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sıkı tırılmak ıstenıyor. , 1 .1. k -1 .. ı·v· 
ngı ız ra ının reıs ıgı 

Musolini- Franko Telgrafları, altmdabirmeclisfoplandı 
. lı l ~ ., . . r k iki lngiliz gemisinin daha bomba-

aşıst ta rva e ıspanva ıttı,-a ını lanması, sefirin raralanma.•• ve_k•· 
'J · eT rıtık hldiseler lnglltereyı yenı ve 

Resmen OrtarvaA Ko~vdu icil tedbirle~~~ sevkedlyor 

'J J iki lngiliz gemisi daha meçhul 

"Cehennem tuzağı Almanya. ltalya, ispanya ve zi~~~~~~;f;~~~~:;/;,~~~;~~~~~;~~~~ 
Portekiz kordonuyla çevriliyor .. ,, ~~~~n· maruz ald•ğ• kanaati d.11.,i bi, •ddl• lıükmiinii .ı .. ,y.,,.,. 

Kral, lngiliz B<ı§vekilinin, Nazırlannın, fırka liderlerinin ve mühim 
bazı diplomatlann i§tirak ettikleri 1ıususi ve f ev kala de bir içtimaa riya-

l ık hedef Garp Akdenl•z Fas set etmi§tir. Uzak Şark, Akdeniz, ispanya vaziyetleri lngiltereyi acil 
: ' 9 tedbirler atmıya s~etmektediT. ispanya sa1ıillerinde iki lngiliz gemisı 

_ daha meçhul tayyareler tarafmdan bombalanmış, gemilerden biri agır Cebelüttank, ana Fransadır _ ~:ı:ı:.~lmqtır. lngiüz torpido ... hrlvleri gem· ın imd•d··· gitmekte_ 

Londra, 28 (A.A.) - Kıoa1. Cha mberlain, Lord Perth, Alexandr, 
Hardinge ve Lascelles'in iştiraklerile Balmoral'da toplanan hususi bir 
meclise riyaset etmiştir. 

Paris, 28 (Hususi Muhabirimiz bil· 
diriyor) - Santander şehrinin ihti· 
Jalci faşist kuvvetlerı tarafından iş· j 
gali üzerine General Franko ile Mu· 
solıni arasında çekilen telgraflar ve 
Romada yapılan zafer şenlikleri her ssıs- •• _ n 

,. ispanya içinden vuruluyor ve 
Faşizm hesabına paglaşılıgorl ,, 

tarafta h~yccan ~~ ~ayre~ ;;.::rı~~ General Franko ııerı natıarda bir ten:ış yapıyor 
mıştır. Bılhassa ıp oması . . ,,,,, .. ,,,,,,,,""'""'""''""''""'''"'·'··'"'' ""'""""""'"'"''"'"'''''"'''"'"''''"'"" 

~a~~;ı~~~~ı:~_x:i~~~!e~~;~~~:.~~~ı J ~ebeke haıı· nde çalışan 
ı ar k cndı r.lı mulahazalar yurut • 'l 
mektc ve bunu İspanya - İtalya mü- · 

na cbntının başlangıç ve safahatı üze- M •• th • b • f • 
rındc ilk resmi i!şa soı maktadırlar. u 1 ş 1 r mor 1 n 

fiti/aklarını telgraf la teyit eden Gazeteler bilhassa hararetli yazı· 
Mu.olıni.,. p,0 nlto (Devamı-ikinci .ay/ada) ka,.. atandı 
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Bulgar ordusu da 
manevra yapıyor 

Komşu ordunun manevraları 
Egliıl sonunda yapılacak 

-·---
Rumen - Yugoslav - Yunan ma-
nevraları da haftaya başlıyacak 

Son dakika: 
Şanghaydaki Sovyet kon

40 kilo morfin, 20 kilo afyon 1 

ve bir çok bıçak bulundu 
soloshanesi de 

bombardıman edildi 1 
Evvelki gün Beşıktaşta bır kaçak· 

çılık vak'ası olmuş,mo ı:f ın satan bir 
tebeke, Emniyet Kaçakçılık subesi 
ve Gümrük İstihbarat Bürosu me· 
murları tarafından yakalanmıştır. 
Eşref, Abdurrahman, Rahmi ve Ko • 

, 'zak ~ark hadiseleri çok nazik misyoncu Hüseyin ı.:mtndekl kaçak· v; V 4 çılar tutularak Adlıyeye verJlmiı, 

b • h 1 l kt d • yapılan araştırmada 40 kilo morfin, 
ır aıe ge me e ır 20 kilo afyon bir afyon kesmiye mah-

... 
\, .... ~. - :ncı 6U!J/OllH7.4GJ 

Çin aleyhinde kinleri 
beslenen .Japon erra· 
dına sinema sey ir et· 
tirlliyor. Şanghey so· 
kaklarında zlrhlı oto· 
mobllıer ve Çine çıka· 
r~ıanbrl .Japon alayı 

sus bıçak, bir de kurşun damga pen· 
si bulunarak müsadere edilmistlr~ 

NASIL TUTULDULAR? 
Bundan bir kaç gün evvel, Gala· 

tada gezen Emniyet memurları, Ga· 
(Devamı 2 •nci sa.hıfede) 

Balkan deniz harbini nasll 
ve niçin kaybettik ? 

•••Mil• Et-tr•n..._ ... .,. ...... ..,. A ile . h 
beros, MesudlJ•ı MeclcllJ•, D•neaU· mira rın afıra• 
varllerj, f ilotll• ErkAntharltlı• R•1•1. 
heyeti aıhhlye reisi, Rauf kaptana ı d 
hUcum emrini bildiren lta re t yUzba· arın an sonra .. 
••• •·Barbaros ikincisi harp i çindek i 
hataralar1nı, mUtahedelerlnl •Brıu. PERŞEMBE GÜNÜ 
wor ve t arihe karanhk kalmıt hldl· 
••l•r•n. ıç yUzUlerlni anlatıyorlar.. başlıyor 

Amiral Ranı,i~-mi, Rauf kaptan mı?. 
,,., . ( Şohin 

Elazız,. 28 (Hu. 
ausiL- Seyit Rı· 

Aldıgımız hususi mah'.imata göre 
komşu Bulgar ordusu da bir manev
ra yapmıya karar vermiştir. Ma • 
nevraya eylfılün sonunda başlana • 
caktır. Manevraya Almanya, İtalya 
ve Yugoslavyadan birer askeri he • 
yet davet edilmiştir. Balkan devlet· 
!erinin Sofyadaki ataşemiliter1eri de 
manevralarda hazır bulunacaklardır. 

Bulgar ordusunun yeni silahların 
da if*lnkile yapacağı bu manevra, 
Trakya ve Garbi Trakya hudutları 
yakm.mda yapılacaktır. 

Yugoslav ve Romanya orduları da 
sonbahar manevralarını eylUl ıçin· 

de yapacaklardır. Rumen ordusu • 
nun manevrası EylUlün 15 indı>, Yu-

B u lgar kralı Borls bir pıya 
de fırkasını teftiş ediyor 

goslav ordll$unun man«n-ra ı da e • 
lulün ılk haftasında '.\ apılacaktır 

Yun n ordusu da mane-vrn yap -
caktır. Yun n sularında &) ı ıcıı tn lıı 

fılo u da buyuk bir manevra 'ap -
caktır. S ındıd n ln ılız hm p m e
rındcn bazıln ı ınuhtelıf Yunan nd -
l:u ına g lmı) e b l mı lnrdu . 
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6 üniin aliılert Atatürk MOthiş . bir kaçakçı 
~~ş~e:.~u" şebekesi _ _yakalandı 

1ŞanghaydasovY 
sef aretide bonı 
dıman edildi 

Meslek namına çirkin 
bir hareket yapılmıştır 

T 
an refıkimizin sahiplerinden 1 Şemsiye unutanlar ekseriyettedir. Fa
Bay Ahmet Emm Yalman, sa- kat, diğer eşya unutanlar pek fazla 
yın ~aarif Vekili Bay Saffet değildir. Aklını unutanları, bu he-

'.Arıkanla bir muliıkat yapmıc:, gaze • saba dahil etmiyoruz. 
tesinde neşrediyor. Yazısının sonun- İstanbul Tramvay Şirketi, halkın, 
da, vekılın gazct<' muhbirlerınden şi- temmuz ayı içinde muhtelif tramvay 
kayet ettıklerini sbyliyerek diyor ki: arabalarında unuttukları eşyayı da-

~Nere.)e gitse arkasında bir muh- \ir bir liste hazırlamış, iliin ediyor. 
bir ... gazetesine hoş gorünmek veya Sahipleri kimse, gelsin, şirketten a.1-
diğcr gazct<'ciyı atlatmak içın ebe- , sın. diyor. Bu listeye şöy1e bir göz 
yanat. isti~ or. Vekil söylemese bir gezdirdim. Neler yok ki .. En fazla ka
türlü .. söylese sozlerı yan anlasıla. - barık yekun tutan ahırdavah mad
rak, yarı anlaşılmı ·arak yazılı •or., desi.. Bir ayda tamam 85 adet .hır-

İUıhi Bay Ahmet Emin Yalman... davab tramvaylarda unutulmuş .. Pe
Biz de bu muhterem ve asaletlu mes- ki amma, hırdavattan maksat nedir? 
lckdaşı zeka ile m hur farz ve kabul Şirkete müracaat eden adam ne di
ederdik. yecek?. Hırdavat acaba işe yaramı-

Biz z::ınnediyoruz ki. sayın \'Ckil yan şeyler midir?. Yoksa, şirket, bu
gazete muhbirlennd n değil, belki lunan esyayı sayıp tesbit ederken bir 
bizzat bazı gazete sahiplerındcn şı- yanlışlık vapmasm .. Olur a, ~ya sa
kayet etmi tir_ Yalnız, Kızım sana y1lırken kaumı, tramvay arabaları 
söylüyorum, gelinim sen nnla!' ka· sayılmıc:, 85 hırdavat diye, kayde -
bilinden bir ş kli ıfade seçmLc; • Çok dilmiş olabilir .. 
kibar ve nazik ayın bakandan. bun-
dan başka bır sureti ifade zaten bek
lenmezdi. Gazete muhbırlerini. Ve
k illerin arknsından koşturan bizzat 

Aarı au 
tealaatl 

zatı alileri ıniz, Bay Ahmet Emin Bir gazetede okuduk. Bundan yüz 
Yalman .. Yoksa, g zete muhbirleri- sene evvel İstanbulun su tesisatı ve 
nin gazetelerine y:mırunnları -.e sa- şebekesi, Nevyork şehrinin su tesi
irc me\Zubahs degildir. Anc k bir sat ve Ş"'bekesinden daha fenni ve 
yaranma hadise i varsa, o d . z tı asri bır ~ekilde imi~ .. Fnkat, o gün
alinizin, sayın vekile varanmak icin, den bugı.inc kadar Nevyorkt~ çalı -
bu hakıkatı bilm m zlikten gelerek, ş1lmış, modern tesisat vücude geti -
mesleki kötülevici b 'r tarzda, o sa- rilmiş, halbuki, İstanbulda hala bi· 
tırlaı ı g zctcni (' yazmanızdır. Böy- zans zamanında, Osmanlı İmpara -
le, fena bır tcc hiıfü arifane ye ne torluğu devrinde yapılan su yolla-
]uzum vardı?. 

* Alaturka musiki 
ve meyhaneler 

Son günl rde, muharrir ark1d" lar, 
boyuna alaturka musıkınin bahce -
lcre kadar dü ti.igünden bahsedıyor
Jnr ve en bü:, ilk musiki üst. dlarının 
çalgılı, bahÇEli meyhanelerde şarkı 

:.öylediklerind n acı cı fü:ıyet edi
yorlar. Hakikaten, demek ki, artık, 
güzel bir alatu ka arkı dinle.mek için 
mutlaka, b"r bahçeli meyhaneve mi 
gideceğiz.. Bir arkndaş bu şikayet 
karşısında söyle diyordu: 

- Yahu, asırlarca alaturka musiki 
kafes arkasında inledi, canı sıkıldı .. 
Hiç açık havaya çıkmadı.. eh .. ı:;imdi 
de yaz .. Bu sıcak havada kapah bir 
~erde biz oturabilir miyiz? .. Tabii, 
alaturka musiki de bahç<>ye gidecek? 
Ne telıiş ediyorsunuz? Kışın yine ka
Dalı~ bır yer bulur elbette .. 

rından istünde ediliyormuş .. Demek 
ki, İstanbulun su tesisatı asrilık sıfa
tını kaybetti. Peki amma, yü7. sene 
evvel nnsıl oluyor da, asl'i oluyordu, 
orasını anlıyamadık. Çünkü, madam· 
ki, şehrimizin su yolları Bizans za
manında yapılmıştır, o halde üze -
rinden bir asır değil, asırlar geç -

1 
mistir. Yüz sene evvel, asri tesisat 
nerede idi acaba?. 

* Pata t esi n yU· 
züncü yıldönUmU 

Patatesi hepiniz tanırsınız.. Çeşit 
çeşit yemeği olur ve lezzetlidir. İçi
nizde sevmiyen varsa, o başka .. 1şte 
bu güzel gıda maddesinin ke~Cedıli
şinin yüzüncü yıldönümü imiş .. Pata
tes bir nimettir. Yüz senedir, be§e -
riyctin karnını doyuruyor. Bizce. pa
tatesin yüzüncü yıldönümü, diğer il
mi ve fenni keşiflerin yıldönümlerin
den daha hararetli bir şekilde kutlu
lanmalıdır. Allah daha uzun seneler 

* ömür versin .. Eksik etmesin .. Yüzse
Unutulan •tr•lar ne evvelki insanlar, demek ne kadar 
arasında neler var.? talisizmiş .. pat.1tes pürt.?sini, patates 

Elıniz~bir esyayı vapurda, tram kızartmasını, patates salatasını yemi
vayda unutmak adetiniz v r mıdır?. yorlarmış .. 

Fransa üç ateş arasmda 
sıkışhnlmak isteniyor ! 

(Birinci sahifeden devam) vasıl olmadıgını resmen teyit edi -
lar yazmakta: yor. 

- Avrupa nereye gidiycr? Demokrat garp Avrupas1 ve sulh, 
Diye sJrmakta ve ila\·e etmekte - bu tezahür karşısında ürkmeli ve 

dirler: mütemadiyen yeni vak'alarla besle-
- Akdenizi ve garp Avrupasını nen hadiselerin doğurabileceği kor

saran bü) uk tehlike karşısında ne kunç akibetlcri gözönüne getirmeli-
? dir.> 

OrUŞ U .... (Birinci sayfadan devam) ra Hüseyin tekrar Eşrefe müracaat e-
Dahiliyc Vekili Şükrü Kaya, u'1!l iatada Kürt Alinin kahvesine gelen derek eksik beş torbayı istemiş, ınu

~eybeliadaya giderek BaŞ\:e~l bir adamın Aliye gizli bir şey göster- kabilinde de Eşrefle Rahmiye 300 
Ismet İnönünü ziy~et etmı~tı;:. diğini görmüşler ve tahkikat yapın- lira vadetmiştir. 
Müteakiben Başvekıl İsmet Ino- ca bunun zehirli kaçak maddeler - Fakat Hüseyin, zamanında bu pa
nü, beraberlerinde Dahiliye Ve - den morfin getirdiğini ve satmak ü- rayı getiremeyince iki arkadaş elle
kili Şükrü Kaya bulu~du~u hal- zere bu muhitte müşteri aradığını rindeki morfinlere m_~ı::t.er.i aramış
de, .vapurla lstan~.ula m~~_le~ ve tesbit etmişlerdir. Bundan sonra Kürt lar, ve alıcı sıfatile onlenne çık~n 
reisicumhur Ataturke mulakı ol- f 

1 
.. t d b' memura malı satacakları sırada cur-

Alive alıcı sı atı e muraca e en ır 
mışlardır. · Al . d 1 dan Kon mümeşhut halinde yakalanmışlardır. 

Marmaradaki 
Meçhul 
Tahtelbahir 
Marmarada görülen meçhul deni • 

zaltı gemisinin batırıldığı hakkın -
daki şayiayı dün kaydetmiş ve bu
nu kaydı ihtiyatla karşılamanın doğ
ru olduğunu ve resmi makamlar • 
dan teyit edilmediğini ayrıca ilave 
eylemiştik. Bu şayianın halk arası
na Marmarada ve Bandırma acıkla
rında donanma tarafından yapılmış 
olan endaht talimlerinden galat ola
rak intikal ettiği anlaşılmı~tır. Meç
hul denizaltı gemisinin batmldığı 
haberi Ankaraya da aksetmiş ve An
karada da teyit olunmamıştır. 

Üç fabrikanın 
inşaatı 
Tamaİnlandı 
yakında merasimle 

aç8'acaktır 
Beş yıllık endüstri programımızın 

tahakkuk eden yeni eserleri yakın
da açtlacaktır. Nazillı başına fabrika· 
sı, Bursa Merinos fabrikası, Gemlik 
sun'i ipek fabrikası Ba.bakat tara
fından merasimle küşat edilecektir. 
Bu üç iabrikanın üçünün de temelle
ri iki yıl evvel atılmıştı. Üçünün de 
inşaatı bitmiş, ılk imalat ba lamıştır. 

Elektrik 
Şirketi 
Davası 

1Jlrket mahkemeye 
cevap varmlyOr 

memur, ının a am arın . . h 
· h Mehmet isminde birisinin dela- Eşrefın ycgenı o~an Abd~a n:a -

)la nın Köyiçı"nde Kılıse sokagındakı e-
lctile kaçakçılarla tanışmış ve ya - d 

1 1 k r · k'losunu vinde yaplıan arama a tavan ara -
pı an pazar ı ta mı orkı~ın ı l sında 15 kilo baz morfin daha bulun-
200 liraya satın a ına · uzcre uyuşu - d .. d d.lmis 

muş, bunlar a musa ere e ı •• 
muştur. Abdurahman da yakalanmıştır. 

Morfinleri peşin para ile satmıya Tutulanların bu ifadeleri üzerine 
ı azi ol<ın kaçakçılardan Eşref, evvel· Çakmakçılarda Abutcfcndi hanında 
ki gün Beşik taşta malı teslim etmi- ı komisyonculuk yapan Hüseyin Ka
ye razi olmuş, kıyafetlerini tebdil l<>li de yakalanmış ve yazıhanesinde 
eden memurlar, o civarda tertibat a-

yapılan aramada morfinleri sarmıya 
)arak bcklemiye başlamışlardır. mahsus jeJatinli kagıtlarla bir ba-

Saat 3,5 te kahveci Eşref ismindeki vul içinde 20 kilo af) on. iki de af -
adam müşteri olan memuru tram - yon bıçağı bulunarak müsad~re e
vay caddesindeki kahvede bulmuş \'e 

dilmiştir. 
beraberce caddeyi takiben Ortaköy KOMİSYONCU HÜSEYİN NE 
kemerine doğru ~rürümiye baş·amış- SÖYLÜYOR? 
lardır. Tam kemerin yanına geldik
leri sırnda yanlarında peyda olan a
şureci Rahmi, malın hazır olduğunu 
haber vermiş. Eşref, memurdan pa
raları alırken oraya g len dığer me
murlar tarafından suç üstünde ya-

Polis tarafından yakalanan Hü -
seyin, bu morfinleri ayni banda ti· 
caretle meşgul görünen ve hakikat
te azılı bir kaçakç ıolan ve imdi İ-l talyada bulunan Nesim Çiprot ic:min
de birisinin üç yüz liraya mukabil 

kalanmıştır. . k k d. · b ı t 
D h ı - ı r· aranan E refle Rah- rehın olara en ısme ıra< ı~ını, 
"der abeulzl e~ edıe arka cep1crinde bir daha dönüp almadı! ını, bü~dan 

mı en, erın 1 . 1 b" ·· b" it ı · l"t" l" kAğ tlara sarılı p ketler ha- bır ay kadar cvve ır gun ır a -
Je a ın ı a ı . · · · k d" · ·· 
1. d b" k"l r· ç kmış ık1" suç yan gemıcısının en ısıne mura -ın e ır ·ı o mor ın ı , - . . . . 
lu Beşiktaş merkezine getirilmişler- caatı: para!,ı ve~~~ :ehın morfml:rı 

. alacagını sov1edıgını, maJları tt'slım 

dır. ESRAREN.GİZ BAVUL etmek üzer~ Beşikta n geldikleri za-

Polistc sorguya çekilen Eşref, bu man gemicinin, para~ ı bilahare' ve -
morfinleri kendisinin tedarik etme- req gini bildirdiginı, bunun ii~ -

ı ine morfinleri ona vC'rmediğini, tekdiğini, Taşiskele sokağındaki evinin 
önünde bundan bir ay kadar evvel rar geriy~ getirc-ceği sırada bavulun. 
gizlıce bir adamın bir bavul bırak _ Eşref ile Rahminin eline gectiğini 
Lığını, bavulu kendisinin şüphe üze- anlatmıştır. 
rine eve alıp açtığını, içinde mor • Hüseyinin Snmatyndaki evinde de 
Un bulunduğunu gördiıgünü soyle - taharriyat yapılmış. fakat burada 
miş, iki gün sonra da bavulun sahi- morfinlcrin bulunduğu bavulun için
bı olduğunu iddia edrn komi:.yoncu de bir şey olmadığı gorulinüc;, ma
Hüseyinin hendisine müracaat edip lın ne olduğu Hüseyinden !':Orulun
bavulu 100 lira mukabilinde geri al- ca: Beş kilosu E refle Rahminın eli
dığını ilave ctmistir. ne geçen bu morfinleri başınn dert 
Yalnız E,.ref, bavulu Hüseyinc ia- olmamnsı için denize attığını c:öyle -

de ederken içinden birer kiloluk beş miştir. 
torbayı alıp evinin tavan arasına sak· Kaçakçılar, musadcre edilen 40 ki
lamı~. sonra aynı evde oturan aşu- lo baz morfin ve 20 kilo afyonla bir
recı rahmi ile birlıktc bunlara. müş- likte kaçakçılık suçlarına bakan be
•cri ardınıya baslamıslardır. şinci ceza mahkemesine \"crHmişlcr-

Bavulu götürdükten bir gün son· dir. 
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Jandarma terfileri 
bu gün bildiri idi 

lrer, Kasım Selçuk, 1'enan Tezcan, 
1 Atıf Oran, M. Hamdi Uluta , A. Fev-

zi Alpuğan, Zeki Tanman. Ö. Faruh 

Londra (Husu i) - cNankinO 
1.ngiJ.iz Sefirinin Japon mıtral) 
kurşunile yaralanması hadise 
uyandırdığı asabiyet havası, h 
şiddetini kaybetmeden, Uzak 
~a. yeni v-e mühim bir hadise d 
olmu tur. Tas Ajansının verdi i. 
llımata göre, Japon tayyareJeıı 
harp gemileri Sovyet Konsolos.ha 
sini bombardıman etmişlerdir. J 
ponlar, bu konsoloshancden Çin t 
çularma ışıkla ni an verildiğinl 
Japon kuvvetleri hakkında ihb 
yapıldığını iddia etmektedirler. 

Sovyet Tas Ajansı, bu iddianın 
liyen asılsız olduğu ve Japonl 
Tienç:inde yaptıkları gibi, bu Jı;.oıl 
loshaneyi de imha etmek için ba 
ne aradıklarını ifade etmektedir· 
Japonyanın Londra Büyük ti 

Hariciye Nezaretine giderek, Çı 
deki lngiliz Elçisinin maruz kal 
taarruzdan dolayı hiıkumetinin 
essürlerini bildirmiştir. Dünya 
her tarafından Londraya ve elçi 
taziyet telgrafları gelmektedir. 

Hadise hakkında, Şanghayd::ı re 
mi raoor alındıktan sonra, 1ngilte 
hükü~eti H'ızımgelen diplomatik 
§ebbüslerde bulunacaktır. . 

Hadise, efkarı umumiye üzerın 
çok heyecan uyandırmıstır. Her t 
rafta cezri tedbirler alınması iste 
mektedir. 
Japonların sadfce tee&ıür be • 

'

etmeleri kufi görülmemektedir. \ 
ralanan İngiliz sefirinin ahvali 

1 
hiyesinde iyiliğe doğru bir d ği 
Jik olduğu haberleri gelmektedir. 
Diğer cihetten, Japonların Çı 

Cenubu Şarki sahilini abluka et 
fıkrinde olduk1arı hakkındaki ha 
Londrada nahoş bir tesir uyandır 
mı~tır. Harp mevcut olmadıkça a 
luka gayri meşru bir hareket saY 

l makta ve abluka icabatından olan 
mikri arama hakkının, hic bir za 
Japonlara verilemiyecegi be~ an 
dilmektedir. 
Şanghaydan gelen son 

göre Çinliler, bir kaç Japon t.ıarr 
zunu geri püskürtmii lerdir. Şid 
li çarpışmalar esnasında Japon 
üç bin ölü vermişlerdir. 

Japon kıt'aları, Nanku önünd 
muvaffaki) etsizlkleri dolavısılc 
uncu Çin fırkasına zehirli gaz ul 
lanmı~lardır. 

Son on beş gün içinde C' 
tayyarenin tahrip edildigı, -
garın yıkıldığı, buna mukabil. lo J 
pon tayyaresinin kayboldt • bıld 
rilmektedir. 

Amerika hükt'.imeH. .Japonya 
Çine bir nota vererek, Uzak Şa,. + 
ki menfaat ve haklarına riayet en 
mesinf i~1emiştir. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Reut<>r Aj 

Kaçakçılık suçilc mahkemeye ve
rHen elektrik şirketi müdürlerinin 
muhakemesine dün de devam edil
miştir. Dünkü celsede, şirketten is
tenen müzekkerelerden yalnızb irine 
gelen cevap okundu. Bu müzekkere
de, evrakın imhası hakkında hiç bir 
zabıt varakası olmadığı, yalnız bir 
kısım evrakın imhasında iki zabıt va
rakasına tesadüf edildiği, yalnız Mu
hasebe Müdürü Pins, kitabet ve ev
rak şefi Karol ve esham ve tahvilat 
borsası memurlarından Hasan Bas
rinin huzurile tünel fabrikasının 

kazan dairesinde imha edilen bazı 

evraka ait iki zabıt varakasının dos
yalarda mevcut olduğu bildirilmek-

Jandarmada ~O Ağu tos miınase
betılc terfı cdcnlerın listesı bugün 
teblığ edilmiştır. Bu lısteye dahil 
bulunan isımleri ne rediyoruz: 
Yarbaylıktan <Llbayltğa: 

Nurı Vural. Kamıl Şaröz, Fehmi 
Denizli, İ. Etem Yener, Husnu 
Tekşen, H. Rıza Cıvanbey, A. Zeki 

sının muhabiri bildiriyor: 
Sayınsoy, Hayri Esen, Feridun Arın, Tsingtao'dan yann dört bin J 
Osman Arda, Sadık Balkar, Hikmet pon tebaasının tahliye edilmesi. Jl'I 

Tunç, Sükrü Tüt.er, Ömer, Seyıt, Hüs-ıharebelerin bundan sonra Şantu 
nii Güler, Halit Önal, Yakup Cevdet. da cereyan edeceğine işaret addeO 
Teğmenlikten yüzbaşı olanlar: mektedir. 

teydi. Bayraktar. M. Vehbi Sungur, A Rı-

Şirkcte yazılan bazı tezkerelere ce-
1
za Atemer, M. Halit Tecimer Leva • 

vap g"lmediği için tekiden bir daha zım albaylığına. 
Binbns lıktan yarbaylıga: 

istenmesi ve duru manın başka bir S d 1 M H kk N ·1 
Kazım i a . a ı ovangı 

güne bırakılması kararlaştırıldı. • . B k ' J ' 

S Lulfı ay ara. 
-···- 1 Ön yıizbasıltktan binbaşılığa: 

Dünya matbaacLları Şchabcttın Es. Nurettın Hünalp, 

.M. Nuri, İ. Kemfıl Türkçü, Dursun ==============-1 
Koçoğlu, Tevfik Altan, M. Rıfkı Top
çul, l f. Naci Aydemir, İbrahim Ta-
mer. 

Asteğmenlikten teğmen olanlar: 
B. Şükrü Dikmen, Fuat Ayyıldız, 

M. Kemak Süer, Nıhat Sanver, Bed
ri Görgün, Saliıhattin Alpmen, M. 
Reşat Baflı, Tahsin Ülku, M. Emin 

" B İ Z B İ z·E . > 
... -. ... . 

Konuımak da ad 
susmak da .. 

- Kuruçeşme kömür depoları 
dınlacak mı, yerlerinde bırakı 
mı? Bu, eyltildc belli olacak.. 

yapıyoruz ... 
Mufrit sol gazeteler İtalyan siya- ı Diğer gazeteler de şayanı dikkat 

setine ve Franko)a iddetli hücum tcfsirntla bulunmaktadırlar. Bun -
j apmcıktadırlar. Ümanite ga~etesi: lardan bırinde aynen şu cümleler var-

- 1''aşizm, İspanyadaki itlif kını !dır; 

Budapeştcde Be.) nelmilel Matba- Cevat Dır im, Nazmi Özkök, Şuayip 
acılar Birliği bir toplantı yapmışlar- Dagdclen, İ Hakkı Aksoy, Hüseyin 
dır. Bu toplantıya muhtelif mem)e - Altan, Rr.>mzi Bolukbaşı, Sadettın 
ketlerden 400 matbaacı iştirak etmiş- Buluç, Sezai Aslanoğlu, Şükrü Ön
tir. c<>l. O. Remzi Ergun, M. Avni Özgü-

1313 harbı ve 
Sultan Hamit .. 

An tak yada 
Yeni kanlı 
Hadiseler 

!
Tunçer, Mehmet Aşıcı. 

[Diğer jandarma sınıflartndarı ter
fi edenleri yarın neşredeceğiz.l 

1 Çocukları 
Kesiyor kanını 
içiyormuş 

Diyen bir gazeteyi arkada§ıma 
terdim. Güldü: 

- Belki, fakat, bizden sonraki " 
sil onu görecek .. 

resmen ortaya ko ·du. Avrupa sulhü ı «İspanya içinden vuruluyor ve fa. 
sarsıntı geçiıiyor ve harp çanları ku- şizmin mevaddı iptidaiye, müstemle-
laklarımızı dolduruyor!.. ke ihtiyacına karşılık alınıyor. 1s - (Birinci sahifeden devam) 

Diyor ve.. azdıgı uzun bir yazıda panya kardeş kardeşe boğuşulan bir manlı tarihinin bir çok şayanı dikkat 
şunları söylüyor: mC'mleket d!'ğil, paylasılan bir mem- hadisesini bütün iç ytızile aydınla-

cŞimdiye kadar Roma - ~rlin Jckettir ve .. bu paylaşma tamamile tacak ve gerek Türk efkan umu -
Frankoya yaptığı yardımları re men faşizm hesabınadır. Madrit dü se ve miyesinde, gerek bütün Avrup:ı dip
beniınsemnkten ihtıraz ediyor, fakat, sol İspanya yok olsa bile yine dava lomasi aleminde heyecan, merak V\? 

h<:>r türlü yardımı göstermek husu- neticelenmij olmıyacakhr. S'.mt:ın- fovkaliicle alaka uyandıracak, baş -
sunda da ıbzalk.ir davranıyordu. San- derin sukutile Musolini ve Franko tanba a vesika ve ifsaat ile dolu bir 
tander'in zaptından sonra muvakkat arasındaki telgraflarla resmen teyit eser hazırlamıştır. 
bir zafer sarhosluğuna uğnya Fran- 1 ediJen Franko - İtalya askeri ittifakı SADECE ESERİN İLK TEMAS 
ko açıkça: «Kıymetli İtalyan lejyo - yalnız İspanyayı Roma - Berlin mih- ETTİGİ BAHİSLERİ SÖYLEMEK, 
nerlerinin milli İspanyol kıtaatile ~ı- veri hesabına kazanmyı istihdf et- ONUN EHEMMİYETİNİ GÖSTER
kı bir mesai birliği yapmak suretilc miyor. Gören gözlere yeni yeni he- MEKTEDİR: 
ve kardeşçe Santandere girmekte> defleri i~nret ediyor. Bu hedefler, l - Harp nasıl ilan edildi ve bu
olduklannı bildiriyor ve İtalyan kı- Garp Akdenizi, Fas, Cebelüttarık, mm için sarayda ne entrikalar dön
taatının şevk ve vukufla dövüşerek Pantclen - Sicilya - Garp Trablusu dü?. Serasker Ali Rıza Pa§a Abdül
ilcrlediğini, bağlı olduğu bir başku- kordonu ve ilk hamlede Frans..-ı ve hamidin gözdesi ve bendesi Arap lz
rnandan gibi Musoliniye bildiriyor. İngilterenin Akdeniz müstemleke - zet Pa ayı niçin dövdü ve nasıl tc
Muso1ini de vcrdigi cevapta: cBun- lcri, ve ana Fransadır. Plfın acık ve 

1 

pelemck istedi? 
oan bğyle pek samimi bir mahiyet ka· aşikardı?'. Fransa, üç cepheden ate:? 2 - 20 bin altın lira ni.şvet vere
zanmış olan bu silah arkadaşlığı, İs- çemberi içine alınıyar. Bu çember, rek 1ıarbin açılmasına mani olma.le 
panyayı ve Akdenizi müşterek me- Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz istiycn kimdi? 
deniyetimiz aleyhindeki bütün teh- çemberidir. Çember tamamlanıp iyi- Yalnız bu bahisler bile bu ('Serin 
aitlcrden kurtaracak olan nihai za- ce kuvvet bulduktan sonra ilk ham- fevkaladeliğini ortaya koymakta ve 
ferin zaminıdır . .> ciemeklc İspanya lede Cebelüttar1k da de geçirilecek tarihe en önemli hizmeti ifa rdecek 
ihtilalcilerile olan ittifakını, Akde - ve Fransa cehennem tuzağı i~ine dü- j vesikaları meydana çıkarmaktadır. 
nizdeki mücadelenin henüı intibaya şürülecektir., LQtfen bekleyiniz 

3 yerah bir ölU var 
j Antakya (Hususi) - Antakyada 
siıkund henüz teessüs etmemiştir. 

Asayiş \'e inzibat, son kanlı hadise -

1 
:erdcnberi, askeri ku V\'etler tara -
fından temin olunmaktadır. Evvelce 
kapanan dükkanlardan bir kısmı a

Blrcanavarın marlfetlal 
El aziz, (Hususi) - Bir kac defa 

hacca gidip gelen, bütün ruhunu di
ne veren ve dini taassup içınde şuur 
ve idrakini, akıl ve muvazenesıni 

kaybeden Hu~lu hoca. Mifi kö)·i.inden 
iki çocuk yakalıyarak dağa gôtürmüş 

çılmıştır. Fakat Alevilerın ve Rum- ve jiletle başlarından, boyunların -

!arın dükkanları henüz kapalıdır. A- dan keserek akan kanlarını emmiş
rapkrın, eşya ve mallarını kendi ma- 1 tir. 

hallclel'ine taşımaları halk aracımda 1 Köylüler, iki zavallı çocuğu güç • 
ani bir y::ığm hareketi veya ynngin lüklc kurtarmışlar ve canavnrı ya .. 
yapılacağına dairve tela~ uyandır - ı kalıyarak hükumete \·ermislerdir. 
mıştır. Bu adamın deli oldugu anlaşılmış 

Suriye ,.e Şam matbuatı, Vatani - ve hastaneye kaldırılmıştır. 
ler, bennutad tezvirata devam edi - aa"!!'!!!~!!!!!!!-.~~=~~~~~!!!!!!!• 
yorlar. len bazı Türkler, Türkıyc propa -
Sancağın ~eni delegesi M. Karon gandası yapmak suçile ~ eniden mah-

EylUJ birde vazifesine ba-şlıvacaktır. keıneve sevkcdilmişlerdir. 

/

Tiirkk onsolosu Faik Zihni şehri do- Dün Sul'iyede kanlı hadiseler ol-
lasarak tetkikler yapmaktadır. muştur. Usebeciler ile halk arasın-

Antnkyada, son hadise üzerine te\'- da bir çarpışma olmuştur. 3 yaralı, 

1 kif olunanların serbest bırakılacak- bir öül vardır. Hfıdic:e mahalline An
ları söylenmektedir. Fakat, ielri J.?C- takyadan kuvvet sevkedılmiştir. 

Dedi. Yine o ga.,.eteden göst 
ı.ıe •. iliive ettim: 

- Bak hamallar, yol olmadan 
liye olmaz ... diyorlarmış. Bunu 1 
bul meb'uslanna nnlatmışlar! 

Yine güldii 11e ccı•ap verdi: 
- Bilirim, 1ıer yıl meb'uslar 

ocaklarıırn kadar giderler. halk 
messilleriııi ditılerler, onlar dll ,.ı 
fenci', su ... derler. Mebuslar di 
mckle, miimessiller de söyle~1e 
kalırlar. Yollar yüzde doksan yı 
yollar, ma1ıalle?lcı· yine yiizde se1' 
beş o eksiklikte fen ersiz, evler 
o minvalde sunızdur1ar. 

Ben yine aldır.madım, yiııe: tY 
- Bak, geçinme masrafları ~ ı 

cuzlatmak \çiıı de lıir 1 omisyo1ı 
rulmuj .. Onu da ya'Ztyor!.. . Jdl-

Dedim. Btı sefer daha çok ~,,,, 
Gülüşünde acılık, şikayet. ıs 
ryeis tezatları vardı. z,; 

- O bir mavaldir ki, sen. ~· 
0

(11J 
de, 1ıepimiz de yıllardır di7ılı'~f1't4 
ve .. daha da dinlemclc.t..-. ... ,rttı 
değiliz .. 

Dedi. 
ikimiz de sugtuk. 'da! .. • 
Konuşmak da acı, susmak 

BUrh en gd. 



3 - S O N T E L G R A P - 28 A§ustos 1937 

r·----------------------- ~ı İstediğim gibi_ 
Giyinmek 

MAL0LGAZiLER 

Cemiyetin yeni şubeler 
[

Halk Fllozofu-ı 
diyor ki : 

--------------------------M i r as kavgaları 
tarihe karışmahdır 
Evvelki gün Kuruçesmede baba -

sını ve kardeşini ölduren goztinü kan 

Gizli çalışanlar var 
Bunlar. hükumeti zarara 

sokuyorlar 

Eminönünden Sirkeciye kadar. o
lan tramvay yolu boyunca bir sürü 
küçük dükkanlar vardır ki, alaca, 
bulaca, cicili bicili camekanlarile 
hemen herkesin nazarıdikkatini çe
ker. Bu dükkanlann büyük bir id • 
diaları vardır: Her senenin ve mev-· • • • l Ak d simin modasını yaparlar. 

Diğer esnaf hu gıbılerı a a a arı Geçen gün, bir mendil alnıak üze,. 

bürümüş, şerir Zekinin macernsını 

'llJI 1 k • • J f M l Al gazetelerde tüylerimiz ürpererek oiVıemıe efzmzzue me'lJCU · Q U kuduk. Bu cinayette, katilin göstcr-

Gazilerin 1O7 00 oldug~ u anlaşıldı diği soğuk kanı~ıık. insana hayret v.e 

kararlaşflrıldı açması 

k l •hb ff • re bu dükkanlardan birine girdim. ma am ara l ar e l Bu dükkanların içinde çalışanların 

S on zamanlarda küçük sanayi a
leminde yeni bir kaçakçılık u -

sulünün tanmmüm ettiği ve gayri
meşru rekabete yol açan bu faaliyet 
yüziındcn birçok esnaf ve san'atkar
ların ınutaznrrır olduğu alakadar 
makamlara ihbar ve şikfıyet edil -

mal5thane kurarak evvelce dükkan- ekserisi kadınlar gibi saçlarına per

dehşet veren bır manzar:ıdır. VerıE vvelki gündenberi devam eden Malfü Gaziler Cemiyetinin Kongresi len havadislerden anlıyoruz ki, bu 
yarın bitecektir. İçtimada hazırlanan raporlarla cemiyetin yeni ni - oğlun hem babasını, hE'm de karde _ 

zamnamesi, bazı azanın dilekleri etrafında müzakereler yapılmaktadır. larında vücude getirdikleri her tür· 
lü malları burada yapıp çıkarmakta· 
dırlar. 

Maliye ve Belediyeye ait vergiler
le, dükkan kirasından vesair masraf
lardan bu suretle kurtulan gizli san
aktarlar; imaliıtlarını yalnız serma
yeye biraz kar füıve ederek gayet u
cuza sattıklarından asıl esnaf ve i
malfl thane sahipleri bundan çok mu
tazarrır olmaktadırlar. 

manant yaptırmış olan cGayrimüs -
limıı. gençlerdir. Bu tezgahtarlardan 
biri önüme bir sürü mendil yığdı ve: 

ı - Bunlardan alınız, 1938 modeli-

Kongre azaları; bugün yurdun muhtelif yerlerine dağılmış olan malfil şini öldürmesine scb p, sadece mi
gaziler arasında daha sıkı bir tesanüt temini ve her malulün vaziyetinden ras meselesidir. Dah:ı dogru u, bu 
bütün arkadaşlarının haber alabilmesini temin için büyük ve kalabalık serseri evlıit, bı.itun aile efradından 
şehirlerde yeni şubeler açılmasını kararlaştırmışlardır. Evvela Mersin ve 

miştj.r. 

Resmen yapılan bu ihbar ve şika
yetlere göre ayakkabıcı, terzi. şap
kacı, çorapçı, dokumacı, trikotajcı 
ve kolonyacı gıbi birçok esnaf, dük
kanlarını kapayarak gizlice evlerin
de çalı mıya ba l::ımışlardır. 

Bunlnr, ) ine dı.ikknnlarından giz
lıce ev rine naklettikleri veya teda-

rik tt kleri iptidai madde \~e tez
h l ı 'kamctgahlarında birer i -

Vergi ve dı.ikkiin kırasını sattığı 
mala 7.ammetmiye mecbur olanlar, 

jbu gajTimeşru rekabet karşısınd:ı 

müskül vaziyete düştüklerini maliye, 

Belediye ve Partiye ıhbar etmişler
dir. 

-------------------------------------------

dir. . 
Dedi. Şaşırdım, kaldım. Otomobil 

mi alıtıordum, radyo mu? MendiliT! 
.de 1938 modeli olur mu? Hele erke1: 
- benim anladığım manada erkek -
için eııvelıi moda diye bir şey yok -
tur. Nerede kaldı ki mendil modası. 

Bu dükkancıkların, giyinme zev-
1 kimize büyük bir fenalığı dokunuyor. 

Samsunda birer §Ube açılacaktır. 

Hazırlanan istatistiklerden anlaşıldığı üzere bugün memleketimizd~ bu
lunan mallll gazilerin yekunu (10700) kişidir. Bunların (1200) il zabit ve 
(9500) ü de nefer malCılüdür. 

Hayatlarının ve vücutlerinin her parçasını seve seve vatan ve millet 
uğruna veren bu aziz yurt gençlerinin terfihi için cemiyet, yeni tedbir
ler de tesbit etmektedir. 

Akdeniz de 
.Seyyahlar 
Azalıyor 

9 Milyonluk 
Hayvan 
Satılıyor 

daha çok ve fazla para ve mal i te

mektedir. Bunu ver medikleri içın 

de bu cınayeti yapmıştır. 

C<.>za kanunumuz, baba katilini . 
iki ki~i~ i öldüren kutili a ar. Tabii bu 

azgın hnydut da cezasını bulacaktır. 

Bu feci cinm eti i leı k n, id m edi-

lccegini acaba hatırına getirMiyor 

muydu? .. Adaletin pençesine verile

ceğini hiç düşünmemis miydi? Sim-

di, şu oldu ki, bu serseri adam, evvel 

ce kendisine nyrıl:ın miras payını tb

hi rahat ederek yiyemiyecek, o mal-

Bülıük bir 
Talebe 
Yurdu 

f Sebze 
Hali 
Yapılıyor 

Camekanlarda bin bir renkli ceko
se. denilen kumattan gömlekleri 
gören sinema artisti mukallidi, toy 
gençler, bunları hakikaten yüksek 
bir zevk eseri sanarak alıp giyiyor
lar ve sokaklarımızda daimi bir apu
kurya manzarası peyda olttyor. 
Vakıa, yabancı memleketlerde de 

bu gömlekler satılıyor ve giyiliyor. 
Yalnız bunların giyilecekleri muay
yen ve mahdttt yerler vardır ve gi
yenlerin en az on kostümü ve o ka· 

Liman vardafı eksiliyor 
Yapılan bir istatistiğe göre 1936 

Borsada muamele 
hayvanlar 

gören Iardan da istifade ed('miyecektir. N~ 
rede kaldı ki, fazlasını almak için 

ŞeyhislAm Hayri efendinln 
yaptırdığı bina 

Şimdiki bina meyva hali dar takını gömleği vardır. 
olacak 

Kerestecilerde yapılacak sebze h:ı
linin projeleri ikmal edilmiş, tasdık 
için Nafıa Vekaletine gönderilmiş
tir. Pavyonun inşası için eksıltme 
şartnamesi de hazırlanmaktadır. 
Projeler tasdikten gelir gelmez inşa
at münakasaya konacaktır. 

Mesela, mavi ceket ile beyaz pan
talonu, yabancılar denize veya bir 
spor sahasına giderken, 'l'e yalnız o 
zaman giyerler. 11a1buki, görüyo • 
rum, bizde ayni kıy af eti sabahleyin 
giyip, koluna çantasını alarak güm
rükte iş takibine çıkan mııameleci
ler var. 

'
yılında denizlerimizden 171.225 lira 
kılavuzluklan 20,67 lira romor -
körcülükten varidat temin edilmiş
tir. Ancak bu gelir bir yıl öncekin
den 13,364 lira eksiktir. Bunun da 
5ebebi Akdenizdeki emniyet mese
lesi ve bir de büyük seyyah vapur-
1Iarının bu resimlerden muaf kılın
masıdır. 

Romorkör varidatında yalnız 

11,597 lirası Türk gemilefinden ve 
kılavuzluk gelirinin 22,659 liı ası İz

mir limanından temin edilmiştir. 

iki insanın kanına girmek, bir çıl-

r
gınlık, bir alçaklıktır. 

Bu vesile He biz burada, yavaş ya

vaş körlcnme,ktc dahi olsa, memle

ketin bir içtimai hastalığından bah-

setmek lüzumunu duyduk ve bu mev· 

zua temas etmekten kendimizi ala
madık. Bir çok ) erlerde, miras yii

zünden çıkan ihtilaflar, nizalar ,·ar
dır. Yurdumuzun bir çok köşelerin

de, bu yüzden çıkan ihtilaflar, bazan 

dargınlık, bazan kavga, dövlis, \"e 

işte hazan da böyle cinayetle netice-

Şeyhi IUm Hayri (Efendi) tara -
fından harbi umumiden evvel tale

be yurdu olarak in asına karar veri
len ve sonra in aatı yarım kalan 

Vefa lisesi civarındaki talebe yurdu 

binasını Maarif Vekaleti on beş bin 

kiısur lira mukabılinde Vakıflar U
mum Müdurluğündcn satın almıya 
karar vcrmi tır. 

Satın alma muamelesi için tapu 
sicil grupuna müracaat cdilmi§tir. 

Vckfılet, bu binayı tamamlatacak ve 

Sebze halinin yapılacağı yer 40 bin 
liraya istimlak edilmiş olup son par
çanın istimlak muamelesi dün ta -
mamlanmıştır. Yeni hal, şimdiki ha
lin Unkapanı cihetinde yapılacak ve 
seksen bin liraya mal olacaktır. 

Birçok gençlerimiz de, Üzerlerinde 
b~tan geçme fan ilci, ayaklarında 
lastik papuçlar t·e beyaz pantalonla, 
umumi eğlene(' yerlerine - hatta ge
celeri bile - gidiyorlar. Vakıa, resim
li Amerikan mecmualarında, film
lerde böyle kıy af ette yıldızları gö -
rii.yoru:: amma, biraz dikkat eder -

Vapurlara 
Yükletilen 
Eşyalar 

• lenir .. Her şekli de, bir ailenin içine 

Bu halde yalnız sebze üzerıne mu
burada bü) iık bir talebe yurdu tesis amele olacak, şimdıki de yalnız mey-
edılecektir. va hali olarak kullanılacaktır. 
ııııntttı tr,ııurıırı1111uıırınııırııııırrııııııııııııuuııınıı11ııııuııııırrıııuıı11111ıı!trnuııııııııuııııııruuıınııeıuıııııııııı ıııııttttııınmıııı 

Cetvel yepıhp Vekôlete 
gönderilecek 

sek, hu11/cvın gilliklerl yerlerin 
umumi yerler değil, 1ıustısi yerler, 
ya':'l.i bir dostun et:i veya bahçesi ol- Bütün limanlarımıza gelen yerli 

Mezbalıaga giden ktçiler •• 

Şehrimize gctiriUen kasaplık hay
vanların hepsi hayvan borsasında 
ımuamele görmektedir.Borsa 929 dan
b<!ri faaliyette olup satılacak hay -
vanlnr da burada satılmaktadır. 

matem, soğukluk, talihsizlik ve ıs-

r
tırap sokar. Mirns filhakika haktır. 
Fakat, bunun muavyen kanuni şart
ları, çerçeve i vnrdır. 

Mirası p:ıy ed nl r bu no'·talara 

dikkat ve ı ia) et etmiye mecbuı dur. 

Üç beş kuruş için, bir ~arım tarla 

r 
dmiunu da gôrürüz. ve ecnebi g~iler~en boşaltılan ve-
ş. d' l ' k d"rt k" t 1. ya bunlara yukletılen eşyanın her ım ı ı ·, o oşe ve yas ı" o - . . . 

l k ., 7 'kt'f d · b' ay sonunda aJnkadar lıman ıdarele-mtı· u ce ·ewer e • ı a e eyım, ıraz. . . . 
1 Onr 1 a · kl b ld' •. rınce 1.Jır cetvelı yapılıp ktıs~d Ve-s a, !J nı a mıı.,. a~mıza ge ıgı 

Borsaya hayvan gönderen mınta- için kan aktı mı, kavga dövüş ol
kalar , şehrimiz çevresile, Trckya, duğunu, ana o ulun, k rdeş kaıde
orln v' do •u Anadoludur. Tiftik ke- şin ebediyen dnıgın durdu unu h r 
çi, şdırim z ç vl'esil" Trakya ve do-

Halkevleri merasim program~ 
/arını hazırladılar 

30 Agust~s Zafer bayramı memleketin her tarafında kutlulıınacak
tır. H~~kc~1lerı bu hususta birer program ynpmı lardır. 
EMİNONÜ HALK.EVİ PROGRAJ\'II 

Eminonü Halkcvinden: 

30 A ustos Zafer Bayramı Evimizde aşağıya çıkarılan program gib' 
kutlanacaktır. Bu toplantılar için da veliye yoktur. Herkes gelebilır. Gunı
düz saat (16) dn Cn~aloğlu merkez salonunda: 

A) Sövlev; Yedek Subay Okulu Harp Tarihi Ö&'l'etmcni Hakkı Tüm-
erdem tnrafmdan. 

b) Kon er: Evımiz Orkestrası tıırafından. 
Gec saat (20,30). da Gülhane Parkı içinde Alayköşkünde: 
a) Soylev: Emeklı Kurmay Ccla l Dinçer tarafından. 
b) Temsil: Himmetin oğlu {Üç perde Evimiz temsil şubesi tarafın

dan). 

BEYOôLU JJALKEVİNİNPROGRA MI 

30 Ağustos Z fer Bayramı münascbetile Cumhuriyet Halk Partisi 
Deyo lu Halkcvi Bac;kanlığı tarafından bir tören tertip edılmiştır. 

. Tor n, 30 A stos pazartesi günü saat 21 de e\•in Tepebaşındaki Merkez 
hına ında yapılacaktır. Törene Beyoğlu Halkevi Başkanı Bay Ekremin 
?.af r hakkındaki konferansile başla nacak ve ev orkcstrnsı tarafından ay
rıca bir konser verilecektir. 

Klasik Türk 
Musikisi 
Konseri 
Yarın Balkanlılar bir 

m .. samere veriyor 
Fc ı·val programı mucibince bu

gun s at 14 te Modada ikinci grup 
yelken şampiyonası ve Taksim stad
yomunda saat 16,30 da Atina ve Pi
re rnuhtcliti ile İstanbul muhteliti 
arasında heyecanlı bir futbol maçı 
yapılacaktır. 

Bu gece saat 21 de Taksim bahçe· 
sinde Balkan festivali bir müsamere 
verecektir. 

Yarın saat 16,30 da yine Taksim 
stadyomunda Atina - Pire muhteliti 

ile İstanbul muhteliti arasında fut
bol maçı ve saat 14 te Modada İstan-
bul Yelken şampiyonası final maçı 
Yapılacaktır. 

y· 
ıne Yarın saat 15 te Saraybur • 

Bozuk 
Zeytin yağı 
Satıyorlar 

Bunıaran sahipleri 
cezalandırddı 

Belediye zabıtası, Belediye nizam-

1 

larına nykın hareket eden kimseler 

hakkında ceza yazmakta devam et
mektedir. 

Dün Eminönü mıntakasında Bele
diye zabıtasının yaptığı sıkı bir ara

mada 2 fırında, hamur yapılan ma

halde adam yatırmak ynsak iken bu 

emre muhalif hareket eden iki fırın 

~bibi hakkında ecza kesilmiştir. 
Bundan başka 2 L .. n kahvesinde 

su ve sifon tertibatı olmadığı için 

kahve sahiplerine ecza kesilmiştir. 
Sabun satan üç esnaftan alınan sa

bun nümunesi ile bir zeytin yağı 
dükkanından alınan zeytin yağı nü

muneleri bozuk görüldüğü için gerek 

a an ada k ll d .. l . kaletinc gönderilecektir. Bu cetvel-z m ma ·ı ı, sa e ı,·e guzc gı-

yinmcsini elbet öğreniriz. de eşyalar ,ton olarak , keresteler. de 
ğu Anadoludan hiç gelmez. Şehri -
mıze ti! tik keçi sevk eden münhnsı
r.:ın orta Anadoludur. Dogu Anado
lucl:ın gelen kuzu, oğlak, boğa, dana, 
m:ında VC' malak sayısı dn pek azdır. 

V b · ·ı· b' .1. 1938 metre mikabı olarak, manda, sıgır, e aman u cıcı ı, ıcı ı mo- .. .. . . . 
dcll 'nd 7 d z· kl 1 deve, :ıt, okuz, mek, merkep gıbı hay-crı en ıa·er c e ım çocu ar . .. .. 

A . vanlar buyuk hayvan sutununda a-
Flkrot dll det obrak, koyun, keçi ve emsali kü-

k 1 •1 _ht•f 1 • çük hayvanlar sütununda yine sayı 
amı smaı . 1 i 8ll olarak gösterilecektir. 

Merhum Namık İ mailin ölümü-
nün ikınci yıldönümü mlinasebetile 
31 ngustos 937 sah günü saat l8,5 ta 
Bc.>yo lu Halkcvınde (Tcpebaşı mer
kez bınasında) bll' ıhtifal yapılacak
tır. 

İhtifal, Başkan Ekrem Tur'un bir 
hitnbesile başlayacaktır. Profesör 
ressam Nazmi Zıya, merhumun san
at kudreti hakkında söz sövlevccek
tir. Ressam arkadaşımız Elif Naci dt! 
ihtisasl:ırını anlatacaktır. 

Akadeınınin eski ınüdur muavini 
İsmail Safa Gökay, merhumun ida
recıliği hakkında söz soyley<'CC'ktır. 

İhtifal saat 20 d" bitecektir. 

Darüşşefaka 
Resim sergisi 
Aclldı 
MemlekC"timizın kültür işlerinde 

birçok iyi i ler yap:ın Dari.işşafalrn
nın yeni re ım SC'rgisi dün açılmış -
tır. 

Seı gide yağlı boya tablolardan 
baska fotoğraf kısmı da vnrdır. Fo
tograf kısmında teşhir edil<'n fotoğ
ranar arasında çok kıymetlileri var
dır. Re im hocası H. Agahın kendi 
tabloları da ayrı bir köŞ<' teşkil et -
mektedir. 

AVAN PROJE BiTTi 

Mimar Prost yarın 
Parise gidiyor 

Belediyede bir komisyon topla
nı~lJor projeyi tetkik edecek 

I 

Ş ehirciılk mütehassısı Prost, yarın itin O'stündağın başkanlığında bir ko-
Parıse gidecek ve tekrar bir misyon kurulmaktadır. Bu komisyo

martta şehrimize dönecektir. Prost, na mimar, mühendis, edip, sanayii 
İstanbulun müstakbel plünının ta- nefise mütehassısı, doktor, tüccar gi
dile uiramasını kabul etmemiştir. bi mütehassıslardan ve şehir mecli -
Bu itibarla bütün Vekaletler, Bele- sinden ikişer ki~i alınacak ve Beledi
diye vesair :ılfıkadnr makamlar şeh- yenin de alfıkadar müdürleri iştirak 
rimiz.in müstakbel vaziyeti hakkında eyliyecektir. 

son sözlerini avan proje üzerinde söy- Komisyon, 15 eyllılde çalışmıya 
liyeceklerdir. Esasen şehrin bütün başlıyacak ve te~rinievvel sonuna ka
müstakbel ana hatları, caddeleri, u- dar mesaisini bitirecektir. 
mumi yerleri, eğlence ve spor sa- Avan proje teşrinisnnide Ş"hir 
haları, iktısadi, ilmi, sınai yerleri ve Meclisinde müzakere edile<X!k, mec
amele mıntakalarile binalnrın ve de· lisin tasvibinden sonra dahiliye Ve
niz kıyılarının alacağı bütün vazi - kaletine gönderilecektir. 
yetıer avan projede gösterilmiştir. 

Şehrimizde en fazla dağlıç, kara -
man ve kuzu satılmaktadır. 

Bir yılda satılan dağlıç miktarı 80, 
ile 100 bin, karaman 70, 80 bin, kuzu 
ise 200 bin kadardır. 

Bir yıl zarfında borsada satılan bü
tün hayvanların değeri beş milyonla 
9 milyon arasmda oynamaktadır. 

Avrupayo. 
Göııderilecek 
Talebeler 
Va ında bir müG baka 

imtihanı açılıyor 
Bu sene hükumet Avrupaya bir 

deniz inşaiye, bir deniz makine, bir 
telsiz, bir mcndrek ve iskele, iki in
şaat, üç elektrik, üç makıne mühen
disliği olmak üz re 12 mühendislik, 
11 maliyecilik ve 4 hukuk tah~ili i
çin 27 genç gönderecektir. Bunlar
dan denize taalluk eden mühendis -
lıkler için deniz ticaretten, diğerleri 
için lis }erden, hukuk için Ankara 
veya İstanbul hukukundan mezun 
olmak şarttır. 

Müracaat müddeti dün ak am ni
hayet bulmuştur .. Eyllılün on be : 
şinde talipler arasındn bir müsabn
kn imtihanı yapılncnktır. 

Bu yıl tütün rekoltesi 
fazla 

Bu seneki tütun rekoltesi 68 mil
yon kilo olarak tahmin edılmişti. 

Fakat rekolte geçen ay nihayetıne 
doğru 71 milyon kiloyu da geçmiştir. 
Bazı mıntakal:ırda ambarlama işi 
el'an devam ettiğinden kat'i netice
nin, tahminlerden çok fazla olacağı 
muhakkak görülmektedir. 

Bu suretle, son on beş yıl içinde en 
fazla tütün istihsali bu yıl temin e
dilmiş bulunmaktadır. 

nunda Balkan festivali verilecek 
gece saat 21,30 da Fransız tiyatro ~ 
sunda klasik Türk m 'k· . k . 
\·er·ı k . usı ısı onserı 

ı ece tır. 

Avan projeyi Belediye adına tet-
sabun tüccarlarına, gerekse zeytin kik etmek ve Belediyenin knt'i fi. 
yağı satanlara ecza kesilmiştir. kirlerini tesbit eylemek üzere Muhit-

Prost, altı ay burada bulunmıy:ı -
cak, her şey tamamlandıktan sonra 
martta buraya dönerek esas pli'ını 
yapmıy:ı başlıyacnktır. 

Yalnız Ege mıntakn ına tütün 
mahsulünden bu sene 22 milyon lira
dan fazla p:ıra girmiş ve 37 milyon 
kiloyu bulan bütün mnhsuliin hepsi 
satılmıştır. 

zaman, duyar, i itirız. 

Artık, medeni bir cemiyet olan 

Türk.iyede, miras i.,)C'rini bızzat va

tandaşlar değil, kanun halletmelıdır. 

Aksi lnkdirde yine kanun, o mirasçı
lara çok pahalıya oturacak bir şekıl
de, işi halleder ve etm('ktedir. 

Halk Filozofu 
ttuınunıunıttı11111111111u .. ıw111uın •ıt1t1•1111111 11111ıutu11t nn 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Bakımsız 
Tai"·hi eserler 

Tarilıscver ımzasını kt.tllanan biı 
okuyucumuz ya yor: 

cBen Topkapıda oturuyorum. 
Yolum daima meşhur Topkapıdan 
geçer .. burada, surdan d4arı çıkı-
lan ve adına cTop 1·apısııı. deni -

len bir tari1 i kapı ı ardır. Şehri -
mize gelen seyyahlar, bilhassa b ı 
1:apıyı görmek için buraya gelir
ler. Tetkikat yaparlar. Fakat, son 
zamanlarda, maalesef, artık lm ka
pının 1ıali pek pcriııan Vl' bakımsız 
bir va iyete düsmiiştiir. Tarihi ka
pının üstii.ndc otlar bitmiş, kirlen
miş, pis içinde kalmış. harap ol -
muştıtr. Çok çirkin bir manzara 
arzetnıcktedir. Bu tarihi kapının 
içi11de de bir ikt dükkan vardır. 
Bu dükkanlar da kapmın manza
,.asını bozttyorlar. Bu dükkanlar 
da harap şeylerdir. Yalnız Topka
pı değil, 1stanbul sttrlannın 

bütün tarihi kapılan ayni ı•aziyet-
te harap, bakımS1z, pis bir 1ıalde
dir. Bu kapılann tıcmizlenmesi 

biraz bakılması zannediyorum ki, 
tt.:unboyltt bir masrafa ihtiyaç gös
termez. Kapıların içindl'ki dük -
kanlar da pekala l>uradan l:cıldın

labilir. 
Acaba Mü .. eler idaresi bu kapı

ları görmüyor mu?. Bu fena man
zarayı göriip bir 1ıimmet et e, 
mcınlc1cct için 1ıayırlı olur, 1 anaa
tindeyim. Çiin'ldi, bu J·apılar daha. 
tı.ztın .. aman 1ıarabiye, baJ.ımsızlığa 

bırakacak olursa, il.erde tamir 
ve temizlik masrafı da1ıa büyük 
olacaktır. Yabancı gözler, i1ımali 
affederler mi? ... 
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DONY A MESELELERi 
SEYAHAT NOTLARI 

Fransız ve lspanyol Fasında 
Müsiümanlann hali ibret, 
hayr~tle görülecek şeydirl 

BiR PANDOMiMANIN SONU 

Trenimiz Budapeşteye üç saat 
lik bir rötarla geldiği için be
ni bekliyenlerin hiç birisini is

Yazan: Zeki Cemal Sakı 

--- - fi 

Oralarda artık ı 
tasyonda bulamadım. 

mücahitlerden 
eser kalmamıştır 

1 1 Yalnız ben değil, hemen bütün 
tren yolcuları da benim gibi kaldı. 
Şehri bilenler, vagonlara hücum e
den Jacı\•ert elbiseli hamallara eş • 

1 yalarını yüklettiler. 
Cezalr Sultanı Fransız as- Benim gibi olanlar da hamallarla 

I 
kerleri önünden geçiyor ahbaplığa b:ışladılar .. Fakat benim 

·········-···•••• •11••• .. ••••••········•11••••11••••• hamal da aksi gibi Macarcadan baş-
Mobilyalar nasll kabir <ln bilmiyordu. 

• • - Köseneın seypem .. kösenem sey-
tem ızlen ı r? pem .. deyip duruyordu. Ne ise istas-8 ir rnobilyenin cilasını çıkarmak yanda gümrük memurunun tavsiye

isterseniz bir kap içine yarım sile istasyon karşısındaki bir otele 
bardak terebentin esans, yarım bar- basımı soktum. 

Çalınan 
dak petrol ve yarım bardak aman- Yabancı memlekette insanın bü -
yak koyup bu mayii benmaride ısıtı- tün iıd:?tleri değişiyor. Daha doğru
nız. Bunu bir bez parçasile cilasını çı- su (Merak) ı artıyor. Gece yarısına 
k.?r.~~!< istediğini~ eşyanı,? ü~e~ine 1 pek az kaldığı saatte herkes y:tağma gelmişti. Geldi. Masama oturdu. Ba
surunuz ve on dakıka oldugu gıbı bı- koşarken ben de tersine sokaga çık- na çatpat macarca bir şeyler söyledi. 
raktıktan sonra cilayı bir bıçak!a ka- mak, bu yabancı şehri görmek is- Fa.kat ben anlamadım. Ben ona 
zıyınız. Bu iş bitince mobilyenin Ü· tiyorchtm. fransızca söyledim, o da bunu anla-
zerinden ince zımpara kağıdı geçi- Eşyayı yerleştirir yerleştirmez se- madı. Almanca söyledim, anlamadı. 
. Üç beş kelime macarca söyledi. 

rıniz. 

1 

yah:ıt c•,biselcrimi çıkardım. Elimi 
••• yüzümu yıkadım. ŞeWirli kıyafetile İlk dakikalar çok eğlenceli olu -

Kurt yemiş ve öteberisinde delik- 1 sokağa çıkarKen kapıcıdan gezilecek yordu. O söylüyor, ben anlamadığim 
ler hasıl olitn mobilycleri bu muZJr yerkri de öğrendim: için gülüyordum. Ben söylediğim za
hayvanlardan ku~armanın çaresi var 1 - İ) i bir Macar musikisi dinlemek mnn o anlamıyor velhasıl bir pan -
'iır. Fakat bunun için çok sabırlı ol- istiyorsnnız .. hemen şuracıkta güzel domima gidiyordu. Kadının canı sı· 
mak Jazımdır. Her deliğe bir cnjek- b'r ydr \·ardır, oraya gidiniz... kılmıştı. Nihayet benim de canım sı-
siyon iğnesi veya ince bir fırça Beş r:-ı adım atar ntmaz gece şehri kıldı .. Türkçe olarak: 

- Siz Türk müsünüz .. ! 
- Evet.. ya siz .. ? 
- Ben de .. dedi ve daha uzun bir 

kahkaha attı. 
- Ben .. dedi.. Muammerin baldı

zıyım .. Sizi trende bekledik .. bekle
dik gelmediniz. Sonra buraya geldik. 
Kapıdan içeriye girer girmez ben si· 
zi tanıdım. Muammerle karısı biraz 
otele kadar gitti. Maamafih §İmdi ge
lecekler .. 

- Peki bu pandomimaya ne liizurn 
vardı? .. 

- Yabancı memlekette biraz da ile terebentin esansı, s;iblime veya diye tanmmrş olan Peştede ağzım açık - Hey Allahım bunu da nereden 
formol atmak kafidir. Bu mayiin de- kaldı. Dümdüz ve geniş bir cadde pı- başıma musallat ettin .. dedim. alay etmiyelim mi! Amma roli.ımde 
liğe iyice nüfuz etmesine dikkat edi- rıl pırıl yanıyor .. Işıklı ilanlardan tu-· Kadın birdenbire durdu .. yüzünün muvafJak oldum galiba ... 
niz. tunuz cLı vitrinlere kadar her yer gö- hatları değişti, sonra kahkahayı bastı - Evet ... diyebildim ve sustum ... 

• .,. zünüzü kamaştırıyor. ve gayet silis bir İstanbul şi\'€sile: Zeki Cemal 
Bir mobilyenin rengini Ye boya - Kendi kendime (Bizim İstanbulda 

Bin bir keşif - •• • 
sını değiştirmek için sıcak su içine 9 buçukta sinemacılar keselerini dol
bir miktar karbonat dö potas atınız. durup kapılarını kapadıktan sonra 
Bu mahlülii bir fıçı veya geniş bir ışığa hesret gidersiniz. Hele adama .. ) 
kap içine koyarsınız. Mobilyeyi de diye söylenirken bir kaç kişi omu-

M
.. ı ·· F boyası tamamen çıkıncıya kadar bı'r zuma vurup, kolunu çarpJp geçiyor-
US uman esın meş.hur kapısı d 

A
f ik b'l . . 1 fırça ile silersiniz. Mobilye tamamen uÖnüme, sag"ıma, soluma bakınca n~ 

icatlar mıızesı 
-------

r ayı ı mıyen, görmiyen ya • lcr .. Fakat Fas Sultanı artık (Biz ve kuruduktan sonra tahta üzerinden 
bancılar kırmızı otokarla veya- Fransızlar) diye bahsediyor ve sa _ . b göreyim .. Gece yarısı olduğu halde 

hut Atlas-P-L-M hattının vagonile ırıce ir zımpara kağıdı geçiriniz. Bu bütün sokak dolu idi. Hele Macar 

Paristeki müzede en mühim icad 
Almanların camda!) adamıdır 

durmuşlardı. 
C 

rayında harem, selamlık hayatı sü- işi yaparken ellerinizi ve elbisenizi dilberleri.. Bütün kaldırımları dol _ 
ezayirden Fasa doğru hareke~ ede- rüyor. iyi muhafaza ediniz. Çünkü karbinat 

cck olursa öyle garip şeyler görür k1.. Rivay4'tc göre Fas Sultanının sa- de potas mahlUlü oldukça kuvvetli 
Bu biraz da Oryetıt denilen ~arkı rayında 3000 k:ıdın ve sırf kendini bir mahluldür. 

ve ishim alemini tanımamaktan ileri müdafaa için 15,000 :ıskcri varmış. • ... 
gelir. Fası!'\ kırmızı duvarlı kaleleri içine Sinek lekesi nasıl çıkarılır? Bunun 

Cezairde binbir minarenin yüksel- girmek ne kadar zor~a, diğel' se • için bir miktar nişasta ve zeytinyağ 
diği bu islam şehrinde sultan ve ha- hirlerde gezmek 0 kadar kolav. Fran- ile bir hamur yapınız. Lekelenmiş 
Jifeden başka söz duyulmaz. Fakat sız Fasının hayatı böyle.. • e?~'a~ı biı= parça bezle bu hamur ile 
biraz ileriye gittiğiniz zaman ınuh- ş·m 1• k .d k 1 k b silınız. Sonra temi zsu ile yıkadık -. ı a ı ısına gı ece o urı-a · u-
telü şeyler görürsünüz. Treniniz ba- tan sonra parlayıncaya kadar tekrar 

zan çöllerden, hazan kırlardan. ha
zan da çayırlardan geçer ve nihayet 
Fasa dahil olur. 

Fas Kurtubadan sonra müslüman 
dünyasının en tanınmış merkezle -
rinden biridir. Sultanın oturduğu bu 
şehirde camiler, medreseler ve niha
yet müslümanlık di.inyasının tanın
mış ünh•crsitcsi makamındaki büyük 
bir medrese vardır. · 

Şehrin her tarafında tam bir müs
lümanlık havası eser. Yolda surada 
burada tesadüf ettiğiniz Fran~ız as
kerleri de o kadar kuvvetli bir sa
lahiyete sahip değillerdir. 

Daha ileriye gidiniz. Kazaplanka .. 
İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol 

ıırhlıJarının mütemadiyen ça1ka • 
landıkları bu liman halkı çok karış
mıştır. Burada müslüman, hıristi • 
yan, Yahudi gibi dinlere salik her 
cins insan görürsünüz. Nihayet yek
nasak bir hayata malik olan Afri • 
ka çöllerinde büyümüş Arapları, zen
cileri de bunlar arasına karışmış bu· 
lursunuz. 

Kazaplankadan daha cenuba doğ
ru giden trenle Merakişe, varınız. 

Buralarda eski hatıraları da bul • 
maz değilsiniz. 

Kazaplankada uzun seneler Ra • 
batlıların mücahede ettikleri yerler .. 
bugü nsessiz, sadasız duruyor. Artık 

ne Sultan Abdülkerimin kahraman 
süvarileri var, ne de diğer mücahit· 

Eski kral 
1100 kltlllk bir zlratet 

verdi 
Vindsor Dükü Avusturyada Kla • 

genfortta dostları şerefine 1100 kişi
lik bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafet çok neş'eli olmuş ve Belf4 
riye reisi Vindsor Dükü namına ge
lenlere teşekkür etmiştir. 

Ziyafette Vindsor Dükü davetli • 
lerlc almanca konuşmuş, bayan Vind
sor da herkese ayrı ayrı iltifatlarda 
bulunmuştur. · 

ran bambaşka bir hayata maliktir. ovunut. 
Buranın müslüman halkı çok ce-

sur, cengaver ve hakikaten kahra • Bugün masalar ekseriyetle örtü -
süzdür. Veyahut ortasına küçük bir 

mandırlar. Nitekim General Fr<!n • şemen dö tabl koymakla iktifa edi _ 
ko İspanyadaki ilk isyan bayrağım liyor. Bu şekilde masalar çabuk kir
İspanya Fasında açtı ve bugüne kn- ]eniyor. Bunun için adi muşamba ci

dar Fas müslümanlarının ve Faslıla- lasına bir miktar terebentin ~sansı 

rın yardımile muvaffakiyet kazandı. ve bir kaç damla limon suyu eğer 
İşte Afrikanın şimali garbi köşe - masanın rengi çok koyu ise bir damla 

sinde ·Atlas dağları arasında Teller siyah mürekkep ilave ediniz. Her 

mıntakasında yaşıyan insanların ha- gün yünlü bir kumaşı bu mayi ı!~ 

1j ve memleketin manzarası. ıslatarak masayl siliniz. 

ispanya Fasından bir manzara 

İçlerhlde de öyle güzel ve öyle ca
na yakın olanları vardı ki.. 

Müte'Jessim bir çehre ile yüzlerine 
bakarknn gözleri gülüyor ve kırk 
yıllık aşina gibi hemen sokulmak, 
ahbaplık etmek istiyorlardı. 

Fakat gece kuşlarından çok kork
tuğum için lokantadan içeri girdim. 

Enfes bir lokanta.. Kadınlardan 

mürekkep bir çalgıcı heyeti.. İçkiye 
başlıyanlar bir hayli ilerlemiş olacak 
ki, çalgıcılar da coşmuşlar .. Müşteri
lerde de tam bir keyif .. Kahkaha sa
lonun duvarlarında aksediyor. 

Biraz etrafı seyrettim. O kadar gü
zel bir müşteri grupu vardı ki... Gü
zel kadınlar ... temiz erkekler ... Hele 
sağ kö~ede iki masayı dolduraı;ı dört 
kadın, dört Nkek tam bir neş'e için
de yüzüyorlardı. 

Gözüm bu mas3y:ı takıldı. Gayri 
ıhtiyari hu adamlara karşı haset gö
zilc dakikalarca baktım. 

p aris, (Hususi) - Pariste, ~on 
günlerde keşifler ve icatlar mü

sabakası vardır. Hemen her gün yeni 
bir icadın eserini görürsünüz, • 

Geçenlerde ölen meşhur polis Mü
dürü Lepine vasiyetnamesinde bir 
icatlar müzesi açılmasını istemiş ve 
bu maksatla biraz da servet bırak • 
mıştı. 

Bunun üzerine (Zeka Müzesi) Ver· 

sayın bir köşesinde hazırlanmıştır. 

Şimdi Lepine'in mükafatını kazan .. 

mak için 600 kadar yeni icat Versaym 
köşesini doldurmuştur. Bunların için-

de en ziyade nazarı dikkati celbeden 
camdan insandır. 

Filvaki Aimanyanın Dresden şeh
rindeki sıhhat müzesinde mevcut o
lup Paris Sergisine getir.ilen tne§hur 

cam adamda insanın büttin vüeUdtJ 
gözükmektedir. 

gece aleminde Garson bir masa bulup oturttu. Şa- Bu cam adam otomatik yapılmış 1 
rapla Macar mezeleri ısmarladım. bir hayat makinesidir. O suretle ter-

Gözlerimle etrafı iyice kontrol c- tip edilmiştir ki, gözle bakılırsa bir 'zaman Kölliverin cüceler memleke
diyordu:n. Nihayet ... şarabı içtikçe insanın yaşayış şeklini tamamen bu- tindeki seyahatnalll€sini okuyur zarı
gözüm parlamıya ve etrafı daha iyi rada görmek imkanı vardır. İnsanın nediyor. 
görmiye başladım. 

Çingene musikisi ilikleı-ime kadar ne demek olduğunu, ~albin ve da - Bundan başka şimendifer ve taY• 

t 
. d' h d . b' marların nasıl çalıştıgmı tamamen yarelerin felaketini evvelden habd' 

esır e ıyor ve ru um a garıp ır .. . 
heyecan doğuruyordu. Yapyalnız kal- gormektedır. verecek makinelerle şimendifer yo--: 
dığıma müteessirdim. Sağda bir elektrik motörü 0,7 gram lundaki kazayı haber veren düdii 

Gözlet imle etrafı araştırırken kö- gelmektedir. Onun yanında bir bu - makinesi çok mühimdir. Bakalım bd 
şede çiçekler arasındaki locada yap- harlı vapur makinesi 6,2 gr~m gel - kadar icatlar arasında Lepine'in m 
yalnız bir kadm gördüm. mektedir. İnsan bu müzeye girdiği kaCatını kim kazanacak? 

Tekrar bütün salonu gözden geçir- !E5555555iE!5ii55!555555=5==:=========~~==a 
dim .. onunla benden başka koskoca Romada 1941de beynel• 
salonda tek olan yoktu. mHel eergl açılıyor 

Galiba o kadın da bunu hissetmiş Romada 1941 de beynelmilel bir 
olacak ki. gözlerini gözlerimden ayır- sergi yapılacaktır. Bu sergi için şim-
mıyord11. Kadın çok güzeldi.. diden hazırlıklar başlamıştır. 

Kumral saçları dalga dalga başını İtalya hükumeti eski Roma fmpa-
süslüyor .. uzun kirpiklerinin gölgesi ratorluğu zamanından kalma bütün 
çehresine başka bir letafet veriyor- yolları otomobil yolu haline ı;oka _ 

du. caktır. Bu sokaklar 40 metre genis-
Gayct şık giyinmişti .. Ben de göz- liğinde olacaktır. 

1 
Şlkagoda çarpık kul• 

r•pllıror 1 
1 Şikagoda da İtalyanın Pizası 

1 

bir eğri kule yapılması düşünül~ 
tedir. Şikago Belediyesi bum~ 

'

la bir müsabaka açmıştır. Bu rnusr' 
bakada kazanan mimara mükafat~ 
rilecek ve inşası da kendisine ha-val' 
edilecektir. ' 

lerimi onun gözlerine diktim.. e 
Biraz sonra çantasını açan kadın Balinanın karnında bir • 

tuvaletini tazeledi.. Kaplumbal• IUk• kasa mUcevher ve para 
- Eh .. diyordum. Bir erkeğin göz Amerikanın Şimale ihetindeki de- hayvan oldu 

hapsi altında kalan kadın tuvaletini tiİ" nizlerinde balık avlıyan gemiciler Holivutta yeni bir av hayvanı 
değiştirirse iş yoluna girmiş demek· bir balinayı zıpkınladıkları zaman remiştir. Bu kedi, köpek gibi t>esl~ 
tir .• oh.. h b b "" .. ayvanın yarı aygın ir halde bul- luJ!l..,.. 

Dakikalar geçiyor .. kadınla ~öz ah- muşlar ve karnını açınca bir demir nen, yatırılan, gezdirilen kap 
baplığı ilerliyordu. Nihayet onun yü- ğadır. • tJ kasa görmüşlerdir. Kasanın içinde p: 
zil güldü. Garsonla gönderdiğim bu- yüz binlerce dolar kıymetinde altın Kaplumbağa beslemek modası 
keti kabul etti. rnıf ve kağıt Amerikan parasile elmas \'e an içinde bütün Holivudu sar"'- . 

- Enfes bir rnacar kadını.. mücevher çıkmıştır. Bunun Batan bir I duğundan bir kaplumbağa 30 J:' 

Artık masama davet etmek zamanı gemiy~ ait olduğu zannediliyor. lirasına kadar satılmıştır. 
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,...--------------------------------------------------~ Gece yarısı, yahu.~t·· ~ r 'Dünyada hala ne itikatlar. var . 

[DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA_YA
ZJNIZ; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUSi CE
VAP İSTİYENLER :MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 

1Azrail canını almasın diye 
hastanın ismi değişiyor! 

LEFFETMELİDİRLER.] ... ~ • ... "" · ~ ,~" ~ . -. . 

19 yaşındayım. 20 yaşında bir 

kızla bir senedir sevi§iyorum. 

Fakat onun yaı•aş yaı•a§ soiJu· 

auğıınu hissettim. Geçen giin 
takip ettim. Beyoğlunda biı• 

Son derece halim ve yumu
§ak tabiatlıyım. Üç senedir eı:-
1iyim. Karımı seviyorum; fak at 
onun bazı halleri beni sinirlen
diriyorsa da rica 1:e minnetlerim 
fayda 'L'ernıiyor. Bir iki bağır -
dım, kavga ettim. Ağladı, bana 
rica etmiye başladı ı-e fillıaki
ka uzunca miiddet fena Jmy -
Zarından ı•azgeçti. Ben de btt 
hiddetime pişman oldum. Lcikiıı 
ben gene sakin t!e ricakıir bıt-
lwıdııkça tekrar etti. Bu ne de- pastacıya gireli ııe bir erkekle 

mektfr? - Karagiin. başbaşa ıızıın uzıııı kontı§tıı1,; • 
Bu demektir ki, karınız sizden, is- Zarını gördüm. Ertesi giin bana 

kmediğiniz şeye, birnz 5.mirane \'C artık onıı sevdi{jirıi itir<ıf etti. 
mütehakkimane huya malik olma - Buna karşı kolay bir yol val' 
nızı istiyor. Siz halim ve selim, yal- mı? - İ. İ. 

nız rica ile, eline ayağına düşerek Hayır, kolay değil, çok güç ve şüp· 
yalvardıkça onu istemediğiniz huy - heli bir yol var: Ona mukabelcbil -
lardan vazgeçireceksiniz. Kadınlar misil yapmak. O ne yapıyorsa, siz d~ 
içinde, -münevverleri de dahil- koca- aynini yapınız. Belki onun bu yeni 
sının fena gördüğü hallere şiddetle tanıştığı gençle bağı pek hafiftir \·c 

mukabele etmesinden hoşlananları sizin tahrikiniz1e gene size avdet e
pek azdır. Öyle kadınlar vardır ki, der. 

.. Ve Azrail gelmişken boş gitmesin 
diye haham1 tavuk kestiriyor" · 

1 A raplarla Muscvi1crin batıl iti -
katlan \'C büyüci.ilükleri hakkın

da tetkikat yapan bir Fransız mu ~ 
harriri son yazdığı bir makalede Cc

ı zayir Musevilerinin tilbi olduklat ı 
batıl itıkatlardan şu suretle bahse -
diyOl': 
Şimnli Afrika l\Iuscviterinde bü

yücü li.ik ye sihir din ile pek iyi uyuş
muş gibi görünüyor. Bu belki de 
Musevilerin kabal eledikleri kitap
tan ileri gelıni~tir. Çünkü hahamlat· 
insanlar ile gayrimaddi cisimler a
rasındaki münasebatı tanzim etmek
le meşguldürler. 

---~.-

yalnız tahakkümle, cebirle, hatta ,,........._ 

şiddetle idare edilmekten zevk ve .~, ~ n ·,,,-j 
neş'e duyar, bu suretle kocasının aş- ~ .... ç;;):,.. ~{ ~"'" r ,.-.. 
kındaki şiddeti hissetmiş gibi olur - ~ ~ ':\ ı\.. - . 
hır. Tecrübeniz de sizin bu yolda ha- '' ~· 1 --..,_ ..... ı 

Mesela Musevilerde, ölmek üzere 
bulunan bir adamın adım değiştir
mek usulü bu kabildendir. İsak Le
vy ::ıdında bir Musevi ölüm halinde 
bulunuyor. Azrail, Allahın büyük si-

1 ciline bakmış ve orada 5687 senesi 
teşrin ayının 12 inci günü İsak Levy 
adında birinin canını alacağını oku-: 
muştur. Bunun •Üzerine haham, elin· 
de beyaz bir tavuk bulunduğu halde 
geliyor ve hemen İsak Lcvy'nin a ~ 

reketinizin doğru olacağını gösteri-

Meşhur Constance 
Benett- Parise geldi 

Constance senett 

F ransız sinema artisti Charles Bo- Varner-Bros Film Şirketi gecen 
ycr'nin karısı Constance Bonnet, sene eylu'l" d b ' b t~ 

H 1. tt p · . . un en u sene şu a ına 
o ıvu an arıse gelmıştır. Cons- kadar 100 ·1 f k k t B . mı yon ran azanmış -

ancc onnett de Halıvudun tanınmış tır Bu m"kt b · k . 
'-•ıldızlarındandır Art'st' p . . ı ar. u şır etın geçen sene 
" . ı ın arıse kazand 'i "k' . J'd' 
gelmekle olduğunu haber alan bü- 1 ıgı paranın ı ı mıs ı ır. 
tün gazeteler istasyona koşmuşlar • Bundan bir kaç hafta evvel Varncr 
dır. kardeşlcrd~n biri Parisc gitmiş ... O

Mis Dennett vagondan iner inmez 
bir sual ynğmuru karşısında kalmış
tır: 

- Ah .. her tarafta böyle .. şu gnze
t•~ilerin elinden kurtulmak kabil 
dC'ğil !.. 

- ~ariste ne yapacaksınız? 
, - Istirahat edeceğim .. 
- · Ne kadar kalacaksınız? 
- . Üç dört hafta kadar .. 

rada söylediği bir nutukta tesis et -
tikleri firmanın insaniyete hizme 

ettiğinden bahsetmiştir. Vnrner nut
kunun sonunda demiştir ki: tEğer 
Fransanın bütün serveti Pastörc rck-

IUm yapmak için sarfedilmiş olsaydı, 
Paul Muni'nin çevirdiği film kadar 

Pastöre hizmet edilmiş olmazdı!> 
Maşaallah .. Bu zatler hakikaten ne 

- Nerede oturacaksınız? .. 
- Evvclfl Paristc, sonra da 

dazür de .. 

insaniyctperver insanlarmış da bizim 

Kotc haberimiz yokmuş.. insaniyetsever 

Artist miil3knt \'ermek istemediği 
için sorulan diğer suallere de şu ce
vapları vermiştir: 

bir insan .. öyle bir insan ki, günde 

yarım milyon frank kazanıyor!.. 

• 
Kaybolmaz ki •• - Parise bilh,assa sergiyi ziyaret 

edeceğim .. iiç dört hafta sonra Holi-
\:ud~ dönecek, orada cSebepsiz aşk> Sahne vazilerinden Maks Ophüls 
sımlı bir film çevireceğim.. bir gü~ ogluna sormuş: 

• - Oglum, fil nerede bulunur? 
Ne k Çocuk bıraz düşiindükten ::;oma: 

S ~zanıyorlar? - Fil çok büyük bir hayvandır. 
ıncma, fılm tile · k 

znnd İ mıne c:o paraka- JKaybolması kabil değildir ki, bulun-
ırıyor. şte misali· ı 

· sun .. 

ı dını değiştiriyor': 

... kara düşünce 1 
ınt1111111111u11111unııııııuuuu111111ınuutıtı1111111uıuunıuuHtııtt 

Mısır kralının 
Düğününe 
Hazırlık 

- Bundan sonra senin adın jsak 
L<'vy değil, Jakop Abrnhnm'dır. dı-
yor .. 

Musevııerın meşnur "Agıarna taşı,, ôııOı ıd~ D·ır 
Musevi kadını .. - Flllstinde Musevi muhacereti.. 

yor ki : - Muhabbet celbetmck için ne ya- sadakatsizlikten korur. 
Haham sonra Azraılc dönerek di- Bir· Musevi kadınına sordum: f Sadık olmıyan köpeğin tüyü insanı 

· - Sen yanlış yere geldin .. se:n i- parsınız?.. , - Anlıyonım .. buna bir hastalığı 
sak Levy adın ela biı ini arıyrırsun.. - Hahamlar hiç bir zaman bu gay- yine o hastalıkla tedavi etmek der .. 
fakat burada Jakop Abraham oturu- rialılak1 işlerle uğraşmazlar. Aşk ler ! .. 
yor. Omm hcıüiz öliim günü gelme- meseleteri onları nlfıkadar etmez. Birkaç gün sonra ayni kadından 
miştir. Yalnız biribırile geçinemiycn iki kan şöyle bir mektup aldım. 

Azrailin bittabi bundan canı sıkı- kocanın arasını bulmanın, hayırlı - >Bu akşam bize geliniz. Yeni c-
Iıyor. Fakat haham onu müteselli bir iş olduğuna kaildirler. ve geçişimiz vesilesile bir ziyafet ve-
ctmek için diyor ki : - Bunun için ne yaparsınız?.. riyoruz. Eski an'anelerle al;ikadar 

- Gokten boş yere buraya kadar - Haham bunun için bir muska olduğunuz için siı de bulunursun~ı 
Halk şimdiden sevinç inmek için yorulduğuna çok teessür \'erir. İçinde bir ayet bulunan bu Davet edildiğim C\'e gittiğim za-

ettik Buraya gelişin hiç semeresiz muska, elbisenin veya entarinin kal- ınan bütün aile hazırdı. Herkes buh-
İçinde yaşıyor kalma3ın ve boş elle dönme .. İsakı be gelen yerinde, astar içine dikilir. randan, portakalın pahalılığından 

K ahire 25 Ağustos (Hususi} _Mı- bulamadın .. Senin için alınacak bir Ayet, Kudüste cığlama duvarı yanın- bahsediyordu. Ev de donatılmı~tı. 
sır Krah F'aruğun nişanlanması can lazımdır. Bu :nıhmr.ılin bo~n ı;ıit- ela bulunan mukaddes bir su ile ya- Ev sahibi kadın yeni eve ayak ba

bütün Mısırda fevkalade bir memnu- mesin diye bugünlük bu tavuğun ca- pılmı bir mürekkeple yazılmıştır. sarbasmaz bir kandil yaktı .. sonra 
niyet uyandırmıştıı-. nını al !.. Muskanın içine kara köpeğin kuy - kapının eşiğine bal sürdü. Bu da evd~ 

Bütün Avrupayı gezdikten 5onra Haham bunun üzerine t::ıvu~u kc- rt.:~unun tiiyündM bir miktar kon- tatlı bir hayat geçirmek içindi. Biraz 
siyor ve Azrail de bununla iktifa e· mu,tııı· sonra 11 ha d .... a·· El' d b' yurduna dönen ve kraliyet tacını gi- $ • a m a gonın u. 111 e ır 
diyor. 1 - Acaba köpeğin siyah olmaı:;ının beyaz horoz vardı. Horoz kurban e· 

yen Faruk, annesinin b<>ğendiği Sa- R' t d ld·~· .. b '-"b",'t' ncdı'ı·?.. d ld' E h · ıvaye c i ı.l(ıne gore u sur<>llc ~" "ı.; ı ı. v sa ibi horozun kanını ko-
bi bir Mısırlı kızl::ı kralın cvlenmesinı ölümden kurtulanlar da varmış. - Çi.inkü kara köpek sad:k değil- ridorun önüne akıttıktan sonra dcdj 
Kralın lehinde büyük propagandala- Hatta hekimlerin iimitlerini kestık- ıdir . Hatta siyah köpeğin Allaha bile ki: 
ta sebebiyet vermiştir. Herkes eski !eri birçr,k hastalar uzaklardan ha- ıhanct ettiği söylenir. Bu sebeple - Allahım .. göriiyor musun? Ben 

(Devamı 6 met sayfamızda) hamlara gönderiliyormuş... Allah onun rengini siyah yapmıştır. (Devamı 6 ıncı sayfada) 
•
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GUZELLER s_oNBAHAR MODASI: 

DİYARINDA işe yarayacak, muktesidane elbise 
S uyfiyc nıe\'sirninin sonlarında 

Hayti adası 
Ahalisi 

Şenlik 
Yapıyor 

Çünkü 
Kurtuluşunun 

3 Üncü 
Yılıdır 

J a~onya ile Avustralya arasında
kı ucu bucağı olmıyan denizde 

sonsuz küçük adalar vardır. Bu ada-

Bir Haylll ı güzeı 

müdür. Hayti, bugiin cumhuriyeti 

Dr. Vincent'e borçludur. Hayti'nin 

tarihi bir çok mücadelelerle dolu • larda kırmızı \'C sarı derili insanlar 
. dur. Burada Sen-Druninik ile bir çok 

oturur. Cınsleri diğer renkli insan .. . • 
!arın cinsinden çok ayrıdır. Hele d~hıl~. h~?ler ol mu~, pek çok kan dö-

bunlardan (Hayti) ahalisi beyaz renk- kulmuştur. Fakat son seneler zar • 
1i insanlardan bile zarif, latif, tatlı fındn Haytide idarC'yi ele alan Dr, 

ve mütcnasiptiı'. Kadınlarına bak • Vinccnt \'e Sen-Doıninik'te iş başına 
makla doyamıyan Avrupalı erkekler geçen General Tnıjillo bu ezeli mü

içinde onlarla evlenmiye can alan da cadeleyc son vcrmiye karar vcrmiş
cksik değildir. Fakat tamamen çıp- ler ve hudutlarını kat'i surette lcsbit 

lak yaşıyan bu mahllıkları bizim ha- etmişlerdir. Bu sur~tle yapılan an

yatımıza alıştırmak kolay mı? 
Şimdi Hayti adası bayram yapıyor. 

Halk neş'e içindedir. Memleketin her 

tarafı çiçekler ve bayraklarla dona
tılmıştır. Çünkü bu sene Hayti nda

sının kurtuluşunun üçüncü yıldönü· 

laşma sayesinde iki memleket ara • 

sında bir dostluk misakı aktcdilmiş

tir. İşte bundan dolayı Hayti bugün 

komşusu Sen~Dominik ıle tam bir 

itilaf halinde kurtuluşunun yıldö

nümünü kutlul:ımaktadır. 

bulunu:--·oruz. Ynzm sonu yak .. 
J.aşmnkl.'.ı beraber öııi.lmüzdc daha 

güzel günler de vardır. Fakat. on beş 

yirmi gün sonra serin havul:ıdn kar

şılaşmamız da muhtemeldir. Daha 

şimdiden yağmurlarla karşılaşıyo

ruz. Bu sebeple ona göre giyinme .. 

miz lfıZJmdır. Bunun için lüzumsuz 

masraflara girmiye lüzµm yoktur. 

Şimdi yapacağınız elbiseyi sayfiye. 

den döndükten sonra da giyebilirsi

niz. Binaenaleyh elbisenizin kuma

şını ve rengini ve biçimini bund~n 
sonra ~ehirde işe veya bir spor eğlen· 

ccsine giderken giymiye elveri~H O·· 

lacak bir şekilde intihap ediniz. 

Meselci. büyük cepli ve yünlli bir 

spor mantosu. Bu manto her zaman 

işinize yarar. Jerscyden veya yünlü 

kumaştan yapılmış kısa bir tayyör 

de mevsime göre pek iyidir. Bu tay

yörü bundan sonra sabah gezintile
rinde de giyebilirsiniz. 

Mavi renkte pili::.eli bir etek, sarı 
renkle pamuklu kumaştan yapılmış 
bir bllız spor için çok güzel bir kıya
fettir. Şimdi bu b1Cız yerine triko 

veya yünlü kumaştan başka bir blUz 

yaptırırsanız, daireye giderk~n giit . 

zel bir kostüm elde etmiş olursunun. · 

Sayfiye için pek yakışan kırmızı 

yünlü entariler şehirde de giyilebi
lir. 

Bu elbiselerle, güneş sizi yaktığı 

zamanda bile, fazla giyinmiş olmaz4 

sınız .• Moda elbisesı 
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v azen : M. 9Uleyman Ç apan - -Mısır Kralının 
Düğünü 

(5 inci aag/ odan deoam) 
Süleyrnanan~sarayında 
~ ... ~ . 

bir aileye mensup ve eski nazırlar -
dan Mehmet Paşa Şuaybin torunu o
lan Safinaz (yeni ismi ile Feride) gi
bi bir Mısır kızile kralın evlenmesini 
takdir etmektedir. Her yerde bun
dan bahsedilmektedir. 

KtJIOCS K IZLARR 
Tefrllc'a No: 153 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Tercllme ve lktlbu hakkı mıahfuzdur 

Günü •• •• gunune • 1 ' JUrna ••• 
Komitenin kararlarını Cemal 

kim b ildiriyo rdu ? 
Paşaya 

Bayan Feride Mısır kadınlığının en 
güzel bir tipidir. Kralın validesi de 
çok iyi ahl5.klı ve çok güzel olan Ba
yan Safinazı bu sebepten tercih et
miştir. 

Bayan Safinazla Kralın düğünleri 
gelecek ilkbaharda Mısırda büyük 
merasimle yapılacaktır. Hazırlıklar 

Sarayın vahşi hayvanlar bekçisi anlatıyordu• 
" Efendimizin, aslanların ağzına attırdığı 
kadın parçalandı. Kemiklerini ne yapalım ? ,, 

1 
için büyük bir komisyon seçilecek ve 
bu komisyon, Mısır Kralının şerefilc 
mütenasip bir düğün merasimi ya
pacaktır. 

- Hani ya, bahçe nerede? 
Diye mırıldandı. 
Safi demir kapıdan içeriye girer 

girmez, kendisini geniş bir çatının 
altında, dört çevresi demir parmak
lıklarla örtülmüş olan aslanlar mah-

Mahmut Şevket Paşayı öldürmek 
meselesi, ilk önce, eski Galata Bor
sası olan ve Umumi harpten evvel 
.Belediye tarafından yıktırılan meş· 

hur komisyon hanında - şimdi Gala· 
ta postanesıni geçtikten sonra To • 
katlı lokantasını takip eden sıra dük
kanların bulunduğu ada - Borsa mü
bayaacısı Sarandi Nikolanın yazı .. 

1============== zeninde bulmuştu. 1 -,--------=, Genç kız aklını oynatmadığına 

1 
R A D y Q 

1 
kendisi de hayret etti.. Şaşkın şaşkın 
etrafına bakındı .. karşıdaki köşede 

hanesinde konuşulmuştur. 
Bu içtimada sabık Pire Şehbenderi 

ve polis kısmı siyasi müdürü Muhip, 
Çerkes Arifin kardeşi Ziya, Topal 
Tevfık ve muhalif muharrirlerden 

._ _________ , ___ .... uyuklıyan aslanları gördü .. 

BUGÜNKÜ PROGRAM Korkudan küçük dilini yutarcası-

Şevki Kazım 

(M. A.) vardı. alıyordu. Hatta bunun içindir kl, 
Bu ilk ~rardan sonradır ki, işi ya- bir kaç kere Damat Salih Paşaya ha

pacak adamları bulmak, tertibat al- ber yollamış, böyle işlerden uzak 
ınak için paşanın yalısında bir çok kalmasını rica etmişti. Fakat Salih 
toplantılar olmuştur. Yoksa, ilk adım, p b .. 

1 
b" . lı ı 

·ık k l d d v•1 ıh d aşa, oy e ır şeyın as ve esası o -ı arar ya ı a egı , yaz ane e 
verılmiştir. 

Borsadaki ilk müzakereden sonra, 
muhıp, muharrir (M. A.) artık pa

madığı cevabını vermiş, şayialara 

inanmamasını bildirmişti. 

Bunlar da bilinen ve yazılan şey-

şanın oraya devam etmesini münasip lerdir. Fakat, Cemal Paşanın her ka
görmediler, bir haf ta içinde Damat 
Salıh Paşanın ayağını yazıhaneden 

kestıler. Siyasi ihtiras, Damat 
paşaya, çok sevdiği borsa oyu -
nunu bile bıraktırdı, devam ettiği, 

hava oynadığı borsayı ihmal ettirdi. 

rarı günü gününe nasıl haber aldı
ğı hala belli olmamıştır. Bu noktayı 
kendisi bile hatıratında müphem bir 
surette kaydetmiş, kat'i bir itirafta 
bulunmamıştır. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 plakla dans musikisi -
19,30 konferans: Dr. İbrahim Zati ta
rafından (Mücrim ve serseri çocuk
lar ve ıslahheneler) - 20 Cemal Ka
mil ye arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları - 20,30 Ö
mer Rıza tarafından arapça söylev -
20,45 Belma ve arkadaşları tarafın -
dan Türk musiki ve halk şarkıları, 
(saat ayarı) - 21,15 orkestra - 22,15 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi 
günün programı - 22,30 plakla solo· 
lar, opera ve operet parçaları - 23 
Son. 

Y 4RINKİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı: 
Saat 12.30 plakla Türk musikisi, 

12 50 havadis, 13.5 muhtelif plak 
Mahmut Şevket Paşayı öldürmek 

fikrini ilk evvel ortaya atan, yine bu 
meseleye dair yazı yazan muharrir
lerin dedikleri gibi şu ve bu, şunun 
ve bunun siyasi ihtirası, muhalif par
tilerin düşmanlığı değildir. Bu fi -
:kir, ilk e\•vel Muhibin kafasında 

Burada, muharrir (M. A.) nın bir 
neşriyatı, 14 son. 

ifşaatını kaydedeğim; o diyor ki: 

doğmuştur. 

Muhib muhalifti, İttihatçıları hiç 
sevmezdi. Onların bir hayli tekmesi
ni yemi~. nikbet-e uğramış, Babıali 
baskınından sonra da bir hayli 
takibata uğramıştı. Bu sebep -
ten İttihat ve Terakkiye ve hü -
kumetine sönmez bir kin besliyordu. 
Muhibin kafasında tomurcuklanan 
bir fikır de şu idi: !ttahat ve Terakki 
demek Mahmut Şevket Paşa demek
tir. Onun vücudü ortadan kaldın -
lırsa, İttihat ve Terakki de onunla 
beraber olı.i.rdü!.. 

Muhib, kafasında büyümiye başlı
yan bu fikirle işe başladı. İlk evvel 
fikrini dostu ve çok hürmet ettiği 
Damat Salih Paşaya açtı. 

Damat Salih de ittihat ve Terakld· 
ye düşmandı. Bu düşmanlığı, ken -
disini ayan azalığına tayin etmeme
lerinden başlamış, muhtelif sebepler
le, ezcümle mebusluk talebinin red
di karşısında büsbütün artmıştı. 

Muhibin kandırıcı ve teşvik edici 

- Kararları günü gününe Cemal 
Paşaya haber verenin Çcrkcs Hasan 
olduğunu kabul etmek lazımdır ve 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

aklen ve mantıkan böyledir. Sebebi- 1stanbul cihetindekiler: 
ni izah edeyim: Çerkes Hüsu·ı, komi- Erninönünde (Mehmet Kazım), Be-
ta tarafından Cema1 Beyi öldürmiye yazıtta (Cemil), Küçükpazarda (Yor
memur edilmişti. Mahmut Şevket Pa- gi), Eyüpsultanda (Mustafa Arif), 
şa Beyazıtta öldürülürken, o saatte IŞeh.~em~.ninde (Nazım Sadık), Ka
lık dairesinde de Hüsnü Cemal ragumrukte (Kemal), Sarn~tyada 

(Erofilos), Şehzade başında (lsmail 
Hakkı), Aksarayda (Sarım), Alem· 
darda (Esat), Bakırköyde (Merkez), 
Fenerde (Emilyadi). 

Beyi öldürecekti. Halbuki, Hüsnü 
böyle bir şey yapmadı ve sonradan 
öğrendik ki. 

- Ben seni öldürmiye memur edil
miştim. Fakat vicdanım bu cinayeti 
yapmıya mani oldu! 

Diyerek tabancasını teslim etmiş ... 

Hasanın evvelce daha içtima günle· 

rinde, olanı, biteni Cemal Beye ha· 
her vermediğini kim temin edebilir?. 

(Devamı var) 

• • 
DÜZ ETME 

Dünkü tefrikada çıkan resimlerin 
altındaki yazılar, yanlışlıkla biribi
rine karışmıştır. Muhib mehmet Ali, 
Mehmet Ali Muhib olacaktır. 

Düzeltir ve özür dileriz. 

Beyoğlu cihetindekiler: 

İstiklal caddesinde (Dellasuda), 
Tepcbaşı Asmalımescitte (Kinyoli), 
Galatada (Hüseyin Hüsnü), Taksim 
İstiklal caddesinde (Limonciyan), 
Pangaltı HaHiskargazi caddesinde 
(Nargileciyan), Kasımpaşada <Va -
sıf), Hasköyde (Barbut), Beşik taşta 
(Ali Riza), Sarıyerde (Osman). 

Üsküdar, Kadıköy ve adalardaki -
Zer: 

Üsküdarda (Ahmediye), Kadıkö -
yünde Söğütlüçeşme caddesinde (Ar
man Hulusi), Büyükadada (Halk), 
Heybelide (Tanaş). 

sözleri paşayı alakadar etti. Muhib, Tefrika No.: 53 

na yutkundu.. beyninde uğultular 

duydu. 
Yavaş yavaş geriye çelfüdi.. 
Loş bir duvarın dibinde sindi. 
- Alçak kadın! Beni nihayet as

lanların ağzına atmıya muvaffak ol
dun .. değil mi? 
Ağladı .. söylendi ve dizlerinin üs

tünde duramadı .. bir et ve kemik yı
ğını halinde yere çöktii. 
SÜLEYMAN KİMİ BEKLİYORDU .. 

KİM GELDİ?! 
Süleyman, kapıda duran harem -

ağasına bağırdı: 

- Safi nerede kaldı? Çabuk git, 
getir onu buraya .. 
Haremağası koşarak gitti.. 
Safi'nin odasına girdi. 
O ne?! 
- Meydanda kimse yok .. 
Süleymanın cSarı Çiçek~ i bu za

manda nereye gidebilirdi? 
Koridorda dolaşan cariyelere sor

du. 
Kızlar dudaklarını bükerek: 
- Görmedik .. 
Dediler. Bunlardan biri haremağa· 

sının yanına ~okuldu: 

- O şimdi hükümdarın sofrasında 
yemek yiyor ... 

Diye fısıldadı. 
Harcmağası saskm şaşkın c::ır·ye -

nin yüzüne baktı: 
-Ben şimdi hükümdarın yanın -

dan geliyorum. Efendimiz bir s::wt
tenberi Safi'yi bekliyor .. 
Kızlar biribirlerine hayretle ha -

kıştılar. 

Haremağasmın duracak vakti yok
tu. 

Koridorları araştırarak tekrar hü
kümdarın bulunduğu salona gitti. 

Süleyman elinde tuttuğu bir elma
yı bıçakla ikiye bölerek bir parça -
sını kendi önüne, diğer parçasını da 
Safinin oturacağı yere koymuştu. 

Süleyman cariyelerinden hangisi
ne böyle yarım elma ikram ederse, 
o kadın zevcciiğe namzet sayılır vt! 

bir müddet sonra hükümdar zevcele- ıSüleyman ayağa kalktı: 
ri sırasına geçerdi. - Bugünlerde yine o (meş'urn 

Süleyman bu yeni gözdesini sabır- yalet görünüyor mu? 
sızlıkla bekliyordu. Onu çok sevdiği - Hayır, mellfı! onu bir ayd n 
-elmayı ikiye bölüşünden de- bel gören yoktur. 
liydi. - O halde Safi cari) elerden b 
Harcmağası: nin odasına gitmiş olmalıdır. 

1 
- Safi'yi odasında bulamadım, me1- Haremagası çıktı . 

la! Hassa dairesine g<'cti. 
Diyerek geriye çekildi. Saray muhafızını buldu \·e hul< 
Süleyman birdenbire ş~aladı. darın iradesini tebliğ et ·: 
- Safi odasında yok mu dedin? - Efendimiz yemekte Saf ·'\ i 
- Hayır, mella! liyor. Onu hemen buldurunuz~ 
- Nereye gittiğini sormadın mı? aradım, bulamadım. 

- Cariyelere sordum .. efendimi - Sarayın her köşesini aradılar .. 
zin yanına gitmek üzere bir saat ön- Safi'yi bulamadılar. 
ce odasından çıktığını söylediler: Hassa kumandanı haremdeki 

Süleyman kaşlarını çatarak bağır- tün cariyelerin odalarını birer b 
dı: araştırmıştı. 

- Çabuk koş, hassa kumandanıma Harem halkı merak ve heyeca 
haber ver .. haremin her köşesini a- çinde titriyordu 
rasın. Acaba yine sarayda (meş'um 

Ve haremağası kapıdan çıkarken, yalet) mi dolaşıyordu? ~Devamı 
HrtlflllffllHlllllllJlflflllll .. fftHlllllflllllllllllJUHtlUHlllltllllllHHtllllllllllllHllllllltlllltlUHlltHllHllllHlllUttlflltllllttlHll-I 

Yaman bir keşif ve tecrü 
Bir İngilizin icadı: Afrikanın bir şe 
rinde motörlü vası.talar duruver 
Londra, 26 (Hususi Muhabirimiz

d<:n) - İngiliz alimlerinin henüz 
m'.\hiyetı taınamile gizli tutulan bir 
sua kc !ettiklerini, bunun üze:-inde
ki çalışmalann epeyce ilerlediğini, 

ilk adımlarda müsbct neticcier ahn
dığını bildirmiş, bu şua etrafındaki 
çalı~maların inkişaf ve devamından 
da ayni mılsbet neticeler elde edilır
se, İngilterenin, haricin her türlü te
cavüzünden tamamile masun bir t:.a
lc geleceğini ilave eylemiştik. Son 
b'r ay zarfında geceli gündüzllt vu
kubulan çalı maların sonunda, ha -
k katen bu şuaın tesir. derece \'e sa-
l h sı inkisaf etmiştir. 

de islemez bir halde durmuşlar, 
Iefo~lar kesilmiş, elektrik santral 
ları işliyememiş, radyolar düny 
hiç bir ye · den mevce alamamış 

Bu vaziyet tam üç dakika de 
etmiş, üçiincü dakika biter bit 
sanki hiç bir şey olmamış gibi ve 
işlemiye, telefonlar konuşmıya, 
yolar mevce almıya, elektrik satı 
tralları şehre cereyan vermiye 
lamışlardır. 

Polis bu işi yapanları meydana 
karmıya boş yere çalışmış, hiç bit 
ucu elde edememiştir. Bunun t 
liz aliminin eseri olan yukarıki 
fin mahsulü olduğu sanılmaktadır 

1 Bır müddet sonra başka sahalarda 
'c daha miıhim vaziyetlerde de bu Dünyada 
şuadan istifade olunacağı muhakkak ( 5 inci •ay/atlan tf,,oam l 
görülerek çalışmalara devam olun- bu evi öyle kolaylıkla elde etmiş 
maktadır. ğilim. Onu alnımın teri ve ka 

24 Ağustosta Cenubi Afrikada Kap- pahasına aldım! .. 
favn şehrindc bütun halk ve aiim- Merasim bittikten sonra horoz. 
lcri büyük bir merak içinde bıra - geçen bir dilenciye verildi. ç
kan bir hadise olmuştur. Şehirde u- burada fakirler, Allahın timsali 
mumi bir heyecan doğuran meçhul dolunur. 

bir tecrübe esnasında bütün motör- Bu adet ne kadar gülünç ol 
lü vesaıt ve bu meyanda tramvr.y- olsun, her memlekette, her zam 
lar, otomobiller derhal oldukları yer- tesadüf olunan an'anelerdendir. 

Salih Paşayı, bu işin kolay ve ça - ........................... ""' 
buk yapılacağına o kadar inandır - cBUNA MUCİZE DENİR .. !~ ."Kf'b~R_S_ A . N A D_A .L .. A R 1 N D A 

Y azan: CelllCen ················································ 
Şakaklarını uğuşturdu: 

likte arkadan geliyordu. 

mıştı ki, o: Murat Reis diğer gemilerle bir • 
- Peki, ne kadar para lazımsa, be!l 

l'erırim! Sen hazırlıklara başla! 
Demiyc mecbur olmuştu. 

- I 

Muradın gemisindeki korsanlardan 

biri baş küpeşteden birdenbire acı 

acı bağırmıya baş1adı: 

- Denizde bir adam çırpınıyor ..• 

Muhib, paçaları sıvadı. Eski arka
daşı muharrir (M. A.) yı buldu. Fik
rini açtı, bu iş için adam bulmasını 
rica etti. (M. A.) da, Ziya ile Topal 
Te\ fıği buldu. Muhible tanıştırdı ve Murat Reis geminin başına koştu .. 
bir gün Galata Borsasındaki Saran- Gerçek, dalgalar arasında bir adam 
dinin yazıhanesinde randevu verdi- çırpınıyordu .. 

Çolak Ahmet ölümün pençesinden 
denize nasıl yuvarlandığını 

k urtulunca, 
anlattı 

ler, paşa da oraya geldi, Mahmut Şev
ket Paşayı öldürmek için tertibat a
lacak adamları ilk defa orada tanıdı 
\'e ilk karar orada verildi. 

Bundan sonra, Ziya, Topal Tevfik 
ve Muharrir (M.A.) Yenicamide Kuş
çular pazarında, çarşambada Kuşçu
lar kahvesinde birleştiler. Ellerinde 
birer kuş kafesi vardı. Sanki kuş alı
cısı gibi oralarda oturup konu~tu -
lar, başka arkadaşlar bulmak için 
kararlar verdiler. Herkes birer isim 
söyledi, nihayet seçim yapıldı ve pa
şanın yalısında yapılan bir toplantı
da, gün tesbit edildikten sonra, hep
si dağıldı. 

Hadisenin bundan sonrası malum 
olduğu ve bir çok defalar yazıldığı 
için, tekrarlamayı doğru bulmuyo -
rum. Yalnız, bir noktayı daha işaret 
edeyim: 

O zamanlar İstanbul muhafızı olan 
Cemal Beyin -Bahriye Nazırı Cemal 
Paşa merhum- ilk içtima gününden 
son firar gününe kadar yapılan şey
lerden, konuşulan sözlerden tama • 
men haberi vardı ve Mahmut Şev
ket Paşayı öldü&ıiye karar veren -
lerin kararlarını günü gününe haber 

Sesi çıkmıyordu. 
Belki de bayılmıştı .. 

Bu adam kim olabilirdi? 

Murat hayretle bağırdı: 

- Sakın Rüstemin gemisinden biri 
denize düşmüş olmasın .. ? 

Gemiciler hep birden güverteye 
koşuştular .. ve dalgalar arasında çır

pınan adamın bir Türk denizcisi ol
duğunu gördüler. 

Murat Reis küpeşteden: 

- Dümen kır .. şu adamı kurtara
lım. 

Diyerek dümenciye bağırıyordu. 

Dümenci dümeni kırdı .. 

Gemi, başını cesedin geldiği tarafa 
çevireli .. 

Güvertedeki gemiciler denize ip 
atmıya başladılar.. fakat, dalgalar 
üstünde duran adamcağızda ipi tuta· 
cak derman kalmamıştı. 

Ve korsanlardan 
iyi bir yüzücü cep
kenini çıkararak 

denize atıldı .. 

Biraz sonra bay
gın bir halde ce
sedi iple çekerek 
gemiye çıkardılar. 

Gemiciler kur -
tarılan adamı gö
rünce tanıdılar. 

c- Çolak Ah -
met .. > 

c- Çolak Ah -
met denize düş -
müş . .> 

c- Çolak Ah -
met boğulmuş.!> 

Diye bağrıştı -
lar. 

Murat Reis ye
re eğildi .. 

Ahmedin göğ -
süne şöyle bir el 
atarak: Rüstem deniz üstünde, sevgills ln l d ü · 

- Yaşıyor, de. şOnmeae başlödı: 
Murat reis: di, haydi biraz su - Zaval lı ..Jüzetta şimd i , hapsettlgim. 
-Haydi çocuklar! dedi- biriniz de· · içiriniz .. Sırtında- bodrumda k im b ili r ne kadar muztarlpti '-

nize atılsın. .. ki ıslak elbiseyi çıkarınız. Ahmedin ağzına bir kaç damla su 

akıttılar .. ambara indirdiler .. 
Islak elbiselerini çıkarıp sıcak bir 

gocuğa sardılar. 

Çolak Ahmet ölmemişti .. 
Biraz sonra aksırarak kımıldandı .. 

esnedi .. yavaşça gözlerini açarak et
rafına bakındı. 

Korsanlardan biri: 
- Geçmiş olsun, Ahmet dayı! 
Diye söylenirken, Ahmet hala şaş-

kın şaşkın etrafına bakınıyordu. 
Ahmet acaba kimi arıyordu? 
Bunu bilmiyecek ne vardı? Ahme

di deni7.e yuvarlıyan Kara Mustafa 
değil miydi? 

Ahmet ölümle pençeleşirken, nasıl 
olup da kurtulduğuna hayret edi -
yordu. 

Murat Reis Ahmede sordu: 
- Sen aramızda en çok gözü açık 

ve nice dalgalardan, fırtınalardan 

kurtulmuş bir denizci idin .. nasıl ol
du da kendini rüzgara kaptırıp dcni
de düştün? 

Ahmet, öJümün pençesi omuzla
nndan tamamilc çekildiğini anlayın
ca gülümsedi: 

- Bu rüzgar, kahpe bir rüzgardı . 

Beni arkamdan denize yuvarladı. 
Dive mırıldandı .. 
Ellerini alnına götürdü .. 

- Beni denize yuvarlıyan 

Mustafadır, dedi, hemen onun 
sine yetişip Rüstemi de ayni akı 
uğramaktan kurtarınız! 

Murat Reis birdenbire kaşla 
kaldırdı: 

- -Ne söylüyorsun, Çolak? 
Mustafa senden ne istiyordu. ? 

Çolak Ahmet muhakemt'sini t 
ladı: 

- Bizim gemide isyan var, 8 

mm! bu akşam sular kararınca 
temi denize atacaklar .. Kara MuS 
gemiye kaptan olacak ve gemiYİ 
gidecek. Uzak sularda başlı 
korsanlık yapacaklar. 

Dedi. Murat Reis hayretinden 
çük dilini yutacak gibiydi: 

- Ne diyorsun? dedi- RüsteıJll 
nizc mi atacaklar? 

Çolak Ahmet başını sallayara) 
ve etti: 

- Evet.. Kara Mustafa bu~ 
rar verdi. Ben Rüstcme acıyord 
kendisine bunları söyledim. ?JU 
fa duydu .. gemicileri belki kı~ 
rım diye canıma kıydı.. beni k 
ça denize yuvarladı. ~ 

Murat Reis daha fazla dinleıne 
vakit kaybetmek istemedi. 
Güneş batıyordu. 

·ı Biraz sonra sulara esmer g?. 
düşerse, suların üstünde ~. 
görmek ve kurtarmak da J1l 

olmıyacaktı. 

Rüstemin gemisine yetiş~ek 
bütün forsalara şiddetli emırlet' 
di.. sarıl 

Kürekçiler küreklerine ""' 
(Devam• 
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lngiliz gemisinin görün· 
mesile bombardıman .. 

-----·-
Hamidiyenin 

gemide bir 
isabetli atışları ile 
yangın çıkmıştı 

Bınaennle) h duşman cFiyeri 
manına gırerken fırsatten istifade e
deı ek bur..) a uğramış ve belki de 
bu harekette Yunan donanmasını 

kcndıni takibe ıcbar etmek maksa
dını gutmuştı.ir. 

Ingilız gemisi, Makcdonyanın üze. 
rınden açılmıya başlnr başlamaz 

(Makedon) n) suvarısi geminin deniz 
musluklarını nçmıs, topların kama
larını 'e tekmıl murettcbatı sahile 
çıkarmış 'c gcmıde yalnız kendi~i 
kalmı tı. 

harbin L.mııe İ<I:> rap edildi ve an
cak mutar<:kcnin imzasından sonra 
çekıldı. 

MONDROS MUHAREBESİ 
İkmc1kanunun bc:a.nci gtinii saat 

sekizi yirmı beş g ~ Boğaz öniinde 
ıkarakolda bulunan cLeon m•.ıhrıbi 
telsizle : 

- Butı.in fılo dı arıya çıkıyor! .• 
Ye srat sckız buç kta: 
- Butun fılo prova nıznrnında gar

ba S€)redı)orı. i arctmi verdi. 

1 
&.. 

BOlent (G. S.) 

f-ıeKkı (B. J. K.) 
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BUGÜN 

Pire muhteliti · G. Saray 
Beşiktaş muhteliti ile 

karşılaşıyor 
Yarın 

nabilmcsi çok güç bir iştir. 
Yunanlılar çok kuvvetli bir takım-

la geleceklerine göre bu maçı kazan- Yarın, Pire muhtelitinc karşı Fc-
mnları ihtimali kuvvetlidir. ıner - Gı.ineş muhteliti çıkarılacaktır. 

Bugünkü maçın hakemliginı kıy - G. Snrny - Beşiktaş muhteliti gibi 
metli hakemimiz Ahmet Adem GOğ- yorgun ve egzersiz ohın bu takımdan 
dün yapacaktır. da galıbiyct beklemek güçtür. 

Bizim takımın; Sacit - Hüsnu. Frı- Bu rnnçı dn hakem Nuri Basut 
ıdare edecektir. 

ruk - Fuat, Salim, Eşfak - Hayati, DAVET EDİLEN FUTBOLCULAR 
Hakkı, Haşim, Şeref, Biılend s k • 

Fcnerbalıçe ve Güneş kulüplerin-lindc çıkması muhtemeldir. den: 

Eşfak (G. S.) 

Heşlm (G. S.) 

Ingilız gemisınin mane\·rası de -
, a.m ttıgı müddetçe (Hamidiye), 
barut d posunu, kômür depolarını' e 
ckktrık fabrıkasını topa tuttu ve kö
mur d posunda çalışan bir cı kekle 
bır kadını öldürdü. 

Amıral derhal f1lo ıle çıkmaları 

mukarrer bulunan gemilere hnrcket 
cmirlerını bilcürdi 'e duşmanın a
dedi hakkında te zl .Leonı dan 
malumat ı tcaı. 

•Leon saat sc.kizi otuz sekiz geçe 

Eğer bugünkü maçı bizim takım A ,..d i . l . l r b l 
. şa6• a sım erı yazı ı ut o cula-Bugü n Taksim stadında Pire muh- kazanırsa Yunanlıların kuvvetsızlı • p· h 

1
. k 

rın ırc mu tc ıtme arşı oynamak 
telitile G. Saray - Beşiktaş ıntihteliti ğini veya bizim takımın fevkalade bir i.ızere 29/8/937 pazar günü saat 16 da 

Cihat, Hüsameddin, Faruk, Lebı 
Aytan, M. Reşad, lbrahim, Büknd 

Niyazi, Naci, Esad, Saliıhattin, Şa 
1 verd ı i cevapta uc z ıt Iı ıle bır kru
vazör ve t rpido muhrıplcri gördü
ğünü bıldırdı. Bunun üzerine düş -
nıanın h< r k · t ndan mi.ıtemadiycn 
Amira, h be dar C'tmesi cmrolundu. 

lngılız gfmisinin mane\·rası yarım 
~at kadar surdü ve hitamında (Hn~ 
mıdıye). hepsi isabet etmek üzeı·~ 
cndahta ba ladı. Birkaç mcrm;dcn 
sonra ("?\fok donya) da ) angın çı1ta· 
Tak g mı • nmıya basladı ve (Ha -
mıdı ·c) d ateşi kesip uz kfo~tı. 

(Makedonya) süvari inin (Hami- Bozca d n n malı ı::~rkısinde bu· 
dı"H) ~ kar ı mukabele etmrm\;si· lunu_} or · ar tıni \'crdı. Bundan beş 
nın b bı (Şır ) şehrini bomb rdı- I dakıka s r Amıı al Sım kor <' : 
m nd n kurtarr k idi. Çünkü (Ma· cAmir 1 z bıtan n efrcda bı.igıi • 
k don ) da tim) oktu ,.c kemi kö· nim h~) ı lı om. ı temenni ı.:dcr.~ 
murle u almakla mc gul bulunuyor- i aı ctını 't rd1. 
du. Bın nnl<'yh demiş üstünde harp Gerr.ık. Mo dr t n çıkarken d
etmek zaruretinde idi. Velhasıl gemi- ı at t bur, , l dı \ r kcnd.lcrıne ami
nır. ah P k mı yandı ve kazanlarla ralin ışaıc ti bıldırıld 'e bun ı bılu-
m kmd ıne hır ey olmadı. mum murcttcbat t. r fınd n Z to' 

(H mıdi) ) Şiradan uzakla tıklan 
• nı a Fı:> rrı lıman na gitti ,.c ora
d C, 'ıt P .. aj a gôndcrılen taJimat 
' par )ı t lım <)kdi. Buradan av
dc.t d r ·rn ~olda «İpapantin is -
mınd bıı Yunan yelken gem· ini 
tevk f ettı 'e mürettebatını gemive 
• l rak ' Jk nli) i Kaı aman sahilinde 
(P p d !a) limanına kadar cekti ve 
orada d mir1edi. 

kar~ımmcaktır. Bizim takım yorgun oyun çıkardığını c;imdiden kabul et- Güneş klübünde bulunmaları tebliğ 
\'e hazırlıksız çıktığı bu maçı kaza • mc kliizımdır. olunur. 

• • • • • :::===~~~~§=~~~=E:::~~~~~~~~ 

1940 Olimpiyadları 
Japonlar 

Tokyo (Hususi) - Bundan bir 
muddct evvel Japonların büyük bir 
en~ r.ıle çalıştıklarını yazmıştım. 

Japonlar nnsıl olimpiyat için stad, 
oı;mpıyat köyü gıbi bir çok spor yer· 
lcr ıyapıyorlarsa. 1940 olimpiyatları 
ıçin dt' öyle hazırlanıyorlar .. 

Japonlar 1940 olimpiyatlarmdan 
Almanlardan aşagıya kalmamak için 
h<::ı· sahada büyük bir faaliyetle ça
lı m, ktadırl r. Japonlar atletizme 
tam bir metodla çalışmaktadırlar .. 

Hc.r haft l bir çok müsabakalarda 
) ni ) l:ni rekorlar yapıyorlar ... 
Geçen hafta yapılan atletim müsa
bakalarında alınan dcrcc~1"ri l'azı • 
yorum: 

Y iiz metre: 

Bir metre rnurabbaınn -1 lira kıymet konulan Fatih yangın yerinde 
Kirmasti mallesinin Boyacıkapı sokağındn 74 uncü adnda yüzlü 7 
metre 65 santimetre murabbaı arsa satılmak üezrc açık artırmaya ko. 
nulmuş ise de belli ilmle gününde giren bıılunmadığlndan pazarlığa 
çevrilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
2 lira 29 kuruşluk ilk teminat makbuzu veyn mektubile beraber 
9.q.937 Persembc günü saat 14 deDaimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (5669) 

Açık Eksiltme ilanı 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

l - Hnydnrpaşa Lisesi -için 150 adet Dersnnc sırası, altı adet 
sehpalı ynzı tahtttsı ve 4 adet Muallim kürsüsü açık eksiltmeye ko. 
nulmuştur. 

'!- ::- E~siltme 13 Eylül 1937 pazartesi RÜnü saat 15 de lstanbul 
Kultur Dırektörlüğü binası içinde liseler Muhasebeciliği odasındıı 
toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Bur. dan kendisi (İskenderiye) ye 
h rek t cttı 'c orada islam ahalinin 
{!, terdı i t zahürat arasında kömiı · 
H' ıı' unu nl, rnk (Hudeydc) Y<' mu
tcv ccıhcn Süve) ş kanalından geçti. 

c;ı Ycnea ve K<>r\ a

no m r pl r le Ddfın dE-nizaltı 
gemi i t er n de t arr: rde ,.e • Tiyel
la . Lonki . Vc:los . Doksa muh
ripleri de H midl\·c ye kan;ı Sakız 
ve İpsar:ı Bo • zında krrııkolda idi
IC'r. Baki k ı. 'l gcrnıkr (Mondros) 
Jimamnın h..,rıcınl'.' cıktılar ve buı ada 
cAverof , •StlC~va , .Hıdra, ve .İp· 
s:n. > zır hl 1 rı pro,·a hattında oldu
ğu hrılde cA to c Y rak-: muhrip· 
lcıi anc. kın \(' Sfendoni , cNaf -
kr:ıtu > '\:t: •Nıkı ıskcledc mevki 
aldıl:ır. 

l - Yoshioka 10,7,10. 
200 metre: 
1 - Taniguehi 22 8,10. 
400 metre: 
1 - Morimaehi 49,9,10. 
800 metre: 

1500 metre 1936 Ollmpl· 
yad birincisi Terada 

Noboru 

3 - İlk teminat 175 lira ve mccmuunun tahmin bedeli 2423 lira 
iO kuruştur. 

4 - istekliler Şartname ve resimleri Haydarpaşa Lisesinde 
görebilirler 

5 - İstekliler Bu işe benzer en az "1000,, liralık iş yepmış olduk· 
lnrına dair lstnnbul Nafia Direktörlüğünden alacnkları belge ve Cari 
sene le cim odası vesikasiyle birlikte belli gün \ c saatte Komisyona 
gelmeleri. (5647) 

(H, mıdıyc) nin Şira önüne gPldıği 
,.c (M k don~ a) muavin ı~ruvazöı ü
mı bomb ıdıman cttıgi derhal tel • 
grafla (Atına) yn bıldinlmısti. (A
t n. ) telsizi vasıtasile <~ ıfondro ) ta 
bulunan amıral keyfi ·etten ha • 
b rd. r dilmişti. 

Ar. dnn üç sant geçtikten sonra 
Bclmyc Nezareti, Amirale (Ave -
rof) la Ş ı va gelmesini emretti. La
kın hu cmır icra edılmc>di. Çünkü 
bu hareket duşmanı scr~st bırnka
c, ktı. Binnc>nnle) h Boğaz ağzmdan 
ayrılmak kat'iyen muvafık degıldi. 
Mrıamaf ıh c V los , .Lonki , cDok

sa ve Tıyclla. muhripleri Snkız 
·e İpsara boğazına gönderildi ve Ha
mıdıycnın buralardan geçmiyc te
~E'bbu ü halinde hücum etmeleri 
c:mr dıldi. 

•UOn 
b t(': 

rr~ hrıl:i at dokuz otu:: 

- D i m n Lımnı'vc yaklasmakta. 
dır! v., bırnz sonra : 

- Donanmanın bir kaç mıl ileri -
sinde bulunan kruv zör Limniye çok 
·aklü ıyor ! . 

1 nretl rini vndı. 
Bu iş.uct uzerıne Amirnl, Bahriye 

Nrznrcline bır tclgr .. f \Herek düş
mnnın Boğazdan çıktığım \'C harp 
etm k ıhtım li olduı:;unu bıldırdi ve 
•Leon d n da m \•kiini sordu. 

Lron bu suale telsizle: 

l - Aochi 1,56,2,10. 
1500 1.1etre: 
l - Nakamuro 4,3,2,lt 
5'JfJO metre: 
l - Murakosa 15,3. 
110 metre manialı koşu: 
l - Murakami 14,8,10. 
4()() mc>trc manialı: 

Uto Shump ı 54,6,10. 
3000 metre: 
1 - Tnnaka 9 32.2,10. 
Uzur atlama: 
1 - Harndo 7,40 metre 
Yüksek atlama: 
ı - Kashima 1,9. 
Smkla yüksek atlrıma: 
l - Oe 4,20. 
Cirit: 
ı - Tsukamoto 45,74. 
Dısk: 

ı - Kıkumoto 41, 07. 

100 metre: 1 - 11,2,5. 
200 metre: l - 23,4,5 (Yem çın re-

koru). 

400 metrC': 1 - 52,4,5. 
800 metre: l - 2,5,4,5. 
ı500 metre: 1 - 4,4,4,5 (Yeni Çın 

rekoru). 
3000 metre: 1 - 9,22. 
5000 metı·e: l - l 6,17. 
ııo manialı kosu: l - 16,9,lO. 
U1un atlama: l - 6,43 (Yeni re-

kor). 

SırıkJn yi.ik ek ntlnma: 1 - 3,40 
(Yeni rekor). 

GülJn atma: l 
Dısk: l - 37,GO. 

11.96. 

Cirit: 1 - 49 80 (Yenir kor). 
4X100 bayrak yarısı: l - 43,4,5. 
Yukarıda do göı üldügü vcçhilc Çin 

atJelleri daha çok çalışmak mecbu -
riyetinde oldukları görülmektedir. 

Eskişehir Orman 
Direktörlüğünden: 

1 - Eskişehir ilinde Mihalıççık ilçesinde hudutları şartnamede ya• 
zıh Dcğirmendcre Devlet Ormanında numaralanmış ve ölçülmüş 558 
ndede mundil 1532 metre mikap 592 des'mctre miklip dikili ve 416 
adede rnundil 377 metre mikap 767 desimetre mikap devrik ki cem'an 
1910 metre mikap 362 desimetre mikAp gayri mamule muadil 974 
adet No. lu çam ağacı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile arltır
mayn konulmuştur. 

2 - Arttırma 1-Eylül-937 Çarşam.,_ günü saat 15 de Eskişehir 
Orman Dircktörlliğünde yapılacaktır. 

3 - Dikili \'e Devrik aR"açların beher gayri mamul metre mikabının 
muhammen bedeli "460" lmruşıur. 

4 - Muvakkat teminat "659,.. liradır. 

Yunan donanması demirli bulun
<luğu muddctçe hiç istir. hat ctmi -
yor ve daıma yarım saat zarfında 
hareket <>d bılec k \'CÇhile hazır bu
lunuyordu. Gcmılcrin kazanları 

- Lımni ada nm .Er:ni> bur • 
nunda11 dört mıl me afcdcyiz. Düş· 

man krU\ zôrü arkam zdan takip 
etmektedir. Kruvazörün arkasınd, ki 

(Devamı var) 

Bundan başkagcçrn olimpiyatlarda 
bü\ ük bır varlık gösteren Çin atlet
lerlnın de aldıg1 decclerci yazıyo -
il rrı 

Demek ki, atJetizmde bizdc>ıı '1ahn 
gerileri de varmış. Balkan olimph at
larında derece alamıyan atıctlerimiz 
niha et kendilerine kuvvetli (') bir 
rakio bulmus oldular. 

. 5 - istekliler, teklif rncktublarını teminatlarile birlikte muayyen 
gun.de 2490 sayılı knnu~un ikinci ve üçüncü maddesinde zikredilen 
ve~ıkahırla artırma sa~~ınden bir saat önceye kadar komisyon ri a· 
setıne makbuz mukabılınde vermeleri meşruttur. y 

6 - işbu i~aleye nid şartname ve mukavele projesini görmek is. 
teycnler bu muddet znrfında her gün Eskişehir Orman Direktörlüğüne 
V(' Ankarıııdn Orm:ın Umum Direktörlü~ünc mürııca.at edcb'lirler. "5137,, 

Na: 
3 

d n g zeteyi çıkaı m1s, yelpazeleni
yordu. Birdenbire gözü bir yazıya 
W.ti, durdu, okudu, Senter'e döndü, 
ha) retle: 

- Bak, dedi, ku .. 
Parmağıle, arkadaşına şu satırlnrı 

gö teriyordu : 

c AKİTEN , GEMİSİNDE 
BİR KAZA 

Scnter gazeteyi kaptı ve okudu : 
•Akiten Portsaitten ayrıldıktan 

iKl GÜNLÜK TE / · bir rıat kadar sonra, yani gece yarı-
- FR KANIN ıra çıkuıorlar. Serıter arkada~ım ote- d 

IIULAS sma bri saat kala, üst güverte en ASI le göıurecektir. Sokakta bır an dtı- b' 
[Sen ter ve Perlon iki arkada tır _ 

1 

rup konu tıyorlar.] cDcnize biT adam diiftü> diye ır 
lar. Perlon, Senterin ct•inc gelmi§ti! . feryat 1 optıı. Vapur durdu. Sandallar 
t ... tm zaman birıbirlerini goreme _ - Dunya artık bızım. indirildi. Fakat, yapılan biitiin araş-
dıklcri 1ıalde Senter arkadaşını ku- ı Perlon ırtını duvnrrı dnyamış. du- ttrmalara Tagmen denize düııen a • 
caklamak cesaretini gösteremiyor. ruyordu. Sentcr·k: gcçırdıgı bu bir- danı bulunamadı. Ta1ıkikat, kazaya 
Senter ~engin olmtı§tU, fakat Perlon k~ç ~nt, arap ~ llayaıı onu bü - uğrayan yolcunun, Pekinden avdet 
muı•affakiyetsizliğe uğramı§tı. Scı't ) uk bır !)(:\ mç ıçıne atmı~tı. Yorgun etmekte olan .M. H. Namot isminde 
bir §ckildc devam eden komışmala- muydu? Sevınçt.cn miydı? zengiıı birisi olduğunu göstermiştir. 
Tınd s t · z·ğ· d k d Ark .. d c;ının : Kazanın sebebi. bir kast olup olma· a en er zengın ı m en ar ·a a- . 
ının da istifade edebıleccğini söy - - Ev, ne ~ pı~oruz? dığı bir türlii anlaşılamamıştır.• 

luyor. Fakat Perlon kabul e•miyor. Sözüne: Sapsarı kesilmiş alan iki arkadaş, 
Sen ter, Boreal'e gitmeyi teklif edi- - Ben mı? dedi, ben burada böy- birıbirlcı ine aptal aptal bakıyorlar-
~~r. Bura ı bir bardır. Gidiyorlar, le kalacağım. y€min ederim böyle dı. Nihayet Sentcr: 
:~yarlar. Perlon bir gazete alıyor. çok iyiyım. / - Zavallı Nnmot, diye ınırıldan
Okumadan cebine koyuyor. Biraz son- Delik: nlı boyle söykrkc:n cebin - dı, çalıs, çabala, muvaffak ol, sonra 

) 

böyle, hem de tam dönerken öl!. 
Müthiş. 

Sustular. Perlon cevap Hrmedi. 
Düşünllyordu. Bir müddet sonra : 

- cKaza, diye yazmışlar! Acnba 
sahiden knıa mı?. dedi. 

ALTI GENÇ 
Senter'in gözüne uyku girmiyor· 

du. Müthiş bir ıstırap içinde idi, ne
fesi tıkanacak gibi oluyor, bir his i 
kablelvuku onu hafakanlar içinde 
bırakıyordu. Gözlerinin önünden 
Namot'un hayali bir türlü gitmiyor, 

halta Enkarnasyonun muhteşc:m ha
tırası bile, bu hayaJi silmiye muvaf
fak olamıyordu. 

Onu ne kadar severdı. Böyle alel
ade bir kazaya kurban gidec k ad m 
mı idı ve hakikaten artık onu göre
miyecek miydi? İçlerinden en büyü
ğü o 

ğü o idi. Bir aksam bundan bcs sene 
evvel hep birden, klüpte, son mete
lıklerini kaybettikt n sonra, kırmızı 

s:ılona geçmi~lcr, bir hayli çekmiş
lerdi. O zaman Namot ayağa kalk -

mıs, bir caz havası çalan gramofonu 
susturmuş, gidip pencereyi açarak1 

d rın bir n fos nldıktan sonra arka
doslarınn dönüp sormuştu : 

- Ey, cocuklar .. bu böyle daha ne 
kadar devam edecek? .. 

Ve hiç kimse ona itiraz edem miş 
idi. Evet, bu böyle devam edemezdi. 
O zaman Numot bir teklifte bulun

muştu. Altısı birden, mumkün olan 
en kısa zamnnda dünyanın dort bu
cagına dnğılacaklar, garson, gc>mici, 
hademe, makinist her ne iş bulur • 
!arsa kabul edip gidecekler, geçir-
dıkleri bu sônuk v istikbalsiz haya
tı bırakarak, zengin olmak çarelerini 
arayacaklardı. Beş sene sonra da tek
rar buluşacaklardı. Her halde içle -

rinden biı kaçı muvaffak olacak, el
de cttigi S<:'rveli Ölekılerle paylaşa
caklardı. Hiç bir scy elde edemese
ler bile, ahır ömürlerinde anlatacak 

birçok macernlnr geçirmiş olmazlar 
mıydı? Şunun şurasında ne yapı -
yorlnrdı ki?_ Hem duba gençtiler. 
En büyukleri Namot otuz iki, en 1.."ii
çliklcri P rlon yirmi dört yaşında i
diler. Beş sene ne demcktı? .. 

Nnmot böylece söylemiş, şafak sö
kerken allı arkadaş bu fikir etra • 

l !ında topfanmı~lar, döndükleri zn -
man ne kaznnu·lnrsa diğerleri iJe 
paylaşmıyn yemin C'tmişlcrdi. Be>~ 
S<'ne sonra dönecekleri günü de k. -
rarlaştırmı lnrdı. Ve hrpsi, tnm b<>ş 
sene sonra gelecek olan bu gec nin 

yıldönümiınd n ıuhayct on b"''l gün 
bil m dm bir ay sonra Senter'in c
vınde bulusmıya sözleşmişler, aV
rılmışlardı. 

Scnter bu gC'ccyi ve arkadaşları -
nın hatırasını belki bin birinci defa 
anıyordu. Hep bir ağızdan şarkılar 
söyleyerek, kucnklnşarak, yemin]er 
ederek klüptcn çıkmışlardı. Hiç bi
risi veıilmiş olan bu karardan mü -

tccssir değildi. Yalnız Gl'ibc ile Per
lon biraz mahzundular. Her ikisinin 
de, birer küçük köyde, ihtiyar anne
leri vardı. Bu ihtiyaı !ar oğulları git
tikten sonra onları beklemiye başla
mışlardı. DelikanJılar giderken, ~ a· 

kındn donecckleı ini söylemi§lcrdi. 
Bir türlü cesaret edip, seyahatlerinin 
beş sen süreceğini söyliyememişlcr
di. Anneleri de, nerede ise gelir di· 
yerek1 kapılaı-ından geçen her ayak 

(Devamı var) 



RADYOLi 
Diş macuaile diflerinizi her sabah v~ alqam, her ye
mekten sonra fırçalamakla kaz•nacağınız f\IDlardır 

Dişlerinizin sağla:ııhtı ve beyaz. 
lıtı, temin edilecektir. 

Çürüklerle, diş etlerindeki illi· 
hablar ilerlem~kten menolunacak· 
.tır. • 

Vücudün yediğiniz gıdalardan j 
am istifade etmesi bbil ulacaktır 

Mide, barsak boıukluklan ıe
çecek ve hazım intizama girecek• 
tir. 

Sebepleri meçhul kalan rabıt· 
aıılıklannız zail olacaktır. 

Mıkroplardan, ağız ifrazabndan 

• 

Denizyollan 
1ŞLETMES1 

lzmir Fuan 
münasebetiyle 

Fevkalide Posta 
Mevcut postalara ilaveten An· 

KARA vapuru eylfılün birinci çar
şamba günü saat 15 te Galata rıh
tımından kalkarak doğru İzmir'e 
gidecektir. Fuar açık bulunduğu 
müddetçe fotoğraflı gidiş-dönüş 

bireti alanlara yüzde elli tenzflat 
yapılmaktadır. 

~ayın yolcuların Karaköydeki a
'Centalığımıza müracaat etmeleri 

.5527. 

'IOC+ Dr. IHSAN SAMI g 
1 Gonokok AttSI l~Bolsotakluta ve iblilAtlanna karşı 
' pek tesirli ve taze a11dır. Divan-

:::.,~::~==~ 
~ .......................... ~ 

ı DOKTOR l 
ı AH Rıza Sallar 

tıi I Ç H A S T A L 1 K L AR l 1 
MÜTEHASSISI 1 

ı Her gün Reşiktaıta tramvay i 
1 caddesindeki muayenehanesinde 
ı saat on beşten ıonra hastala· ı 
l rına kabul ediyor. ı 
............................ 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI .~ 

cKendi kendine yağlama tesirini 
baiz madeni cisimler imaline ait u
.!:Uh hakkındaki ihtira için alınmış 

••••••••••••• olan 27 Ağustos 1935 tarih ve 2045 

geçen ha~talıklarla, sari hastalık· . -Dr. H Q R H Q R N ı
Jara karşı bün1eniı mukuim bir 
bale gelecektir. 

numaralı ihtira beratındaki hukuk 

1 
bu kere başkasına devir veyahut 
mevkii fiile konmak için icara veri
ltceği teklif edilmekte olduğundan Altı ktsımda. km • .:a 

hulasa ettitimiz şu mu
vaff akıyetler ise. şüpe 

Eminönü Eczanesi yanında has· 
talanın kabul eder. Tel: 24131 bu hususta fazla mallımat edinmek 
••••••••••~•••• istiyenlerin Galatada Aslan han 5 nci 

hesiz umumi sıhhathizio DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI kat 1-4 numaralara müracaat eyle-

düzelmesi, neş'eniıin 

~rtman ve hayattan 
___ı;....,c~ 

daha çok zevk alma· 
nız demektir. 

meleri ilan olunur. cKendi kendine pişen elektrod -
tar için elektrod kütlesi> hakkındaki ....................... ... 
icat için alınmış olan 2 Eyhil 1929 ta- ı hkl ı 

. . Zührevi ve cild basta an 
rih ve 1261 numaralı ihtıra beratının i Ôm ı 

LİMON 

Hasan ve 

, , 

ÇiÇEKLERi 
Nesrin kolonyalan 

Türkiyede en çok ıatalan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ., 
mencndi olamyao kolonyadır. Bir damlau limon bah~esidir. 90 dereeo4lr• 

ıhtiva ~ttiği hukuk bu .~e~~ başkası- Dr. Hayri er 1 
na devır veyahut mevku fule konmak 

1 
Ô tl A • 

BUtUn bu mükemmel neticeleri dt,ıerlnizl için icara verilmesi ~eklif edilmekt<?_ ~:::.:::rN~y~13UTe,:rc::· ı'N . H l L" 1 
günde asgari 3 defa R AD Y O L 1 N 1 e "ımakla bu hususta fazıa maıumat 43585 ı , 88Fl0 ve asan osyon ve avanta 8 
f tr,.8l8m8k SUretile elde 8d8bİIİrSİftiZ. chrlaınnm5 eı·nkcıı:sktiaytenl-41erninumGaarlaaltaardaa mAu~lraan· , ......................... . 

T Yasemin, leylak, divinya, revdor, ıipr, fujer, ful, menekşe, suar de 
1 ıtaat eylemeleri ilan olunur. Dans merakhlarıha 

SARAÇHANE BAflNDA HORHOR CADDESiNDE ~ müjde · 
En kısa bir zamanda iyi dans öğ- . 

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybe' neden danı pro • 
ft!sörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Erkekler kısmı: :!'nn~ı~:::- Kızlar kısmı ile ilk kısmı: ;:n~.~::: 
KIZ • ,. E I~ YATI 

ERKEi\ HA YRIYE LIS LER GONDOZ 
Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 3J,. 
~··inci kat. Ana • ilk • orta - ııse kısımlarını havidir. Fen ve ecıcbiyat kolları vardır. lik sınırlardan itibaren 

ecnebi lisanı mecburidir. Açılan şubeleı dolayısile Munirpaşa konağı ancak erkekler kısmına kifi 
reldiğindcn bu sene kızlar kısmile ilk k111ma, Münirpaşa ko.1ağı karşısında leyli bir liseye lazım ·t"" ...................... I 
olan bütün müştemilltı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında ı Göz Hekimi ı 
tedrisat ayrı bir talim heyeti tarafından yap.lacaktır. Müoirpaşa konağınln kafi gelmemesi yüzünden ı ı 
geçen s~ne Çarşambadaki şubeye naklolunan iik kısım yeni b!ıır.mııa alınmıştı_!' •. Çarşambada da ı Dr. Şükrü Ertan ı 
ayrıca ilk kısım vardır. Nehari talebeden arzu edenler mcktebın hususi otobusıle n11klolunurlar. 1 
Kayıd 'muam«;leı1ine başlannuştar. Hçrgün sabah, saat 10 dan ak~am ~ e kadar: müracaat kabul l Cağalotlu Nuruosmaniye cad. ı 
olunur. Telefon: ?.0530 ı Cağalotlu No. 30 (Eczanesi S 
ıı inci ve 8 inci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 e;•lülde başlıyacak ve 8 eyhllde bitecektir. ı yanında) Te?efon. 22S6o ı 

Diğer sınıfların !ınavları 8 eylulden 17 eylule kadar sürecektir. ı ı .......................... ı 
-------~~.----- _________ ,,;,,,;,m __ ;,,;;;~;.......;._ ______________________ _ 

lstanbul Defterdarhğından: AKŞAM ------
Memlekatln en ,uksek aanatkArlarll• birlikte 

SAFiYE 
q 

TAKSIM Belediye 
bahçesinde 

Tel: 43103 

lstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
ve Eksiltme~ Komisyonundan:\ 

Eksiltmeye konulan İl: Mutbah ve Hastabalaca od.tarı 6ıerln6e~i 
tarasan1n demir camekA:ıla örtülmesi. 

Keşif bedeli : 1998 lira 80 kuruş 

M.ıvakkat Garanti : . 149 lira 91 kuruş 

Atık eksıltmeye lconulan Haydarpaş11 Emrazı Sariye Hastanesinde 

yapılacak ola 1 yukarıda yazıla iş i~in i•tekli çıimamasından ihale:ıi 

l-Eylül-Y37 Çarşanba ifinü saat 15,30 a bırakılmıştır. 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdür· 

lüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

l<üçükpazarda Sarıdemir mahallesinin Alipaıa 
derununda kain yeni 36 sayıla dükkanın tamımı: 

Aksar ayda Baklalı Kemallettin mahallesinin Kü· 
çüklanga sokaiında kain eski 19/19 sayılı ve 40 
metre 90 santimetre murabbaı arsamn tamamı : 
Şehremininde F alma sultan mahallesinin Edhem 
ef~odi aokatında Uin eski ve yeni 17 sayılı 
evıo tamamı: 

Bü1ük çuşıda Çuhacı han ikinci katta 32 sayılı 
odanın tamam : 

Lira 

180 

245 

90 

250 
Beşiktaştıı Sinan paşa mahallesinde Beşiktaş 

cadde!linde kain eski 73 yeni S2 sayıla füııtünde 
odalan bulunan dükklnın 1440 hissede 945 hissesi: 530 

kuruş -

40 

Yukarda yazılı mallar 31·8-937 Salı günü saat 14 de satılacaktır. 
Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli ha&ine tahvilleri kabul 

olunur. ialiplerio yüzde yedi buçuk pey akçelerini muayyen vakitten 
evvel yabrarak yevmü meıkürde · Defterdarlik MilU Emlak Müdüri· 
yetinde · ııriite'°kkll sabı komisyonuna müracaatlar• 17.8.931 (Sl471 ·I 

PATI 

Antivirüsle tedavi 

· Paris, Oriian. Krep dö fİ.D, dağ Ç1çeti, zambak, sümbül: lile, milf16r. 

nergis, rüller. am.ber, !ulyaJar, tc~flör, çiçek demeti. nad111. neroU. 
,ane~ amorita, kadın elr, flör damur, ıkındal, Oorami. müfe losyon 

ve lavantaları bir nadirei sırn 'attır. 

Hasan deposu: lstanbul, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, Divanyohı, 

Ankara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerlerile bil. 

cümle tuhafiye, bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hadll 
ismine ve markasına dikkat. 

' Tayyare Kurumu menfaatine 
•k~~m Kızkulesi Parkında •k~~m 

Fevkallde parlak mU•amere 

1: Taksim bahçesinde icrayi san'at eden kıymettar san'atkAr 
ve okuyucular bu ırece için angaje edilmişlerdir. 

2: San'atkar Bayan Lütfiyenin muhtelif milli oyunları. 
3 : Bayan ve Bay Fahri Can tarafından muhtelif memleket 

havaları terennüm edilecektir. 
4: Festival dolayısile Atinadan gelen 8 kişiden mürekkep bü· 

yük balet heyeti tarafından muhtelif revüler, merı.klı numaralar, 
solo, caz, dans, ayak oyunlan, sürprizler. 

Istanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden : 

Meriyete giren 3222 sayılı telsiz ~anunu mu• 
cibince radyo sahiplerinin Ağustos sonuna ka• 
dar en yakın P. T. T. merkezlerine müracaat ede
rek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

1-Ağustos-1937 den evvel alınmış olan ruh.t 
satnamelerin hükmü yoktur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnameleriaİ 
almıyanlar evvelce i'lan edildiği gibi aiır cezR 
lara çarptırılacak ve bu müddet hiç bir suretle 
uzatılmıyac·aktır. 

937 ücretleri Eylul sonuna kadar verileb· 
lir, ancak Rad}·o kullanılsın kullanılmasın b 
yannamesınuı Ağustos içinde P. T. T. Mer-2-Mukavele. Eksiltme, Bayındırlık Genel Hususi ve fenni şart namesi 

proje. keşif hülasası ile buna mütefeıri diğer evrak komisyonda 

görülebilir. 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarının araıındaki kaşıntılar, kezlerİôe verilmiş olması behemehal Jaıımdtr. 

dolama, meme iltihabı ve çattakıar, uermonıar, yanaklar, tıra~ Ruhsatname vermek için eski zamana aid hi 
3 - istekliler cari !eneye aid Ticaret odası vesikasiyle bu i~c 

benzer 2000 liralık iş J aplıQ'tna dair Nafia MüdürlüQ'ünden almış olduk· 

Jarı müıeahhitlik veıikasiylc muvakkat garanti makbuz veya Banka 

mektup'ariyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. "'56~0 .. 

yaralart, ergenlikler, koUuk altı çıbanları. bir para istenilmiyecektir. (5167) 
edavlsini en erken ve en emin bir surette temin ede 1 

l..!:k ispençiyari Llboretuverı, ISTAtııBUL 
1 

Deniz yolları 1,ıetme DlrektörlUjUnd 

~~B~A~S~U~R~D~A~N~Y~A~L~N~l~Z~H~E~D~E~N~S~A~~ lzmir Fuarı münasebeti 
Ankara vapuru 

ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kana, •tnJI derhal keser. 

. Si iREı :ÇAR~INTIYA .NEVROL CEMAL 
. 

EIİlıaleiz tllçbr. llafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat ftrir. Evlerinizde mutlaka buhmdunmaL 

Eylülün ikisinden itibaren f uanD aç ak bulundutu müddetçe 
olarak lımirde ka;acaktar. 

Bir recefik yatak ücreti: • 
Birinci Mevkide •Lüks kaıu;. "*iç. t2S • ısı kaftlf 
ikinci mekidc - 90 • 
Üçüncü mevkide 70 • 

ROMATiZMAYA . ÇARE PiMANOL 
Yemek ve içkiler nefis ve ucuzdur. 
Gemide yat1Myanlarda lokanta ve Gazinodan i.ufade 
Bu müstesna fırsata kaçırmayınız. "'5649,. 

Üşütmekten ıelea arka sancılarını. siyatik, bel ve diı ıtrdanıu derhal ıeoirir-, vücudu kızcltrır. 

iKTiDARA ANCAK 
ile {&re tulununuı. 8cl gevşekliğini g~irir, vakitsiz ihtiyarlı yanlara gen ;lik ve dinçlik ver;r. Yabıı; is'.?lin:: di:« ı•. 

il""" Operatör ...... , Sa1ıip ve Baş Muharriri: 
ı RIZA ONVER Etem izzet BENiCE 
ı Doğum ve kadın hastalıklan ı ,a 
ı mulahasaıaa ı ~ Neşt'J!J"lıt ~Yazı işleri Müdii • 

ı CataloAfo Nuruoı::ıarıiye caddesi ı 1. s. ADAM 
ı No. 22 Mavi yapı ı ----- ----
....... Telefon: 22683 ....... .....:,_..:,...;;.._.;..... ___ _ 


