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Madrld 
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Madrid, ' 
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cehennem 
Ateşi 

Altında 
· Yanıyor 1 • Şanghay 

ingiltere. lspanyol asileri Çin muvaffakıyeii 

Milll ekonomimizin nl• 
zımı olan bu feyyaz 

mUesesee 14 yalda 
neler yaptı ? 

Cumhuriyet Turkiycsinin en ileri 
müesseselerinden biri oldn ve milli 
ekonomimizin azımı ve hayat kay
ıttğı bulunan İş Bankasının bugün 
'kw·tuluşunun 14 üncü yıldönümü -
dur. 1924 yılında bugünkü İktısat Ve
kilımiz Celal Bayar yanına o zaman 
Felemenk bankasında çalışan Mu -
ammer Eriş ve İtıbArı Mıllide &alı· 

Kanlı katil Zeki bu sabah poıısıerln 

Bu sabah KuruçeŞ.fr\eed bir cina .. 
yet olmuş, Zeki isminde 35 yaşların-

1

1 da hastalıklı bir genç, kardeşini ve 

D
. •• • Paris, 25 (Hususi) - İspanyol asi· Nankin, 25 (Hususi) - Çin kuv- .- babasını tabanca ile öldürmüştür. 
unga 'lJaztge• leri Fastan yeni getir~~lerl kuv • vetlerı bugün Japonlara mühim bir ,~ 1 Kuruçeşme caddesi üzerinde kö-

. · /vet!erle ve harp cephesının kısalma- darbe indirmiştir. Bu darbe Şang • mür depolarının karşısında 153-155 tine katş_l acele smda~ ettikleri is!ifade H~ kanlı ~ir hay şehrinden Çinlıleri atmıya çalı- f numaralı iki köşke sahip bulunan es-
. AYenı ~on.solos Fı~u~ P~rı~ten gelın- şar'I Japonların şehrin şimalinde gi- ,,.t. ki Harbiye Nezareti Muhasebatı umu-

. tedbir alıyor kumetçılerın en muhım 15,~ınad no~- riştikleri ihraç hareketinin akc.meti- Cetl!ı Muammer mi.ye Müdürü Hacı Şevket, bund~ 
talarından olan Santander m sukuttle ni intaç etmiş ve Japonlar en aşag~ı 9 altı yıl ev\·e \bütün emvaı· · d'" t 
·..ı.· f t · t" ş· a· · M d . ayar Eriş mı or 
ııu.ışa e mış ır. un ı L] a rıtte • · ki§i teJef "lftHk ~kilmiş .- . . çoçu.eJ.l awındMi:aksiın etm" · 
cliJ.ıı:"Dün yemden bombarcbman e- d . . Şan Haydar $E!k1p ıle yedı sekil • ~~ .. -r-~ 

. . . . ler ir. Asırlardanberı Çın generalle- çille memuru alarak Ankara kü ük Hacı Şevketin dört oğlundan bir 
dılen Madrıt de asılerın ellrte geçer- rinin bitıbirlerinc karşı sonu gel - bit b k k ç tanesi Nurullah isminde ve ElazA ı"zde 
se umumi · ti b" d b" k an a urmuştu. 

vazıye n ır en ıre a- miyen kinleri Japon tehlıkesine kar- c h · ·· · · . doktordur, diğer ikisi Zeki ve Sıddık 
rışması çok muhtemeldir (D 2 . . um urıyet reJımının ekonomı sı .. 
"'"'"""""'""'"""'"' . evamı ıncı stıhıfede) yasetıni büyük bır dirayetle idare hiç bir iş yapmamakta, dördüncü oğ-

"i:)'"""'"ı" ... t"ı"""''"''""""""''"'d"":'ğ' ... :""":"""""'"""""""""""'"'" ... '""""'"ııı•ııı eden İktısat Vekilimiz, bu bankanın lu maktµl Radi de Beyoğlu Posta -
ev e ere ver 1 ımız nota başında geceli gündüzlü ve bir plan nesinde memur bulunmaktadır. 

elinde 

M 
dairesinde çalışarak bankanın ilk Bunlardan Zeki, kendisine düşen armarada • t altı ayda derhal inkişaf devresine (Devamı Z inci sahifede) Cinayetin işlendiQi yer 

emnıye girmesini temin eylemiş ve banka. ~<::ao-~:;:,.<:::><::><:::><::ıo<::><:.::>-ç::,,.<~:::.<::><::::~o<:><:::><~::::..c::=><::::.<:::><:::~~~::::><:~" 

db nıti evvela İstanbulda, sonra ·da iz- ISTANBUL 1 EMIZLE 1 

lngıli~ B~ şvekılı 
Çemberi ayn 

te ı·rıerı· aldık mirde birer şubesi açılmıştır. Bu su- N rOR 
retle yıllarca çalışan banka, Celü 40 •• t • ı • k • • 

,. Bay arın vek&lete geçirilmesinden g un em 1 z 1 1y1 
lngiltere de Akdenizdeki seyrüsefer sonra:!: :ı;,eı.;::,uam • ı 

netice verdi için ciddi tedbirlere başvurdu 
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G~niin ,aliılert 30 Ağ~stos 
• Zaferine doğru 

Kuruçeşme cinayeti 
Bu sabah 
kardeşini 

bir genç babasını ve 
öldürdü ve yakalandı 

Kudüste bir katil 
---

Belediye ReisinJ 

lstanbulda Sigorta edilecek 
uzuvlarımız hangileridir? 

S
on Telgrafta okudunuz mu?.. Sara çiviler 
Pnriste bir adam, bü) uk si - kalmadı mı? 

gortn kumpanyal:ırından biri- Köprü üstüne çakılan ve yol gôs-
ne müracaat etmis, sağ elinin i.ıc> par- t · ·ı d ı~ k .. 
magını sıgorta cttırmek ıstemıs. A- d d k 1 ktı F k t t 

. · . : l eren san çıvı er en, \.ara oy mey-
· . anına a ça ı aca . a a , mevcu 

damı hayretle karsılnrnıslar. 50 hın . . 1 b t · ld ~ d b · , . . arı çıvı er ı mış o ugun an, u lŞ 
frank !'İbi, l'pcyce mühim bır sıgor-
ta mc ,desinin ortaya cıkması iiıc ri
ne şirket, bu mıi1?tcri~ e mc. 1 ginı 
ormu .. ;ıd~m e,·veltı saklam k is
tcmı . Fakat sonra, ıtiraf ctJni : 

Ben anke ·cı ·m, demi .. Ü· 

parmığımla i gi'ı üt iım. Bu. pnrmal~-
1 ı mah\ o ur~a. bC'n de malıvol u " 
rum. 

Şirk<'t dı kto ü a .. amı , t mı , 
k nund , ni md , hu kılde bir s·. 
gnrta yapıfabilcr mi 
ram mı . 

Parıslı y nk c n buldu u . i -
gorta ek i guıel o makla bcrnbcr, 
ne çare ki, şirket kabul etmemiş .. 

Akıllı adammış.. İstanbulda da 
Öl le h r seyi sigorta etmiye kalkış
sak, bütün aylıklnrı, her sene sigor
ta taksıti olarak vermek icap eder. 
Tramvaya binen yolcular, kafalarını 
gozlerini, lokantada yemek yiyenler 
midelerini, festival eğlencelerine gi
denler sabni tahammüllerini sigor
ta ettirmelidirler. 

* 
Kuduran köpek 
Uç can yekta 

Eğnkapıda bir köpek kuduı muş, 
Uç kişiyi birden ısırmış.. sokak so -
kak dolaşırken, bekçiler tarafından 
guç hal ile ynkalanıp öldürülmüş .• 
Allah Allah, köpek kuduruncnya ka
dar kimsenin haberi olmamış mı? .. 
Hani ya, İstanbulda başı boş köpek 
kalmıyacaktı ? .. 

* Köftecilerin 
ıslahı i ş 1 

Sıra, şimdi köftecilere geldi. Sey· 
yar şekilde köftecilik yapan esnaf 
ıslah edilecekmiş .. Bunlar şimdiye 
kadar çok berbat, pis bir halde imiş
ler .. ası·i biı• şekle sokulacaklarmış. 

Seyyar köftecinin nasıl ıslah edi
leceğini merak ediyoruz. Acaba, bun
dan sonra, bu köfteciler yalnız ko -
yun, sığır eti ile mi köfte yapacak -
lar? Deseniz c, gizli mezbahalar, mü
him bir müsteri kafilesi daha kay~ 
betti. 

I biı müddet geri kalmış_ 
Du s.ı.rı çiviler, nerede yapılıy0r, 

b ·1mi} oruz. Fakat, yapan müessese 
ı ek ıhti)~tc:ız hareket etmiş .. İstan
bulun caddıd yalnız Köprü üstü mü? 
Elbette, bu çivilE'rdcn daha birçoğu-
na ihliyn" vardır. Fakat. belki de, 
ç vi10rin amili. co:;ki bir itiynd ve gö
rcm klc : .Köprü)(' ç kılır, bir mı.id-
d t sonr~. bu i den vı:ızg çıl.r dıye 

dü iinmu~li.ır. 

lstanuld 
çokta 

* bir edebiyat 
doğmuştur 

Yabancı dille bdgırarak ı;atı!j yap· 
mak yasak!. Çok yerinde bir karar. 
Şüphesiz, her esnaf, sattığı malı, bu 
memleketin dıli ılc reklam "tmcli
dir. 

Bir c?c, esnaf edebiyatı var. Onu da 
kaldırmalı! MeselD, gazetelerde dün 
okurluk.. sıhhate muzır 50 kurabiye 
müsadere edilmiştir. Fakat, bu ku
rabiyeler, bizim bildiğimiz kurabi
) elerden midir?. Yoksa, karpuz mu
dur?. Kurabiye ile karpuzun ne ala
kası var, diye sormayın .. malüm ya. 
knrpuzu kurabiye diye satnrlar; yo
ğurdu kaymak diye bağırırlar Böyle 
birtakım esnaf isliareleri vardır. A
sıl malın ismi söylenmez.. fakat, ha
kikate uygun istiareler yapmak, İs
tanbul esnafının adeti değilaır. Me
scıa süt satarken, halis kuyu suyu, 
diye bağırmazlar .. kasap, keçi etini 
kwırcık diye yutturur da, oğlak, de
mez.. tereyağ alırsınız, c.Günliik 
mandıra tereynğı. diye verirler, Ba
lıkpazannda hususi imalaUıaneler -
de birtnkım sun'i maddelerle yapıl
dığını söylemezler. 
Artık esnaf o hale geldi ki, bu me

caz, teşhih ve istiarelerle, edebiyat
çılardan daha hararetli bir halk e • 
debiyatı yaratmıya doğru gidiyor. 

Bir de, bizde edebiyat yoktur, der
ler .. nastl yok yahu? .. Babıali caddesi 
belki durgun bir halde, fakat, halkın, 
esnafın bilhossa toplandığı mmta -
kakırdaki edebiyat canlılığına ne bu
yunılur? . • 

Antakyada konsolosluk 
---------- -

bütün İntihap yaklaşbğından, 
tazyiklere rağmen vatandaşlar, 

yurdlarına dönüyorlar 
An tak) adaki Konsoloslugumuı. a- yeti kaybetmemek aı.minde bulu -

çılmış ve iki gi'ıncknberi i .. e başla - nan vatandaşlanmıı, ölümü dahi gö
mıstır. zc alarak Antakyadaki yurllarına 

Yeni konsolos Firuz Paıistcn gelin- dönmiye başlamışlardır. Bu suretle 
cıye kadar Bcrut konsolosu Zihni bu evvelce hududumuza iltica edenler· 
ise mE.mur edilmiş oldugundan ken- den hemen yarısı Hataya dönmüş -
disi Antakyaya g<'lmiı:;tir. tür. 

Kon..,olos Vekili ilk iş olarak An - Diğer taraftan Türklere kar~ı taz-
takyadaki bütün mahalleleri birer yjk ve zulmün istenildiği neticeler 
birer dolaşmıs, vaziyeti inceden in - verebilmesini temin için Hatayın bü
ceye t.:?tkik e~miş. delegt: vckilile gör- tün knrakollarına jandarma diye dc
dtigü \·aziy<'t hakkında ehemmiyetli mir gömlekliler yerleştirilmiştir. 
bir göriışmc yapmış, ondan sonra Türk mahallelerinin abluka cdile
kfımetimizc gönderilmek üzerC' bir ı·ck S('bcpsiz araştırmalar yapılması 
rapor hazırlamıyn ba~lamıştır. yetmiyormuş gibi şimdi de Türklc-

Hatayda karışık ve endişeli vazi- rin dostu olan Arapların da evlerine 
yet hala süı üp gitmektedir. Fakat ateş açılmıya, kendileri tazyik edil
lntıhap )akla~tığı sıralarda ekseri - miye başlanmıştır. 
1 11111111uıııııuııııııı•KotlltllllUll&UmM1llllltıt11UUUlntll1UtltllllUUIH_ ..... , .... U1 .... IWHIUffUl .. _N_,._.,, .. ,,, .. ,,, .... 

ngiltere ve dünya',Çinin 
meseleleri Muvaffakiyeti 

lBirinci saltif eden devam) 
nizdeki İngiliz filosunun dcrh~l tak
viye edılmesi Ye İnglliz gemilerine 
taarruz vukuuna karşı hemen icabc
dcn tedbirlerin alımııası kararlaştı-
ı ılmıştır. 

Diğer taraf tan Çinde ve Şanghay
dakı İngiliz tebaasının himayesi için 
icabedcn tedbirler alınmıştır. Ancak 
Şanghayı askeri harekat sahnesi ol
mak lan çıkaracak tcşcbbiislcre Fran
sa ve Amerika ile birlikte devam e~ 
dilmesi muvafık görülmüştür. 

Lond:ça, 26 (A.A.) - Akdenizde ti
caret gemilerinin uğramakta olduk
ları taarruzların artması meseksin
de hükumet, İngiliz ticaret münaka
H'ıtını himaye etmek maksadile en 
azı bir torpido rnuhrfüi filosile daha 
ağır iki harp gemisi miktannda bir 
kuvveti daimi surette Akdenizin 
garp havzasında bulundw·mak niye
t indedir. 

1 (Ba§tara.fı ~irind sahifede) 
şı birdenbire sönmüş ve butün gene
raller Mareşal Çang-Kay-Şek'e bo • 
yun cJmişlcrdir. Bu vaziyet, Çinin 
mukavemetini temin etmektedir. Çin 
askeri makamları bir yıpralma harbi 
ile Japonlara karşı eninde sonunda 
galip geleceklerinden ve bütün Ja
pon askerlerinı topraklarından ata -
caklarından emindirler. 

Nankin 26 (A.A.) - Çin batarya
l:ırı, ateşlerini Japon harp gemılcri
nc te\•cih etmişler ve bunların üze • 
rine temerküz ettirmişlerdir. Bu ate
şin tesirile bir torpido muhdbi yan
mış, bir dığeri de harbedcmiyecek 
bir hale gelmiştir. Diğer bütün ih
raç teşebbüsleri tamamen suya düş
müştür. Bu harekat esnasında Japon
ların uğramış oldukları zayiat bir iki 
yüz ve Çinlilerin 300 tahmin edilmek
tedir. 

Bu sene de büyük 
merasim yapılacak 

İstiklalimizi kazandıran büyük ta
arruza tam 15 yıl once bu sabah fe
cir vaktinde Afyon önlerinde başla
mıştı. 

30 Ağustos Başkwnandanlık mu
harebeshıin yıldönümü her sene ol
duğu gibi bu sene de büyük mera -
ı;ımlc kutlanacaktır. 30 Ağustos ayni 
zamanda hava bayramıdır. Bu bay
ram tam bir hafta si.irecektir. İstan
bul ha\a kurumu bu bayram için bir 
program hazırlamaktadır. Halkev -
!eri de bu bı.iyı.ik günü kutlamak ü" 
zere ayrı ayrı bir0r program yap -
maktadır 

Başkl!mand hk h:srbinin yıldö -
nümündr- Dumlupınardrı yapılacak 
btiyük m0rasımd~ İ<rtanbul halkı, 
Beledi) cc;ı ve Halk Partisi adına bu
Junncak olan Şehir Mcclısi Ba kanı 

!Necjp Serdengeçti, D:ıima Encüm~n 

!
azasından Cematettın Fazıl Ertem V" 

Eminönü Ifalkc.vi Reisi Ag<lh Sırrı 

Levent, bu sabah şehrimizden Afyo
na hareket etmişlerdir. Yarın sabcıh 
du Oniversıte namına bir grup gide-
cektir. 

öldürdüler 
Kudr 26 (A.A.) - Yedı Aı [11İ • 

kan cemaati ve Birij ·d belediyr. ~ 
(Birinci sa1ıifeden devam) de öldürdüm, o Sıddık nerede'' de- isi dün Kudüs - Havra yolunda Maı-

bü tün parayı yiyip bitirdi~en son4 mıştır. ran mevkiindc katlcdılmiştir. 'fcd -
ra babasından ht!r zaman para isle- Biraz _onra gelen polislei·e taban- hı.şçilc~c. atfedilmekte olan bu cina· 
mektedir. Racli, paralannın bir kıs· ca ııu k ruya attığını sö~liven katil et, mtihteli.f anasır iizennde büyiık 
bını bankaya saklamış, \"e babasını deıha:l tutulmuş ve Arna,·utk Y mcr-ıblı heyecan uyandırmıştır. 
defaatle istismar edere!' bu yekuna kezine:;e vkedılmişlir. H.idiı::eye vaz· """"'"""""'""""'""''"'""'' .. ' 
ila\·elcr apmıştır. net ~den :Muddeıumumi Mtırt\ il"r ih- ş H •• k " tİ 

Zeki, öteden beri Radiyi kı ... kan - san ve Tabıbii Adli En\'er Kran \"dk'a a lll Ü um C 
1 makt~ para ihtiyacı hi ltiği :ıa - mahallıne ge.lmişleı- ..:e tahkik ta baş· ı i s tifaya m sc b:ır o lu "" 
1 man babasına ve karde!'ilerin ha.? bnmıştır. • . • • Şamdan bildirildig e gore gerels 
\Ula.ak b•ınları tehdıt ctmektcdır. KATILIN VE MAKn..;ı.:t::N ANA51 CC'zırc isyanı, geuk Hatayd:ıkı son 

llnc.·ı Şe\·kct, Zckinirı p:ıra istemcı- 1 NE DlYOR! v.lziyetler dolayısilc Şam bükumetı 
lc>rin" nıhayet vermek iç n.arhk ken- Kam ve maktulun na,L bu' u b r istila t-tmek ınecbun,etmi h"or t -

• d in" para VC'rm yec 0ırıi sö le - ye·., içiııde bulu ro kta ..., mu e • m· tir. Ancak FrnnS<ımn Suriye FcV· 
mi~, bunun uzerıne babasın n e-frn - lm1dıyen aglamnkt dır. K dıllc ı ız rkalade Komic; ri Kont de Martel şa· 
el ki ~on mala . < hip olmak he;vc:::.inc •vak'ayı şöyfe nnld ıy : ma dönmcdc.u önce bu istila \ ukU 
du en Z ki <.l B b m bun:unt lır, - Sabahleyin t ku a 
ya ıye ıhtiyncı vat dır; ve yeti ev~-: el silah atıldıgınıduydum. Ko u - bu ı~·ac ktrr. 

Ceziredeki i v .• na Vatani P tisi· ri sirı.• di) e Bf'ı;ıktaş Sulh Hukuk tlardan geldiğini zannettim. Sonra yi· 
Mahkcm, inde bir dava açm~ttr. ğenim geldi, oglum Radı'ni:n \ un.ıl- nin imha iyaseti sclxıp olmu: tur. 

Bu d \·aya y.uın bakılacaktı. Bu duğunu sayledi. Bır de mutfağa kos- C~iredc kanlı çarp maların ek: a -
d.ıv.ı dolayısil" bir kaç gün c-ı:vel ba· tum, evladımı kanlar içinde tasların mı da Şam huk(ımctinın zabıtası v.-ı· 
ba ogul arasmcfa bir konusm:ı olmu:, üstunde. ölmüş gördum. Sonra ko - ziyeıindc olan aşiretlerin bir kısın" 
Hacı Şevket: Eğer bana ·asi ta - jcam Hacı Şevketin de yatagında vu· yerli halka hiicumlarından ileri gel· 
yin etseler, kardeşin Radiyi kabul, rulduğunu duydum. Zeki yanıma gel· me:ktedir. 
seni r<.'dclederim.• demiş, Zdd de di: •Radiyi de, bunağı da ben vur
bundan çok sinirle.nmiştir. dum!-. dedi ... Zeki, zaten hasta bir 
Evladının harekcderini beZ nrn.i- çocuktur. Kardeşi ve. bab3sile de a-

yen baba, ailesinin otw·duf;ıu 153 mı- rala:rında son günlerde hiç b:r şey 
maralı eYden bundan iki ay kad~r yoktu. 

iktisat Vekilimiz 

40 •• f •zli u • evvel ~ıkmış ve 155 numarah evın Gerek katil ve gerek maktul ev -gun emı gın üst katında yalnız başına yatmıya latlar1 için göz oışı dökmekte olan 

İklısat Vekili Celal Bayar, dün ge
ce saat 21' buçuğa doğru İpar kotra
sile Akdeniz seyahatinden dönmü~ 
tür. 

• • ti• • başlamıştır. Bu evin alt katında ki- kadıncağız. vak'amn para ve ma.I yü-
1 yı ne cesı racılar vardır. zünden çıktığını söylemektedir. it dairesi 

(Biri1l.Ci sahifeden ~1'mn) 
mukabil ikinci ve üçüncü derecede· 
ki caddelerin ve ara sokaklanu va
ziyetinin daha az tcmiı kaldığı gö
rulerek bu sokaklarda \Te bilhassa 
mahalle aralarında da temızlıği te
min için aynca çalışılmıştır. 

Bu maksatla Belediye Reisliğinden 
bütün §UbelerP. gönderilen ayrıca bir 
tamimle, mahalle aralarını ve yan 
sokaklan, işlek olmıyan cadde ve 
meydanları kirletenler, evlerinin ö
niindeki kaldırımları temiz tutmı • 
yanlar hakkında da ısrarla takibatta 
bulunulması ve ceza vermekten çe
kinılmemesi bildirilmiştir. 

Bu tarzda çalışma, ana caddekrin 
temizliğini esasen ve kendiliğinden 
temin ettiğinden haftada iki, üç gün 
bu caddeler üzerinde, tcmızlik kuv
vetinin üçle birini bırakarak diğer 
üçte ikisi yan sokakların ve mahalle 
ara \arının tcmızli!;inc t<ilisis edıl 

mektedir. 
Alakadarlar; şehrin umumi sıh -

lıatini ve temizliğini korumak yo -
!unda girişilen mücadelenin devamı, 
tcCtiş \'e ınurakabe.nin aslag~vsetil
memesı suretile gelecek yaz bu mev
sime kadar istanbulun birinci deı·c
cede Avrupa şehirlerinden biri hali
ne geleceğini ve Balkanların en te
miz şehri olmasına çalışıldığını söy
lemektedirler. 

Marmaradaki 
Tahtelbahir/er 

(Birinci uıhij~den dtvam) 
mektedir. 

Ayni notada sularımızda böyle ya
bancı bir denizaltı gemisi görülduğil 
takdirde dcrh:ıl teslim olması ta lep 
edileceği ve bu talebin neticelerini 
tayin et1™?nin ise hükumeti cumhu· 
riyeye ait bulun:ıcağı bildirilmekte· 
dir. 

SABAH SİLAH SESLERİ KATİL ZEKİYE GÖRE.. 
Bu sabah, saat 7,30 da Kuruçeşme Vak'ayı müteakip evinde yakala -

caddesinde sil5h sesleri duyulmıya nan Zeki cinayet füı.'rar etmemiş ve 
başlamış, bu sırada bir çocuk, Ku· gelen polislere: 
ruçeşme noktası İbrahime gelerek: - Evet, kardeşimi de, babamı da 

- Şurada Şevket Beyin evinde iki b d en vur um. 
kişiyi öldürdüler. Demiştir. Diğer kardEşi Sıddıkı da 

Haberini vermiştir. 
Polis İbrahim, \•ak'ayı amiri Ko- öldü.rmek istiycn katil, Sıddıkm ev-

İş dairesinin yeni teşkiliit kadro -
sunun tatbikine ait talimatnamE bu· 

gün İktısat Vekili tarafından tetkik 
ve tasdik edilecektir. İş DaiYcsi U
mum Müdürü Enis Behiç bu a ·şarn 

Ankaraya dönecek ve Ay başından 
itibaren bu talim:ı.tnameyi tatbjk 
mevkiine koymak için hnzırlık göre
cc.ktir. 

miscr Ltllfi Temizsuya haber ver - den savuşması sebebile bu mel'ane-
dikten sonra vak'a yaıne koşmuş - tini yapamamıştır. M h b H • • 
tur. Katil Zeki yalnızken tamamen sü- er Um ay a~rı~ın 

Evveliı 153 nurn~ralı eve gekn me- IHınet.ini muhafaza ~e vak'ayn kar- cenaze merasımı 
mur, alt katta :ınncsile o•uran ka- deşEı Radin.in ~~ndisini kıskan~:ra- Muhterem Başvekı1ımizin Ji:üçük 
til Zekiyi görmüş, ve vak'ayı sorun· cak harekctlcrmm S<:'bep oldugunu kardeşi Bay Hayrinin ölümünü dürı 
ca katil: icldia etmektedir. Fakat ifadesine mü- teessrlc yazmıştık. Bay Hayri -

- Evet, kartleşıın Radi ile bunak racaat edıldıği zamanlarda asabi hal- nin cenazesi dün saat 16 da Heybe-
heı iCı öl<lurdürn! t vabını veımiş - kr gösteren katil, kendisine deli sfı - lidek.i köşklerinden kaldırılmıştır. 
tir. sii vermekte ve po islerle mü~rıdcle Merasimde Başvekil İnönü, Mareşal 

Biraz sonra vak'a mahalline ~·eti- etmektedir. 

1 şen Komiser LCıUiyi göten kaül, Ü· Katil isticvap rçin Arnrı\·utköy po-
zerinc atlamak islt:mış, ve kardeşi lis merkezine getirildrği sırada mü
SıQ<lıfu da öldürmek üz.ere etrafta a- temadi •en kardeşi Sıddrltı oJdtire -
~ramı.ştır. Fakat Sıddık, daha silah ses- d·~· t t tı·-· · - 1 r. . me ıgıne cess1.ı e ıgını soy eme" -
luı duyulunca e:vden kaçnuş oldu· t k d · · kt ·"'· _ • c ve :ır eşmı arama a ı ... ı. 
gundan bu hadıseden o zavallı kur-
tulmuştur. 

CİNAYETİ NASIL iŞLEMiŞ'? 

Zeki, bahasını \•e kardeşini ördür -
düği.inclcn dolayı hiç bir teesc:ür duy
madığını söylemektedir. 

ZAVALLI. BABA 
Kardeşlerini kıc:kanan ve ~baslmn 

son mahkeme hadisesine dair sôyJe
diği sözlere sinirlenen katil Z~ki, bu ı Vuk'a mah,ılline ge!en Tabibi Adli 
sabah saat 7,3G da uyanml'i, ~n<lı - Eoveı· Kran ce.s 'Uerı mı.uyenC'den 
ğından tab.'ıncasını almı.ş, i ,ı.ne git- sonra gömülmelerine iz.in vennisln'. 
mek üzcer hazırlanmakta olan ve IIIacı Şevketin bir mi.iddet evvel ev
mutfakta banyo yap:m kardeşi Radi- liıtlarındaı:ı hayır olmadığını düşi.i
nin yanına gitmiş ve beynine bir kur- ne.rci ~llSi dostu olan Beyoğlu mür
şun sıkmıştır. Beyni patlıyan Radi. tisine öli.imi.inde cenaze masraflarına 
deı hal orada ölmüştür. Kardeşini ol- harced.ilmek üzere 300 lira e:rdiği 

diirdijktensonra 155 numaralı e\le tahakkuk e.tmiş ve- lıu para ailesin· 
giden katil, karyolada yalmnkta o- ce Nüftilikten talep edilmiştir. 
lan babası Hacı Şevkete tabancasını Tahk:ibt.a el kılyan müddeiumumi 
ç~virmiş. zavallı adamı yatakla uyur- muavinlerinden Bny İhsan vnk':ı ma
ken, başına üç kurşun sıkarak öl - hallinde e Amavutköy Nahiye m.er· 
dürmü4, sonra kendi evine ~lerek kezinde tchkil:ata devam etmekte 
annesine: te is.tzcvaplarta me gul bulunmal.t -

ı - Radi rezilini de, bunak herifi drr. .. 
iş Bankasının kutlu 

yıldönümü 

Çakmnk, ş~hrimizde bulunan bütün 
Vekillcr1e Büyük Erkanıharbiyc.- er· 
kanı. bütiin kara, deniz ve hav • ~i
ral \'C generalleri, siyasi r-

Iar, elçiler. mebuslar, Ank İ -
tanbul valileri, yerli ve ecnebi :ıt
buat mümessilleri, Belediye, Vila;yet 

V<' Parti erkanı ve diğer bütijn yük
sek rütbC'li sıvil memurlar bulur -
muştur. 

Cenazede Atatürk adına Riyaseti 
ciimhur Genel Sekreteri bulunmuş
tur. Merasimde deniz bandosu ma-

tem havası çalmış, cenaze namaıı 
Heybeli camiinde kılınmış ve cenaze 

17,30 da Çamlaraltmdaki aile kab -
ristanına gömülmüştür. 

Ac,klt bir ölüm 
Mühendis mektebi talebelerindeı> 

yin oğlu, iş Bankası hesabı cari şe
fi Ulvi Yenalin kardeşi Galatasara1 
lisesi 935 mezunlarından ve Yükse:t 

Mühendis mektebi talebelerinden ..
Suavi uzun müddcttenbcrl müptela 
olduğu hastalıktan kurtulamıyaralc 
dün gece tahtı tedavide bulunduğı.J 
Alman hastanesinde vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün ikindi vakti lVWÇ' 

kada Teşı:ikiye camiinden kaldırı • 
!arak Feriköyüne defnedilecektir. 

Sularımızda ve Boğazlarda böyle 
bir denizaltı gemisine rastlandığı ve 
memurlanmızca icabeden emir ve
rildiği zaman bu emre riayet etmc
dıği takdirde tahtelbahirin imh:ı e-
dileceği de notada devletlere anla - (Birinci sayfadan de1.-am) rtijtirmek c-erefi ~ yine bu ılk milli 
tılmıştır. mer Erişin ıdaresinc ge~miş ve btt zat (bdnkarrmnd!r. 

Suavi Galalasaraym yt-Uştirdiği. 
çok çalışkan ve zeki bir gençti. öıd· 
mü kc-ndi.sini tanıyanları çok müte' 
cssı.r etmiştir. İNGİLTERENİN TEDBİRLERİ ıd·cı.. ~elt~I ~yahrI~fbütTün kehliyet "'e sa- M mlek .. lin en feyızli ve en canlı 

L d 26 (AA) _ Ti N auıye ı e ıstı a ec ere ve onun km- bir ınaH ınüessesc:si sıf t 1 T. ,.k· on ra, . . ıcaret e· _, w olda .. .. ek b--ı... ..,..17. el ı e u ıyc 
t . Akd . d .. f I b .. uugu y n yuruyer <U.1.AD.VT ~~ + ı.. , d 

t - ı· ·ı· ı· t .1 . • l a a ı en~ e go urmıye ca ı:;ma a-
zare ı enız c seyruse er cc en u· jd h .1 . . ··t·· . 1 _ · kt ~ış vanKasına can :ın muvaff.::ıkıyct-

un ngı ız ıcare gemı ennın n· d 11 , b b k · b ler c'fiti!r ve muhterem İktrS<rt Vekı-
giliz bayrağını mümkün olduğu ka- ~.r. b' . asls. rnka das~n ad~w annHı u - limn CelaJ B-"'"'arl" fs Bank lJ _ _ . gun ırı en rıye, ıger •m - -.; .. • ası muM 
dar fazla gozukecek "azıye>ttc taşı- burg ve 43 i m€m1cketimizde r.ılm:ık Mudürl"ı Muammer Eı işi ve g1yretli 
malarını, gerek sa~cak, gerek !s~c- ÜZ('t'e tam eUi şubesi vardrr. arkadaşl:ırım tcbrfü <"deriz. 
le :a~aflarınd:ı buyuk harflerle ı~m-1- ji Bankası bu iki kıymetli müdti- · ·ı······· .. ~······ ··· · ·· · ............................. . 
lerı~ı .yazmalan ve İspanyol hukıı· rün sayesinde ve 13 yıl gibi kı.:ia bir stanbul taksileri 
metı hman!anna saba~ şafaktan ev- zamanda sermayesini beş misli nrt • 
vel vey.ahut ~m guneş. ~th)dan 

1 
tırmr~, ıhtiyat akçesi sermayesınc 

sonra gırmelermı cınrctmı~tır. yaklaşmıştır. Bankanın her yıl tica-

•• rette ve endüstrideki drolan on mil-
QJen gazeteci Vartan vonlaı ı aşmaktadır. 
Türk gazeteciliğine uzun ~neler Mılli zenginliğin en bariz ıiade..,i 

emek sarfetmiş olan Vartan'ın ölü- olan tasarruf tevziat ının kendi ba -
münün ikinci yıldöoümü münasebe· şına 25 miJyon liraya yaklaşması ik· 

tile yarınki cuma günü saat 14 te tısadi sahada katettiğimiz mr>s-ıfe -
Şişlideki Ermeni mezarlığında Pat- ın~n azametine başl.ı ?aşına bir delil· 
rik kaymakamı Piskopos Aslanyanın dır. Esasen her mıllı bankamıza \ c 
riyasetinde bir merasim yapılacak- butün m'lli hayatJmıza en kuvvetli 
tır. destek o!an mım tasarrufun tckev -

Ayni zamanda; mumaileyhin ai- vününün tes.isi ~erefi Türkiye ~1 B:.ın
lesi tarafından müteveffanın kab - kasma aıttir. 

l'opu topu 9?)() den 
i-baret kaldı 

Yapı fan son f Enni muayene Ter ne
licesmde Belediye 250 si son sistem 
olmak uzere 900 taksiye ışJeme ruh
satiy est vermiştir . Yalnrz muhtelif 
m:aksat1arJ'a Avrupaya giden ve mn~ 
ayeen zamanında burada bul'unrm -
yan kimselere ait otomobilcirİn mua
yeneleri için Daimi Enc-ümen ayn 
bir talimatname yapacaktrr. 

< • ·--
Askerli L iseler 
müsabakaları 

Bugün Kulelide askeri liseler se -

Kederli ailesine ta:ziyeUerimizi be" 

yan ederiz. ,.... 
. ...... HllHMHellltlllHHtl ""'9HIHHlhlltllllllll111Uttlllflllf 

Bir sual 
- Çiviye b<utın. ceza.. 

Sokağa tükifrdü11 ceza.. 
Tramvaydan atladın ceztı .. 
Ç6p cüitfadün ceza.. 
Ceza_ ceza.. ceza.. ....k. 

Bu11lann hiç birine itirazınıtZ ~ 
Belediye, zabıta kuvvetini biitü11.11 ·ıı 
rosiyetle seferber etmiş, şehirli1'l, 
rng1ığını ve şehrin düzenini kort' 
yor. Ancak: il 

- Açık lciğam, fenersiz sokak, ~"~ .. t mı,... 
tıTsa, bozuk ekmek, karı§ık .su ' zd 
roplu su görüldükt;e bunlar için ce 

kimden ve nasıl a?ınactık?: cezadDfl 

H aldkaten bu bir sual ki, . bil" 
önce cevabını kim ve nasıl verır 

rine dikilen mezar taşının açılma 

rtl€rasinıi de icra edilecektir . 
Bundan ba~ka memlekette mi.i -

keınınel bir Ti.irk bankacı nesli ye -
nelik ·u sporları müsabakal:;:nnı ya- mem?. 
pacaklardır. Burhan C•"

11 
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İstedigilf!./' ·gibi~ 
Benlik . Anadoludan lst an bula . 1 

K t d • 111 Büyük bir muharrir, eserlerinden d Uz e ayısı ne birinde yer yüzünde olmıyan hayali. 

ı GECiM .:. DONYASI 
parasım belediyeden Anadolu köylüsü Yol 

alan 

\-
1 

Halk Filozofu
diyor kJ = 

bir memleketten bahsederken, ora.-

' 
1 da, içtimai nizamın iki maddelik bir g e 1en1 e ~ a Z a • a 1 kanunla temin edildiğini söyler. Ba 

veciz kanun şudur: 

h f k. I çahşkandır 
Sa te a 1 r er Üzüm ve incir diyarı olmakla şöh-

ret kazanan İzmir, bu sene, Avrupa
ya yaş meyva ihraç etti. Mühim mik4 

tarda yaş üzüm, kavun gönderildi. 
Yakında yaş meyva ihracı artlı.rıla -
cak ve genişletilecek, incir, doma· 
tes vesaire de gönderilecek .. 

Ana doludan gelip ticaret yapı
yor ve : - Fakirim, diyor 

1 - Komşunun sana yapmasını is-

B •ı r hastane ka"'f·ı mı·'·· temediğin şeyi sen yapma! 
2 - Bunu kafana yerleştirdikten B elediyenin yeni bütçesindeki (Muhtaçlara yard~~) faslından isti

fade etmek üzere Belediye Reisliğine yapılan muracaatlcr tekrar 
Bugünkü ticaret gemilerinde yapı

lan soğuk hava tesisatını havi depo
lar, yaş meyva ve sebzelerin, hiç bo· 
zulmadan uzak mesafelere sevkini 
temin edıyor. Yaş meyva ihracı, bi
zim memlcketımiz için gayet kaz:ınc;
lı, mühim bir S€rvct kaynağı olabi
lir. Bu yıl ilk defa yapılan bu io: Ü -

zerinde ehemmiyetle durmak ve ıs
rar etmek icap eder. 

Japongada köpekleri hadım edi
yorlar,· burada da yapılabilir mi? 
Son günlerde Anadoluııun bazı 

1 

yerlerinden köpek ısırırıası do-
Kuduz tedavisile uğraşan müte -

hassıslardıın aıdığımız malumata gö
re, halka. sersni köpeklerden kuduz 
geçmemesi için Japonyada yeni bir 
usul bulunm llŞtur. 

Sokııklardaki kopeklerin toplatı -
larak hadım edilme:sine tevessül o-

sonra istediğini yap! 

Ne vakit bu harikulade basit iki 
satın anlar ve tatbik sahasına ko -
yarsak. kendimizi, bütün manasilc 
medeni insan olmuş sayabiliriz ve 
saadeıe, refaha kavuşum=. Lakin, 
rıe yazık ki, bizler, kendimize hüsbii
ıüıı ba.slca bir düstur edinmişiz. O 
da şu: 

1 - Ben istediğimi yaparım. 

1 

2 - Başkası benim istemediğimi 
yapamaz. 

artmıstır. 

B~ kabil kimselerden hemen ek serisi, ya merkeze veya şubelere ge
lerek İstanbulda işsız ka1dıklarmdan bahsile memleketlerine gönderil
melerini istemektedirler. 

Bu meyanda daha iki ay evvel ayni bahane ile Belediyeye müra • 
caat edip ınemkketlel"ine yollanan simalara da tesadüf edildiğinden bu 
vaziyet nazarı dikkati celbetmiştir. layısile müşahede ve tedavi altına 

alınmak üzere kuduz hastanesine ge

lenler artmıştır. Bu kabil vak'aların 

daha ziyade mevsım dolayısile faz

lalaştıih anlaşılmaktı.dır. 

Bu nra; kendil rını kuduz olmı -

yan her hangi bir kopek veya kedinin 

ısırmasından şuphelencnler de en 

küçük bir yara üzerıne hastane~ e 
müracaat etmektedirler. 

lunmuştur. Japon baytar cemiyetle- İşte içtimai nizaınmıııın bozııklıt-

Bu hususta yapılan tetkikler n~ticesinde; merkeze veya şubelere 
müracaat eden kimselerden hemen ekserisinin yıHarca bu şekilde İstan
bula gidip gelmeyi adet edinmiş ~ahıslar olduğu, hatla bazılarının ge
lirken mc.mlekclindcn mal getirip burada ticaret yanarak kazandığı da 
tcsbit t•dilmışlir 

Bc>lediye reisliği bunu bir tamimle bütün şubelerine bildirmiş, ba -
dema yalnız (çalışmıya iktidarsız, eli!, sakat ve kendisine bakacak kim
sesı olmıyan ciddi duşkünlere) kıskanç bir itina ile ilmühaberleri '\~cril
mE>sini teblig etmiştir. 

Yurdumuzun her tarafında, cins 
cins ve gayet nefis, bol miktarda 
meyva yetişir. Fakat, bunlar, maa -
lesef, te~ilatsızlık yüzünden, çık -
tıkları yerlerde kalır, yok pahasına 
orada elden çıkarılır, hatta cürü -
miye mahkıim olur. Bir satış yolu 
bulunamadıgı için de oradaki müs-

r" ilk olarak (Tokyo) şehrinden işe ğunun sebebi. 

Mür.:ıcaatıerin fazlalığı ve hasta

nenin bir yıl içinde yaptığı muaye

ne ve tedavilerin adedi, bu çok lü

zumlu müessesenin büyültülmesinc 

ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

başlamışlardır. Cemiyetin adamları, cBenlib denilen lıcidise, bizde ke
polise yardımda bulunarak yakala- maline - lmna kemal demek caizse -
nan kopekler hadım cdılmektedir. ermiştir. Her giin bunun tezahürle
Halktan, kopeğıni hadım ettirmek rine sal it oluyornz. l\fcseld: evvelki 
iste) eıılcrdcıı el az bır masraf alın- girn, bir polis tramrcıy yiirürken at-
i kt d ladı Kendisınc sordum: 

"'S;'"''J;·~~ı~·;·;""''"''"'""u'''''"''ç"'""~~·~·ii"'"'"m"""""'"'""""'"""'"~ :~~%' ~:k~~~~n;c~::~.::;~· l~a: 
r r zumsuz bulurlar. 

ına a ır. · 

1 
·v ı T k ) şehrinde (50 000) - Niçin tramray yiıriirken atla- Hala ıslah Maaşları Anadolu baştan başa bir meyva 
ı: a nız t o yo • •. .

1 ı~öpek olduğu ve yılda bu suretle 1 dınız. Yasak degıl mı. 
hazinesidir. Fakat bunları oralardan 

Edilnıeıniş Tekrar iniyor toplayacak ve götürüp başka yer -
binlerce köpeğin hadım yapılacağı - Bana değil. !erde ~atacak eller lfızımdır. Bugün 

ycrinda bir kuruşa olan bir meyva
nın kilosunu İstanbulda 15 - 20 kuru· 
şa alabilirsini1_ Halbuki, değil İstan
bul gibi büyiik şehirlerimize sevket
mek, Avrupaya sevkedip dışardan, 

para kazanmak gayemiz olmalıdır. 

zannedilmektedir. Hayretle 11iiziiııe baktım. Numa-
Ya j haneler hakkında 

bir taUmatname 
BUtçede bu it için 

pare yok Hııdut 
Harici 
Ç1karıldı 

isimler de aHikadarlar a 
bildilrldi 

Suriye tebcasından Keçel oğlu Ha
san, Polonya tC'bcasından Françeski 

oğlu Vaycelic;ki, Yugoslavyya tebe
asından Alcksandr oğlu Dimitri. Çe-
koslovakya tebcasından Jan Huştan 
ile Suriyeli Salih oğlu Ahmet ve 

Da·ı!>tanlı Aii oğlu Haydar isminde 
7 \ah ncı ş lus, muhtelif mahaller-
~ en hudut harici edilmis.lcrdir. 

'" Dahiliye Vekaletince bu şahısla

rın fotoj;,rrafJan teksir edilerek bil -
tün vilayetlere gönderilmiş ve bu a

I Mahallelerde 
Sürü 
Gezdirilir mi ? 

1 

AIAkadarlara kat'i 
emer ve rildi 

Mahalle aralarında birer ikişer 

koyun veya keçi beslemekte olanla-

rın gündüzleri hay\anlarını bir ço

bana tevdi etmek ı.urctile mahalle· 

lerde sürüler husule geldiği ve bu 

sürülerin sokak nr~larında ve boş 

arsalJrdn gezdirildıği gorülmüştür. 

Belediye hudutları dahilinde sürü 

halindw hayvan gezdirilmesi yasak 

olması dolayısilc bu şekilde koyun 

damlann memleketimize girmeleri- gezdirilmesine kat'iyen meydan ve-

1ıe me) dan Ycrilmemesi bildirilmiş- rilmcmesi alakadarlara bildirilmi~-
tır. tir. 
~:><:::~~-<:::>..;;::..~:;::::,..c:~::><;~><:::::-<::::~~..::::::,.'::::::,.<~~::><:::><::::.<:::~.-:::::...::::::.-<::. 

esi güze 
~ngaje 

o imam 
edildi 

Cenazeleri E gluldan itibaren 
artık belediye kaldıracak 

Ou Jülerin Beledi) Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından techiz, tekfin ve 
tedfin edilmc:si hakkmd:ıki hazı..rlık ve bu işleri yapabılmek için ku

rulacak teşkılata müteallik husus~~ tamamile ikmal edılmiş, hazırlanan 
proje ve kndrolal" dün Muhiddin Ustündağa verilmiştir. 

Du maksatla Mezarlıklar Müdürlüğünde ihdas edilmekte olan cena~ 
;ı:c merkez memurluğu, kadro tasdik edildiği takdirde; eylıil başında işe 
başlıyacaklır. 

Bu m0rkcz memurluğunun idaresinde on tane sesi güzel imam ile fü. 
zumu kadar ölü yıkayıcı, mezarcı, techizatçı ve diğer işle.re bakacak me
murlar bulunmaktadır. 

Bu işlerin aksamadan yapılması için evvelden tabut, teneşir, yıka
nı,:. techiz ve tekfin için muktazı her türlü levazımattan bir miktar alı-
narak Cenaze Merkez Memurluğunun emrinde bir yere depo edilmesi ka
rarlaştırılmıştı. 

Ölülerin Belediyece gömülmesi işine eyhil içinde başlanacaktır. 

Ed bl roman: 15 5 

n seveceksin! 
Etem iz.zat Benle ., 

Salih, bu sözlerimi dınledıkten sahifeleri üzerinde gezdirdi ve .. bir 
sonra uz.un ve içli bir: an hatta nefes bile almaktan sakını-

- Ahhhh... yor gibi hiç kıpırdamadan acele ace-
Çe.kti. Sonra bir heyecan ürper - le o satırları okumıya bailadı ve .. so. 

rnesi geçıriyo.muş gibi titredi, sil- nuna kadar devam etti. 
kindi, dald1, düşündü. Düşünürken I?e~tcri okuyup bitirdiği vakit, ~öz-

lerını hiç yerden kaldırmadı, par -
etleri katılmış, sinirleri gerilmiş, vü- maklarını saçlarının arasında dolaş
cudü lamam.ile hareketsiz kalmış ve tıra dolaştıra ve bir bacağını sinir 
gözleri sankı bir başka alemin enwn- buhranı içinde sallaya sallaya tek· 
ligıni seyre açılmış gibi idi. Yalnız rar düşüncelerine daldı, bakışlan sa
parmakları asabi asabi kımıldıyor, bit bir noktaya takılı bulunuyor, göz 
elinde tuttuğu defteri mıncıklamak kapakları bile kımıldamıyordu. 
is•ercesine sıkıyordu. Yüzü bütün Uzun müddet de ı.ıvyle geçti ve .• 
~anı başına çekilmiş gibi mosmordu ben hiç sesimi çıkarmıyor, tek keli
\ e bir anda sanki etleri erimiş ve me söylemiyor, hep onu dikkat ve 
derileri sarkıntıda kalmışçasına kalın merakla takip ediyordum. 

Sa1ih yine bir uzun göğüs geçir -
çiz~il.er halinde yanaklarında, göz - mesinden sonra: 
lerının altında birikmişti. 

B - Demek ki, hep böyle oldu! ıhniyorum onun bu dalgın ve Diyerek saatlerden sonra ilk defa 
~endi~_ndd .. n geçmiş hali ne kadar za- yüzüme baktı ve titreyen, ağlayan 

an sur u? Sonra, birdenbire tek- bir sesle: 

rar ve Y~v~ş yavaş hareket bulan göz- _ Bu defteri okuduğum çok iyi 
bebeklermı defterin raseeıe açtığı oldu! 

rasını kaydedip burada yazabfür -
dirn. Fakat lüzumsuz buldum. Çün
kü şahsan, bu gi.bi. hadiselerin ceza 
ile önüne geçmek imkansızlığını bi
liyorum. 

Bir başka misal : Şehrin ?Jüksek 
bir gazin.osundayım. Birkaç masanın 
üzerinde cTtıtulmtL§• diye yazılı ka
ğıtlar ı.·ar. Belki sahiden tutulmu§, 
belki de gazinocu oraya kendisi için 
fazla menfaat olduğu müşterilerini 
oturtacak. 

Bir dört köşe omuzlu delikanlı 

geldi. Elinin t crsile kartı itti., garson-

ların itirazına rağmen geçip, zorla 
oturdu. 

Bir başka misal: Maç oldıığtt gün
ler, stadyorn kapısına gidiniz. Bir -
çok kimselerin, parasız airmek için : 

- Ben memurum. 
- Ben filancayım. 

- Ben şampiyonum. 
Diye benliklerinden bahsettikleri

ni ve kafa tuttuklarını görüşünüz. 
niiz. 

Bizde, kiilhanbey c Var mı bana 
11an bakan}.,. diye rıcira atar. Birisıni 
kandırmak istedik mi ona, cBunwı 

senden b!l§ka kimse yapamaz!-. de
riz. 

Benlik iptidai cemiyetlere mahsus 
bir şeydir. Medeni insnnlar, iptidai 
insanları kandırmak için onlara ben-
lık1erini o~ayacak unvanlar, oyun
caklar ve kendilerini göriip bobür-

lensinler diye, aynalar verirler. ip
tidai insanlar için cayna. nın büyük 
bir ehemmiyeti vardır. Ve şayanı 
dıkkat değil mi, bizde kahvelerin, 
ma1ıallebicilcri11. 1ıcr lı 1111gi bir di.!k-

l:an 1·eya mağazanın aynası çok ola
m mergupt'tlr. Böyle dükkcinlann 

sahipleri. bilerek veya - an'aneye 
tıibi olarak _ bilmiycre?~. o aynaları, 
müşteriler ciştc mahallebi yiyen be· 

nim!. ~nargile tokurdataıı aslan be-
' • 1 d. nim!t, «§~l kuma§ı seçen oemm... ı-

ye kendilerini görüp beğensinler 
diye koymuşlardır. 

Benlik fena şeydir. İnsanı giilünç 

te eder. 
Fikret Adil 

Belediye teftiş heyeti tarafından 
bir haftadanberi şehrin muhtelif 
yerlerinde bulunan yağhane ve su 
depoları gibi büyük istihsal merkez
lerinin teftişleri tamama ermiştir. 
Su depolarından bir kısmının evvel
ce ilan edilen ve tatbikine başlanan 
talimatname ahkamına hfila uyma
dıkları görülmüş, bunlara son olarak 
eyllıl başına kadar müsaade edilmiş
tir. Bu tarihten sonra Belcdıyc tali
matına uymıyan su depoları lamami
lc scddedilcccklcrdir. Yağhanelere 

gelince, bunlardan ekserisinin bu -
Iunduğu bina ile yağ yerleri ve bur1-
ları y.ıpanların sıhhi ve fenni şart
lar.'l uyarak h.:ırekct etmedikleri gö
rülmüştür. Ancak bunlar hakkmd;ı 
tatbtk edilecek ayrı ve muayyen bir 
tahmatname mevcut olmadığı gorül
muştür. 

Bu ıtıbarla yağhaneler hakkında 

da tamamile fenni, sıhhi c;artlan ih· 
liva edecek bir talimatname projesi 
Hazırlanmaktadır. 

Hay van 
Sergisi 
Kaf}andı 
Be) kozda açılan ehli hayvan ser

gisi kapanmıştır. Sergiye lG tay, Pı
levne boğalaı ının erkek ve dışi döl· 

!erinden 87 iştırak etmıştır Bunlar
dan uç tay birincıliği kazanmıştır. 

Bu hayvanların sııhiplcrmc 15 lıra 

mukafo.L verılmıştır. 5 tay ikınciliği 
lrnz.:ınmış, snhipler111e onar lira mü
kfıfal vcnlmişlır. 8 tay tiçüncülügü 
lwzanrnış, salııpft!rin0 beşer lıra mu
kiifat verilmiştir. 
Boğa düllcrindl'n birinc:ılıği kaza

nan i5 hayv<ının snhıbınc onar !ır;:ı, 

ıkıncılığı kazanan 12 hayvanın sahi-

hine yedişet lıra, üçüncüluğü kaza
nan 15 hayvanın snhibine de beşer 
!ıra ınükarat vcrılmıştir. 

Dördünculüğü kaZ<ınan 12 hayvan 
sahıbıne d0 birer hatıra olmak uzerc 
saat, duvar aynası gibi muhtelif eş
valar hediyeler edılıniştil". 

Mevsim dolayısile, Belediyeye a
mele tedarikindeki güçlüğü azalt • 
mak ve mevcut kadroyu muhafaza 
etmek için tanzifat süpürgecileri ile 
arabacılarının ücreti 15 liradan 20 
liraya çıkanlmıştı. 

Bütçe vaziyeti dolnyısilc yeni zam
mın, 15 ağustostan 1 teşrinievvele 
kudar tatbik edilebileceği yani bu 
kabil amelenin ancak bir buçuk ay
lık ücretlerini zamla alabilecekleri 
c:.r.ıJaşılmıştır. 

Bu sebeple eylul nihayetinden 

sonra ücretleri indirilecek olan çöp
t;iilcı in, maaşlarının yine aza1masile 

işlerind n ayrılmaları ihtimali do
layısilc temizlik kadrosunun eksil-. ~ 

memesi için bütçede tetkikat yapıl
maktadır. 

Tanzifat an' lesi nylığmın ( 20) 
, .irada ipkası ve bu suretle güçlü kuv-

\·(:·tli \'C calışkan amelelerin rağbe-

tinin temini ik dnha fazla randıman 

elde cdilmcsı düşünülmektedir. 

Teşrinievvlde 
Küfecilik de 
Kalkiyor 

Bu arada büyük şehirlere daha 
muntazam ve ucuz sevki ·atla da, bu· 
ralarda, o maddeleıin bol ve ucuz O· 

larak istihltıki temin edilmi~ olur. 
İzrnirin yaş üziim ve incir ihracı 

bizim için iftihar edilecek bir hadi
sediı:.. 

Bir çok ecnebi mem lcketler, yaş 

mcyvalarım1za karşı büyük bir alaka 
ve rağbet göstermişlerdir. O ha}dc, dl!' 
mek k4 mahsulümüz istenen, aranı
lan madtlclerdir. lstihsalimizi arttır
mak, daha fazla satış yapmak yolla
rını aramalıyız. Bütün Anadoluda, 
baştan başa, müstnhsile şu kanaati 
vermelidir ki, istihsal edeceği bütün 
mallar, elinde kalmıyaeak, satın alı
nacak, kendisi de para kazanacaktır. 
O vakit calışkan Türk kövlüsü, ba
ğına, bahçesine, şimdikinden kat kat 
fazla itina eder. Anadolumuzda ye
tişen meyvaların ceşidi, belki, hiç 
bir memlekette yoktur. İhracatımızı 
çok ceşitli yapabiliriz. 

Ona göre H'ızım gelen tedbirleri 
almak lazımdır.' 

Halk f ilozofu 

Bclt.'Ciıye, zati eşya olmak, kütec!en yeni Tramvay arabaları 
on beş santimden fazla dışarıya çık- Tramvay şirketi yeni sistem ara
mamak V(l üzeri örtülü olmak şarti- balarından sekirincisini de dün scy
lc. ki.ife" ile nak~iyala miisande et - rüseferc çıkarmış, bunu da Taksim _ 
mıştı. Fakat ahı ren yapılan kontrol- Beyazıt haltına vermiştir. Bu araba
l~rch _ekser hamalların bu k:ıiddcrin !ardan kışa kadar 011 tane daha yapı· 
hırç?guna r~ayet etmedikle:i ve bu llacak ve bunlar Maçk.:ı _Şişli ve Kur
~~:.lın, _talbıkatt:. Li~':k~. ~çlük- tulu.:tan &yazıda kadar ekspres 
l~r tcvlıd cyledıgı gorulmnştur Du t 1 t } · ed.l ı t" . , . · pos a arına a ısıs ı ece~ ır. ılıoarln Iktısad Müdürlügü tarafın-
dan küfe nakliyatımn istisnasız şe
kilde kal<lırı l ması için hazırhmın 
proje, Belediye Reisliğince kabul e
dilmiştir. Bu proje, önümüzdeki 
teşrinicvvelin birinde tatbi~ s:ıhası-

lna konulacaktır. Seyyar satıc.ıhğm, 

! başta, oınuzdn ve sırtta naklini me

neden proje de bir teşrinievvelde 
tııtbik edileceğine göre o tarihten 

!sonra sehirdc artık her ne şekilde 

i
ve her ne maksatln olursa olsun sırt
ta nakliyata raslanmıyacaktır. 

İstanbul 7 inci icra memurluğun -

dan Bir borçtan dolnyı mahcuz olup 
paraya çe.rı·ilmesine karar verilen 

muhtelü lokanta eşyası 28/8/937 cu-
martcsi günü saat !) dan 10 a kadar Be 

şiklaş Tnıınvay caddesinde 56-58 

sayılı Hüsnü Tabiat lokantası önün

de hazır bulunacak memur tarafın -

dan :ıç1k arttırma suretile ilan olu

dan nçık arttırma surelile satılacağı 
ılan olunur . .. =----

ı Dedi, devam etti: - İnsan iki nC"sneden teşekkül e-
d H der: cisim ve .. ruh. O cismen öldü. _Hayatımda ben de sev im. cm 

de en ~ülhiş ve ~ılgın bir duyuş v~ Fakat, ı uhu yaşıyor. Benim ruhum
sezişle sevdim. Halıl Necip de belkı la birlik oluıak yaşıyor ve .. ben şu 
benim gibi seven bir adam. Fakat, gördüğün adam da yalnız cismen va
ben ihtımal üzerinde konuşmuyo - ı ım. Ruhundan tamam ile ayrılmı~ 
rum, tecrübe de\·rcsini tamamile ge- bir adam, anladın mı? 
çirmiş ve sevmekte bütün koz~nu oy- Ve .. birden yerinden k:ılktı: 
namıs bir adamım. Ben de guç sev-
dim, en akla gelmez, tasavvura sığ- - Gel. sana bunu ispat edeyim .. 
maz delilikler yaptım, güf m~\·af - Diyerek yürüdü. Kendisini takip 
fak oldum, sevgilimle evlendım. -~ ettim. Bir hayalet gibi gidiyordu. Be
yer yüzünün en güzel, geç seven~ g_uç ni, demir sandığın bulunduğu oda
sevcn fakat sevdikten sonra butun ya götürdü. Elleri tutmıyacak gibi 
gönlü~ü de bana veren iHihi bir h_ü- tirtir titriyor, müthiş bir ruh \'e ener
viyetli. O benim ilk kanmdı, Hatı - ji buhranı gcciriyordu ve .. ben de 
<!emdi, meleğimdi, güzelimdi, varlı- tecessüs ve merakın hayatımda duy
ğımdı, benliğim~i. kalbimdi, kanım- duğum en heyecanlı bir safhasını ya
dı, dimağımdı. lki yıl dünyanın en 
mes'ut ve heyecanlı aşk ve evlilik şıyordum. O, demir sandık ki, benim 
hayatını bir arada yaşadık. O öldü, için mucizeli, lılsımlı bir snndLkh ve 
ben yaşıyorum. Fakat o nasıl ölme· belki de Salih ile aramdaki ilk ma
diyse, ben de yaşamıyorum. Eğer o öl- nevi u~urumu açan unsurdu. 
müş olsaydı, ben de ölmüş .!'uluna - Sa~dığı, 
caktım, çünkü onun ölüsü ardından - Ilk defa bu sırrımı sana söylü-
ben yaşıyamazdım. yorum Lfıtfıye, beni çok mütehassis 

Salih birleşik hayatımızın tek eü- ve müteheyyıç ettin .. 
nünde bile rastlamadığım bir cuşiş Diyerek açtı, gözlerinden yaş boşa
ve heyecan içindeydi. Fakat, söyledi- n~y?r?u. De.mir kapağı kaldırdığ! va
ği son cümleleri güç anlıyordum, kıt ıçınde bır genç kadının sankı ha-

h tt • b" h k na bakıyormuş gibi yattıb'lnı gördüm a a ır an muvazene ve mu a e-
1 

· 
1 mesini bile kaybettiğini sandım. O ve ıcyecaıı .a: 

devam ediyordu: - Ahhhlı ... 

1 

._Diy~ bağırdım. Asabım bozulmuş, 
gozlerım karaı mış ve ellerim gayri 

1 ihtiyari yüzümü kapamıstı. 
(): -
- Haticem, Haticem .. melek Ha

ticem, güzel Haticeın!. 
Diye o güzel, gPnç kadının üzerine 

eğilmiş ağlıyor ve sanki günahları-
nın itirafını yapar gibi inliyordu: 

- Beni affet. Sana hiyanet etme
dim. Senin üzerine tek kadına gön
lümü vermedim. Ben ve .. sen hep 
biriz, daima biriz. 

Ve .. soma tekrar demir sandığın 
kapağını ağır ağır kapadı: 

- Görüyoı sun ki, LütfiY.e ben de 
se\'ınişim, sevmesini bilmişim. San 4 

dığın gibi hissiz, kalbsiz, sevgisiz bir 
adam değildim. Ne yazık ki, sen ru
humu değil, cismimi karşıladın. 

Diyerek devam etti: 
- Haklısın. Elbette ki, 

lbir kalbin, sinirlerin ve 
fevkinde bir sevgi hissin 
de seveceksin! 

senin de 
hepsinin 
var. Sen 

Ben zannediyordum ki, bir insanın 
cismi de bir kadını tatmin edebiilr. 

j 

ğız. Beraber lrnl:ıcağız. 
Ve .. çıldmr r,ibi idi: 
- Gördün, llaticemı gördün değil 

mi?. Ne p,uzcl, ııc melek yapılı ka
dın! Ben onun cesedini Mısırda tet
kiklerıni ilerleten bir Alman kimya
gere tahnit ettirdim ve ebedilestir -
dim. Ruhu içimde, cismi karsımda 
yaşıvor. 

Ve .. son sözleri şunlar oldu: 
- Beni affet. Hata1ıvım. Sana i

nandım. Fakat, yapılacak baı:kn .şey 
yok. Sakin ol. Bahtiyar ol. Sev ve .. 
islerim ki, sen de benim gibi sevesin 
vu muhakkak ki, sen d~ seveceksin! 

Bfr sene sonra 
İstanbul dayız. 
Halil Nt'ciplc karı koca~ız .. 
Sevişivoruz. 
Çılgın hir aşk, göniillerimizi bir -

leşlirmi~ bulunuyor. 
Salihin; Haticesi knrşısında: 
- Ben 'e .. sen hep biriz, daima bi

riz.. 
Dedi.Linin bir tıpkısı da biziz. B~ 

v<' •• Halil Necip! 
Ddtl'rimi o günd0n bugüne i!k de

fa nçıyoı H'.. bu s::ıtırları yazı •orum. 
Demek aldanmışım. İkinci karımdan, Muhakkak ki sevmek de, sevilme..1<. 
başlıyarak hepsinin bana hiyaneti bu kadar zevkli ve doyumsuz. Muh:ık

l kaynaktan geliyor. Bana bunu da sen kak ki, aşk ins1\llı lazeliyerek yaşa-
[öğrettin. itan tek kudret! 

Arlık valnız o ve .. ben yasıvaca - - BİTTİ -
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HAVADA 

dans olur mu? 
P aris Sergisi, dünyanın fen ~aha -

sında şimdiy(' kadar vücude ge-
1 ıı dıgı bu tün terakki~'atı canlı ~ şe-

di.iz ve mini mini bir balkon vardır. 
Bu balkonun her köşesinden altı ip 
f:E'Çirilmiştir. Altı sporcu direğın te-

k;Jde gözönünde tecessüm ettirmek
tl'dir. Sergide şayanı hayret eğlence 
) erleri de vücude getirilmiştir. Bu 

nıtyanda bir kaç Meksikalı da şaya-

pesine tırmanarak mini mini balko
mın bir köşesinde oturmakta ve a
ynklarını aşağıya sarkıtarak dans et

mektedir. Sonra her biri bu köşe -

\ .. 

Meksikanın meşhur o tan dan sı 

r.ı hayret bir numara yapmaktadır. 
Bu hem bir sirk numarası, hem de 
hayretle seyredilecek bir spordur. 
Dosdoğru ve 30 metre yüksekli • 

ğinde 'bir ağaç gövdesi, takriben iki 
roctr~ kadar derinliğinde bir kuyu

ya dıkıhniştir. Bu ağacın etrafından 
ipler sarkmaktadır. Altı kişi bu 
ıp!erlc direğin tepesine kadar' tır -
nıanmaktadırlar. Direğin tepesinde 
30 santimetre kutrunda altı köşeli 

Moda sefiresi 

Madmazeı Hela Strehl Ar. 
menyanın moda mümes
sllf addedilmektedir. Bu 
g enç kadın şimd i P aris· 
tedir. V e Perls gazete le r i 
onu moda sefiresi diye 

zikretmektedir . .............. .. .... ...... ......... ..... ............ ... . 
Açlık rekoru 

Bir garson 48 gUnde 30 
kilo kaybetti 

Belgradda Yuvanikoviç isminde -
kı bir garson açlık rekorunu kırmıya 
karar vermiş ve kendini büyük bir 

demir örgü içine hapsettirerek aç 
kalmıya bnşlamıştır. Tam 48 gün sü
l'{"n bu açlık esnasında 30 kilo kay -
bctmiştir. 

Maamafih, bundan evvel bir baş

!erden geçmekte olan iplerini ayak-

1::rınn bağlıyarak verilen bir işaret 

iizerine kendilerini boşluğa atmak • 

hıdırlar. Direğe sarılı olan ip ya\•aş 

yavaş çözülmekte ve sporcu da bir 
mil üzerinde yavaş yavaş baş aşağı 
dönerek ve etrafında gittikçe bü -

yüycn daireler resmederek a~ağıya 
inmektedir. Buna Meksikada Vala -
dor dansı derlermiş! 

Tayyare ile 
Fil avı 
Bir çıkışta Uç fll avlandı 
Oganda'da fil avcılığı meşhur -

dur. Geçenlerde meşhur fil avcıla • 
rından Con ismindeki birisi fil avcı· 
lığı esnasında tayyareden islifade e
dılip cdilmiyeceğini düşünmüş ve 
tayyare fabrikasına bir kişilik bir 
tayyare ısmarlamıştır. 

Çok hafif olan bu tayyare hemen 
her sahada uçuş kabiliyetinde oldu· 
ğundan istenildiği gibi idare cdıl -
mektedir. 

Mister Con tayyareye binmiş ve 

kusı 48 gün aç kalmış olduğundan ilk defa olarak fil avcılığına çıkmış
garson rekoru kıramamıştır. tır. Bu av, çok iyi netice vermiş ve 
Açlık kahramanı, hiç olmazsa iki 3 !il avlamıya muvaffak olmuştur. 

gün daha açlığa dayanamadığından Mister Con avdan sonra demiştir 
ve açlık re'toru kahramanı olama - ki: 
dığından mütC<?ssirmiş. - İlk tecfübe bende çok iyi tesir 

e blraktı. Biraz fazlaca tecrübe sahibi 

En ziyade can sıkıntısı oıursak daha güzeı işler yapacağıma 
eminim. 

veren kitap Ancak tayyarenin biraz daha al -
Amerikalıların garabeti malum. Bu çoktan uçması lfızım. Bunu da te

scferki hepsinin üstünde, en yiıkseü min edersem, her gün 3-5 fil yaka~ 
mevki elde edecektir. O da şudur: lamak işten bile değildir. 

- En ziyade can sıkıntısı veren ki
tap hnngisidir? 

Bır Amerikan gazetesi siirümünü 
nrttırmak ve okuyucularına eğlen -
cdi bir mevzu bulmak için uğraşmış 
ve gazetede bir anket açmıştır. 

Bu ankete gelen cevap!ar içinde 
(lan sıkıntısı veren kitabı bulunuz!) 
mevzuu birinci gelmiş ve Ameriknn 
tazctcsı vudi mucibince 10 bin dolar 
J.l u okuyucuyu hediye vermiş ve son-

- Herkes babas ına benzetiyo r 
- Vah vah ı ... zavall ı çocuk t. 
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Dolandırıcı 1 Bir prensesin 
Büyük bir şebeke 
Bankanın iki 
Milyonunu çarpı ı 

Geçen harta zarfında Fransanın 
muhtelif şehirlerinde elli kadar 

~ubesi bulunan ve merkezi Pariste 

olan büyük bankalardan biri ga -
yet mahirane bir şekilde iki milyon 

frank dolandırılmıştır. Bu bankanın 
subelerine bankada vaz'ı imzaya sa
İf,hiyettar memurun imzasile gönde-

rilen havalenamede 75 bin frank Ö· 

denmesi bildirilmiştir. Havale mek

hıpları, bankanın başlığı bulunan ka

ğıtlara yazıldığı gibi bankanın mer
kezinde bulunan posta şubesinden 

Atlas okyanusunda 

Yıldönümü 
İngiliz tahtının varisi 

7 yaşına girdi 

ll 
- - +a 

GÖN OL EFSA E • 
1 

Yazan : Reşat Feyz i 

S 
ıcak bir temmuz aksamı .. Gü
neş Marmarada batmak uzerc 
idi. Köprüden kalkan vapurun 

güvertesinde, Namık, dırseğini, ke-

nar parmaklığına dayamış, dalgın 

dalgın denizi seyrediyordu.Fakat, o 

bc:lki, şu dakikada, denizin beyaz kö
püklerini, mavi suları, uçuşan marti

lcri görmüyor, gizli bir h is altında, 

bir kadınla gözgöze geldi. Bu, giizel 
bir kadındı. Birden tanımıştı. Kadı· • 

nm dudaklarında hafif bir tebessüm 
dolaştı. Namık onu selamladı. Genr 
kadın mukabele etmişti. Ikı ı.iç n -
dım daha atınca, onun oturdugu ka

napenin yanmag elmi~tı. Eğilerek 

kadının elini sıktı : 

- Nasılsınız Meral hanımefenctı? • 

- Teşekkür ederim . s 'z na• J smız? 

- Mersi.. 
- Kaybettik sizi.. nerelcrdesınız? 
Namık MC'rahn yanına otuı mu .tu: 
- Evet, dedi, vazife dolayısile uç 

sene Anadoluda dolaştım .. İst,mbuta 
gl"lcli sekiz ııy oldu .. 

- Adada mısınız? .. 
- Evet.. siz de, değıl mi? .. 
- Ya .. biz de .. 

- Nereden anladınız? .. 
- Sizde bir aşık hali var, Namık 

Bey .. 
Genç adam kıpkırmızı olmuştu. 

1 

Dudakları titriyordu. Gülmiye çalış
tı. Şaşırmıştı. Bir cevap veremiyor-
! C:u. 
ı Meral, onu bu müşkül vaziyetten 
kurtarmak istedi : 

- SözümC' darılmayınız, Namık 

Bey .. eski bir arkadaşıma bu kadar· 
cık latife yaplımsa, bunu samimiye· 
time veriniz .. olabilir değil mi?. Ni
çin olmasın?. Sevebilirsiniz, sevdi
giniz kadınla da evlenebilirsiniz .. 
Namık, güzel kadının tatlı konuş

masına kendini kaptırmış, dinliyor
du. Onun kıpkırmızı boyalı, küçüle 
ince dudaklarına, bu dudakların şeh
\ etli kıvrıntı larına, iki sıra bembe
yaz dişlerine dikkatle bakıyordll· 
Meral, ne kadar cana yakın bir sesle 
ve insanı gıcıkl ayan jestlerle konu
~uyordu. 

Genç adamın, Humra gözlcrinifl 
önüne geldi. O toy kızda, bu olgu~
lıığu bulamıyordu. Namık, Meral 3 

adeta hayran olmuştu .. hayat, daha 
büyük ve girift muammalar halinde 
gözlerinin önünde geçit resmi yaptı• 
Humrada saadet aramak boş bir şe'f 
miydi?. Buna karar veremiyordll· 
Düşünüyordu. 

1 Vapur Adaya yaklaşmıştı. ~e.ra ~ 
genç adamın derin düşüncelerını n 

( Devamı 6 ınct sayfamızda) 
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[DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA YA· 
ZINIZ; O S1ZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUSİ CE
VAP İSTİYENLER MEKTUPLARINA G KURUŞLUK POSTA PULU 

LEFFETMELİDİRLER.] 

Evlenmesine babası mani olan genç 
Başka kadınla yaşayan baba 

S~ , L-.. _ "J - Sekiz senedir zevcim bir baş-

Sağ anı adam 
En sağlam 
Dişler kimde ? 

Bu resimde gördüğünüz adam, 

1 

dünyanın en sağlam dişlerine rna • 
iiktir. Pariste Gran Pa1e sirkinde 
Great Frederiko adında bir artist 15 
hin seyirci huzurunda ve 30 metre \ 
yükseklikte projektörlerin göz kamaş. 
tırıcı ziyası altında bu gördüğünüz 
numarayı yapmaktadır. Artist ayak· 
larile salıncakta asılı bulunduğu hal· 
de diğer bir artisti çeneleri üzerinde 
t:tşımaktadır .. 

t 
1 

9 milletin 7 500 sporcusu 
p,..;;j -- ff · ka kadınla yaşıyOT. Bıı yüzden 

er~~ 
- bürün serveti ma1tvo1du. Ne 

\ı 'f::/..... _ yaptımsa ayırmıya muvaffak 
/o.. :cJr' ., , olamadım. Ayrılınıya da hiç te-

. :-. §ebbüs etmedim. Çünkii 18 ve 

1 yapıyorlar yarış 
Bir seyahatte hem giizd, lıem 20 yaşlarında biri 'kız, diğeri er· 

zengin bır kızla tanıştım. Ona kek iki çocuğum var. Bu vazi-
evlenmcyi teklıf ettim, kabııl yet karşısrnda ne yapabilirim. 

b l - ••• 
etti Fakat ba anı razı o muyor. 

· . . . Sekiz senelik sabrınız, sizin fazilet· 
Cahil, fakl7' ve çırkm bır kı::la k. rl ğ d 1.1.d. ç kl a a ı mızın e ı ı ır. ocu · arınız 
et'lctıdirmek istiyor. Beıı tabii k ... rşı şcfkntinizden ileri gelen bu 
rcddeıtım. artık evlenmek 1ıi- f:ıbrın sizi rahnta eriştirmemesi müm

yctmdc de olmadığımı söyle - kün değıldir. Sekiz sene bu rabıta
d:m. Ne yapabılirim? - Anka- ı.ın devamı belki biraz da sizin ihma-

p aris, 23 Ağustos (Hususi) - Dün-
yanın en iyi sporcuları Avrupa· 

da ve Amcrikada toplanmaktadır. Fa-
kat bu mühim sporcular arasındaki 

• fark nedir? Ve kim en iyi sporcudur? 

ra; R. E. l:niz yüzünd~n kabil oln:ıuştur. Fa • 1 
Evlenirken babanın nzasını ::ılmak 1 at madamkı, nranızdakı rabıtanın l 

İşte bunu göstermek üzere Pariste 

sergi münasebetile bir spor bayramı 

·' yapılmıştır. .. . . clevamın:t mani olamamıştır, hu si-
-,uphesiz kı, en dogru hare kcttır. Fa- k tl" b' · l' d "ht 
• . . . 7ın ıçın uvve ı ır ıs ına ga ır. B s or bayram 9 d l t · t• 
kat onu can kulagıle dınlı~ erek. ken- Artık ihmnlinizi tashihe çalışınız. Ko- l u p ına ev e ış ı • 
dini mümkün oldugu kadar hi~siyal- rnnızı şelkatlc ve çocuklarınızın si- rak etmiştir. Sporcuların adedi de 

trn ayıınrrık ve onun dc>Jalclile ma- ıe yaıdımilc tamamile evine bağla- • tam 7500 dür. 
O k · ı k lsviçı·e, İtalya, Çekoslovakya, Lük-

kul düsünmiyc çalı arak iddiaı::ının n•ıva ugraşınız. na arşı nt>yın z C! - /a::============~ 
• . sik ise onu ikmal ediniz. Güıcı yüz T •• f ki b ) -semburg, Belçika, Holanda, Danimar. 

doğru olup olmadıgını tayıne çalışı- .. k d 1 v d ' . u e e a ık • mu, ev o ın ıgı mı. ev c neşe mı, avı ka ve Almanyanın göndermiş oldu-
nız. Eger babanız mantıkla pek al.ı- t- ıval t \ <' c:ızıbe mi? Bilmezsiniz, ba-

l } · k r Denı"zde ateş al ğu sporcuların hepsini bir arada top-
Kası O mıvan Ve 11 Se, ·ey e, hod - 7' n küçuk bir noksan bir erkeği baş- an 

barut ta Var lamak çok heyecanlı olmuştur. İlK 
binlı c dayanan sebeplerle sıl.c m:ı- ka tnr.:ıflara ç virir ve hazan bunun 
ni oluyorsJ -"·aşııuz da müsafü,c- ha- tnmamlanına ile hı.:r ş<'v düzelir. fş toplantı geçen cumartesi olmuştur. 

J J s on zamanlarda karada olduğu gi-
ı...eı vermeden r.vlenını'z. Gecı'n"c"k bv nok :ını m·nmakta ve bulmakta - Pariste (Park de Prens) de toplan • ... "' ~ ' hı der.iz altında da avcılık yap. 
olan siz, beğenecek, takdir .edecek dır. mak çıırclerı bulunmuştur. Denizler- mış olan sporcular milli kıyafetlerilc 
olan gene sizsiniz. Manasız asrarlarla J·~-~\ ~ @ deki tetkıkatile tanınmış olan ku • sahaya gelmişlerdir. Ufak bir resmi-

' 

- '.·~ .,,.ı -ı['lı d d ' 
bır çok aile rcisleı inin. evliıtlarınm J. ~· o O' • C ~ rr.andan Yvcs Le Prieur dalgıç kıya- geçit ve tanışma merasiminden son· 
saadetine engel oldukları, bir çok • ·~ 1 fetinde enize alarnk, denizin di - ra dağılmışlardır. 

l d ~ r( , • binde yaşıyan hayvanları tetkik et - Paristc dolaşmıya başh"·an bu spor-

' 

arının . a cı.nri vüki ka~ısında bo- '\i'ı \ r ı t .; 

d kl ADE•f BARA ıniş ve bir cok balıklar avlamıştır. Bu cuları bir an içinde taııımak çok ko-yun C'ğ ı erı çok görülmüştür. _,t ı - .. ı · ı 
- -------------------- zatın an atlıgına gore c enız a tındaki !ay bir işdi. Hepsi iri. yarı seçme \ ' e 

Dl •• 
E AŞ •• 

hayvanlar, karada ynşıynn hayvan- - f'l . b' k - d f b 
. . d Iotogra ı t>rı ır açar yuz e a a-lara bnnzcmıyor ve ınsan an asla kaç-

mıyorlar. Balıkların dalgıçlardan sılmış olan bu sporcuların seçme 
korkmamaları hayret edilecek bir ~<ımpiyonlardan olduğunu söylemiyc 
ı:;r-ydir. Denizciler ve bilhassa Osca- lüzum yoktur. 
rıcgrafi mütehassısları dalgıç kıya - Pazar gi.inü sahada toplanmış olan 

fotinde oldukları halde ötcdcnberi l ütün sporcular kendi hususi ade~ 
?.ıpkın ile balık avlamaktadırlar. Fa
kat bugün denizde ateş alan barut ve 
tüfek icat edilmiş olduğundan deni

zin altına ormanda ava gider gibi, 
siliıhlı olarak inmek de kabildir. 

it:rine göre spor yaptılar. Bunların 

arasında Çcklerin1 İtal~anların ve 

lsviçreliledn jimnastikleri pek cnte
l'csandı. 

Jiınnastiklerden sonra 9 tanı;? kuv

\'ct tecrübesi yapılmıştır. Fakat he-

nüz neticeleri tamamen alınmamış

tjr. Bu tecrübeler koşmak, atlamak, 

\"C saire gibi atletik hareketlerdir. 

•• • Bunlar Parlste 
a t leti f( 

müsabakası 

yapmıya a evam 
ediyo rlar ... 

• • 
Denizin dibinde kurşun ancak üç 

metre ileriye gitmektedir. Fakat vu
rulan balıbrı denizin dibinde kayahk
far arasında nasıl bulacaksınız? .. Bu
nun için çok ağır bir tüfek lazımdır. 
Bu tüfek yine kendisi gibi ağır bir 
mermi atmalıdır. Mermi uzağa kadar 
gelerek hususi tertibat vasıtnsile ba
lığı içinde hapsetmelidir. İşte ku -
nıandan Le Prieur böyle bir silah icat 
c>tmiştir. Bu tüfek diğer tüfeklerden 
yalnız sıkleti itibarile farklıdır. A
ğırlığı üç kilodan fnzlndır. Bu tüfe
ğin mermisi bir metre uzunluğunda 
ve 350 gram ağırlığında bir zıpkın
dan ibarettir. Tüfek ateş edildiği za
man zıpkın ile beraber ucunda bir 
mantar bulunan bir tel de namludan 
dışarıya fırlar. Balık zıpkın ile de
linince bu telin içinde hapsolup kalır 
ve biraz sonra boğulur. Zıpkın saye
sinde balık kolaylıkla bulunmakta
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Sakın bir kadının ruhunu anlamı
ya kalkışmayın. Zira; o sizın bu 

habersizce hareketinizi evvelden keş-

1e>dcr ve kaçar. 

l.endilerini yüksek bulurlar. Bu hem 
gururun, hem de sevginin tesiridir. 

• 
En yüksek bir kadını dö\'Ünüz, tah~ 

e kir ediniz .. yeter ki seviniz; size ta-

Kadın hayale inanır. En gürül - bidir. 

ciır. 
Resimde kumandan Le Prieur'u 63 

snntimetre uzunluğunda bir levrek 
balığı avl:ımış olduğu halde görüyo
ruz. Kumandan bu icadından bıhse
clerken diyor ki: 
«- Ben ou tüfekle köpek balıkları

m· hücum etmeyi asla düşünmlıyo • 
rıım. Bu keşif milli müdafaayı da 
nli'ıkadar etmez! Ben sadece çocuk
hığumda tahayyül ettiğim bir şeyi 
gerçekleştirmek jstedim. O da deniz
de tüfekle balık avlamaktı. 1ştf" bun
cla muvaffak oldum. Bu icat av me
raklılarını da alakadar edecektir .. > 

Kapısız, penceresiz 
evlere hazırlanınız! 

Kübik evlerden sonra 
sıra bunlara geldi ! 

~~~~i:::i;~ı~;~~ e~o~:;uk~~ h::~~:; ı=A=m=e=:=ik=e=:=:=~=:=·=~=lk=O=R=k=Ha=:=~=n=!ı Siyah gül 
bulabilirsiniz. Allaha ,ukur, bu da yetı,t1 

konso! OSU Dünyada en ziyade gül ve gül yn-• 
Scvgi1 insanları biraz -daha insan -

)aştıran bir kuvvettir. Fakat insanı

na göre. Bazan yine sevgi insanı 

V<;hşilcştircbiJir: Cahil ve görgüsüz
lere göre. 

Amerıkalılnr sıyasi jşlerde ve me- ğı yetiştiren iki memleket vardır. Sev
murıyetlc kolay kolay kadın kullan- gili memleketimizin fspnrta ve ci\'arı 
rnnz. Fakat son senelerde artık bu ve bir de öulgaristan. 
zihniyet kalkmış \'e Amerika Birle- Bulgaristan giil ihracına çok ehem
şık Devleti de her tarafta kadın me- miyet \'erir. Bu sebepten her sene 
mur kullanmıya başlamıştır. memlekette gül yetiştirenler ara -

• Bu sefer de Haricı.)1.,; Vekaletine sında müsabnkalar açar ve bir çok 
Aşkta en çok kazanmnk hulyasm - yeni memurlar almış ve geçenlerde köylülere yüzlerce lıra kıymetinde 

da bulunanlar o~lardır ki, karşıların- ~ apılnn imtıhanda muvaffak olan Ma. he-diyeler verir. 

dulu kimsemin mizacına uymak is - dam Margret Hannayı Cenevreye r Son yıllarda siyah gül yetiştirmek 
terl<:>r. Fakat boylc kimseler sun'ilc- ıkonsolos olarnk tayin etmiştir. imkanı olup olmadığını arıyan Bul
şırler "c 0 d ff k 1 Kadın konsolos Ccnevrcye gel - rar hükumeti köylüler arasında bit ... • erecc az muva a o ur· . . 
lar. mış ve gazetecıler derhal etraf mı müsabaka daha açmı tır. Bu müsa-

1 

sarmışlardır. Kadın konsolos bunlar- baka neticesi bir ıki köylü siyaha ya-
t 1 la çol: iyi V<' politikacıya 15yık bir hn renkte gül y<:>tıştiı mıye başla -
nsan ar, scvdıklerinin karşısında 1 ciddiyetle tonuşmuştur. . mıc:Jardır. 

v iyana, 20 Ağustos (Hususi) -
Mimari günden güne ilerliyor. 

Hemen her sene yeni yeni modalar 
do görüyoruz. Evvelce muazzam 4-5 
kotlı apartmanlar, binalar .. bol ışık 

almaSl içi nyapılmış olan pencere -
ler .. büyük kapılar.. derken kiibik 
evler çıktı. Kübik mimaride en bü-

yük hedef Jsık \'e hava oldu. 
1şte bu hedef üzerinde yürüyen bir 

çok mimarlar, güneş ve hava girmesi 

için lazım olan bizim bıldığimiz pcn
cerekri ve kapıları attılar. 937 senesi 
modasını çıkaran ve bugün sadece 
amma da garip ha .. diye geçeceğimiz 

(Devamı 6 ıncı sagf ada) 

Elveda, ben 
Artık ölüyorum 

Necip bir minnettar· 
hk sahnesi daha 

B ir Amerikan gazctcsig arip bir 
kadirşınaslıktnn bahsediyor. 1834 

!.< nesindc John Vinsman ndında bır 
papas Amcriknnın Vick şehrine nak
kdilır. Pap.-ısm s nelık ücreti bın 
frank giib pek az bir para oldugun
d ... n papns burada gcçınmck içın mıiş· 
küliıta uğrar. Papasın dokuz çocuğu 
da varmış .. Böyle kalabalık bir aile 
yi bir turlü geçindırcmiyeceğıni an-

J,yan esnaf papası iaşeyc karar , er
mi_şler \'C on sene bu aileyi geçindir
mişlerdir. Pnpas on sene bu şehıı dC' 
J.aldıktan sonrn, esnafa karşı bıivuk 
bir minnettarlık duygusu beslediği 
halde sclıird<>n ayrılmıştır. 

Bundan biı kaç ny evvel pap:ısın 
torunu olduğunu söyliyt>n bir ~C'n<' 

Vick şehri papasına dnfbin frank gon· 
<lC'rmiş ve bu paranın şehrin yardı
ma muhtaç olan esnafına tevzi cdıl
mesini :rica etmiştir. Minnettarlık, 

~·annedildiği gibi her zaman manasız 
bir kelimeden ibaret değilmiş ... Vak
tilc İngilterede de buna benZ<'r necip 
biı minnettarlık sahn si görülmi.iş -
tür. 

1876 senesinde Baden-Baden va -
puru batmış ve vapurun Glongh a
dınd:ı olan tayfnlnrıncl:ın birile bir 
kaç; yolcu bir sal iizcrinde kalmış -
· nrdır. Bunlar dalg:ılamı keyfine 
tfıbi olarak on gün deniz üzerinde 

çıılkaıııp dı.;rduktan sonra yolcular -
dan Y. H. Ferg~ son adında biri: El· 
veda .. Ben susuıJu' tan ölüyorum .... 

]){'miş ve kendin suya atmıştır. 

Glongh hemen yetişcı '< zavallı yol-

1 
C'uyu sudan cıkıırmıs Vl matrasın -
cin bulunan suyun son d '.Tllasını dn 
''okunun n-zınn boşaltar• k kendisi-
ni kurtarm1stır. Kazazedeler ertesi 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Yazen, M. SUleyman Çapan Okuyucuıarıa 
Baş basa 

Ankara 
Caddesindeki 
Fena koku 

SüDeym<aınunwSaırayan~aı - -

_IKl\:JJIQ)tjj~ KO~LA~R 

Ankara caddesi11de oturan bir o • Tefrika No: 151 Yazan: M. Necdet Tunçer 
tercüme ..,., lktlbd hakkt mıthfuıdur kuyucumuz yazıyor : 

Çerkes Hurşit, Matlı Mustafa ... 
cAnkara caddesinin Sirkeci tara

fında, Adliyeye sapılacak sokağın 

.lğzında tam cadde üzerinde beş gün
dür açık duran bir )ağam var. Bura
dan gelip geçenleri rahatsız eden ko
kular bertaraf, henüz tifo gibi kor -
kunç bir hastalıkla mücadele halin-

Tamara rakibesini saraydan uzaklaştırmak için 
bir akşam yolda bekledi .. (Sarı Çiçek) 

Karar okunurken tabancasını ateşledi, 
kardeşinin katilini mahkemede öldürdü. 

o akşam Süleymanın odasına gidiyordu 

libıyetleri muhakkaktı. Kendisi öl- de bulunan bir şehirde büyük bir 
ınedcnse, onların canına kıymayı mu- tehlike teşkil eden pis ve müteaffin 
vafık buldu, çaresizlik içinde kama- 1 suları caddeye akmaktadır. 
sını çekti, evvela İzidora ekledi, ar- Birçok yolcular buradan geçerken 
kasından Rızaya ver etti. Ve bundan bu mikroplu suya qasıyor ve mik -
&onra eli hiç durmadan, kamasını sağJ. ropları tabanlarile etrafa yayıyorlar. 
s&ldı, vurdu, sola salladı vurdu. Geçen cumartesi günü kaldırımın 

Tamara: 
•- Yalnız senin olacağım! • 

Diyecekti. 
Birdenbire arkalarında bir çıtırtı 

koptu. 
Tari ayrıldı: 
- Birisi dolaşıyor galiba .. ?! 
Tamara etrafına bakındı: 

kızı önledi: 
- Nere ye gidiyorsun, Safi? 
cSarı Çiçek• birdenbire şaşaladı: 
- Bu yol beni nereye götürürse 

oraya gideceğim. 
- Gittiğin yol çok tehlikelidir. Se

ni ölüme kadar götürebilir! 
Safi titredi: 

Neticede İzidor öldü, İspenç Rıza yanında ufak bir delik halinde pat-
da sakat kaldı. Hüsnü 18 yerinden i ıak veren bu !ağamın üstüne oradaki 

- Kimseler yok, Tari! Arkamız • - Ben bir kır çiçeği kadar zaı·ar-
daki parmaklık içinde aslan koşu • sız bir mahlükum. Ölüm bu yaşta 

yaralı olmasına rağmen ölmedL hanın kapıcısı bir tahta atmış ve tam 
Cinayet mahkemesi, vak'ada kasit f be~ gündür büyüyen delikten sular 

gormediği için, Pehlivan Hüsnüyü sc.kağa dökülmektedir. 
(5) yıl hap;;e mahküm etti. Şehrin sıhhati namma yapılan te-

Kavanoz Mehmet de, Pehlivan Hüs- Ziya Ha l<kı mizlik mücadelesile taban tabana zıt 
r.ü gibi fiyakacılardan hoşlanmaz, bu bir görünüş ve tehlike teşkil eden 
gibi kabadayı bozuntularını hi' sev- iiıode sopa, sandık başında bekledi. bu Jağamın bir an evvel kapattırıl-

Her semtin, her mahallenin intihal' · - · d ı · d"k mezdi. Bulunduğu yere bunlardan ması ıçın ıcap e en erın nazarı ı -
aünü orada bulundu, halkı korkuttu, k t- - Jb t - - · d · 

şuyor. 

- Ben bir insan gölgesi gür;ir gi
bi oldum. Tehlike var. Başka bir t:ün 
yine görüşürüz, Tamara! 

- Korkma! kimseler yok .. Nereye 
gidiyorsun beni bırakıp da .. ? 

Maiyet zabiti uzaklaştL 
Ayrıldılar .. 

••• biri gelirse hemen azarlar, ters söz " a ını ce e menızı rıca e erım.> 
.. 1 k d B . . f" ak muhaliflerin klüplerine asıldı, taşladı, .--,==---..... =====.,. cSARI ÇI.ÇEK· İLE cZAKKUM• u•r soy er, ovar ı. unun ıçın, ıy acı . . . b .. ·· f k ·ı ' 

k b d 1 t . 1 t k k Ittıhat ve Terakkıye fazla rey kazan- rlı. Bu sebepten ütun tu e çı er ona ÇARPIŞMASI a a ayı ar, onu emız e me ma sa- .. 
dile para ile Maltızlı iki adam tuttu- dırmak için ne lazımsa yaptı. O tam dü~man olmuşlardı. Tamaraya son günlerde cZakkuın. 
lar. Bunlar, o zamanlar Galatada ol
dukça i~im yapmış adamlardı. Şal -
Yarla gezerler, aya)<larına ucu püs
küllü Efzon çarıkları giyerlerdi. 

manasile bir İttihat ve Terakki fe- Tüfekçiler Yıldız sarayında bulu- adını vermişlerdi. Zakkumun zehirli 
daisi idi. Bu hizmetlerine mükafat nurlardı. Hepsi Arnavuttu. Vazife çiçekleri uzaktan ne kadar zarif gö-
olarak İttihatçılar ona Anadoluhisa- ieri saray muhafızlıg"ı idi. cTüfcngi- 1 rünürse, Tamara da ilk bakışta öy.e 
rının üstünde bir çiftlik verdiler. yanı hazreti şehriv_ ariden• oldukları · ·· --f zarif, güzelve sevimli gorunu or -

bana kıymaz. 
Diye cevap verdi. 
cZakkum• çok heyecanlıydı.. 
Rakibesinden intikam almak için 

eline geçirdiği fırsatı kaçırmak iste
miyordu. 

- Sen benim düşmanımsın! Beni 
hükümdarın gözünden düşürecek -
sin! Fakat, hm, kavuşmak istediğin 
saltanattan seni uzaklaştıracağım! , 

Diyerek bir atılışta genç kızın saç
larını eline doladı.. Safi birdenbire 
neye uğradığını şaşırmıştı. 
Avazı çıktığı kadar bağırıp bütiın 

saray halkını başına toplamak müm
kün olduğu halde: 

1 

- Benden ne istiyorsun? 
Diye sordu. Ve o, bu k<'limd••r• ~ 

ı kadar yava· söylemi~ti kL 

1 

Tamara: 
- Senin saraydan uzaklaşmanı i<

tiyoruın ! Elimden ancak bu suretle 
kurtulabilirsin ı 

Diye cevap verdi.. 
Ve mukavemrt görn1eyincc s..ıı:\1· 

1 
nnı elinden bıraktı. 

- Söylediklerimi anladın mı? 

- Anladım ve hükümdarı s~nc• 

bırakmak için derhal çıkıp gitme~ 
isterim. Fakat, yol nerede? Süley
man beni bırakır mı? 

Tamara: 

- Sen kararını ver .. ben seni ha· 
yata kavuşturacak yolu biliyoru•n! 
dedi- İstersen hemen şimdi sarayd~n 
uzaklaşabilirsin! 

- Kimse görmez mi? 

- Hayır. Sarayın altında gizli bir 
yol var. Seni oradan göndeririM. 
Şeytanlar bile görmez .. 

(Dcı·amı var) 
Maltızlılar, Kavanoz Mehmedi öl

rllirdüktcn sonra, Yunan vapurların
dau birine atlıyacaklar, soluğu Yu
nanistanda alacaklardı. 

Deli Suphinin ittihat ve Terakki için, vukuat yapsalar, polis, kanun du. !_••OOOIOOOIOIOIOOOOUıoooollOooOOOllOooooooooooOOUOlooo OIOll0010ooo10001ooouo11100001100000011ouoooouoolOO~ 

P!Anlarını bu şekilde hazırladıktan 
L mra, bir gC'Ce, Kavanoz Mehme -
dın oturduğu Tophanede Boğazke -
s ndc Alyanak Recebin kahvesine 
ı.'ttiler. 

Bir çocuk buldular, onunla Kava
noz Mehmede şu haberi yolladılar: 

- Köşe başında iki kadın bekliyor, 
biraz sizinle konuşmak istiyorlar. 

Kavanoz Mehmet, adı pazara çık
rr.ış zamparalardandı. Kadın lafını 

i.-idir işitmez, hemen yerinden fırla
dı, sokağa çıktı; ilk köşe başına bak
tı. kimseler yrık, ıkincıye daldı, ka
cl.n değil, gôlgesi bile yoktu. Üçün
cü~·e girNken, iki silah sesi birden 
patladı, biri koluna isabet elti, öteki 
1' u' ağının dibinden ulık çalarak geç-
tı 

hEsabına çalıştığı. fedailik yaptığı dokunmaz, bunlara mani olmaz ve Süleymanın .sarı Çiçeğic ne g~-
günlerde, muhaliiler, daha bu kabil olamazlardı. Fehim ve Kabasakal li nce .. 
insanları aralarına almamışlar, ken- Mehmet (Paşa) !arın adamları gibi Safi, daima masum ve temiz yii-
d:Jerine fedailik yapacak, sandık baş- bunlar da imtiyazlı sınıftandı. rekli bir kızdı. Saraya geleli iki ev 

1 HİKAYE 1 ·---· Gönül 
Kapısız 
Penceresiz 

( 5 ine! .<ay/ad . .m devam) 

Efsanesi 
larında boğuşacak adam seçmemiş- Arif Bey, daima tüfekçilere çatı- bile olmamıştı .. Fakat, onu sevmiyen, 
ler, hatta akıllarına bile getirmemiş- yordu. Hele Matlı Mustafa adında ona hürmet etmiyen kimse yoktu. 
!erdi. Ko··r Emin gı"bi, Topal Tevfik bir tüfckçıye nefes aldırmıyor, onun yarının mim~risi.. Nihayet Viyanada Sa!i, Süleymanın kalbine giden yo- M" E R- · ~-
gibi, Deli Kemal gibi, Çerkes Ziya edepsizliklerini hazmedemedig"i icin ( 4 üncıi sngfadan J.,.,0 .,, '· ımar gon ıs ısminue birisi ak-- lu -belki de bilmiyerek- çok kolay · 1 h ı k b ı d 
gibi sonradan muhalefete intisap e- mütemadiyen bozuv. ar, nerede, han- ,"yarak scyretmış· ti. Namıg"a daha ın ve aya in a u e emiyeceği tar· 

!ıkla bulmuştu. b l ık d v· gi birahanede rastgelirse kaçırıyor- ~ok sokuldu : zı u up Ç ar ı. ıyana gazetelerin-
den cesur kabadayıların her biri Süleyman, Sarı Çiçeği bir gece gör- de intişar eden bu adamın mimari 
!<endi alemlerinde dolaşıyor, bazısı du. Matlı Mustafa, Arif Beyden kur- d d h k m yen n - Ben size bir sey söyleyeyim mi, 

1 1 mc en uramıyor, er a şa '' - • tarzına güre artık evlerde pencere, 
B ·ı t rı d k- · · ı· t tuluş olmadığını an ayınca onu ö - N k B d d- !ilik" · eyog u ara arın a, ımısı san- ğini onunla birlikte yiyordu. amı ey, e '-- ev zamanı sı- 'kapı '"Oktur. Her ""ncere tıkı dam 

dürmeye karar verdi. Fakat, karşı , ..-
bul semtlerinde kumarhanecilik ya- .Safi• nin yarası iyice kapanmıştı. , ıın için henüz gelmemiştir. Hem ri- pencereleri halin<kdir. Sanki tara _ 

karşıya gelip onunla kavga etmek, 
pıyor, barbut kahvesi işletiyorlardı. Süleyman, bu yeni gözdesinin hıı- ca ederim. kuzum. niçin acele edi - c. a'·a eıkıvormu< gibi taraça ver,rdc· · kavga ederken silah çekmek, vur - , > , > J 

Eğer, bunların, Suphinin lttihat ve yatına çok ehemmivet veriyordu. Ha- yorsunuz? .. Bu zamanın mutlaka bir 1 ki b,ahn.eve çık 'caksıruz. Bu b,J1ee • mak için Mustafada yürek yoktu. Es- , ' , " - , 
Terakkiye hizmet ettiği zamanlar, kilerin dediği gibi; .. Yürek Selanik> remağalarından ve cücelerden hir, gün gelmesi de lrnm değildir. Gençsi- !erde beşgul olmak için güzel yer -
muhalif fırka ile alakaları olsaydı, ti onda... çokları bu kızın hayat)nı korumıy:ı niz; istikbaliniz narlak .. karşınızdaki ler de ayrılacak. İstediğiniz çiçek -
Suphiye kat'iy~n eyvalJah demezler, memur edilmiştı. ~ ı - d d"k hı k - B ti Fakat bir gün, Galatada, Geyikli her kadını "heyecanlandırabilir erı e ı · 1 ece s nız. u sure e 
ehemmiyet vermezler. hatta meydan 1:-;rahanesinde maksadına muvaf[ak Süleyman ayni takayyüdü ve in- ı ıirpertebilirıtiniz. Daha sevimli ol ~ çaluk çocuk hem hava alacak, h<'m 
ckurlardı .. Çunkü onlar da Suphi a- zibatı Tamara icin de göstermiş, 1)- • • d b • ki k h 

1
. d de bahçe ile meşgul olacak. K.ô.~ıt üs-

d _ • k k k d- b"I oldu. Arıf Beyi oldürdü. Eğer, Arif d h • _ r.,ı;nız ıçın e, u aşı ı a ın en .. d 
yarın a, gozu pc , or u ne ır ı - nun a mu afazasına bır çok memur - . 

1
• d tun e ga e; kolay gı"bi gelen bu fik-Bcyi tutmasalardı, bu akıbet başın'.l -ı-manız azım ır 

miycn insanlardı. M !ar ve harema,,uaları tayin etmişti ~" · _ . rin tatbik sahası nasıl olacak? Mi-
K:ıvanoz hemen tab;ıncalarını çek- gelmiyecekti. Çünkü, Matlı usla- N k M 1 k h k 

Ziya, istibdat d!'vrinin çok namus- İşte tam buaünlerde idi ki, Tama- amı • era ın oyu sıya ır • marın gazetelerde intişar e~n mo-ti. birı:ıi sa.~ clıne, ötekini sol eline fa birahanenin kapısından girer gir- " 
aldı, n· ln almarlln, hede[ tayin et- lu kabadayılarından meşhur Çerkes mez, karşısına gelen masada oturan ra haremdeki saltanatının yeniden rikli gözlerinin altındaki morluğa deline göre bu çok kolay imiş. Hatta 
meden tetikleri çekti. S;!"lı seslerine Arifin kardeşi idi. Kardeşinden al- Arif Beye hemen tabancasını ateş yıkılacağını tahmin ederek, yeni ra- dikkatle bakıyordu. Bir titreme var- şimdiki apart'!Unlarda olan mahzıır
iki inilti karı~tı: dığı cfondice hovardalık trrbiyesile !'lti. Fakat kurşun, ceketin mendil kibesinin ayağını kaydırmak için ldı, orad_a .. Meral,_ genç adamı, adeta !arın en büyüğü ortadan kalkacak -

- MekopseS! .. (Rumca yaktın, de- büyumüştü. Arıf, BC'yoğlu ve Gala- cebindeki tabakaya isabet etti. daha 'gizli tedbirler almıya başlamıştı. mıcnyatıze etmıştı.. ınış. Bu mahzur da ne diyeceksiniz? 
mektir). hıda dolaştığı zamanlar, falso bir iş fazla gidemedi, tabakanın içinde kal- Bu gidişle Süleyman (Safi) den hi-; Namık, birden Meralın küçük, be- - Biribirini görme ... 

Ş d 1 •. yr.pmamış, dürüst ahlakilc kendini d bir gece ayrılınıyacak ve Tamn, :1az ellerini tuttu. Genç kadın elini Yan apartmandaki sizin odanızın 
-· alvarlı kaba a~ı ar, kavanozu ol- hn-kese sevdirmi<ti. Kabasakal Meh- ı. h 

curememişlcr, bilakis biri gözüne isa-ı x Arif, hemen fırladı, tabancasını hükümdarın halvetine girmek fırsa- r:ı atça, genç adamın avuçlarına bı- içine bakar, siz karşıki apartmanın 
bel eden bir kurşunla ölmüş, öte _ met (Paşa), zorba (Fehim) bile on- çekti, fakat arkadaşları bırakmadı- tını bulamıyacaktı. ı--kmıştı. Şimdi, göz göze bakışıyor- yeni kalkmış bayanım islediğiniz gı
deki de kolundan yaralanmıştı. Ci- cl&n ürker, korkar, sakınırdı. Tüfek- !ar, dördü beşi kavradılar, rica Tamım ancak hükümdarı gündüz- l1ardı. Konuşmuyorlardı. Fakat, Me- bi seyredebilirsiniz. Bu gayri ihti • 
nayct mahkemesince, 15 yıl hapis ce- çiler onun bulunduğu gazinoya, bi· etliler. Bu sırada, kapının e- lcri görebiliyordu. r~lın iri gozleri, 0 kadar çok şey an- yarı olur. F~kat bu yeni mimari tar-
zasına mahküm edilen kavanoz, bir rnhaneye, çalgıya falan gidemezler- şiğinc yatan Mustafa, ikinci defa ta- Her geceki şarap ve rakıslarla s~.- !atıyordu ki... zı ile bu mahzur ortadan kalkacak 
r.:ıüddet umumi hapishanede kal - cii. Çünkü, tüfekçiler parasız içki iç- b~ncasını boşalttı. Bu sefer kurşun baha kadar siiren eğlencelere ha;- ••• ve hiç kionse ve hiç bir aile diğerini 
dıktan sonra, bodrum kalesine sürül- miye alışmışlardı. Halbuki, Arifin hedefini buidu, Arif hemen öldü. rrt çekmiye başlıyan Yahudi dilbAri Ertesi akşam, Adanın büyük otel- göremiyecekmiş. 
dü. Orada altı buçuk yıl kaldı, Hür- bulunduğu yerde içip içip gitmiye Polis tahkikatını Mustafanın le - rakibesini ne pahasına olursa olsun )erinin birinin tarasasında, karanlık Mimar, e~erinin canlı misalini d -
r;yetin ilanında, affedilerek istanbu- imkfın yoktu. Böyle bir hareket se- hıne yaptı. Çünkü, tüfekçi (Paşa) lar ezmiyc karar vermişti. b kebilmek için sipariş bekliyormu<. 

d h 1 d k d · d l Jd - - · M ç .ir köşede, Namık sevgilisile başbaşa In dör.dü. Umumi Harpte, Kafkas ıC'rse hemen işe mü a a e e er. en ı a am arı o ugu ıçın, usla- Tam>ra bir akşam Sarı içeğin Sipariş alır ve Viyanada bu yepyeni 
cc•phC'sinde ş~hit oldu. • Yavcranı hazreti şehriyariden tii- fayı kurtarmak istiyorlardı. yolunu bekledi. oturuyor, ezeli gönül efsanesini an- tarzdaki bina meydana çıkarsa bü -

İstinyeli Deli Suphiye gelince, i- ffkçibaşı• büyük ve küçük Tahır (Paşa) !ar Adliycey kadar nüfuz Safi Süleymanın odasına gidiyor- l~tıyordu. Fakat, bu sevgili Hurnra tün bu scizlerin hakiki şeklini göıe-
~·inci Abdülhamit devrinin sonları <Paşa) !arın adamlarını, içtikleri etlılrr. du. dEğil, Meral'dı. ceğiz. Sözlerin de doğru olup olma· 
ile meşrutiyet devrinde y~ayan ka- içki paralarını vermiye mecbur eder- (Devamı var) Tamara vıva<cı yürüdü ve genç Reşat Feyzi dığını anlıyacapız. 
!•&dayıların en azılılarındandı. Ö- ~ ............ .......,..,........,.......,.......,~....,.......,..,.,,..~l!!!!!!I!!'!..,.!!!!!!"""""'"""'""'"".......,"""!!!"!!".!!!!!!! .... !!!!""'!...., .... _____ ..., .... ~ ........ .......,'!!.!!!.!•'-'"--"""~--~-.... ..,.,_....,..;.. ........... ~;,..,_. .... .:.;. __ ;..;,~~..;..~...,...,.....,....,.,. 

kki kıyakçılar gibi onun da hiç şa- Tefrika No.: 51 
kası yoktu. Kendini tutar, sabreder, ............................... . 

KORSAN A D. A L A R J N D A fokat bır kere mecbur olur da çe -
kerse derakap vururdu .. 

Neresinden mi? .. 
Ne tarafından mı? .. 

Neresi kamasının ucuna gelirse ... 
T<-bancasının nişangi'ıhı neresini be
ğC'nirse! .. Aman dinlemez, zaman bı
rakmaz, fırsat vermez. Hemen sokar, 
zımbalar, gümletir, patlatırdı. 

Meşrutiyet yıllarında, Kara Ke -
malin eski dostu olduğu için İttihat 
ve Terakkiye intisap etti Dövülmesi, 
k&fası yarılması, hatta öldürülmesi 
15zım gelen cemiyet muhaliflerini, 
cemiyetin emrile dövdü, kafalarını 

yardı, bıçakladı. İntihabatlarda, e-

günü bir vapur tarafından görülerek 
kurtarılmışlardır. 

Aradan seneler geçmiş... Glongh 
dnha bir çok seneler denizlerde çalış
tıktan sonra bu vak'ayı unutmuş ve 
A vustralyanın bir köşesinde isti -
rahate Ç<?kilmiştir. Glongh ihtiyar ol

masına rağmen sıhhati yerinde, fa -
kat parasız bir adamdı. Günün bi -
rinde Amerikalı bir noterden aldığı 
bir mektupta Fergiusson adında biri
nin vefatında kendisine 1000 İngiliz 
lirası bırakmış olduğunu bildirmiş -
tir.Baden-Baden vapurunun yolcu 
su, hayatını kurtaran tavfa}'ı unut
mamış idi!.. 

Çolak Ahmet birdenbire sersem -
ledi.. 

Yere yuvarlandı. 
Ve gözlerini açarak ayni sözleri 

tekrarladı: 

- Kara Mustafadan kendini kom! 
Bü~ün gemiciler onun peşindedir. V '/1/1 

1 
.f d • 

Ahmet bu sözleri söyler söylemez n.ara JVlUSta, a ıimen başında, çolak 
geriye çekilmişti. k d b d Ahmetle 

Rüstemi inandırmak kabil değildı. OnUŞUgOr U •o ir en bire dalgaların arasından 
Rüstem vaziyetinden o kadar emin- b d 

diki .. Çolak Ahmedin sık sık afyon QCl ir SeS Uyuldu: imdat.. imdat .. 
çektiğini bildiği için, bütün bunları 
birer hezeyan telakki etmişti. 

* Kara Mustafa dümen başından ay-
rılmıyordu. 

Fakat, gemide olup bitenleri ba
ber alıyordu. 

Dümenci Mustatanın adamların -
dan biri, bir aralık Kara Mustafaya 
koştu: 

- Bütün işler meydana çıktı, Mus
tafa dayı! 

- Ne var? 

- Çolak Ahmet her şeyi Rüstem 
kaptana anlattL 

- Rüstem ne dedi? 

- İnanmadı.. (Haydi git, yüzünü 
yıka!) diyerek ensesine bir yumruk 
vurdu .. yere yuvarladı. 

- Afyon çekti, sanmıştır. Fakat, 
ne de olsa Rüstemin zihnine bir kurt 

girmiş olsa gerek. Ben gösteririm o yordu. 
alçağa.. Bir aralık seslendi: 

Kara Mustafa, Çolak Ahmede fena - Çolak .. ne dolaşıyorsun oralar-
halde kızmıştı. da? Gelsen e buraya .. 

Gemici, Mustafanın kulağına so- Ahmet koşarak dümen yerine gel-
kuldu: di. 

- Çolak Ahmet sarhoş değil, d~- ı - Deniz gittikçe coşuyor .. 
yı! Ben ondan korkuyorum. Bu adam - Varsın coşsun be. Denizden sen 
dönerlik gösterdi. Hani ya sana söz de mi korkuyorsun? 

vermişti.. bizimle beraber çalışacak- - Denizden korkmuyorum am -
tı. Halbuki Rüstemin peşinden ayrıl- ma, neden bilmem içimde bir kar
mıyor.. ku var. Beynim uğulduyor, Mustafa 

Kara Mustafa, Venediklilerden a- dayı! 

lınan bu gemiye kaptan olmıya ken- - Döneklerin beyni her z2man u-
dince karar vermişti. ğuldar. 

- Ben ona haddini bildiririm .. sen Çolak Ahmet arka direğin dibin-
işine git! deki halat yığınına dayanmıştı. 

Dedi. Gemici uzaklaştı. - Ben dönek değilim, dedi, verdi-
Çolak Ahmet güvertede dolaşırken, ğim sözde duruyorum. 

Kara Mustafa onu uzaktan gözetli- - Benim gözlerimin çok uzakta 

1 
olup bitenleri de gördüğünü anlama-
mışsın galiba?! .-

Çolak Ahmet birdenbire ~aşaladı: 
- Ne demek istiyorsun, Mustafa 

dayı? Bizim gizli kapaklı bir şeyimiz 
yok. Yaptığımız ve yapacağımız iş
ler meydanda. 

- Sen alemi kör ve budala mı sa
nıyorsun be? Ben, Rüsteme söyledik
lerinin hepsini biliyorum. Bu kah -
peliği senden ummazdım..! 

Ahmet birdenbire sendeledi: 

- Akşama onu denize atanağımızı, 
benim onun yerine kaptan Dlmak is
tediğimi .. Hasılı aramızda ne konuş
muş, neye karar vermişsek, hepsini 
anlatmışsın! 

Çolak Ahmedin benzi balmumu gi
bu sarardı.. 
İnkar etmek istedi: 

Y9.?.9.0:.Ç~-~~.~.ç~~-~~~ 
- Yalan söylemişler sana .. ! Bun· 

ların hepsi iftira .. 
- ~nim gözlerim ve kulaklarıın 

beni aldatmaz dedim ya saıu __ ı Al~· 
cağın olsun. 

Çolak Ahmet yavaşça yerinacn 
kalktı: 

- Pekillıi. Alacağım olsun .. Elin • 
den geleni yap! 

Ve mnnn!ı bir gülü~le ilave etti: 
- Ben Rüstemi senden çok S('ve

rim. Onun hiç olmazsa insanı e•kD· 
dan vurma ve arkadan çekiştirme 
huyı: yoktur. 

Çolak Ahmet, bir adım bile yürii· 
memişti.. 

BirdC'nbire dümen üstünde bir gii· 
rültü koptu .. 

Yelken üstündeki gözcü:er acı ncı 
bağrıştılar: 

- Denize biri düş~ü. Görmüyor 

" be ?I mu~unuz .... 
Arka küpeştedeki gemiciler dil • 

men yerine kostular. 
- Kimdir o denize düşen .. ? .. 
Kara l\ıftıstafa ('ii' f·ren cevap v('rdı. 

' ı - Kimse vok .. Dalgalar &r"" n 
gemi ile yar~ eden bir köpek t,J ~1 
var. 

l ,-c 1 Bu sır~da d~ll'alar aro•ın 

biraz gerıde knkn Çül&k Alı~erlırı 
acı. bolluk sesi i:;itiliyordu: 

- İmdat.. imdaL 
(De1•nmı .,..,..,.\ 



~~~. Balkan Deniz Harbini t .·· Niçin ve Nasıl Kaybettik? 
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Yunanlılar geOıilerimizin 
yolunu kesmek istediler 

Fakat Yunan gemileri boğaz istih· 

Pariste yapllan üniversiteliler olimpi
yadında bir çok yeni rekorlar kırtldı 

kamlarının ateşine maruz kaldılar Amerikalı zenci 
1 . Boz h .. rbın nıh yctm k d r .P1 (' ci- Ben'. iohnson yreylemi)i. Duşman grmı rı - J 

c da) a g dik] ri zaman k mur g - \' rındaki « S ronıkos korfczının 

10 2 
m &.inı batırm k ıçin ar dıl d mud r ı hu usund kul ıldı. w saniye ile 
lulam dılar. HA!\ IDJYE NIN AKJNI 

1 
o 

Bu c da (Av rof) ~irmi mıl ur- o metre dünya 
rıtl mu dem nin oldu u s h aya g -

J )Or' kend ni uz km f d n Rekorunu kırdı 
( i zırhlılar takıp edi) ordu. Du - • 
rn n (Avcrof) u gorunc : cik nun Jngıliz Fınlu;> da 110 metrel!k rne· 

_Av rof gelıyor! cuml ıle k y ~ d )e) ıl nıalı ko uda Avrupa r korunu 
i y tten kendi gcmılcrini h berdar c1ktı v k rakolc.lcı bulunan Yunan k ı dı. Amerikalı Bekher 400 metreyi 
e:ttıler. Bunun uzcrine (Mecidiy ) muhrip! rı c do ru sokulmak ist di i srnıye 4/11 de koşarak birincilık 
ılc (Berki Satvet) istihkamlnnn alcş \ c bılmccburı~ c muhrıplcr denize hzandı. Biıtiın dunya g nçlıgini ala-
mmtaknsına girmek üzCTe Boğ:mı açıldılar. Bundan biraz soma Boğaz- k_aadr eden bu mü~bak~lnrın tafsi- 1 Ollmpfyat başlemazaan evvel Onlversltelller, beyrek merasiminde 

00~~~=~:t~i'e:i~~;~dıl;~ doğru ~::t:nç ~~~~1:~~:~d~~t~cı~~~a~u: ~~~~ı: hususi muhabırımızdcn dinle- i:,~1c;.ıka) 14,s,ıo. 4 -Elie (Frnasa). Fransa /ik Maç/arı baş/adı 
ı;cyretti \C İmrozun cenubunda bu- lunan Yunan donanması derhal Bo- PARİS, (HUSUSİ) - Eski rekor Finlandiyalı Sjocstede 
lun::ın Yunan muhriplcri de (Avc - ğaza doğru hareket etti. Fakat bu Geçenlerde Pariste yapılncnğını oi~ idi. Paris, (Hususi) - Geçenlerde baş- Len: 1 - Marseıll<': 1. 

1 of) a ıllihak ettiler. Tam bu sırada miıddet zarfında düşman Boğazı don- bildirdiğim Üniversite'ler olımJJiyadı 400 metre: lı) acağmı bıldirdiğim lık maçlan bu- Charleville: 1 - Mulhou : 1. 
Bozcaadndan dönen düşman muh • cliı. Muhripler gerçi üç düşman zıı h- hüyuk bir merasımle açıldı. Daha l _ Bekhcr (Amerıka) 47

1
4 ıo. 2 _ giin başladı. Alınnn dereceler şun- Mctz: ı - Olimpık: O. 

riplerintn Bo .. aza doğru gelm kle ol- lısı görmüşlerdı, lakin mesafenin u- stad sabahtan itibaren dolmıya baş- Barlolino (Fransa) 49,5 10. 3 - Witt- lardır: RotK'n: 3 _ Roubaix: o. 
dukları görüldü. Bu dort muhribin zaklığından bunlann hangi gemiler lamı tı. m<'r (Fransa) 49,B,10. Strazburg: 1 - Cannes: O. Red·Star: 2 _ Exelsiyor: 2. 
harek<ltını, İmrozun cenubunda bu - olduğunu tayın c>demcmişleıdı . MusJbakaların başlama zamanı Mt' .hur Amerikalı atlet Bclcher de Sete: 1 - R. C. Pari : O. U S. Volencienn s· O - Şo o. O. 
Junan bizim muhripler mesafenin u- Bu vukuallan bır gün evvel .Dok- gddı i vakit seyirci adedı elli bini p~rda fena bir çıkışla biraz geride Fmes: 3 - Antıbes: l. F. C. Nancy: 4 - A. S Troycs· 3. 
~ klıgınd n dolayı evvelce göreme- saı muhribi Boğaz ağzındakı Tovş n bulmu~tu. kaldı, faknt son Virajda bütün ra - 111ııınıııntmıuııı.11n1111ut111uıu111111n11ntmtm ımmıı1111mıınınınm1K1mmur ıRlnnr"'"""'"'"""""" ııımmnm-11111111 

m· lcrdi \e binaenaleyh bunların adalarının garp tarafındaki k naldı Ünı\ rsıteler alfabe sırasile> stad- kıpl<'rıni gcçeıek birinci geldi. Eğer 
Bo ca. d va gittıklcrini bilmiyo lar- mayın aramıya m mur cdılmı tı. d ... n iç rıyc girdıler. Olimpiyat ye- ckparda fona hır çıkış yapmamı§ ol
dı. Çunkü düşmanın o guı terde bu ka- mını ) apıldıktan sonra sıra müs:ı- s ) dı her halde yeni bir dünya re-

. L<-on sınıfı dört büyük muhrip ni,llo mayin dokmi.ış oldukları haber bakalara geldiği zaman heyecan son koru yapardı. 
a rhal bunlara doğru seyrt'derck Bo- verılmiştı. Fılhakıka buıadan tüccar haddini bulmuştu. 
i ?.a girmelerin<' mani olmak istedi. (Devamı var) B 1· Ol er m ımpi •atlarında bir çok 
F 'kat ancak Tavşan ndalnrı hiza - _,..,., ................... , ... ,"'"'"'"""''""'"'" ............... ""'• 

--------------. dünya rekorları kıran, dünyanın en 
~ı:~:d~:~ıla tılnr ve at<'ş teatisine 1 R A D Y Ü 1 mc hur şampiyonlan bir araya top· 

1 
' 

lanmıştı. Acaba bugün dünyanın en 
Yunan muhripleri, Boğazın ağzın- m hur atletJeri y€ni rekorlar ya _ o (Mecidiye) kruvazoıü bulunm 1: ._ _____________ p bıl ceklc.r miydi? .. 

d 1 ·ı d h BUGÜNKÜ PROGRA. i o ayısı e a a imale çıkmnıyorlar- Son zamanlarda Fransada gerili· 
dı H..ıtt:ı bu vaziyette b le biraz son- A1 am ıeşriyatı: yen Fransız atletizmi bugün ne va • 

(o h"n) · t''-1-·mıar le · S t 18,30 pi· kla dans mu.:.ıki i • ra r .... utAa ının a ~ıne Zi)C'tc gırecekti? 
k 1 lardı Hatt~ e ·1 r 19,30 spor mu :ıhabeleri: Eşref Şc-

nıaruz ·n mış · a m rmı " • 1 te herkes bunu merak ediyordu. 
den biri i (Pant r) muhribinin baş ! k tarafından - 20,00 Sadi ve arka- Musab kalarda alman derecnleri 
t:mıfmd n bır knc metr<? uzaga dil~- da lnı t tnnıCından Turk musıkisi ve .._ 

halk şarkıları - 20,30 Ömeı Rıza ta- ynzıyoruın: mu tu. 
rafıı dan AraıJça sö'"·lcv - 20,45 Safi- 100 metre: Bunun i.ızerinc du man muh riplcri ~ 

Johnson deparda 
"100 metre rekortmeni,, 

l ırakıp donmiye mecbur oldular. ye. ve arkada ları tarafından Türk Üç ser ve bir final üzerine yapılan 
M am fıh top ntc ile b:ı:ı:ı i betler musikısi ve halk şarkıları, (Saat n- ve muhtclıf katagorideki dereceler 800 metre: 
t mın etmi~ olmaları muht<'mC'ldi. yaıı) - 21,15 ORKESTRA - 22,15 A- şunlardır: 1 - Robinson (Amerika) l,51,4,10. 

(Dclf n) denizaltı gemi i (Aspi ) jans ve Borsa haberleri "liC er esi gu- lJırinci seri: 2 - Goırc (Frnn n) l,52,7,10. 3 -
muhrıbının müfarakatınd n sonra nün progr mı - 22,30 plakla sololar, 1 _Ben Johnson (Amcrıka) 10 4 10 Morinc (Fransa) 1,56,4,10. 
u rh 1 d lmı ve mezkur muhrıbi opera ve operet parç.ılorı. 23 00 SON. 9 p . t (İ 1' ) 3 B' ' Amcrıkalı Robınson son tura kndar 

YARINKİ PROCRA!\f -so-n cndnı(nFg on ) ngı ız • - e:s- ıl inci vaııyctte idi. Önunde ıkinci l oval n du man muhripl rlnin ncou rnnsa . . . . 
nıtından geçmi ti. Ôq1e neşriyatı: ikin f •• ge:lcn Fransız atletı (Goıre) gtdıyor-
Bır muddct onra (Mcc diye) ye Saat 12.30 plakla Turk musikisi, 1 _cp scrı.(İ gilt ) 10 710. 2 _ ciu. Fakat her iki atlet arasınd ari-

12 50 h:ıvadıs 13 5 h ı r r..k age n ere ' ' · vcv kl t kl h ı tcrpıl atmış ve bu d la tekrar dal • ' . ınu te ı plc.ı Mariani (İtalya), 3 - Courtin <Frnn- J e ya as ı. arı zaman c ·ecan ı 
mıştı kı ıkincl defa olarak u tünde Qne riyatı. 14 .. on. s ). bb~r çekişme başlrıdı ve neticede Ro -
duşman gcmilcrınin pervane sesle- 6 H" r 1 Üçuncıl seri: ınson kazandı. 

ıcr Cirit atma: 
rıni ışıtti. Cemnziyelahır ı - Duncan (İngıltere) ıı saniye. 

Bu vazı ette prıskop tchlıkeü ol- 19 2 - Stolz (Fransa). 1 - Nıkknnen (Finlandiyn) 71.2~. 
dt: undan dalmıs bir halde garlıe -----------_ F!NAL: 2 - Issak (Estonya) 65,75. 3 - Bal"· 
d gru seyre b !adı. Yıl 1937, AJ 8, GQn :.>.38, Hııır 113 ı - Johnson (Amerika) 10 2 10 

rachcdı (Macar) 46,10. 4 - Tiestn 

~DELFİN SAKATLANIYOR 26 Ağustos: Perşem~ (Yeni dunya rekoru). 2 - Penn'i~g- (italya) 62, 66. 5 - Paplcs (Ameri -
ton (İngıltere) 10,4,10. 3 _ Mnrıani Jrn) 58,90. 6 - Frinot (Fransa) 55,38. 

. 

İstanbul . Belediyesi" İlanları 
Senelik muham. ilk 

men kirası teminatı 

Arnavutkdyünde Lütfiye mahallesinde ön 
sokakla 4/ 3! N. lı EY. 48. 3,60 
Beyoğlunda Tarlabaşı mahallesinde 49 N. h ev 240 18 

Yukarda semti. senelik muhammen kirasile ilk teminatları yazıla 
olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri Mayısı 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul• 
muşlardır. Şartnameleri levazım Müdürlü~ünde görülebilir. istekliler 
hizalarında göslerilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
10-9-937 Cuma günü saat 14 de Daimf Encümende bulunmalıdırlar 

• • • 
(1) (5606) 

Beykoz Umur yerinde neft sanayi şirkttinin vergi ve resimler 
borcundan dolayı gerek kayıllanna nazaran tahtı hacze alınan 2432:? 
kilo motörün 27-Ağuı1tos.1937 Cuma günü saat 15 de mahallinde açık 
arttırma ile saltlacatı ilan olunur. (B.) (5601) 

• $ • 

Senelik muhammen kiraı" 150 lira olan Hasekide Haseki caddesinde 
Bayram paşa mektebi 938-939·940 seneleri Mayıs sonuna kadar kira
)'& verilmek üzere açık artırmaya konulmuşıur. Şartnamesi levaıım 
Müdürlüğünde görülebilir. 1stekli olanlar 1: lira 25 kuruşluk ilk te
minat mektup veya makbuzu ile 27-8-937 Cuma a-ünü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmaltdırlar. (1.) (5204) 

1) 

* • 
Cerrabpaşa Haslan~ne )üz.umu olan tıbbi malzemeaçak ekıdltmeye 

konulmuştur. Buna 76.; lira 50 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Ustesile 
şartnamesi levuım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda 

yazılı vesike ve 57 lira 34 kuruşluk ilk taminat makbuı veya mek• 
tubile beraber 27.9.937 cuma günü saal 14 de Daimi Encümende 
bufunmahdırlar. (8.) (S 199) 

.Ddfın boyle dalmıs bir h ldc (ltrılvan'. 3 _ Page (İngıltere). 4 _ Dutun bu mı.isabakalarda Fıransız-
b d d k Dumlupınar :ıaf erinin başlangıcı J 1 iaı ya k k 1 

gar ogru seyre er ·en oturdu. Stolz (Fransa). 5 - Duncan (İngll- nı:ı: ı ı ı mcıık narak sonuncu stanbul 3 üncü İcrn MC'murlu - ı HALK OPERETi 
Dcnızaltı gcmı ınin knptanı, gemiyi -----~--~---~• tue). 0~,u rclır. gundan 
:kurtarmak için kurşundan mnmul Eıani ı·rın b kC'lbo, ) uzme, tenis, futbt'l, Birb ~rçtan do1ııy1 pnrnya ÇC\ nl • 

155 metrenin son final müsabakası h k csk · 1 ı k k ı emniyet safra ını atmıya mecbur ol- 0 ey, rım maç arı yapı aca tır. mc ınc ar'lr veı-ı n vıtrın camek!ı-
du ve bu manC\Ta üzerine denizaltı sa. d. çok he •ecanlı olmuş ve geçen sene Yüz metrenin eski S<ıhıbi itaJy&ll nı 'c saot \'e sair <'şya 27 /8/937 ta-

10 ?.8 
Re lin olımpiyadındn dunya rekor • Mctcalfc 1°di 10 •ı 10 rihine masadıf cuma niınu sa"t 17 dnn 

g mısi denizin yüzune çıktı. Bu sı • · "'' · ı.. u " 
ı. rını kızan Amerikalı zenci atlen AFİF SONDER t b B 1 d T k · d K. rada Averof • ta deniz ltı gemi inin 5 28 ı ı aren eyog un a a sım e a-
J hnson yeni bır diınya rekoru kır- =============== t• M st f" Çel bı "h 11 · M bulundugu yere yakm gelmiş bulu- 9 08 ıp u n u e m.. es:ının e-

nuyordu. Deni· ıtı gemısının back., mıştır. Ertug" rul Sadı· Tek şeıık sokağında ı numaralı dukkaır 
.. " ... 12 O:> 110 metre manialı: d k t 1 1 

emniyet omurg ı olmadı ından bir Bu gece (Yeşilköy), yann gece a n~ı ar tırma suretı c satı acağm-
1 38 · 1 - Finlay (İngılterc) 14,2,10 (Ye- (Bh · k d C d tal' ı 1 k. · a ... ha dal madı ve binaenaleyh birkaç ~ uyu a o). umarlesi (Beylerbeyi) an 1P 0 un arın mcz ur gun ve 

gun onra kr neye gonderildi ve 8 39 il !ıl Avrupa rekoru). 2 - Kırpatrıck Pazartesi (Bebek) saatte m hallinde hazır bulunacak 

No: 1 

DUnya artlk bizim 
Scnter, Perlonu'nun omuzuna eli

ni koydu, içeri aldı. Odadaki en ra
Jıat koltuga gôturerek: 

- Otur bnkalım ... 
Dcdı. Perlon şapkasını, bastonu -

ru m aya koydu, oturdu. Senter o-
na doyn do) a bakıyordu. Bir müd -
d t oylcce k ldı. Sonra, sordu: 

- Ey?ı .. 
P rlon cevnp \ermedi. 

Beş senelik macera hayatı onu de
ği tirmem 1· 1 ~ ış ı. iep o kıvırcık sarı 

saçlar, basık alın, mnvi gözler, kn· 

J>alı, dargınmıı gıbi duran hal. .• 

... --.=......;-....;;......;;;..;;;.._..-_ (Amerıka) 14,3,10. 3 - Patterson Tiyatrolarında temsil verilir. memuruna nıüracaı:ıtları ilan olunur. 

- Hiç degişmemişsın, bılıyoı mu
sun? Yalnız ynnnklnrın biraz dol • 
mus, rengin hafıf kararmış .. Biraz 
d:ı omuzların gcnişlemiş ... O kııdar. 

- E,·et, o kadar. 
Kalktı. Ellerini ceplerine soktu, 

odayı bir dola~tı, sordu: 
- Sen, sen ne zaman döndün.? 
- Bir haf ta kadar var. 
Perlon, pencerenin önüne g lince 

<1urdu, pııımaklarıle camın üzerinde 

Nakleden : f ı ir marş çalrnıya başladı. Basını çe-
8• virmeden sordu: 

&!ntcr bu beş sene sonra bulunan - Muvaffak oldun mu? 
a knda.ı kucaklamak ıstiyordu. Fa- &!si titriyor, gibi) di. Senter far • 
kat yapamıyor, bir şey onu, kalkıp kınn vardı. Fakat aldırmadan cevap 
kar~ısındakinin yanına gıtmekten, erdi: 
oııu koli rı ara ında sıkmaktan me- - Evet. Hem de tamamile. Şimdi 
j n di) ordu. Daha dob• usu, cesaret e- zenginim ... 
demiyordu. Perlon'un daima bir şey - Çok mu, az mı? 
sorar gibı bakışları altında sıkılıyor, - Çok .•. çok zengin. 
ne diyece ini aşırıyordu. Halbuki, - Tebrık ederim. 
arrıdan beş sene geçmişti. İlk defa, Sustular. Perlon bir müddet son-
beş seneden beri ilk defa buluBuyor· rn iliı\'e etti: 
•ardı. S nter nihayet: - Zaten senin daima taliin var -

- Bilsen, dedi, seni gördüğüme dır .. 
ne memnun oldum. Senter, arkadaşına mahzun mah -

Perlon cevap verdi· zun baktı. Buluşacakları günu böy-
- Ben de... le tasavvur etmiyordu.O, muvaffa -

&ECE 

lı:iyetini tes'it için, nrkada§mın ken
disile beraber, heyecanını izhar et -
mcsini bekliyordu. Fak:ıt, kendini 
toparladı, sordu: 

- Ya, sen? 
Peı lon garip bir bakı la yuzune 

Laktı. Cebinden bir tabaka çıkardı. 
Bır sigara yaktı. 

- Ben mı? dedi, ben temizlendim! 
Scnter ayağa kalktı: 
- Yok canım! .. 
- Hayret mi ediyorsun! Zaten bel-

li idi. Ne yapayım! Btt çok kaz:ındı
ğım zamanlar da oldu. Bugün ... 

Sesinde, hafii bir acılık, bir kin, 
hir nedamet var gibi idi. Cümlesini 
l:itirmedi, kolları vanına sarktı. 

Sen ter: 
- Ne çıkar, dedi, benim kazancım 

ıkımizc de yeter. 
Perlon başını salladı: 

- Hayır, dedi, görüyorum ki, de
ğ;şmcmiş in. Fakat kabul edemem. 
Bir hafta sonra, gideceğim. Buraya 
gelişimin sebebi, sadece evvelce \'er· 
miş olduğumuz randevuda bulun .. 
ı.nak içindi. 

Senter masaya bir yumruk vurdu. 
Haykırdı: 

- Sus! Karnrlarımızı unuttun mu? 
Gayet tabıi, hepimiz muvaffak ola
mazdık. Şimdıkı holde sen 'c ben 
varız. Bu imiz muvaffak oldu. bu i
miz olamadı. Vasati) i bulduk d mek
tir. Hem de tam bir vasatı ... 
Arkadasının clıni tuttu, sıktı: 
- Hatırlıyor musun? cSaadct tc 

ve felakette bir. olacagımıza ycrnın 
ctmi tık! Haydi, anlat bakayım, na
sıl oldu da ... 

- Hiç .. hiç .. anlatacak bir Şf'Y ok. 
Muvaffak olamadım. İsle o kadar . . 

Ve acı acı ilave etti: 
- Muvaffak olamadım, mcs'uliyc

tini de yalnız ben çekeceğim. Bas -
ko.laı ını buna ortak etmek istemem. 
Eğer arkadaşlardan muvaffak olamı
yanlar da varsa, benim gıbi hareket 
edeceklerini ümit etmek isterim. Mu
vaffak olanlann, btekılerını yük -
lcnmeleri haksızlık olur. Kabul, iyi 
hir arkada sın. Lakin ı ica derim 
rnrar etme! 

- Aptal! .. 

Senter, yumruklarını sıkıyordu. 
F< na halde hıddetlenmişti. Zaten ko
la) hiddetlenirdı. Arkadaşının söz. 
kri, onu zıvanadan çıkarmıştı. bn -

Bu aktam 
Beşikta~ Aile 
bahçesinde 

Zozo Dalma•ın 
iştirak ile 

HALiME 
KURULUŞU IQ30 

ISTANOUI. 

27 A~ustos Cuma akşamı 
Bebek aile bahçesinde 

Zozo Dalmasın iştirakıle ÇARDAŞ 

guk bir sesle: 

- Vcrdıgımiz kararı tatbık etrruvc 
yemin etmemiş mi ·dık? 
Dı) c bnşlndı. F kat Perlon . ozunu 

kesti, yorgun ve bıkkın bir halle: 
- Bırak, dedi, daha hır hafta bu

rud.ıyım, bol bol kavga ederız. Şim
dı bnşka scylerden konuşalım . öte
kılerden gelen var mı? Bilmiyor mu-

&un .. Her hnlde bugün, seni buldu
t;uma memnunum. 

Perlon bu sözleri her zamanki, 
<lnrgınmı~ gıbi Uıvrile söylcmışti. 
Senler derhal hiddetinin scbebını u
nuttu. Vnkıa, öteki be§ arkada ından 
<'n az sevdigi Perlon ıdi ammn, bu· 

gün, onu bir karde rnuhabbetıle s~ 

'iyor, kollarına alıp gö unc basmak 
istı~ ordu. Fakat ... yapamıyordu. Ar
Jr .. dnı;ının meyus hnlı... Saat kızi 

çaldı ve Scnter bir vesılc vcıdı: 
- Hakkın var. Bugün münakaşayı 

bırakalım. Sadece sevinelim. Saat 
d sekiz oldu. Haydi, kalk seninle 
Boreal'e gidelim. 

- Bu da nesi? 

Yeni, şık bir lokanta ve bar. 

(Devamı var-
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Yağlı kar ve acıbadem ve yarım yağlı gündüz ve gece ve deniz kremleri 

ACIBADEM YA 1 KREMi 
• • Çilleri,. si-vilceleri, ergenlikleri izale eder. Dünyanın en son 

gençleri güzelleştirir. 
icadı . 

kremdir, ihtiyarları gençleştirir, 

HASAN ismine ve markasına dikkat 
-~~~~~·~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~--~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~---

pADEMi iKTiDAR 
l v . 1 
'' , 

ve BEl.i GEVŞEKLiGiNE ; KARŞI , 

IH o R M o·e·i' 
L Tabletleri. Her 'czanede arayınız. ( Posta 

kutusu 1255 Hormobin ) Galata. l•tanbuL 

Üniversite RektörlüğündE:n : 
l•tanlıul Ünivcr..tesi Tıb, Hukuk, Edebiyat,Fen ve ikt,.at Fakültele

r n" vt: Üniversiteye bağlı Diştababeti ve Eczacı mektebine 1 Eylül· 
dan tibaren talebe kabulüne başlanacaktır. Yaıılmak isleyenlerin 
Fakülte rı, ı a 'ıklarına ve•ikalariyle teraber müraca"t etmeleri. (5545) 

f inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I - Şartna-si n.ucibince bir adet buhar kazanı kapalı zari usu· 

liylr eksiltmeye konulmuştur. 

il - Muharrmen bedeli 19501) lira ve muv•kkat teminat 1462,5 
lirad•r. 

III - Eksiltme 11·10-937 tarihine rastlayan P•zar\csi qünü saat 15 de 
Kahataşda inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komis· 
yonunda yapılac•ktır. 

iV - Şartnameler para51z olarak hergün yukarıda adı geçen Ş"· 
beden alınabilir. 

V - Mln<ka,.}a •Sulzer, Skcda, Grimma, V.ercınıgte Kesselvver· 
kr, Kı uppe Kdensclıel, Steımmüller, Ercste Brünner, M. A. N. Wo:ır, 
Stranch Und Schmidt ve Stork. gibi yalnız biı inci sınır Fabrikalar 
i~tira< edebilirler. Bu fabrikalardan maada Firmalar münaka. 
saya işlirak eln:ek istedikleri takdirde bulunduklart Şehir Sanayi ve 
Tic ret Odalarından birinci sınıf Fabrika olduklrrına dair Türk Ko~
so'o~iul!'unca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasile miıkellef

tirif r. Bu yolda tasdikname ilıraz edemiyen "ismi yukarıda yazılı ol· 
mayan. Fırmalar münakasaya iştirak ettirilmez. 

VI - Teklif veren Firmalar, Münakasa tarıhinden bir hafta evvel 
Fialsız lckLfleriyle planlarını vesair bilümum lüzumlu evrakın Gala. 
ıad.ı lıhisarlar Umum Müdürlü~ü Müskirat Fabrikalar Şubesine \evdi 
edecek ·erdir. Şui:ıe teklifleri tetkik edecek ve bunları şartnameye 

ve matlüba uygun bulduğu takdirde münakasadan bir g!in evvel "Mü
nakasaya iştirak vesika<ı. verecektir. Bu vesikayı haiz olmayanlar 
münnkasaya iştirak edemezler. 

VII - Mühürlü teklit mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye işl.rfık 
ve<ikasi yle % 7,5 leminat akçesini ihlıva edecek olan kapalı zarflar 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar }Ukarda adı geçen Komisyon 
Başk ınlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "5533,. 

• 
** Şartnameleri mueibi~ce salın alınacak 3 adet sigara makınesi 

ıapali zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
II - Mulıam~en bedeli 30000 lira, Muvakkat teminat 22SO liradır. 
lII - Eksiltme 12-10.937 tarihine raıtl~yan Salı günü saat ıs efe 

Kabataşda inhisarlar Levazım ve mübayaat şubesindeki alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname 150 kuruş mukabilinde hergün yukarda adı geçen 
Komisyondan alınabilir. 

V - Münakasaya girebilecek makineler "Molens., "Standardµ, 
~Müller. Fabrikaları makineleridir. 
vı - lıfühürlü teklif mektubu, kanuni v~saik ve % 7,5 teminat 

akçesini ihtiva edecek olan kopalı zar!lar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına makbul mukabilinde 
verilmiş olmalıdır "5534. 

pmı-·----·--------..------------ ı 
IPROFiLAKSiN. 
!Belsoğukluğu ve Frengiden korur. - ' 

RADYO L l N i L~(i!l 
Sabah ve akşam her yemekten 

sonra mutlaka dişlerinizi iSTiKLAL LiSESi DirektörlüQünden: 
fı rçalayınız 

1 , 1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına gündüı ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir, 
3 - Bu yıl yeniden aı ·talebe alınacağından mektebe girmek ist~yenler bir ıın evvel müracaat 

t'lmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylülün ORuncu gününe kadnr gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kay• 

dını yeniletmelidir. Eski talebenin Eylülün onundan sonra müracaatları k•bul cdilmiyecektir, 
5 - Sekfainci ve on birinci sınıfların bütünl~me \"e engel sınavları Eylülün birinde, diğer sınıfla. 

rın Eylülün yedisinde başlıyacaktır. 
6 - isteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adre• : Şehzadebaşı Poli• kar>ko1u Mbsı. Trlefen 22534 

• 3 Ey?QI Cuma günü• 

PANORAMA 
Bahçesinde 

-Gürnrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma 
Eşyanın cinsi Miktarı Tasın lan an 

Tutarı 

L. K. -Kaptanldr için yazık elbise 
"Takım. 92 
Mürettebat ve sandalcılar 
için lacivert elbise· 

Komisyonundan : 
ilk Te· Eksillmeııin 
minatı Nev'i Tarihi Günü 51ali 

L. K. -
YC>mcK..t~rin ku·ıntıları, salyanın 

ıfraz ettiği mikroplar, dışarıdan 
1lınan muzır mevad karşısında 

dı:;ter V<! dış etlerı eğer mütemadi
yen trmizl<'nmezsc bozulınağ3 

ve çiırümege malıkümdur. Çü
ruk dişler, mıdc \"C barsak ihtiliıt
larından zatürree.ye kadar her nc
vı hast~ııça yol açabilir 

Düğünü 41065 "Takım., 
J\lürellebat için iş elbisesi 

2672 90 201 00 pazarlık 7.9.937 Salı 11 
192 

- 1 ''Takımn 
•

......................... ....,,.,_,....._,..,.....,....._,.,.....,..... ...... ,.....,........ı.,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....~ 
65 

R AD Y o·t 1 N 
Kaptanlar ıçın Vidala 1 

ı Zührevi \e cild hastalıkları ı 1 Fotin "Çift. 92 386 40 1 30 .00 ., 
ı .. :~~........:..._:__~--........:...----~----~ 

ı Dr Hayrı" Omer • ~.üretı~Lat ve sandalcılar 1 
.. ., 15de 

1 ' · • ıçın fotın •çırt. 192 1666 27,5 126 00 " 
ılc muhakkak s•bah, akşam ve ,ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacarni ı Deniz Eratı için Fotin., çift. 198 " .. 15,30 

hPr y·~mcktcn onra, yahut hiç ı karşısında No. 313 Telefon: ı ~..;.:...;;.;.;;...,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,....._ 
d<'ğilse günde 3 defa fırçalamak ı 43585 ı 1 -Yukarıda yazılı eşyanın hizalarında gösterilen iünlerde pazar• 

Şl.rtı'le •••••il. 8 lıkları yapılacaktır . ........................ 
2 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. 
3 - isteklilerin ilk teminat olarak vezne makbuzlariyle 9eya banka· 

mekluplariyle birlikte o gün Galatada e~ki ithalat gümrüğü binasın
daki Komutanlık Salınalma Komisyonuna gelmeleri. "5408., 

PATI Boğaziçi Lisesi Direktörlüğünden: 
Orta Okul ve Lise son sınıf bitirme engel ve bütünleme sınavlarına 

1 Eylülde ve diğer sınıfların bütünleme ve engel ıunavlarına 7 Eylülde 
1 ve olgunluk imtihanlarına .9 Eylülde başlanacaktır. Programları öğ• 

Basur memelerinin 4NTiVIROS ile tedavisi 1 _r_e"-~-:-~-·-~~-:-•ar_ka~-a:-':-·:-;-,ek-~be-ü-;-:-:c.-•:-;-~-n-d-en_: __ 

1 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihap- 1 Üsk~dar Şube~ine 931 senesi veraset vergisinden borçlu Andon ve· 

farında, cerahatlenmış lıstü!lerde, kanayan basur memelerinin 

tedavisinde daima muvaHakiyetle şifayı lemi<> eder. 

Şark İspençiyari Laboratuvarı, lstanbul 

resesinin şayian mutasarrıf oldukları Üsküdar Hayrettin çavuş mahal
lesinin Çavuşdere sokağında ka'n 40 sayılı bostanın 120-30 his.esi 
verl(i borcundan dolayı satılığa çıkarı'mışlır. lba!ei kat'iyesi 

27-S.937 Cuma günü saat 11 de Üsküdar kaıası idare Heyetinde icra 
kılınacağından talip olanların % 7.5 pey akçelerile birlikte mezkür 
kaza kı.ymakamlığına müraG6atları. "5562., 

------------------ .. --••• HER AKŞAM ------Yüksek Mühendis Mektebi 
Sa~ına~ma Komisyonundan : 

Mektebin 937 mal! sene•i sonuna kadar ihtiyacı olan (4 l 700) kilo 

ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. ilk teminatı (3H,05) lira ve mu· 

_ham men bedeli ( 11) kuruştur. Eksiltma•i 15-9-1937 Çarşamba günü 

saat (14) de yapılac . ktır. 

Şartnam~sini p,ö,mek isteyerolerin lıergün ve eksiltmeye gireceklerin 

belli gün ve saı.tte Gümüşsuyunda mektep binası dahilincleki komis. 

yona müracaatları ı!an olunur. (5581) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 - Eylül - 937 dedii. 

Büyük 50- 000 liradır. 
ikramiye: • 

Bundan başk'1: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık · ikra~iyelerl~ ;· ,, 
·(20.000, ve 10.000) liralık iki j 

adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 - Eylul - 937 
günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde
jlLki hakkı sskıt otur.- -' 

Memleicetln en yüksek sanatkArlarlle birlikte 

SAFiYE 
TA.KSİM Belediye 

bahçesinde - Tel: 43,03 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttlrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye ko- Miktarı Tahmııı pey Eksiltme gün ve saati Eksiltme· 
nan ıııevaddın cinsi Fialı Akçesi Tarihi nin şekli 

Karpuz 
Karnn Kırka!(aç 
Kavun Hasrnbey 
Oz.ıın Y .ıpıncak 
Üzüm Çavuş 

4000 A. 
1000 A. 

500 A. 
500 K. 
500 K. 

1u 
13 
13 
13 
30 

-- -Ku. 
.. 
• 61 L. 27-8.937 Cuma 14 Açık 

• 
" 

Mektebin 1937 mali senesi 2 inci Teşrinine kadar ihtiyacı olan yu· 
karıd~ chs, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı mevad açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksi tmesi hizasır.da gösterilen gün, tarih ve 
saa te rpıl•c •kLr. Şartnameyi görmek isteyenlerin hergün ve eksıl\m!• 
ye girmek isteyenlerin belli gün ,.e sa>tte Gümüşsuyundaki mekt•P 
binası dal ilinde ınlıteşekkil komisvona muracaatları ila 1 olunur. (35 }44) 

' p n_yadJı biri,-61.i,:i ~aj;anan 

~--:lt.: rı:..l ır . 

Her yerde arayınız 
155 birinci mükafat 

Zı\Yİ - Eleni motörü ile Yuna • 

1 

nistan~ ?.iind~rdiğim taze balıklar~ 

ait İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda • l sından aldığım 19342 sayılı ve 23/12/ 

1936 tarihli menşe şahadetnamesi ı•· 

!yi etmekle bir ikincisi alınacağınd311 
'eskisinin hıç bir hüküm ve kıyrneli 
!olmadığı iltn olunur. 

1 Nuri Ali Hamamcıoğlu 333 

1 Salıip ve Baş Muharriri. 

Etem İzzet BENİCE 

Neşriyat ve Yazı lşleri Müdürii: 

1. S. ADAM 

Basıldığı yer; Ebüzziya Matbaııs~ 


