. ve! soğuklar başladı. Havaların bun- !arın hükı1mete haber vermeleri hak. k 

1 
d b'I· ) • Askeri • siyasi fu-kaların bu ..r-J>' 

' " d k uvı:et erine inhisar e e ı ır. cektır. Dün yine bir hadise olmuş ve ;etin üstüne yükleniyor. Canını eıka- an sonra, sıca yapıp yapmıyaca • kında tayin edilen mühlet dün ak • yeti karşısında Japonyada olıa o~ 
' ~ını bilmı·,·oruz Fakat 0··0 u··mu··zde şam bı'tmı"ştı·r. Bilbao, ı (A.A.) - Aragon cep • Cebelüttarıktan Portsaide gitmekte 0 rıyor _ kimse sesini çıkarmıyor .• bil· ı; ' · • fırkalar fevkinde nüfuz ve itibarı • 

tün dün ·& •eyirci.. hayli sıcak günler olması lazımdır. Dün akşama kadar şehrimizdeki hesi: İhtilalciler Belehiet mıntaka • olan bir Sovyet gemisi meçhul bir lan bir başvekil kabine teşkil ;>debı· 
* Havadan, sudan bahSt"den bir arka· bütün posta merkezlerine müracaat sındaki düşman mevzilerine taarruı; tahtelbahir tarafından batırılmış • lirdi. Nitekim bugün de vaziyet c,ylt· 

1 daşımız bize şöyle diyordu: • eden radyo sahiplerinin adedi on bi· etmi.•ler ve bütün hedeflerine vasıl tır. Cezayirli balıkçılar 26 kjşiden di 
inen fıçı hlklvesl r. ' 

1 
- Bazı esnafa buz dolabı aldır • ni geçmi~tir. Bunların pek çoğunu olmuşlardu-. 1 mürekkep olan gemi mürettebatile Fakat sol cenah partilerinin nokta! 

Alaturka musiki münakaşası, ga· mak mecburiyeti hasıl olmuştu. Al- evvelce ruhsatname almadan evle • Santander cephesi: Harekat mu • gemide bulunan 3 kadını kurtannış- nazarı değişmemiştir kL. Onlar ala· 
zetelerde aldı yürüdü. Musikinin lah fakir fukaranın yüzüne güldü. rinde gizli radyo kullananlar teşkil vaffakiyetle de\1am etmektedir. İhti· !ar ır. Batan geminin Odesa limanın- bildiğine silahlanarak memleket.ın 
mezbahada oldu u yazılmıştı. Şim- !Yaz şiddetini kaybetti. Sonra, plaj • etmektedir. lalciler dün hiç bir mukavemete ma• lda mukayyet bulunduğu anlaşılmış- fakir düştüğünü il ~i slinnektı: 
di de iğneli fıçıda olduğu söyleniyor. !arda hırsızlık vak'aları artmıştır. En çok radyo bulunan mıntaka ruz kalmadan San Viecente de la ıtır. Rusya ile, Çin \•e daha sonra iı:ı • 
Yani, artık alaturka musiki can ı;c- Allah İstanbullulara da acıdl. Bu Pangaltı Ye Beyoğlu olarak tesbit e- giltere ye Amerika ile anlaştıktall 
kişiyor. Birçok üstadlar, nasıl bir hır•ızlıklara da nihayet verdi. Da • dilmiştir. T h f U · I .T • • sonra harici hiç bir tehhkenin Japoıı· 
muzik inkılabı yapılabileceğine dair ha sonra, ga:ı:inocular, plfıjcılar, İs · Adalar posta merkezine kaydedi- ayyare a taSJ naricige V ektll yayı tehdit etmediği kanaatini be!" 
sütun sütun yazılar yazıyorlar. Peki tanbul halkının ceplerini iyice bo • len radyoların adedi de yaz münase- ıemektedirler. 
amma, madem ki, musiki şimdi iğ· şalttı!ar. Artık bahçeli gazinoya, pla- betile ikinci derecede rok gelmekte. Bugu··n go-steri• Ö ---

) İ • y nUmUzdekl Cumava ne i fıçıdadır, o halde, ne teıaş elli· ja gidecek takat kalmadı.. ~te ontın dir. Bugünden itibaren aliıkadar me- ı 
Lakin bugünkü Yaziyet yenı par· 

lamentodaki sol cenah partılerırıe 
karşı bir emri \•aki demektir. Japon· 
ya bugün harp halindedir. Parla • 
mento istenen tahsisatı ister 

yorsunuz? Elbette bir gün, karlı bir için de serinlik başladı. . murlar §ehir içinde bir kontrol ya- uçuşları yapıhyor Cenevreye gidiyor 
şekild meydana çıkacaktır. * parak ruhsatsız radyo olup olmadı· Tayyare haftası münasebetile şeb- Haricıye Vekili Rü~tü Aras, cuma * lmll anartlsl ğını tetkik edeceklerdir. rimiz üzerinde gösteriş ve uçuşlar günü §ehrimizden Cene\Teye hare-

Kadın bacakları içinde mektepler İzinsiz çalıştığı görülen radyoların yapmak üzere 6 tayyareden mürek - ket ed€c~ktir. Hariciye Vekilimizin 
ve ipek çoraplar sahipleri müddeiumumiliğe teslime- kep bir Türkkuşu filosu bu sabah bu defa İtalya yolile Cenevreye git· 

Bir gazetede okuduk. Muharrir ar· dileceklcrdir. şehrimize gelmiştir. mesi \•e Venedikte bir gün kalarak 

mez verecektir. Çin üzerine bır harP 
açarak muzaffer olmayı düşün 'l J·.· 
ponlar ilan edjJrneden açılan u mto· 
barebeyi derhal, şu iki üç ay çiııde 
bitirerek i in içinden ·ı ·rılmak eme· 
!indedirler. Fakat Çin ordusu gerel< 
talim ve terbiye ve gerek techizat r· · 
ıhetinden 932 deki gibi değ:ldi ~ 
senedenbcri geçen zaman Ç il 

Kadın ı:oraplarının çürük oluşun
clan Ş!kayet ediliyor. Artık yeni bazı 
tedbırler alınmış. Hangi çoraoların 
hakiki ipek. hangilerinin sahte ipek 
olduğu belli olacakmış_ Yani çorap
ların üz.erine bir etiket konacakmış .. 

A .i. demek bayanlarımız çorap alır· 
ken aldanmıyacaklar .. Biz de, kadın 
b~caklanna baktığımız vakit, sah:ci 
i~k mi, ·oksa •alancı ipe mi giy
dıkkri~i anlıyacağız .. İyi, fakat. hiç 
çorap giymiyen kadınların bacakla
rına baktıfımız \'llldt bunu hangi ipek 
~qidine ithal edecı>ğiz? 

kadaş dikkat etmi} .. Gazetelere ilan - - Sabahleyin Ankaradan hareket e- bazı İtalyan ricalile mühim temas-
'veren husmi mektepler .Leyli, Ne· Akalllyet ye ecnebi den tayyarecilerimiz, Eskişehire de !arda bulunması ihtirnaU vardu-. 
harh kelimelerinin yeni türkçe mu· mekteplerde uğramışlar ve orada bir müddet kal- Hariciye Vekilimizin bu defa Mil-
kabillerini ayrı ayn yazıyorlarmış. ders programları dıktan sonra saat on bw;-ı{.ı doğru Jetler Cemiyeti toplantısında mü • 
Arkadaş diyor ki: Bu kadar imla ay- Maarif Müdürlüğü akalliyet ve ec- Yeşilkijye muvasalat etmişlerdir. İç· •him bir nutuk da söyliyeceği haber 

! kırılığı olur mu? Bu mekteplere gi· nebi mekteplerinin ders ve terbiye u - !erinde iki de bayan uçman bulunan verilm kt•dir. 

* 
Eğlenceler 

nihayet bu !urken .. 
Festival de bıtti.. Artık darısı ge

lecek seneye .. Bu geçen bir ay için· 
de festivalde kimierin en ziyade eğ
le diklerini hiç merak ettiniz mi? 
Şöyle. ba mızı iki avuçlarınızın ara· 
sına alıp bir düşünün ... Festivalde 
kimler en çok eğlendi, dıye .. Siz şah-

den çocuklar da demek ;.yrı ayrı şey• sul ve programlarının ayni derece • gene; tayyarecilerimiz Yeşilköy tay
ler öğrenecekler ..• Bu bir imla anar- deki resmi mektepler programile bir- yare meydanında merasimle kar~ı-
şisldir. leştirilmesine karar vermiştir. Bu !anmışlardır. 

Hakikaten dikkat ettik. Bu üç mek- hususta tetkikat yapılmaktadır. Türk Tayyare Cemiyeti İstanbul 
tep •leyli. kelimesini şöyle ayrı şe- • - - Şubesi Reisi Bay İsmail Hakkı, tay· 
kilerde tercüme ediyorlar: 1 - Yatı, Kadın çorapları yarccikrimize bir buket nrmiş ,.e 
2 - Yatılı, 3 - Gcct'l. Altı ay sonra piyasada bir yokla- Kurum namına kendilerini selamla· 

Nehari kelimesinin de bu üç ayrı ma yapılacak, çürük görülen kadın mışlır. 
mektebe göre mukabilleri öyledir: çoraplarını yapmış olan müessese sa- Türkku~u uçmanlan bugün şehri· 
l - Gündüz, 2 - Yatısız, 3 - Gün- bipleri cezalandırılacaktır. mi?. üz rinde propaganda uçu~ların.ı 

&el. ~~~~~~~~~~~~~~~.devam edecekler ve halkımızı hava-
Bu işde biz hayret edilecek b1r şey ' KOÇUK HABERLER 1 cılığa t vik eden b<-yannam kr ,.e 

gi;rmed,k. Belki, üç hususi mektebin kağıtlar atacaklardır. 
muhter m müdürleri, istikbalde ku· --·,----
rulacak bir al· demiye, kcndil~rini * Gunlük tilo vak'aları geçense- Hainlerin muhakemesi 

ne normal rıylardaki vukuattan da-namzet t lakki ederek daha şimdi· TunC' lhde takip müfrezelerimiz 
ha az olmıya başlamıştır. 

den, yeni kelimeler bulmıya alışı • tarafından evvelce yakalanmış olan 
* İstanbuldaki Ortamekteplerle yorlar. Malı'.ım a, herkesin ı;önlünde muhalefet ve aşiret rüesasının mu-

bir aslan yatar. lis<'lerin kadroları bu hafta tebliğ e- hakemelerine bugünulerde Elizizde 
dilecektır. "ltl•n•DrlllllQlll•l•lllHIHll fl l O .... ,..._ .. __ . ,...._ ......... ,... ....... uııtt111 ıuNNUftHHllN•UJllUllllJlftHl•l•OUN-...Htt•uııııı başlanacaktır. 

y n. .. . . !R h d d d b ... * Bu yıl ortamckteplerde tek kitap Tunceli hadiselerinin iç yüzünü 
e 1 Çaga gırmu; umen U U \111 a l usuliı tatbik edilecektir. Kitapların aydınlatacak olan bu muhakemelere 

olanlar son yokla· Bulgar tayyaresi indirildi ekseri i hazırıanmıştır . hususi bir ehemmiyet verilmekte • .. * Cihangirde Defterdar yokuşile d maya Ç8QlrlllyOrfar Bükreşten bildirild vıne gi..re Bal· ir. 
" Firuzağa yollarının hemen tamir e· 

Cık hudut muha!aza memurları Ro Dig"cr taraftan Seyit Rızanın rok Beşiktas A'kerl:k Şubesinden: · · dilme i kararlaştırılmıştır. ' 
B k 1 k - manya kara sularında bir ecnebi ta·· müşkül mevkie girdiği, halat takip 

u sene as eri çagına girmiş olan * Yeşilkôyden Floryaya giden as-
333 doğumlu delikanlılarla sıhhi ve yarenin uçmakta oldugunu görmü~- falt yolun açılma merasimi 29 teşri- müferezelerimizden kurtulmak için 
tahı;il dolayısile geriye bırakılarak ller ve silahla tayyare\; yere inmiye n;evvelde yapılacaktır, has·nı olan bazı aşiret reislerine de
bu doğumlularla muamele görecek mecbur etmi1lcrdir. Belçika malı o- * Kara nakil Yasıtalarının fenni halet eylemiye mecbur kaldığı anla
olan diğer doğumlu eratın Beşiktaş lup Bulgaristana ait olduğu anlaşılan muayeneleri için yeni 10 günlük bir şılmaktadır . 

d kk-ı d k bu tayyarede bir foto"raf makinesile -----askerlik şubesin e ter:e · u e ece mühlet verilmiştir. Muayene esna • 
<'>lan Askerlik Meclisinde 2 Eylül 937 askeri hudut haritaları ve üzeri işa- sında burada bulunmıyanlar, bu müd- Gazi köprÜSÜ 

1 1 h 1 retli bir ~ok mühim resiml~r bulun- G · k.. .. .. ·· lm b gününde son yok ama arına aş a • - det zarfında muayeneye gelebilecek- azı oprusunun yapı asına aş-
m>rak birinciteşrin 937 nihayetinde muştur. !erdir. !andıktan sonra bazı ihtilaflar zuhur 

bitirilec<'ktir. Tayin edilmiş olan bu Eskitehlrden tayyare * Eski Unkapanı köprüsünün E- etmiş, inşaat epeyce geri kalmıştı. 
müddet içinde ve yalnız çift giinler· yüple Sütlüce arasına kurulmasın • Belediye bir kere muayyen müddete 
de nüfus hüviyet cüzdanlarile Ye ile gelenler dan vazgeçilmiş ve köprü hurda de- altı ay ilaveyi kabul etmiş, fa kat on· 
mektepte tahsilde bulunanların han· 30 Ağustos Zafer Bayramı günü mir halinde satılığa çıkarılmı tı r. dan sonra yapılan teklifleri reddecle-
gi sınıfta olduğu ve terfii sınıf edip E~kişclıüde büyük merasimle tay. * Belediye bu yıl 200 bin liralık rek köprünün tesbit ed ilen miıddet 
etmediği w üstüste iki sene sınıfta yarccilik diploma ı almış olan ilk ka- kanalizaı;yon ve 150 bin liralık yol zarfında teslimini istemiştir. İnşaat 
kalıp kalmadığı hakkında mektep • dın tayyarecimiz Sabiha GBkçen dün yaptıracaktır. Her ikisi bu eyın on işlerini tacil etmek maksadile inşa
kriı1den alacakları tasdikli ve ro . akiam saat 18,30 da tayyare ile Es- b .ınde eksiltmeye konulaca1<tır. atı deruhte eden Alman Konsorsiyo
toğraflı vcsikalarile Askerlik Mecli- ki <>hirden Yesilköye inmiştir. * Yedinci Milli Türk Tıb Kon • munun umum müdürü Ranhard ge
sine müracaat etmeleri, bu müddet Bi'yük $ef 4tatürk bu sırada Ye- gresi l938 yılı birinci tesrin ayına te· çcnlerde §ehrimize geım· ti. Ran • 
içinde gelmiyccek olanlar hakkında şilköyü Şf'reflenrurmişler ve Hava hir edilmistir. • hard bu hususta icabeden hazı~lık • 
kanunun tayin ettiği cezanın fatbik Meydanında Gökçen tayyareden in • * İranı;.. İstanbul general kon • !arı yapmış olduğundan bu ak~amki 
Eedileceği ilan olunur. di~i sırada orada bulunmuslardır. solosu Bükre~te vefat etmiştir. ekspresle Berline dönecektir. 

Son yoklamaya davet E.ki hlrdeki merasimde. bulunan * Lfae \•e ortamekteplerde ik 
Enıiııöııü Yabancı Askerlik Şube· Ba ·an !.lakbule ile Orgeneral Fah- mal imtihanlarına başlanılmqtır. 

sinden: rettin Altay da dün §ehrimize dön- * İklısat Vekili Ankaraya dön • 
1 - 333 doğumluların ve bunlar· müşlcrdir. müştür. 

la m;ıameleye tabi diğer doğumlu • Manevralarımızı kd' * Kuk seki:ı: saattenberi Filistin-
Jarın yoklamaları 1-9-937 den itibaren ta ır de yeni kargaşalıklar başlamıştır. 
~ube merkezinde yapılacaktır. İzmir İran Konsolosu İran askeri * Macaristanda salgın şekilde ti-

2 - Eminönü, Fatih ve Eyüp ka- heyeti şerefine İzmir Sergisinde bir fo başlamıştır. 

-···-
Maaşlar veriliyor 

Umumi maaş bugün verilmektedir. 
Emliık ve Eytam Bankası miileka-

it ve dulların üç aylık maaşlarını bu
günden itibaren iskonto etmiye baş
lamıştır. !.faa~Jarını tahsil şubrle -
rinden alanlara tevziat bu avın altı-

zala"ı mıntakalarında oturan yaban- ziyafet vermiştir. Ziyafette İran he- * Belçika faşistleri. Belçika milli sı;ıda b:ışlıyacaktır. 
cıların nüfus cüzdanları ve mck • yeti reisi manevralarımızı şayanı tak-jbankasınd ki bazı muamelelerden 
tep vesikalarile Sultanahmet Dikili· dir bulduğunu ve Türkıyenin her ta- !dolayı hükumeti itham etmekte ol- * Hitkr, Nazi Kongresi mcinase
taş karşısındaki Eminönü yabancı rafında b ir cok ilerleme PSerleri gör- duğundan. parlômentonun içtimaa betıle rnuhtelif meseleler h.ıkkında 
şube<ine müracaatı eri ilan olunur. düğünü söylemiştir. 1 dawti kararlaştmlmı<tır. -· - on nutuk Föyliycc<'i<lir. 

Dürzilerin isteği 
EmirUlatra, gelmezse 
lstikl61 ifAn edecekler 
Şamdan gelen haberlere göre. Dür-

züler, Cebelidüruz muhafızlığına E
mirüretraşın tayin edilmesinde ısrar 
etmek cdirler. Dürziler bu arzuları 
is'af cdılmediği takdirde 1922 kanu • 
nu esa..i.>ile Cebeli Düruzun S i • 
yeden 4)Tılarak "tik!alini ilan ede • 
erklerdir. 
Şam ,.e Lübnandan Cebelidüruza 

nasihat heyetleri gönderilıni55e de 
bunl rdan hiç biri müsbet bir iş gÖ· 
rememiş ve Dürzüleri Şam hüklıme
tinin emirlerine itaat etmet hususun
da ikna e ·!ivememislerdir. Nasihatci 
heyetler eli .boş ola;ak dönmektedi;. 
ler. 

Tarih kongresi 
Bu ay Dolmabalıçe sarayında top

lanacak olan Tarih Kongresine üç de 
İtalyan profesörü i~tirak edecektir. 
Bunlardan biri Roma Ünh·ersitesi 

1 

profesörlerinden Ettore Rossi'rlir. 
Bu profesör, kongrede Türk tari· 

hinin menşeleri hakkında bi,· t(·b-

l li~de bulun~caktır. lkincisi İtalyan arkeoloğ profesör
lerinden Jakobi'dir. Bu da Etrüsk • 
!erle Türkler arasındaki münao;cbat
tan bahsedecektir. 

Üçüncüsü de enstitü müdUrleı-in • 
den Bartoliridir. 

Orta tedrisat 
listesi 

terfi 

Orta tedrisat terfi listesi l\Iaarif 

ı lehine inkişaf etmiştir. B 
karı kabil değildir. Çin l rıe 

bir çok Alman kumandanıarı - ışt·· 
Bunların öğrettiklerinder is: Jd 
zamanı gelmi~tir artık. 

Bir de hiç unutmıya'ım ki. ,5; ı• 

itibarile yaziyet Çinli!< r'n ~~k le • 
hindedir. Milyonlar ve milyoniar. · 
faamafih bunu sö ·!erken zaptü r·p· 

tı, talim ve terbiyesi ve harpte mc • 
lekesi olmıyan bir kala balığın kal· 
şısındaki munt:lzam kunıet erle 
ölçü~ebileceğini iddia ed,yoruz s.ır · 

mavınız. Öyle değil .. Sayı itibô.r1't 
,.aziyet Çinlilerin lehine olduğu g 1 

son senelerin inkişaf ve terakki de 
onların hesabına müsaittir: dtmc~ 
istiyoruz. 

111ilyonları ihtiva eden Çin ülke • 
sinde harbetmck istiyen. hem de az 
zamanda bu işi lehlerine b:tırmeyi 
düşünen Japonlar daha ilk ağızda 
başlıca üç cephe acarak mılc:.df'k) " 
giri~miye mecbur olmuşlardır. nu. 
cephelerin çoğalmıyacağı ne maltiın· 

Avrupalıların yaptığı hesaba göre 
Japonların Şimali Çindeki kuvyet • 
]eri 150.000. Şangha) da da 50.000 J<i· 
~idir. Demek ki, Çindeki J apon ku,·· 
\·etleri anha minha ~00.000 d'r. Bil 
binlerce Japon askerinin ne mühirl1 
bir kuvvet olduğunu teslim • tme • 
mek dı:! kabil değildir. 

Bütün J apon ·ayı seferber ballı:6 

1 
koymadan bu iki yüz bin kişinin ÇiP 
!ilerle uğraşabileceğlne ı;elince; b ıl 
•ayrı bir hesap me•elesidir. B Llhas.! 1 

artık Çin müessir surette barlçteıt 
yardım görecek olursa ..• 

Çin. Rus ani ması lJzak Şark ~a· 

ziyetinde pek ciddi bir funiJ olacak· 
tır. 

IVt:kiıletınin tasdikinden çıkmıştır. , Ahmed Rauf 
Şc·hrimiz mekteplerinde bulunan mu- ll• IH LIMUUUf'tHllllHH H Ull"IHl•T1NUMIUHUHtlUMWUUlfl--: 

aııimıerden terfi edenıer şunlardır: Çin-Amerika meselesı 
Erenköy Kız Lisesinden Fu.at, Ga- halledildi 

latasaraydan Bektaş ve Tabsın. Ka-
bataştan Taliıt, Kız Muallimden Bah- Vaşington, 1 (A.A.) - Haricı:;~ 
ri, Kız Lisesinden Osman Nuri, l\Iüm- Nazırı Hull, matbuata beyanat a bı> 
taz, Sül<'yman. O.tadan Cemil, İs • hınarak Prcsident Hoover vapur 
tanbul Muallim Mektebinden Lütfi meselesinde Çin hükümetinin det • 

• 'ö 
Eyüp, Oı-tadan Cevat, Erenköy lise- 1 h~l ta~'.:"~at v.erm~k. isteır.csl~: . 
sindPn Bedriye. Nerime, Kabataş • gosterdıgı ıstıcalın hukumetçe taı ., 
tan Nizam ettin, Nişan taş Kız Orta dir edilmiş olduğunu bildirmektecl:: · 
mektcbınden l\lehmet Ali, ü.küdar NANKİNDEN 700 BİN KİŞİ 
Bı ine, Ortamekkbınden Asım. 1 - TAŞINDI 
tar.bul Erk<'k Lisesinden İbrahim, Nankin, 1 (A.A.) - NankındCJ'.I 
Davutp~adan Şakı". Kasımpaşadan şimdiye kadar 700 bin kişi tahliye f• 

Kc mal, Pi'rtl\·niyalden Talia, Erkek dilmiştir. Tahliye işine faaliyetle de· 
,,;sesinden Enver. 1 ·am edileceği söylenmektedir. ' 
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İsted~ği~ .. gibi · - 1 İHRACAT 
yıllık bir proje 

BALO 

a • Eğlecesi pek kıt olan 1stanbuldcı, 
galoıarJ insanı. eğlenmeJ...'ien, bıktıra.
cak kadar fena hazırlanır, fena ter.
tip edilir. 

ilk tahsil çağı~d;;-iki m ilyon 
çocuk var, fakat muallim yok .. 

Her hangi bir cemiyetin idare he
yeti, tertip etmek niyetinde olduğu 
balonun mükemmel olması için e • 

Zinden geleni yapar. Yani bir balo 
heyeti kurar, ilanlar yapar, biletler 
bastırır, cazband tutar, yer tedarik 

1934 yılma nazaran ihra· 
cafımız yüzde yüz arttı 
Beş aylık ihracat yekunu 88 

milyon lirayı buluyor 

[
Halk F ilozofu-

1 d iyor kf: 
---------------------------Şaş 11 a c ak bir 
Mü il m s le .. 
Maçkada oturan insanların, tram, 

vaylardan ,Şikayeti çok eskidir. Ne4 
dense, şehrin bu semtine çok az 
tramvay işletilir. Bunda ne gibi bir 

maksat vardır. Anlaşılmaz. Bu mev
zu, muhtelif gazetelerde kaç defa ya
zılmış, çizilmiştir. Fakat, İstanbul 
tramvay şirketi, halkın bütün şildi-

aarif Vekaleti memleketimizde yılda fatenilen neticeye varabilmesi- eder, tarih tesbit eder ve bir sürü 
ilk tahsıl ç ında bulunan bütün nin sebebi muallim buhranıdır. Çün- davetiye dağttır. Bütün bu yapılan 

. ocuklann behemehal okutulması kü memleketimizde halen ilk tahsil işlerde büyük bir Jıtisnüniyet vardır 
ıç1n · h. f k 1 ' mu m ır proJe hazırlamakta· çağında olan çocuklann hakiki sayı- a -at ıiç birisinde ~ihtısas. denilen 

y eni yılın s~n b~ a.y~k ticaret istati,1)tiklerine gorc, bu müddet zar • 
fında dış tıcaretımızın yeklınu 88 milyon 165 bin liraya yükselmiştir. 
Geçen yılın ayni ayları zarfında ithalat ve ihracat yekiınu 71 milyon 

7~9 bi~ lirn olduğuna göre arada 16 milyon 426 bin lira gibi büyük bir 
yukselış vardır. Bu da harici ticarc tımizin bir yıl içindeki büyük inki-
şafını göstermektedir. • 

yet ve dileklerine kulakıarını tıka -
mış, kös dinlemiş olduğu için hiç o
ralı olmaz. 

Mesela, evvelki ak~am, Taksimde, 
saat tam 19 da yirmi dakika Maçka 
tramvayı bekledik. Tabii, yirmi da, 
kika Mnçkaya nraba işlemediğinden 

dır. Bu P j , g l<>c k t dris yılı ba- sı ı i milyondur. Halbuki bugün, şeye raslanmaz. idare heyeti azası, 
ında tatbik ı e k I.onul, c k ye bunlardan ancak 710 bini okuyabil- ı balo komitesine meşhur ııe tanın - . Bu rakamlann 1934 ~,lı ı!e muka)€Ses d n de bu yılın beş aylık 

ıhracatımızın, .19~4 senesine n1zaran yuzde J uz arttığı anlaşılmaktadır. ~~ . ra m mleketin en hücra mektedir. Çunkü memlcketımizde mış kimseler seçerler. Fakat bu, sa
h' ınd otur n ilk tahsil ça: ndcı~ı ılk mektep mualliminin sayısı (13) dece onların isimlerinden istifade l\fernleketımrzden son beş ay içinde en f zI ihr cat sırasile Alman-

bu hatta gidecek yolcular birikti. Sa· 
at 19 u yirmi geçe g len Maçka ara-

l 
ır k ylu cocuwu bi1c ılk tahsilini bındir. Halbuki 2 milyon çocuğu o· etmek. ~'Uraya buraya bilet satı.~ında ya, Avusturya, Belçıka, Çekoslovakya, Fr , İngılt re , e İsviçre, ital-

yaya yapılmıştır. Yapını ola ktır. kutm k irin en az 30 bin ilk mektep onların nüfuzunu kullanmak içindir. 
k'~roJ n'n !ha a tatbik mev- m~all mıne ıhtiy::ıç vardır. Hazırla.· B~ ki~selerin esasen uğraşmıya ca-

1 
En az ihracat yapılan memleketler de S ri e H 

tandır. En fazla ihraç edilen madde c!e b ~, ç , 
bası, e en üklım tıklım dolu ol -
duğund n, ) ine bir çok yolcular, bi-

____ k_o..;.n;,;;u:;l :=.:::,.._:ve;_:a::,:n~c;!a;::k~on~u~n~c:,:u~;,:n:a~n..,!p!;'.,;r~o:,:je:;_:;b:,::u:.:;n~~u:_::te:..:m=in cdt'cektir. kıt lerı yoktur ve uğraşmak isteseler 
bıle, ileri sürecekleri fikirlerin ka • ıuu ıunuın nem<'Ciiler, or da kaldılar. Bu hal, • 

hır r alett r. Bunca z mandır şika· Yeni Ziraat 
an unu 

Başladı 
T rf:ı r va t aylnler 

bild lr lld l 
Zaraa Vekaletinin yeni teşkilat 

k~nunu ile kabul edilen yeni şekli
~ln bugünden itibaren tatbikine baş· 
anılacaktır. Bu münasebetle mem· 

lekcti · · ınızın muhtelif yerlerinde mev-
cut zirai müesseselerle ziraat mü • 
dürI"kl u erıne nit yeni kadrolar ha • 
Zlrlanın 
11

• ış ve memtırlar arasında ge-
k~~ ıniktarda değişiklik, terfi ve na-
ı. er yapılmıştır. 

• lstanbul Zıraat M"'d- l''ğ" 't ka~ u ur u une aı 
uronun b .. tcd· ugun tebliği beklenmek-
ır. 

1 Münasi 
A pazarı 
Aranıyor 

Paza r yeri s ur lar1n 
dıtında olaca k 

Şehircilik mütchnssısı Prost, Fa
tihteki .t\ tpazarınm kaldırılmasını, 

burada bir park yapılmasını ileri 
sürmüş, Belediye de, bu işin, şehrin 
müstakbel pliınının tatbikine geçil
meden önce yapılmasını kabul et -
mişti. Belediye İmar Müdürlüğü, 
şimdi Atp::ızarı için münasip bir yer 
aramaktadır. Atpaz::ırı olabilecek bir 
mahal bulunur bulunmaz pazar, şim

diki yerinden kaldırılacaktır. Paza
rın yine İstanbul cihetinde ve surlar 
haricinde olmnsı esas itib::ırile mu
\'afık görülmüştür. 

bul cdılmıyccegıni bilirler ve nite
kim bir çok tecrı.ibeler bunu ispat et
mı~tir. 

Balo yapmaktan maksat, Mzde, 
1ıer şeyden cı•vel ı·andat temini ol
duğu için, baloyu yapanlar çok bilet 
satmak ihtiyacını duyorlar ve zan _ 
nederler ki, bu, baloya fazla varidat 
getirir. 

işte, hemen bütün balo mütelıas
sı.'llarımızın ( ! ! ) yanıldıkları büyük 
nokta. 

Bir balo için çok bilet satmak de
mek, o balonun muhakkak surette 

az varidat getirmesi ve muvaffak o
lamaması denıektir. Çünkü her §ey4 

d~n evvel, balo, dühuliye ile girilip 
bır sandalya kapılan, itişile kakıla 
danseder gibi yapılan yer değildir. 
Balo masaları, verildiği yere göre 
tahdit edilmiş, içinde sıkılmadan, 
patlamadan, yorulmadan eğlenilen 

Suriye ye 
Bağlanacak 
Telefon 
Te rlnlevvel onunda 

tesisat bitecek 
Memleketimizin muhtelif şehirle

rini telefonla biribirine b3ğlamak 
\'e hariç memleketlerle telefon mu-

habere imkanlarını çoğaltmak üzere 
Posta ve Telgraf Umum Müdürlü
ğünce hazırlanan program mucibin
ce çalışmalar çok ilerlemiştir. 

Programın bırmci kısmını teşkil 

eden İstanbul - Adana hath bitmek 
üzeredır. 

""'~~~~><:::><:::=-<::::..::::::::~.<::>.<:::>-<:::><:::>-<:::>-c::::><:::>':;:::;..<~:::><:~::><:::><:>~ yer demektir. Dikkat ediyor m usu-
• • nuz, bilmem, bizde hemen bütij,.,, bcı-

Aldığımız mallımata göre bu hat
tın ilk tecrübesi 15 birinciteşrinde 

yapılacak \ 'e 29 birinciteşrinde de 
halka açılacaktır. 

U ç Opera talebesi 
Ayni zamanda Ad'ana - Suriye te-

lofor, ikinci mev1.:i tramvayların ak- lefon hatları da kuvvetlendirilmek
şam ii.stü hallerine benzerler. te olduğundan 29 Teşrinievvel gü-

Orman 
Memuru 
Yetiştiriliyor 

Bolud da bir mektep 
açlldı 

~ et edil n bir mc el nm hfila halle-

• dıllll{'miş olma ı da bir a~ ıptır. Ba 
işi kontrol kimin \ azifesı ise, o zat, 
acaba, böyle yirmi dakikn Maçka a· 
rabası beklendi ini hiç görmuyor 
mu?. Bu yirmi dakika esnasında, Km, 
tuluş, Şişli, Harbiye arabaları, iki, 
üç tane geçiyor. Ne olur, mesela üç 
tane, bilmem hangi araba geçeceği 
yerde, bir Maçka arabası fazla tah
rik edilebilir. 

Tabii, tahmin ettiğiniz gibi, bura
da yirmi dakika araba bekleyen yol
cular, şirkete hayır dua etmediler .. 
sinirlenmiş, asabileşmiş insanların 
neler söylemesi mümkünse, hep -
sini söylediler. Boyuna sövleni -
yor, yaz.ılıyor, şikayet ediliy~r. Fa
kat, kim okur, kim dinler?. Saat 19, 

en fazla tramvay işlemesi lnzımg€len 
bir saattir. Yarın, öbür gün kış gcli-

1 yor. Geçen kış olduğu gibi, bu sene 
de yine, soğuğun, yağmurun, karın 

altında saatlerce tramvay bekleyip 
hasta olmıyalım. Bu işler basit işler

dir. İhtısas işi, bütçe işi, uzun boylu 
ı tetkikat işi değildir. mezun oldu 

--------~--··~~------~ 

Bu yıl musiki muallim mekte-

Eylitl geldi, balo mevsimine gi?-- nünden itibnren ilk defa olarak Su
"!ek ü:ercyiz. Bu sene de balolar ter- riyenin Avrupa ile telefon muhabe- , 
tıp edılecek, biletler satılmak iste- 1 resi temin edilrr..iş olacaktır. 
necek. Lakin, eğer bir an evvd du- 1 -·---
rumumıızu düzeltmezsek, korbrım 1 p l • l 

Yirmi dakika çoktur. Bunu azalt
mak liızımdır. Bunun için de bir iki 

...,~"2jil araba fazla bu hattn tahsis edilir, o-

bbıe yeni talebe alınmıyacak 
Usikı Munıı M . zunı ım ektebınde açılan (Opera) kısmı bu sene yeai mc-
. nrmı \'ermis ve 3 k k 1 b bitirerek ş h d !),: er c ta e e opera tahsillerini muvaffakiyctlc 

Bu a a etname almışlardır. 
ınak h yıl ;yrıca mektepten, ortamekteplerimizde musiki muallimi ol-

uzere talebe daha ınezun olmuctur • A w ~ • 

biri ~dıgıınız malumata göre bu sene için Musiki Muallim Mektebinin 
ro vneı sınıfına yeni talebe alınmamnsı kararlaştınlmıştır_ Yalnız Tıyat-

c Temsil kısmına 20 tnlebc kabul edileceklerdir. 
t Memleketimizde operaya karşı gittikçe büyüyen al5ka nazarı dikka
:.. al.ınarak mektebin Opera kısmına yeniden 20 genç alınması kabul edil
••ıı~tır. 

rn .. Mektebe, gerek opera ve gerek tiyatro kısmı için şimdiden bir çok 
k Uracaatıar yapılmıyn başlanmıştır. Yalnız bunların ekserisi erkek olup 
f~~.talebe çok azdır. Talipler için bu ayın sonlarına doğru bir müsabaka 

•hanı arılacaktır 
~~==,======·===================================== 
Sular 
Yollarda 
Ka.,qbolugor 
l Yiatın önUne g eçecek 

13 ted birler aranıyor 
te .clcdı~ e Sular İdaresi, halen şeh
tudlSalc ettiğı 40 bin metre m!k'abı 

an m"h· t<ıy· u ım bir kısmının yollarda 
ren 1 olduğunu, bu yuzden hem ida
re 

1
:n Z~rar eylediğini, hem de şeh

~av~Yıkıle su vcrilcmedigini görmüş, 
ıat "~rl · · · · · t b't ett· " erını ve şekıllerını es ı 
ırrn· il ıyc başlamıştır. 

Yeni tayin 
Edilen 
Doktorlar 
Kad rolarda değişiklik 

Ziraat Vekaletinin yeni teşkilat 

!eti şehrimizdeki memur ve doktor-

!arı arasında yeni tayin ve tarfıler 

yapılmıştır. 

Dün Sıhhat Müdürlüğüne tebliğ 

edilen yeni listeye göre İstanbul Be--

lcdiye muayene komisyonu dahiliye 

mütehassısı Rıdvan Haseki hastane

si dahiliye mütehassıslığına, Adana 

Memleket hastanesi eski dahiliye 

k"i balolarda davetiyelilerden gayri o l s er .... .w ___ , lur, biter .. bu kadarcık işe, akıl erdi-
-pj remiyenlere şaşıyoruz. 

kimse bulunmıyacak. Hoş, bu, yu -

karıda söylediğimiz işin rahatlık 

tarafım temin edecek amma, Jıayır 
ccmiyetlerimizilı kasası dolamıya -
cak, belki o senelik zarardan dolayı 
boşalacak. 

Maamafih, biz gazeteciler namına 
ayrılan davetiyeler dostlara daiiıtıl· 
dığı için, göremediğimiz balolar hak
kında, ertesi gün şu. satırları ezber
den karalıyacağız : 

c Dün akşam .... cemiyeti 11amı
na verilen senelik balo çok muvaf
fak olmuştur. Şehrimizin biitt"i.n tn
nınmış kimseleri c • vesaire 
vesaire ! 

Kimlere 
]Selam verecek?. 

Nizamnameler yapıldı 
Emniyet Umum Müdürlüğü yeni 

teşkilat kanununun iyi bir şekilde 

tatbiki için 10 tane nizamname pro
bcsi hazırlamıştır. 

Bunların arasında, polislerin ne 

z::ımanl::ırda, ne şekilde ve kimlere 
sel5m verebileceğini, ne zaman ve 

nerelerde polisin scıam vermiye mec

bur olmadığını gösterir ayrı bir ni
zamn::ııne de vardır. 

Bir çam ormanı 

Gençlerimizin (Ormancılık) mes· 

leğıne karşı gösterdikleri alakanın 

seneden seneye arttığı görülmek -
tedir. 

Bu rağbet ve yeni orman kanunu 

ile ormanlarımızın aldığı büyük e-

hemmiyet göz önünde tutularak. 

memleketimizde ormnncılıkt~n anlar 
orta ihtısas sahıpleri de yetiştiril -

Fikret Adil Diğt'r yeni bir nizamname ile de 
ımttııuııuıuu11•••••• 11 11un111111uıı1Hıuuuuııuıuıııuc1111ı"u"'" po1islerlc pol ·s j • 

1 

mek üzere yeniden bir orman mes
lek mektebi açılması kararlaştınl 4 

mıştır. • • 1 muame at mcmurla-
Yen ı beledıye nnın kıyafetçe biribirl<'rindcn ayn 

doktorları bul~n~aları kabul edilrr.iı;tfr. 
Şımdıye kadar sivil çalışan polis 

Bu mektep için en münasip bir or
man mıntı:ıkası olıın Bolu, münasip 
görülmüş ve mi.ınasip bir bina da 
tedarik edilerek mektebe yeni tale
be kabulüne başlanmıştır. 

Belediye doktorlukları arasında 

dün yeniden nakil ve tahviller ya -
pılmıştır. 

Bu yeni karara göre Fatih Belediye 

doktoru Ahmet Ifamdi Eyüp Bele -
diye doktorluğuna Bozdoğan hüku-

1 met ooktoru Hakkı Beyoğlu Beledi
ye doktorluğun::ı, Eyiıp hükumet ta

bibi Hilmi Akhisar hükumet tabip
lığıne tayin edilmişlerdir. 
Tıb talebe yurdu müdürlüğüne d~ 

mütekait doktorlardan İbrahim geti
rilmiştir. 

muame15t memurları badema yek
nesak ve resmi elbise giy<.'Ceklerdir. 

- ·-
Bu suretle memleketimizdeki or-mir da çoc 

ba hcesi ta dereceli orman mektepleri biri 
~ Bursada, diğeri Boluda olmak üzere 

BelE.'diye, Emirganda bir çocuk 
bahç<'si yapmak üzere bir saha is - ikiye baliğ olmuştur. Bu iki mekte-
tim lfı 1c ctmiştır. Bugünden itibaren be bu yıl ortamektebi bitirenler im

burada bir çocuk bahçesi tesis edi- tihnnla alınm::ıktadır. Kayıtlara 13 
lccektir. Bu bahçe Boğazın bu kıs Eylüle kadar devam edilecek ve ka-

rnındaki çocukların hakiki bir ihti- bul edilenler üç senelik bir tahsil
yacına cevap verecektir. den sonra (Orman memuru) olarak 

vazife göreceklerdir. 
~~ 

A __ V_RU_P_A_Y_A~_G_İD_E_C_E_K_TALEBE 

H lk Filozofu 
fftWllU111111HHıtlllUQl.ftl....UltlMCIHıHHHllllftJUIUH1UtMQI\ 

Irak haberleri 
Iraktan gelen haberlere göre ge -

çenlerde Musulda öldürülen Irak Er· 
kanıhnrbiye Reisi Bekir Sıtkı Paşa· 

nın üzerin~ Osmanlı Bankası adıtıa 
biri 25, diğe.ri 60 bin İngiliz liralık iki 
çek zuhur etmiştir. 

§ Irak P arlamentosu feshedilmiş 
olup yakında yeni intihabat yapıla -
caktır. 

§ Londrn ile Bağdat arasında ya • 
pılmakta olan telefon tesisatı bitmis 
ve bu iki merkez arasında doğruda~ 
doğruya muhavereye başlanılmıştır. 

r 
Birirnizin derdi 

Hepimizin derdi 
Anadolu hisarından, 

e·r ses ı 
Anadoltıhisannda oturan bir o-. 

kuyucumuz yazıyor: 

ikın u iş, EylUlün ortalarına kadar 
lan ~:dilecek \'e zayiata sebep o
t!d'I .. ısat noksanlığı derhal izale 

1 ecckt· Y o ırİamaya davet 
tirtdadıköy yabancı askerlik §Ubc -

en: 

mütehassısı Hüseyin Osman İstan-
bul Belediyesi muayene komisyonu 

dahiliye mütehassıslığın::ı, İzmir em

razı sariye mütehassıslarından Hü

seyin İbrahim Beyoğlu zükCır has -

tanesi poliklinik şefliğine, Haseki 

hastauesi diş tabibi Affan Çocuk has

tanesi diş tabipliğine, Beşiktaş süt 

mektep çocukları bakım evi müte -

Hatayda hayat 
1 L ·se mezu arının Yeni Fransız delegesi 

V k 
A 

1 
•• 1 C kenderuna gitti 

Anadoluhisan lstanbulun en ta
lihsiz köşelerinden biridir. Bunun 
da sebebi evvela Anadolu ya.ka -
sında olma.tındadır amma.. biraz 
himmetle hepsi birden yola gir
mez de değil. Bakınız, Anadoluhi
sannda elektrik vardır. Fakat 
lambalar, sokak fenerleri (Devri 
Hamidi) dedigimiz zamandan kal
ma uf acık petrol lambalarıdır. 
Ak§amları bir memur, elinde ib- · 
rik, lambalara petrol koyar. Bu 1 
da bir parmaktan ziyade değildir. 

Geceleyin evlerde elektrikler 
pırıl pırıl yanarken bu petroller 
titrek ziyalarla bir iki saat sonra 
yanıp biter. Ondan sonra, 1ıani 
t~yy.areden korunma için gecele
yın Istanbulda yapılan tecrübe es
nasındaki kapkaranlık manzara 
Anadoluhisanna çöker. Maazallah 
vapuru kaçırıv 9 - 10 postası ifo 
geldiniz mi, mehtap yoksa evin 
yolunu zor bulursunuz. 

}{adıkoy Ü k"d heı . • s u ar ve Beykoz şu-
.. erı Çcv • 

ğurn1 resınde bulunan 333 do -
erl ~ ve bunlarla muameleye tabi 

crın k 
:tihina Y~ .lamal::ırı 1 eylUl 937 ta -
kon en ıtıbaren Kadıköy hükumet 

ağ:na 
Cekle . a Yapılacağı, müracaat ede

rın ik' k , cuzd 1 ıt a fotoğraf ve nüfus 
il· anları ile b' l'ktc .. . an ol ır ı muracaatlerı 

un ur. 

p -- -
:Polo Olonya ile ticaret 

nya l hk. 
cari ıu umetile yapılacak ti-
ı · ınuaınel ı · ctt re· e erın de (Genel itha-

J ırni) . ' 
SİJld . ne nıt muvakkat madde-

en ıstif d 
lırıJrn1 a e edebileceği kararlaş-
tiJrnişt~ ~e keyfiyet Türkofise bildi-

1 hassıı:ı Fahri Diyarı be kir süt çocuk

ları müşahede <'Vi çocuk mütehassıs

lığına, ve onun yerine de Bakanlıl 
içtimai mml\'enet dairesi mütehas

sıslarından Cevat Refik, Üniversite 

tıp fakültesi eski asabire doçenti Ni
yazi Müştak İstanbul Çocuk hasta

nesi poliklinik şefliğine Zonguldak 

hastanesi eczacısı Bayan Fatma da 

Şişli Çocuk hastaneı;inc tayin edil

mişlerdir. 

e a ete muracaat Hataya yeni tayin edilen Fran. 1 sız delegesi Roger Carrcau, dün is
. kenderiyeden İskenderuna hareket 

Namzet yazılma müddeti uzatıldı. eyle~~ştir. Hareket!nden evvel Mı-
• • 1 sırdakı Anadolu AJansı mümessili 

ımfıhıınlar Te-r:.rinievvel_,e tarafından delege şerefine bir ziya_ 
y u 1 •• fct 'l . b 

M aarif Vekaleti tarafından bu yıi Avrupaya gön~rilecek talebeleri verı. mı~ \'e u ziyafette bir çok 
yalnız 1936-1937 lise mezunları arasından serilme . k 1 t 1 n gazetec.ıler de bulunmuştur. 

k f
. b , sı arar aş ın mış H t d k' 

ve ey ıyet u suretle resmen ilan '"'dilmiştL a ay a ·ı delege vekili Dömcnk 
Bu ilan üzerine bir çok eski Jisn mezunları Vekfil t .. ed de Hatay konsolosumuz şerefine An-

r k 
11 

- e c muracaat e- k 
e , ~~en .yı ar mezunlarının imtihana alınmamasının haksızlık olaca

4 
ta yada bir ziyafet vermiştir. Bu zi. 

ğını so~leın.ışler \'e. bu kararın deği~ tirilmesini rica etmişlerdir. Bu mü- yafet çok samimi bir hava içinde ge;
racaat uzerıne Ve~al~t genç talebelerin arzularını tetkik etmiş ve bunu miştir. 
kabul ederek yem bır karar Yermis tir. A k . nta ya şehrinde normal hayat 

__ Ancak b.unların yüksek mektep mezunu olmaması la·zımdır. Aynca I · · d t · -
1 

ıyıce av e etmışse de bazı kimseler 
muracaat erın çokluğu yüzünden namzet yazılma müddeti bu ayın 25 in~ Usbecilerin tehdiUerinden kork -
ka~ar u.zat~l~ış ve seçme imtihanları da teşrinievvelin 27 nci rıünün k teh ır edılmıştır. b e ma ta oldukları için henüz işlerine 

başlıyamamaktadırlar. 

Gel gelelim ekmek meselesine: 
Bundan başka bir fırın vardır. s~ 
tılan ekmek hiç kontrt>ldan geç
mez mi nedir? lstmıbuldaJci 3 ün
cü nevi ekmeğin çeşidi (varsa) 
gibi bir şeydir. 

Bir zamanlar Göksu <ilemlerini 
yaşayaıı Hisar, i§te şimdi ~ahibi 
fıkara olmtış harap zengin konak
larına benziyor .• 



Kadı nıar 
1 

Kardeş t~yyareciler Hangi 
birer birer kayboldular Erkeklerden 

Hoşlanırlar ? BiR ŞÜPHENiN 
Yazan: Reşat Feyzi 

SONU 
Bir oğlun~ 
ötekinin 
ezarında 

bulanana -

Onların hayatı macera
lar, mucizeler 

geçmiştir 
içinde 

K adınlar hangi erkeği severler; 
bu öyle bir sual ki, cevabı kolay 

kolay verilemez. Fakat dünyada tec
rübe ile elde edilen bir çok kararlar: 
hangi suale ce,·ap verilmez. İşte tec
rybe elde edilen bir çok kararlar: 
Parası olan erkeğe kadınlar bayı • 

lır. Çünkü vaziyeti icabı o erkeğin 
kadının her arzusunu tatbik eder. 
Hatta istikbale ait bütün endi~cle -
rini temin eder. 

Güzel erkekler kadınlar üzerinde 
hiç bir tesir icra etmez. Maamafih 
bazı kadınlar buna bakmaz değil. Fa· 
kat buıılar henüz 17 yi geçmiyen kız
lardan ibarettir. 

18 den yukarı olan kadınlar şid • 
detli ve zalim karakterde erkekten 

, hoşlanırlar. Çünkü bunlar henüz ba
ba tesirinden kurtulmamış olanlar • 
dır. 

Daha ya~lı olan kadınlar da kendi 
akranlarından· hoşlanırlar. 

Bazı zamanlarda ciddi görünen ve 

Levanevs1<lnin anası birogıunun mezarından dönerKen 

yarşova, 27 Ağustos - Lehistanin kaklarında da dövüşmeler oluyor. 
küçük bir mezarlığında, fakir ve Halk biribirine giriyor. Nihayet Ma· 

basit bir mezar üzerinde çiçekleri sol- dam Levanevski, Varşovada Josef, 
muş ve kordelasının rengi saramış Viliıdislav ve Nataşa adındaki üç oğ
bir buket vardır. Bu büket üzerindeki lile birleşiyor. En küçük oğlu olan 
kararm_ış yazılar el'a~. okunabiliyor: !Sigismond harpte kayboluyor. Faci-

cLeh_ıstan tayyarecılık k~hramanı anın b;rinci perdesi burada kapanı· 
kardeşım Josef Levanevskı ve. kar yor; diğer iki kardeş te biribirİni 

kaybediyorlar, 

F aruk Hüsnü, bütün bir yazı 
yei3 içinde geçiriyordu. Karısı 
Nebahatten şüphe etmişti. Hal

buki sevişerek, biribirlerinc deli gi
gl aşık olarak evlenmişlerdi. Ü'ç sene 
devam eden lekesiz bir hayattan 
sonra, bu yaz başlangıcında, Faruk 
Hüsnü, genç ve güzel karısının ha • 
reketlerinden endişe etmiye başla

mış, onun bir takım hallerine makul 
bir mana verememişti. Fakat, elinde 
müsbet hiç bir delil de yoktu. Ne • 
baha t, bu yaz saçlarını kızıla boyat
mış, tuvaletine biraz fazlaca itina 
etmiye başlamış, elbiselerini daha 
dekolte yaptırmıştı. Yalnız sokağa 

çıkmak, geç vakit eve dönmek için, 
bu yaz, her zamankinden fazla ve
sileler yaratıyordu. 

Nebahatin, şimdiye kadarkinden 
daha fazla neş'eli, mes'ut görünüyor, 
gizli bir saadetin ve zevkin hatıra -
!arı, ürperişleri, gözlerinin içinde o
kunuyordu. Arasıra, dalgın durur, 
bir şeyler düşünür gibi olur, içine 
dudaklarının kıvrımlarında heyecan-

. lı bir tebessüm dolaşırdı. 
Halbuki, genç kadın, kocasına da

ha düşkün görünüyor, her zaman -
kinden fazla onu sevdiğini söylüyor, 
bir sevgili gibi, Faruk Hüsnü'nün 
boynuna atılıyor, onu sımsıkı kucak
lıyor, öpüyordu. Fakat, genç adam, 
bu hareketlerden sinirleniyor, adeta 
nefret ediyordu. Bu aşk sahnelerini 
yapmacık olarak telakki ediyor, bu 
hareketlerin bazı hisleri gizlemek, 
yatıştırmak için, bü·er oyundan iba· 
ret olduğuna hükmediyordu. 

Faruk Hüsnünün içine bir kere 
' kurt düşmüştü. Istırap çekiyordu. E

ğer karısının her hangi feci bir hali
ni duyacak, görecek, yakalıyacak o
lursa, çok bedbaht olacaktı. Çünkü 

ı Cemile. bütün dertlerini anıatmaöa başladı 
, daha, biraz içinin ateşini söndürmek erkek ile kocama ihanet edecektin1·· 
1 için buraya gelmiş olduğunu talımin İşte tesadüf, karşıma sizi çıkardı. 
etti. B>ı kadının yüzünde, der'n bir Faruk Hüsnü, bunları dehşet içlfl· 
düşüncenin izleri vardı. Ona dH<kat- de dinlemişti. Kafasının içinden bir 
le bak!ı. Kadın gülümsemişti. Faruk lçok fikirler geçti.. Nebahati dü~ün_: 
Hüsnü, şakaklarını sızlatan ağrının ldü .. onu şimdi, bir yılan gibi göru· 
bu gülümseme karşısında, birden yordu. Şu Cemile ismindeki kadının 
durduğunu hissetti. Genç adam da, ne kadar hakkı varsa, kendisini:ı de• 
güldü. Hatta, kadının oturduğu ka- o kadar hakkı vardı. O da Nebahate 
napeye doğru ilerledi ve bir kenarın1 ihanet edecek, evlendi evlendi, Ü~ 
oturdu. Başını çevirip, meçhul kadına senedir, ilk defa, bir başka kadınla 
bakmak istedi . Onun da, kendisine beraber olacaktı. 
baktığını gördü. Göz göıe geldiler. Cemile ile bir iki saat daha ko • 
Bir daha gülüştüler. Faruk Hüsnü, nuştu.. Fakat, bu düşünceler;nde!l 
içinin bütün derdini unutmuştu. Bu hiç birini, karşısındaki kadına soY • 
kadın güzeldi, gençti. Alıınlı bir şey- leınemişti . Hatta, kendisinin bekar 
di. Ona biraz daha yaklaş tı. Gayet olduğunu anlattı .. Akşam yaklaşmı~· 
teklifsiz bir lısanla konuşmıya baş- ı tı. Bahçeden kalktılar .. bir otelin Jc· 
!adı. Kadın cevap veriyordu. O da jkanlasına gittiler. Karşılıklı otur_ : 
meçhul erkek ziyaretçiyi yadırga - I dular. Bir iki şişe rakı içtiler .. İkı;ı 
mamıştı.. Bir iki dakika sonra, tama- de sarhoş olmuştu. Saat gece yarısını 
mile yanyana, omuz omuza oturu - çalarken, otelin üst katında bir oda· 
yorlar, hararetli hararetli konuşu • da, Cemile ile Faruk Hüsnü, yatmalı 

için soyunuyorlardı. yorlardı. Kadının ismi Cemile idi. ••• 

İkinci perde; Eylıil 1933 te bütün 
dünya gazeteleri meşhur Lehistan 

tayyarecisi Josef Levanevski'nin 
dünya mesafe rekorunu kırmak için 
büyük bir seyahate çıkacağını Vtl 

Sovyet arazisinden geçeceğini haber 

veriyor. Bu haber, Sovyet Rusyada 
tayyareci olan Sigismond'un nazarı 
dikkatini celbediyor: cBu Josef, a

caba benim kardeşim olmasın . gel
diği zaman kendisini görmiye gide
rim .. > 

karısını çok seviyordu. Nebahati bo- Faruk Hüsnüyü çoktanberi tanıyor Nebahat, o gece, sabaha kadar gii· 
zünü kırpmadı. Kocasını bekledi. Fa· 
ruk Hüsnünün böyle dışarda kalışı, 
hem de haber vermeden, ilk defa va· 
ki oluyordu. Nebahat, ağlamaktan 
gözleri şişmiş, gece yarısı evden çık· 
mış, gidip karakola haller vermişti. 
İstanbul zabıtası, Faruk Hüsnüyü a· 
rıyordu. Nebahat, kocasının bir ]<a· 

• 

Tayyareci Levanevskl 

deşi Sovyct tayyarecbi Sigismond 
tarafından .. > 

Mezarın yanında hazin cümleler 
sarfeden ve yüzünde siyah bir tül bu
lunan ihtiyar bir kadın diz çökmüş
tür ..• 

Yağmtırların, rüzgarların sarart -
mı i olduğu bu yazılar ve kederden 
ihtiyarlamış olan bu kadın, dünyada 

nadiren tesadüf edilen bir facianın 
mcvzuunu teşkil ediyorlar. 

Tayyareci Josef Levanevski 12 
Eyl(ıl 1933 de Varşova ile Tokyo ara
sında dünya mesafe rekorunu kır -
m~k için seyahate çıktığı sırada dü
§erek ölmüştür. 

Kardeşi Sigismond da bundan 10 • 
15 gün evvel tayyare ile Kutba git
miş ve kaybolmuştur; yapılan ara~

tırmalara rağmen bulunamamıştır 

Bu ailenin içler acısı olan macerası 
büyük harpten başlar: 

Harp iptidasında bütün cepheler· 
ile harp bütün şiddetile devam et . 
mekte olduğu bir sırada Varşova so· 

Fakat heyhat, Lehistan tayyarecisi 
gelmiyor. Biraz sonra bu tayyarenin 

Kazanda, alevler içinde düştüğü ha

beri geliyor. Bunun Ü7.erinıı, Sigis • 

mond bu tayyareci cesedine doğru 
tayyarcsile uçuyor, filhakika ölen 

Leh tayyarecisinin, 15 sene evvel 
kaybetmiş olduğu kardP~i olduğunu 
anlıyor. 

Fakat facia bununla bitmen.iştir . 

Sigismond, bundan sonra valdcs ırıi 

\"<' diğer kardrş ini aramıya baş l am ış 

ve nihayet günün birındc Jo ,cf'ııı 

matemi tutulmakta olan Lf>lıi ; tanın 

Bidgo<zez şehrindeki eve g ı trni ştir. 

o da herkes gibi feci surette oln, üş 

olan Joscf için göz yaşları diıkmcl<te 

idı. Zavallı ana, giiz!C>rine in<ır.ama
mı~. bir taraftan ağlamakta devam 

etmiş. diğer taraftan gü imiyc başla· 
mıştır. Dunun üzeı inde Josef'in dc>f· 
nedıldi ğ i kü(i.ık mez,rlığa gıdılmı~, 

oraya bir buktt bırakılmıştır 
Zavallı kadıııcağız bugün de kay

bolan küçük <ığlu için ağlam<ıkladır 
l\fadam Lcvanevskı, kendısılc r,örü.
şen gazeteciye demiştır ki : 

- Sıgismond'u uzun miıddd evvel 
ölmüş olduğunu zannettığimiz bir 

zamanda mucize kabilınden olarak 
buld>ık Bu sebeple öleceğıne de i -
nanm&k isterrıiyoruz 

Btri bırını tanımıyan iki oğlum 

vardı Bırıni. diğerinın mezarı başın· 

da buldum .. işte şımdi o da kaybol
du O da bulunamıyacak olursa be
nim için artık ölmekten başka yapa
c~k bir şey yoktur. 
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Çocuk, kitapçıya-babam bunları geri yolladı : gön· 
'-der~ceÇıi romanlarda en aşaöl beş kişi ölmelidlr,aedi. 

şamak, onun için belki bir felaket muş gibi anlatıyordu: 

1 

doğurabilecek, hayatının, yaşayışının 
güzel söz söyliyen erkekler kadınlar bütün seyri değişecekti. Faruk Hüs· 
üzerinde tesir yapar. nü hazan kendi kendine: 

Buna mukabil bir çok kadınlar da - Acaba, karımı çok seviyorum, 
okşamasını bilen, öpmesini bilen, sus- onu çok şımartıyorum. O da her is
masını bilen erkeklerden hoşlanır. tediğini yapmıya mı kalkışıyor, o-

Velhasıl her tip erkekten hoşlanan nun her hareketini affedeceğimi mi 
muİıakkak bir kadın vardır. Asıl ma- zannediyor, diye düşünüyordu. 
rifet ve hüner hangi kadının hangi tio Fakat, karı koca, bir gün dahi, kar· 
erkeklen hoşlandığını bir and1 ka· şı karşıya gelip biribirlerine en ufak 
dının anlamasıdır. Bunu yapabilen bir serzenişte bulunmamışlar, ima 
erkek her tip kadına kendisini sev· yolile olsun, hiç bir şey sezdirme • 
rlirir mişlerdi. Faruk Hüsnü, böyle bir 

( """'ı11111111111111ıııııııı1•••11•uuuıı1111111•111111111ıııııuı11••"•"'"" ı mevzu un açıkça konuşulmasını, şim-

K u marda dilik mevsimsiz bu~U_YOrd~ ... 
Günler geçtıkçe, ıçındekı şuphe da-

- ğılmıyor, bilakis artıyor, karısının 
20,000 •ilin drahomayı halıne baktıkça, bu şüphesinde hak-

yeyip bitirmiş Jı olduğunu kuvvetle tahmin ediyor-

- Kocamdan ayrılmak istiyorum, 
dedi.. Beş sen~dir evliyim.. bir gün 

bile gülmedim .. Her akşam geç ge
lir .. dışarda içer, eğlenir .. beni ta
mamile ihmal ed r .. Baııa ihanet et

tiğini kaç defa gözlerimle gör üm. 

• 

\"ıyanada 35 yaşında tüccardan Fc- du. Faruk llüsnü'nün artık rahatı 
lik' 25 ya şındaki memuresi ile nışan- kaçmı~. işlihasız, isteksiz olmuştu. 

larmı tır. Kız di ; inden tırnağın - Bu hal işini" de sekle veriyordu . Ça
ı d 'ın "rtlırdığı 20,000 şılıng drahoma· lı şamıvor , çabucak canı sıkılıyor, 

mütemodiyen Ncbahati düşünüyor: ı·~--......;::: 

l
yı uk~ğe vermiş ve düğün hazırlık
ları ya p ı lmasını ı>temiştir. 

Del ıkanlı da parayı alınca doğru· 
lca bir kumarhaneye gitmiş ve o gün 
20,000 şilıngi ezıp bıtirmişlir. 

Aradan iki ay kadar ortadan kay-
bolan delıkanlı nişanlısı tarafından 

annmı~, nıhayet bulunmu~tur Dü

ğün hazırlıkları hakkında maWmat 
isteyince keyfiyeti anlatmıştır. 

Kız bundan çok müteessir olmuş, 
1 derhal mahkemeye müracaat ederek 

boşanma davası açmıştır. Hakim de

likanlıyı 20,000 şilingi vermiye mah

kum et:niş ve boşanma kararını da 
vermiştir. 

İtalya • 
Kralının kızı 

Salzburg, (Hususi) - İtalya Kra
lının kızı Prenses Marya Yore husu
si ot!!_Tobilile İtalyadan Salzburga 
gelmiş ve Avusturya oteline inmiş • 
lir. 

Prensesin yanında Kont ve Kontes 
Bozi Puci bulunuyordu. Eylülün ilk 
haftasını Salzburgta geçirecek olan 
Prenses için Avusturya hükümeti bir 
gezme programı yapmıştır. 

Prenses Salzburglaki festivalde 
bulunmak üzere geldiğini söylemiş
tir. Nitekim geldiği akşam tiyatroy:ı 
gitmiş ve festivale iştirak etmiştir. 

• Kömürden sabuo 
Alman gazetelerinin yazdığına gö

re Almanlar kömürden sabun yap -

1 .nışlardır. Bu sabun koku, köpürme 
itibarile en iyi sabunlara muadil • 
jmiş! 

- Acaba. şimdi nnede?. Ne yapı
yor, diye şüphe içinde kıvranıyordu. 

Bir gün. yazıhanede çalı~ırken, 

Zabıta, Faruk Hüsnüyü 
arayordu 

ba<ına müthis bir ağrı geldi Dört Artık tahammül edemiyeceğim .. E
du,·ar arasında daha fazla duramadı. 
Mudürdrn izin aldı. Kendıni sokağa 

attı İçinde bir sıkıntı vardı. Öğle ye
meği yerine, bir meyhanede ayakta 
ıki düble bira içti Bir sandoviç yedi.. 
yürüyerek Taksime geldi.. Sıcak bir 
öğle zamanı idi.. ağır ağır yürüdü .. 
Taksim bahçesine girdi. Orada, göi• 
geli bir yerde. bir kanapenin üstüne 
oturdu. Bir sigara yaktı. Park tenha 
idi. Bir kaç mürebbiye, küçük araba-
lar içinde çocuk gezdiriyorlardı. Bit• 
kaç mektepli genç dolaşıyordu. Fa • 
ruk Htisnü dalgın dalgın mütemadi
yen Nebahati düşünüyordu. 

Birden, eve gitmek, karısını ümit 
etmediği bir zamanda, ani olarak bas· 
!ırmak aklına geldi. Böyle bir hare
ket ne netice verecekli? .. Eğer gü -
lünç vaziyete düşecek olursa, Neba· 
hate: 

- Biraz hastayım .. başım ağrıyor .. 
İzin aldım, geldim. 

Diyebilirdi. 

Oturduğu kanapeden kalktı. O • 
muzları düşüyor, kolları ağırlaşıyor, 

ı başında hakikaten bir sızı şaı<akla

rını ağrıtıyordu. &ndcliyordu Hal
siz, mecalsiz, ağır ağır yürüdü.. O 
kadar dalgındı ki, kapıdan dış&rı çı
kacağı yerde, bahçenin içine doğru 
gitmiy~ başlamıştı. Hiıla, nereye git· 
tığinin farkında değildi. Sağda bir 

kalın ağacın altında oturmuş, tek bit· 

kadın gördü. Faruk Hüsnü, tıpkı 

kendisi gibi, canı sıkılan bir insanın 

vin içinde tat tuz yok .. Her gün kav
ga, rahatsızlık .. Bu sabah yine kav
ga ettik .. Evden fırladım, çıktım .. Ak-

lıma koymuştum. Ben de ona ihanet 

edecektim .. Ben de eğlenecek, geze-
cektim. Hakkım değil mi?. Tam beş 

sene sabrettim .. karşıma ilk çıkacak 

Kulaklardan karakter 
anlaşılır mı ? 

Estonyalı bir doktor, in~nların ku

laklarından karakterlerini anlamak 

sevdasına düşmüştür. Berlinde tet • 
kikaıta bulunan Estonyalı doktor, 

şimdi de Viyanaya gelmiştir. 

Viyana Üniversitesinde verdiği bir 

konferansta insanların karakterleri • 
nin kulaklarile alakadar olduğunu 

söylemiş ve bir kaç misal de bulmuş

tur. 

Tesadüf mü. yoksa bilerek mi söy

lediği anlaşılmıyan bu misallerde 
doktor şayanı hayret derecede isabet 
ettirmiştir. 

• 
B~r köprUye 35 milyon 

dolar 
San Fransiskoda yapılan bir köp

rü tamam 35 milyon dolara mal ol

muştur. 2 kuvvetli kol ve 200 met

re yükseklik ve 1200 metre uzun

luğundadır 

r
zaya kurban gitmesinden korkuyor· 
du. Aklına başka hiç bir şey ge\mı· 

(yordu. Sabah oldu. Nebahat, giyindi . 
Doğruca, Faruk Hüsnünün çalıştığı 
yazıhaneye gitti. 

- Daha gelmedi, dediler .. 
Genç kadın çıldıracaktı. Zabıta da 

henüz Faruk Hüsnü'nün izini bula· 
mamıştı. 

Bir gün daha geçti.. iki gün, ÜÇ 

gün geçti.. Faruk Hüsnüden haber 
çıkmadı.. Nebahat, üç gün içinde bel· 
ki on kilo kaybetmişti. 

Dördüncü günü sabahı, gazeteler 
şöyle bir havadis neşrediyorlardı' 

.Büyük otelin 17 numaralı odasın· 
da, Cemile isminde genç bir kadınla, 

Faruk Hüsnü isminde bir adam, ölii 
olarak bulunmuşlardır. Yaptığımı• 

tahkikata göre, bu otelin kokain ,·e 
eroincilerin merkezi olduğu, bu se\" 

dalı çiftin, üç güııdenberi burada 
eroin çektikleri ve nihayet, dün ak· 
şam, fazla zehir almaktan mütc,·eJJil 

feci ihtilaçlar içinde kalb sektesin • 
den öldükleri anlaşılmıştır.> 

Re,at Feyzi 

GÜLELiM 

SERGİDE KRAL 

Ahiren sergisini ziyaret için mii· 
tenekkiren Parise gelen bir kral • 
biiyük lokantalardan birine gitmi~ 

ve yemek listesinde fiatların 1ıari· 

kulilde denecek derecede yüksek ol· 
duğunu görmüştür. Bilhassa bir por· 
siyoıı patatesin 25 frank olduğul1 11 

görünce metr doteli çağırmış t'e : • 
d·r - Lokantanızda patates pek na 1 

bulunuyor, demiştir. 
Metrdotel tebessiiın ederek ~u cc· 

1 

ı:abı vermiştir: 

- Hayır majeste, lokantamı:d0 
1 nadir bulunan patates değil, kral • 
Zardır. 

• APTAL MI? HA YIR .. 

Birge nç kız keııdisile evlenme1' 
istemiyen bir gence: . 

- Siz dünyanın en aptal erkeğisı· 

niz .. 
- Oo.. görüyorsunuz 

öyle değilim 

ki, hiç de 
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[ U!ku hastalığı mı? jGüzelliğin başlıca ı· 

7, ıBır papasın - - şartlarından bir.L._ 
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LEFFETMELİDİRLER.] 

--delili midir? • 
sevgı İki bacaksızın 

yaptığı oyun 

1 

üzerinde müessir olur ınıı? -
Aksaray, Fikri. 

• • • 
sergısını 

---·---
Orada, yalnız plajda değil, şe~ 
hirde de herkes mayo ile geziyor 

l'vıontekarlodd 
Orada da güzel 

geceler çılgınlık içinde geçer ".'e 
c:eçilir ama bronz renkti ve plt\tın 
{-sa~d~kl resimde ortadaki kız) saçli güzel 

1' ot dazör, Nis, kan ve Jua.~ Lep~n ' Fransız şarabı içiyordu.. yeme." 
~ Fransanın en maruf plaı şehır· ğin sonuna geldiğimiz .. zama.n, a~çı, ı· 
ler ·d. h çinde sekerden bir guv.ercın bulu. • ı. ı ır. Buralarda kadın erkek er- • k f 
'<e h nan nugadan yapılmış bır a es gon-S s, er yerde plaj kıyafetile gezer. 

1 okakta, gazinoda, lokantada kadın- dermişti.. 
ara nıayo veya şort ile tesadüf eder- Kanda garip bir hldlse 

:'niz. Bir gazeteci bu plajları şöyle Amerika Cumhurreisi Ruzveltın 
asvir ediyor: 18 yaşındaki oğlu ılk de~a ol~ra~ se-
. •Burası bir sayfiye değil, bir ser- yahate çıkmış ve Kan a gıtmıştır. 

gd'.d.ir. Bir bacak, çıplak sırt, ve ken- Genç, gazinoda otururken Beled'.ye 
ısın~ d" . .. .. .. . . d' · · Kan'da bulundugu-r ' unyanın merkezı susunu ve· Reısı ken ısının . .. 
en kuru 'k . . "b k b 1 ca bı'r cemıle olmak u-erı rengınde bır go e nu ha er a ın . 

Sergisi A . . d k disini ziyarete gıt-ı. .. Ynı zamanda şortlu genç zere gazıno a en . 
"ız nı · . b k t hediye etmek ıs-Çok ~Y~lu erkek sergisi.. Burada bır miş ve bır de u e 
Ca Mıstıngetlerin, bir çok Greta temiştir. 

rbolara tesadüf olunur. Halbuki Amerikada buket valnız 
ll.onı ·1· Genç Ruzvelt te, anyanın sabık Hariciye nazırı kadınlara verı ır. . 
'l'itul k 1 b' adamın elinde bır bu-tında es u, plajda bir şemsiyenin al- kısa boy u ır kendisine doğru 

ııu Sabık bir Yugoslav Nazırile ko- ket oJ;luğu ha~de .. .. ce kızmış 
şuyor : gelmekte oldugunu gorun. . . 

- 18 k • ve hiddetini Belediye Reısıne bellı !arak anunuevvclde son d,_efa .. o-
Ştrez b t ~tmi•tir. . . ınanı urada görmuş um. ' ' R 

- Ben b Bundan haberdar o~.a~ emcum-İiğ!e urada onunla ve karısile R elt Fransa hukumetıne su-Yeıneği Yemiştim. Y<'mekte heo hur uzv ' 

Greta Garbo zannedildiği gibi düm 
düz bir vücut değildir 

' 

Bugün birçok kadınlar kalçaların 
vücude lüzumsuz bir ağırlık ver

diğini zannederler. Filhakika birçok 
senelerdenberi kadınlık mcfkiıresi 
etli omuzlar, küçük göğüsler, uzun 

1 bacaklar ve dar kalçalar üzerine ku· 
rulmuştur. 

/ Bir kadın uzun boylu olup ta ba-
1 cakları da uzun olacak olursa, kal • 
1 çaları biraz kalın olabilir. Bu, zara-

1 
!etine halel getirmez. 

Birçok sinema yıldızları arasında 

1 

kalçaları kalın olanlar vardır ki kal
çalar, onların güzelliğini tamamla -

1 

yan bir cazibe verir. 
Gret:ı Garbo'nun vücudü, öyle zan

nedildiği gibi zayıf, dümdüz bir VÜ• 

cut değildir. Güzel Greta'nın kalça-

l
larının çevresinin 99 santimetre oldu
ğunu söyleyecek olursak hayrete dü
şecek siniz. Hatta birçok kadınlar, 
bilhassa Greta Garbo'yu çekemiyen
ler, kılçalarının geniş olması dola
yısile filmde kendisine daima kos • , 
tümlü bir rol verildiğini söylerler. 
Halbuki hiç te öyle değildir. Greta 
Garbo'ra Anna Karenin veya Liıdam 
Okamelya gibi roller verilmesinin 

' 

1 sebebi, efsanevi bir şekil almış olan 1 
bu şahsiyetleri göz önünde onun ka-

dar canlı bir surette kimsenin ya- de.ğildir. Germam Ossey'in boyu bundan müteessir olmayınız. Tuva
şatmıya muktedir olamamasıdır. 1,70 diz ve endamı çok mütenasiptir. !etlerinizi vücudün biçimine göre 

Greta Garbo evinde bulunduğ.u za- Bu güzel artistte tuvalet ve süs için intihap ediniz. Bugünkü moda geniş 
ı man uzun entariler giyer. Bu en ta- tabii bir zevk ve istidat vardır. Ga- kalçalara göredir. Uzun ve bol ve 
ı ri!er umumiyetle ipekli kumaştan yet ince akşam tuvaletleri, zengin sırtında pililer bulunan mantolar, 
yapılmış, trensiz ve voliinsız ve sa- kürkler, gece yarısı giyilen klasik vücude kalıp gibi yatan ve kalçalar
dedir. Fakat sokağa çıktığı zaman tayyörler \'e şortlar onun en ziyade dan itibaren genişleyen yukarıdan 
ekseriyetle koyu renkli tayyör veya giydiği elbiselerdir. Fakat otomobil aşağı süzülen çizgili elbiseler ve 
geniş ve spor bir manto giymeyi ter- idare ettiği zaman, sade bir bliız ve sonra bütün nazarları korsaj ve o • 
cih eder. şort ve ayaklarına sandallar giyer muzlar üzerine çeken tuvaletler, hep 
Diğer film yıldızları, meselii Mo- ve bunun ideal bir kıyafet olduğunu vücudün güzelliğini ve kalçaların 

ren Osullivan, Helen Hayes, Germain iddia eder. yuvarlaklığını ve inceliğini gösteren 
Ossey'in de kalçaları o kadar ince Bayanlar, kalçalarınız geniş ise kıyafetlerdir. 
IHUUIHOlllllllHllMlllllfl.lllllUIUlllllllllHlllllllHllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllltUlllllllllllllllllllUU HllllllHlllllllllllltlllllıttllHHlllUllllllU 11111111111111111111111111111111uuıı11111111-01Hıı111111111• 

KırkyıllıkPolaNegrinin peşin
de binlerce halk ı;lolaşıyor ! 

Viyana, 20 Ağustos (Husu.si) - ~o-ımiyordu. Çünkü Pola Ncgri Pariste~ 
la Negri Viyanaya geldı. Bu bır Almanyaya geçecek ve Ren r.ehrı 

satılık havadisin ihtiva ettiği ma • sahillerinde biraz dolaştıktan sonra 
nayı tabii bilmiyen yoktur. Eski Po- avdet edecekti. 
lonyalı bir kontun zevcesi, sonra Halbuki, hakikat hiç de öyle ol -
Prens :r.fedivaninin zevcesi ofan bu madı. Pola Negri bugün Viyananın 
sinema yıldızı sessiz sinemadan bu
güne kadar öyle meşhurdur ki.. Onu 
bilmiyen, tanımıyan yoktur. Geçen 

Fransuva Jozef istasyonunda bir • 
denbire Viyanaya ayak bastı. 

mek istiyordu. Tabü bu kadar me -
raklılar arasında benim de olduğu
mu söylemiye lüzum yok. Ben de 
hemen atladığım bir taksi ile istas • 
yona vardım. O hareket etmek üze
reymiş. Benim gibi bir çok gazete • 
ciler de etrafını almış. Halkın elin 
den kurtulmak kolay. Fakat gazeteci 
elinden kolay kolay kurtulunur mu? 

·\ 

reti hususiyedc teessüflerini bildir- yıl çenilen ve bütün dünyada unu
miştir. tulmaz bir isim bırakan (Mazurka) 

Bu kelimeyi söylemesi kolı>y. A
yak bastı, deyip geçiyoruz. Hakikat
te vaziyet hiç tc bu kadar basit ol
madı. Bu havadis birdenbire Viya
nada :;ayi oldu ve yüzlerce, binlerce 
halk Fransuva Jozef istasyonunun 
yolunu tuttu. Tramvaylar, otobüsler 
hıncahınç doluydu. 

Bu biraz da Pola Negrinin hesabıııt 
iyi olduğu için derhal randevu ver
di. 2 saat sonra Pola Ncgrinin kaldığı 
otelin ::alonunda yerli, ecnebi gazete
cilerden mürekkep mü !hiş bir kala· 
balık vardı. 

Şimdi Holivudun güzel artistleri 
de Kan'dadır. Kadın, erkek birçok 
halk, bunların etrafına toplanıyor, 
her biri bir hatıra koparmak için bi
ribirlerile adeta müsabakaya girişi
yorlar. 

nın büyük mümessili son aylarda Av
rupada bir seyahat yapmaktadır. 

Geçenlerde Poal Negrinin Vlyana
ya geleceğini ufak satırlar arasında 
ben de herkes gibi okumuştum. Fa

/kat onun Viyanaya gelmesi beklen- Herkes onu, meşhur yıldızı gör-
Pola Negri, her zamanki gibi, dahi 

( Deoamı 6 rncı .ayfamızıla) 
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Elinde 
TcrcQme ~e llı.tibu hakk• ın•hfu•dur Sonra gazetecilerin (Viyanaya hoş 1 V l V JI il f d 

geldiniz!) demeleri üzerlne: norsan ar nara ıvıusfa ayı çalılıkların dibin e 
b~çak göğsüne doğru atıldı ! -Teşckkur ederim .. diye söze baş- ı ' .. .. B k haı·nı·n kafıasını 

' ___ tadı. Ben. dedı, Viyanaya ilk defa gorunce : - ıra ın şu 
Pek t t" . . b . d" d" . . b olarak seliyorum. Fakat Viyanııyı k l . h d 1 mez es ıs~nı aşına ın ır ,, ırı., oy ;ok iyi bilirim ve daha garibi bir çok ıra ım, dıye ag"' ır ııar .. 

Bulgar beynı du;arı fırlamış oldugu defalar dl Viyanaya geldim. 

halde yere yuvarlandı 

Pekmez <loıu testıyı Kepınca. Bulgarın 
başına yerleştirdi 

hepsini mum gibi yapmıştı. Fakat, 
onun bu yılmazlığını çekemiyenler 
el altından tezvir dokuyorlar, kopuk
ları başına musallat ederek mesele 
çıkartmıya çalışıyorlardı. Onlar, 
böyle yaptıkça, elinde sopa, hapisa
nenin bir başından başlıyor, öbür ba
şına kadar, önüne kim rasgelirse, 
ver yansın ediyordu. 

Bir zaman geldi ki, Suphiyi İstan
bul hapisanelerinde zaptedemiyen 
mutlakiyet devrinin aciz, zavallı ida
resi, onu Rados adasındaki hapisa • 
neye 3Ürdü. 

Suphi, orada da kendini tanıttı, 

saydırdı, bütün mahpuslar ondan yıl
mıya başladılar. 

Bir gün, iki mahkum getirdiler. 
Bunlar, yüz bir seeyne mahkıim iki 
Bulgar komitacısı idi. 

Bunlar. Suphınin hakimiyetini, bii
tün mahpuslar üzerindeki nüfuzunu 
çckememiye başladılar, hakimiyeti 
ellerine almak kaygısına düştüler. 

Suphi. onlara da kendini gösterdi, 
bir iki defa bozdu, haşladı, üç beş 

kere tokatladı. 

Çelimsiz gözüken, kendilerinin ya
nında sinek gibi kalan -Bulgarların 
iri boy tabirine uygun zebella gibi 
adamlardı.- bir adamdan tokat ye
mek komitacı Bulgarların arına git
ti, namuslarına dokundu, Suphiden 
intikam almıya, onu öldürmiye ka
rar verdiler. 

Rados Hapisanesi, İstanbul hapisa
nesi gibi değildi. Umumi hapisanede 
cins cins silah bulunduğu halde, Ra
dosta ufak bir çakı bile yoktu. İdare 
sıkı bir tertibat almış, iki günde bir 
araştırma yapıyordu. Yalnız, Bulgar 
komitacılar, ne yapıp yapmışlar, bir 
kolayını bulmuşlar, yasağın ve kon
trolün şiddetine rağmen ellerine bir 
bıçak geçirmışlerdi. 

Sabah.. ortalık yeni yeni ışımıya 
başlıyordu. Kovuılarda mahkumlar 
tatlı tatlı uyuyorlardı. 

Ses ·ok, 
Sada yok. 

lunduğu kovuşun önüne geldi, bir 
köşeye sindi, beklemiye başladı. 

Kimi bekliyordu? 
Bunu bilmek için büyük bir kera

mete ihtiyaç yoktu. Beklediği adam: 
Suphi idi. Fakat, beklemekte bir ma
na yoktu. O, uyurken niçin çullan
mamış, gırtlağına bıçağını saplarna
mıştı? .. 

Bu da onun bileceği bir şeydi de
ğil mi? .. Elbet onun da hazırladığı 

bir plan vardı. 
Suphi, Bulgarların ne kadar şerir, 

ne yaman bir komitacı olduklarını 

bilmeyenlerden değildi. Onların ta
biyelerinin hepsini biliyor, belki bir 
gece uyurken bastırırlar diye, daim~ 
tetikte bulunuyor, meşhur bir tabir
le bir gözü açık, bir gözü kapalı u -
yuyordu. 

Böyle uyumıya tavşan uykusu de
nildiğini de bilirsiniz değil mi? .. 

Suphi gerine gerine yataktan kalk. 
tı, şöyle yan gözle etrafı tetkik etti, 
kapının yanında yerde gölge gördü. 
Dikkatle baktı, hemen tanıdı: eşiğin 
dibine sinen adam Bulgar komitacı
larından birisi idi. 

Suphi, herifin kötü bir maksatla 
orada beklediğini anladı. O taarruz 
etmeden, kendisi hücum etmiye ka
rar verdi. Silahı yoktu. Silah yerine 
yatağının başucunda duran pekmez 
dcstisini eline aldı, yavaş yavaş iler
ledi, bpıya yaklaştı, tam kapıdan 
çıkacağı sırada, eşikte sinen Bulgar, 
bir yıldırım sür'atile yerinden fırla
dı, elindeki bıçakla göğsüne doğru 
atıldı. 

Bıçağı saplayabildi mi? .• 
Ne gezer! .. 

Suphi ondan daha atik davrandı, 
destiyi bütün kuvvetile Bulgarın 

başına indirdi. Herifin kafasile, pek
mez dolu desti beraber patladı. Ko
ca Bulgar beyni dışarı fırlamış ol
duğu halde yere yuvarlandı. 

Beyni patlayıp ölen Bulgarın ar
kadaşı ile hapishanede peydahladık
ları taraftarları gürültüye koştu, 

Suphinin arkadaşları da yetişti, bi-Yalnız sık sık soluyanlarla horla
yanların usandıran harıltıları, sessiz
liği noktalıyor. 

Bulgarlardan biri, Suphinin bu - l 
ribirlerine girdiler, boğaz boğaza bo
ğuşmıya, dövüşmiye başladılar. Gar
diyanlar bir şey yapamıyor, kanlı 

No: 
7 

mem bu son iki sene içinde ne oldun? 
Fakat bana öyle geliyor ki hastasın. 
Bizim yanımızda korkmana bir sebep 

Sözlerım arasında bir münasebet 
bulamıyacaksınız. Amma.. hakikat 
bu .. Holivutta iken bir çok filmler 
çeviptıiştim. Bunların bir çokları Vi

yanada geçiyordu. Ben de Viyana • 
nın bir çok sokaklarını, evlerini. hat
ta mühim salonlar•nı ön tarafı Vıva-

- Bre mel'un! Ben seni buraya u
yuklamak için mi koydum? Onun ne
reye kaçtığını sen bilmezsen. kim 
bilecek? 

Diye bağırıyordu. 

1 
na resmi ve arkası <la dekor olan 
yerlerin gezdim dolaştım. 

1 

Biraz önce bir gölge yüzünden u
yanan Türk korsanları uykuya yeni 
dalmışlardı.. Bu pahrtı üzerine her· 
kes birer ikişer gözlerini açarak gü
rültüye kulak veriyorlar ve yalnız 
şu sesi işitiyorlardı: 

1 
O zamanlar, Viyana halkında az 

•- Söyle: Kara Mustafa nereye 

1 keçtı ve ona kim yardım etti?• 
Bu ses, Murat reisin sesiydi. 

1 Kara Mustafanın ambardan kaçtı· 
--------------- ğını duyanlar sahile koşuşuyordu. 
kavgayı uzaktan seyrediyorlardı. Ni- Kara Mustafa bu küçük ve ıssız 

çok malumat sahıl: oldum. Amm 0 .. 

hiç de bana heyec -ı vermemişti. Fa
kat güzel Vıynaya ark basar bas
maz müthiş 1'eyecanlandım.• 

hayet içlerinden bıri akıl etti, ı;avu- adanın neresinde saklanabilirdi? 

, 

şa koştu. O devirde, henüz jandarma Geceyi adada geçirse bile, ertesi 
teşkilatı yoktu. Bunun yerine paçası gün Murat ve adamları onu adanın 
düşük, setresi çapraz, vincisteri ça • neresine saklansa bulacak değiller 
kar almaz zaptiyeler \•ardı. Zaptiye miydi? 

Kare Mustafayı gemının dlreQlne astıkları zaman 
dili bir karış sarKmıştı .. 

çavuşu: Böyle bir yerde kaçmıya teşebbüs 
- Ben karışmam; bölük 

git! 

Diye savsakladı. O da: 

ağasına 

- Tabur ağasından emir almak 
lazım! 

Atlatmasile başından savdı. Ta • 
bur ağası alay beyine yolladı ("). 

Emir alıp zaptiye işe müdahale 
edinciye kadar hapisanenin içi ana 

baba gününe döndü. Mahpuslar biri
birini vurup kırıyordu. 

Boğuşma, dövüşme üç saat sürdü. 
Nıhayet alay beyinden emir çıktı, 

tabu ağası aldığı emıi bölük ağa • 
sına bildirdı, o da mü!azıma buyruk
ladı, mü!azım başçavuşa: 

- Haydi git! 

Emrını verdi. Zaptiyeler kovuşun 
yolunu tuttu, süngü taktı, içeri gir
dı. Bu suretle dövüş, bastırıldı. Mu
katelenin önü alındı. Neticede, Adli
ye meseleye el koydu. Mahkemeye 
sevkedilen mahkümlardan bir kaçı 
muhtelif cezalara uğradı. Bulgar çe
tecisini öldürdüğü için, Suphi yeni. 
den bir on beş yıl daha hapse mah • 
kum oldu. 

İki defa on beşer yıl hapis ceza • 
sına mahküm olan Deli Suphi, bu 
(30) yılın (17) yılını hapisanelerde 

1
geçirdi Muhtelif aflardan ve en so
nunda 324 hürriyetinin ilanından is
tifade ederek hapisten çıktı. 

etmek delilikten başka ne olabilir • 
di? 

Kara Mustafa, başına gelecek fe. 
laketi duymuştu: - Murat beni ya
rın sabah asacak .. 

Diyerek, ambardan kaçmıya çalış-
mış ve buna muvaffak olmuştu. 

Murat Reis meş'aleleri yaktırdı .• 
Gözcüleri sahile çıkardı.. 

Gece karanlığında Kara Mustafa-
yı aramıya koyuldular. 

KARA MUSTAFANIN İDAMİ. 

Sabaha kadar aradılar .. 
Kara Mustafanın izini bulamadı • 

!ar. 

Murat: 

- Güneşin doğmasını beklivelim. 
Diyordu. 

O gece ne Rüstem, ne Murat Reis .. 
ikisi de uyumamışlardı. 

Kara Mustafa Türk korsanlarının 
başına bela kesilmişti. 

O, her şeye itiraz eder .. doğruyu 
eğri, eğriyi doğru görür .. hasılı her 
şeye burnunu sokardı. 

Murat Reis: 

- Onu elbette biri kaçırmıştır am
bardan. Bu gizli eli her halde bulma
lıyız .. 

Diyerek önüne geleni haşlıyordu. 
Nihayet ufuktan pembe bulutlar 

belirmiye başladı. 

Suphi rakıyı sevmez, akşamcılık Ortalık ağarıyor, etraftaki kaya • 
yapmaz, ancak sevdiği arkadaşları • !ar, tepecikler meydana çıkıyordu. 
nın ısrarile içerdi. O da bir i!<i ka • Gemiciler uyanmışlardı. 
deh, fazla değil ... Hele sigara hiç iç- Murat Reis sahile indi: 

mez, nefret eder, tiksinir, içenlere - Çocuklar! -diye bağırdı- bizi 
çok kızardı. O, ölünciye kadar kanlı mahvetmek istiyen şu Kara Musta
hadiseler, kanlı vak'alar, kanlı mace- fayı hanginiz bulursa, ona bir kese 
ralar, vuruşmalar, dövüşmeler, bo • altın vereceğim. 

ğuşmalar içinde yaşadı. Hapisanele- Gemiciler bir kese altını duyunca, 
re gire çıka ihtiyarladı. Fakat o ha- hep birden: 
!inde bile vuruculuktan, kırıcılık • - Merak <>ime! Onu şimdi bulaca· 
tan vazgeçmedi. Eski halini bırak • ğız .. 
madı Tecavüze y<>ltenenlerin haddL"li 1 Dl •e bağrışarak, çil yavrusu gibi 
aşanların ağızlarının payını verdi. etrafa dağıldılar. 

(Devamı var) Limanında geceledikleri adada bir 
(•) O devirde yüzbaşıya bölük a- adamın uzun müddet barınmasına 

ğası, binbaşıya tabur ağası, mirala • imkan yoktu. 
ya da alay beyi derlerdi. Korsanlar altın hızile sahilde, yük-

duğu kokteyleri misafirlere verdi. 
Bir kadeh tekendi aldı, bir yudumda 
hepsini içti. 

seklerde, kayalıklar arasında dü -
menci Mustafayı aramıya başladılar. 

Biraz ilerde bir tepenin üstünü sa
ran Türk denizcilerinden bir grup 
arasında bir gürültü koptu. 

Gemicilerden biri: 

-İlk önce ben gördüm .. 
Diyor, bir diğeri de: 
- Sen gördün amma, ben y~kala

dım! 

Murat sadece elini uzatarak: 
- O cezasını görecek .. gemilcrini

ze gidiniz! 

Dedi.. Kara Mustafayı Muradın ge

misine götürdüler .. diğer korsanlar 
da küme küme gemilerine dağıldılar. 

Şimdi sahilde bağrışan Cezayir 
kuşlarından başka bir ses işitilmi • 
yordu. 

Fırtına dinmişti. 
Diye bağırıyordu. 

Kara Mustafanın nihayet 
ele verdiği anlaşılıyordu. 

Gemiler yollarına devam edecek
yakayı !erdi. 

Dedik ya .. İşin ucunda para olun
ca gürültü eksik olmaz. 

Rüstem derhal kavgaya tutuşan 

gemicilerin yanına koştu. 
Kara Mustafa bitkin bir halde yer

deki çalılıkların dibinde yatıyordu 
Belliydi ki, onu bu sindiği yerde bir· 
denbire bastırıp adamakıllı dövmüş
lerdi. 

İki gemici arasında devam eden 
kavgaya Rüstem nihayet verdi· 

- Uzun etmeyin, dedi, bir kese al
tını aranızda paylaşırsınız! 

Muradın adamları Kara Mustafayı 
zorla yerden kaldırarak kollarını, ba
caklarını iyice bağlamışlardı. 

Rüstem dayanamadı .. 
Yere eğildi: 

- Bre hain! dedi- Çolak bana söy
lemişti de inanmamıştım. Meğer sen 
umduğumdan çok daha korkunç bir 
canavarmışsın! 

Kara Mustafa gözlerini kapamıştı .. 
O artık Rüstemi değil, dünyayı bi

le görmüyordu. 
Öyle ya Murada ihanet etmek isti

yen bir adam, yakayı ele verir rle sağ 
mı kalırdı? 

Kara Mustafa zaten ambara atıl .. 
diği zaman asılacağını anlamıştı. 

Korsanlar Mustafayı sürükliye • 
rek sahile indirdiler. 
Mustafayı görenler: 
- Yuhaaaa ... 
Sadalarile yumruklarını sıkarak 

bağırmıya başlamışlardı. 

Muradın sadık arkadaşları: 

- Onu bize bırakın .. kafasını, gö
zünü parçalayıp gebertelim .. 

Diyerek Mustafanın üzerine atıl

mak istivorlardı. 

değilim. Ve esasen asıl müthiş olan 
da bu ... 

Bir s-essizlik oldu. Fırtına şiddetini 
kaybetmiye başlamıştı. Yağmur 

cam!ar3 çarpıyordu. Uzaktan bir saat 
çaldı. 

Senter: 

Yelkenleri şişirdiler .. 

Forsalar küreklere sarıldı. 

Demirlerini çekerek sahilden açıl-
mıya başlamışlardı. 

Bu sırada Murat Reisin gemisinin 

sancak direğinde bir adamın salla.!}· 
dığını gördüler .. 

•- Kara Mustafa asılmış .. • 
c- Hain geberdi nihayet... 
Bağrışmalar artıyordu. 

Kara Mustafa direkte bÖynuna yağ 
Iı urgan bağlanarak asılmıştı. 

Mustafanın dili ağzından bir karış 
dışarıya sarkmıştı. 

Korsanlar Kara Mustafanın akıbe· 

tini görünce başlarını önlerine eğdi· 
!er ... 

Gemilerde korkunç bir sessizlik 
vardı. 

(Devamı vıır) 
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Uşağın kurtuluşu 

-
1 

Vakiti er Vaoati Ezani 

sa. ..ı. sa. d. 

Güneş s 27 10 43 
Ôğle 12 14 5 31 
ikindi ıs Si 9 12 
Akşam 18 43 12 OJ , 

1 

Yatsı 20 20 1 36 
imsak 3 40 8 S7 

' - - ' 

Gerniko itiraf etti: 

- Evet. Lakin bütün bu söyledik· 
!erimi afyonun tesiri zannetme. Bila

kiş afyon hassasiyetimi büsbütün 
arttırdı ve onun sayesinde olacakları 
bu kadar çabuk anladım. 

1 

' 

1 

Gerniko kadehine elini bile sür -
memişti. Ani bir hareketle yakalı
ğını koparıp attı. Şakaklarınd:ı.n ter
ler boşanıyordu : 

- Evet, dedi, e\•et.. söyleyeceğim. 
Llıkin bilmem ki ne sö~·leyeceğim. 

Bir şey bildiğim yok. Daha doğrusu 
yalnız hissediyorum.. duyuyorum .. 
hislerimle .... 

1 ~ Bana öyle geliyor ki, dedi, bu 

1 endişelerin, kablelvuku hislerin, bir 

hastalık mahsulüdür. Namot'un bir 

1 Senter ellerinı havaya kaldırdı ve 

'
yanına indirdi. Ne yapacağını şaşır· 
mıştı. Bir müddet sonra: 

- Gerniko, dedi, dostluğumuzun 
hatırı namına, Enkarnasyonun başı 

için yarın hemen bir hastaneye gi· 
Gök gürlemeleri biribirini takip 

ediyordu. Ckrniko koltuğun kolla
rına parmaklarını geçirmiş, sıkı -

cinayete kurban gittiğine dair orta
da bir delil yok. Hem senin de ölü • 
me mahkum olduğuna dair sözlerini 
bir türlü anlayamıyorum. 

dip tedaviye başlıyacağına bana söz 
ver. 

uğramışlardı. Enkarnasyon, onu bek
lemekle boş yere hayatının iki sene
sini feda edip etmediğini düşünü • 

yordu. Senler ise, bir arkadaşına 
böyle bir halde kavuşmuş olmasına 
müteessir oluyordu. Bununla bera
ber, yine kendini toparladı. Karşı • 

sındaki bu paçavraya benzeyen in
san, bir zamanlar dipdiri, sağlam bir 

arkadaştL İyi gün dostu olduğu gibi 
fena gün dostu da olmuştu. Binaena
leyh, :ına yardım etmek lazımdı. 

görmüyorum. Niçin derdini anlatmı· 
yordu: 

yorsun? Demin Namot'u öldürdüler • 
- Senler, dedi, sen kablelvuku 

hislere inanır mısın? Hiç kabus ge
çirdin mi? İşte bana böyle oluyor. 
Vapurda olacak faciayı ilk defa, zan
nedersem Pekin'de iken hisseder 
gibi oldum. Namot'a orada raslamış
tım. Bana, zengin, çok zengin oldu· 
ğunu söyledi. Llıkin o da müphem 
bir endişe içinde idi. cBir an evvel, 
diyordu, buradan ayrılmak istiyo • 
rum. Birçok kimseler Karun kadar 
zengin olduğumuzu biliyor. tyi ha· 

vadis dcgıl.> Ben de onunla ayni fi. 
kirde idim. Hem, endişesi, benim de 
endişelerimi takviye ediyordu. Ben 

de bir an evvel buradan ayrılmak is

tiyordum. Vapura bindik. Asyadan 
uzaklaştıkça, Namot'un endişeleri 

kayboluyor, neş'esi yerine geliyor
du. Bana, geçirdiği maceraları an • 
!atıyor, arkadaşların isimlerini, ha • 
tıralarını ve bilhassa seni anıvordu. 
Ben de onun heyecanına kapılıyor

dum. Artık kendimi toparlamıştım 
ve endişelerimi, Asyanın havasına 

atfetmiye başlamıştım. Hatta buna 
kanaat getirdiğim gün, facia oldu. 
Bu hususta bana bir şey sorma, çün

kü gazetelerin yazdıklarından başka 
bir şey bildiğim yok. Yalnız ... 

Gerniko, cevap vermeden evvel, 
alnındaki terleri sildi: 

- Seni iknaa çalışacak değilim. 

- Ben hasta !<..lan değilim. Emin 
ol. Olacakları Pvvelden görüşüm se· 

Senter, arkadaşının terli, fakat buz 
gibi ellerini eline aldı, sıktı, ikna e
dici, şefkatli bir sesle : 

dedin. Kim öldürdü? Kimler? 
Gerniko etrafına ürkek ürkek ba· 

kındı: 

- Kim olduğunu söyleyemem. Fa
kat.. .. hem baktın mı? Kapı bu sefer 
iyi mi kapalı? .. Kalkıp baksan fena 
olmaz. 

Senter kalktı, baktı. Şimdi o da 

sinirlenmiye, müphem bir endişe 
duymıya başlamıştı. Kendini topar-

- Beni dinle yavrum, dedi, bil • lamak için biraz evvel hazırlamış ol-

- Yalnız ne? .. 
- Üst güverteye ilk çıkanlardan 

biri de ben idim. Orada kaçan bir 
gölge gör;ir gibi oldum. 

- Emin misin? 
Gerniko başını salladı : 
- Hayır, dedi, biı· şeyden emin de

ğilim. Gece, karanlık.. ve gölgeler, 
beni yanıltmış olabilir. Hayır, emin 

Lakin dikkat et. Ölüme mahkum o-
lan yalnız ben değilim. Sen de var-
sın. 

Senteı masanın üzerine yumru • 

1 ğunu vurdu: 
- Ne oldun yahu! .. alay mı ediyor

sun yoksa! 
- Değil. Şunu iyi bil ki, sen de 

ölüme mahkumsun! 
- Bansan a bana!.. Sen Pckin'de 

afyon içtin mi hiç? 

ni aldatıyor. Bana inanmıyorsun. 

Kablelvukıu hislerımt\rn babsedi -

şim sana hasta olduğum hissini veri· 
yor. Fakat ... 

Gerniko'nun sesi boğuklaştı, de· 
vam etti: 

- ... Bundan beş sene evvelki ha· 
limi bir düşün! Hiç de korkak bir a

dam değildim, değil mi? Ve sen ... 
Enkarnasyon'a dönmüştü: 

(Devamı var) 
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Averof a mermi düştü 
Fakat 

• 
yangın söndürüldü ve 

harbe devam etti gemı 

•Fırkanızla beraber hemen Mon
drosa gelmekte olan şüpheli geminin 
takibine gidiniz! .. • Bu emir üzerine 
•Leon sınıfı muhripler sancak ta -
rafırnızdaki me,·kilerinden yekdiğe· 
rini takiben garba döndüler v~ müm
kün olan siır'atle seyre ba~ladılar. 

üçüncü emre gelince bu muharebe 
esnasında ve tarafeyn top düellosu 
ile meşgul iken torpido hücumu ya
pılması hakkında idi. 

A vamavra - 3 teşrinievvel 1912. 
Yunan deniz fırkası 

No. 23 - (Mahremdir\ 

•A• gambotu süvarisine 

.Bahriye Nezaretinden alınan (536i 
numaralı mahrem emre tevfikan sü

l ok uyucuıarıa 
B aş b as a 

Lokantalarda 
Sinekle 
Mücadele 
Bir okuyucumuz gönderdiği mek

tup! a diyor ki: 
cHcr gün öğleyin Sirkeci'deki Jo -

kantalarda yemek yiyorum. Fakat, 
burada rahat bir yemek yemek müm
kün olmuyor. Lokantanın içinde o 
kadar sinek var ki .. Bunlardan bir 

!
kısmı karasinek, bir kısmı da ~i,·r!

sinektir. Dün yine yemek yerken. si
nekler sağ elimin altı yerind2n ısır
dılar. Halbuki lokantalarda sine!- bu
lunmaması lazımdır. Sinekleri itlfıf 

edecek sinek kağıtları ve saire mad
de ve vasıtalar kullanmak lazımdır. 
Bunun, kanunen bir mecburiy<>t ol
duğunu zannediyorum. Sıtma Müca
dele teşkilatının da bu sineklerl<> mü
cadele etmesi lazımdır .• 

'I -SONTELGRAF 1 EylOI 1937 

Avrupa fudbol maçlarının neticeleri 
ÇEKOSLOVAKYADA: 
İki haftadanbcri başlamış olan Jik 

maçlarının neticeleri şunlardır· 
Viktoria Pilsen - Sk. Presturg: 4-1. 
Sparta - Ostrau: 2-3. 
Sk. Kladno - Slavia: 1-0. 
Sk. ~achod ? Zidenice: 3-1. 
Prosnitz - Sk. Fardubitz: 5-1. 

l\IACARİSTANDA: 

Simmering - Sportklüp: 3-3. • 
Rapid - Fe Wien: 5-0. 

iSVİÇREDE: 
Başlamış olan lik maçlarının ne • 

ticeleri şunlardır: 
Grasshoppers - Nordstern: 1-0. 
Fc. Bale - Yung Fe!lows: 1-0. 
Fc. Berne - Fe. Lugana: 1-1. 
Servette - Fc. Biel: 4-1. 

Lik maçlarının neticeleri: Fc. Luzern - Uyoungnboys: 0-1. 
Ofn~r Elf - Porekves: 1-6. Fc. Grenen - Fc. Lausanne: 2-4. 
Skucı ketayi - Phoebus: 2-2 FRANSADA: 
Bocskay - Hungaria: 0-4. Fransadaki lik maçlarının netice-
Fortmaros - Nemzeti: 5-4. leri şunlardır: 

Racing Strasburg - Fc. Metz: 1-1. 

ALl1ANYA: 4 - ESTONYA: 1 

16,000 seyirci önünde yap;lan Al· 
manya - Estonya milli futbol maçını, 
Alman)·a - 4-1 kazanmıştır. 

1 Birinci haftaymdan 0-1 mağlup çı
kan Alman milli takımı, ikin~i haf-

taymda çok enerjik bir oyun oyna • 

l mı~tır. Estonya milli takımının ale)'· 

!
hine 17 Almanyanın ıse 2 korner kay

dedilmiş olması da Alman ekibinin 

ne derece ağır bastığını göstermiye' 
kafidir 

Saat ikiyi yedi geçe (Averof) un 
zırhsız kısmında bulunan hastanesi
ne (28) santimetrelik biı' mermi düş
tü ve infilak ederek vangın çıkardı. 
Birkaç dakika >onra · ikincı kaptan, 
köprü üznine gelertk, yangının e -
hcmmiyeth olmadığını ve derhal bas· 
tırıJması ıçin icap eden tedbirlerin 
alınmış bulunduğunu bildirdi. 

varisi bulundug-unuz .A. ve kezalik ı ,.....,...,.,.,,...,...,,..,.....,.,.,,,,,......,...,~ 
ı · - ,..,, Mijpest - Kispest: 8-1. ı Olympique Marseille - As eannts: l\faama!ih, fa,tonyalılar da var kuv-

(A\·erof) muvaffakıyetlı br suret
te ateşe dc\'am ediyordu. 

Saat ıkide Bozcaadanın garp bur
nu bordalandı ve yavaş yava5 Ça -
nakkale Boğazı ve (- fecidiye) kru • 
\•azörü ile muhripler Asarı 'F v • 
fik zırh!ın \ ' C di«cr dört torpido ve 
bir hastane gemisf ufuk üzerinde te
cessüm etmiye başladı. 

emrinize \'erilen cB gambotu ile bir-
likte yarın akşam gece yarısından 
sonra saat iki ile beş arasında, kara

: ya oturmamak için l[mmgelen ted -
lbiı'leri aldıktan sonra, (Preveze) kör
:fezine gireceksiniz. (Preveze) istih
' kamları size fiilen muhalefette bu-
1ıunacak olursa biz açıktan istihkam
ları işgal edeceğiz. Geçmek mümkün 
olmazsa geçmekten sarfınazar ede -
rek geri dönünüz. (Preveze) istih -
kamları size ateş açacak ve".Antalya 
torpidosu da Boğaz dahilinde bulu
nacak olursa tercihan torpidoya hii
cum ediniz. Gambotlarla seyir esna-

chfcs'udiye , • Barbaroı:: ye •Tur
gut. zırh'ıları Boğaz istihkamlarının 
ateş mıntakasına yaklaştıkça sür'at
lerıni azattılar ,.e nih::yet saat iki bu
çukta •Averof. Ta\·<an adalarını 
b.:,rdalayı p atetj kestığİ zaman •:\fes
U~i):e de hatta girerek dümdar ge- \'erilmiştir. 
mıyı te kil etti. Sabık zabit \•ekili Milakos il.= diğer 

s1nda aralarındaki mesafe, sür'at \'e 
işaret teatisi hususlarını tayin ve bu 
bapta cB • süvarisine liızımgelen ta
limatı vermek salahiyeti zatı alinizi" 

Düşman gami!eri seyırlcrine de - üç kişi kla\'uz olarak gambotlara gi
V<ırn ettiler ve mcnz'l haricinde ol- receklerdir. Boğazdan girdiğinizi 
makla beraber •Mecidivc de dahil (Akteon) telgraf memuru bize bil
olduğu halde bize ikiş;r mermi at· direcektir. İnayeti hakla salimen 
tılar. Bu mermile~ 2000 - 3000 metre , Voniça veya cKaravasaraya . mu
kısa düştüler. vasalatınızı da kendiniz telgrafb 

Bı az ZE'llan ,onra e<ki zırhlılar de•·hal bildiriniz.> 
da •Averof a iltihak ettiler. Bunlar / Yunan merkezi fırkai Bah-
rnevkiJerini almak [ıure Amiral ge-m· .. 
b ısının ·an.nd~n geçerken mürette-
.atı (Zıto) d.ye (Averof) u ıılkışlı-

)Cr \·c buna (Avcrof) müreıtabatı 
t~rafınd2.n da avııı suretle mukabele 
o unuyordw, . 

• Amıraı ı;emısınm b::.s ı:rüvertesi u t. • b' 

.• 
1 

ııde bando rnız:ka mt<htelif ha
\ a ar çalm.ıkta ıdi, 

riyesi kumandanı Mir:.!ay 
İ. Damyanos 

Akdeııiz filosıı 

J\1alıremdir 

• 
Mondros Jim;;nı 

23 le~rinieV\'el 1912 

Filotilla komodoru Miralay •Va-
Saat ik,vi elli beş d· k·k (A 

f.) • o u·a gece - raçanos. a: 
''.ero U'l lıastanesınde cıkan vangın 
sond" " ld · • - .Şifahen nrmiş olduğum talima-

uru u, Saat üçü reyrek geçe 
Osmanlı f'l B • ~ ta il:i.\'eten cVelos., cNiki • ve .Lon-

.. ı osu ogazın ıç kısmında 
guzde k b ki> muhriplerini ihzar ve tarafım • 
A 

. n av olır·ş bultonduğundan 
mır~ donanman alarak ('.\fon • dan verilecek ilk emirde mezkı1r ge

dros) milcrle prova nizamında ve araların· 
avdet ett •. E daki mesafe(lOO) metre olmak üzere 

snl<:kte bulunan hafıf lodo' rüz-
ı;arı 'ttik d 1Avrupa sahılinı takıben Çanakkale 

gı · re <iddetıni arttır ı \'e ge-
telcyin ku~· .' ıı· b'r 1 rtmava inkı • !boğazından içerı girıp Çanakkale 
I' . \e ı ı ı , Nara limanı veya o civarda clemırli 
up ctt b f b" .. e ve 1 . ı \'e u ırtına uıun gec bulunan Osmanlı donanmasına kaqı 
~rte ı .,;· d 1 d' .,.ın evam ey e ı. hücum icrasına hazır bulun -

(Mondros) muharebesinde Yunan b d ·m Gemı'le do manızı eyan e erı . • 
ro;anmasının yegane yaralısı (Ave- rin gece karanlığında avdet 

~ ta bulunan borazan onbaşı •A- / d b'l 1 · · t · için Seddülba-
gclıs 'd· h !') e e ı mc erını emın 
e-r·' ı ı. Bu adam (Harbe azır ol.:. hir - Kumkale hattından münu· za-

.. , ı verıld .. · d.kk tsız ıgı 
YÜz" d ıgı zaman 1 a manı ,ı:ece yarısından sonra saat bir-

. ~n en hastaneye isabet eden mer- d daha geç olmamak üzere tesbit 
l'lıinın gcld'ü' h k d kal • en . . •... ı.,ı zır sız ısım a cd'l !'dır. Gerek zatıalınızın ve 
mış ve k 1 k . d . . b' d . ı me ı 
h apı ar apan ıgı ıçın ır a k d ·g· er süvariler ve mürctte-
a orada k . . h t de gere se ı 

n çı amamış 'e as ane b t ertlik gemicilik cesaret \'e 
Yangın k . k d' . . h a ın m • , 
fi!ç çı arnn mermı en ısını a- 1 \'atanperverlikleri hakkında sarsıl-
(~ Yaralaml§tı. ımaz bir itimat beslemekteyim. Ha-

sür'at~~dros) harbindE? (A\'eroO uı: rekat esnasında rota tebdili, sür'at 
rin . h cndahtı çok mukemmeldı. Bı- ve hücum ,·esaire hakkında gemiler 
r cı arpte zuhur eden top kamala- sındaki muhabcratın sureti icra-
ının sık h • d · · b harpte ara 

Vak' ışma<ı a ısesı u sına ait tafsil:i.tın tesbiti reyinize bı-
1 olmadı. Filhakika birinci harp-

te b" rakılmıştır. 
ba 1 uyük toplar sür'atle endahta Bu teşebbüsünüz, Kunıkale - Sed-
ka ş ı:dıktan birkaç dakika so~ra gaz j dülbahir medhalinde düşman tara
m~d mamak için kamaların on kıs- !ından keşfedilecek olursa vaklile 
t'b a bulunan alestıki miiseddit ter- dönerek avdet ediniz. 

ı at Pek zivade kızarak kamaların Bu vazı'fc,·e memur gemi süvari-
tıkışııı • H-'b k. ' 
iki . asını mucip olmuştu. .. '" u 1 ]erini davet ederek sureti mahrema-
m"ncı harpte ayni topların uç saat nede kendilerine bu emri tebliğ ve 

Utemadiyen ate• etmelerine rağ- h ı- · · men b" • , takip edilen maksadın usu u ıçın 
oy!e bir hal olmadı [*) 'lüzum gördüğünüz talimatı veriniz. 

lr ••• Amiral gemisi veyahut donanma-
• . arp esnasında verilmiş olan ,gizli 

t
'lllirlerden gayet ehemmiyetli üç dan diğer bir gemi sizi Boğaz hari
an · . · cinde bekliyccektir. icagı ahvale gö· 

h !~sının burada zikrini faydadan re daima bu gemi ile muhabere edi
} .ı bulmadım. Bu emirlerden birin-,ısı harb· .

1
. p niz ve her halde hücumunuzdan ha-

zq k" ın ı anından evvel ( reve- sıl olan neticeyi mutlaka bildiriniz. 
SÜ orfezine giren cA• gambotunun Yarın sabah saat yedide Bozcaa • 
lo;~r.isine verilmişti. İkinci emir fi- da ·a vasıl olmak üzere hareket edi-
19121a. ku.m_andanına ,·erilmi~ olup ) · T' ıı-JJ k niz ve cVelost, cAspıs•, c ıyc aı 
tıakkaJ ı ı .ınciteşrininin içinde Ça- muhriplerini de birlikte alınız. Boz-
1· edekı Osmanlı filosuna vapı-
•Cak to d . d mu,·asalatınızda yalnız ha-

:ııu . rpı o hücumu hakkında idi. caa ava 
em :ıı k•t · · frak edecek olan gemikrin 

ile bil_ ır a'u-iye • • ezareti~in kararı re a a ış ı 
niz '1hare geri alınmıştı. !kinci de- süvarilerile anlaşınız. 
h'U' nıbuhare~sinden (Mondros mu- l\lülJ.zim (Vafyadi) ile m~hendis 
-..!;:esinden) sonra verilmis olan (Karamuzis) kılvuz olarak s~zekve-

[•] l'l • .1 . t'r Bunlardan bir tanesıııi en-
te _. undan anlaşılıyor ki ilk harp- rı mış 1 • .. • 

'""Seddiıl . k . • 1 d' geminize, diğerini de uç gern!den 
lıap erııı ı:mama!arı ıçın ne mıu"rekkep olan müfrezenizin (2) nu-
tııı, >ıısak l<izımgeldi!iini bilmiyorlar-

.. onr d maralı gemisine veriniz. 
llıi<ler a an ikinci harpte öğreıı • ı h t , Bu emir, ya benden şa lsan, ya ~ 

Lütfi ~ 

Amiral gemisi Bozcaadadan uzak 
bulunduğu takdirde bu emirdeki 
numara sarahaten bildirilmek sar
tile telsizle, ikinci bir emir almadık
ça kat'iyyen icra edilmiyecektir. • 

Donanma kumandanı 
Liva Amiral 

P. Koııdotiyotis 

• 
Mondros 13. l. 1913 

A kde11 iz filosu 
No. 225 (mahrem) 

Filotilla konıodorluğup \'e torpi -
do muilripleri süvariliklerine : 

•Yeni alınan haberlere nazara•1 
rlüsman filosu üçüncü defa harp et
mek üzere tekmil gemilerile Boğaz
dan dı~arı çıkacaktır. 

Elektromos - Budafok: Yapılamadı. 2 - 1. 
\·ftlerini sarfederek, Almanların kcı-

Szcg<:'"d - Etoraab: 4-1. Exdsior Rouboix - Re, Lens: 1-1. . . . . 
AVUSTURYADA: Fe Roucn _ Red Star: 4_0. la\'ca galıbıyet temın etmelerır.e m•-
A\'Usturyadaki lik maçlarının ne- Club de Paris - Racing Roub;;ix: 2 o ni olmak için ellerinden geleni yap-

ticeleri şunlardır: Fc. Antibes _ Fc. Sete: 1-1. mı~lardır Ancak Almanların çok 
Austria - Favortner: 3-2. Fc. Sochau - Sc. Fives: 6-2. ba. fz o1an teknik üstünlükleri kar-
Wacker - Admira: 1-1. Olympique Lille - Us Va]('ııcienne· şısında daha fazla mll\·affak o!ama-
Floridsdorf - Vienna· 2-2. O - 1. • mı~lardır. • ' 

Birleşik Amerika - Japonya atletizm karşılaşması 
Birk;ik Amerika - Japonya atlet

leri arasında yapılan müsabakaların 

mticeleri şunlardır: 

Yiiksek aılama: 

1 - Albriton .Amerika> 1,98 mtt

re, 2 - Tanaka Japonya• 1,95 met-

saniyede. 3 Taniguchi Japon 22.; 2 - T .. naka ,Japon• 14,53 metre. 

saniy<'de. Çeki~· atma: 
Gülle aıma: 1- Fols\\'art . Amerika 51.66 met-
1 - Reynolds •Amerika > 14.51 re, 2 - Tokonaga Japonya 43 met

mctre, 2 - Yoka ta ,Japon • 13,01 met- re. 
re. 50no metre ıııukaı·emet· 

Mallımunuz olsun ki, bu defaki 
kararım, ikimizden birinin ortadan 
kalkması olduj!undan düşmanın reh- 1 
ber, yahut diğer her hangi bil' gemi

sine karşı mutlaka kat'i bir torpido 
hücumu yapacaksınız. Binaenaleyh 
harbin iptidasındanberi elinizde bu
lunan işaret defterinde me\'cut \'e 
bu hususa ait olan işaretleri ve ke-

re 3 Kajima , Japonya• 1,95 metre. 

200 metre sür'at koşusu: 

1 - Weit·rhauser .Amerika. 22 sa

n1,·edr, 2 - Young <Amerika• 22,3 

ı ıo metre manialı koşu: 1 l - ll!urako Japon. 15 da. 11,4 
Tolf'"ich Amerika• 14.8 saniyede. sani\'ed '2 - Tanaka Japon 15 da. l 20.8 sünivede. 

2 :\Iurakomı .Japon• 15 saniyc·de. 1 4)( 400 metre ko~ıı: 

Or; adıııı: 1 - Amerika ekibi 3 da. 17.85 
1 - Togami ,Japon. 14,80 metr<', 2 - Japon ekibi 3 da. 24,45. 

Üniversiteliler spor bayramında alınan son müsabakaları n neticeleri 
zalık hücum esnasında icrası lazım Rjean Bousin stadında yapılan Ü- 1 Mı ırlı Halil 123,48 puvanla, 6 - İs- 100 l\!ETRE SERBEST YÜZMEDE 
gelen manevralara dair talimatı ga- ni\'ersitcliler spor bayramınd'l Al- \·icreli Boeni 119,50 metre. FİNALE KALANLAR 
yet dikkatle okumanızı ta\'siye e _ manya - Belçika ıulbol maçı Alman lüNİVERSİTELİ BAYANLAR ARA- Macar Esik, Fransız Schatz, Avus-
dcrım. Üni,•ersilclilerinin 4 - 2 galibiyetik 1 SINDA 100 METRE SERBEST turvalı S\'oboda, Alman Wille, Al-

Torpido, endaht emrini ~lıncaya neticelenmiştir. YÜZME man Eekenbrecher, Fransız Nakacr.e 
kadar gemiler tarafından muhafau Dc\'am edilmekte olan Üni,·crsi- 1 Alm:ın Surmann 1 da. 20 sani- İngiliz Williams. 
cdilm<'si icabcden . t eşkilat. nıez _ tP; iler bayramında İtalya - Fransa ·ede. 2 - Alman Laumerlang 1 da. Sutopu turnuvsında Çekoslovak 
kur hususi işaret defterinde ,.e 1732) 

1 
futbol maçını İtalya Ünıversitelileri 23.6 saniyeur. 3 - İngiliz Pettigrew Wrıchtl, Alınan Hildebrand, 8/6. 3/6, 

numar1:1 işaretin altında sarih olarak sıfıra kar;ı beş sayı ile kazanmış • 1 da. 26.1 saniyede. 4 - Alman Som- 6/3, 612. 6/2. 
gösterilnli~lir. Jardır ım.nkt' 1 da. 26,2 saniyede. Avusturyalı Kienzel, İsveçli Sörn· 

T r d b k b' · 1 C l be t d d I J 100 METRE SIRTÜSTÜ YÜZMEDE sen'i 6/3. 6/0, 7/5, 
ara ımız an as a ır eınır ve • o om s s a ın a yapı an e to- ~l.NALE KALANLAR C İ 

r _ • ekoslO\·ak Wachtl S\'eçli Wallu-
rilmedikçe gerek bu işaret ''e oerek- pu müı;abakalarında Almanya - İs-

. t· lt d k' · t ı· İngiliz Faylor, Brezilyalı Lin, A- vi 6/4. 6/0. 6/2. 
se ışar 1~ ın a ın a t cvamır ve a ı- vıçrC'\'ı.? 12 - 4, Avusturya - Frar.saya 

vustral ·alı Keller, Macar Lengyel, l\!aear Dallos, Brezilyalı Ribeiro-
mata harfi harfine riJ.yet cdil;;cck - 123 - O ~alip gelmiştır. 

Macar !Jazay, İngiliz Williams. Al- yu 6/3, 6/2, 6/2. 
tir. YÜZ:\IE MÜSABAKALARTNIN man Ccl,umann. Fransız Dcstremau, Belçikalı Blutza 
Mezkıh' işaretler amiral g<>mi<in- İLK NETİCELERİ 

200 METRE KURBALAMADA 6/1. 6/1, 6/0 yenmi tir. 
den olan mesafeniz (3000) metro ola- Artistik aılanıa: 

FİNALE KALANLAR Üni,·ers!teli ba~·anlar arasındaki 
rak ~·a<ılmı;sa da vereceğimiz işa - l - Macar Hidvegi 134,60 .ouanla, l\ 1 laca! Esik, Macar Doszpol, Alman tenis turnuvasının dömi finalinde 
retlerin i'1yıkile görülebilmesi için 2 - :\lısırlı Rauf 134,46 puvanla, 3 - \" 

1 • icgmann, Alman Heyer, Alman, Fransız Goldschmidt, Çekoslov;.k ar-
(2.<;0Q) metre me•afede bulunı.cak · Al an Strobel 129,17 puvanla, 4 - S 1 1 A 

1 
sc 1U le. ,·usturyalı Berr, l\Iısırlı tino\·a , 6/3, 6/0, Avusturyalı Krugs, 

sınız. Esasen bu irşatta da yazılı ol- ~!:sırlı Remzi 129,50 ııuvanla, 5 - Sdmi. •Fransız Grenier'i 7/5, 6/2 yenmiştir. 
duğu veçhile amiral gemisine Yeya- --------------------.:.;,=.=..:.:..=:: 
hut dığer her hangi bir gemiye karşı NÖBETÇi 
düşman torpidoları tarafından yapı - ECZANELER 
lacak hücumlara mukabele ic:in doi-
ma hazır bulunmanızı da a)TıO te· 

kit eylerim. 
Hücum emrini işaretle \"ereceğitn

den ku:ııandan gemisine dikkat eni-

niz. 
Eğer }ıi.icum emrir:i telsizle \·ere -

cek olur5ak buna mahsus olan ke -

limcyi ye işaretin numarasını da ay
rıca zikredeceğiz. (Mesela hus-.ısi ke

lime 8.J,2) . İşaret vasıtalarımızın tah

ribi yüzünden eğer size ne işaretle, 
ne de telsizle hücum emri veremiye

~k olurEak şu halde kendi kendi -

nize düjmana karşı kat'i bir hücun1 

yapmak için hiç bir fırsatı fe\'let -
miyeceksiniz .. -. 

Donanma Kumandanı 
Liva amiral 

P. Kondiriyotis 

• 
Yarın 

Yunan amiraliııin hatıratı da bu

rada bitmiş oluyor. Yarından itiba

ren Balkan deniz harbinde vazife al

mış ve kumanda vaziyetinde bulun

muş obıı emekli bahriyelilerimiziıı 
notlarını ve müJakatlannı neşre baş
ltyacağız. Amiral Ramizin ifşaatı ,.~ 

Yunan amiralinin notları karsısında 
en enteresan ve heyecanlı müşahe

deleri l)u emekli deniz erkanımızın 
bize anlattıkları vak'alar ve kendi 

hususi görüşleri ihli\'a etmekte \'C 

tarihe adeta hususi bir aydınlık ha
zinesi intikal ettirmektedir. 

Yarın ilk müheyyiç ve mühim be
yanatı vereceğiz. 

1 
Bu .ık 1am şehrin muhtelif '>emtle

r ~d<' niilxtçi olan eczaneler şun -
1 3rdır: 

İstanbul cilıctindekil~r· 

Müsabakamızı n 
Neticesi 

Emiııonünde (Beşır Kemal), Be· 

1 

Müsabakamızın bugün hediye ka
yazıtta (Cemil), Küçük pazarda (Yar- za~anlarını ve birinci gelen klüb~ 
gı F.\·iiptc (Mustafa Arif), Şehremi- ne~redecektık. Fakat reylerın tesnı
nı~c"' (Nazım Sa<lık), Karagümrük- fi neticesinde şayanı hayret hır mü
tc <Koma!), Samatyada (Tcofilos), savat meydana çıktı. Neticede Fe -
Şehzadehaşında (İsmail Hakkı), Ak- nerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 
sarayda (Sarim), Fenerde (Hüsa • 1423 rey ile b<'rabere kaldılar. Güneş 
mellin), Alemdarda (Ali Rıza), Ba- de 328 r<'y aldı. 
kırköyde (İstepan). Bu vaziyet karşısında birinci seçi-

Beyori!u cihetindekiler: lememiş oldu. Biz bu üç klüp arasın-
İstik!al caddesinde (Galatasaray), da kur'a çekerek birinciyi tayin ede

ı Pöstha sokağında (Garih), Galatada cektik. Fakat bunun doğru olmadı • 
!Topçular caddesinde (Hidayet). Tak- ğını kabul ettik. Çünkü halkın kliip 
sımde (Kemal Rebül), Kurtulu5 cad- taraftarlığını şansa bırakmak doğru 

desinde (Galopulo), Şişli Maçka cad- olmıyacaklı. Bunun için biz yeniden 

:;-_R_A,_D-~-o~, 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ak§anı neşriyatı: 

Saat 18,30 plakla dans musil·isi • 
19.30 Türkçe tangolar: Bayan Ferıha 
Te\'fik - 20 Burhan ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları - 20,30 Bay Ömer Rıza tara
rafından Arapça söylev - 20,45 Hami
yet ve arkadaşları tarafından Türk 

1 musikisi Ye halk şarkıları, saat aya
ın - 21,15 orkestra - 22,15 ajans ve 

1 

Borsa haberleri \'C ertesi günün prog. 
ramı - 22,:ıo plakla sololar, opera ve 

1 operet parçaları - 23 son. 
Y ARTNKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: 
Saat 12.30 pliıkla 

12 50 havadis, 13.5 
Türk musikisı, 

muhtelif pli\k 
l deı>inde (Seyfi), Kasımpaşada (Mü- kupon ııeşı·edece.f:<iz. Bu kuponların 

t) H k" d N · A ) B ncşriyatı. 14 son. 
1eyye . as oy e ( esım seo , e- neşri bir hafta sürecektir. Bir defa 
şikta~ta (Süleyman Recep), Sarı • reylerini bildirenler bu ikinci rey •""""""""""""• 
yerde (Osman). ı DOKTOR ı kuponlarını göndermiyebilecektir. 

, Üsküdar. Kadıköy ve Adalardaki- v t Alı" Rıza Sagv lar t ler: e yeni gönderilecek rey kuponları-

! Üsküdarda Çarsı boyunda (Ömer ~ın klüpler arasındaki taksimi ne- 1 i 1 Ç HA S T AL 1K LAR1 f 
Kenan), KadıköyUnd~ Söğütlücesme tıceyi belli edecektir. Eğer ikinci tas- t M OT EH AS S 1 S 1 t 
cadedsinde (Arman Hullısi), .BU • ııifte de müsavat olursa o zaman mec- ı Her gün Reşiktaşta tramvay ı 
yük adada (Halk), Heybelide (Tanaş). bu,:~n kur'a ile birinciyi tayin ede- t caddesindeki muayenehanesinde S 

·· ·- cegız. ı saat on beşten sonra hastala. t 
Avrupanın en gUzel köpeöi 31 11.umaralı kupon yarın neşredı- ı rını kabul ediyor. ı 

Pariste sergi münasebetile yapılan Jccektır. • ........................ . 

bir çok müsabakalar arasında Avru- - · -
TEŞEKKÜR • 

pan;.n en güzel köpeği müsabakası da 

!
Yardı. 

Bu müsabakaya 2000 e yakın köpek 
ı tirak etmiş, neticede Avusturyada 
&-!l"eringte bir tüccarın köpejp bi· 
rınciliği kazanmıştır. 

Bu nıretle köpek Avrupanın en 

1
güzel küpeği olarak ilan edilmiştir. 

Uzun zamandanberi çekmekte ol
duğum mide hastalığmdan hazık te· 
davisile beni az zamanda kurtaran 

Kapalıiınn kaı·şısında Dokto,; Baki 
Tiregol'c aleni te~ekkürlcriml arze • 
derim. 

Nuriye 

11 .. ••ooec••ffffffffffff••11 
ı Zührevi \'C cild hastalıkları ı 

i or. l-la yri Ömer i 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı 
ı karşısıı.da No. 313 Telefon: ı 
ı 43585 ı ....... "~"" ........... , 
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Denizyollan 
1ŞLETMESt 

lzmir Fuan 
münasebetiyle 

• 3 EyfOI Cuma gUnU• 

PANORAMA 
Bahçesinde 

Bu mevsimin son 

BÜYÜK SÜNNET 
DÜGÜNÜ 

1 Çl:~~eş'i~..;~~~;ASI1 
Aynca büyük sürprizler 

-- Tel: 41065 ••• 

Fevkalade Posta 

. 1 
Mevcut postalara ilüvcten An· 

KARA vapuru eylUlün birinci çar

şamba günü saat 15 te Galata rıh- ıı""•• Kimyager """ı 
tımından kalkarak doğru İzmir'e ı H •• dd• ı 
gidecektir. Fuar açık bulunduğu ı: USame 10 ı · 
~~e~~~(aenla~~to;~:!~ :ı~7i:~~~~~~ ! İı ~~~~d~a;a~~i~~i~ E~~ö=:~!\~~ i 
yapılmaktadır. ı ve Eytam Bankası karşısında ıı 

1 
Sayın yolcuların Karaköydeki a- ı izzet Bey Hanı. 

centalığımıza müracaat etmeleri ı .......................... ı 
c5627> DANS PROFESÖRÜ KEMAL 

1 SAMİ BAYER 

Bir Gripin almadan evvel 
~~~~~~~----

Istırabın ve ağrının en şiddet• 
)isini en kolay, en çabuk ve en 
ucuz gecirmenin çare"i bir kaşe 
GRlPlN almaktır. Mideyi boz• 
maz, böbrekleri ve kalbi yormaz 

Dişlere ebedi hayat verir. 1 Karadeniz hattı 1 Türku\·az dans dersanesini kapa -

P Staları mıştır. Yeni dersanemiz: Dişleri temizler, parlatır, beyazlatır, çürümesine mani olur, diş 
etlerini ku vvetlcodirir. 

Her gün sabah \'e akşam mutlaka DANTOS ile dişlerinizi 

temizleyiniz. Dantos Hasan ismiııe ve markasma dikkat. 
Fiatı : Tüp 7 1,2, büyük 12 1,2, dört misli 20 kuruştur. 

HASAN DEPOSU ................................................. 
• Ekzcma ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

\ 

ı: 
• kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmışhr. Ecr.anelerden isteyiniz. ~i 
l~ _____ rs_t_an_h_ur __ H~ar_ic_i_A_s_k;-_r_i ~a_a_ıı_ı_ıa_4 g_Ja_r_ı _____ I( 
İzmir Mst. Mv. Merkez kıta:ıtı hay· 1 mısyonlarındadır. İstekliler şartna • 

vanatı ihtiyacı için 295200 kilo şaman m<'yi komisyonlarda okuyab!lırleı·. 
kapalı zar~la eksiltmeye konulm~ş .~ l İşbu 400 bin kilo arpanın muham -

tur. İhalesı 18/9/937 perşembe gu~u lmC'n tutan 16800 liradır. Şartmımc
sant 16 da kışlada Satınalma komıs. sindeki yuzde yirmi beş miktar foz
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi lası da dahil olduğu halde ilk temi
lıor gün Komisyonda görülcbilır. Mu- nalı 1575 liradır. Eksıltmc 21 EylUl 

hammcn tutm·ı 5!)04 lira olup temi · 1937 tarihine tesadüf eden salı gü
nah 452 lira 80 kuruştur. isteklilerin 

nü sn:lt 15 de Konyada Kolordu SaTicar<!t Odasında kayıth olması şart-
tır. İsteklHerin 2490 sn,> ılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı belgeler
le ilk teminat makbuz veya bank~ 

tınalmn komisyonu başkanlığın ve
recek vLyahtıt göndereceklerdi•·. 

c36h c574(J. 

O İstiklal caddesinde izzet Kanzlı 
1 eylülden itibaren Karadeniz 

Kutu Evi yanında 69 numarada her 
hattı postaları İstanbuldan pazar 

gün sabah dokuzdan akşam ona ka~ 
ve salı günleri saat 12 de ve per-

dar dersanemiz talebelerimize açık
şembe günleri saat 16 da kalka -

b 
tır. 

caklardır. Pazar postasından aş-

ka Salı Postası da Hopaya kadar 
gidecektir. 

Mersin hattl 
postaları 

lstanbuldan Salı günleri kalk
makta \'e dört aydanbcri on beş 
günde bir yapılmakta olan Mersin 
birinci postaları l eylUlden itiba -
ren her hafta yapılacaktır. 

,j, Dişçi 

ı Hacer Nuri Ergun 
il Pazardan maada hergüo saat 

1
8·12 ve 14418 arasında sayın 
hastalarını kabul eder. 
f ı;tanbul : Ank:ıra caddesi 

Vilayet karşısı Hatman 

!!!llll!!!!~a~p:_. N o. 37 

Aldıktan bet dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

icabında günde 3 ka~e ahnabilir 
. · .~ - . . . .,,, .< ... ' J :: 

'!' .... , .... • · . .. ..-· 
• • '•-t • - ' • 

Mudanya hattl 
postaları 

1 eylülden it ibnren l\~Iudanya 
hattı yaz ikinci devre programla
rının tatbikine başlamlacağından ı ı 
yaz birinci devre t~rifesi r.1uci - j 
bince İstanbul ve Mudanyadan 
cumartesi günleri 14 te kalkan ROS-

iSTiKLAL LiSESi Direktörlüğünden : 

l talarla Pazar günleri İstanbddah 
18 de ve Mudnnyadan l8,30 cta kal
kan postalar yapılmıyacaklır. Ye
ni tarifeye göre her gün İstanbul
dan 8,30 da \'e Mudanyadan 11 de 
\•apur vardır . .,5734,. 

ı ; 

1 - ilk, Orta ve Lise bsımlarına gündüz ve yatı, Kız \'e Erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe müracaat ediıebilir . 

3· - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girnı<-k istelenler bir an evvel müracaat 
<'tmeli dirler. 

4 - Est<i talebe EylUlün onuncu gününe kadnr gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kay• 
dını yeniletmelidir. Eski talebenin Eylülün onundan sonra müracaatları kabul edilmiyccektir, 

5 - Sekirinci ve on birinci sınıfların bütünl~me \ 'C engel sınavları Eylüliin birinde, diğer sınıfla. 
rın Eylülün yedisinde başlayacaktır. 

6 - isteyenlere mektebin kayıt şartlarını bild İren tarifname parasız ~ör.derilir. 
Adres : Şehzadebaşı Polis karako'u nrk;ısı. Telefen 22534 

- ,.. " • . :e:. "': . 

mektuplarını ve teklifnnmclcrini * s·· .. kd B p k'd 
ihale 6Antinden en az bir saat evvel Manis;ı merkcnindc bulunan kıtaal ·r;:::::...... uyu ere eyaz ar a 
Komisyona vermiş bulunmnhdır. ive miicsscsat hoyvanlarının ihtiyacı 1 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

cS63, c5750,. olan 541800 kilo arpa veyahut yulnC \ ( 4 ) K ı M ı z ı CAumk,aarmt•
1
• 1 

* kapalı zarfla ve ayrı ayrı şartn:ıme - ErlOI 
30000 kilo sadcya[!ın ihale günü o- lerle münakasaya konulmuştur. Sart

lan 25/8/937 saat 11 de yapılan ka- nameleri arpanın 149 ve yulafın 1G3 
palı eksiltmesinde verilen fiyat pa- kuruş mukabilinde Manisada Tümen j 
halı görüldüğiinden yeniden knpalı Satınalma Komisyonunc.lan alınobi
zarfla cktiltmeyc çıkarılmı~tır. Ka - lir. Mün:ıkasaları 24 Eylül 937 cuma 
pah zarfla eksiltmesi 16 Eylul 1937 lgünü saat 10 da arpanın vl? saal 17 de 
perşembe günıi saat 10 da Sarıka - p"Ulafm Manisada Ti.irrıen Satınalm:.ı 

nıışta Askeri Satınnlma Konıisyo - 1 Komisyonundu yapılacxık ve Tü -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli mence arpa veynhut yulafa te1<lıf c
yirmi beş bin beş yüz lira ve ılk te- dilecek fiyatlar üzerinden tetkikat 

minntı da bin dokuz yüz on iki lira yapılarak birisinin 1halesi yapılacak
elll kuru~tur. Şartnamesi komisyon- tır . .Muhammen bedelleri arpanın ki· 

Şehrimizde bulunan beynelmilel töhretl haiz 
artistlerin lttiraklle sabaha kadar eııenceler 
ve t4 numara. 

EN ŞIK BEY AZ ELBiSE GiYMiŞ 
BAY ANA BiR KAT ~<ıRMIZI 

ELE.İSELIK KUMAŞ HEDiYE EDiLECEKTiR. 
qah_ulivı: seorbestlir. ~~eş.r~b!'t :t5 kurııştup. 

dan parasız alınır ve görülebilir. Ev- losu 5,5 \'C yulafın 6 kuruştur. Mu -

saf ve ;ıartlarını görmek isteyenler vakkat teminatları arpanın 2235 lira t 
her gün ve ihaleye i~tirak edecekte- ' r • • • • ; 

· d l: 11. d'l 'h 1 t' d b" j ulafın 24::19 lıradır. Jsteklıler l ca -cm en '€ ı c ı en ı a c saa ın en ır 

saat evvd bu işe yeter teminatlarile ret Odasında mukayvet olduklıırma 
birlikte teklif mektuplarını ve tica- dair vesika gösterecekler ve muvak~ 
ret vesikalarını vermis bulunacak - vat t<'mınatlariJc birlıktc teklıf mek
ları ve hariçten iştirak edeceklerin tuplarını münakasanın yapılcıcağı 

de bPlli edilir ihale saatinG•:n bir sa- bellı saatten <'n az bir saat evvci. ko· 
at evvel ycfütiıilmck şarlile 2490 1misyona vermiş olacaklardır. 4,J62> 

•ı .. .;:-~ 

İstanbul-· ·-~Belediyesl·~~~ İlanları 
. -. . ' ' ; . 

saj ılı kanunda yazılı vesaiki poı:laya c5749 •. 
vermiş ve göndermiş bulunacakları 

* ~359t c~746t 

* Bir m~lresine> tahmin edilen fıvatı 
315 kuruş olan 180000 metre kaput .. 
luk kuıcıaş ile bir metresine tahmiıı 

Snrıkamış garnizonu ihtiyacı iı;in 

aşağıda cinsleri ve mıktarlarılc tah

lmın bedelleri ilk teminatları ve iha

ile lıırilılC'ri gtin saatleri ve ihale şc-

edilen fivatı 290 kurus olan 230000 kıllcri yazılı üç kalem erzak kapalı 

metre kı~lık elbiselik kumaş kapalı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltmelc
zarfla ayrı ayrı alınacaktır. Kaput - ri Sarıkamışta askeri Satınalına ko -
luk kumaşın şartoamesini 28:3:1 ku- misyon binasında yapılacaktır. Ek
ruşa ve elbiselık kumaşın şartname-
sini 3335 kuruıo;a almak ve örnekleri- siltmelerın evsaf ve sartlannı gör-
ni görmek istiyenlcrin her gün Ko- mek istiyenler her gün ve ıhal ve iş-

tirak edeeeklcrın de brlli cdılcn zamisyona gelmeleri. Kaputluk kuma-
şın ilk teminatı 26430 ve elbiseliğinki man ve saatte komisyona müracaat 
30430 liradır. Kaputluk kumaşın iha· edeceklerdir. Şartnameleri parasız 
lesi 17 /9/937 cuma günü saat 11 de olarak komisyondan verilir. İşbu kn· 
ve elbiselik kumaşın ihalesi 18/9/937 palı eksiltmelere S;.ınkamıştan işti
cumartesi günü saat ıı dedir. Müna- rak edecekler teklif mektupları da 
kasalara gireceklerin 2490 sayılı ka- birlıkte yeni sene ticaret vesiknları
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı nı ve işe vetcr teminat makbuzla -

vcsikabrı ilk teminntlarile birlıkte rmı \'Cya banka mektuplarını belli 
teklif mektuplarını ihale saatinde.n cdılcn i"halc saatinden bir saat evvel 
en az bir saat evvel Ankilrada M. M. komisyona ver:miş bulunacaktıırdrr. 
Vekaleti Satınalma komıc; ·onuna ver- Hariçten iştirak edecek istekliler 

rneleı i. c360t c5747... belli edilen gün saaten bir saat evvel * yetiştirilmek şartile 2490 sayılı ka -Konyadaki kıtaatın ihtivacı olan 
400 bin kilo arpa kapalı zarfla ('ksilt- nun mucibince istenilen vesaiki bir-

rneye konulmustur. Şartnamesi Kon- likte teklif mektuplarını poıo;taya 
yada Kolordu, İstanbul, Ankarad:; \·ermiş ve göndermiş olacakları .• 364, 

• Levazım amirlikleri Satınalma ko -

Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli fik teminatı ihale tarihi Saati· 
Kilo Lira Kuruş .Lira Kuruş 

Un 650000 84500 5475 17.9·1937 9 
Sığır eti ı 51)000 25500 1912 50 17-~-1937 1J 
ArpJ 600000 15)00 1125 17·9-1937 ıs 

Otomobilini muayene ettirmemi• olanla· 
rın nazarı dikkatine. 

ı - Mua}eDe etiketi olmıynn ve plakalarını da Hazirlndan evvel 

almış olan bütün motö: lü kara nakil va111taları seyrüseferde l ınt:n'edi· 

lip haklarında takibatı ce1aire icra edileceği gıbi mu1yeneye de 

sevkedileceklir. Ancak 25 Hazirandln sonra p'aka almış olanlar 

müstc-snadır. 

2 - Muayene için gün alıpta ınaklıul özüriine binaen gelmedigini 

tevsik edenler ve gün alonııyanlar, öıiirlerini lcvsik ettikleri takdirde 

eczasız olarak muayene edilecektir. 

3 - Ôırürıü tevsik edemi} eninle gün alınış olsun olmasın muaye• 

neye gelmemiş olanlnrdan beş lira pııra cezası alınarak muayeneleri 
icra ed:lecektir. 

4 - 1 Eylülden itibaren oa gün denm edecek bir randevu müd· 

deli tayin edilmiştir. 

5 - Muayeneler Salı \"e Per~embe günleri Sultanahmette icra 

edilecek ve 15 Tl•şrinievvclde nihayet bulacaktır. Bu müddet r:arfında 

muayeneye gelmiyenler hakkında takibatı ceıaive icrs edilecek ve 

seyrüseferden hemen mcn'edileceklerdir. "B . ., ''5763,, 

Açık Eksiltme ilinı 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma 
Kurumundan: 

ı - Haydarpaşa Lisesi için 150 adet Dersane sırası, altı adet 
sehpalı yazı tahtası \'C 4 adel Muallim kürsüsü ac;ık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 13 Eylül 1937 pazartesi p,ünü saat 15 de lc:tanbul 
Kültür Direktörlüğü binası içinde liseler Muhasebeciliği odasında 
toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

3 - ilk teminat 175 lira ve mecmuunun tahmi11 bedeli 2323 l;ra 
20 kuruştur. 

4 - istekliler Şartname ve rr.simleri Ha}'d a rpaşa Lisesinde 
görebilirler 
· 5 - istekliler Bu işe benzer en az "1000,, liralık i5 }'epmış o!dllk• 
!arına dair lstanbul Nafia D;rcktörlüğurıden alctcakları belge ve C.ıri 
sene tecim odası vesiki\siyle birlikte belli MÜn \e saatte Komisyona 
gelmeleri. (5648) 

1. - Şartname ve nümunesıne tevfikan paz~rlııda 10.000 metr~ 
Amerik.tn bezi satın alınacaktır. 

Ir. - Pazarlık, 16-IX· 1937 tarihine rastlıyan Perşembe a-finü saat tS de 
Kabataşta Levazım \'t Mülayaat ·şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

111. - Ş:ırtname parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV. - 1 teklilcrin paıarhk için tayfo edilen gün ve saatte % 7,5 

iÜVenme para(ariyJe birlıkte adı feçco komisyona gelmeleri İlatı 
oluour. (5702) 

• •• 
1 - Şartname ve nümunesinc tevfikan tütün denkleri için .. 125000,. 

adet beyaz çul ••başı bagh pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık. 2(1.Jx. 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 

16 da Ka~.ataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak tıergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - lstcklileiin pazarlık için tayin edilım gün ve saattc0fo7,5 güvenme 

parahıriyle birlıkte adı geçen Komisyona ge.meleri ilan olüner. eı57ol,. 
• • * 

1 - Paşatialıçe Fabrikasmda şartname ve plAnına tevfikan yapt· 
lacak kömür ) ığmn yeri inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

rı - Muhammen bedeli 5851.32 lira muvakkat teminat 438.85 liradtr. 
ili - Eksiltme 16-IX-937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat .~ubesiodeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler para~ız olark hcrgün inhisarlar inşaat şubesln· 
den alınabilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte adı 2'Cçen Komisyona gelmeleri ila, olu· 
nur. "5704,, 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafia Bakanlığından: 
1. - istekli ç kmadı~ıı!dan dolayı ihalesi yapılomamış olan Erzincan 

Vilayetı~d e ,.e Erıin"an· Kigı yolıı üzerinde belonnrrre olnrnk inşa 
edilecek Bey Çayırı köpriisü bu defa yeniden ınünnkasaya konulmv,. 
tur. Keşif bedeli (55 500) liradır. 

2. - EksılLme 14-9°1937 tarihine müsadif Salı günü saat 16 da 
Nafia Vekaletinde Şo~e ve Köprüler KeisHği eksiltme komisyonu Oda· 
sında ka~·nlı 1.nrf usulile yapılacaktır. 

3. - Ehi: t:ne .şarln:ınıesi \.'e tuna ırıütercrri diğer c\·rak (278) 
kuruş mukabilinde Şo:;e ve Köprüler Rei!.liğinden nlınabllir. 

4. - F.ksiltır.e;;e girmek isteyenlerin (40'.!5) liralık mu\•akkat temi· 
nat \ermeleri ' e bu gibi işleri yapabileceklerine dair \'t:kaletim'zden 
alınmış miıtcahHtlik ehliyeti fenni} 6 vesikası ile TicJrct Od:ısına 
kayıtlı bulunduk!nrına dair vesaik il:ıraı etmeleri lbınıdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci rnadded.! yazılı saatten bir f<ıat 
evveliııe kadar Komisyon Reisliğine D1akbu~. mukabilinde verrn ... 't'ti 
muktazidir4 Postada ol:ıcak gecikmeler kabul edilme·., (2997) (5686) -r------"'.9-----.. ı ErtuftruJ Sadi Tex 

1 Kadın dl.ŞCİSİ 1 Bu gece (Büyükada), yarın <Ye: 
ı lşılköy). cuma (Heybeli), cumr:rte51 

ı 1 MARI SOLLBERGER I Bcykrbeyi) 'I'iyatrolorında. 

1 DlŞ TABiBi ,-- . - . . -
istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. I Sahıp ve Bll§ Muharrırı: 

1 Perşembe ve pazar günlerinden Etem izzet BENİCE 
1 maada hcrgün saat 9 dan 12 ye · Neşrivrıt ve Yazı t~7cri Miidiiril : 

l "e saal 14 den 18 e kadar kabul 1 
ettiğini sayın müşterilerine bil· 1 1. S. ADAM 

1 dirir. 1 b • Ba.sıldıgı yer: El>i,z::iya Mat nas~ .. ____________ .. __ __;:.._.::.__ ________ _ 


