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AKDE DE GiZLi HARP OLUYO 
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Son 48 saatte bom-· Nafıa Vekili 
balanan gemilerin 
sayısı 4 ü buldu! 

Bombalanan petrol 

Bugü ~ 
lsveç ve Alman devle 

reislerinin AtatOrke 
selimlarını getirdi 

lsveç ve At-
"' 

İng iliz amiralinden 
sonra Fransa hüku
meti de as ileri pro
testo etti, Fransız 
gazeteleri "gizli harp 
oluyor 1,, Q!x.Q.r._lar'--' 

gemisi yanıyor! 
- 1 Büyük Trakya 
! Manevralan 

manyada nafia. 
işlerine ait tet~ 

kikler y a p m ı ş 
olan Nafia Vekili 
AJi Çetinkaya bu 
sabahki ekspres• 
le şehrimize gel· 
miştir. Ali Çe• 
tinkaya istasyon• 

1 r 

'. için haz1rltk 
da Vali vekili, 
l'lveç Seri ri, Al
man Sefiri ve ae• 
faret erkanl ile 
şehrimizde bulu• 
nan bazı meb'us
Jar ve dostlan 
larafmdan hara· 
retli surette kar• 
şılanmıştır. 

1 -

Cebelüttarıl< ve etrafı yenı yeni h~dlselere sahne oıil!lakta ve ingıllz. Fran· 
sız gemııerı mütemadiyen tayyare bombardcıanlarAna maruz k ol<tadır 
Resmimiz Cebelüttarık önünde bir lngillz kr,uvazörünü ve bir nak ı gernısı: 
nin geçişını gösteriyor. 

Fra_,s_ız v~ lngi_liZfaşist 
harp filoları ·denıze Manevraısı 

açıldılar 
P cı ris. !0 (Hususi M~habırımı~den) mensup lngılız pe_trol gemisi y~n • 

G:ırbı Akdenızdekı son vazıyet- maktadır. Bu gemıye tayyare hucu
ler Loııdı a ve P.ırıste cıddi bir endi- mu yapılmış ve bombalandıktan son· 
şe L.!yandırmı~tıı Son kıı k sekiz sa- ra guvertesine mitralyöz ateşi de a
at zarfında bombalanan ve korsan ta- çılmıştır. Fransız bandıralı Cebela • 
arruzlarına maruz kalan Fransız ve mur gemi~i de bombardıman edil • 
tngilız gernilerının sayısı dördü bul- mıştır. Salam&.nka makamları nez • 
muştur. İngilız llükumelı ve İngı · dinde protestolar devam etmekte • 

liz üçuncü kruvazorleı filo!>u kuman- dır 
danı kontr amiral Vells asıleri prO· İngiliz hariciyesi de şiddetli pro • 

testo cttıği gibı. rrans:ı Hül<ümeti de testola~ yapmakta ve vaziyetin do • 
bugün General frankoya şicldetJı bir ğurabileceği vahamet üzerinde dik· 
projeslonamc tevdi etmıştir 4 Brıtish kati celbetmektedir Hadiselerın bü
Corpor,.ı. rıdındaki h;:ırp filosuna ( l)eoomı Z inci sahifede) 

-·-
lnglliz • h alyan m U· 
zakerelerlnden b i r ••r çıkmıyacak mı? 

Pari.s, 10 (Hususi) - Salahiyet • 
tar mehafil İngiliz - İtalyan dostlu
ğunun bir faşist manevrası ve pro • 
pagandası olduğunu ileriye sürmekte 
ve bu yoldaki sıkı blro dostluğa her 
iki devlet arasındaki menfaat ve ga
ye tezatlarının imkan vermediğini 
beyan etmektedir. 

ltalyan gazetelerinin dün ve bu· 
gün yaptıkları teşriyat da bu 1ıolda
ki iimitleri esasen zayıflattcı m

0

ahiyet

(Detıamı ikinci aayfa.da) 
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Çin Mareşalım neden kaç1rdılar? 
iki kumandan 
b a r 1 ş t ı, f a k a t .. 
Başkumandan, Japonlara muka

vemet vaadini vermiş olmasına 
rağmen Çin dayanabilecek mi? 

Mareşal Çan • Kay • Şek 

Londra, 9 (Hususi) - Nankinden 
gelen haberlere göre· Çin kuvvayi 
külliyesi PelCinin cenubunda ve gar
binde tahaşşüt etmiye devam ediyor. 
Bu ara, Japonlar emri vakilerle ba • 
21 yerleri işgal etmektedir. Yalnız 

lianku'da Japonların şiddetli bir hü
cumunu Çinliler püskürtmiye mu • 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Korgeneral Asım 
u akşam şehri-' 

mize dönüyo r 
·Büyük Trakya man~vraları ıçin ya

n hazırlıkları ve alınan ıcrtlbc..tı 

mahallinde tetkik etmekte olan Bü
yuk Eı kanıhaı biye ıkınci Başkanı 

Korgeneral Asım bu akşam şehrimi
ze dönecektir. General Asım Trak -
ya manevraları hakemı Gen<:ral Sa-

lih ve mavı ve" yeşıl taraf kuman -
danları General Sabit ve Nafizle gö
rüşmüş. icabc-den izahatı almış, yeni 
direktifler \'ermiştır. 

Nafia Vekili tren• 
den iner inmez 
kendisini karşıla· 
mıya gelenlerle 
konuştuktan son .. 
ra istasyonun sa. 
lonuna geçmiş. 
burada Devlet 
Demiryollan 9 
uncu işletme mü-
dürünü kabul Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 

ederek deıniryollarına.ait işler etra- yapılması, yeni vagonlar getirtil 
fında uzun müddet konuşmuştur. Bu mesi gibi meseleler de görLişülm· 
arada Avrupa hattında yeni ıslahat (Devamı 2 •nci sahifcd 

Manevrnlardrı bulunacak kıtaatı -
mızın Trakyaya sevklerıne devam e
dilmektedir Bu sabah da manevrada 

bulunac~vyare filolarımızdan bi· 
risi şehrıınizclen gcçerE'k Trak:.•aya 
gitmiştir. 

Üsküdarın 
Beş senelik 
Planı 

.Adliye Vekili bugün i 
mirden_ şe!!!_imizegel 

suçluları da cu 
.mahkemelerin 

5 Ağustostan itiba· 
ren tatbike battandı 

Ağırceza 
mümeşhut 
verilecekler 

Cürmümeıhut kanununun köylere 
ve belediye mıntakaları dıtına da 
tetmili dütünülüyor. 

Üsküdar köy. 

Jerl için tanıim 

kılına!\ bcı se· 

nelik kalkınma 
~ .. Adliye. Vekili Saracoğlu Şükru bu- ısuç:ularına ve Belediye hudull 

gun fzmırden şehrimize gelmiştir. dı~ına da tc.smili gelmektedir. a· 
Vekil İstanbulda bir müddet kal - yuk Millet Mcclisınin ıctimaında 
dıktan sonr.a Ankaraya gidecek ve husus kanunlastınlacı.ıktır. Bun 
Adliyede tatbikı mulas&vver yeni - bnska {X'Za ka~ununda da b~ızt ye 
iikler jçin yapılan tetkıklerin neti - lılder yapılması m.u]\arr~rdir 
celerini gözden geç:irecektır. Bunun kııı bır kofhısvon t~skil 

Yeni tasavvurların en bcişında dılecck ve komısvon b;lhassa - m 
cürmümeşhut kanununlln Anır ceza ıDeNı~ı :t ncı s!-/uc:a 

6 4ôllJ \VA\~ 
DÜNYANIN 
En 

BOyOk 
Ve en son 

cinayet 
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unun alİılerİ M. Musolini Kazaların önüne geçmek için 
Bostan saf af arına artık nihayet 

verildiği bahındadır! 

Manevralara Bu sabahdan itibaren yayan olanlar Fransa ve İtalya 
İngiltere ile İtalya arasındakı k•· · 

ra bulutlar dağıldı. Fakat bun.ınla bt' DODvru g"ıtt"ı köprü üstünde sarı 
· 

1 
• •ı• } d b J d } rabcr Avrupanrn dört milleti ara -

Roma, 10 (A.A.) _ Musolıni öğle- J çıVJ 1 yer er en geçmeye aş a ı ar sında bir dörtler pa~tı veya yeni bır Şu lst•rıbıılun bostanları artık ıyi
ce göz~ batmıya başladı. Bir giın ge
lecek k;, zavallı bostanlar, tası, tara
ı;ı toplayıp gıdecekler .. BeledıyP ye
ni bir karar vermış Bundan sonra, 
butün bostanlar Tcrkos suyu ile su
lanacak" ı~ ·- Tcrkosun, bo,tanları bi
le sul;ıy,, c•l< kadar, tes;satını grnış· 
ktn .. ~ olup olmadıgını biimıyoru~. 

F :kat, bildıgımız bır 'iCY v«rsa. bos-
f;_.n sahipler i, Terkos suyu pdl'a~ını 

ödey<;n1czicr_ c.·Unkü, topr:ıgı sufn -
mak için, her halde bir yudum >U kı
fayel ctmiyecektir. 
E"kıdrn bostanlar, en scvımli yer

lerdi. İstanbul halkı. bostanlara, ma-
rul yemeğe, mısır kayna.tınıya, dut 
bilkrniye, incir toplamıya gıderlerdi. 
Hatta. dolmalar. köfteler yapılır, bos
tan dc.labının yanındaki su arkının 
yanında yemekler yenirdi. Şımdı, ne 
oldu böyle?.. Hepimiz bostanlara 
duşman kesildik .. Ah bu tıfo. bızi 

nıce dostlardan etti. 
Demtk ki, artık, bostan dolabını 

çeviren, gôzü bağlı, yorgun, sıska, 

!ağır beygiri göremiyeceğiz.. Artık 

dolap dönmiyecek .. Geniş, derin btı"

malumat verıyormuş gıbi: cAltı bin 
sene evvel kumaş dokunurdu. Hınt
lilcr, Mısırlılar gayet güzel kumaş 
dokumakla muvaffak olurlardı .• di
ynr. Bunda şaşılacak, malum olmı -
yan rıe var ki.!. Madam ki, altı bın 

yıl ıincf' de yc•r yiızunde kadınlar ya
şıynrlJrdı; tabiidır ki, kum:ış da do-

kuııuyordu. Altı bın yıl c-vvelki mo-

den sonra Sıcilyaya gitmek uzere Ga- j • - -- • Lo~arno hazırl~nd_ıgını zannetmı . • 
etc'den hareket etmiştir. Duçc, Ağus- Kuşelerde de hslk kuyruk usulüne ahşa- yE·lım. Yalnız ıkı buyuk Avrupa mıl· 
tosun 12 sinden 18 ine kadar devam k b kl"y r ve kimse Jetinin, tehlikeli bir düşmanlıktan 

ra sıra_sın ı_ e 1 o_ lvazgec.lik_lcrini kav. detmekle ıktifa edecek olan manevralar esnasında 

burasını ziyaret edecektir. 20 Ağus- ıler ı geçmıyor <'delim. ltalya ve Alman anb•maıı 
'.osta Cacatofiru'd<', 1859 senesinde G, da korkulduğu kadar kuv\"e!lı de· 
nbaldi taraftarları ile Napoli Kralı- Karaköy Köprü süniin üç muhtelıf 

1 
Nakıl ,.~ loi an bunya gdınce a- ğildir. Çünkıı İtalyaı• diplomasi•ı re-

nın kıt'aları arasında vuku bulan mu- yerine sarı pirınç çivıler dö)er.rr ış ve ğırlaş•rak halka yol vermekte ve alitel<'re kar<ı alakasız olmadı~ın -

l rl:ıyı. bulup söylı:rS<:k, ona dıyeccğım 
yok. 

h ~- · tt·· · h a b · 1 b. 
1
anc"· k ı~ı _taıafta va• a kıms~ kalma- dan, italvanlar İngilizlerle dostluk are.,.,nın cereyan e ıgı sa a a u- bu çivilerin bu!uncl.ığu yeı ne ır<r ; , 

··k b · ı k yınca c.ıvılı yerı gec.mekt•dır. Ka- tesis etmekteki menfaatlerini ,.e bu yu ır geçıt resmı yapı aca ve ra- polis memuru ikame edılmışı.ır Bu 
por okunacaktır. ,rarın ilk tatbık edıldiğı gun olma - do<tJııkt a n mahrum kalmaların1> 

sabahtan itibartn halk kôprü u stu1'- 1 k d·ı · · · b. t hl"k t k ' d Mussolini, 13 şehirde durarak nu- sına rağmen karı~ıki k olmomıştır. en ı erı ıçın ır e ı e eş ı. e c· 
Bir artistin meyda· tuklar söyliyecektir. Resmi geçit ve de yalnız çıvili olan yer!c·rden kar- Dığer taraftan bılet gi ;eleı inde de C<'!;B~ ini pekiı1 Ja. m1

üclriktirler. 
---- - - -----=::...- buyuk manevraların sonunda Duçe- ~ıdan kaqıya geçmıy~ mecbur ol - halk kuvruk usulüne alısmıo her - u sebep e ita ya. Ingiltere ile sa· 

çıkan foyası nin söylemeyi itiyad edindiği nutuk mn<tur. lkcs sıra~ını bcklemiye baslam tır. mimi münasebet tesisi için görünen 
S ----k-J .,;,.,. ____ ....;;.__ ala"K'a ıJe bekJenmektedı" r. ııııı11u11ııııı111+1111111111ıuı111111111111ııt111111111111"1"11"11111111111111111uıı1111111111111111111ııuuu.1111111111111111111111111111111111111111uuıı11ı fırsattan hemen istifade etmis. tir • • ıncrna mera ıı,ı mısınız? O hal- --- A •t k f J · ı • Bugün en ziyade merakla bekle· de mı·~hur Amerıkalı artist Mac vrupaya gı me ransız Ve ngı ız 

V.•• h .J 1 nen Ş('y. Fraıısanın bu husustak! hat-Vest'irı son skandalını gazetelerde o- A ufa gauan 
kumuşsunuzdur. ı·stanbu/ıa İstiyenler ıFiloları ~a~~::~~t~::ns~·:çeş~~:;!~i ~~:!~·~'. Zarafet VP. cinsi cazibesıle şöhıet ı 

( Binnci sahifeden devam.) (Bı·rı·ncı· •ahı"fede- devanı ) !arda bulunmakta idi. Fakat sor. giıı::· bulan, ctıne dolgun bu güzd kadın, • ·• 
1911 senesinde meğer bir kere t·,·len- E I kt •k Bunlar arasından yalnız altmış aı- tün kcsaf<ti Ccbelüttarık et afında- !erde bu lisan deği~miş ve matbuat 

ıe rl lP kendi hususi arabalarile A_ vrupa :
1 
dıı_ Fr.ansız gazeteleri dumknberi Fransadan dostane bir şekilde bah-miş .. O zaman l8 yaşındaymış .. yani d t · b 1 l d Bilh Kl.lovat 3 kuruşa ka ar turuna ,.ıkmı,Jar ve ekserısı de şıddctlı ve miıheyyiç neşriyat _vap - se mıye aş amı~ ar ır. assa hala bir nıkah altında bulunuyor - ' ' G. ı a·ı· ı· dı" b. k • k Parıs Sergisıne gıtmışlErdır Lima - rr.aktadırlar. Le Jouınal gazetesi v.·az- ıorna e ta ıa yaz gı ır ma a-muş .. Fakat, kocasıle bır halta bera- ınece ı d ı·taı F l ı 

nımıza gelen ecnebi vapurlar yolcu dığı şıddelli bır makalede şu l"Üm- e e. yaııın ransayı asa va nız ber yaşamış, sonra. birihı(lerıni bir İkınci beş yıllık sanavı programı b k k · t d .•. · F 
, taşıyabılmek ıçin bıletlerinı yirmi, leleri kullanmaktadır: ıra ma ıs eme ıgını ve ransaya 

1 * 
na 

daha görmemişler .. Fakat, nikah da eylulde Vekiller Heyetince letkık e- d'· b" · t ı · 
yirmı beş gün evvelden satmakta - •- Akdenizdeki ha•·a hücumları uşman ır vazıye a amıyacagını 

dılec<:ktir. azara' Fra sa d A n tan kuyuları müzelik olacak ... Bari I feshedilmemiş .. Aradan bunca yıllar 
dolapları da sökmeli de müzeye koy- geçince ış meydana çıkmış .. Meyda
malı .. Üzerine etiket yapıştırmalı: na çıkan mesele bu güzel kadının ev
.Bir zamanlar böyle nice dolaplar li olmasından ziyade, bugün, hala 
dönerdi. İstanbul Belediyesinin him- 44 yaşında olmasının anlaşılmasıdır. 
metile artık bu dolaplar dcinmüyor.> Halbuki. artist. şimdiye kadar ken
diye yazmalı. . . disini, hıç evlenmemiş, yaşı henüz 

dırlar. çoğalmıştır. Bunları fena tesadüfle- Y .< n nın a, vrupanı İkinci planın en mühim hususi - ulhun k k k il kted. 
Türkiyede harice gitmek ısteyen- re atfedemeyiz. Harp halinde deği . s u oruma aygıs e a ı • 

yetini memleketi bol ve ucuz ener- Jer için verilen döviz müsaadesi 25 liz, fakat, Akdenizde gizli bir harbin mi~ olanİtalyruı • Alman ve yakında 
)iye kavuşturacak olan elektrik san- yapılacak olan İtalvaıı İngı·ıı·z an liraya kadardır. Pasaportunu vize fılen mevcudiyeti de inkar kabul et- ' · • • 
trallarımızdan ikisinin vapııması teş- la•mal0 rına ı·ıtı·hak·nı ı·sıemektedı"r 

J ettiren ve 25 lirasını da cebine ko- mez bir hakikattir.. ' u • • 
kıl edecektir. Jer F b h ı k. kt 

Bunlar, evvelce de yazdığımız gi
bı Zonguldak ve Kütahya fabrikaları 
olup her türhi hazırlıkları görül -
müştür Kütahya İstanbula kadar ce
reyan verecektir. Bu tesisat bıtince 
İstanbul halk ı e lektriğın kılovatını 
üç kuruşa yakabılec~ktir. 

yan herkes, hudut haricine çıkabilir. Diğer gazeteler de şiddetli neş - . 'ransanın u usus a ı no aı 
Ancak yırmi beş !ıra bir mana ıfade riyal yapmakta: nazarı henüz malum değildir. Bunun• Rabbım göslcr<'cek mi acaba. do- çok genç, terütaze bir kız diye yuttu-

Japların dönmediği günlcrı?. rup duruyormuş. * Desenize, Mae Vest de. tıfoya tu-
$arkı dinlemek tulmuş htanbul gıbi, bütün kırli ça------·----! ma~ırlarını ortaya döktü. 
neden pahah ? * ___ __;:.,_. __ _ 

Haber refıkimiz, bir makale neş
ı etmiş.. Tiırk musikisinin düştüğü 

fecı hald"n bah5"diliyor. Bu maka
lenin .erlevhası nedir, biliyor musu
nuz? .Musikimiz mezbahada •... 

Tevekkeli değil, alaturka bir şarkı 
dinl~tmek için bir avuç dolusu par. 
:ılıyorlar .. Meğer musiki de mezba -
!>adan g~çıyrırmuş da onun için pa
halı imıs .. 

* Altı b i n yı 1 
evvelki kuma , 

Plljlarda kay· 

bol an 
Arkadaşlar arasında , son zaman -

!arda plajlara dadanan hırs ı zlardan 

bahsediliyor, saat, para, mücevher 
gibi kıymetli maddelerin nasıl kay
bolduğu anlatılıyordu Bır arkadaş 

çöze karışmak için yutkundu, içini 
çekti: 

- Y•hu, dedi, buıılar da bir şey 

mı? .. Ben ~vvelki yaz plajda karımı 
kaybetlım. 

- Nasıl? bryğuldu mu? .. 

Faşist manevrası 
( B14tara/ı ::-tnnci &ahi/ede) 

ıe telakki edı!mekıedır. 

Bu bakımdan eylülde Romada baş
lıyacak lngiliz ve İtalyan müzakere
lerine de ehemmiyet verılmekte 

ve hatta bu müzake1'elerin gecikme -
sinden bile bahsolunmakıadır 

• Voc" dlıalıa. baş makale.•inde: 
- ,/ngiliz - İtalyan mi.inasebatın

daki bozukluk ruhi mahiyettedir. Bu 
siya•i re maııevi sebeplerin birden -
bire ortadan kalkabilmesi iımit e -

Bir gazete, çocuk sahıfesinde. kü
cuk karilerin<', sözde ansiklopcdık 

- Hayır, plajda tanıştığı 
lık~nh ile sevişti, kaçtı. 

bir de- dilemez . .> 

Demektedir. 
•utUll•lthfllllllllllllllllltllllllllllllllltılllltltlllllllllllllllltlflllllllllUU••••hl"''"'""'""' .... ,., .. ._ .. _nurııoııuM)ttUMllMIMN 

Sirkeciye yakın 
Dün bir tren kazası 

olmak özere idi 
Dün şdırımlıde bır tren kazası ol

masına ramak kalmıştır Küçük Çck
mecedtn slat 15,52 de hareket eden 
tren Gülhane parkı önündekı köp -
rüye yaklasırkcn makasın açık bu -
lunnıasından tren ba~k· biI yola gir
miş ve iki yol ÜZPrinde kalan tren 
şiddetle sarsılını~. yolcular büyük 
bir heyecan geçirmiştir. Her harıııı 

bir müsademeye meydan kalmama" 
için bir taraftan Sirkeciye, diğer 

taraftan Yedikulcyc haber vcrilP -
rek diğer trenlerin hareket Ptmck
rine mani olunmuş ve hu surctlP de 
fecı bir kazanın önün<' geçilmıştır 
Yol"lilar orada inNek şehre ayakla 
gel!"isler ve seyrüsefer birmüddet 
için durmu~tur. 

iz mir fuarına 
Atatiirk'ü davet 

lzmir Belediye reisi 
şehrimize geliyor 

lzmir Belediye Reisi ve İzmir Bey
nelmılel Fuarı Komitesi Reisi Beh
çet Uz. bugün lzmir vapurile saat 
16,30 da limanımıza gelecektir. 

Behçet Uz, Ulu Önderim!z A!atür
kiı ziyaret ~decek, kendilcrıne İzmir
lileı in tazımlerinl sunacak ve fuar 
zamanında lzmiri teşrif ederek İz

. mirlilerın hasre tine nihayet verme
lerını rica edecekti r . 

Behçet Uz ayni zamanda Başvekil 
lnôniinü de ziyaret ederek 937 İzmir 
fu»rınırı hazırlıklarını anlatacak ve 
k"ndılerini bu fuarı açmıya davete
dccı ktir - --·· ·· -

Mıısolininin olduğu iddia Pdilen 
Popolo d'İtal~ıa gazetesi de baş ma
kale•inde şu cümleyi kullanmakta -
dır · 

, Bütiin İngilizlerin birden ltalya 
ile do •t olacaklarını tasarvnr etmek 
imkansızdır . Görüşmelerin kolay o
labileceğini kimse zannetmemekte-

POLiSTE: 
§ Tütüncüyan adlı bir tacir Kur 

tuluş tramvayı içinde kalb sektesin
den öl müş, defnine ruhsat vHil -
rniştir. 

§ Beyoğlunda oturan Sırrı, Meh -
met, Ri!at çok sarhoş bir halde İstik
lal caddesinde rezalet çıkardıkların
dan yakalanmışlardır. 

· ı · t la beraber İngiltere ile Fransa ara·· etmedıği için Avrupaya gıtmeıc ıs e- •- Bu vaziyet devam edemez. Ta-
hh · sında mevcut eski dostluk, İngilte-yenlerin hepsi cAhvali sı ıye> yı arruzları defetmiye mecburuz. Hava 

bır sığınak gıbi kullanmaktadırlar. ve deniz kuvvetlerimize bu vazifeyi 
Miıracaat eden 30 bin kişıden 12 bin vermeli ve emniyetimizi temin ~tme
kişisı dôviz müsaadesi almışlar ve Jiyiz .. > 

Avrupaya gitmişlerdır. Yalnız t:.!' ba· ı Demektediiler. Bu vaziyet karşı -
histe en şayanı dıkkat görülen cihet sında Fransız ve İngiliz donanma -
Avrupaya gidenlerin orada para ıh- sından bir kısmı yeni vazifeler ala
tiyaçlarını nasıl temin ettikleri nok- rak Garp Akdenizine açılmışlar ve 
tasıdır. Gidenler arasında 25 lira ile tecemmü mıntakalarına hareket et
yola çıkan ve fakat Avrupado iste- mişlPrdir. 

dikleri kadar para bulabilen ve har- Hava hücumlarının ve tahtelbahir 
cıyanlar mevcut olduğu görülmüş - korsanlıklarının devamının bazı ih· 
tür. Bılhassa bu nokta üzerinde tet- tilıitlara ~ebcbiyet vermesinden kor
kıkat yapılmakta ve bu gıbi h~ıeket- kulmaktadır. 

lerın milli scn·elimizın dışarıya çıkıp lngilizler yeni bir nota 
çıkmamasına vesile verip ver:nedıgi verdiler 
araştırılmaktadır. 

Londra, 10 (A.A.) - İyi hab~r alan 

renin de Fransayı yalnız bırakmıya
cağı kana:;tini tevlit etmektedir. Bü
yük bir Akdeniz devleti olan Fran
sa da, Akdenizde yapılan her hangi 
bir anlaşmaya Jiıkayt kalamaz. Bu 
sebeple Fransanın ergeç yeni İtal

yan - İngiliz anlaşmasına iltihak r
deceğine hükmedebiliriz. 

Ahmed Rauf 

iki Çin 
Kunıandanı 
Barıştı, fakat 

(Birinci •ahi/eden devam) 
v&lfak olmn · ardır. 

Çın ordularının tahaş~üdii tama M·. 

Hele bir nokta bü•ün bütün d,~Jıa
tı cC'lbetmiştir O da Türkivl"! vatan -
da•ı olup memlekelimıze hıç gelme
den burad:ıkı emlak ve akarlarının 
gelırlcrile oralarda yaşıyanların va
ziyelidır. Bunların ne şekılde bura-

ldaki paralarını Avrupaya çektıkkrı 
dıkbti celbetmekte ve .. bütun bu 

lmesdclrr Avrupaya bütün takvıda
ta ra~men muhtelif ş~killcrde para
mızın çıkarıldığını göstermektedir 

Jadıktan sonra şiddetli bir taarruıa 
kılmasını ve zarar _ve ziyan veı il - geçecekleri hususunda ba71 t~reddüt
mEsını ı > tEmış oldugunu bıldırn.,.ktc- ler de vardır. İsin sulh yelik halic

dırler dılme'i cihetine. gidilmesi de muhte-
l\lolton'un 14 Temmuzda tsranya meldir. 

karasularında Santander'de Almi -

rrıah frllcr. Ingıltcre hüktim<'tınin 

Fıanco'ya yenı bir nola gönd~rer ck 
Moltrın yük vapurunun serbest bıra-

Hükümet bu yoldaki tetkıklerini 

bitirince icabeden tedbirkri al•cak
tır. 

Lokomotif fabrikası 
Memltkctımızd~ kurulması karar

laştırılan Jokomotof fabrıkası için 
hükümctimizde !eklıflerde bulun -
mak üzere bir İngıliz firması adına 
Mister Davit yanında il:i müh<-n<lıs 
olduğu halde dün şrt.rimızc ı;:elmiş
tır. 

rante CervE-ra kruvazörü tarafından 
tevkif edıldıği hatırlardadır. Vapur
da kontrol bürosuna mensup lrl~n
rlalı biı müşahidle bir doktor ve 4 
hastab~kıcı vardı. Vapur, miıltrci -
J;,ı i almak üzere gitmekte idı. Mol
!c,n'un serbest bırakılması i~in gön
dH ılen ilk notaya Salamnca maka -
rııeıtl gc.ıçen cuma günü ct'va.p ver -
nııştir. Notada sadece vapurun ne su
retle müsadere edildiği nıılatılmakta 
vr 32 k i ~i dcn ibaret olan mürEtte -
batırım kmllara karşı scmp~tı hf;

leılıklninin maliım olduğu ilave rdıl
rrwkt(dir 

Nafia Vekili 
(Bırinci sahi/eden devam ) 

tür. 

Çinin bugün askeri diktatörü olan 
Çan-Kay-Şek bir müddet evv l ka -
çırılmı~. fakat sonra yerme iade olu• 
mu _ıu. Onu kaçıran General Sun idi. 
Şııncii aıılılşılıyor ki, bu kaçırma ha
dim>i, diktatörden dahili harplere 
dPğil, Jnponyanın hücumlarına :-o • 
nuna kadar mukavemet i'in sllz a • 
Jınmış!ır. Çan-Kay-Şek bu sözii ver
miş olduğu idn ş imdi fena bir mcv· 
kldcdir. Çünkü bir taraftan .Jnpon 
kudretini biliyor, Çinin büyiik biı 

harbe girecek vesaiti olmadığını, ha· 
zırlığın1 tamamlamak için seneler< 
muhtaç olduğunu takdir ediyor. Di 
~er tnraftan verdiği sözü yerine gc• 
tırmivc m<'cbur oluvor. 

Çin askeri diktatörünün bu vazi
ydtPn nasıl kurtulacağı meral< o -
lur.makt2dır. 

S ı rtta ve başta seyyar 
satıc ıhk yasağı 

Adliye Vekili 
(Birinci say/adan devam } 

Bazı sahalarda l • • J • ı Bı.ı müzakerelerden ~onra ınuhdr· tezat ar lÇlnue gzz rirımızı kabul eden Ali Çetınk"ya de- * 12 s;,at 2 dokıkad3 bir İngiliz 
dcnız td)'Yarc:si Ati .ı s reitorunu ltır -
rrı:stır Sırtta, omuzda ve başta seyyar sa

tıcılığın yasak edileceğini yazmış -
tık. Bu kararın tatbıkme Bcyrığlu ve 
Beşiktaş kazalarında bir eylıllden, 
Fatih \'C Eminönü kazalarında bir 
ll ~rinicvvclden ve diğer bütün kaza
l~rda bir teşrinisaniden itibaren baş
lanacaktır. 

Ceza gör~nler 
Dün akşam yalnız Beyoğlunda 

tramvaydan atlıyan 40, temizliğe rı
a)et etmiyen 115 kişi tutulmuş, 185 
kedi. 57 köpek yakalanmış, 8 kilo 
ekmek, 128 pasta, 20 kilo ezik cloma
tes müsadere edilmiştir. Ayrıca ya
•ağa rağmen hamallık yapan 23 kişi 
yakalanmıştır. 

Avrupa ekspresl 
Avrupa Ekspresi bu sabah Bulga

nsl.ır.dakı bir arıza dolayısile bir sa
at tcahhurla Sırkecıye gelmiştir. 

* Moskova ile Prag arasında yol
cu taşıyan bır Rus ._,yyaresi Roman
yJda yeer düşmüş, 6 ki~i yanarak öl
rrı...,tü • * İngilkrcde bütün posta nakli
)'atının tayyare ile yapılması karar
laştırılmıştır. 

ve içtimai hüviyetimiz bakımından 
bir cew kanunu hazırlayarak, hu -
susi kanunların derpiş cttiğı suç ve 
ce>.aları da kendi içinde dcrliyecck

. tır . Bunun ıçin teşkil cdılccck ko -
mısyon istat i stıkler ve cürüm nevi
Jerı üzerinde uzun tetkikat yapacak 
ve tam bir mılli ceza kanunu vücu -
de getirmıye çalışacaktır. 

Çocuk hapishaneleri inşası etra -
fındaki tasavvurlar da epey ilerle • 
miştir Vekil, İstanbulda bulunduğu 
müddet zarfında Belediyenin kimse
siz Çocukları Kurtarma Yurdunda 
tetkikat ya pacak ve şimdilik burada 
suçlu çocuklar için bir koğuş açtıra
rak onların çalı~malarını, talim ve 
terbiyelerini ve .. memlekete iıtiyen 

müfit birer unsur olmalarını temin 
etmek yolunu açacaktır. 

Adliye Vekaletinin boş;;nmaları 

teshıl edecek kanun değişiklıkleri 

yapacağı hakkındaki haberler doğ

ru olmadığı gibi mahkümların çalış
tırılmaları ve yiyeceklerini kEndıle
rine temin ettirmek de mukarrer -
dir. 

* İngiltere ve İtalya orduları bü -
yük yaz manevralarına baslamıslar

d ır. 

floryaduyını. Sıılar dümdüz. gü
mii§ lıarderlc yanıyor Kumsal lıa -
yat çığlığı Le şcnlı!iı ıle dolu Çarşa
fııt ttızoqı yok, mayonun hiidyeıi 

var. Asıl vasıl oLunrıcak, aranıp bu
lunocok §ey ruh olduğu rıe giize~ an
laşılıyor . lşıe, vucuıLer meydanda .. 
Kadm e§tir, kadın arkadaştır, kadın 
memnu meyı:a dcğıldir artık. Çar
puk ç1<rpuk füanların kulağı tırma
lıyan daimi yaygarası da ohna•a a
damckıllı rahat, ferah bir yer, ileri, 
garplı bir manzara ... 

Trendeyl rn: Biraz sonTa ko11 trot, 
.Burası kadııtlara mahsus kompart
man, ötekine buyur1<n!. d.yor. lııta

rıııı bu kadar nezaketle yapan bir 
memura biraz Ç1kışır gıbi davran -
maktan kendimi alamıyorum, şaşır-

I mışım; •Neredeyiz? Hangi zaman -
1 dayı?' Pencerelere neye kafes koy-
/ madınız? Denizi neye ikiye b0ldür -
meııc teşebbüs etmemişler? . diye 
söylenmekten kendimi alamıyoum. 

Yarı çıplak kadınlarla yaıı yarıo ol
maktaıt dönerken sadece geyi11ili otu
rulan bir nakil vasıtasında kadınla-
rın yanında oturamıyorum .. Bir ileri 
meMleketıen bir geri memleketiıı 

ı 
hududuna girmiş. Türkiye Cumhu -
riyetindeıt o"manlı İmııarntorluiiu-

mışur ki: 
na geçmiş gıbi .. . İmpara !Grluk zilıni- •- İsveç ve Almanyada Y<·plığırn 

'

yetinin tasfıyesi dalıa tamam ~ima- tetkik seyahatlcrındcn göye! ıyi ın
dı mı? Hayaıtakı biiyiık lıakıkatle • tıbalarh dönüyorum. Her gıttığım 
ıriıı gündelik teferruat yığınından yerde, gerek mahalli hükümet er _ 
ıbaret olmadığını kiııı iddia edebilir? kanı, gerek halk tarafından c~mhu-

1 Baska türlü te:aılarımız da var, riyct Hükumetinin şeref ve ihbarına 
1gelecek bir yazımızda isabetine ha- layık bir hüsnü kabul görchım is • 
rareıle temas etmek istedığimiz.' Ta- ı veç Kralile Alman devlet Reisi Hil
rilı Kongresi miinasebeıile a klımıza kr tarafından kabul edildım. Her iki 
gelen biri dalıa: devlet reisi bana iltifatta bulundu -
Dıl, Tarilı 1·e Edebiyat Fakültemizde Jar ve memleketimiz hakkında te

dıl t"e tarih tezlerimize inanmadığın~ rr.enniler izhar ederek Atatürke se
bawn derslerinde talebelerine bile Jfımlarının arzına beni tavsit eyle
ima ve hatta i/ade etmekten çekin- diler. 
miyen yabancı alimler ııasıl olur da Gerek İsveçte, gerek Almanyada 
bu tezi müdafaa ve telkin etmek biıtün nafıa işlerile alakadar mües
mevkiiııde olabilirler, durabilirler? seseleri gezdim. Bu gibi yerlerdeki 
Türk san'atkarlar, inkılap eserleri- tetkiklerim esnasında çok büyük ko
nin ancak bu inkılabı yapan milletin !aylıklara mazhar oldum. Bundan 
çocukları tarafından yapılabilece _ dolayı her iki devlete müteşekkirim.• 
ğini haykırıyorlar; vilayetlerin ba- Ali Çetinkaya bir müddet istira
zıları bu kanaati laJıdıklarını göste- hatten sonra Atatürke tazimlerini 

'unmuş ve Başvekil !nönünü ziyaret rerek yerli san'atkürlar arasırıda mü-
sabakalar tertip ediyorlar ve sonra 
bıı heykel bir ecnebi san'atkıira iha
le ediliveriyor. 

Bazı sahalarda ya kanaatlerimiz 
köks;iz, ya takip fikrimiz noksa)t.: 
Tezatlar içindeyiz. 

B. K. Çağlar 

eylemiştir. 

Nafıa Vekili bir kaç gün şehrimiz

de kaldıktan sonra Ankaraya döne -
cektir. 

* Berlinde dini b ir propaganda 
meselesi yüzünden 115 kişi tevkif e 
di l miş!ir. Bunlan:lan 64 il papastı r. 
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Bitmez, tükenmez 
bir dava .. 

3eıı kendimi bıldim bileli bu şelı
rin gazeteleri 1ki mevzu üzerinde du
rurlar. 

Bir: Et fiatları 
İk i : Su. 

Yine dün bir gazete eti iki misli 
palın ile yediğimizi yeni bir kuyruk
lu yıldız keşfi gibi şatafqtlı serleı ' · 
halarla re., bol resimlerile habeı· ve
riyordu. Giildüm: 

- Gelecek yıl yine ayni sütunlar
da ayni resimlerle ayni yaygarayı o
kuTıtZ .. 

Dedim. lnşallah yiiziim kara çıkar. 
Su da öyle. SPbepler değişebiliyor, 

fakat dert lıep o dert. Su yok.ıv.r, 
çe.5me azdır, kaynak sulan saf değil
dir. halkın t'aveylıisı ayyuktadır. 

tnsan bu iki meseleye bakıyor da, 
daıjları deviren bir 1!11.erji kudretini» 
bıı iki mesele karşısındaki zaaf v• 
aczine hayret ediyor! 

Burhan Cevad 



Günün meselesi: 
Şehirde seyrüsefe 

tanzim ediliyor 
---- -

Caddeler çivileniyor 
Yolcuların nerelerden geçeceği 
bu şekilde tesbit edilmiş ~lac'!~ 
B 1 d . şehrimizde seyrL"sefor 1 fında bulunan çızgının ıçınden yurıı· 

e e ıye, Z b k b"k" 
işlerini de düzene koymıya karar yecektır. a ıta bu ararın tat ı ıne 

· h"rde karc:ıdan karşıya ge- memur edilmıştır. Çıvılenn çakıl -
vermış, şe ı :1 _ • 

çilecck yerleri 380 olarak tefrik ey- m~sına ve bolme,ierın boyanmasına 

1 • t" dun gtace başlanmıştır. 
emış ı. 

B sabahtan itibaren Karaköy Beledıyenın bu kararı sırasıle \'e 
köp~üsü üstünde bu ka~an~ ~at~i - birer hafta ara ile Karaköy. Emın -
kine geçilmiştir. Halk kopru ustun- önu, Taksim ve Galatasaray meydan· 

de behemehal çivi bulunan yerler - !arına teşmıl edılccek, buralarda 
de karşıdan karsıya geçebılecek \'C halk bu şekle alıştırıldıkllln ~onra 

işaretsiz yerlerden geçenler c-evri - ayni karar bütün ana caddelerde tnt· 

ı~rek para cezası alınacaktır. Aynı bik olunacaktır. Ana caddeler ara· 
zamanda kopıü üstündeki yaya kal- ~anda ılk olarak ta eyll.ıl içinde fstık· 
dırımları tam ortalarından beyaz bir lal caddesinde baştan haşa olmok 
boya ile ikiye bolünecek, halk br-hc- ii:zcrc bu medeni şekıl tatbık edılc:

mehal gittiği istikamette sağ tara - c<~ktır. 
~......::;.._~-----------------------------

Mekteplere 
Alınacak 
Meccani talebe 

Müsabaka imtihan1arına 

hazsrhk betledı 
Bu sene lıselere, muallım mektep

lerıne, san'at okullarına parasız ve 
leyli alınacak talebeler hakkında, 

Maarıf Vekaleti alakadarlara bır ta
mım gondermiştır. 

Orta mekteplcrı bitırıp tc mual -
lım ml'kteplerıne gırmek ısteyen ta
lebeler, doğruca mcz.un oldukları 

orta mekteplere muracaat edecek -
lerdır 

Lıse ve orta okullara parasız leyli 
gırm< k ıstc:) enlerın, haız olmaları 

lfızım gelen şartlar da Kültür Dırek
torluğune hıldırılmiştır Bu husus
takı mıısabak-ı ımtihanı cylttE.in ikt· 
sinde başlayacaktır. 

Dokuz mıntak ı san'at okulu ile 
Arıkara inşaat usta okuluna gırecek
ler de 17 y.ıı:ınrlan büyuk olmıyncak
lar, ılkın~ktebi bıtırmiş olacaklar • 
dır. Bu mekteplrrc alınacak tale.be
ıer ete hir müsabaka ımtıhanına tabi 
olacaklaıiır 1mtihanlar ağustosun 
27 sındc başlayacaktır. 

GEÇMiŞOLSUN 
DOnya gazeli Keriman 

Halis tehlike atlattı 

lı-Halk Filozofu] 
d iyo r kt: 

................................. __ ... 
l stanbulun yolları 

k a fi değildir 
Biivk ~birlerin vcsaitı nak.iyG 

Begog~lu nikah salonunun çök- mc <>lcı;. bulun diın)ada, IJ llıb::ı§. 
tetkık mevzularından hırı olmu h.ır. 

mesinden endişe ediliyor Kaıabalık W' biıviık h rlerdc in-
sanları bir taraftan diger bir t,ırrıfa 

Beyoğlu kaymakamlık binasının jçınde, ust kalla, geniş bir sllonu 
işgal etmekte olan Beyoglu evlenmP Memurlugu, işi fazla ohm da

irelerden biridir. Beyoğlu kazası, şehrımizın kalabalık yerlerinden bıri 

olduğundan, bu kaza dahilınde evlenme vak'aları sık sık olmaktadır. Ni
kah merasiminde ise gelinin, damadın bir çok akraba, taallukatı dıı sa
lona dolmaktadır. 

Son defa, Dünya G'i.ızellik Kraliçesi Kerımcın Halb'in nikahı yapı

In·kcn de, salon hıncahınç dolmuştm. Bu hına I tan bulun eski bınala -
ı ından biddır. Öğrendiğımıze gore, fazla kalabalık nıkah merasimlerin
de, salonun doşemeler• çatııdaınakta ve sallanmaktadır Keriman Ha
lis'in nıkahında da salonu alt taraftan tutan dıreklerin hafıfçe eğrilmiş 
olduğu söylenmektedir. Bu salonun, bu kadar fazla kalabalığı lartmı
yacağı anlaşılmaktadır. Alakadarlar, bu binanın mevzµubahs tarafında 
IJir keşıf yapılıp tamiri cıhetine gidtlmesinı ıleri surmektedırler. Aksi 
takdirde, yıne kalabalık bır nıkiih günu, salonun çokmesındcn korkul -
maktadır. 

taşımak ıcın, lw lü türlü nakıl ' sı

taları çc ıt çc~it yollar vnpıyorl lr. 
Büti.ın gaye siır'atı, rnhatlı~ı tcrn n 
etmektir. 

lnsanlnrm gunlük hayatı g tt kv~ 
nı:ıhmul biı hale ge!ı} or. Bınacna -
lcyh i_l<>r, bit sa::ıt gibı muntazam 
ve siir'ntli görlilm lıdir ki, bu~iınku 
çok calışan insan, istirahat, <-'gll'nce, 
uyku iı;:in vakit bulabılsin_ lıa~ nt, o
muzlnrımızda büyük bir yüktür. Gıt
tikçe, ~iııirlendirı<.'ı, asabi olu\'oruz. 

İstanbul da büyuk, kalabalık se • 
lıirll'rdcn bıridır. Binaennl } h, bu 
şehrin ) ukarıda saydığımız nokta -
)ardan nakil vasıtaları meselesini ar-

===================='========= tık tetkik etmek, bir hal çare i bul

Festivalde 
Orta oyunu 
Oynanacak 
Şehir Tiyatrosunun da 

bir temsil i var 

Otobüsler mak liizımdır. Bilhassa akşam '•' a
bahları. şehrin yoJJarı tıklım tıklım 

B •kf k -' doluyor. Adeta yollar kapaııı,or. 1~ 
eşl aşa auar sahaları olan, Emınönü, Sirke~ıdm • k kalkıp Taksime, evinize gelmek, bu-z nece yük bir meseledir. Tramvayların ha-

izdihamın önUne 
geçllifor Yoksullara 

Yardım 
Pavyonu 

Mekteplerin 
Kadroları 
Hazırlanıyor 

İstanbul fcstiva1ının ıkınci haftası 
dev:ım ctmcktcdiı·. Bu münasebetle 
dün gece Fransız tıyatrosunda ınem

Kahn borular dö,enlyor lekelin, her bıı i kcndı sahasında ta-
Suıar ıd:ıresi İstanbul yakasında nınmış. <.>n g'uzıde s:ın'atkiı larinm 

kapanan Kırkçcşme suları çeşmeleri bir araya tophınm..ısılc bır klılsık 

ycrınc yeni çeşmeler tesıs etmekte Türk ınusıkısı konseri vcrıldi 1kınci 
olduğu ıçın lstanbul sebckesinin l>a- ve sonuncu klfısık Türk musıkisi 
:zı kısımlarındaki su borularını da konserı bu ayın 29 ltncla yine Fran
değıştırmek mecburıyetınde ka1mış- sız tıyatrosunda verılecektir. 

Susuzluğa 
Yeni çareler 
Aranıyor Maçka ile Be:yazıt &rüsında işleyen 

otobu ter Maçk"ı ve cıv. rındukı hal
ka buyuk kolaylıklar te:mın ctmic-tır. 
Sab h ve ak anıları ı lcrıne \'C ev-

li mailım .. Boş yer bulabılm<•k İl in 
saatlerce bekleyeceksiniz. Bındınıı. 
Fakat, ) ol ne kadar uzun si.ıri.ıyor. 
Çünkü bütün vesaıti nakli) e yolLı 
tık mı tır. Bin enal 'h çok agır gi
dıyorsunuz. Hatta, acele bir işınız o
lup ta olomobılc bindı inız ?.aman 
dahi, :l) ni vava lı ı takıp l'dıvor u
nuz. Sebebı, 301lar tıkaJıdır. Öniı -
nüzdeki sıralanmıs nakil vasıt. lar~nı 
takip etmiye mecbursunuz ... Nctıae 
itıbarile, otomobil, sür'atli gıden bır 
nakil vasıtası olmaktan çıkıyor. 

Şlmdife kadar epeyce ••ll• yaplldı 
Gcılatasaray 9 uncu yerli mallar 

· Yeni açllacsk mektep• 
ıer de tespit edlldl 

sergi ine iştirak eden Eminönfı li<.ılk 
C\ i so yal yardım şubesi yoksulların 
clişleı·ini satmak surctile yardım f. 
çın tesis olunan pavyon ile Kızılay 
San'at evınin pavyonları sergıyi ge
zenler tarafından ziyaret cdılmekle 
~lup büyuk bir ragbct gormektecJır 
Öğrendiğimıze göre Halkevi sosyal 
) ardım şubesi tarafından şımdıye 
kadar 200 liralık, Kızılay San'at evi 
de 600 lırahk satış vapmışlardır 

Şehrimızcle mevcut JıselNle orta· 
mc:l<tcplerc yenıden ılijve cdılcct.k 

şubeler le yenıdcn açılar.ak ortamek
leplcr ve ortadan lıscye çcvrılecck: 

olanların lısteleri hazırlanmıştır. 

Ycnı oçılacak mektep ~c şuhclcre ta· 
yın l'dılccck muallımlerin kncJrolan 
hazırlanmaktadır Eylül hırc kadar 
hu işler ikm::ıl <?dilecek ve mektep· 
lccr ıcabcdcn tchlıgat yapılacaklır 

lır Bıllıassa Beyazıttan Aksarava Program mucıbıncc bu akşarrı Te-
l Kocamustafapasadan, Cerrahpaşayn: pebaşı bahçcsınde 2 nci fe tival gal5sı 
Topkapıya, Fatıhten de iç tarafldra \'erile<.'c:klir Bug:ı Jüda da rnııhtelıf 

gıdcn sı.ı boruları daha ~eniş kutur- dans mi.ısabakahın yapılacak. hcdi· 
lu borular lcbdıl edilmektedir. ]yeler dağıtılacak, var) ete oynnna -

Boruların drişrmmPsı bittıkten son- caklır. 

Alayköşkünde tifo 
aşısı yapıhyor 

ra, İstanbul tarafının şimdi ÇC>ktıği Yine bu akşam Naşıt ve :ırkadaş
susıızluğun ortadan kalkacağı ümit ları Karagumrukte Kanlı Nıg"ır adlı 
edılmektedır. bir orta oyunu oynayacaklardır. Ya

Benzin depolar1 emniyet 
altına ahnacak 

İzmir fctakctı bütun Beledıyclere 
hır ders olmuştur. Bdediyc, şchrımi-
7.in muhtelıf ~ crlcnndc mı>vcut 

gnz. benzin \ c sair müştail nı:ıd • 

deler bulunan depolardaki y ııı -
gı l t<.'rtıbatuıın c a lı surette kont
rol edılme ine k rar vcrmıslır. Ilcr 
Bdedıvl' ub i, mıntak:ı ı ıçıncle 

me\ cut bu gibi ycrkri tetkik <'<IN·C'k 
' e kilerini tamamlatacaktır. 

Tıfo hastalığı cJolayısıle şehrimiz Cig" erciler de buz 
ffalkevlerı de tıfo aşısına başlamış· 

,. rclı dolabı alacak 
Hıı meyanda C il partısi Alemdar Belediye ~t ve balığın halka dai-

nahıyeı;i d<' ./\la ~köskiinde geçen ma taze satılma ını lemin maksadı-
haftndaıı ıtıharen 11:ırasız olarak tıfo 1 ti k b d 1 1 d h e mu a a uz o öp ::ıı ın a mu a-
aşısına başlamıştı Bu aşıyı mi.ın::ıvrbc faza edılmesıne kar ar ver mı ti Ka-
surrtile ınıntakıı dahılınde bulunan ~ 
bazı doktorlarımız kabul cdrrek bir sap ve balık\ı dı.ikkfırıl<ırı içın konu

lan bu mecburiy tın cıgercı diıkkan
hafta zurfındn 140 kişiyi aşıl ımış • 

!arına da te~mılı kararleıştırılmıştır. 
lnrdır. 

Ruam mücadelesi 

Emllk Bankası şube Kocaclı vııayelınde ı.) ağustosta 

başla} arak olan ruam mi.ıcadelesıne 
yardım etmek maksadıle vilayet 
baytarlarından Nuri. Hamdi, Ihsan açmıyor mu? 

•• -·~ Zıraat Vekaleti taı arından memur 

T 1 / kl k l / k 1 i • • • edılmışlcrdır. 
VÇ ay l arl 0 ay l l.Q eVZl lÇln Mutehassıs baytarlar dün Kocae _ 

başka kolaylıklar gösteri!ece~miş line har<'ket etmışlcrdır. 

Dul, yetim, mütekaıllerın uç aylık maaşlarının tevııatına. eylulun. ılk • .•hhl"• MUste,arı gitti 
haftasında mal mudurluklerincc vPrılınesıne b,ışlanacagından şıın- 1 ıfo hrıstalığı dola~ ısılc Ş<'hrımiz-

dıdcn bordroların tanzimıne b:ışlanmıştır. de tl'lkıkatta bulunan Sıhhat Mus-
Emlak Bankası, gcç<'n üç aylık maaşlarda fazla tahacüm_ v~kubul- leşarı llusameddm. şrhr.mızdckı tct-

duğu ıçın, bunun öniınc grçmrk için bu S<'ferki iiç aylıkta Uskud.ı~ ve kikatını bıtiıerek Ankarayıı hareket 

J.'atıh kazalarında iki şube açmıya kaı ar vermıştı. Bu k;ırar mucıhın~~ et mı tir. 
her ikı kazada bireı hına bulunmuş, fakat bu kararı Bonknnın mcclısı 
idaresi kabul etınedıgi için lıu ıkı şııhe ı:ıçılaınıyacaktır. 

B e dava lisan dersi 
.)<'7ırC"minı 1fa1kcriııd<'n-

Para z Frnn ı c.:ı, Ingılızcc dE-rs

leri verılı.) or Evıınızde ıkmale kalan 
çocukl,ırm derslcrınc ve kııyıtlaı ına 
devam edılmekledır. Bır nn evvel 

Fakat bu sefer maaş tevwni dah::ı esaslı hır şckılcJc halletmek mak· 
aadılc, evvelce günde 2, 3 bın kişiye maaş veı ılmektc ıkrn. lıu sefer 
maaş tevziatında günde (700 ıla 800) kişıye ve alt1 veznedar vasıtasile 
maaş verilmesi temin cdılcccktır. Evvelce bir harta zarfında. yapılan 
maş tevziatı bu sefer on ht-ş günde y:ıpılacaklır. Bu suı etle baııkaya 
tehacüm de azalmış olacaktır. Fv katıplığıne nniracaatlcıı. 

Ede bi roman: 139 

Sen de seveceksin! 

- Otur, anlat.. 
Dıye ısrar ettim. . • 
_ Lutfiyccıgım, bugun ımkanı 

yok. Vaktım ancak sana kapıdan uğ
rayabılecck, hatırını soracak kad.ır 
var. Belki yarın gelir, sana uzun u
zun anlatırım .. 

Dedi, gitti. 
- Doktorla evleniyorum. 
Dedıği 'akit, hakikaten sevindim .. 

Bu kızcağız üzerindeki en buyuk 
korkum, kendisini ziyan etmesi ve 
joktoı la münasebetinin bir sehvct 
ve .. sinir bağından ileriye geçeme -
mesi endişesi idi. Demek ki, doktor 
dn vefalı bir ac;k ile ona bağlı oldu

ğunu ispat ediyor. 
Ne i> i, ne mes'ut bir netice! 

1lk cevap 

Nacn: e sozünu tuttu ve .. dün gel
di. Lübnandan aldıgı ilk cevabı da 

Etem lz~at Batıl c~ 

- Halıl Neclbı uzun uzun her yer
de arattım. Bulduramadım Buraya 
geldığını zannetmıyorum. Eğe1' gcl
mış olsaydı muhakkak bana uğrar
dı, uğramasa bıle geldiğıni muhsk -
kak ben duyardım! 

Diyor. Hele bu son cümleyi oku -
yunca Nacı:. eye: 

- Arkadaşının .muhakkak bana 
uğrardu demesi tuhaf. 
Dedım, ilave ettım: 
- Yoksa Halil Necibin bir vavuk

lusu da Li.ıbnarıda mı vardı? .. 
Naciye bu sualime güle güle ka -

hldı ve .. beni temin etti : 
- Benim tanıdığım Halil Necip ilk 

defa sana asık olmuştur. Doğrusunu 
düpedüz söylememi istersen bunu 
hiç ummazdım. Çünkü nıhayet sen 
bir genç kıza nazaran yaşlı \'C üstü
ne üstelik evli de bir kadınsın. Lüb-

k kızın Halil Neci· 

be kur yaptığını, fakat, hiç biri~inc 
gdnlunu kaptımadıgını ıtimalla sana 
söyleyebılium. Seninkisi bir a~k 
mucızesıdır. 

O halde bu arkadaşın da Jlalıl 
Nccıbın tutkunlarından birısı. 

Dedım. Ona dn gi.ıldu: 
- Eeehhh ... 
Dedi 'e .. inkar etmedı. F.,k t. bu 

m ktupt n onra Naci\;enin de bana 
belli etmek btemeksızın Halıl Ne
c bi merak ett ı muhakkaktı. Bır 
aralık oziın sıra~ını getiı di: 

Ne oldu bu çocuk acaba? 
Dedi. Ben de ayni eyi ondan sor

dum: 

Ne oldu bu çocuk acüba7 .. 
Ve .. devam ettim : 
- Ben sana cıddi bir endı c duy

dugumu SO) ledıgım \•akıt mutlaka 
Sf'yahatc çıkmı olmasında ısrar e
diyordun. Göı üyorsun ki, en çok glİ· 
nndi'in Li.ıbnanda da \'Ok. Buradan 
ayrılma şartı İstanbula gıtmesine de 
mani. 

- O halde? .. 
- O halde benim yiııdc d ksan 

aklıma y~fon ilıtımal k ndisini öl -
dürmüş olmasıdır. 

rın aksam rla Şehir tiyatrosu Tcık • 
sım bahçcsındt' Bıi>•iık halnyı temsıl 

Cdl'('( ktır. 

Yeni deniz 
Fenerleri 
Yaptırılıyor 

Fenerlerin lhale al 
yakında yapılacak 

Tahlısiye Umum Mudurluğü tara
fınd:ın deniz fcnerlerının çoğaltıl • 
masına karar "rrilmıştır. Şımdıye 

kadar yapılan fcnNlerc ılcivet~n iz
nıır Karaburun ile Sılılkede Proven· 
ısa! adasındaki mcvzıleı" otomatik 
ve şim e>kli ıki fener konacaktır. 

Bu fcnl'rlcr, İzmir Karaburunda
ki ff'ncr 12 deniz mılınöcn, Sılıfke· 
dekı 10 dcnız milınden gorufı>ccktır. 
Bu IC'nerlNın son ıhalc ı 15 eylülde 
} npılDc ktır. - .... ....__ . 
* EgC' mıntaka ının bu s nekl u

mum ı c-kolte ı 33 mıl) on tondur. * Knzlıce mc - Bakırkôy yolu • 
nun v pılma ına ba lanmı tır. 

* Bu ayın on be ınden ıtıbarcn 

her bina sahıbi ü tu krıp lı bıı çop 
k:tbı t darık edecek \'e çôplenni bu 
k::ıpl .. ra dolduraı. k gece 12 den ev· 
\'el sokak knpı~ının öniinc bıraka • 
c ktır 

- Zannetmıyorum! 

- Ben de zannetmıyorum. Fakat, 
bu cndı <-' icımi kemırıyor. 
Nacıy0 : 

Bılmem, benim içimde 
bır hıs yok .. 

D dı 'e .. birdenbıre sordu: 
- Ölmüşsl' nr yaparsın? .. 
- Tabıi, )apılacak bır ey yok .• 
Dive cevap 'erdım. O maksadını 

ani tarn mış gıbi goz)erini kırpa kır
pa su lini geni.Jetti: 

Yani hemenc<'cik onu unutabi
lır mi in? .. 

Du i.ınmeden cevap verdım · 
in anların untmadıkları, unuta

mıyacakları hıç bır şev yoktur. Üzü
lurum Duvacağıriı sızı derın olur. 
Fak at. ne de olsa unutulmıva mah
kl'ım de ıl mi? .. Olsa olsa hatırla -
dıkça bu sızıyı hafız md:ı bir hayat 
devrinin acı bir safhası olarak t ze
lemlş olurum. 
Dedım ve. 
- S n şimdi mes'ut, ac::kının ıney

vtılarını toplamı) a namzet bır hal
de in tabıı. Fakat, doktorla ı,.. :rn -
mnn <.'\ Jcncce ni h n ı nlJtm dın. 

1 onu . öv le bakavı~. ( Deı.:omı 1·a1) 

lcr ıne bır an CV\ C'l gıtmek "<-' don -
mek isteyen bır kısım halk, otobüs
lerı tercıh cıtmekledır. Hele bunln-
rın tramvay yolunu taK"ip etmeleri 
Emınonü ve Karakôydekı ızdıhama 
bıle faydası olmuştur 

Şımdı Maçka ıle Beyazıt arasında 
ısleyen otobu üler, Bcşıktaşa ka -
clcır ınmclerıne izın verılmesi ıçin 

Belediye nezdınde teşebbüslerde bu
lunmıya başlamışlardır Bu ızin ve
rıldığı t .. kdırde otobüsler Beşıktaş 

v ... pur iskelesi sokağının başından 

hc1rcket edccl'kler, tramvny şirketı
nın Taksım - Beşiktaş arasında islct
tıgı otobi.ıslcrın gcçtığı yolu tcıkip e
derek Maçkaya çıkacaklar, oradan, 
şımdi gcçtık"ıeri yerlerden Beyazıda 
varacaklar, dbnüı.t(' de a) nı sekıldc 

Ocsikta :ı k<ıd r in ceklcrdır. 

Hulasa, fstanbulun bugünkü yol
ları kafi değildir. Bu işe bir çarf" bul
mak lazımdır. 

Halk Filozofu 
HHtNIUHUtfHUlttHHHUlllHHllllHIHHIUUIHUtffHlllllllllUllllUll. 

Yeni nüfus kanunu 
projesi 

Hukumet yem bir nufus k:munu 
projesi hazırlamaktadır. Bu pı OJe 
ıle nüfus işlerimiz ıslah edilccektır. 
Bu projeye göıc her Turk, Turkı\e-· 
de devamlı bir oturum yeri gb te

rC'rC'k kendini o '" rın nufus kutti -
ğı.ine yazdırarak bir do uın k ıdı 

almıya mecbur olacaktır. Re mi, g y-* 22 bin kılomelreden·ib·rct vi- ri resmi dair \•c miıe elcrde mu-
tayet yollarının 175 bin hı a sarfıle amC'I . ynptu acnk lıl't k cvvel<l otu
şos,,ye çevrılmeleri kararlaştırılmış- rum \'C doğum k.tğıclıııı gosterccek -

.t.1.~: ................................................... tir. l ıstanbu l belediyesi i1AnJarı ı -s-uı-ta-na_h_m_ct-ı -ın-cı_s_u-ıh_ı_ıu-k-uk-
-~-----------,-----...1 Mahkemesinden: 

1 ıanbuL Beledıyesınden: 
Tephır.ınc m mur ve mustahdem -

lerırıe ka ketıle beraber y ptırıla • 
cak 48 takım elbıse acık eksillm ye 
konulmuş ı e de bellı ıhale gunünde 
gırcn butunmadı[ıından eksıltme 

12/8/937 per embe gunüne uzatıl -
mı tır. Memurın elbısesınc 17, müs
tahdcmır. <:lbıse~ıne ı:ı lira bedel tah· 
mın olunmuştur. Kumaş ve malzc ~ 
me numuncsile şartnamcsı levazım 
Mudurluğunde gonilebılır. İ teklı -
lcr 2490 N. lı kanunda yazılı vesıka 
ve ;,ı8 lira no kurusluk ilk lcmınat 
makbuz veya mektubıle beraber 
12/3/937 p r mbc gunü saat 14 de 
Daimi encumençfe bulunmalıdırlar. 

(5089 B) 

Davacı MPhmct Saidın İzmir ıtlıa
liit gümriıgü hıımnllaı ınd n Hu <' -

yin ve Sabri ve Mnlıyc Muhakcmat 
Mtidurlu ü afoyhlcıınc mnhkemc -
mızın 935/2560 sayılı do yasile aç -
mış oldu •u 110 lıra alacak dava ın

dan dolayı miıddeaaleyhlerden Hu- 1 

seyın ve Sabrinin ikametgahlarının 
meçhulıyt'ti hasebıle gıyaben icra 

kılınan duru maları sonunda 31/5/ 
937 tarihinde 110 1iranın tahsılıne 

karar verılmis olduğundan tarıhi ı. 

!arıdan itlbarl'n 8 gün içinde temyizi 
dava etmedıkleı i takdırde hukmun 

kesbi kat'Jyct edecegi hüküm hulci· 

sası teblıği makamına kaım olmak 
uzere ılan olunur. 7/8/937. 

EN EMİN, EN RAHAT, EN SERi 

ANKARA - İST ANBUL YOLCULUGU 

Nafia Bakanlığına batla Havayollın Devlet lfletme d airesinin 

yolcu ve posla tayyar eler inin Ankara • lstanbul • Ankara ıünlük 

ıı;efcrlc ri muntazaman de-.amdadlr. 

Hava yollarının acenteleri: 

A - Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. Bin:ısındA 

(Tele(on No: 3682) 

B - lstanbuld a • Karaköyde P. T. 1'. Binasında (Telefon 

No: 40374) (2339) (4745) 
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Afrikanın yegane 
Müstakil ve Zenci cumhuriyeti 

---·----

90 yaşına girdi 
A frikada yegane müstakil olan 

Liberya cumhuriyeti vardır. Bu 
cumhuriyet yalnız zencilerden mü -
rekkcptir Buraya beyazlar gelip yer-

cilerin kurduğu bu cumhuriyet Av
rupa memleketlerine nümune ola • 
cak derecede de müterakkidir. 

90 ıncı yıldönümünü kutlulayan 

Llberyalılarda kadınlar güzelleşmek için yüz lerlnl döv· 
".lürürler. Ll berya cumhuriyeti tebeasından b ir a n a kız 

Liberya lt bir gelin ve kay nana 

leşemezler, hiç bir şekilde de tica - Liberya cumhuriyetinde bu vesile 
ret yapamazlar. ile 26 temmuzda fevkaHide şenlikler 

.. . yapılmış, 3 gün, 3 gece meml~ketin 
Beyazların zulmunden kaçıp Afrı· · her tarafında eğlenceler tertip edil· 

kaya gelerek yerleşmiş olan köle zen· miştir. 
•ııııttm11uıı111111u111111111111ııımın11ıııı1111tJNlllHHUlllUlllllflllll"UlllllUlllllllllllllllllllllt6fUlllllllUOHllllNUUllUOtNltUlllUllN I 

Milyonerlik için bilgi istemez! 
Para kazanmak için ne lazımdır. 

Uyku sırasında Hepimiz hemen kuvvetli bir ze
Ne vaziyetler ahrız? ka, iyi bir bilgi ve buna mümasiı bir 

çok alimane şeyler isteriz .. değil mi? 

1 

Geçenlerde uyuyan bir adamın ne 
haller, ne vaziyetler aldığını yazml§· 
tık. Bir muzip arkadaşının uykusunu 
beklemi§ ve zavallının uyku arasın· 
da aldığı evzaın resmini çekmi§tir. 

l~te üç acaip vaziyet ..• 

Halbuki bir Amerikan gazeteci, 
bunun tamamen yanlış olduğunu is
pat etmiştir. 

Amcrikada yüz binlerce milyone
ri gören bizim meslekdaş (Bu adam
lar nasıl zengin olmuş?) diye bir an
ket açmış, hepsi ile konuşmuş ve şu 
neticeye varmıştır: 

Para kazanmak için bilgiye ihti • 
yaç yoktur. 

Tali ve biraz da zeka sahibi olan 
muhakkak zengin olur. Bu sebepten 
evvela alim olup sonra para kazan
mak ve milyoner olmak sevdasına 
düşenlere acımak lazımdır. Çünkü 
Amcrikada bu kadar milyonerin a
rasında bir tane diplomalı yoktur. 

• 
Kocası çocuk istemezse 
kadın boşanabilirmiş! 
M a~am. Mari ismindeki bir kadın 

Vıyanada hukuk mahkemesine 
müracaat ederek kocasından boşan· 
ma davası ikame etmiştir. 

Dava evrakında Madam Mari şu
nu söylemektedir: 

- Kocam çok iyi, çok kibar, nazik, 
para kazanan, bana iyi bakan, bir 
dediğimi iki etmiyen bir adamdır. 

Kendisinden çok memnunum. Fakat 
çocuk istemiyor, sevmiyor. Halbuki 
ben çocuğa bayılırım. Bu sebepten 
kocamdan ayrılmak istiyorum. 

Mahkeme heyeti kadının talebini 
haklı bulmuş ve boşanma kararı ver
mişt ir. 

• 
12,000 yıllık iskelet! t ngilterede Caddar civarında 
Gaughs'ta yapılan hafriyatta 

bir iskelet bulunmuştur. 

Oksford üniversitesi profesörle • 
rinden ve arkeolog Riks, bunun tam 
12 bin sene evveline ait olduğunu söy
lem.iştir. 

Taklit mi? Hayır .. 
Şu iki resmi görenler içinde sinema meraklıları belki tanır. Ayni 

yüz, ayni çizgiler, ayni saç tuvaleti ve aynı yüz intıbaı sinema artıst· 
!erini taklit edenler çoktur. Fakat bu tir taklit değildir. Birisi (Sol· 
daki) Marlen Ditribtir, öteki (S>ğdaki) Karo! Lom!ıardır. ikisi d.e 
aşa~ı yukarı ayni derecede meşhur olduğu için bunlar arasında taklıt 
mevzuubahs olamaz. Yalnız garip bir yakınlık var. 

S a adeti öld üren 
Yazan ı Mazhar Sensu5 

Şehrin bunaltıcı sıcağından kurtul· hiç bir insan gibi, sürünerek dönü· 
mak için yazlığa gitmekte sabır- yordu. Sıhhi vaziyetinde vukua gc· 

sızlanıyorlardı .. Lakin ortada halle- len fevkaladeliğe müsebbip, havanın 
dilmesi lazım, mutad bir mesele var- yaramaması zannedildi. 
clı: Bu da, ne tarafa gitmekti. Zaten Fakat yazlıktan döndükten sonra 
bu ana kadar İstanbulda kalmalarına da bu hal böyle uzun müddet devam 
sebep te, nereye gidileceğinin karar- etti. Sevmemek, sevilmemek için ye· 
laştırılamamasıydı. Neyse ki, kalaba· min eden Saadet, yıpranmış gönlün 
lık değillerdi. Bum esele nihayet a- sahibi gibi daha bu yaşta adeta in· 
ileyi teşkil eden üç fert arasında u- zivaya çekilmeyi en muvafık bul • 
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Bir hizmetçi kız 
vekil muavinine 

Baş· 
aşık! 

Eğer o gelmezse kendimi pence
reden aşağı atacağım/dediği için .. 
R eisnerstrasse, Viyana kibar hal

kının toplanmış olduğu bir so • 
kaktır. 47 numaralı otel de yine ki· 
barlar tarafından işgal edilmiş bir o
teldir. Bu meyanda Avusturyada bir 
mensucat fabrikatörü olan Kyrl Volf 
ile sabık Başvekil muavini binbası 
Emile Fey bu otelde oturmaktadır. 

Volf, iki çocuk babasıdır. Evişleri 
Marie Varner adında bir hizmetçi kız 
elindedir. Marie Varner, Viyanada 
adet olduğu üzere evde Mitzi diye ça
ğırılmaktadır. Aile halkı geçen gün, 
mutad olduğu üzere sabah kahvaltısı 
için sofra başında toplanmışlardır. 

Fakat her nedense Mitzi meydanda 
yok ... Madam Volf, hizmetçi kızın 

mutad harici olan bu gecikmesinden 
hayrete düşmüş, Mitzi'nin el'an ka • 
pısı açılmamış olan odasının önüne 
giderek kapıyı çalmış : 

- Haydi Mitzi, ne oluyorsun?. 
İçeriden bir ses: 
- Affedersiniz Madam .. kapıyı a. 

çamıyacağım. Henüz gece gômleğim• 

le pencere önünde bulunuyorum. 
Mitzi biraz sonra ilal'e etmiş: 

G <.ı ze ı M ıtzı 

yuşarak halledilecekti .. 
Bay Cafer, arada bir geçen .aca • 

ba nereye gitsek> şeklindeki sualle
re, diline doladığı .Suadiye> kelime· 
sini tekerliyerek cevap veriyordu. 
Feride ise, serin bir havaya kavuş -
mak için nereye karar verilirse git
meğe razı oldu. 

Fakat Saadet... O illa ki, Kanlıca
yı istiyordu .. 

Bu kadar ısrarlarına rağmen Kan
lıcanın Suadiyeye tercih olunması Ü· 

zerinde bir maksat aramak, belki bu
nu düşünmek bile ne Bay Caferin, 
ne de Feridenin akıllarına gelmedi .. 

Saadet, zeki, ciddi ve güzel bir kız
dı. Henüz on beşinde olmasına rağ
men orta tahsilini birincilikle ikmal 
etmiş, daha ziyade bu sebepledir ki, 
Bay Cafer Suadiyeden vazgeçerek 
kızının arzusunu yerine getirmiye 
karar vermişti. 

••• 
İki, üç gün sonra bir akşam üstü 

Saadeti bir yal ımn penceresinde, ma· 
vi suların beyaz köpükleri üzerinde 
çırpınan bir kotrayı seyre dalmış gö
rüyoruz. Sallanan mendile mütebes
sim• bir sima ile mukabele ediyor ... 

Biraz daha hırçınlaşan rüzgarın 

şişirdiği küçük yelken, bu tekneciği 
iki yolcusile birlikte uçar gibi bir 
hızla Modaya doğru sürüklemekte ... 

- Bugün hava ne kadar güzel.. Bu 
sabah, günden güne mahvolmakta o
lan hayatımı düşündüm. Artık yeter .. 
başvekil muavini Emile Fey beni Ba
den'e götürmiyecek olursa kendimi 
pencereden aşağıya olacağım. 

Madam, bu sözlerden ürkerek ko
casına haber vermiş. Bu defa Volf 
ile hizmetçi kız arasında kapı önün· 
de şu muhavere cereyan etmiştir: 

- Mitzi ne oluyorsun? 
- Sizin hizmetinize girdiğim gün. 

• 

Saadet a!rr, ağır başını kaldırıyor: 
•Namık, diyor, bir gün bile seni gör
meden duramazsam, üç sene ... > bo

l ğazında düğümlenen hıçkırıklar ona 
J son cesaretini de kaybettiriyor. Ma

sum bir çocuk halile ellerini yüzüne 

denberi Binbaşı Fey'e aşık oldum. 
Beni alıp Baden'e götürmesini isti • 
yorum. Daha beş dakika bekliyece • 
ğim. Eğer gelmezse kendimi pence • 
!'ilden aşağıya atıyorum .. 

Bunun üzerine evin içini bir telaş 
almış. Fey telefonla aranmışsa da 
bulunamamıştır Polise haber veril • 
miş, gelen memur da: 

- Biz bir şey yapamayız. Kapıyı 
kırıp içeriye girmiye saliihiyetimiz 
yoktur. 

Bunun üzerine itfaiye çağırılmış
tır. Fakat bu sırada sabık başvekil 
muavini de yetişmiştir. 

Emile Fey meseleden haberdar o
lunca: 

- Pekalil, kızcağızı alıp götüre • 
yim, demiş ve Mitzinin odasının ö
nüne gelerek: 

- Sevgili Mitzi, affedersin, seni 
beklettim. İşte geldim. Hazır ol da 
Baden'e gidelim . , lliliiiiiilliii 

Binbaşı Fey 

- Fakat ben sizin Fey olduğunu-
za inanmıyorum. Mutfağınızın pen· 
ceresi önüne geçin de yüzünüzü gö-
reyim. 

Fey, kızın bu arzusunu da yerine 
getirmiştir. 

Kızcağız, sevgilisinin yüzünü gö· 
rünce kanaat etmiş, ve nihayet bir 
iki saattenberi muhasara altında bu· 
lunmakta olan oda kapısı açılmıştır. 

Mitzi, gece gömleğile görünmüş 

ve Fey'in koluna girerek dışarıya 

çıkmıştır. Fakat bu sırada bir has· 
ta bakıcı, zavallı Mitzi'yi almış ve bir 
hastahane arabasına bindirmiştir. 

Fey, arabanın arkasından bakmış 
ve uzaklaşırken: 

- Zavallı kızcağız! 

Demekten kendini alamamıştır. 

lstanbul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 Salı gününden iti baren Karaköy köprüsü üze

rinde seyrüsefer i cabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile Bele
diye teııbihi hükümlerine ıröre a~aj! ıda yazılı hususat tatbik edi
lecektir, 

Sayın Halkın ve bUtUn vesaiti nakliye 
sahipleri ile ,otörlerln arabacı ve &U• 
rUcUlerln a,ağıdakl maddelere riayet 
etmeleri llAn olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya k aldırımlardan bir taraftan dl. 
2er tarafa ancak çivi ile l ıa ret edilen saha dahilinden geçecektir, 

2 - Bütün nakil vasıtalan, bu sahaya geldiği vakit buradan 
yaya veçen varsa derhal duracak ve yaya gidenle 6 cçıık··~ 
sonr , ul una devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıta'"" ~..ı 
sahaya gayet aA'Jr gelmelidir. "B,, "4880. 

kapayarak, göz yaşlarını gizlemeğe 

çalışıyor. 

- Gitmesen olmaz mı Namık. be-
1 ni sevmiyor musun? Yalan, yalan ... 
Eğer sevseydin, ıstırabın ne olduğu
nu bilseydin, bana acırdın, gitmez
din .. 
· Feci ihtilaçlar içinde kıvranan bir 
hasta gibi inliyor. 

- Olmaz Saadet. Çünkü olamaz. 
Bu ana kadar milletin ekmeğıni ye. 
dim ve bugün de milletin emrini ye
rine getirmiye mecburum. Fakat i
nan bana, bu geçici bir sevgi değil· 
dir Saadet ... Yalvarırım, beni adi bir 
gönül avcısı sanmaktan vazgeç. Bir 
gün muhakkak bu acıların derin saa
dete kalbolduğunu göreceğiz. Mu • 
kaddes aşkımız üzerine yemin edi • 
yorum. benimsin artık .. . Kalbimde 
şahlanan ıstırabımın gözlerime ak· 
setmesinden boşanan şu yaşlar, söz· 
!erimin doğruluğunu ispata kafi gel
mez mi Saadet?. Acı, bana da acı. 

Zira görüyorsun ki, bu halimle ben 
de acınmıya layık bir insanım .. 

İşte dizlerinde yalvarıyorum, bir 
tek şey için: Bu aşkın ebediliğine, 

müstakbel saadete inanasın diye .•. 
Dakikalarca susuyorlar .. 

Ve, tekneciği döven dalgacıkların 

çıkardıkları şırıltıl ara ikinci bir şı

rıltının karıştığı hissedilmekte ... 
Neş'ell olduğu kadar da mustarip 

geçen bu muaşakanın artık son gün· 
!erini yaşamaktadırlar. 

Nihayet bir gün yine o ufak kot
rada son sadakat yeminlerini eder· 
!erken, dudaklar dudaklarda bu ye• 
mini tasdik için dakikalarca heye • 
can içinde çırpınıyor ... 

••• 
Artık sonbahar geldi, mesire yer· 

leri yine yalnızlığa terkedilmekte .. 
Lakin zavallı Saadet, sevinç içinde 

' adeta uçarak gi tti ği Kanlıcadan mef· 

l
muştu. Onun için en büyük zevk, gü-> 
rültüden uzak, kimsesiz yerlerde Na· 
mığı ve geçen tatlı maceraları dü· 
şünmekti... • 
Zayıflamak için bir zamanlar çare 

arıyan Saadet, şimdi çaresiz günden 
güne zayıflıyordu. Nıhayet bir gün 
•Namık bana söz verdi, beni unut • 
mıyacaktır > şeklindeki tesellilerle 
kendi kendini avutmıya muvaffak 
oldu. Tevekküle bağlanıp beklıye • 
cekti. .. 

Lfıkin bu ıstırabın tahfi[i çok sür. 
medi, bunu ikinci bir üzüntü takip 
etti. Annesi Feride hastalandı ve gün 
geçtıkçe de ağırlaştı. Doktorlar ev
veıa teşhis koyamadılar, veya haki· 
kati söylemek istemediler. Bir sabah 
kadıncağızı yatağında ölü buldular .. 
Bu müthiş feliıket baba ve kızı çıl· 

gına döndürdü. Büsbütün yalnız ka
lan Bay Cafer k ızını mektepten aldı. 
Uzun bir teselli seyahatine çıkmıya 
karar verdiler ... 

Uç :ıy kadar süren bu seyahat te 
kederlerini biraz olsun unutmıığa 

kAfi gelmedi. Bay Cafer işlerini pek 
fena bir safhaya girmiş buldu. Baş • 
kaları tarafından vukubulan yardı
mı kabul etmeyi zillet sayan tabiati 
yüzünden kısa bir zaman sonra iflas 
etti. 

Fakat o, avunma çaresini biraz ol
sun içkide bulmuştu. Bilhassa bu te
şebbüsünde muvaffak olacağı kana· 
atinde idi. 

Bütün bu felaketlerden tevellüt e-~ 
den acılar yavaş yavaş yalnız zavallı 
kızcağızın kalbinde toplanmıya baş
ladı. 

İçkiye para bulamıyan Bay Cafer, 
oturdukları evi de satmıya mecbur 
oldu. 
Şimdi şehrin en köhne bir yerinde 

kulübe denecek kadar küçük bir ev
de pek sefil bir hayat yaşıyorlardı. 
Bay Cafer bu perişan hayatı o kadar 
benimsemişti ki, içmediği zamanlar 
adeta çıldırıyordu. 

O, şimdi tam rnanasile bir serseri 
olmuştu. Gece geç vakte kııdar so -
kak, sokak meyhane, meyhane gezi -
yor, hazan da eve hiç gelmiyordu O 
zaman ıavallı Saadet, odanın mobil
yasını teşkil edtn tüyleri dökülmü.ş 
koyun postunun üzerinde aç bir kedi 
gibi kıvrılıp yatıyordu. 

(De~amı 7 nci •aQfada) 

Yolcu - lşler nasıl gidiyor? 
Postacı - Sorma birader, §U seki • 

zinci kattaki kiracıya kızımı verme· 
dim; şimdi her gün kendi adresine 
m ektup yolluyor! .. 

-· -~- ---,...___ -



••• 
Denize girmek 
Değil, güzel 
Girmek bir 
Hünerdir ... 

••• 
Bunun için 
Vücude dikkat 
Etmek, giizel 
Vücud sahibı 
Olmak lazımdır 

••• 
Mayoların da 
Mühim bir yeri 
V11rdır .... 

••• 
Plijlarda 

Nasıl giyinmeli? 
ayanlar, plajlarda garip kıyafet· ı Ann Şeridan'ın da plaj elbisesini 
lerle dolaşmaktan sakınınız GU- asla taklıt etmeyin Onun MekSlka 

Hınç olmayınız ve herkese karşı zevk· şapkası. balo ayakkapları Ue hiç iyi 
siz gorunmcyıniz. Bılhassa plajlarda gitmiyor. Eğer güneşten kendinizi 
Glnrya Stuart'ı veya her hangi bir korumak !çın büyük hasır şapkala• 
artıstı taklıt 1>lmıye özenmeyiniz. rı tcrcıh edecekseniz, ortası düz, ya• 

PliıJlarda filhakika canlı renkler rı sert. yalnız koşu şapkalarından ha· 
mnrladır. Fakat bu renkleri biraz za· sırının biraz daha kaba olmasile tef· 
rafetle karıştırmalıdır . Bır erkek, yol· rik edilen, geniş şapkalar intihap e
da ras geldığı kimselerın müstehzi - diniz O, Brezılya. Annam ve Mek • 
yane bir tavırla guldukleri bir ka • sikanın ve diğer yerlerin, ancak Wc 
danı yanına alarak dolaşmaktan hiç kıyafet balosunda ho~ görünen milli 
hoşlanmaz Deniz kenarında, beyaz şapkalarını bırakın.. Bunların plaj 
kadınlar tatlı sergüzeştler anlatan kıyafeti ile hiç bir münasebeti yok • 
garip bir kadın tavrı takmıyorlar.. Bir mayo intihap edeceğiniz ıa • 
Bacaklarınızı, çıplak olarak pal'ka maıı vüc1,1dünüze kalıp gıbi yatması· 

gostermeden e.vveJ, temizleyiniz. şef· na bakınız. Bir mayo vücude ne ka·; 
faf bir hale setirınlz Blr c;ok kadın - dar kalıp gibi uyarsa o kadar -yakıt· 
lar bµ noktayı ihmal ediyorlar.. mış olur Şeritli brötel'lerden ve lü· 

Size. b.ılfarz ?~l.or~a Stuart'ı taklit zums~z süslerden sakınınız 
etmeyınız, dedıgımız zaman, kısa Şimdi el örgüsile düz renkte basit 
pl fıj mantolarının artık modası geç - mayolar yapılıyor. Bunlar her ka • 
miştır. demek ıstemıyoruz Bılakis bu dını pek güzel gösterebiliyor. Plaj
kabil mantolara çok tesadüf edılıyor. !arda kadınların düştüğü bir hata da 
Fakat bunların şık olması lçın, duz. Karo'lu bir mayo iJe çiçekli bir man
kolları dırsekte ve süslü, tayyör to gıymektir Artist Jean Rogers'in 
yaka lı olması lazımdır. Fakat mavi operet artistlerinin giydiği mayosu 
veya vışne renginde düz kumaşla r· ve çıçekli mantosu pek gülünçtür. 
don veya çizgili kumaşlardan yapıl · P laja ne kadar spor kıyafetile gi
mış mantolar, daha uygun düşer. dersenız o kadar şık, zarif olursunuz. 

Bunl arın cepleri dört köşelıdlr ve bu Artık o esk ı modaları sinema artisti 
§ekil mantoya btr ağır başlılık ve - ı Mae Vest ve J ean Rogers'e bırakı -

rir. nız 

·-

Kadın elbisesinden çok klldın ma70. 
ıu tuvaleti var. Bunların içinde göze 
çok güzel görünenler kadar çok çirkin 
~örüncnlere de tesadüf ediyoruz. Onun 

için mayo a!ırkeıı veya yaptmrkeo, arbk bir rob kadar titiz ve iti

nah olmak llıımıeUyor. lıte alıo birkaç modeL Ve... bir de moda : 
soldaki resimde iki ıenç kız n rki Amerikalıdır. Bunlardan biri ötekinin bacatına kAtıttan kcsilmiı iki harf tutuyor 
~ aüneıln aölgestnderı muıua kalan bu kııımlırda, güzel bacaklırmda isimlerinin ilk harflerini vücudü getiriyor. 

Bunlar Holivudun iki 
güzel yıldızıdır. Bacakların 

da tuvaleti Bınne Barnes Gıorya Stuart 

vardır 
Bu tuvaleti 
yapan de
niz kenarın 
da görün-

memeli .. 

Yarın gece kuyruklu l 
yıldızı görebileceğiz 

Yeni bir spor: Balon oyunu vücudünü~ü 
vjkliğe alıştırınız! 

Meşhur rasat aıımı Madam Kamil f"t~maryon 
yıldızı tetkik ediyor 

tzmirde görüldüğünü haber ver - tetkik edilmiş ve yıldızın arzımıza 
diğimiz kuyruklu yıldız yarın veya 80 milyon kilometre kadar yaklaştı
öbür gece her taraftan görülecek - ğı anlaşılmıştır. 
tir. Paristen bildirildiğine göre bu tap Kuyruklu yıldız 15 Ağustosta a
taze kuyruklu yıldız Madam Kamil damakıllı ve berrak olarak görüle -
Flamaryon tarafından rasathanede cektir. 

V ücudün çeviklığıni arttırmak 1· ı egzersizi başlangıçta yapamazsanız, 
çin Avrupada yeni bir spor baş· topu ensenıze koyunuz, sonra sır

ladı .. Bu b!r nevi top oyunundan iba· tınız üzerınden r.şağıya doğru kay. 
rettir. Fakat futbol topu değiL En masını bırakınız O kayarken siz de 
aşağı iki kılo sıkletinde bir top ... Bu tutarsınız 
topla oynamak için arkadaşa ihti - * İki kişi karşı karşıya geçiniz ve 
yacınız yoktur. Tek beışınıza da muh· topu birıbirınize atınız. Fakat hızı -
te!if hareketler yaparak vücudünüze nızı arttırmak için topu evvela başı
çeviklik vermiye çalışırsınız. nızın arkasına koyunuz ve eğilerek 

Bu top bilh~ssa bir el ıle tutulma- atınız Topu bu tarzda yedi, sekiz de
lıdır. Top, yuvarlak olduğu gıbi bey· fa attıktan sonra bacaklarınızı açınız, 
zi şekilde de olabilir. Bu topla herke· topu doğrularak bacaklarınız r.rasın
sin bildiği ve kendi arzunuza göre da sallayınız Bu egzersiz böbrekler 
tertip edeceğiniz hareketleri yapa • için faydalıdı. 
bilirsiniz. Size burada bir kaç hare· * Topu göğsünüz üzerinde tutu· 
ket sayalım: nuz. sonra göğsünüz ile karşıya fır· * Top yere temas edecek kadar lahnız. 
aşağıyain dirilir. Sonra müm • Bugün Avrupa plajlarında, beden 
kün olduğu kadar yükselden hava- hareketleri salonlarında bu hareket· 
ya fırlatılır ve mümkün mertebe çt• lerif! yapıldığını görürsünüz. Bu ha
vik davranarak tutmıya çalışılır. reketler boy, omuz ve böbrekler için * Top bir elle tutuJur. Baş üze - ıyidir. 
rind~n geçirilerek, el ile tutulacak Bundan başka iki kişiyle şu hare-
surette yan taraftan aşağıya itilir. Bu ketler yapılabılir: 

ldan tutar. Sonra bu egzersizi biraz 
güçleştirebilirsiniz. Top, soldan atıl· 

dıAı zaman yine soldan tutulur, sağ

dan atıldığı zaman sağdan tutulur 

Bu hareket, topu atanı ve tutanı göv· 
desini fazla hükmiye sevketmiş olur. 

* Top, iki el ile sırt üstünde tu-
egzersizi öne eğılmeden ve bacakları * İki JUşi, birıbirlerinden 10·15 a· 
kıvırmadan yapmalıdır. Bu hareket dım kadar uzakta dururlar, ayaklar tulur ve ıleriye doğru, karşıdakine 
boyun doğru ve dik durmasını te - birıbirinden ayrılmış olmalıdır ve ye-- doğru atılır. Bu egzersiz karınları 
min eder. rınden kımıldamamalıdır. Bu vazi • şışkın olanlar için ıy1dir. * Topu, ensenizi okşıyacak su • yette topu biribirlerine atarlar. Baş· Sırtta yapılan hareketler, omuz -
rette iki el ile fırlatırsınız ve arka- langıçta topu birinci defa olarak a. farın ar kaya doğru durmasını temin 
nıza geldiği zaman yakalarsınız. Bu tan, soldan atmış ise karşıdaki sağ- ı çın çok savanı tavsiyedır. 

. .............. , ..................................... .. 
Denizin dibi fjJme 

alaaacakl 
H olivutta (Loıitanya nasıl battJ?') 

isımH bır fılm çevrilmektedir. Bu 
fılm ıçin denizin alt kısmının fotoğ
rafını çekmıye luzum vardır. Fakat 
elde mevcut makıneler denızfn di
binde resım çekemezler. Holıvut pat-

ronları deniz dıbinin resmini çekebi
lecek bir fotoğraf makincsı ile deniz 
dibine ışık verecek bir icatta bulu
nanlara mılyonlar vadetmektedirler. 
Bakalım yenim uhteri kım olacak? 
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kalan Pro
ıieler Tefrıka No: 137 Yazan: M. Necdet Tunçer 

Tercüme ve lktlbu hak.lın aıahfu.zdur 
' Süleymanın gözdesi : Kuvvet, zaferin kardeşid i r, 

Kaç çeşit kabadayı var, bilirmisiniz? Stad ihtiyacı, harici temaslar 
lüzumu niçin ihmal ediliyor? 

diyordu. Tahbnı:ıtn tehlikeye düşmemesi için 
daima kuvvetli görünmelisiniz!,, 

Sakız ve Trablus kuşakları (Dildade) bi. 
çiminde sarıhr, karakulak. saldırma 

enseden bele doğru sarkıtıhrdı. 

SARAY ÖNÜNDE .. 
isyan büyümüştü. 
Saray ünündeki meydanda topla-

sanız, bu adamlar yarın sarayını7.ın 
içirc kadar girmek sccarctini gö!->tP· 
rccck1' r' O zaman, onları yakt' nd' 
dağılm~dıgınıza pi~man olacaksıı ız! 

Se•·diğim arkadaşlarımdan biri ile 1 kaç ımtıyaz daha koparmıya çalı· - Adalet isteriz .. işkenceden, hak- r D!'dı. Süle ·ınan bir müddet dü -
nan halk: Yazan : Murat Kayahan 

Memonun öldüri.ılmesi, Galata mu
hıtinde, K üçük beyler, kabadayılar 

ve racoıılular arasında Lir haylı de
dikoduyu mucip oldu. Bunların bir 
kısmı Hüseyini haksız buluyor, ka
bahatli görüyor, katil olarak i tham 
ediyor, arkadaşını öldürdüğü içın 

namert ve alçak bir adam olmak Ü· 

zere lanetliyor, bir kısmı da müda
faa ediyordu. 

Bütün bu zıt fikirlerin sebebı. şun· 
dan ileri geliyordu: 
Zabıta, ortada bir ipucu bulama • 

dığı için, şÜphc üzerıne H üseyini 
tutmuştu, şüphelenmekte de hakkı 
vardi: Hüseyin, gL'Ce gündüz Memo 
ile beraber geziyor, düşüp kalkıyor, 
eğlenceye, hovardalığa beraber gidi
yor!arclı. Hatta vak'a gecesi, mey • 
hanede beraber içmişler, beraber çık· 
ınışlardı. Zabıta, bıitün bunları tes • 
bit ellıği için, bütün şüpheler Hü • 
seyinin üstünde top!.'.lnıı ordu. 

Polis tahkikatını bu es:ıs üzerin -
den yaptı. tamamladı. Evrakı Adli· 
yeye \·e:cii. Müstantik tevkif kararı· 
nı verdi, Hüseyin hapsolundu. 

Muhakeme altı ay kadar sürdü. Or
tada, aleyhte şahadet edecek kimse, 
1ek bir adam yoktu. Meyhaneci, 
meyhanede kavga etmedikler iııi , gü
zel güzel içip, güze) güzel meyhane -
den çık!ıkiarını sayledi. Hüscyinin 
vurduğunu gören de yoktu. 

Hüseyin, meyhaneden çıktıktan 

sonra, çok sarhoş oldukları için bi· 
ribirkrini kaybettiklerini söylüyor. 
yıllarca arkada<lık yaptığt bir adamı 
öldürmeyi değil, böyle bir zan al -
tında bulun:nıya talı.:ımrnül edcmi
yeceğini ikri sürüyordu. 

Gösterdiği yirmiyi ı;cçcn müda -
faa şahidi , Hüseyinle Memonun bir 
gün kavga ettiklerini görmedikleri
ni, bir kardeşlen daha aşkın bir mu
habbetle seviştiklerini söylemişlerdi. 
Şahitlerin hüsnü şahadclinden baş
ka, devrin en ınc5hur avukatların -
dan Selim Hüsnü Beyin kanuni mü
eyyidelere dayanan müdafaası ve 
taJakati karşısında mahkeme heyeti 
beraat kararı verdi. 

Hüseyin, mahkeme salonundan 
cıktığı zaman, Galatanın, Kılbuı nu
nun, facann ne kadar küçük bE-y • 
lcrı, umumhane kabada\'ıları can -
dan arkadaşları, devam" ettiğ

0

i mey
h ane sah>pleri \•arsa, hepsi etrafını 
ce,·irdiler, tebrik ettiler. Herkesin 
ağzından ~ık an tek bir sözdü: 

- Geçmiş olsun! .. 
Tcbrikkrin sebebi de boş değıldı· 

Galata alcmlcrınde, külhanbeyleri 
arasında teamül halini almış; sarsıl
maz bir kanaat vardı: - Bu hala 
boyitdir ya'- adam vuranı, mahpus
ta yal:p çıkanları, mahkemeden be
raat karım alanları fevkalade bir 
şohsiyel olarak tanırlar ve savarlar
dı. O semtin çoluk çocuğu, kadını, 
erkeği, fahişesi, umumhane sahibi 
meyhanceis, ondan korkardı. Her ' 
k·~s: 

- Katilden yatmış da çıkmış! 
Diye biribirlerine parmakla gös

k rirlerdi. Onların kanaatince, adam 
vuranlar, korku bilmiyen insa nlar 

' 
gözü pek adamlardır. Bu gibilerin bir 
dediği iki olmaz, çalg1da on l arın iste
d ikleri şark ılar çalınır, balozda ktz
lar, onların sevdikleri oyun hava • 
!arını oynarlardı. 

Halbuki, hakiki kabadayılarla, bu 
gibilerin arasında çok farklar vardı. 
Bu farkları anlatmak ve anla mak i
<;i'1. eski yıllardan , hürriyet yıllarına 
kadar intikal eden külhanlığın ve ka
badayılığın şekillerini saymak la • 
z ımdır. 

İstibdat yıllarından epey evvel, 
f stanbulda. b ir kaç çeşit kabadayı ti
J>ı vardı. iki nci Abdülham it 7.ama
nında bu tiplerin sayıs ı bir hayli 
utmıştır. 

Bunları rastgele kaydediyorum; 
1 - K üçük beyler. 
2 - Palavracı kabadayılar. 

3 - Fiyakacı kabadayılar. 

4 - Mahalle kabadayıları. 
5 - Meyhane kabadayıları. 
6 - Umumhane kabadayıları. 

7 - Dil kabadayıları. 
8 - Yumruk kabadayıla rı. 
9- Bıçak kab1dayıları. 

10- Kalleş kabadayılar. geçenlerde Admira · Galatasaray şıyorlar. sızlıktan usandık. sündü .. 
11- Büyük kabadaytlar. maçınt seyrediyor uz. Haftaymda et· Eğer vazıfesim bılen insanlar iş Dıye bağrışıyorlardı. I' Sonra bırd~n bn>;ını yuka·ı kal -
12-Mektep kabadayıl•rı.' ra fı seyre daldı Bilmem nereden ıba~ında bulundukları zamanlar bıraz Süleyman bu sırada Tamara ile ye- dırdı. Hassa kumandanına şu emri 
13-Hacamatçtlar. arkada'ımın hatırına geldi .. ıçini de- çalışsalar lstanbulda şımdi bir ıkı mek yiyordu. verdi: 
14 _Yedi belalar. rın derın çekti ve .. kaybolan bir kıy- sladyeım mevcu t bulunurdu. Brni İsrail hükümda rı t araçaya ~ Bu kalabalık tatlılıkla dağtla -
ı ı.-Kıyakçılar. mE:llinın actsını duyar gibi boyn unu Bu dertten sonra karşımıza çıkan ko~tu.. cak gibi gcirünmüycır. Hassa alayın ı 
16 - Çamurlar. buktü Onun hali beni de müteessir şey hariçle yapılan temas larımızın Ve meydanda toplanan kalabalığı henwn meydana çıkar ve kaldlıalıgı 
17- Gözü pekler. elmışli. Dayanamadım, sordum: azlığıdır. Ktüpler kendı hesaplarına gôrdü. kaın<:ılarla püskürlmiye <:alış '. 
18- Sakarlar. - Ne oldu, nedrn ıçıni çekiyorsun? getirdıkleri futbol takımlarını bu • - Bu adamlar ne istiyorlar? Tamara içinden giifüyordu. 
19 _ (B ... ) A. saldıranlar . dedım. Biraz düşündü \'e ayni hü • yük rekliimlarla halka takdım edı- Diye sordu. Süle~man bu sefrr de gözdesinin 
Bunların kendilcrir.e göre bir de zıınle cevap verdi : yorlar. Az çeık futbolün ıyi ve kötü- Saray muhafızt, halkın şikayet - luzağma düşmiistü 

ktyafetleri vardı. Fakat, hcp"i ayni - BPni müteessir eden mesele, bel- sünü biribırinden ayırt edebilecek , !erini aynen söylemekten çekirıiyor- Sükymana sadakatlerini l<'yit ede· 

şekilde giymezler, h~psi de bir ç~şit ki başkalarını güldürür. Belki sen i vaziyette bulunan spor merakltları jdu. 
rck ya\·fı~ ~'ava~ c;ekilmiye yüz tut· 
ınus ins:ınları biı az sonra tekrar çile· 

ceket, yelek kullanmazlardı. Kıya • de güleceksin. Şımdi bulunduğumuz ıkendılerine muazzam reklamlarla - Bir memur fazla işkence ~·ap
fetlcri değişık idi. Ek:;erisinin parıto- yer neredır?. . geldığı haber verilen enternasyonal mış. Bu memurun cezalandırılmasın; 
!onları b ol paçalı idi Huna Fransız - Stadyom .. riedim. Fakat Jı.ıyrel (!) oyuncuları sahada görıince me- istiyorlar. 
biçimi derlerdi. Dışarıya doğı u kıv· ediyordum. neden bu suali sordu di- sele kalmıyor Bu yüzden futbol Dedi . 
rı lır, fakat bu kıvrıklar dikilmezdi. ye düşünüy~rdum. O aeı acı güldü: maçlarında da seyırci adedi gıltikçe Süleyman taraçadan bağırdı: 
Kıvrık yerlere bir buçuk rarrrıak - Koca Istanbulun biric ik stadı azalıyor ve klüpler de ucuz gclınrsi - Cczalandmlmasını istedığıııiz 
enınde fırdolayt siyah, yahut koyu ldeğil mi? .. Ne tuhaf .. bundan 10 sene i~in kıymetsiz takımları getıriyorlar. mrmuru şimdi zindana allırıyonım. 
mo.r kad~fe kapl anırdı. Prusy:ı rna- ~v,·el _bu sah~da meşin top. pcşi_n~e Bunlara meyd_an verileceğine, fc· Hassa askerleri memurlardan bi • 
vısı rcngınde kadife dikt~renler d~ 

0
. , koşa.'ken .şelıır sladın:n proıelerının lder~syon, ecnebı takımların getııil- riı;i yakalavıp gözününde kamçıla

lurdıı. Ba1an da paçalar: yarım kıv-
1 
l<'lkık edılmekte oldugunu duyard ı m. mesıM nezaret else, halkın bo'i yere yara k zindana attılar. 

rılırdı. Buna çapr.ız, kaz k'nadı de- !Aradan, küçü~le_ri büyükle~ arasına ald~tılmasına meydan verilmese ela- llJlk bunu hükümdarın adaletine 
nirdi. lkarışlrran. buyuklerı ıhlıyarlalan tıa ıyi olmaz mı? atfeckrek geriye çekildi: 

Bele muhakkak kuşak sorılmlı. yıllar l(Pçli; ~enüz ş_ehir stadının te- Daha sonra bira~ fedakarlığa köl· - Süleyman adil bir hükümdar • 
Bunlar ipekli Sakız, veyahut 'Irab- ' mel taşını goremedım. lanılorak her sene Istanbul, İzmir ve dır. 
lııs kıışaklar ı idi Sarış, ı ki tüılii 

0
• O. maçın ikinci devresini sey re Ankaradan ikı~er.. Yunanistan. Yu- Diye seviniyordu. 

!urdu: Ya (Dıldade) ded ikleri ;;ı;kil- daldı Ben geçmişi b ir d<Jha hatırla - goslavya, Bulgaristan ve Romanva- İsyanın iç yüzünü S üleymana an-
dc iisliiste, gelişigüzel sarılır. yahut clım Olnn, olmıyan işleri biribirle - dan birer takımırı işlirakile bir tur- !atın.ya hiç kimse cesaret edemi -
dökme kuşanılır. Bunların tortop uü- file mukayese ettim Stadyom proje- nuv;ı yapılsa . bu suretle hem futh'>· yorlardı. 
kümlerinclen kası klara inrlirilırdi. !eri. rnünakaşaları çok dikkalle ta- lümüzün, hem de halk arasınd' spnr B~ni lsrail hükümdarı zenginler. 
Bırinci tertip sarışta saldırma, kara- kip rdiliyordu. Fakat aradan geçen alilkasının ilerlemesine yardım edilse den para toplamanın yolunu buldu
kulak enseden bele doğru sarkıtılır, zoman içerisinde değil mükemmel zararlı mı olur?• ğu ıçin, artık Hazinenin boşluğun • 
ikinci tertipte, camadanın iç tara - bir şehir stadı, ufa k bir futbol sahası Milli temaslarımızı s ık l aştırmak dan cndi0c etmiyordu. 
fında, sol koltuk alt ı nda sollandın • bile )'•pılmadı. Bu iş için sar _ için her sene Balka n devletlerinin Tömara bır aralık taraçaya sokul • 
lırdı. Kuşağın bükümleri arasından, lcclilen kağıt belki bir tonu bulmuş- milli takımlarile biri Türkiyede, bi- du: 
dökme pırinç çekeceğin b<1şı görün- tur. Yalnız kağıt üzerinde uğraşan- ri hariçle olmak üzere ikişer maç yap- - Bu kalabalığı neden dağıtmı • 
mek, giyim kaidelerındendL Jarın biri gitti. biri geldi Bunlar bi - mak imkanı bulunamaz mı? yorsunu1, mella? 

Ceketin kollarının yenleri kıvrık ribirlerlnin yaptığını bozdula r, ye- Futboldcn sonra dığer sporlJrda da Diye sordu. 
olmak şarttı K ıvrık yerlere. t ıpk ı niclen projeler yaptırdıla r !!alla , Balkan temasları yapmak günah mı Süleyman: 
pantolon paçalarına olduğu l<ibi ka· rılanların m;ıkeli bile ,·apıldı. addedil ir? -· YerlilNi rencide etmiyelim .. 

1den ~·ı~~nrmıy,:'l hazırlanaın hassa as
lkerleri şımdt bölük bölıık saray ka
pısından çıkınıya başlanı ştı. 

Yerliler: 
- • Bu askı•r nerere gidi\·or? 
Di\'(I soru~!ururkC'n, halk üzerine 

\atıla~1 atlılaıın kan1çıları şuk1rdıyor 
ve canı yanan ahalinin feryadı sara
yın yüksek duvarlarında derin akis· 
lcr hu ulc getiriyordu 

Halk biribirini çiğnercesine k,. -
çışmıya ve tekrar SJleymana küf· 
retmiyc başlamtşh. 

Tamara taraçada, biribirini eze • 
rek kaçışan halkı gördü. 
Süleymanın kulağına eğildi: . 
- Görüyor musunuz, mella' Asi· 

ler nasıl kaçıyorlar. Kuvvet kar~t

sında h!'psi de e'ilmiye mahkümdur· 
lar .. 

Ve cali bir gülüşle ilave etti : 
- Kuvvet, zaferin karde5idir, mel· 

liı! Kuvvetsiz galip gelmek, bir pelı· 
livan için nasıl mümkün değilse, bir 
hükümdar için de öyledir. Halka kar· 
şı daima kuvvetli görünmeniz lii· 
ztındır .. bunu ihmal ettiğiniz gün, 
tahtınız tehlikey" düşer ve günün 
birinde saltanatınız cld"n gider de, 

dife kaplamak şarttL Kadifelerin Krııdilcrini tenkit edenlere doıt. Bize spor muhitinde şerefli rnev- Dıye söyleniyordu. 
renkl

nr· t . d' • ö kı' kazand - b bunun nasıl gi!tieiııe siz de şas.ar, 
c ı uruncu \·cya ~·ıy sarı i ı. nıyıı ı,:öster<'nlcre ateş püskürdiiler. ıran ııurcş ıçin iruz daha Tamara, hükümdara altın tedari • ~ 

O vakti n terzilerinin (Patakoka) Sıınr ıe~kil5tı çal ışıvor . denildi Bir- çalışmak lüzumu artık hissı:dilnıl - kinde kolaylık gösterdiğ i gibi, asile- kalırsınız' 
dcdikleri cekellerin önlerinde iri clül:- çok post mrrakl ısına kendilerini al- yor mu? ' ri kolayca dağıtmak yolunu da gfö- 1-"=:"=======;;;(=D=e='='a=m='.;'.;'a~rs)=:_ 
meler dikilirdi. Rastgele gezdiklt•ri kışl.ıllılar Akılları sıra efkarı umu- Bunların hepsi olabilecek ve lü • !ermek iskdı: İstanbul 4 ii~cü İcra lllrmurhıgun-
zaman (Kartalkanat) dedıkleri, bir zumlu işl<'rdir ki, sekteye uğramadan daı1 •. 

k 
miyeya bunla rı yullurdukların ı zan· - Kuvvc•t, kuvvetle karsılanır, 

, ol içcrde, bir kol dışarda giyili r , yapılabi l mesi . faydal ı iş yapabil • 

l
kliirnet, laterna, zurna ve Yenişehir nettiler Aralarında çalışa n doğru mek için çalı~an insanların vazı fesi- mPllii' Asileri püskürtmiyccck olur- 1 Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa-

bandosu arkasında gelişigüzel omu- düşünenleri, zaaflarını yüzlerine vur- d ir. Maalesef bizde b 1 1 't" ti . ki.. ki .1 .. .. 
5 

raya cevrilmcsine karar Yerilen bir 
d ki 

. . k'·t··ı ct·ı u e emarı ar aa erı up ren erı e orlup ortaya nd<'t dol;ıp, masa. krı'stal aı·na sı·na-
za vurulurd u Bu zamanlarda "a, ca- u arı ıçın ° u e 1 er. m t d ··ık ı t 1 d k' 1 h. b ' ~ ·~ evcu egı en veya ça ışmak fır- a an ar ı r ı, on ar ıç ir işdc suya . 

d 
• Nihayet bugu·· t d h' b' . b d k . . . n masa, ı, koınodın, karvo!a \'C sair 

ma anın aynast goze çarpardı. n or a a ıç ır şey satı bulamıyorken bu işlerin yapıl- sa una o unmaz, lııssını Yermek e b l" . ". 
Camadan aynası nedı'r'. yok, bu yokluğu ortadan kaldırmak · k" d ·hı h' . 1 v cşy3 sı u ayın u ıncı ça«amha ması ım ·ansız ır. ı ısasına sa ıptır er - ·· t 9 d b 
Nedir bu camadan aynası?. için çalışan bir tek insan yok .. .. .. gunu saa <ın iti aren Beyo~lunda Bizim için Balkan takımlarının iş- Yoksa klupçu luk asıl manas ını hl'- A 1 • d C k ' 
Bu ayna, camadanın sırta gelen la- Belkı bu iş i"in çalışan sayısı mah- lira kile değil, kendi takımlarımız a- nüz Türkıyedc anlatmış değildir Ha- ynalı~·h< med c . c ·ıç sokak 112 nu-

ra fıd ı r. İki tarafına ipekle işlen • dut kim,eler var. Fakat onlar önle.' d - . . • ınara ı are c satılacaktır. O gün, rasın a arızasız bir turnuva yapmak kıkalle prOJC, plan bılerek ihmal kıvmeli mulıanımcnesı· u··zerı"ndnn ,, 
miş birer saksı, iki saksının arasına r inden kalkmıuan kalın bi r nı,.-ını·ı·ıı r· 1 1· d d. A k b ld h ' ' " , uya ıa ın e ır. nca yapa i ıği· astalığı klüpçülüğü lckcleıncktedir. 75 1 bulmadığı takoirde ikıncı· satı• 
da zevke göre yine ipekle asla n, ta- lesirınde kalıyorlar. miz bir iş varsa o da şukşakçılıktır ç· k .. ki ' 
vus k uşu, yılan, kaplan, akrep, fil , Yalanla, atlatmakla, bilerek ih • _ • un ·u üpçü sporcu demektir. olan 26/8/937 tarihinde yapılacaktır. 
h • Ve me~h ur olmak hastalıgıdır . Sporcu da karakteri en sau lam insan i ·t •kı·1 · .. 1 ·d 

alta deniz kı zı işlenirdi. maile şöhret kazanmanın yolunu bu- Kı·· ··ı··k lk~ . d o s c ı erın o gun l'ı e ve saatlerd~ upçu u ıneı erecede k11lıvor. olorak kabul cdılmist i r . · d b l • -
(Devamı var) lanllr spor için rlı·ğil. kendilerine bi r ç·· k .. ki.. · · ·· · ı • ycrın e u unacaı< memuruna ba• 

Tefrika No.: 36 ............ " .. ' ....... ' ...... . 
- Ben seni her zaman görüyor 

dum .. sen de buradaki Türk deniz
cılcrinin en güzeli, en yakışıklısı ve 
en göze çarpanısın! 

Sonra başını önüne eğdi: 
- Seninle biraz konuşmak istiyo

rum .. vaktin var mı acaba?!.. 
Rıisicm birdenbıre yattığı yerden 

fırladı: 

- Hôcer .. sen misın? 
Rüstem gözlerine inanamıyord u. 

H acer içeriye g ı rer girmez kap ıyı ka
padı. 

H acer: 
- Biraz konuşup gideceğim .. 
Diye mırıldandı . 

Rüstem: ı 

- Biraz gel, sen inle bir asır baş 

başa kalmıya razıyım, H acer! 
Dıyerek elinden tuttu .. Sedirin 

kenarına çekti.. 
- Ne kadar güzelleşm i şsin, I!a • 

cer? Bu ne boy .. bu ne gözler .. bu ne 
yakıc ı bakışlar? 

Hacer utanır gibi başını önüne eğ
di : 

- Seni seviyorum , Rüstem ! Seni 
babam da seviyor. Fakat, babam, Mu
rat Reisi senden fazla seviyor. U
marım ki, günün birinde beni ona 
verecek. Halbuki ben .. 

- Halbuki sen beni seviyorsun., 
beni beğeniyorsun .. beni istiyorsun, 
değil mi? 

Hacer gülerek: 
- Evet.. 
Diye başını salladı. 
Seyhin kızı zannedildiği kadar saf 

' 'e trcriibesiz değildi. O, babası har-

ıın ıı upçu ~orunenl e r şqh si m ~n- • M. KAY AHAN . . 1 · ı '< \ ıırmd arı ı an olunur. (:14874). 

A D A l :A R ·İ.N D A 
. 

K_ O_R. S_ A _N 

Ml!1RA T _R-E·İ S 

"Murat çok güzel, 
çok sert ve 

onunla 

yakışıklı bir kaplan .. fakat 
inatcı bir erkektir. Ben 

yaşayamam, Rüstem!,, 

MBu sı rada V e nedikten hareket e d e n Papenın ml. 
a zzam g e m ilerin i g ören ler : S uyu n üstü nde s e yyar 
m emleketler g id iyo r . - d iyo r l a r dı. 

be gittiği zaman, sarayda 
SCVİiir. oynaşırdı. 

gençlerle ı -.H~cer, zeki, u~ağı göre~ bir kızdı. 
1uı.t dcnızcılerının gunun bırındc 

büyük bir beylik kuracağın ı, Ceza • 
ı rc hakim olacağını b ıliyordu. Zaten 
Şeyh Sait de bu fıkir ve bu inanışla 
Tıirkler ~ bağlanmıştı. 

l!ıicer her gün babasından Tıirk 

denizcilerinin methini duyar, onla
rı n sonsuz deniz akınların ı ve dö • 
viişlerini heyecanlı b ırer masal gi
bi dinlerdi. 

Sed irin kenarına oturdular .. 
Konuşu)'orlard ı : 

- Bu büyiik gemiy i kimlerden al-
d ın, Rüstem ? 

- Vencdiklilerden .. 
- Dövüşerek mı? 

- Elbette. Vcnediklıler insana, dö-
vUşüp maglüp olmadan gemi verir
ler mi' 

v,, gükr<'k ilave cttı: 

- Bır tane değil. Bunun gibi, hat
ta bundan çok daha büyük bir eemi 
daha elde eltık. 

- O nerede? 
- Murat Reiste. 
- Murnt Reis nerede? 
- Nerdcyse o da gelir .. 

IYsı.~.9..!J.= .. Ç~.~~.~.ç~~.9.~~ 
- Yolda beraber dcği. ıniydinız? 

ı - Gelirken ayrıldık .. Ben lıa ,ka bir 
adaya uğramıştım. Ondan önce gcl-
dını.. . 

- Babama altın gelırdini' mi? 
- Elbeltl'. Hem de bu sefer her za-

mankınden fazla. 
- Nerede altınlaı·? 
- Murat Reisin gPmisiııde .. 
Hiıcerin yüzü güldü .. 
O, ziyneti ve mücevheri biraz faz

laca severdi. Altınları duyunca büs
bü tun sevindi. 

- Beni alacaksın, değil mı Rüs
tem? 

Rüstem birdenbire Jüzcttayı ha • 
tırlayarak başını önüne egdı. dü • 
şünmiye başladı. 

Hacer kolunu Rüstl'min boynuna 
uzattı .. 

Saçlarını okşa mı ya başladı· 
- Neden susuyor un, Rüste'11' Ni

çin sen de benim gibi sl'vinınivor .. 
sun? · 

Ve birden gö,Jerini yere indirdi; 
- Yoksa beni sevnıivor musun? 
Rüstem içini çekti.. • 
Göğsünü şi ircrek geıııs bir nefes 

aldı: -
- Senin gibi güzel \'e sehf>ar hır 

cöl vıldızım sevmemek kabil mi. 
Il:icrr? Seni hangi erkek görür de 
bir anda sc,·mez?! Fakat, ben .. Ben 
bir gemiciyim. bugün burada,·sanı . 

yarın enginlerde, denizlerin coşkun 
dalgaları arasında bazan ay !arca do
laşırım. Eğer seninle evlenirsem, S<'' 

ni -korkanm ld- ıne&'ut ,.c bahtiyar 
( Det,omı ı·ar) 





Yağlı. 
- .:,· { 4 

ve yagsız acı baaem, . yağ Sız- ~~,: Yarim · yağlı gece vegündüZ ve 

H A S A N K R E M • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren DENiZ KREMLERi çıktı 

markasına Hasan ve dikkat • • 
ısmıne 

-·- -·- ··-POKER-Pi.AV POKEA-PLAY POKER-PLAY 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
500 Adet balta sapı 
500 " kaıma ,, 
60 ., Yıftn sıyırma çapası 

150 ,. posta kaımuı 
200 " .. kürefi 

3500 • Tahta kürele 
6S • Hap küreti 

'400 • Kopça .. 
250 ,. Sivri kürek 
500 ,. Kürek sapı. 

1 - .Yukarıda yazılı malzeme p:uarıılda satın alınacaktır. 
fi - Pazarlık 19.Vlll-1937 tarihine rasllıyao Perşembe günü saat 

16 da Kabataşıa Levaıım \'t Mübayııat Şubesindeki Alım Komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

111 - Nümuneler her gün söıü geçen şubede görülebilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa.tile % 7,5 

güvenme paralariyle l:irlikte adı geçen komisyona gelmeleri ılan 
olunur. (4991) 

İstanbul ~ .Beleqiyesi İlanları 
İtfaiye arazözlerine lüzumu olan 8 adet 10· milimetre ve 8 adet 80 

milimetre iç kutrunda ve beheri 3 metre boyunda olmak üzere ht-psi 
16 tane ala hortum açık eksiltmeye konulmuştur. Bu hort•1mların 
hepsine 992 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım ve nü
munesi de itfaiye müdürlüklerinde görülebtlir. istekliler '2490 No. lı 
kanunda yazılı vesika ve 74 lira 40 kuru~luk ilk teminat makbuz ve
ya mcktubilc beraber 16·8·937 pata rtesi günü saat 14 de Daimi En. 
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (4786) 

. • • • 
Yollar şubcııi için lüzumu olan dizel motörlü maıotla işler bir tane 

kamyon fascsi açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 3800 lira bedel 
tahmin edilmi$tir. Şartnamesi levazım Müdürlütünde görülebilir. fs. 
teklilcr 2490 N. lı kanunda yaıılt · vesika ve 28S Hrahk ilk teminat 
makbuz veya mektııbile beraber J6.S.937 Pazartesi günü saat 14 de 
Daimf Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4813) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğt 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

l. - Mncut nümune şali beıiftden lOX ı 5 ölçüsünde yaptırılacak 
4 tane bayra~m 16.S. J 937 Pazartesi günü saat 15 de açık eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

2. - Tasın lanmış de~eri (1128) lira ve ilk leminat (85) liradır. 
3. - Şartname, evsaf v~ şali nümunesi komisyondadır. Görulcbilir. 
4. - isteklilerin kanuni \•eıik alar ve ilk teminat makbuzu veya 

teminat mektuplariyle birlikte o gün eski Gaf.ata lıhalat Ccmrü~ü 
K.-----~·~ııı~.ı.. ko . . 

BaŞ ve diş ağrısı Lstırabların 
en müthişidir 

En şiddetli diş ağnlarını dinClirir. 

Bilhassa mUessirdir. 

Hiç şüphe 
etmeyiniz. 

Sizi de 

,...!. 

icabında günde 3 kaşe 
alınabilir • 1 Gençleştirir ......... ________________________ _ 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
ı - Belediyemiz ltraiye!i için 250 metre 10 santim ve 250 metre 

de beş santim kutrunda '24 telli yumuşak ve halin lngiliı mamulatı 
keten hortumla bu horıumlara mahıus yamama mualecesi. beş santim 
kutrundaki hortumlar için IAstikleriylc birlikte '20 adet fiat rekoru, 
bir metre murabbaında bir adet pranda "Seyyar Havuı" • makineleri 
yıkamağa mahsus olmak üzere 15 metre boyunda, üç santim kutrun· 
da lastik hortum tıe ayrıca beheri üç metreden üç adet geçme Jtf~iye 
merdiveni pczarlıkla mübayaa clunacaktır. 

2 - Bu eşyanın muhammen bedeli 1>30 lira olup paıarlığ'a iştirak 
edebilmek için bu bedel üıerinden % 15 rıisbetinde kal'i teminat 
Hrmek lazımdır. 

3 - Mubayu olun•cak hortumlarla diğ'er eşya Trabzonda muayene 
ve tecrübe edilerek muvafık göruldü'='ü takdirde bedeli tesviye ve 
tesellüm edilecektir. 

4 - Aranılan bu evsafı halı olmadıkları anlaşılan eşya iade olu· 
naca2ından müteahhidinin bu hususta zarar \'C ıiyan ve masraf talebiDo 
hakkı olmıyacaktır. -

~ - Eşyanın evsah şeraite uya-un oldutu •C fiatta mutabık kalındığı 
takdird~ işbu eşya azami bir ay zarfında tesellüm edılecektir. 

Bu şerait dairesinde talip olanların Belediyemize müracaatları (5081) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
27-8-937 Cuma günü saat 14 de lstanbulda Nafıa MüdürlüQ-ünde 

(1641) lira keşif bedel:i Is tan bul Tevkifhanesinde yap ılıcak E.lek trilc. 
tesisatı işleri açık e~sıltmeye konulmuştur. 

Mukuele. Eksiltme. Bayındırfılc işleri 2encl, hususi ve fcnnt şart• 
~rnctcri profe ve kc11f. hulhasılc bun mütcfcrri di~er evrak dalre· 
sinde rörülecektir. 

Muvakkat teminat (124) liradır. 
1stcklilerın en aı (1500) liralık bu işe benzer iş yaptı2ıoa da:r 2ös· 

tercceklcri ve!lıka ijıerine Nafiıı Müdürlükünden almış olduğu m;:te· 
ehhiılik ve Ticaret O:fası vesikalarile gelme!cri (4901) 

lı- 1 Dans merakhlarına 
12 Ağustos Perşembe günü müjde 
PANORAMA ! En kısa bir zamanda iyi dans öğ-

1 :-cnmck isterseniz ve ucuz bir fiat 
Bahçesinde ile vakit kaybe~:nedcn dans pro 

MünSİ~ NN~:;;;i~ 1 fo~~~e::orgo'ya müracaat etsinler. 

)3eyoğlu Tokatlayan oteli arka .. 
Telefon 41065 sında Topçekenlcr sokak No. 3fo 

ıı· ·\nci kat. 

. SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü i~ra memurluğundan: 

Cafer tarafından Vakıf Paralar idaresinden 24074 ikraz numarasilc 
borç alı::an para mukabılınde bırincı derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun odenmemesınden dolayı paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafınd,:ın 1403 lira kıymet takdir edi
len Bakırköyünde Yenimahalle Aralık sokakta 10 numaralı şarkan ve 
&imalen Baron verescleri arsası, garben tarik ve cenuben Kegork vere
sesi hanesi ile mahdut bir bap hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazı
lıdır. 

ZEMİN KAT: Üçü mozayik altı basamakla girilen zemini karasimen 
doşı:ll bir antre üzerinde solda hır oda (Bu odanın altı bodrumdu:) An
treden camlı bir kapı ile geçilen bir sofa üzerınde birinci kata cık:ın bir 
merdiven, arkada zemini kırmızı cint döşeli ve maltız ocaklı sabit 
dolaplı bir mutfak ile mutfağın içinde zeminj körasimen döşeli b:r gu
sülhane, tulumbalı bir kuyu ve bahçeye bır kapı ve arkada kücük bahçe 
(Mutfağın alll sarnıçtır). 

BİRİNCİ KAT. Bır sofa üzcnnc karşılıklı Jki oda, a)Jturka bır hala, 
sabıt bJr dolap. 

Türk Hava Kurumu ili İKİNCİ KAT: BİR sofa üzcrıne karşılıklı ikı od;ı alaturka bir ha-
la, iki sabıt dolaptan ibarettir. 

BÜY ÜK PiYANGOSU 
4 üncü keşide 11 - Ağustos - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

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

adet mükafat vardır. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7-Ağustos .. 937 

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde
ki hakkı sakıt olur. 

UMUMİ EVSAFl. Bına :ıhşaptı r Yan cephesi ıam:;mcn ~aç kaplı
dır Bodrum \'e zemin ~:at perıc<:ıeleri demir parmaklıklıdır Arkada bi
rinci kattan başlıyan bır <:ıkma olup ıkınci Jtatın usHi balkondur Elc>k
trik tesisntı mevcuttur. 

MESAHASl: Uınum sat.ast 'i4 5 metre.- murabbaı olup bunu•ı 59,5 
rr.etre murabbaı bina, gerı kulanı babçedır. 

Yukarıda hudut, evsa f ve mesahösı yazıh gayri mcr.kulun tamnmı 
açık arttırmaya konulm~ olup şartnamesinın 16/8/937 ıarıhinden ıtıba· 
ren daıremizde herkes tarafından görülebtleceği gıbi J 6/9/937 lauhınc 
müsadıf perşembe günü saat 14 (On dörtı ten 16 (on altı) ya kad~r da
iremızde açık arttırma ılt- satılacaktır Arttırma bedeli muhammen kıy
mctinın y4_zde yetmış beşini bulmadığt ıakdırdc en son .arıt ıranın taah
hüdü bakı kal!'llak üze-re 1/10/937 tarihine musadif cuma günü sant 14 
ten 16 }'a kadıır daıremizdc yapılacak olıın ikınci arttırmasında gayri 
menkul yine muhammen kıymetınin % 75 ini bulduğu takdirde en son 
aı ttırana ihale edilecek ve bulmadığı rnkdirde 2280 numaralı kanun hü
kümlerine tevfikan satışı geri bı~kılacaktır. Talip1erin muhammen 
kıymetınin yüzde yedi buçuğu nısbetfnde pey akçesini \'eya mlHi bir 
bankanın teminat mektubunu hamı! bulunmaları lazımdır. Müterakim 
\'ergiler ıle vakıC icaresi, ve belC'diyeyc ait tenvirat \le tanzifat rüır;umu 
satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedelı müşteriye aittr. 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun (126) ncı maddesinin 4 üncü fıkraıu
na tevfil(an bu gayri' menkul t.izerinde ipotekH alacaklılar ile diğer alfı
kadaranın \'c irtıfak hakkı snhiplerinın bu haklarını \•e hususile faiz 
.ve masar iff' dair olan iddialarını, ilan tarihir.den itıbaren (20) yirmi gün 
.içinde evı akı musbitelerile bildirmelı-rı, ~k,,• hnldc hakları tapu sıcillc
ı ile sabit olmadıkça satış bcdelının v:ıpla :masından h.:ıriç kalac:kları 

cihetle ataködaranın işbu madrlr nir: mez1<ur fıkr;ısına gi>re hareket 
ctmel-::ri ve dflha fazla mallıına~ cılnıJk ı stcyPnlerin !l36/24P.8 dosvıı nu· 
marasilc miiracaatlcri ilan olunur. ( .i074) . 
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