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PARA 

apon Harbi mi Başhyor? 
Sovyet Uzak Şark kumandanı 

Yaz tatili 
tle .. "' ogretmenler 
, kampı 

~her- ~iı bu 1eDe memlek&
~ bir lenelllldaki JdlltUr mth•e1e 
ta...._~ Ura ge göndermlf. Bir &7 
~ U:eren bir öiretmenln ı.. 
~ hı Ybeliacla'da kuıııJamt 
de~ 3 tatilini pçirebilecellnl 
~')Uz iındi bu kolaylıktan iatlfa-

~' ~ kadın erkek öiret
ı-,_ .~ ~WUllaktadır. Bu llUl'etle 
~ f)l ba enler yamı aıcak ~ 
~ ~ ~alı bir yerde geçirmekte, T,..,an ~ Ç~· ~ "'°""" ~ 
'- bQ:::Utterek ha.yat içinde Booyet,.,,_ "-" pt lclfailn ,_. 
L~ ~ artırmaktadır. Son- ...._ 11..,,,ı _,,. 
ıi~ llbt Konya, İzmir, Tralmm, 

Mareşal lüher ızmird~ki 
·· Facıa 
Uç taqlJare filosu ile ,kurbanları 

Çine gitti 
Sovget matbuatı Japongaga 

ateş püskürüyor: 
''.Japonya cezasını 

görecektir!., 

Din bizin içinde 
glmDldller 

lzmir 4 (Hueuıi muhabirimiz • 
den telefonla) - Bayraklıdaki bü • 
yük benzin infillkı bütün memleketi 
olduğu gibi bütün lzmirlileri teeleÜ• 

re boimuttur.. . 
Bugün kaza mahallinde arqımn. 

lar• devam olunmUf ve dört ceset ek 
ha bulunmuttur· 

Hutahanede ağır yaralı bulunan • 
~ ınemıeketin muhtelif vı- Roma, 4 _ ıusu-. Pieook> (l'Do-

~ fatah gelmlf olan bu atret- ko'lo) pr.eı.lne bllcUrilcUJIDI P ..,.,. a..ı.. bulun dvar muhltlerlııe SovyoUer b1ı1J11ııfa ..ı< prlt kıt'• 8Uld lılr ....ıfe Do, CI"" gltmlftir. 
~tller tertip etmek .-tiyle lan lnım•ndlDI Jl-1 Jlllllıer, Sav-. ıı.._ı BIUlıer x.towdan iana-
~-.. de ıenltletebilmektedir. yet hUkf1meti tarafuıcSan veırllen hu- (~ • -1 Bfl, 1) 

Iardan ve kazaya ıebep olan tenekeci 
Halan ela bugün ölmüıtür. 

Kaza kurbanlan bugün Bayraklı 
C. H. p. Kurulu tarafından tertip ot 
lunan merasimle kaldmhmt ve bü • 
yük bir hüzün havaaı içinde, ebedi 
medfenlerine brrablm11tır. 

111 bir teeadUf beni Bey- ---------~-----------

~~= Japon mektep gemi-
t~: leri dün geldi Atatürk'le 

-·~·,,_ ufu için bir .,. 
Ura ile pek sn-t p. 
un harı-... oknll 

~ rab&t w llh!ıl 
~~ oluyormue. 

~ '!;~._ ve bir milletin istik
~ ~zii ~tan lrıaanlar tftphe
~ elfid8~· Yarmki nesli on
~ ~ktlr. Onun için bu 
~~ igbıdeıı bllytlk bir 

'~ • def& toplanarak 
~ ~ nıemleketin bir köte-
~ ~larak geçirmeleri yalnız 
~ için defli, millt JdlltUr 

~ qq ~ da çok faydalıdır. 
~ h ~ lfeybeliadada kurulan Tllr· 
~ ~ ~nler Birliği kampı gele-
~ il BtırMda, yahud lzmlr.. 
~e Erzurum demiryolu ta
~ ~olacatma göre dolu elle
~ ha ı..u:;uır. Bu 8Ul'etle geçlrll&-
ı!.~t ~ memleketin killttlr 

~-.. OQ tir. 
lih ~':19 evveline gellnclye ka
~~hnlzln muntazam nak· 
~obii~ dan, birçok yerlerde 
11ıaı.= •e otodan ve .,.eterden, oto
~~ ~btıa gibi makinelerden 
~ hQ t•-. 1 olmaaı münevver sllm· 
._;~ -Y.CJa Beyabatlanm tmklnm 

~~Ye Garp villyetıeriJlıbden 
~ _ lbıı:nml7.e gidip gelmek dttn· 
~:~ 1 ahval ve ..,aiti içinde 

it ':_ııatından daha mtlfldll 

~ .,,, ASIM US 
~~Sonu: Sa. 4 Sü. 3) 

Hltler tarafından 
kabul edlldl 

Berlin 4 ( Hua\llİ) - Nafia vekili 
miz Ali Çetinkaya. refakatinde Tür 
kiye büyük etlçiıi 8. Hamdi Arpai 
olduğu halde. devlet ve hük\imet rei 
ai 8. Hitler t•rafmdan kabul edilmit 
tir. 

B. Ali Çetinkaya, Türkiye büyük 

dahalar birkaç fÜne 
kadar geligor 

elçiıi ve huıuıi kalem direktörü ile beraber Oüaseldorfa p!erek sergiyi A~ Oberhawen'de yapdmakta olan Atatiirk köpriiri dıcban-
ziyaret etmittir • mu.bl biri •. 

Sergiyi ziyaretten aonra, türkiye Haliçte latanbul1a Beyoflu arum-, Köprü, yirmi altı dub3' tu.erino i• 
Nafia vekili, (Bu 1ergi, Alman tek· da yapılmur kararlqtmlmq olan tinad edecek ve iki taraftan demir• 
nik kabiliyetİDİD bir tu.ahürüdür) AtatUrk köprUIUne aid hazırlıklar zıklar tıatUnden karaya bağlan.acakbrt 
demiftlr, ~ ilerltmektecllr. (Boreu: s .. .J Si. .J). 
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Yalova tenezzüh yeri 
Su şehri eski tabiatini değiştirmiş 

her taraf ta bol serinlik var 

-
Yalooodan güzel 

lstanbuldan Yalovaya tenezzüh i· 
çin gidenler seneden seneye artıyor. 
Bunun sebebi Yalovanın su mevkii 
olmaktan başka en güzel bir tenez· 
züh yeri haline de gelmi~ olmasıdır. 
Yalovaya gidip gelmek en aşağı beş 
saatlik rahat ve latif bir deniz seya • 
11ati olduğu için bu seyahattaki güzel 
lik de Yalova tenezzühünün cazibe 
sini arttırıyor. 

Yaz mevsiminde herkes karada 
büyük §ehirlerin tozlu dumanlı sı· 
cak havasını teneffüs ederken A -
kay vapurununun ve dalgaların tatlı 
musikisini dinleyerek denizin serin, 
saf ve temiz havasını koklamak bü· 
yük bir zevk oluyor. 
· Bir kaç gün evvel sabahleyin Ya 

]ovaya gitmek için Kadıköy iskelesi 
ne gelmiştim. Burada karşılaştığım 
bir arkadaşımın ilk sözü havaların 
lioğucu sıcaklığından acı acı şikayet 
eClerek: 

- Aman bu sıcak h'avalar'da.n il
lallah!,, 

Demek oldu. Halbuki bir saat son 
ra yine Yalovaya gitmek için Büyü
k'ada iskelesinden vapura binen ikin 
ci bir arkadaşım Cla şöyle dedi: 

-Yahu, bu sene havalar hakika 
len iyi gitti, değil mi?,, 

Havalann sıcaklığından şikayet 
eden birinci arkadaşım Kadıköyün· 
de oturuyordu, havaların iyiliğinden 
ve sıca,klann itidalinden bahseden 
ikinci arkada§ım da bu yaz mevsimi 
için adalara göçetmişti. Her ikisi 
mevsimin tabiatini kendi bulunduğu 
muhitin gözlüğü içnden görüyordu; 
birisi için tahammül edilmez derece 
de sıcak olan ihava ötekine mutedil 
geliyordu. 

Bunun için insan bir kere :Akay 
vapurları içerisine girip te Marma • 
ranın serin havasını teneffüs etme· 
ğe başlayınca karadaki sıcaklığr unu 
tuyor; böylece Yalovaya hem gider 
ken, hem de or&dan dönerken de • 
nizlerin ve göklerin ezeli mavilikleri 
arasında dört saat kadar yeşil bir 
bahar hayatı geçiriyor. 

Y alovaya gelince, burası da e"ki 
sıcak tabitini değiştirmiş. · Bura -
da ağaçlıkların ve gölgeliklerin git· 
tikçe çoğalım§ olmasından başka 
~içekler ve çimenler günde bir kaç 
defa bol bol sulandığı için her taraf 
ta bir kaç sene evveline nisbetle da· 
ha fazla bir serinlik hissediliyor. 

Yalova esasen memleketmizin en 
:feyizli bir orman mıntakasıdır. Fa • 
kat eskiden burada yalnız meşe ağa 
er, dişbudak, yabani kızılcık, kara -
ağaç, defne ve bir çok ta kara çalı
lar vardı 

bir görünüş. 

park, Büyük otel parkı gibi parklar 
vücuda getirilmiştir . 

Buradaki parklarda türlü renkten 
ortancaları görünce derhal göze çar
pan şey bu çiçeklerdeki fevkalade 
feyiz manzarasr oluyor. Denebilir ki 
Y alovadaki ortanca çiçekleri lstan· 
bul bahçelerinde görülen ortancala.ra 
nisbetle belki dört, be§ misli c:W.ha 
büyüktür. Acaba bu çiçeklerde fev· 
kalade feyiz ve bereketin sebebi ne 
dir ~ Yalovanın havasında mı, top • 
rağında mı, yoksa suyunda mı bir 
fevkaladelik vardır. lhtimalki Yalo • 
va sularındaki radyo aktivite hassa· 
sı havaya ve toprağa sirayet ediyor; 
oradan bu çiçekler de ayrıca feyiz 
alıyor. 

Bu bir ihtimal olmakla beraber 
Yalova parklarına nezaret eden us· 
tabaşı Pandelis bu işin sırrını ha§ka 
suretle izah ediyor: 

- Biz bu ortanca,ları dikerUen 
köklerine dağlardan toplanmı§ kes -
tane ve yaprak çürüğü koyuyoruz. 
Ondan sonra alelade su ile suluyo • 
ruz. Bütün mesele kestane ve yap· 
rak çürüklerindedir .. ,, 

Diyor. 
işte bütün Öu ağaçlhr ve çiçekler 

ile beraber parklarda giineş ve göl ~ 
gelerin sihirli imtizacı bugün artık 
Yalovayı memleketin en güzel te . 
nezzüh yerlerinden biri yapmıştır: 
Setbaşı, Çınaraltı, içmeler, Üçkar -
deşler, Bülbülyuvası, Büyük otel, 
Panorama isimleri ile birbirinden ay 
rrlan tenezzüh ve istirahat yerlerin _ 
de herkes istediği gibi zevk ve sükun 
içinde bir gün geçirebilir. 

ASIM US 

Ankarada et 
fiyatları 

Mezbahada ne kadar 
hayvan kesildi 

Ankara {Hususi muhabirimiz. 
den) - An karada bu sene son bir 
kaç yıl görülmeyen bir et pahalılığı 
göze çarpmaktadır. Geçen sene ki· 
losu 30-3 5 kuruşa satılmış olan 
koyun ve kuzu eti bu yıl 45 - 50 
kuruş arasındadır. Sığır eti de geçen 
seneye nazaran 1 O - 1 5 kuruş pa· 
halıdır. Fiyatınd& bir değişiklik olma 
yan dana etidir ve geçen sene olduğu 
gibi bu sene de 35 kuruşa satılmak
tadır. 

Japon mektep gemileri geldi 
(Uıt ytmı 1 i~) derin ~ürm~Uerinl k~ıştır. . bildirmek, benim iç~ ~ir ~v~~ 

Blllliara. bu ziY.aretlet gemide iade r.rctkıkat ıcra etmek urere bugün . Donanma.m:ızın, Türkiye~ ıt 
edllm!ştir. . Japonyada bulun~n Türk Deniz yüz. de bU:ad.~ ~::S~ v~ ga~ rUğe 

Japon amirali, dün maiyeti ile bır- başılanndan Zekı ve Şeref adında.ki tan gordugumuz mısaf ırperve rJl.f 
likte Taksim Abidesine çelenk koymuş- iki zat, Japon bahryielleirinin em.niyet §I derin teşekkUrlerimi beytıJl aıı-" 
tur. ve itimadını kazanmışlar ve ohları gazeteniz vasıtasiyle Tilrk 

Millt marşların ~mı takip e- sevindirinlşlerdir. Bu hakikatıan size selam eylerim.." 
den çelen]{ koyma merasiminden sonra 
geçit resmi yapılmıştrr. 
Akşam, vali ve belediye reisi vekili 

B. ŞilkrU Sökmcnsüer, Japon gemileri 
kumandanı ve subayları şerefine Ta
rabyada Tokatliyan otelinde 60 ki~ilik 

Gii.n·ün·AR.is[et 
. . -. ; . . . . . ·. 

mükelef bir ziyafet vermiştir . Takvjm yaprakları 
Japon gemileri ktimandanı Visami

ral Koga dün gazetecileri gemide ka- ve gUn bölUmU 
bul ederek şu beyanatta bulunmuştur: Bir kaç gündür, takvim yaprakları 

-ira_n_ı_n_i-lk-~ 
doktoru - ''!vata" ve "Yakumo" Japon mek- na bilmem bakıyor musunuz?. Eğer 

tep g~ilerinin bu defa memleketinizi gün bölümlerini dakika ve saniye ile İranlı ille )' 
ziyaret etmesi dolayısiyle, latif man- tesbit eden bir takviminiz varsa, ha- doktor oııır:ı~ 
.uıralannız ve mevkilerinizi temaşa har başlangıcında haytınıza hergün yan l{atUJlllc~ 
etmeğe ve hal'~ ınız ile doğrudan doğ- birer ışık damlası ilave eden yaprak· mamzade'nill ıa~ 
nıya münasebatta bulunmağa vesiyle ların, hele bir iki haftadır, büyük bir te diplonııı il 

temin ettik. Türkiyede yeni doğan te- hızla bu ışık damlalarını sizden geri yazmıştık. ..u 
rckki ruhu ile mili şerefinizi yükselt- aldığını göreceksiniz. Bayan l.ıtlvr~ 
mckte olduğunuzu gözümle gördüğüm- Artık, günbölümlerinin de müsavi- memleketi?~ ~ 
den dolayı b~tiyarlık hissetmekteyim liğinden sonra, yapraklar üzerine ko· medeniyetinl ~ 

Japon donanmasmrn zabit vekille- nan gece kuşlan gibi, hayatınıza bi· mek aşkiylo _ ",;'; 
rine tatbikat yaptırmak ve Akdeniz sa_ rer karanlık damlası dökülecek. -.:.:.. .......... ...,,,,._..~, nan bir genç~ 
hilindeki memleketleri sıra ile ziyaret Halbuki, bir çoklarıinıza göre -··- ..... -- Kendisi, verdı!i 
etmek programiyle haziran iptida.sın- gece ile gündüz've daha geniş ola· 
da. Japonyadan hareket ettik. Sizin rak yazla kışın farkı nedir? Yahut 
memleketiniz, bizim mektep gemileri- §Öyle aoralım: Takvim yapraklarını 
mizin en evvel uğradığı yer olduğun- avuçlarının içinde buruşturup gün • 
dan, 1stanbulun güzel manzarası ve bölün~lerine arkasını çeviren takvim· 
ahvali genç zabit vekillerimiz üzerinde siz insan için gece ile gündüz nerede 
bilhassa çok derin bir intiba btrakmış- başlayıp nerede biter?. Sabahle • 
tır. yin, pencerelerimizden odalan -

Türkiye ve Japonya, Asya kıt'asr- mıza bir su gibi taımrş güne~ ay -
nm garp ve şark cihetlerinin ucun- dınlığı ile uyanan bizim "için gün biti 
da bulunmaları itibariyle, aralarında- mi, aydınlığın yerini karanlık istilasr
ki mesafenin uzak olmasına rağmen na terkettiği zaman değil, gözkapalC
hissiyatrmızda. samimi bir yakmlık lanmızm uyku ile karıştığı bulanık 
duyar ve biribirimizle gayet samimi bir gece yarısı ve gün başlangıcı da, 
müna.sebat idame ederiz. Bunun sebebi kuşlarn sıcaktan vurularak saçakla , 
a.halinizin maneviyatınm, bizim ma- rımıza düşercesine tünediği dakika -
neviyatıın.ıza. müşabih bulunmakta ol- d 

ır. 

masıdır. Bu hali görmekle çok büyük Galiba, günbölümlerini bize söy -
memnuniyet hissetmekteyim. leyen alaturka takvimi de, evlerimiz· 

Tllrkiyo hukfımeti 1890 8Cllesinde den, kendimizde böyle tenbelce bir 
Ertuğrul sefinealııi Ja.ponyaya. @'Qnder- lıak bulmak için kaldırım olaca
diğ\ zampı, iki m~Iekct ~da gU- ~! ..,..... KENAN Hulusi 
rülcn samimi mUnasebat, aradan 48 
sene geçtikten sonra, da.ha aerinle§nlig Eski Kr al bir çanta 
bir halde bulunuyor~ Bu hal, bu sene . kurtardı ! 
haziranında Japonyada yapılan Ertuğ- Eski İngiliz kralı Yindsor dükası, 
ruı abidesine aid olarak, beraberlmiz- düşes ile beraber Y enediğe geldiği 
de getirdiğimiz filmlerde görünen mu- zaman, halk kendilerini görmek için, 
hit ve manzaradan anlaşılmaktadır. iskeleye üşüşmüş, epey kargaşalık, 

Bu defa, 'bu uzun seyahatimi~ sık- itişip kakışma olmu§tUr· 
madan evvel Tokyoda birkaç defa se- Bu arada, Amerikalı bir genç kı • 
firinizle göıo;iıı.füm. Kendileri büyük. • -.... zm elinden çantası sulara dü§mÜ§ • 

beyanatta şöyle diyor: 
"Bundan on sene evvel Tahıl,; 

çıktığım zaman kadınlar henüı dJ 
ve çarşaflı idL Babam TaJu11l1 ı:; 
tintak hakimi bulunuyordu. J3e 

17 
tahsil için Parise gelmckliğinle b~ 
olma~ı. Bir sabah, otomobile illi 
babamın evinden ayrıldım. sen 11-
arkamda çarşaf, yüzümde peçe' J. 
S' eli "ttiWO b'•t:\n JtIV" >:>un gı gım zaman u ~ cJ.: 
deşlerimln yüzünU açık göre • 

· Çünkil şchinşah hazretleri · trıınl' 
dınları esaretten kurtardı. t 

''Şehinşah benim muvaffakİ~ 
den haberdardır ve memnun b 
yor. Memlekete gider gitme~ on~(. 
dımilc vatandaşlarunı frengi ''~ 
zamdan kurtaracağım, en asri . 
şekillerini tatbik edeceğim. Şelıjtlf 
hazretlerinin bana. bir Jabratuvııt,... 
rcc~~ini hlliynnım. Or-ııiln o,.o~f· 
lnrıma. tlcva.m edeceğim." 

·ı; 

Babam lmamzade mernJeJcetl jtJ 
bi~ok tebrik telgrafları almışt~ 
na. döndüğü zaman kendisini rn ıc 
le, yollara halılar sererek, çiçelc

1 
, 

.. "' e, 
şenliklerle karşılayacnklarmı so .. 

cı: 
Bayan !mamzadc, bir tecrübe C·ııl 

smda çenesinde hasıl olan bir )'3 

işaret eden muhamre: rJ 
- Zarar yok, diyor, geçer. Gc~ 

se de ne olacak ! Ben evlcnmiyect'c bir memnuniyet ve zevkle, aerefli vazi- tür. Bunu gören duka, hemen elbise 
!esini ifa ederek samimi Türk mille- leri ile auya atılıp bir iki kolaçta, ki! ·lr 

tinin, mümessili sıfatiyle Japonların çantayı tutup çıkarıyor ve gülümsi - Sonra, niçin evlenmek istcrncd1
" 

yer ek genç Amerikalıya veriyor • anlatıyor: 

IJ; 
hii 

Güzellik resmi 
gecitleri 

Bu suretle Sabık kral hem iyi bir - Sevdiğim ııey yalnız kendi i;. 
yüzücü hem de kadınlara kar§ı nazik Bir erkek beni sıkan bir şey oıııcıı ı' ~ 
bi radam olduğunu göstermiş oluyor. - Bir meslek arkadaşı oıa.nısı ~f.' • 

DUnya buydaysız - Erkek benim mesleğimde~ 0~ec-
kalmıyacak benden üstün olmak isteyeccktır· bıı\ıl' 

Bu sene dünyada bir buğday buh leğimde ben kafi derecede zcvl< 
ram baı göstermi§tir. Fakat, son gün yorum ... ' • ,/ 
lerde yağan yağmurlar mahsulün 
çok olacağını düşündürmektedir. 

Diğer taraf tan, ltalyada bu sene 
mahsulün 295 mliyon kilo olacağı 
ve memlekete hariçten buğday alın 
mıyacağı bildirilmektedir. 

F ransada 262, Amerika birleşik 
devletlerinde 665 milyon kilo buğ • 
day çıkacağı tahmin olunuyor . 

Dünyanın en yUksek 
madent binası 

Dünyanın en yüksek madeni bi -
nası yakında kurulacaktır. Bilindiği 
üzere bu şeref henüz meşhur Eyfel 
kulesindedir. 

Ziraat Bankası yef11 

memur ahyor , 

Ziraat bankası teşkilatında ~~~: 
dar memurun tekaüde sevke 1 ıı ~· 
dolayisile yeni memur alınnı~51tltıf 
rar verilmi , bunun için bir ıJ11 
açılmıştır. f ti• .. e 

Bankaya şef namzedi, rxı~ 
ve muhtelif memurlar almacttS'

1 J-l' 
hetle Üniversite, lise ve orta J1le ~tıf 
mezunlan imtihana girebil~e ilı' 
Dün lstanbul Ziraat bankasına t'tıJı 
caat edenlerin yekunu bir ha)' 1 

muştur. 
11 ,. l w ht: ~ 

Ne kodar memur a ıacagt 'ktlt"· 

Dokuz sene evvel Yalovanın ima 
rına başlanır başlanmaz karaçalılar 
her tarafta sökülüp atılmıştır. Bun 
ların yerine top akasya, Ters Akas· 
ya, Penbe Akasya, {Acara) alacalı 
çına!!. (araca} Kapalta, Erguvan, 
çam ağaçları dikilmiştir. Muhtelif 
cinsten dikilen ağaçlar beş, altı bini 
geçmiştir. 

Pahalılağa sebep olarak, köylünün 
fazla hayvan getirmediği gösteril . 
mektedir. Hakikaten Ankara mez, 
bahasına hayvan yetiştiren muhitte 
bu sene bir istigna göze çarpınakta- 1 dır· iki yıldır mahsulü iyi olan ve ken --"---

Monblanın 4.362 rakımlı tpesin -
de inşa edilecek olan bu sığınak, bu 
yaz sonunda, Eyfelin hususiyetini e· 
linden alacaktır; şu farkla ki bizzat 
bina en yüksek madeni bina olmıya 
cak, ·fakat en yükseklerdeki tek ma· 
deni bina olacaktır ... Bu binadaki bü 
tün eşya yamanz maddelerden yapı 
lacaktır. 

belli olmamakla beraber bu ~~ ,Jeti' 
50 - 60 arasında olduğu rı0\~· 
mektedir. imtihanda kazanac3 / ~ 
şehrimiz Ziraat bankasında 4 j~ 
ay kadar staj gördükten soıı:ra fıı'' 
eden yerlere gönderileceklerdit· ~~ 
imtihana girip kazananlar artı~~ ı 
Galatasaray mezunu olanlar te t tf4 

dilerek bir kısmı lstanbul Zira9 ~.-' 
kası şubesinde bir kısmı da A11rdir 
merkezinde ietihdam edilecekle ; 

Aralarında çiçek bahçeleri yetişti -
rilmiştir. Bu suretle Biiyük park, 
Tünel park, Çam parkı, Küçük otel 
parkr, Menba parkı, GüneY. -

dini bulan köylü sürüsünü çoğaltma 
ğa azmetmiş görünmektedir. 

Ankara mezbahasında bu sene, a
ğustos başlangıcına kadar yuvarlak 
bir hesapla, 45 bin kuzu, 130 bin 
koyun ve keçi, 2100 dana ve 1 O bin 
kadar dE\ sığır kesilmiştir. Bundan 
başka 300 e yakın domuz da kesil -
miş bulunmaktadır. 

Avrupada güzellik resmi geçitleri· 
nin hala modası geçmedi. Bu geçit 
resimlerine iştirak edenler, güzel ol~ 
masalar bile, güzel bir mayo teşhir 
edebilmek imkanlarını buluyorlar; 
ve kendileri de bu cazip mayolar i • 
çinde az çok gi.izel görünerek müsaı 
baka hakemlerini bir müddet için te•l 
reddüde düşürebiliy,orlar. 

Emll Ludmlg ve Markoni 
Alman mütefekkiri Emil Ludvig 

Lokamodan yazıyor: .. Markoni öl 
dü; Markoni zamanımızın en büyük 
hayırkarlannclandı. Onun hatırasına 
hürmeten bütün denizlerede, göl 
lerde ve nehirlerde işliyen vapurlar 
sancaklarını yarıya indirmelidirler.,t 

imtihanı kazanan orta. meldj~ıı 
zunlan da bankanın 'Anaci0 of. 
muhtelif yerlerinde .ıubelerine g 
rilcccklerdir ~ 
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Yeni ŞEHiR HABERLERi •• 
reıım 

IJ;, se 
hii.ku ne ~v~~l işe başlıgan Melaksas 

Tramvay aı abalaı ında Festlvalln alAka 
uyandıracak bir 

numarası 

Köprü üzürinde 
yayalar için geçit . metı muttefik ve dost memlekette 

1loet neler yaptı ? 
d "e nıUt d:~ beti bir balefık Yunanistanın dün-

gu A.tlııacıa Yranıı kuUulamakta ol
~Clşılrnakt dn aldığımız haberlerden 

Ceza verenler 
neden 

çoğahyor? 
Klasik Türk mu

siki konseri 
Çiviler çakıup geı ler 

tesbit ediligoı 

.re.ıtj b a ır "" . aYta • ..l unan milletinin bu 

i
lan İtib:ı-. lllı geçen sene dört agusw tos
ek t -~n tatb'k· 

1 e \'e illill • ~ ıne başlaıulıp mcm-
er \'p.... et ı"ın ·nok .. . • 

1 ıamoagıaı ın duıak 
gapmalaıı 

n1ecb111 i lululmalı 

fstanbul Festivalinin büyiik alika 
uyandıracak olan güzel numaraların 

dan biri de 8 ağustos pazar günü F ran 
sız tiyatrosunda verilecek olan kla • 
sik Türk musikisi konseridir. 

Belediye tarafından bir kaç ay 
evvel verilen bir ka.rara göre halk gıt 
tikleri istikametten yaya kaldırımın 
sağ tarafını takip edeceklerdi. 

Yollarda karııdan karşıya geçen -
1er de İ§Bretli yerlerden geçecekler • 
di. 

ilk .... ~n Ba :. . !"-· musmır netice-
ııe Ylldönuın~~e-~ıı Metaksas rejiminin 
iııt~lel'denbe ~dur. General Metaksas 
ı.. 18a.h har rı 'Yunanistan rejiminin 
"il ,.., ınde Olduı'n1n ·· ·· f Olan <qernıek r C)'4HU goruyor: a-
ııı.u Unstırı~ 1 

kurtarmak için lazım 
1~ 1iıı tein'. nı bulamıyordu. Nihayet 
te Ci Jorj dar ~etirdiği Majeste Kral 
\' Olduğu f: a nııl!etinin sürüklenmek
~ \'aıanae:la~:~ı hissederek iktidar 
b "31

1 baş~rh~ıni takdir ettiği Mc
Y~eltilin :rn:k~l~te getirmişti. Yeni 
ti ~Un:rn clısı nıebusanda ckseri
l'll"'~liıtaku ayoı_-du. Partilerin her bi-
1~.Y~ hen hır Parti hükumeti ku-

l
::::::a:::::" t>==-;ı 

Tramvaydan atlamak suretile 
cezaya ç.arpılanların gün geç -

:: tikçe azalacağı yerde artmakta• 
: olduğu görülmüştür . 

Bir arkadaşımızın yaptığı tah 
kikata göre bu artmanın sebebi 
şundan ileri gelmektedir: He • 
men her hat, ve bilhassa Beyoğ 
lu hattına işleyen bütün tram • 
vaylar daima dolu ve hıcahmç 

Bu konserde, Türk misikisinin fa 
hescrleri, Neyzen Salimin muhayyer 
pqrevi, Sadullah ağanın Tahirpuse
lik Yürük semaisi gibi en güzel par 
çalan ve Hüseyini, Üff8k, müstezat 
tan prkılan çalıp söylenecektir. Saz 
heyeti arasında kemani Rept, Ke -
mençcci Kemal Niyazi, Tamburi 
Dürri, Mesut Cemil, Neyzen Tevfik 
vardır. Şarkıle.rı Münir Nurettin söy 
liyecektir. 

Kısa bir müddet tatbik edilip son
radan geri bırakılan bu "yasağın ye • 
niden tatbikine 1 O ağustos salı gu ~ 
nünden itibaren ba§lanacaktır. 

"lleta_ı. •. · ald "d· d ·"<ıilei e ı ıler. Fakat general 
~k.1!-er tıu.1~evkiinden düşürmek için 

1~e.Yorl çarelere başvurmaktan 
~ı içitıd llrd~: ~emJeket büyük bir 
ı..~thı ic,... e YUzüyor; nartiJer hükiı-
~· '"atı '' hı llt en . na sed çekiyor; memle-

le a·· :rnliJıi..... h • . 
~ oı ay .. ··• ayatı meselelermde 
lıtt· ketsiı ~ga düşüp icra makinesi 
\ 

1ce oıcu-a:hyordu. Fakat bu h~l 
ltb !ayanlar nıernleketin her tarafın
' Setnereı' kıyarnıar şeklinde mUsel-

tehlik ~r vernıiş; ve ahalinin malı 
~ h . e ere girmişti. 

~-~ alın d 
te~~ için te~~~~ı müddetince Yuna
c!tıı lteıerin afısı kabil olınnyacak 

B. MetakStJJJ 
bir nanistan tarihinde pek ınüst.e811& 

mevki tutacaktır. 
1 Esasen pek değerli bir aaker . 0 a~ 

b~vekil Mctaksas tecrübeli de bır ııı-
• w • • Iekette ciddi ve yası oldugu ıçın mem 

hakiki bir kalkınma hareketinin başı-
. b' senedenberi bu hu-na geçmış \'e ır w 

susta arkadaşları ile birlikte yap~ıgı 
çalışmalar güzel neticeler. vermiştır .• 

Particilik zehniyetinln ıhmal hatta 
imha ettiği içtimai, iktisadi askeri ka.1-
kınma bugün Yunanistanda pek barız 
bir surette göze çarpmaktadır. 

• gitmekte ve eksel".İya bir çok 
li tramvay -ihtiyari -değil mec 
;I buri durak yerlerinde bile dur -
U mamaktadır. Bu vaziyet ekseri 
il ya akşam evine gitmek mec • 
iİ buriyetinde bulunan yolculann 
!i kalabalık tC§kil ettiği bir zama
!i mna da tesadüf etmektedir. 
H Bu sıralarda tramvayın du -
ii rak yerinde durmadığını gören 
!f halk hemen tramvaya atlamak 
·ı ta ve pek tabii olarak bu sırada 
İ polisin müdahalesine maruz kal 
maktadır. 

ı Kanunun tatbikatında zabıta• 

f
: memurlarımızın gösterdikleri 

hassasiyet takdire layiktır. An • 
1 cak burada halkın zarara uğra· 

Tanın mı§ musiki§inaslanmız ta -
rafından verilecek olan bu klasik 
Türk musiki konserinin büyük alaka 
uyandıracağı fÜphcaizdir. 

Ozil~ paketi içinde 
eıoln 

Bir sabıkah haplsaneye 
ero.n sokarken yakalandı 

Dün bir s•bıkalı heroinci hapisha 
neye eroin sokmağa tC§ebbüs etmi§ 
fakat yakalanmqtır. 

Zabıta nezaretinden kaçtığı için 
hapse mahkum olan sabıkalılardan 
Sabri üç gün evvel müddetini doldu 
rarak hapishaneden çıkmı§tır. 

Köprü üzerinde yaya kaldırım la -
n ortasındah beyaz çizgi ile ayrılacak 
tır. Herkes buraların sağındnn gide· 
cektir. Bundan ba§ka Karaköy ve 
Eminönü meydanları ile köprü üze. 
rine çivi çakılacak geçit yerleri tes • 
bit olunacaktır. 

Halk buralardan geçecektir. Başka 
yerlerden geçenlerden para cezası a· 
lınacaktır. 

Nakil vasıtaları da bu geçit yer • 
lerine geldikleri zaman yavaşlayarak 
yaya geçenlerin tamamen geçmesini 
bekliyecekler, sonra geçeceklerdir. 

.Y. Hukuk mahkenıeai!lln hakkında verdiği 
gıyap karannı glZllce cebiııe koyarken yatta. 
lanan doktor Enver altı ay 20 gün hapse 
mahkQm edilmf§ ve derhal tevkU olunm~. 
tur. 

• 1036 aeneat oeker bayrammm Jkfncl 

i tı .. ~eneraı ~ ba§gösterdiğini hisse
l~ llıeb etaksas geçen ağustosun 
~ etınek usan ve ayan meclislerini 
~~eı :rn~ure_tiyle harekete geçti. 
'N 1~~ı .particilerin ellerinden 
~ Yeni k dUsundü. nartileri fu?'a e
lillde !lıanasi ~duğu milli hukfımeti bü
ta abau:. e bir halk hükumeti şck
!'tt ee\'ketti ın lnenf atlcriyle uğ~ma-

General Metaksas denilebilir ki, şim 
diye kadar Yunanistanın başına ge
çenlerin hepsinden daha iyi milletin 
ahvali ruhiyesini teşhis ederek yüril
mektedir. Parti zihniyetleri ile biribi
rine senelerdenberi düşman vaziyette 
bulunan halk artık barı§lllıştır. 

1: masına nasıl razı olunabilir. 
r :I Tramvay arabaları, bir defaii 
fİ her şeyden evvel bilhassa Be "il 
ı= yoğluna sabah ve akşam fazla·:f 

Sabri hapishanedeki arkadaşla • 
nndan aldığı paralarla eroin tedarik 
etmiş, bulan armut ve üzüm doldur 
duğu bir kese kağıdının arasına yer 
lC§tirmi§tir. 

günO Çatalcanın İhsaniye k6yUnde kadm n 
erkekler beraberce eğlendiği için mUdahate 
edip hUkQmcUn manevı oahslyeUnl kıracak 
sözler &ayliycn Halllln muhakemesine baJ. 
lanmııtır. 

t6 ~, Yolu·· Anıeıe işlerini kat'i su
ı>a( aagatin~· ko~~u. Herkesin sayine 
li hl'0nlar ile ~r ?undelik tayin ettirdi. 
dıh. akern k ışçıler arasında hükiıme-

.... da"" ıldı Bu d . t' . u l . " da ı. • ara a ıç ımaı yar-"''a · . ·uU •• '% itıııı bith Yük ehemmiyet vererek 

Hükfunel idare VA ir.nuı.t.a sahip o. 
lacak iktidarı eUne almıştır. Hülisa 
şu bir sene zarfında yeni bir Yunanis
tan meydana getirmiştir. 

General Metaksasın milli hüklımeti 
dahilde olduğu gibi harici siyasette 
de metanetle yürümüştür. Bu hükfune
lin esas siyaseti Türk - Yunan dost
luğuna ve Balkan misakı esasına da
yanmaktadır. Bu bir sene zarfında 
Mctaksas hükumeti bu esaslara pek 
sadık kalarak müttefik devletler ile 
nraJanndaki bağları daha ziyade sı
kılaştırmaktan geri kalmamıştır. 

Üı ca tahrik edilmelidir. Sonrall 

1 
tramvayların mutlak ve muhakft 
kak surette tramvay durak yeri! 
}erinde durmalar\ mecburi tu • 
tulmalıdır. 

f Üçüncü olarak da biletçiler iş 

l
ı lerini çabuk yapmak suretile 

halka kapıyı açmak üzere ka -
pmm yanında bulunmalıdırlar . 

9111 um:ı ımmuı:a::sııuaaaaua:mıma 

lzmir fuarı 
1 icaı el odasının ı'ıa
z 11 ladığı nilmunele ı 
ambal~/ ediliyor 

Sabri bu paketi mahkum arkada
şına göndermek için bir çare ararken 
Sultanahmet parkıda oynayan 1 2 
ya§ıncia kadar bir çocuk gözüne ili§· 
miJ, yanına gelerek §Öyle demi§ tir: 

- Sana bet kuruş vereyim de fU 
paketi hapishanede Kemal isminde 
birisine verir misin? .. 

Müslim ismindeki çocuk bu tekli 
fi kabul etmif, paketi eline alarak 
hapiıhaneye gİtmiıtir. içeri girerken 
kapıdaki gardiyan paketi bir kağıt 
üzr.)'İne dökmüf, üzüm ve armutlar 
arasındaki eroinler meydana çıkmıf-
tır. 

• Dahiliye vekAleU ııoyadı almayan \•ntarı 
dqlara vilAyeUcrce derhal ad \'crllmc ini 
ve bunda ihmal! g6rUlenlerin tcczf) e nl 
blldlrmlıUr. 

• CUmrük muhafaza kumandanı general 
Seyfi JzmJrden §ehrimJzc gelmtıur •. 

• Maçka ile Beyazıt arasında otobus iş. 

lemcsiııe mtıaaade edllmlıUr. AzamJ Ucrot 
12.~ kuruı olacaktır. 

• Çanakkale boğazında batan Capo • rt. 
no vapurunun çıkanlnıuı çok maar:ıtıı ola. 
C&#tndaıı bundan aartmuar edJlmJıtır 

• Yeni kurulacak ''&&'OD tabrlkaa.ı için 
Jngiliz firmaları da teklltlerde bulunacak. 
Jardır. 

• Yağan tfddeUJ yqmurtardan bklllbfn 
E!Agllz nahiyesi halkmdan iki erkek, bir ka. 
dm ve Uç çocuk sellere kapılarak boğul. 
muştur. 

• Son bir hafta lçiııdc 20 eroin kaçakçısı 
:yakalanmıftır. 

~it a~ \'e ist~sa fukara tabakasının 
~~ c ddi ledbı:ahatını temin cdebile
f tı 11 

kabu1 etı·ırler aldı. İçtimai sigor
oıa llaııistand ırdl General Metaksasın 
li~~ di'1ipljnt. başt:a.naşağı bozulmuş 
~alışma ıhya etmek için sarf ct
licıl ·.\.ol'duy Çok büyük olmuştur. Bil-

161 lJtıh: .k~dar sirayet eden par-,·' 
ıçın aldığı tedbirler Yu-

Komşu ve müttefik Yunanistanın 

hayrına matuf her iyiyi candan alkış
layacağımıza §Üphe edilmiyen biz 
Türkler de bu vesile ile doet milleti 
tebrik ederiz. 

19 ağustosta açılacak olan lzmir 
beynelmilel fuarı için 9ehrimiz Tica
careta odasının yapmakta olduğu ha 
zırlıklar bitmittir. 

Garcliy•n çocuğa hunları kimin 
verdiğini sormuı. o da: 

- ikinci parkta duran bir adam 

verdi 
Demittir. 

• Genç kızlarla Alem yapmaktan llU"lıt 
Bursa orman mOdUrU ZUhtO ne dıı.kWo ı 

Nermiıı Bllecfk muhakemcalnde beraat eL 
mlılerdlr. 

• Beflkla§ta Ra!dm lsmJnde bir genci so. 
yup ffidUrmek Uzcre iken yoU,cn polis devri. 
ycsf taroJ'ındnn yakalanan Mehmet Safa ve 
Ahmet tevkif edilmişlerdir. e:,. emin, en rahat, en seri 

4rtkara - lstanbul yolculuğu 

~af 
ıı ıa :Sak • · · yolcu °'ta t anlığına bağlı Hava Yolları Devlet İfletme ıdaresının . 

' ulltaı:a~!Ydiltclerinin Ankara - tstctnbul - Ankara günlük ıderlerı 
lta~, ~ evamdadır. 

b it ....., A oUarının cıcenteleri: f 
•10: 3 "'llka d . d p T T b" nda. ('fele ,.,n 

582) ra a - Bankalar caddcsın c • • · ınaaı • ' . 
..... İıtanbutda No: 40374) 

K k . ıl p 'f T binasında (Telefon 
ara oy c • • . (2339) (474~) 

.................................... 

Hazırlanmıf olan nümuneler ve 
grafikler tamamlanmıf, anbalajları ya 
pılmağa batlanmııtır. Odanın hazır
lamı§ olduğu nümuneler bir hayli 
zengin bulunmakta ve vaktile sanayi 
§Ubcsinin odada yapacağı daimi bir 
sergi için toplanmı§ olan nümuneler 
de bunlarla beraber lzmire göderi -
lecektir. Bunlar sergi bittikten sonra 
odaya getirilecek ve daimi serginin 
hazırlanmasına devam olunacaktır. 

lzmir beynelmilel fuarını temsil et 
mek üzere Oda sanayi §Ubcsi direk • 
törü Avni Abace tayin edilmittir. 

Avni Abace 1 O ağustosa kadar it 
]erini bitirerek lzmire hareket ede -
cektir . 

.., 
L 

Buaday tlyatları 

f stanbul Zahire ve Ticaret Borsa· 
sına dün m:•htelif memleketlerd~n 
19.5tonbu;'ay, 27ton arpa, 77 
ton un, 120 ton yulaf, 3,5 ton pey -
nir, 37 ton yapağ olmak üzere 317 
buçuk ton mahsul gelmittir. Dün ha 
rice hiç aatılmamıf, buna mukabil 
borsada hararetli muameleler ayni 
~ckilde devam etmiıtir. 

Diin borsada yumufak 3,30 -
6, 15, sert buğdaylar 5.32, arpa ye -
m~klik 4.20, Anadolu malı arpa 
4. 17, yulaf 4.5, iç fındık 46, Trakya 
malı yapağ 54.2 keçi kılı .S.2 kuru§ 
tan satılmııtu. 

Gardiyan keyfiyetten müdürü ve 
jandarl'M kumandanlıimı haberdar 
etmif, çocuğun yanma bir jandarma 
kahlml§tır. Müslim ile jandarma ~~ 
ka c:loğru ıiderlerkcn sabıkalı Sabrı 
bunlan gömtÜf, tabanlan kaldırarak 
kaçmağa baflamıttır. 

Müslim kendisine paket veren a
damın kaçbğmı görüce jaclarmaya: 

- l_tte kaçıyor 1 diye feryada baş. 
lanuttır. Bunun üzerine jandarma da 
kotm•ğa baflamJf, Ticaret mektebi 
önünde sabıkalıyı yakalamı9tır. 

Sabri bugün adliyeye verilecektir. 

ÖIUmden kurtulan kedU er 

Dün muhtelif belediye mmtaka -
larmda 4qo kedi tutulmuıtur. 

Bunlar hayvanları koruma cemiye 
tine gönderilerek öldürülmütlerdir. 

Gureba hastahanesinde' hademe 
Mustafa dün aokakta bulduğu sekiz 
kediyi Fatih belediyesine götürürken 
Fatih camii civarında Hüseyin ismin 
de birisi yolunu kesmiı kedileri gö -
türmcaine kızarak hademe Mustafa 
yı döğmeğe batlaml§br. 

Mustafa kendisini müdafaa için 
kedilerin bulunduğu sepeti yere hı -
rakmıf, kılVga eaasmdlt sepet devril 
mif, içindeki kediler kaçıp kurtulmu§ 
lardır. 

Muatafanrn tikayeti üzerine Hü -
ıeyin yakalanmqtır. 

• lkllsat vcl<AlcUno batlı olarak bJr tu. 
rlzm o!ls1 kunılm&.SJ için tetJdkat yapılmak. 
tadır. 

• .Bqlkl&§ta oturan ÜOzJle 1 mlndc bir 
kadın bir §OförU dövmU§, yakalanıp kamko. 
la glltUrUlmUı, orada da komiser Rızanın 
ellcrlnl ıaırmıı. hakaretle bulunmuıtur. ün. 
zile, a.sllye dl:lrdOncU ceza mahkemesind dUn 
fkl ay 27 gün hapse mahkQm olmu tur 

• Trabzon limanının tasfiyesine 14 Ağus. 
tosta b&§lanacaktJr. Bunun ıı;;IA' atanbJul ı 
Jetme ikinci direktörü H&.mll Sara o"'lun•ın 
bafkanlıgında &ntrt'polar §Cfl Zlhnl ve huku c 
mUpvirlcrinden mUteıckkll bir heyet seçti. 
ml§Ur. Heyet, laaflye heyetinin ilk t.,rıantı 
ııında hazır bulunmak Uzern nyın lnd ç h 
rlmlzden ayrılarak Trabzonıı hareket rd 
cekUr. 

• Türk Gemi l'urtarma tlrkcllnln ka ro 
harici ettiği Adalet vapuru bir mtlddctlenbn 
rl ııalJlığa çıkarıldıfı halde bir tUrlll mUşt rl 
bulamı}"Ordu. D!ln nihayet Adalet tah ı 1\ 
\•apuruna gcmf lamircflerlnclen Bay • 11 
talip olmu§, 11.350 liraya Adalet grmlslnl 
satın almt§tJr. Vapur lzmlr hattında kullanı. 
lacaktJr. 

• DenJz Ticar«-l MUdUrlUğO tarahnd!\D 
görUlen ıuzum Uzerlne Karadeniz ahlUrrln. 
dcld fenı:rlerin vazlycUerinl tetkik «-tmek 
üzere gönderilen fen heyeUndn H11yrl şhr1. 

mlze dönmU§tur. 
• Şehir mUtchıuıa131 BAy J>rbıııt § hlr pi~ 

nını hazırlarken lııtanbulun ctra!ındakı r 
larlll duvarlardan hangilerinin tarlhl old ı~ ı. 
nu mllzelerlc eııki eserleri korumn crııu~ 

Unden ııorm~tur. Buralardan rc\ap ar cı. 
ml§, fakat mUtehassuı bunları l<UI görm • 
ml,Ur. Dahıı etraflı ınt1Qnıal lstemlıUrı Hu 
duvarlardan lllzumauz olanlar yıktırılacak. 

tır • 
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Yeni rejimin yıldönümü münasebetile ispanyada 
Yunani tan dün büyü~ Harekat gene 

bir ayram yapll hükiimet~iiere 
geçtı 

Atina, 4 (Hususi) - Bugün sabah-ı 
tanberi bUtün Yunanlstanda 4 ağus
tos yıldönümü büyük bir merasimle 
kutlulanmağa başlanmıııtır. Atina 
başta.nbaşa bayraklar ile donanmış, 

büttin dilkkanlar ve müesseseler kapa
hdır. Binlerce ahali şehrin sokaklarına 
dökülmüş şenlikler yapmaktadll'. 

Başvekil Metaksas Yunan milletine 
hitaben neşrettiği bir beyannamede 
memleket.in idaresini eline aldığı za
mandanberi yapılan işleri anlatmakta-
dır. • 

Dün öğledcnberi vilayetlerden bura
ya ba§layan ahali akını dolayısiyle 

hükumet bir takım boş evlere vaziyed 
edip gelenleri yerJeştirmeğe mecbw· 
olmuştur. 

Sabahleyin saat ondan itibaren öğ
leye kadar başvekil, bütün nazırlar, 

hiikümct erkanı, ordu kumandanlan 
hazır bulundukları halde birtakım te
mel ve aı:ıhr; .rr.ern"imi yapı1mıştır. 

Saat 17,30 Atinaya vilayetlerden ge
len ahali ınUmc .. silleriin iştirakiyle 
stadyumda biiyiik bir toplantı yapıl
mıştır. Yunan kız 1iselcri ve vilayetler
den gelen gruplar tarafından mahalli 
kıyaf etlerile oyunlar oynanmıştır. Bu 
merasim bittikten sonra binek ve yük 
otomobilleri tarafından bliyük bir ge
çit resmi yapılmıştır. Atma gece ten
vir edilmişti. 

7 apo miidiirlükleı inde 
yeni tayin ve nakiller 

Jngitiz - /talyan 
konuşmalarında 

lngilterenin iki 
parolası var .. 
Londra 4 (Hususi) - lngiliz -

İtalyan görü§melerinin hedefi eski 
dostlukların zararına yeni dostluklar 
aramak değil, ortada mevcut gergin 
liği izale etmektir deniyor. 

ltaJ:;r:ın mahfelleri, Romanın mak 
sadı lngiltereyi F ransadan ayırmak 
olmayıp bu iki devlet arasındaki doıt 
luğun ltalyaya teşmili olduğunu söy 
lüyorlar. 

Zannedildiğine göre mektupların 
metni müphemdir ve Chamberlain 
ile Musolini dostluğa dönmek lazım 
geldiğini ehemmiyetle kaydetmekle 
beraber bu dostluğun yeniden tesisi 
için atılacak temelleri tasrih etmemiş 
ferdir. 

INGILTERENIN YENl PARO • 
LASI 

Paris 4 (A A.) - Ga:ıeteciler, 
bu sabah lsp:ınya harbi etrafında oy 
nanmakta olan diplomasi oyunu ile 
meşgul olmaktadırlar. 

Echo de Paris gazetesinde Perti -
nax, diyor ki: 

.. Jngiliz siya.setinin yeni iki paro
lası ortaya atrlmı§hr· ispanyanın mü] 
ki tamamiyetI"iin mahfuz kalması, 
İngilterenin menfaati icabmdandır. 

Kızıldenizin şark sahillerine herha 
gi bi rdevletin ayak atmamas da ge
ne bu menfaat mukteziyatındandır. 
Romanm bu hususta §Üpheye kapıl 
maması icap eder. 

Bu iki nokta 8. Grandinin Bay 
Chamberlain nezdinde yapmı§ oldu .. 
ğu te§ebbüsle giri§ilmif olduğu zan • 
nolunan müzakerelerde esaslı bir 
mevki tutacaktır. 

Ankara 4 (Telefonla) - Sam
sun tapu müdürlüğüne Bursa sicil 
muhafılarmdc::ın Ruhi, Bolu ta • 
pu müdürlüğüne Afyonkarahisar 
tapu başkatibi Muhsin, Afyona Kü~ 
tahya sicil muhafızı Riza, Bileciğe 
Kırşehirden Haydar, Kırşehirc Ağrı 
dan Fehmi, Ağrıya Zara tapu mc • 
muru Şükrü, Kastamoniye Antal • 
yadan Saffet, Antalyaya Kastamoni 
den Fehmi nakil ve tayin edilmişler
dir. 

§ Nafia şoseler fen heyeti başmü . 
hendisi Bedri lstanbul nafia müdür 
]üğiina tayin edilmiştir. 

Atatürk'le Mısır 
krah arasında 

Haf la tatili ve 
meşlıud cürüm 

'Ankara 4 (Telefonla) - Bazı 
yerlerde hafta tatili kanununa muha 
lif hareket edenler hakkında me~hut 
cürümler kanununun tatbik edilme 
si adliye vekaleti tarafından usulsüz 
bulunmmıtur. 

Bu husus, vekalet tarafından te§ 
kil~tına bildirilmiştir. 

Gazetecileı uçacak 
Ankara 4 (Telefonla) - Devlet 

Hava yolları idaresi, An karada bulu j 
nan gazetecileri l .S ağustos ·pnzar 1 
günü §ehir üstiinde tnyyare ile bir 1 
uçu§a dav(ij etmiştir. 

Bu hava gezintisi gazeteciler için 
çok istifadeli olacak, Ankaramızı ha 
va.dan görmelerine imkan verecek -
tir. 

V st yani birincide 

§ağıdaki telgraflar teati edilmit· 
tir: 

M ajute Faruk 1. 
KAHiRE 

Majestelerinin tetevvücü müna
sebetile, kendilerine hararetli 
ve sami:r.i tebriklerimi arzederim. 
Majestelerine uzun ve mes'ut bir 
saltanat temenni ederek, 9ahıst 
saadetlerini ve Mısırın refahını 
dilerim. 

K. Atatürlı 
Ek•eliin• Kemal Atatürlı 

Cumhur Btıthanı 
ISTANBUL 

Beni çok mütehuıis eden güzei 
temenni ve tebrikleri muhtevi na
zik telgrafınızdan dolayı hararet
le teşekkür ve ,ahsi 11 adetleriyle 
Türkiyenin refahı için besledi~im 
samimt ternennilerimi aned~rim 

Faruk 

.. , ...... llll .... SE·:mılll::l8Mm•a•~&i.,. ........... :1111 ........................... , .. 

Jstanhul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy köprüsü ü

zerinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtuı talimatnamesi ile 
Belediye tenbihi hükümlerine göre a,ağıda yazdı huıusat tatbik 
edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nııkliye ıahipJeri ile ıo
fôrlerin arabacı ve sürücülerin a§aiıdaki maddelere riayet 
etmeleri ilan olunur. 

1 - Ha.Ik, köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraf. 
tan diğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden 
geçeceklir. 

2 - Bütiin nakil vasıtaları, bu ıahaya ıeldili vakit bura
dan yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler ıeçtik
ten ıonra yoluna dP.vam edebilecektir. Bu sebeple nakil vuıtala
rı bu sahaya gayet ağır gelmelidir. (B.) ( 4880) 

Madrit, 4 (A.A.) - Guaddala· 
jara cephesindeki hükUınet kıtaa
tının tazyiklerini artırarak doğru· 
dan doğruya Arceci!layi tehdit et
mekte oldukları ve bu köyler Al
madrones arasmc!aki ımıntakaya 
girdikleri bildirilmektedir. 

Brunete Geri Mi Alındı? 
Ovicdo, 4 (A.A.) - Haberin 

tahkikine imkan hasıl olmamıt ol
makla beraber cumhuriyetçilerin 
Brunete köyünti geri aldıkları le· 
min edilmektedir. 

Maclrit Ceplıe!incle Tekrar 
Ate§ 

Naval Carnero 4 (A.A.) - Ha. 
va' aiansının muha.biri bildiriyor; 

ihtilalciler clün bütün gün Mat
ridin aske,.i hedefleriyle hükiimet 
merkezini ihate eden istihkamları 
bomharclı:r.an etmişlerdir. Bütün 
hedefler elde edilmi§tİr. Hükfunet 
topçu kuvvetleri hemen hiç mu· 
kabele etmemi§lerdir. 

Aıkerler Araıına Mikrop 
Saçanlar 

İspanyada, nasyonalistlerin cep 
helerinde, askerl~r arasına tifo, 
veba gibi af etler salmak maku.· 
dile, mikrop saçan iki Fransızın 
yakalandığını ve idama mahkwu 
edildiğini, ajanı haberi olara.k, 
yazmıttık. 

Son gelen fransızca gazeteler· 
den "Journal" (Jurnal) bu hadi
senin "maalesef" doğru olduğunu 
kaydediyor. · 

. Bugenek ve Şabro ismindeki bu 
iki Fransız, bu ıesimde ıivil ola
rak bı,hman iki kitidir. Burada i
ki mahk\ım. erkanıharp ma.hke· 
mf'!5inde muhakeme edilirken gö
rülüyor. 

-=======~ 
dosyeler tasnif 

ol11nacak 
Ankara 4 (Telefonla) - Eski mü 

badil, muhacir ve harikzede işlerine 
ait dosyalar müteferrik yerlerde bu • 
lunduğundan İ§ sahipleri zorluk çek· 
mektedirler. 

Eski dosyaları bulmak itini kendi· 
sine ihtisas edinen memurlar bulun
duğu iskan umum müdürlüğünce tes 
bit edilmiştir. 

Bu vaziyetin önüne geçmek için 
verilen karara göre bütün dosyalar 
iskan dairelerine verilecek ve en kısa 
bir zamanda tasnif olunacaktır. 

Yaz tatili 
(Üşt yanı 1 inoid,e) 

Bugün ise artık eski wrluklar yilır 
de s~kısen, doksan nisbetinde kalkmı§ 
bulunmaktadır. Onun için memelketin 
muht'.elif mınt.a.kalarındaki öğretmen

lerin ve diğer mUnevver zümrenin top
lu Eeyahatlar He biribirlerini daha ya
kından tanımaları ve geri döndlikten 
sonra da gördükleri yerleri kendi mu
hitlerine tanıtmaları ı.aınanı gelmiş· 

tir. Nitekim bu sene için Heybeliada
da kamp kuran öğretmenler gnıpu bu 
yolda gilzel bir misal olmuştur . 
Öğretmenler zümresinin gös~rdik

leri bu misal ~unu da ispat eder ki 
memleketin muhtelif mıntakalarında 

yaşayan v~ fikir ve maksatça biribir
lerine yakın olan meslektaşlar ve yurt
daJil!lr da bu usUlden istifade edebilir. 
Biribirl~rinden uzak bulunan mUnev
ver sınıfın biribirlerlni ve aynı zaman· 
da memleketi daha iyi tanımaları 

memleket hesabına da çok faydalı ne
ticeler verir: Unutmayalım ki bir mil
ı~tin en büyük kuvvet kaynaklarmdan 
biri sadece o milleti teşkil eden f erd
ler ara11mdaki manevt bağlardır; bu 
türlü bağlar jse bilhassa tan13n1a. yak
lafma ve anl~ma yollan ile husule 
gelir. 

ASIM U8 

Atatürk köprüsü Bir Rus .. Ja 
(Vat yanı 1 incide) h b • 'ı1 

Alınanyanm muhtelif §ehirlerindeki ar 1 m 
demif köprü i.ıı§aat atölyelerinde yap
tırılmakta olan dubalardan altısmın 
inşatı bitmiş ve bunlar yola çıkanl-

mı§tır; birkaç güne kadar limanımıza 
gelecektir. Dubaların Almanyadaki a. 
tölyelerde inşadan sonra orada mon
tajı yapılması, tam olarak ortaya çık
ması ve ondan sonra tekrar çözülüp 
ambalajı yapılarak parça halinde bu
raya getirilmesi ve burada yeniden 
montajı yapılması mukavele icabıdır; 
yola çıkarıldığını yazdığımız altı du
ba da aynı suretle getirilmektedir. 

Diğer dubalar da birer ikişer aylık 
fasılalarla şebrimir.e getirilecektir. İ
ki kıy'ıya konulacak demir kazıkların 
çakılması işi de ilerlemektedir. 

Bu kazıkların tutmadığı ve uı:unluk
larının kifi miktarda. olmadığı yolun
da bazı şeyler söylenmişti; dubaların 
gelmek üzere olması münasebetiyle 
bu hususta da tahkikat yaptık; aldı

ğımız malumatı yazıyoruz: 

Atatürk köprUstlnUn yaptırılması 
belediyece kararlqtınldıktan sonra 
köprü projesinin dUnyaca tanınnug bir 
mUtehassısa yaptmlıması dilgilnill • 
milş ve bu maksatla Belçikadaki bey
nelmilel köprüler mUtehassıslan heye
tine müracaat edilerek bazı isimler is
tenmiştir; Bu heyet bir Avusturyalı. 

bir İsveçli, bir Polonyalı, bir de Fran-

re ile hareket 

yor: 
Çetelerin Tiyençindeld ~ 

solosluğuna yaptıkları t'J(.J 'lf' 
pahanına olursa olsun, ~ ~ 
liği ile ihtilaf çıkarmak 111tı. 
militaristlerinin teşvikiyle cJSI 
Japon müşevviklerin bu 
rolleri tamamen aşik9.rdıt· 
hakçılarmın cinayetleri 
dönecek ve bunlar Sovyetlel' 
den cevaplannı alacaklardıt· 
Diğer taraftan Pravds. ~ 

yor ki: Japon militaristleri 
Rwı çeteleri birçok defalS.: ~ 
dudu yakininde de tahril<i 
mak istediler. Fakat hu hudll 
çilmez olduğunu bildikleri içİ' 
terini şimdi hakim oldukları 
üzerinde tatbik ediyorlar. h~; 
tahrik usulleri bunlardır. BUl"'...ı 
Taber beyaz Rus tahrikatçıl 
onlann e!endilerlnin, Sovyetı' 
hakkındaki tahrikitlarının ' 
olamayacağı ve ceza11ız kalJ11 

sız olmak üzere dört mütehassısın is- bilmeleri li.znndır. P 
mini bildirmiş, belediye bu dört zatc- KIZILLARLA BEY AZLAR- J. 
de ayn ayn müracaat ederek keyfiye- DAKI ZIDDiYET 
ti bildirmiştir. Bu dört mUteha.ssıs Tokyo, 4 (A. A.) _ 0oıneY1J 
teklif mektuplannr göndermi§lerJ bun- dan: 
la.mı arasından Fransız Nafia Nezare- Ecnebi gazetecileri, haricl}1 

ti etüd şubesi reisi Mösyö Piju'nun ti namına. söz söylemeğe 
teklifi en uygun görülmüştür. Bu zat bir zattan, Tiyençindeki ~") 
birçok demir inşaatı kongrelerinde soloshaneslnin ı ağustos tar> 
Fr8.ll88. namına delege olarak bulun- yaz Ruslar tarafından işgal 
muş. müteaddit demir köprUler yap- h8.d'sesi hakkında tafsilat i 
mış ve bu hususta eserler vücuda ge- dir. Bu zat, hadisenin sureti 
tirmigtir.. Bu dört müteha.ssuım pro- aid olarak anlatılan §eyJere 
jeyi yapmak .. içi? is.t:~ikleri ücret b~- bu işin beyaz Ruslarla kızıl.~ 
kımından Mösyö PıJu nun eartları o- rasmdaki zıddiyetin bir netı _. 
tekilere nazaran daha TGÜsait olduğu ğuna hükmetmek JizungeJect5~ 
gibi 'bu zat bu ücret içinde inşaatı kon- }emiştir. 

trol~ de kabul etmiştir. Bunun üzeri- JAPON HOKOMETt PARA 
ne kendisiyle mtikaveie yapılmış: Mös- LAYOR 

yö Piju uzun telkikattan sonra proje- (A. A ) ••I)Oıtıe! 
yi muayyen vakitte tamamlayıp bele- Tokyo, 4 · -

ısından" diyeye tevdi etmiştir; bu proje beledi· 
yeden nafia. vek!letine gönderilmiş. Kabine. evvelce diyet "JI 
oraca tetkik ve bazı cihetleri tadil e- kabul edilmiı olan 97 milyon 'I 

mimeten meclis 410 milyonlu) dilerek tastik olunmuştur .. Bunun U- . ~-"t!l 
sisat itası talebini mu'tlJZP" zerine köprünün inşası münakasaya ur 

çıkarılmış ve neticede bugün inşaatla blitçe tevdüne karar verıniŞ f 
Tokyo, 4 (A. A..) - Donıe 

meşgul olan Alman grupuna ihale e.. 
smdan: ,J. dilml§tir. KöprUnün in..uıatı getirile-

~ Hük.' ıimet bugün öğleden .Al cek malzemenin gilmriik resmi hariç ,. 
olmak Ur.ere 1,585,000 liraya ihale e- mali Çin ihtil8.f ı dolayısiyle .,1, 
dilmiştir; belediyece ödenmesi muka- miş olan yeni vergilere aid b te 

kanunu mebusan meclisine vele icabatından olan gümrtik resmi art 
600,000 lira kadar tutmaktadır. Buna miş ve irat vergisinin . ) 
Nafia Vekaletinin projede yaptığı bazı istemiştir. HUkiı.met bu ~::ı1• ~ 
tadilat üzerine deta.ylarda hasıl olan lOO milyon yen elde edecegınl 
farktan dolayı 300,000 lira kadar bir mektedir. 
§eY daha ilavesi lazzmgelmektedir. Bu Londra, 4 (Hususi) - .Çjtl cCi 
suretle köprUnUn bedeli iki buçuk mil- hA.diselerinin, Tiyençin'dekı ıc f 
Yon liraya yakl~maktadır. Bu para hane vak'u1 ile, bir Rus - ~ ,. 
da hazırlanmış bulunmaktadır. disesi şeklini alması burad U/ 

mahf elleri derin endi§eye d Köprünlin in§a.atı mukıtveleye göre 
1939 sen.esi mayısında bitmiş olacak- tür. af1s11 
t Japonyanın askeri mast ~ .,ı 
~ ı~ şılamak için mali tedbirler a "J 

Köprünün iki tllra.fına konulmakta çeyl fevkallde tahsisatla. yll it 
olan demir kazıklann uzunluğunun kl muhakkak surette bilyUk b 
fi gelmediği yolundaki iddia, al!kadar- hazırlandığını g()!termekt;edit' 4t 
!arca varid görülmemektedir. Geçen- Diğer taraftan, Çin ordll!'l 1 

lerde bir ra.r.etede Pijunun projesin· pon kuvvetlerine karşı, şiınsl~ 
deki kaztkların çoğunun on bet me~ ilerlemektedir. Yakinda iki tıl 
reden qa.ğı uzunlukta. olduğu, bu mık- çok şiddetli bir muharebeye 
tann klfi gelmemei Uzerine ka.zıkla- ğı düıUnUiebilir. J. 
rm boyunun 16 - 18 metre olarak Fakat, buradaki askeri ırıs.b ifl 
teıbit edildiği ve müteahhidin bunu lileri bir mağlubiyetin bekl~• 
da. kl!i görmiyerek yeni vartıarla. da- t rdu!u-

ha. uzun kazıklar çakılmasını istediği ~e i~~~:· 0~~!~' ç~: ~uvvetli 
yaıılmakta idi. Bizim aldığımız malu- maktadır. 
mata göre Piju'nun projesinde hiçbir Bugün, resmi olarak. JaJ!~ 
kazığın 15 metre 40 santimden aoa.ğı hakkında verilen rakam '/IJ"' 

olmamaaı lUzumu kaydedilmigtir; ay- Fakat, bu rakamın, son kut'• 
nı zamanda §&rtnamede de kazıkların ne· ve diğer ihtiyat efrad i16, 

boyla.rmın yapılacak sondaj ve tecrU- olduğu tahmin ediliyor. 
be neticesinde tesbit edileeeği ya.zılı· Japon ordusu 17 kolordıı~ 
dır, müteahhid de bunu kabul et.mi§· şekkildir. Hldiseler baştadılf .! 
tir; mtiteaddit sondajlardan ve tecrU- be k 1 rd K 'd ~çtı'j 

ş o o u ora a veya A 
belerden sonra nihayet bundan iki :ı.y bulunuyordu. Bu itibarla, J&P"') ı 
önce Nafia Vek!leti köprüler başmü- d&J' gerek şimalden ( Mançurya ·~ .J 
hendisi Kemal, İstanbul belediyesi yol- denizden (Koradan) Çine 9!;/ 
lar müdürü Galip, projeyi yapmış o- ketm~i gayet kolay ve ça.bw 
lan Mösyö Piju ve müteahhidin mü-

tır. 
hendisi Kesel tarafından yapılan son ----------
tetkikte kazıkların uzunluğunun 16 ve mucip olmayacağı mütaleasııı 
18 metre olması kMi görülmüştür, a- lnşaata proje ve mukavele 
l!kadarlar bu mıktarm hiçbir zararı dahilinde devam edilmektedit• 
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D~~Hl;P 'KAVGAL'ARı. 

Liman nerede 
yapılacak 

Gip mühendisleı i bu 
gün gidiyoı lar 

Ankaranın yeni 
istasyonu 

let NILlk VE SIJLIK MôCADE LE.Si 
rlka n 

Evvelki gün İzmir vapuru ile şeh ı K • • • c • • h . b 
rimize gelen Gip müessesesi mühen uşat feSllll llffi UfJyet a yra-
disleri dün Deniz ve Hava müsteşa· .. 

Şı uınarası : aa Yazan: Ziya Şakir 

egh Bedrettin timur· 
rı Sadullah Gü~~;:in b?şkanhğı altın ill) fl da yap 11 a Cak Ü 1 a fl g·ar 15 
da Yalovada muhım bır toplantı da· 

ha yapmıl'lardır. Ağ t t t ] • d · ı k 

lenqin yanında 
de~==~=~a:o;k~t~d~eie~~~~u:~~ 1 us o s a es 1 nı e 1 ece 
tehassısı Prost ve liman işletm.e direk 

Ba/~0cclreclc[ini H " 1 "d') (Mev illı ( 1 sın 
1 

n ayatı: Onu, (Mevlana Şa u ı ve_ . . 
rıu .S.irrıa.v)a~ 1 lnrihleri bu ada- lana Yusuf) isminde iki alı"!~ 
k, 11 'Sırı <Bed 1 ıa?netmişler .• Ü · himmetine terkediyor. Bu .. ~ 

1 

~ıtlarına r~ddın Simavi) diye ıilim de Bedı-eddine bir haylı ıldıPl 
1 

a.kat ııeçırıni•l d' f ' . A k onun ı-
tr • , bu h ·s er ır. ve eyz verıyor. rtı . h . 

l'"tc aıri•cn .~susta ilmi tetkik· mag~ ında büsbütün bir inkııaf u 
"IQ T tnuv "hl , fl.t 1n ba l crrı er, onun ha- ı.ule gelmiıtir. .. .. . 
~alılrrıat' angı<..mdan itibaren, Fakat genç talibin talıı musf 

Sel dredcl i ı .vermektedirler: ade etmiyor. Büyük bir ~arar~t e 
lir ~ki hük~ın e~dadmdan biri, sarıldığı (Feyzullah) iımındekı ~~ 
r,iı) u ıatın ~etıne nezaret etmiş- hoca, bir müddet sonra ve~.at :ne 

töri.i Raufi Manyas hazır bulünmu~ ı 
mühendislerle İstanbul limanının ne 
rede yapılması en muvafık olacağı et 
rafında görüşmi.işlerdir. 

Söylediğine göre; lzmir ve Zon
~uldak limanlarının ıslahı etrafında 
hazırlanmış olan esaslar tamamen 
mRtluba muvafık göriilmüştür. Yal-ı 
nız. lstanbul liman mm nereye kurul-1 
ması meselesi hakkmdR tam bir ka -
rar ittihaz edilmesi için daha tetkikat 
yapmağa ihtiyaç olduğu anlaşılmış · 

ltkk .de Oıııı r~nu olan (Kadı ls- Genç Bedreddin, ilme do~ . . tır.Kati vaziyet ancak bir kaç gün 
tın ul~nde · an 1 hükumetinin te sarılıyor Babaıının amcaza esıy· a. h' n a O · · · (Mı· sonra anlaşılabilecektir. 

Anklıra istasyonu inşaatı 

liih ıcret o~ra, smanlı diya. le tahıilini ikmal etmek ıç~n k M. Gı'p ••c beraberı'nde bulunan 
f ata, . etmış R r d f" ... . . . Gıder en ~ e, E:d· Rırisen O.. ~me ~ e u- sır) a gıtmek ıalıyor.. Orada - kıymetli mühendisler şerefine dün 
llu f" '~ne .t sman r or ul~riy- (Konya) ya ujrayor... . h . gece Bfruükadada Yat kulübi.inde li· 
""'" Ulut .. t araflarma geçmıı~ti.r. (Batın"ı - Şı'•ı) meLhebının e~ •_ J f M J .. ,, 1 ıı,. e - f) ta man işletme direktörü Rau i an -
trıa t •klara 8~~s!nda gösterdiği raretli saliklerinden (Huru 

1
h) yas tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

lir. "rıa ) kadı~~~af~ta~ dad'l (~i- rikinin müesaiıi, ciFazl~~~) iı~ Gip mühendisleri gugiin geç vakit 
lluıır" n ayın e 1 mış· şakirtlerinden - edy~~ ediyor.. Londraya doğru şehrimizden aynla · 

~d't ı:.Un y . . minde bir alime tesa u b' caklardır. 
~-~ errıiy~n e(rı. bıJe layıkiyle tayin Mısıra gitmeden, bu zatta~ da ı- Nerelerde ne gibi a~aç-
tı 1llırı .. Stmavna) • Edirne IJ· f 1 .karar verıyor. » ""k .,. llat t f , raz eyz amaya l"h" .. 1 dikti cek tı ı <-a.ğr ara ında - Yanbolu, Fakat genç talibin ta ı ı musa- ar e 
01~l'&.aınd: ve !_(ızanhk kasabala- ade etmiyor. Büyük bir _ha~aretl~ lstanbulun ağaçlanma işi bun • 
() ta.da, 

0 
-:- hır kale idi. Bu kale sarıldığı (Feyzullah) ıımındekt dan sonra hazırlanacak bir programa 

1 
'1lıarılı C:tvarda bulunan büyük bu h b'r müddet sonra vefat göre yapılacaktır. Bunun için lstan· 

d~ baaeı,· 01rdularına merkez olma- d' oca, A~ık (Şii) mezhebin\ bul semtlerinin yağmur, rüzgar ve 
ı. b ıy e o t "h .. . e ıyor... dd" d K k k'k d'l kt 

Ankara, <Hususi muhabirimiz • 
den) - Eski istasyon binası yerine 
ya1>ılmakta olan yeni Ankara garı 
inşaatı sona ermiş bulunmaktadır. 
Bir Türk mimarının eseri olan bu bi 
na, cidden güzel ve göz alıcıdır. Bü • 
tün tesisat 3 bin metre murabbalık 
bir saha iistüne kurulmU'Jtur. 

Umumi heyeti itibarile 850 bin 
lira ~arf edilen bina, tam manasile 
modern ve mimarinin htiyacı tam 
manasile karşılayan son buluşları -
nın ve tathiklerinin nümunesidir. 

Gar dahilinde memurlar için ay · 

rılan kısımlardan mada yolcular için 
on tane bekleme odası vardır. 

Bundan başka, yüksekliği 30 met 
reyi bulan bir saat kulesi yapılmış • 
tır. Halkın istirahat ve eğlencesi de 
gözöniinde tutlarak, gazinoya bir sah 
ne ve ayrıca artist odaları ilave edil· 

miştir. 
Miiteahhit Abdurrahman Naci a-

ğustos onbeşte garı Devlet demiryol 
lan idaresine teslim etmiş bulunacak 

tır. 
Küşat resmi Cumhuriyet hayra • 

mında yapılacaktır. 

da 0~na b'' arı le çok muhtm· kavramıt olan Bedre m e on· topra vaziyetleri tet ı e ı me e · 
l,h. ~henı:ıı'.nae~, Simavna kad1s1 yada daha fazla oturmaya lüzum dir. Buna göre hangi semtlere ne gi· 

lılıtd 1• • · •Yetlı bir tahıı addedi · .. .. Seyah~tine devam ede· gi ağaçlar dikileceği tesbit edilecek · 
• gormuyor. . . E 

lıı fle ~d rek doğruca Hicaza gıdıyor.. v- tir. 

Görüp düşündükçe - ,,___. - ~ - ~ ,.,., ..... 
li ()\l.tp

1 0 
ketdin bu Kadı'nın oğ~ velA Haç ettikten ıonra bir ınüd-

~ a ede dünyaya gelmi~· det ~rada kalıyor .. (Şeyh _Zeylei) 
~eı:•-t h . isminde bir alimin derslerıne de
ı~d 1!tı ! . ~~gı tarihte dünyayr. vam ediyor. Burada da kafi dere· 
~tı 1\ esaslı ç Dır .. tarıh bunu~ hal< cede feyz aldıktan sonra, art~k 
onlıt\k, 'bazı ınal~1mat ver~mıror. Mıııra geliyor. Kahirede, o devran 
7.,orı dot; hadı_sahn delaletıyl-e, e bu"yu"'k alimlerinden olan (Şeyh 

Çltetem oynarken 
Sadettin isminde bir adam Mey

vahoşta karpuz sergileri arasında çif 
t• telli cıy~rlc.:en haJma toplanan ka 

Kalkınma yolunda 
labalıktan istifade etmi§. Ferit ismin Hepimiz kendimize düşen payı benimseyelim 
de birine ait ceketi alıp savuımu§ · Yazan: 5. Gezgl n 

1 ı:.Uın ta h' . (H" . n . • tur. il• " \r• -. •. 
1
• rı ının, ıcr<. ·:·rı Elaneleddin) in deralerine gırı- Sadettin Sara-l.aneba•ında ceketi f 1 d'" " t '" ıyıı d 1366) l ~· "( iktisat, ömrümün en çetre i u· 

tdiıt'a.di.if ett~gv•ınk l seneh e~i- yor .. Senelerce çalıııyor, tam ta· satarken yakalanmrf, Sultanahmet gümüdür. Bunu hiç bilmedim, bil • 
h Yor. 1 uvvet e ta mın bı"rı'yle dirsek çürütüyor.. Ve an· birinci sulhceza mahkemesine veril - b d .. v oed miyorum ve ugüne ka ar ogrenme 

>irıd reddin. ·ı . . . ca.k bu ıuretle tahıilini bitiriyor.: miştir. diğime bakılırsa, öğreneceğim de 
~td·'n &Örij ' 1 k tahsılım pede- J,te böylece artık fikren ve ıl- Sadettin dün dört buçuk ay hap yok. Tutumluluğun bir terbiye işi, 
•ilı 'Yor, V Yb·~· Ve Kur'anı. hJf. en t~kemmül devresine girmiş se ve bu kadar müddet zabıta neza bir rztırap neticesi olduğunda da 
t• eri ata e dutün bu iptidai tah- mlan Bedreddin, Kahire ülemaıı reti altında bulunmaya mahkum ol k" b ~trl . sın a k .. k k k. o . •üpheliyim· Ban.a öyle geliy_or, .. ' .. u 

b ttı Do"•teri ' ço yu se ze a ara•ında çarçabuk temayüz etınt~· mu•tur. ~ h d ı n 
0 

h " " ,. "( mesele, ru un ınce, per e ı, goru. -

bu}'~ a.sı, o '"l yor. .. . -· ti. O eınada Mııır ıultanı o~a~ - mez yollarından gelen bir ıeydı~. 
}tor uk ialid:dunun gost~rdıgı h.u (Berkuk), bu ıenç ve mümtaz a.h· [ p Ol ı ste Nice zengin adamlar var, ki en.geru.ı 

. a ehemmıyet verı · m. i, oğluna hocalığa tayin eylem•'· Bıçak ve tapancall bir dell bolluklar iç.inde doğup büyücliı~len: ömürlerinde darlık çekmedıklen 

Sağlık 
•• _ llUaıııt Servisim iz 
~l O dOkt 
tc~ın~ bfıe b oruınuı l'azarteaı günleri 
de 'aa ldareb uı;ukıarı ytrmlye ka :Sar ga. 
"~ı~ 1~ len a:ealnde, Cumıırteşt gllnleı1 
11aı~ 'nla.r-ı lk9 ' kadar ı..aıeıı Tanare 
btıııı.. Okunı lrıcı daire Uc; numarada 

"' it cuıarı o\hıı llbı.ıı mızı yedi kupon muk., 
)\ıcııı ~e1tııd eder. 
~ıt lltırııız1 ... 

6 cıış doktorlarımız da oln> 
ll · D " eını 'rıııa iş dokt tlerlne bazır bulunmak. 
~ !>!(kapı lat~~Uınuz Fahrettln 01;,meD 
'1.ıı11, aıal"teaı IAt Caddesinde 127 nuı:ı:ıao 
ti ~ bı.ııurıcı gUnıe11 saat 14 ııe 20 ar• 
llullıa. 1tıır11ıı~ğu !:lbl doktor NecaU Pak· 
1tt~ ''-da •aı y Mahmucııye caddesi 1-2 
it,. Ok 1 

Ve \t unıc:uı cuını gUnler1 ayni eaat, 
Utaıı t arıınızırı dteıcrtne bakaca!.· 

""" e<1avıı t ~ı .. d ıa er nı yapacaklardn. 

~ trıp 11~11 Beştktaf tramvay c:d 
~'tnı trıuıı~ ınanındll aUnoetc;I Etnlıı 

t\ •Urıııet okuyucutarımızm c;ocull 
' l"tıea edecekur. 
~ ~ a~2 ı\kııarıı • 
• llıuru nunıa Y l ertev Eczaneaı y• 
~'tı:e~ ~urı E!ş tada ıUonetçl ve ııbbat 
\o~ ~\Jk erıkkaty Sfa KURUN doktorunun 
,tıı le •b1t1ncı onıarı bcherlnl yefll ku• 
~eı 'aıu e ve a"-r ~I e ~Ocu uunelerlml:ıe en en. 
A'lııııe ... l'al>acak klarının ıUnnet .ımt>ll• 
"tt~ • •ııı tır. 
~ "\llıır Yat<lıtı 
~ ~tt: lllUracıı.ıı.~ıı doktor• dl§':t H lt1D' 

~t!ır t.ıPonıınrı eı1erken KURtJN'UD 
' an Vedi tane ı:l\tıırınt>lı 

l\lJRUN 
ıtu liı~rn ---. 
ı .... "ur.ıoı:ıı.ı el kuponu 
~ letı h~ete 1 

l 
.... k .. ~ıc lllııJar Oıtresıııl' ı.:ctırıııJer 

~'1 ~ .. ~ .. UU parasız tıutmrlar . ..., ••eıu a ıntertııe paruı7 t>aktı 
ttı ... tt tltı il lılıuıı il 

illı1ı11 Yııtıa .. ınaıı ml\tııvlrltr1nt bet 
rını .. .. rua11z ııorup n;rt'nlr 

tı. Bedreddin, bir taraftan sulta • Fatihte Pepeler medresesinde o • ~elde tutumlu, hatta nekestirler. Yi 

g
"luna hocalık ederken, diğ~r turan Eskitehirli seyyar satıcı Hay • nae n'ı,ce adamlar tanırım, ki kulübe 

nın ° d l'l"k l · ·· t · h d k taraftan da, (tarikat) a jntis~P .. ~· dar . ~ 1 ı a ametı gos ermıı, ava- de cloğınuılar, dizleri üstün e ara, 
clerek tasavvuf meılekinde buyu~ ya sılahatmı_ştır.. ·- . kuru arpa ekmeğini kıraraklk bcsl~~· 
kemal eserleri göstermiıti ... A!ı~ı Haydar hır _clınde tabanca cligerın mitler ve paraya kavuıtu an g~n 
zamanda (tıp) tahsiline de gırı- de bıçak oldugu hal?e yakalanmıı. yine onun kıym~tini b~ilmeb~iıle1rk~ır. 

k Z
amanda bu ilmi eld ~ et· Bakırköy emraz.ı nklıye hastahane • Tutumluluğun hır ter ıye, ır te ın, 

şere az • . .. d ·ı · · ld b b . t' sıne gon erı mıştır. ; b' ··renek iti o uğuna ana a a 
mıA~ık -o devre ıöre- feyz ve ODUN KESERK~ - lki sene bi~ t:rdeşler arası1ndab·ı· görülen ayn 
• f h d .ı· vaııl olan evvelki fırtınada devrılen Karacaah- lıklar da !'lahit tutu a ı ır. 
ır anın son a eme ı ı - d k" - l b 1 d" # Bedreddine Mmr muhiti dar ge:· met mezar ıgı~ a ~ a~~ç ~ j e ıye Bakarsınız üç kardeşte.n i~~~i. cö • 

. baıla~ııtı Orta Asyadıl biı· tarafından kesılme te ır. un arı ke rt biri nekes çıkar. Cımrılıgı has 
mıyeb. h ' . kararlat· senlerden Nuri Hasan ve Ali isminde me • d 
yük ır ıeya at ıcruını i.iç kişi 200 kilo kadar odunu Üskü· talık haline var mr. . . 
tırmı§lı· . ., • darda oturan Zeynep isminde bir ka Bütün bunlarla beraber~ yetıştırv· 

M111rd~n hare.ket. et.mıı, d~r~a dına satarlarken cürmü meşhut ha - menin bu noktada hiç.:er~. o_l.m~~ı~ 
ca (Tebnz) e g1tmı9tı ... O.• .. linde yakalanmışlardır. nı da ileri süremem .Üzum uzumu go 
meıhur (Timürlenk) Tebrız .. de ~ ÖLÜMLE TEHDiT - Zabıta re qöre kararır, diyenler, parmaklarını 
di. Her uğradığı yerde Y.aP!~gı 11: Ahmet ve Mehmet isminde iki soy . ahlak adını verdiğimiz iç yapımızın 
bi, burada da memleketın ulef a, guncuyu yakalamıştır. önemli bir yerine koymuşlardır. 
sı~ı toplıyara~, huz~runda v~~; Bunlar evvel~i gece .Şiş.lide MCJ • Bu yüzdendir, .ki memlekette bir 
mu~akatala~ ı_cra ettırerek rutiyet mahallesın~e ~ıftlık. sokag~n (Tutum haftası) var. Gazeteler, r~d 
geçırmekte ıdı. I dan gecen Rasim ısmınde hır genem 1 r kürsüler bu haftanın günlerın 

Bedreddin de bu :ır.ün.akaıa a)r~ önüne #geçmişler, ölümle tehdit ede- ydo ~g-' .. t verirler. 

k 
. M"h" bır meıe e l k . t . l d" e o u iştira etmış.. u ım . t' rek parasını a ma ıs emış er ır. E ha 1 k n tutum \'e iktisat 

111n hallinde. dirayet göster)ınıt tıu... Rasim parası olmadığını söyleyin- b h ~edt, yaşyaar kealmı• bir zavallı ol . 

d 
n o mut · . . k t .. 1 . a sın e ır 

Timfü. bun an memnu .. ,. ve ce elbiselerını çı ar masını soy emı§ d - mu söylemiştim. Fakat iş, milli 
Ve Bedreddine bir haylı ın a.m lerdir. Fakat bu sırada yoldan geçen z~::inliğe dayanınca, kendi keseme 
ihıanda bu)unmu!tu. . . . l et- zabıta memurları tarafından yaka • karşı duyduğum kayitsizlikten sıyrılı 

Bedreddin ıeyahatını ıkına . . ]anmışlardır· ' det etınıtlı. __ __::. __________ _ 

tikten sonra. Mısıra alduğu tekke- Acıkh bir ölUm 
B~ aıra~~, n;e~·;~i~ jr.İn ~uvak- Yali ve beledi.ye reisi Muhittin Üs 
nın 9ey 1 ve a . gecıni•ll·-· tündağm kardeşı doktor Ekrem Hay 
kalen onun yerbıne eyhliği, uzur. ri Üstündağ, on yedi yaşındaki çocu 

Fakat onun u 1 b' ., J • • • l b · d p· .' . T kk nin postcnu. ı,. gu zımr lısesı ta e esın en ıran 
ıürmemı,tı.d e dt! ek. Halep ve Ostündağı kaybetmiştir. Genç liseli 
b• •kasma evre er -' } · · "l ·· .. J • d 
-T •• l G rhi Aıı:ano uyft teşemmüs netıcesı o muştur, zmır e 

1( ''" ..... ı<ıy e a .. ·1 .. }~:~ fTire) kcısa1=~sındn yf'r- büyük bir tees~ı1ır :·~ matem-~ e1 8? · 
,.~ . . mülmiiştür; aı esının teessur enne 
ie~mıştı. (Arkası var) biz de iştirak ederiz. 

yorum. 
Bu körü körüne bir memleket 

bağlanışı mıdır) Yoksa maaşlı bir 
adam olduğum icin, içinde bir geçim 
kaygısı, bir menfaat bağı mı var? 
Burasını pek iyi bilemiyorum. Yal . 
nız, §Unu apaçık görüyorum, ki ga
zetelerde iktisadi kalkmışımm bildi· 
ren haberlerle karşılaştıkça, gönlü . 
me sevinç doluyor. 
Demin gazetede, zeytinyağ, buğday 

f mdık rekoltelerini bildiren sayılar 
üzerine eğilmif, derin derin bunların 
para tutarlarını hesaplıyordum. 

Ansızın kendime gelince §Cl§ırdım 
Yukarıdaki tahlil itte bu §aşkınlıktan 
doğdu. Osmanoğulları on altıncı as· 
rı (Türk asrı) yapmışlardı. Askerlik 
bakımından olduğu kadar, medeni 
hız, yaratma üstünliiğü bakımından 
da bu, böyle idi. 

Bursa tezgahlarında dokunan (Se 
raser) leri. Beykoz (Çeşmibülbül) 
leri, silah müzesini dolduran Türk 
zeka ve emeğinin verimleri hala 
meydandadır· 

Mimari, yazı, su mühendisliği, 
kalecilik, tabiye gibi büyük çapt" 
konular ise, bütün dünyanın üstün
lüğüna baş eğdiği varlıklardır. 
lıç di.işmediği rgri rtmföy mb mbbz 

llk kuruluş günlerinde, ellerden kı 
lıç düşmediği için bunları nasıl yap -
tılar~ diye belki soranlar olur. Şura· 
sını unutmamalı, ki (fetih) ler yalnız 
bir silah üstünlüğüni.in eseri değildir. 
Zaferler de sular gibidir, hep yukar· 
dan aıağıya, yüksekten alçağa doğ
ru akarlar. Silah, medeni i.istünlük • 
lerle tekamül eder. 

O altın çağın Türkleri, eğer ker -
vanlarını sınırlardan aıırmasalardı, 
ordularını da a§ıramazlardı. Bunlar, 
hep birbirine bağlı şeylerdir. Nete • 
kim on yedinci asrın ikinci yarısın • 
dan sonra, acı bir durgunluk icinde 
bütün kollarımız paslanınca, zaferler 
bozguna döndü, kervanlar kötürüm 
leşti. 

iç bezirganlarından sonra, dış sar
rafları. keselerimize çullandılar. Şe • 
hirlerimiz yabancıların açık pazar 
yerleri oldu. Gümrük, vergi. kesim, 
baç, sıska bir devletin, yalnız kendi 
öz çocuklarına yiiklettiği bir işkence 
idi. Biz bunlarla bağlı iken, iller, kol 
lanm sallaya sallaya bizi soydular. 
Hazineye ağır faizlerle borç verdiler. 

Bu borçlara karşı az zaman sonra 
hükumet kendi şerefini, kendi hak -
kını kar§ılık göstem1ek zorunda kal· 

(Sontt 9 unctt :tay/ailn.). 



IS - EURUN 5' 'ACUSTOS 1937ı 

:f .acilı nodatı 

Küçük bir tarih 
• • 

gezısı 

Geçen haf ta yaz tatilini Eskiıe 
birde geçirmek f ırsatmı bulmuş· 
lum. Ziyaretimin esası §uydu: 
Osmanlı devletinin baı kurucusu 
Ozsman Bey, ara sıra Eskişehir ci
varında bulunan üdebalinin zavi
yesine uğrar, orada birkaç gün 
eğlenirdi. 

Bir gün tesadüf olarak Odeba
linin kızı Mal Hatun gözüne ilİ§· 
ti. Yahut iki tarafın nazarları bir
den biribiriyle çarpıftı. Osman 
Bey Mal Hatuna a!ıl:: oldu. Gün· 
den güne bu atk v~ alaka arbyo:
du. 

Bir gün aralarında dostluk bu
lunan Eskiıehir valisine sırrım a~
tı. Ba valiyle çok sevi§irlerdi. An
cak, nedense Eskitehir valisi Os
man Eeye hu hc_.:~!a se.dakat gö' 
teremedi. Ona yardım ::deceğim! 
rakip oldu. 

Üdebaliden kızı kendisi için is
temeli oldu. Üdebali buna mu· 
vaf akat etmediği gibi Eskişehir ci
varından uzaklaşarak Söğütcük 
civarına gidip yerleıti. Orası Os
ınan Beyin babası Ertuğrulun e
yaleti bulunuyordu. Ve kendisi 
de o günlerde sağ idi. Eskişehir 
valisi buna son derece hiddet et
ti; Osman Bey için dehşetli bir ra
kip ve düıman kesildi. 

Günlerden bir gün, lnönü ha
kimi Osman Beyi ziyafete çağn·
mııtı. Osman Beyin İnönü kale
ainde bulunduğu sırada Eskiıehir 
valisi daha sonra Müslüman olan 
Mihal Beyle birleterek İnönü k~
lesini sardı. Kaleyi aıkıştınyorlar, 
Omıan Beyin teslimini istiyorlar
clı. Kale sahibi ikircim '(mütered
dit) bir vaziyette kaldı. Osman 
Bey vaziyeti anlayınca arkadaş
larını alıp kaleden çıkıp muhasrr
lara saldırarak bozdu. Hatta Mi
b.1 Bey de eline geçirildi. 

Mihal Beyden, ilelebet sadakat 
te bulunacağına cJair söz alınarak 
serbest bırakıldı. Osman Beyfo 
dostluğu o günden hatlar. 

İtte bizim Eakiıehiri ziyareti
miz, bu valinin kim olduğunu bul
mak kaygusiyle ileri gelmişti. 

Çünkü bu tarihlerde yazılmış, 
orada bir kitabenin bulunduğunu 
muhterem üstadımız Bay T evhi
'din notlarından öğrenmiştik. Da
:ha önceleri Kırtehir valisi olan 
Nureddin Hacanın bu kitabe sahi
ibi olmasından sezinerek, Osman 
Beyin rakibi, kendisi olup olma
Clıfını anlamak istedik. Bundnn 
sonra muhterem Eskİfehir Valisi 
Bay Kadri ile Sivrihisara gittik. 
Bu küçük kasab11 Selçuk ve Os
manlı devletlerinin müıterek ha
bralarmı tafıyan bir yerdir ..• 

Bize hayret veren birçok haHi 
~ kitabeler, abideler gördük 
Çoiu Fıtret devrine ait olduğun
'dan, me:·!ul kimselere aitti. Tah
mini hükümlerle döndük. Ankara· 
ya gelir .selmez sayın Bay Tevhi
din Maarif Vekaleti mecmuasın
aaki Sivrihisar raporunu bir da
ha okuduk. Bu mporda gördüğü
müz dikkat ve vukuf bizi asıl o 
zaman hayretlere düıürdü. Bütün 
malum ve mevcut müdevveralı 
1--af ızasında yığm:! olan üstad, bü
ti.Jn bizim hayretle seyrettiğimi7. 
kitabeleri mükemmel surette tah· 
1i1 ediyordu. 

(finevbeti mikail) kelimele· 
rind~n (Nailüasallana Eminü<l
din Mikail) adını bulup cıkarmak 
de~me yeğidin karı değildir. 

itiraf ederiz ki biz, bunu ıenc- 1 

lerce araştırsak, dütünsek bul~
mazdık. Ö;nrünü ıaray yöresinde 
ıeçirmİ! ve sonunda Cimri vaka
sında öldürülmüt olan Emineddin 
Mikailin Sivrihisarda eseri ola
cağını kim hatıra getirir. 

Mahalli, masal ve hüraf eler le 
muhat olan bu tat parçaları üze· 
rinde bir projektör kudretiyle a
banan sayın üstad, memleketin 
lier klStetinde böylece çahtarak, 
bizim ebedi minnettarlığımızı a-

ller Güı:ıBir llifUı_ye 

Evlenmede direksiyon kadının 
elinde olmamahd ır ! 

Açık külrengi tık otomobibl 
güneşli yolda hızla ilerleyordu. 
Otomobili süren kadının kocası 
Con Lebrant, onun yanında otu
rurken, tam manasiyle azap çeki· 
yordu. 22 yatının bütün iradesiyle 
En anın bütün seyri sefer kaidele
rini altüst etmesine kartı duyduğu 
gayzi yenmeği deneyordu. 

Yazan: 
·(Yeni Alman hikayecilerinden) 

J. Klemens 

Şimdi, uzun bir yolun ucundaki 
tepeye tırmamyorJardı... Mutadı zarfındaki bu ilk kavga, kendisi· 
veçhile, Ena, gene son sürati ver- ni iztirap ve nedamete sevketmiı· 
mi§tİ. Hemen hen:en bayırın yu - ti .. Halbuki karnının yüzüne, bir 
karı kısmına varnırtlardı, ki ka· igbirar gölgesi bile dütmemitti. 
dın, tempoyu artırdııve sağa kıvır- Koca, karıama üç ay evvel doğuı 
dı .... Bu anda tepeden bayır a!ağt yıldönümü vesilesiyle bu otomobi
baıka bir otomobil göründü. li hediye eden amcaya kartı buau-

Bu otomobili süren, bir çarpıt· met beslemeğe başladı. 
manın önüne geçti... Çapucacık Zaten, baılangıcından beri bu 
yana kaçtı. Gürültüyle uzaklatlı. vaziyeti gülünç buluyordu. İçinde 
Arka tekerlekleri hemen hemen oturdukları evden pahalıya mal· 
havaya kalkmıt vaziyette bir ge· olan bir otomobil! Bu otomobil yü 
çi§ ! Şoförü, uzaklaşırken devamlı zünden, evin son iki taksitini va· 
korna çah\rak, hiddetini belli edi- desi hüliilünde ödeyememitti. Zi
yordu. Bu, her hnlde bir protesto ra, Ena'nm otomobili, kendi 2 ki 
olsa gerekti! tilik ufak otomobilinin durduğu 

- Ena çok rica ederim, acı ba- garaja sığmamıttı ! 
na da dikkatli davran, Allah atkr Bu iki kişilik ufak otomobili 
na! düşünürken, balayı seyahatları ha 

Kadın, kocasına baktı. Yüzü, tırına geldi. tna, o zaman o oto· 
ciddiyet ifadelendiriyordu: mobile ç~K ehemmiyet veriyordu. 

- Fena bir tey yapmıyorum, Açık klrengi otomobilin gelifi, 
ki! Şimdiye kadar otomobilin dev 2 kiıilik otoınobi!i gözden dütür 
rilmesine de sebep olmadım! müftü. Artık ona sırtlarını çevir-

- Olmadın; fakat, er, geç bir mişlerdi. Yalnız Esanın otomobi· 
kaza vukua gelecek, eğer sen böy· lini kullan (yorlardı. Ve bu sırada 
le çılgıncasına sürüp gitmekte de· da dirksiyonda oturan, hep E-
vam edersen! naydı ! 

- Ben, çılgın değilim! Con Lebrant, tu mülahazada ka 
- Bilmem, baıka ne demeli- rar kıldı: kadının direbiyonu ida 

yim! Neden caddenin seyrisefer re ettiği bir izdivaçta, bir gayrita· 
nizamınca gidilmesi lazım cihe - biilik, bir uyıuneuzluk vardır! 
tinden gitmiyorsun? Heden bu ka- Böyle dütünerek yol boyunca 
dar süratli sürüyorsun otomobi- yürürken, ileriden bir seı ititti. 
li? Sen fazla cür'et gösteriyor- Bu, bir çatırdıyı andırıyordu. 
sun, Ena ! Bu hal, gün günden Garip bir hiıle, içi büsbütün 
daha tehlikeli vaziyetler ortaya sıkıldı. Bir dönemeç yerine yaklaı 
koyuyor! tı. Derken birdenbire durarak, ba· 

- Peki, söyle bakalım, bu oto· kındı ve .. Kottu • 
mobil hangimizin? Yan yolun kenanndaki beyaz 
Karısı bunu reddedemez, Con çitte açılan bir delikten, Enaıun 

Lebrant, hemen bir el hareketi otomobilini ıeçti. Otomobil, artık 
yaptı: açık külrengi bir yığın halinder 

- Durdur otomobili; ben, ine· di. Sonra da, Enayı yüksek ökçe· 
ceğim ! li iskarpinleriyle cam parçalanna 

Otomobilden iner inmez, öfke· basmaktan kaçınarak, yürür gör· 
den bembeyaz kesilmiı çehresini dü. 
kar11ına döndürerek, cevap ver O sırada yabanccı bir erkek, 
di: otomobilinden inmit, açık kül ren 

gi enkazı gözden geçirmekle met· 
guldü. inatçı kadının kocası, titri· 
yerek, ona sordu: 

- Ne oldu? Bana izah edebilir 
misiniz? 

- Çite çarptı. Ben, bu yolun 
öte tarafından gelirken, bir kadr 
nın istikametten inhiraf etmemek 
üzere bocaladığını farkettim. Fa· 
kat, yol üstüne düıen bir dal, ön 
tekerleklerden birine takıldı .. Ka· 
dm, inerek, dalı tekerlekten aytr
dı, ama !Üpheaiz bir tedbiri ihmal 
etmit olacak, ki bot otomobil ken· 
di kendine yana atıldı, çiti devi
rerek, latlıkta hurdahat oldu itle! 

Ena, sed üzerine doğru tırma· 
nırken, kocasının kendisine doğru 
geldiğini görerek, cebinden gümüı 
mahfazalı rujunu çıkardı. Dudak· 
lannın boyasını tazelemeğe koyul 
du. 

- itte, bak, gördün mü? Çıl· 
gıncasına hareketin sonu, budur, 
i9te ! 

Kadın, külrengi gözleriyle ko· 
casmı !Öyle bir süzdü: 

- Ben, çılgınlık yapmıt deği
lim! 

- Güpegündüz otomobilini bir 
çite daldıran ıen değil misin, yok 
sa? 

- Otomobil, kendiliğinden ha· 
rekete geldi. Bunu ben evvelden 
kestiremezdim ! 

- Bana masal okuma, kuzum! 
Tahmin edebilirdin elbette! Hele 
yol üstündeki dal? Bu apaçık gö· 
rünen ve görülmesi li.zımgeleu 
bir ıeydir! Ben, buradan 100 JcCcr. 
geçmi9imdir; hiç bir defasında 
da bu yolda bir kazanın kahrama
nı olmamı9ımdır ! Göz var, izan 
var! 

- Fakat, böyle bir geçitte sen 
de bu yolda bir kazanın kahrama· 
ru olurdun, muhakkak! Yol üıtü· 
nü iyice görmez ve icap eden ted· 
biri almair ıen de unuturdun; .•. 
Eğer .•.•• 

Kadın, ansızın kocaaının boy
nuna sarıldı; dudakları titriyerek, 
mınldandı: 

- Eğer senin gözlerin de, be· 
niınkiler gibi yaılarla perdelen· ı 
mit olsaydı! 

- Otomobil senin! Bir daha \ 
bunu bana ıhiçmi hiç hatır_latamı· N e var, Ne vo k ? 
yacaksm. Çünkü, eğer bır daha 

Anadoluda ha//ıl
çok sevdiği bir oıe6' 

POLi S 
l.stanbula gelen Amerika. pO~ 

dürü, bilerek kaybettiği para ~et 
nı polise 11lkayctinden bir nıUd ti! 
ra teslim alınca hayret ve ta~~ 
!erini zaptedememiş, Türk. p~li urtf 
tihan için yaptığı hareketını J 
miştl. yaff#, 

İstanbul polislerinin ıntı • ..ıif. 
leri hergün gözümüzün öniln~ ~ 
büyük ve vukuatı eksik olnl.yaıı 
de ne clnayetler, ne hırsıziılds! 
yor, ki faili derhal bulunın~ 
şark seyahatine çıktıktan SO ~ 
yetlerde polise rastladım nıı d 
dilm: de 

- Elbette buradaki poli~let rlJI' 
çok muvaffak'iyetler göstem'<>ifill 
kat gazetelerde başardıkları ırı!' 
silatını okuyup manen bir inŞ. ol 
mayorlar. Fakat bu düşUnce~,tl' 
dar gkat olduğunu bu se~-

anladım. 

El&ziz istasyonuna saat 23 ;eıı 
Trenden mer inmez yerlil ~ 
yolcularından birine §Öyle diY st 

- Araba yok .. Bu siıata kad ti' 
lemediler .. Ne yapalım ayakla 

ğiz.. ~ 
Elizlze ilk de!a geldiğiOl t 

hir ne taraftadır? Nereden }ili 
otel nerede bulunur? Bu hu.sut& 
fikrim yoktu. üç günlük treıı 
luğu lle de mUmkUn olduğu ksd'1' 
sılmıştrm. J 

Tam bu esnada Elizlz polisi 1" 
yaklaştı: 

- Araba bula.mıyacaksınıı. 
Yalnız bir hususı otomobil ,.,r, 
şehıre bıraksın.. ~ 

Bu bUyUk bir sUrprizdi. oto 
otelimize kadar rahatça. gittik· 

• • • 
Ellzlzde kaldığım mUdde~ 

lisln rnuvaffakiyetlerinden ~ 
Kendisi ile tanıştığım bir 

genç bana şunlan söyledi: ~ 
- Buraya birkaç sene evvel ~ 

ainlz da'.ha başka ma.nr.ara1arta 
Ja~mız. .. Deai ve anlattı: ,ı 

İçki, eğlence o kadar çoktu~ 'fi 
tUrlü kendimize gelemiyorduk, 
elmdi? 

• • • 
Atla Pertek'den Harput Yo1~ 

Elime geliyordum. Gece yoluıı1~ 
bettim ve §elıire saat yanında. ~ 
Her taraf kapalı idi. Atı h~ .. ıi f 
mak llzmıdı. İhtiyar bir El~ 
nıma yaklaştı: ~ 

- Siz yorgunsunuz, kapıyı aÇ (t 

için çok yorulacaksınız. Atı b~ 
riniz.. Dedi. ut# 

Tereddüt ettiğimi görünce gill 
di ( • ,, 

(Sonu: Sa. 8 SÜ· 

otomobil gezintisi yaparsak, bu __ , ________________ .., ___ __,,, ______ ._, _____ __ 

gezinti, benim otomobilimle ya- s t 1 d • • d t d V f11 
~~~~!:~!;:..~:=~~ı::..:::, ovye er e yuz e o uz ogu 

- Ya bugün? Eve yayan mı 

döneceksin? faz 1 al ı gv 1 - Üzülme; ben bir çaresine 
bakarım! 

var 
ıJo' 

- Yok, .. Pek öyle üzüldüğüm 
de yok zaten! 

Kadın, otomobilini harekete ge· 
tirdi. 

Con Lebrant, kuruntuya ka· 
pıldı. Ena. artık kendisini sevmi
yordu. Evlcniılerinin ilk 10 ayı 

lacak hesapsız yadigarlar ve eser
ler vermi~tir. Mele Sivrihisardaki 
Baltuzada Sultan Şahın türbesin
nin kitabesini halli, ve bu suretle 
üstad Mükremin Halilin Paria
ten istinsah ederek getirdiği Sel
çuknamenin bu baptaki ıatırlart· 
nı tashihi, büyük bir vukuf ve ze
kanın eseridir. Muhterem üstcıd 
Bay Tevhide kar!I her zaman !i\
t11makta olduğumuz tükran duy
gularımızı bu kerf' aldığımız ta
rihsel hazlula tazeleyerek, sevim· 
1i Kurun vaaıtasiyle alenen izhar
da baıka bir deruni zevk bul
maktayız. 

Tarpt 

Sovyetler birliğinde, çocuk düıür 
meği yasak eden, çok çocuklu aile
lere yardımı emreden, ho§anma kai 
delerinde bazı değişiklikler vücuda 
getiren ve nihayet doğum evleri ile 
çocuk bakım evleri ve kre§lerinin 
çoğaltılması hükmünü ihtiva eyle
yen kararnamenin inti§anndan he
ri bir sene ge:miştir:· 

Daha cvve!, Sovyet halkının refa· 
hının fazlalaşması üzetine, doğum 
nisbeti de yükselmekte idi. Daha 935 
senesinde, ondan bir evvelki seneye 
nisbetle, doğum yüzde 40 ila SO faz
lala§mış, çocuk düşürme ise yüzde 
1 O tenezzül etmişti. Hükumetin 27 
haziran 1936 tarihli kararı üzerine 
ise, doğum vakaları, yeni bir hızla, 
çoğalmağa başlamıştır. Kanunusani· 
mayıs ayları zarfında Moskovada, 
1936 nm ayni ayları zarfında 30, 171 
iken bu sene doğum 36,398 e, Le • 
ningrad ıehrinde 21.978 iken 
12.126 ya, Aşkabadda 1.080 iken 
2.100 e çıkmı§tır. Minsk, Jiflia, 

Frunzc ve T qkend ıehirlerinde ise 
doğum bir buçuk misli fazlalaımıı -
tır. Bu senenin ilk dört ayı zarfında 
Ukraynada geçen ıeneninkinden 
ı 36 bin fazlası ile 422.500 çocuk 
doğmuıtur. Umum Sovyetlcr Birli -
ğinde, vasati olarak doğum, 1936 se 
nesinin ilk üç ayı zarfında, 1936 se 
nesinin ayni aylarına nisbetle yüzde 
30 fazlalatmııtır. 

1 Nisan 1937 tarihine kadar, ~ok 
çocuklu ailelere yardım olarak 566 
milyon ruble verilmi~tir. Halen 270 
binden fazla anne, bu tahsisatı al -
maktadır. 

Geçen sene, hükum.etin bu kara • 
rmın, Sovyet ailesini takviye husu · 
sunda çok büyük bir kiymeti mevcut 
bulunduğunu göstermiştir. 

Bo§anma vakaları mühim nisbctte 
azalmış ve 193 7 senesinin ilk dört 
ayı içinde, 1936 senesinin ayni ay -
lanna nisbet1e, Sovyet Ukraynada 
üç misli daha az bopnma vakaaı kay 
dedilmiıtir .. 

Bütün Sovyetler birliğinde.. fi 
ğum evleri ile çocuk kreşlerio;rıı? 
lalaıtınlmasına ve teşkilatlaJl bit ( 
sına devam olunmaktadır. 1e5,";I._ 
dilen plan mucibince, 43.000 ~~ 
yeni doğum evleri, 900.000 ç ~ ' 
daimi kreşler ve 4,000,000 (r~.fll 
çin mevsim kre§leri ve I , 1 ıJ~ 
çocuk için de yeni bahçeler 11 

getirilecektir· (T~) 

Yen1 Sovye~ pullar• ~ 
Sovyetler birliği P. T. T. rl~l~ 

ıniserliği, Çkalov, Bayduko'' ._·c: ~ 
ı·V1"'.J 

liakov tarafından yapılan . J1l bi~ _,# 
Sovyetler birliği - Amerıkf' Yıl 
devletleri hava seferi miirı~Ô 
bir seri pul çıkarmıştır. 1 O ... ' 
ve 80 kopek k:ymetindeki btJ 
rm üzerinde Kutup yolu il~~· 
bu muazzam uçuşun trajesı ç 
bulunmakta ve pullar ayni 
bu u uıu muvaffakıyetle . ti._, 
üç kahramanın cfijisini de ih 

lemektedir • 



t::~ r. 

Uç yeni yıldız 
ilk çocukluk çaglarındaki vahşiliği hô.lô. 
f abiallerinde saklayan yıldızlardan Holivud 

0 nasıl istifade edecek? 
~la;ag~~el ve gene F k 1 b" 
aii~J . ayik ola · ra~~ız ızı, yı ır çehre gösteriyordu. Bir sene son 
Re! etınj garb d~ e~ tabıı en parlak ra babası bi.itün servetini kaybetmi~. 
~./n daveti e ı ~ı~l~r, Holivuttan sefalete düşmüştü. Hiç bir sanat bil-
"' 1Yak n rnusıkıs · b ·· ··k b" ba Iİh Ve sev· l ını uyu ır meycn Mirey fakir olan ana ve • ··em ınç e d' r 1 B" Aiir a tanrısı b ın ıyor ar. ır babasının yanında her şeyden mahrum 
let ~ Balen ~1" u çok genç kızları, bir vazivete düşmüştü. 
~ runoy , . ış~l Morgan ve Blan BEN DE BlR ADAM ., 
b'Jllulluna tu cı:nsı cazibenin müthiş OLACAGIM 

ı ek evfıka .. 1.. 1 . h 
~el! ktYdediJd· ... n gu um seme erın Bu sefalet içinde kendisinin ma 
l'e ~erini Ve '?ı _sanat §ehrinde gü - volup gideceğini gören genç kız ru 
le.: Vet et .... · ı~tıd?tlarını gösterme- hun da ilk aksülameli duydu ve ka -

., ac . "•ıştır. Ü .. 1 k k 1 
~lık "'1nç ve · . ç .guze ız, a P rarrnı verdi: . 

J.ı !arını Ya ıf tıhar ıle çarparak ha _ Ben de çalışacağım, ben de hır 
>.. er bı·r· k Ptnaktadırlar. adam l ... 1 ·ııy ı e d" k . o acagım 
~r~r: .. En b··' .:endıne şu suali so İşte bu karar onun taliinin ba§lan 
dikı111~ bir k ... ~Yuk yıldızların bile gıcı oldu. Büyük bir dikişçi mağaza 
~bl c~ bu k uJuk ~oc~k itaatile dinle sına manken olarak kabul edildi. Ma 
lçj ... C~ıka f:. u retlıl.erın kudretlsi, bu sum ve çok cazip olan güzelliği dik· 
ı_· ·• ue ... nrrsınr fh d b"l k · f ~ f ~tin n ~de ne ö 1 ~. 1 ~p e e 1 me kate çarpmakta geçikmedı. o~o~~ 
Jçjhd etıcc8· g rmuştur) Bu seya~ cılar mütemadiyen poz verrnesını n-

., c b· 1 ne olacakt ? B ı· b'' "'k ttluha •raz da . ır " u sua ~n ca ediyorlardı. Bundan son~a u_yu .• 
kaktır. endışe bulundugu magazin mrecmualarda reı5ım!en. ~o 

13 .. MJRE rülüyor. hatta ilan resimlen ıçın 
ıtr u Uç kızd y BALlN muhtelif tarzda pozlar vererek mo .. 
~ il? Balind:n K.?~.k tanı?mış olan dellik ettiği anlaşılıyordu. 
>atı defa fili~d uç.~~. ar~!st. . J 934 Bu pozlarda bir sanatkar ruhu bu 
~k·lle§e)j b· . e gorulmuştur. Ha· Iunduğu bile seziliyordu. 
~! ıl etrnekı; fı_lme geçecek bir tarih Şimdi biraz para kazanıyordu:. Fa 
t~ <><la dü edır. 1912 de Monte • kat kendisine iyi gidecek olan guzel 

8n8ız, an nya~a gelmiştir. Babası şeyler 0 kadar pahalr idi ki almasına 
~ U iki k nesı ltalyandrr. imkan yoktu Mükedder bir halde bir 
~~n8alr :~rn ~~r.le~m~si .genç kıza lokantada ~turuyordu. Yalnız~ı. 
D halis 1 • • zellıgı ıle ıhtırasların - Kendi düşüncelerine dalmı§ oldugu 

~~1°~uz y:~ın c~~lılığı?ı ve~i§tir. için arkadaki masadaı ellerinde ~~r 
~ ltıı§ bi ş nda ık en hır pansıyona magazin mecmuası tutarak kendısı· 
~ alınrn r, Yahut iki sene sonra ora ne bakan iki adamı görmemişti· 
~ daki Ya~ Ve sükunet içinde etra • Bunlardan biri nihayet yanma gel 
~tır. l="utba~crlarr tammağa başla- eli, İsmini ve adresini sordu. Kız bu 
~ek "aı-dr. çal karşı büyük bir ala - nu büyük bir öfke ile kar~ılaclı. Fa • 
~ ttılte u l 1 gı.~c:?sına oynardı. kat söyleyen adam ciddi idi. 
~a Qur s ul gorundüğü halde, a· Uzattığı kart üzerinde: (Jan aö 
bi; ı • ll~run ~k _verecek hileler ha l..imur) ismi vardı. 
lte ~la kes ·~t~_lcrın ba§ma müthiı Mirey bunu görünce hayretinden 
~b~~ihat 1 ır 1

: Ne tekdir, ne ceza, put gibi kaldı. Çünkü bu ismin sa • 
teaj a ltıa]ik nl rıca kuvvetli bir can- hibi, kendisinin güzelliğini takdir e-

J3'.~oaterrno ad. bu çocukta hiç bir den bir sahne vazrr idi. Tali kızma-n, b~r gün rn ez ı. . yağma kadar gelmi§ti. 
t~~r kaç ark:tebın _kadın direktörü Bir iki .. güı:1 son~~ Ekra~d.a (Donki 
~ ... nrn1~ k hdaşı bır masa etrafına §Otun yegenı) rolunde gonindü. Da 

'"GeJ ~ · a · · l h ~dl e etraf dve ı çıym ar ve bir a sonra (Hafif cins, Y aşasm kum-
b11tıl klc.rj 

8 
ın a, P~gokların pek panya, Bir çıplak kadm bulundu, E-

13.lıtıuy0rln~u ı; bır münakaşada ğer patron olsaydım, Bir seyyahın 
Jel' ·~~enbir:r ı:. . . romanı, Aşkın ağızı) filimlerinde rol 
Çaltı 11ıtifdi. B~t~~ş hır takım ses _ aldı. 
()ld ~\'ctJ·ı . uyuk, kalın bir Artık bundan sonra da onun 811 • 

dir~ ~ ... ~ ~:ın Üzerinde bin parça n~tkar .ru?undan ve güzelliğinden Ho 
ı~k I toriin kncanlan krnldı. Zavallı lıvut ıstıfadc edecektir. 
q. 7 erle 0•· t~~l adaşlarının üstü baaı M1ŞEL MORGAN 
" ıt· r u d.. B ~ · 

Set ~ c)j) b u . u dostlardan biri Mışel Morga na gelince: Bu da ele 
ıtt1'"· c aş .. b" 13 ~ Yii~ .. mı tutuyor, ıztrrap avuca sıgmaz ır çocuktu. Oç yaşın 

oJl'tı lına Mi~~d;n belli oluyordu. d~ i~~.? .. mec~ualarda ve gazetelerde 

01.lıtu. Yın futbol topu sebep gor~ugu artıst resimlerinin ba§lannı 
~a il. iki kesıyordu. Ailesinin bulunduğu Ka 
tkl:>~kla:ın~Ci§ına ~eldi~ zaman, diz y~e~i villadan birdenbire kayboldu. 

~}'dttrn n. aşagıya men bir etek- :.'1 le~ı her tarafı aradı, ancak akıam 
bit'); allnuc tstediler. itiraz etti= uz~rı, ~ehrin öteki ucunda bir kana 

() ~ be n mi giyeceğim? Ben pe. uzenne oturmu§ ve etrafına da 

muyorsun seni canbaz yapacağım. 
Miıel Morgan sevincinden sıçradı 

Büyük cesareti ile az zamanda en 
tehlikeli oyunlara atıldı ve bunları 
bir çok defalar tekrar etti· Onun bu 
cesareti ve mahareti takdir edildikçe 
şöretin zevkini tatmccya başlıyordu. 

* 
. .,,.. 

1'1.onrmı.Mlt gQ.zcrtJ{/ı ue .... 'fitin canlılığı taşıyan yeni bir yıldız .• 

M lrey Baıın *ı 

!---+------
Dört sene eonra solgun gözleri, idi. Ok4maktan pek hazebnezdi. O 

ıal'l§m saçları ile insanı çıldırtan bir nun için sınıflar pek dar, krrlar pelt 
güzelliğe sahip oldu· Bir gün Holi • genişti. 
vuta gitmek için ailesinin yanından Parise geldiği vakit on dört ya • 
ayrıldı; Fakat Paris~~n .. geçerken ~:n şrnda idi. Orada kendini dansa ve 
disini çok seven buyuk annesmın resim yapmaya verdi. ikisine de bü 
evine uğradı. Büyük annesi ne istedi yük bir azim ile çalışıyordu. Fakat 
ğini soruyordu. birgün ikisini de bırakıverdi. Niçin?, 

-Bana yıldız olmak için yardım Çünkü uzun zaman Kopo trupunda 
etmeni istiyorum· . . bulunmuş olan romancı Jorj Duha· 

Cevabını verdi. Büyük anne bu mel, kansı ve BJanş J\Jban·nm gel
isteği garip bulmakla beraber bu gü- diklerini haber almı§tı. Bunların gel 
zel çocuğa kar§I mu~avemet ede - mesi Blanşet için büyük bir saadetti. 
mezdi. Mişel Komedı Frans~de mu Ar k kendisini Jorj Duhamelin kansı 
allimlik eden aktör Rene Sımonun olan halasının emrine terketti. Onun 
kurlarına devam etmeğe ba§ladı. Ça yanında tiyatronun, §İİrin zevkini 
lı§kanlığmı ve istidadını takdir eden duydu. 
bu a~tör genç kızı t~rübe etmek için Lafonten, Malanne ve diğerlerinin 
en agır roJl.er ~erdi .. Ge~~ kız (Suç eserlerini büyük bir zev'Jde okuyor • 
ve ceza) pıyesındekı rolunde 0 ka· du vezin ve kafiye usullerini öğreni 
d.ar muvafak oldu _}'i Rene mü~tak- yo~u. 
bel bir yıldızın dogmakta olduguna 'A'-- r I ·_ı 1 • ·ı b" l"k 
k. · di B }.l- 'k' ı-uasıra na azaae en 1 e ır ı te o-anaat getır . u yı wz; ı ı sene son kıy d h" b" ,_. 

el ... ş· d. ff k yuna çı orsa a ıç ır zaman BK'" ra 0 gmu§tur. ım ı muva a ıyet t • l d"" .. - · 
H 1. tt b ki" rıs o mayı uşunmemı§ti. onu o ıvu a e ıyor. . 
BLANŞET BRUNA y Bir gün !~~ Ja~ Be~arUın Nasyo 

B 
k da .. t k'l d dah nal VJ escrı ıçın bır artist aranıyordu 

u ge_nçd" ız . ~ e 1 er en . .a Blanıet bu eseri okurken tiyotro di• 
esrarengız ır. Şımdıye kadar hıç bır kt'" ·· h _ı_ ti"'- di· . . h" b. k rP. oru eyecanmaan ue . 
filim çevırmemış, ıc ır gazete en· 1 t b r H" .. h k b 
disinden bahsetmemiştir. - ş e u ıç fup e yo , un • 

B d n Y
• • l 1 p "ste dan baıkası olamaz. Hele bir kere 

un a ırmı yı evve an J 1 k b · • 
·_ı "' t M · baba B"lh t bir ya nız 0 ara unu dınlesın aognıuJ u. anevı sı ı o . . · • . 
doktordur. Dört yaşına kadar Nor - D~->:or~u. Prov.a~ te~ır etti, ko • 
mandide büyümüş, sonra Voj taraf med!cılerı, ma'kmıstlerı göndereli. 
Jarında bir köyde bulunmuştur. Fa - Kız ıle yalnız kaldı. Bir iki defa okut 
kat pek az zaman içinde öteki çocuk tu. Ve neticede sevincinden genç la 
lara benzemeğe başlamıştır. za .sarıldı. Üç ay sonra Blanşetin e-

Bütün gün geziyor, oynuyor, hay sen yarattığı görüldü. Bundan sonra 
vanları kovalıyor, toprağı kazıyor, genç kız daha bir çok oyunlarda mu 
hiç durmuyordu. Bazan havada görü vaffakıyetler kazandı. Şimdi Holivu 
nen büyük fırtına bulutlarından kor dun ufukları Üzerinde bir yıldız ola 
kusu yoktu. Onlara o kadar alışmış rak parlamrya hazırlanıyor. 

t~tdi l'tıuhakkCYeceğim haf bır .. çok serseri çocukları toplamıf ol 
~?l ·Hatta b~k erkeğe benzemek is dugu halde buldular. * * 
bit )"Ulcar ır defa etekliğini a§Bğr· ?• çocuklara kumanda ediyor ve ..Jertürd An ley 

tı ki gördüğü zaman pek memnun 
olurdu· 

Nereye gittiğini kimseye söyleme 
den arada bir ortadan kaybolur, kır 
larda ayaklarım yırtan dikenleri 
çiğneyerek çılgınca gezer, yahut çi -
menler üzerinde yuvarlanır durur -
du. Sen • Diye kollejine devam etti· 
ği zaman orta derecede bir ta~be 

1 
Holivudu uran sanım ve I 

ı~tıt0J01Y~ta?1 ortasından dikmi§ gelıp geçenlere boyuna taş atıyor • 
~ 28 d n alıne getirmİ§ti. lardı 
~~t ~ın: on a~tı yaşında iken biraz _On beş yaşına geldiği halde tab!-
l<fi. ~itti ~ldı. GüzeJJiği kendini at!nde hiç bir değişiklik görünmedı. 
~it h. akat giyinmesi kötü Nıhayet bir gün amucası dedi ki: 

ayat ona yaldızlı ve güzel -Madem ki hiç bir ıeyden kork 

BilhasM endamı ve çallfmllların
daki tabii harc1.·cflcrle tıa.MT dik

'Ta:ıti cclbctm iştir. 

beyaz güzellerden sonra timdi 
bir de eamer güzelleri 'ortay~ 

1 
çıknufhr. Eamerler arasında 1 
t>aıti Oliver bilhuaa tercih edi· 
liyor~ , 1 

• lf. 
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P A il A L A R 
• SterllD 631.- Pezeta 
•Dolar ı~.- • 1181'11 81.-
•J'raDJıı 100- •zıou 23 -
•Uret 115- • ıa.nıo 2:> -

Belçika "'· M- . ..., u-
Drabml 23- • Dinar 62 -

•lniçnFr 680 - Y• 
•ı.na jS - • KrcD!neç S'J -

l1orlD as.- • Altlll 1°'9 -
·Kl'CID~ M- •BaDJmot Z7 -
•ŞUIDAwa 2a-

=-=---= GCI n ıQU-

~~!?! 0 _ 
ôfle nqriyat: Saat 12.30 ~ .... 

mw.udıd. 12,30 Bavadia. 13,06 Jılubı-
De§rlyatı. H Son. ~ 

Akpm nflfl'IYatı: 8aat 18,30 pıA)» ifı' 
muaiklai. 19,30 Spor musahabeleri .::'.:ıdl" 
Şe!Jk tarafmdan. 20 Sadi ve ark~ 
rafından TOrk m\Wlld81 Ye halk ~ 
20,30 Omer Rıza taratmdaıı araııça 1" 
20,f5 Safiye ve arkadqlan tarafıD:;:.) tlı 
musikisi ve halk prkılan. (Saat ~ 
15 Orkutra. 22,15 Ajana ve ~atrl& ti' 
ve erte.l gUnllD PfOSl'&lllL 22,30 r
lar, opera ve operet parçaları. 23 ~ 

POLiS 
Tefrik• Numer•• : at Yazan: Fellk• Bavman Ç E K L E R ( BaftGTG/ı 6 t1ICI •Y!~ r 

• L.ooGn 6t9 75 • Y1JW t 1875 - Merak]anmayuuz, dedi u:---
• N..,ort 0,79 • Madrtıd 13 78:>3 derim. Ve ilive eW: • ....-
• Parti h ()9j • 8ertlll l 9662 da oPP~. - Eskiden at hırsızlığı · ~ 
• llDIDO 16 0850 • v...,.. • 1825 Fakat timdi hıraızlık kellmeeiDl ...-
• BrGbel u~ • Buda.,..c. s 9986 
• Aam ~6 '18 • BlllEne 106 7090 tuk. _..1111 

Gidiş, çılgıncasına bir gidiş I 
Bu ölçüsüz tempoya, bu fil misali zırhlı otomobiller 
bile dayanamıyordu. ' re "cebenn~mi av" hayaletleri •• 

• 01ıDe9N 8 ü38 • Be1p90 SU996 Vaktlle Eli.ı.iz.de birçok gis11 J'P""'" 
• llofJa 68 6176 • 'l'MoMnw 2 'ljS() vu evleri VarmJf. Hepsi, ~ ~ 
• AmNrdUD U8ü • lloekowa 20 89l kalanan uygumuz kadmlar UJlluıol f'! 
• Pnl 2t.6'76 • BtolEbolm B,06 Iere atılmı§lar .. bu yllmen ~ 

E İS H A M llai halkin çok derin bir ~__. 
il NİMll ,_,.. 193.J. VelffRg-f 

tonda umum btrlefik hüklimet-ı 
'Zer zabıtası cinai kımn. amiri 
Con Edgar Huver, •utl Bo
hemya Loc'' oteli istilıumetinde 
h4reket6 ~mek 'il.zere tek:
fmıla tulimat 'Veriyor. Bu tali
matı. §iloagodan orGya, ''7117" 
numara!l(I telefon ederek, Cem 
Dilli.ng8Tle çetesinin " KTiatZ 
Bolrum" oteUnden bu otele doğ
ru 1JO'lQ çıktıkl.annı haber veren 
Şik<ıgo gube8i fe/i Jf elvin Pör-

ois, kılıyor: 

ŞiJiaao ve Sent Povlden ta17a
reyle. hareket eden memurlar, öi· 
leden ıonra, saat S i birkaç dakka 
•eçe, Raynlenderc vaad oldular. 
Raynlender poliı tefile bqba~ 
yapılacak teY etraflı ıurette konJ. 
f11)da. 

Burada iN memurlami liqin, 
hareketsiz çehrelerini aören hiç 
kiWC!!ıtM••ltırk teri tllditi •e 
dikl&dr ı1'Ra düıliyen iN a • 
damların nasıl tertibat .aldıklan .. 
na f(>ylece bir kulak miaafiİi olan 
hiç Limee, attık o Pil •ktama doi 
ru-otomobiller içlııde "Litl Bohem 
ye Loc" oteli &YiV.una siren nete
li yolcuların hayatı üzerine bir 
"aent" kadar az bir parayla bile 
bahfe ıirmezcli ! 

Otelden otele gelenlerin aay111, 
tamamdı. Yalnız biri müıtesna: 
:ADcol kaçakçısı C on Çeyı. Onun 
otomobilinin, Viıkonain kapısı Ö· 

nün.le lutiii patlamııtı. Çey. a
iız clOluıu mülhit küfürler aavu
rarak, orada kalmıt 'Ye 6tekilere 
"Haydi ıiz gidin; ben arkadan ge
lirim!" demifli. Bütün kafilenin, 
otomobilinin lutifini tamir edin
ceye kadar kendiıini beklemeıiui 
keaenkeı istemiyordu. O, etikete 
riayet etme.ini bilen terbiyeli bir 
imandı. 

Bugünün aktamı, alacakaran
lık süzel ve muum tabiat manza· 
ruı üstüne çökünce, Miıter Fos, 
Raynlenderde, telefon bqına ça
imldı. 

Miıter V anatk ... , ıeıi heyecan· 
dan kıaılarak, haber verdi: 

- Geldiler! Buradalar! Eve~ 
Dillinıerdir ! Ben kendisini tanı : 
dım! 

- Onlua mib11•11el yiyecek 
ve içecek....,., Git 7&DJlll bana bı· 
rak ! Batka her teJİ hallederim 
ben! 

Ortahtı karanlık iyice bumııtı. 
Raynlenderdeki memurlar, daha 
hlli mm ... halindeydiler. Şeb 
rin polia tefi, ıelitiaüzel hareket 
edilmesi" biitün olacaim talihe, 
raatıelite bırakılmaaı fikrinde de· 
ğildi. Buiz duyarak, töyle diyor
du: 

- Bu, bizim pmımndır, bi
zim için emaalıiz bir fınattır ! 
Ren, bu f ınatı kaçırmayı aklun· 
dan bile ıeçirmiyormn ! 

Memurlardan biri de töyle ho
murdanıyordu. 

- Şana, buan fÖyle netice ve
rir, bazan da bayle! Ben, pnı fa· 
lan 18zetllmeden ıaldırmak ve 
vurmak taraflısıyım! 

Şöyle mi olmalı, Joaa lalfle mi 
olmalı? Falan, filin müzakerenin 
kararsızlıkla ıürüp gittiği 11rad11, 
Henri F oaun karııı acele içeriye 
girerek, "Litl Bohemye Loc" dan 
bir motoıikletlinin ıeldiğini v' 
Miıter Vanatkadan ehemmiyetli 
bir haber getirdiiini söyledi. 

Motoıikletlinin !İfaben ıetirdi
ği haber, bütün noktai nazar ay
rılıklarına sür'atle bir hedef tayin 
ve tabitine y~radı. Haber, fÖY
leydi: 

- Miıter Vanatka, kendilerin· 
den telefonla bahsettiği ıeyyah 
kafilesinin tbu gece yoluna devam 
etmek arzuıunda bulunduğunu bil 
diriyor! 

Demin, bu mevzudaki lüm lü
zumundan fazla uzadıiını ileriye 
ıüren memur, ditlerini g1Cırdattı: 

- Size demedim miydi ben! 
it bu raddeye ıelince, poliı te· 

fi, nümune olacak derecede sakin 
le~ıtiı 

- Kızartma kokuıunu almıi 
olsalar gerek! dedi, haydi öyley
se, hemen gidelim ve bepıini de 
yere serelim! 

Otele yaklqmazdan atalı J1l • ft'amftJ kazanmıe ve halk da bldisel~r_._~ 
karı üç kilometre önce, koe-aman . !!!:lruı ,:: ÇlmeD'9 ıuo smda bUWn hanHiyetini ~-
projektörler liaclürüldüiü ıibi, .. , ı so ~ 1>11. tir. 
bqbca da bet türlü ıtık ıölgelen '1r· BaJı17 .- e-11 DiL Elbiırden aynbrken polia ~ 
dirildi. Hempo da, motörün taaaY· • MerlE• 8aP 92 - aaı,a .- önUnde IU cUmleyl okudum: 
vur olunabilecek en hafif pıtırdlJI .:;..T ;; ~.,: - : PoZi&e _,,,. llmw ~· ~ 
yapabileceli dereceye indirildi. ~ 

Memurlar, son derecede teyL•· latlkraztar Tahviller Geletad•ld 8Ulh meltll .. 
kuz halinde, otel met.haline mün· • 1111 T.ıtor. ı ı' 87~ IMtrtlr - mes1 lllyedlldl 
tehi olan alaçhldı dar yola aaptı· • • • D H 60 1'n.ıDftı .., -
lar. Ghler, karanlıia nüfuz etme- • • • m 1'M RllltllD Belediye cezalarma yapılan ~ 

be ed• ----L1-- r.ttlrDaldll .- •Aaldola t l.060 ği tecrü ıyor, ~, ro- ....... l 80 lar fimdiye kadar Galatada J/11 
• d bul • ..... ı.tlJr. ""• • AmıdalD D '°· ~ut. velYerlerin tetili üzerin e unu· ım ,. 11 oo •• ._ m sulhceza mahkemesinde teW. 

yordu. Otomobillerin içeriıinde • l. llnuum 9'l ~ MDm...n A 88 liO bir karara he.ğlamyoıdu. ...1 
oturanlar, derhal dlf&rlJ& fırlıya .... ___________ , lıtanbul gibi ıenit ve nüful!I"' 
bilmek için, yan kapaklan arala· bir tehirde belediye mahkem~ ~ 
mıtlardı. Takvi p......- CUMA görülmiif, dün aabeh bu ~ 

ffte hu ıUretJe, yavq J&ftf ao- m Afuıtos Afustot lağvolunmuttur. • ~ 
kuldul:.r. Zifiri karanlıkta hedef, ~---~7C.Evvel SC.Evvel Bundan eonra kaza1arda b~ 
binanın ıpldan ı Ola _..... s 00 s oı sulh mahkemeleri belediye itirlP'", 

Likin, bu kadar J&.V&f tokul· oaa ~ 19.21 1920 nı tetkik edip karar verebilecekl-. 
malanna rapaen, otelin köpekle- laı.b w 3,00 S.00 )erdir. _A 
ri, bu iri yan, pn yabani, 0UJ&D1~, Olle - 12 20 12 20 

ı:üphe edici ~f~, l>kdelinbı· ~=. ~~t ~~~ UYI 
re hepsi bi • &rkaaı • v_ aY· Tam ........ 21.AQ ~t.01 lıBicmya ~Uel ôlffiJöiiC1iD 
lamap, • aaldırmasa k.r a-a a.oı 3.02 tiknameyi zayi ettım. Yenisini 
yuldular. Bu, biç kimsenin laeaa· r11m..-SGD1ert 217 218 ~ esld8lııbı htlbdl • :..11 

ba btmadılı bir en.seldi ye nzi. Tdm aıaa saaı.s 148 147 Br.rinoı:wla Heı o1cıl&1 AtJllflfl ,... 

yeti tehlikeJi artıncı, kat kat. fu· '"'""' BmM oğ1tl raUc G6t 
la endi.- Yerici bir telde ptİri701"'" Dıtarıda, ıon ıür'atle tiden 

zırhlı otomobil, hazır duruyordu. 
Bunlar bir dakikadan az bir za
man içerisinde, memurlarla dol- -
clu. 

du! 
TAr1Üılı .,...1 

aımrlk Veldlndzln 
telldklerl 

Istanbol Delterdarlıtından ı 
Cins ve mevkii Senelik muban>mcn 

Kiruı 

' Lira 

Kira•~ 

Bu gidiıe, tunlar ittirak ettiler: 
Raynlender polis tefi, muhtelif 
memurlar 'Ye mahallin poliı me
murlanndan bazıları! 

Bu gidiı, "polis temppıu" deni
len bir hızla giditti ! 

Yola çıkıldıktan yarım aaat 
ıonra, ilk otomobilin liatiği pat
ladı. Kimıe, bu otomobilin tami
riyle vakit kaybetmedi. Şoförü, 
muhafaza ile tavzif edilerek, oto
mobil durduğu yerde bırakıldı. i
çindekiler, diğer üç otomobilin 
yan baaamaklanna ayak basarak, 
uyıun birer yere tutundular. 

Şehrimizde bulunan Gümrük ve 
inhisarlar vekili Ali Rana dün de 
tetkiklerine devam etmif, inhi•rlar 
idareaine plerek satı tifleri etrafında 
menu} olmuttur· 

Bay Ali Rana tetkik.atım bir bç 
gün devam ettirecek, Dohnabahçede 
açılrak büyük Mrgiye serek güm • 
rük, gerebe inhisarlar idaresinin ha
zırlamat olduğu grafikleri gözden ge 
çirc:likten sonra Anbraya hareket 
edecektir· 

Bir feda karlık 

Beıiktaıta Sinanpap. mahallesinin Çıra. 
ğan caddesinde 84 No. h yanmq Çıraian 
sarayı binaaile önündeki nbtım ve arka. 
undaki bahçe: 
Azapkapıda Hacı imi mahallelinin eıki 
Meyit yokuıu yeni Y enikapı caddetiıidc 
10 No. h dükkan: 66 tki yd 
Ayni yeıtde 12 No. h dü.fkln: 66 .. ,, 
Ayni yerde 22 No. h dükkln: :so .. " 

Yubncla cini Ye mevkileri gösteri len emlak bizalann'daki kira :C 11l~ 
ler ilzerinderı açık arttırma uıuliyle ayn a,.-r kiraya verilecektir. İlteldile~ 
tediye teraitini öfrenmek istiyenlerin 16. 8 - 937 puartai sBnD uat oa ~ 
yUJlde 7 ,S pek akçeleriyle MilU F.mllk mUdilrlOfiliıde toplanan koadlyoDI 
meleri. (il.) ( 4803) -"" 

Aradan 20 dakika daha geçin
ce, ikinci otomobil de sakatlandı. 
Gidit, o derecede çılgıncaıına bir • 
gidiıti, ki bu ölçüıüz tempoya, bu 
fil miaali 2ırhb otomobiller bite 
dayanamıyorlardı. 

• 
numunesı 

Galatasaray Lisesi Satınalma 
Komlsronundan ı 

• Lisemizin Ortaköyldeki ilk kılllll binamda prtnamnl mudbiııce 2400 .~ 
3 kurutluk keıif içindeki tamirat 20. 8. 1937 cama ıilnll uat on bette ıa::;: 
KWtUr Direktariop binumda Llaeler Muhuebedliibıde toplanan okul ff 
yonunda •cık ebiltmai yapılacaktır. Bu ito ahi femıt n ebiltme ~ 

Sakatlanan ikinci otomobil de, 
ıürücüıüyle beraber yol iiltünde 
bırakılarak, içindekiler, müteba
ki iki otomobilin beumaklanna 
atladılar .• 

Memurlar, bir ellerinde; par
maklan tetikleri iizerincle taban
calannı tutarak ve diP.r elleriyle 
otomobile anmıkı tutunarak, buz 
ıibi iliklerin• iıleyen keakin riiz· 
ıira maruz bir halde sallanıyor • 
lar, elleri 11YUfuyordu. Çünkü, deh 
tetli bir ayn hüküm ıüriiyordu. 

Vol üstü hu mrhh otomobiller
le kartıl&f&D bqka otomobill•, 
yanlarmdan ıfl9Allekten bile ko1'· 
kuyorlar, derhal fren y:ıpılarak, 
olduldan 1"N mıhlanıyorlar ye 
"cehellllmll a'Y'' hayaletleri, yan
larmdan "deliceline hız" demlen 
teJin en IOD haddini ıöıtererek 
seçiyorlardı. Bu ıef er poliı oto
mobillerinin canavar düdükleri 
öttüriilmüyordu ! 

kqlf evrakı okulda 18rWUp afrenllir. _ --» 
• 181 liradan ibaret muvakkat teminat iba1o IUtİDdlll ene! Lilelu 11.......- -

ftmeaine YAtınlacütır. ~ 
tıteldilertn en u (2000) liralık hu ite benzer it 18receli veaiblann bılJI 

aJmıt oldufu DıOteahhit ve ticaret oc1uı ftllbll wya teminlt makbusJarill 
ıGn ft uatte komlayona ıelmeleri. ( 419 5) __.,/ 

YGkaek lğretmen okula satınat m• 
komlıyona baıkanbltndan ı 

tık +.ınnlnl fi;t 
ErnJmı cinıl Çok Az T-: ... tı v.:.t Tarihi Günil Bazı yılcbzlarm ılnem& perdesi Uze. - & .. 

rinde bUyllt fedaklrlıklar ;y&ptıkl&n· Jti. Jti. L K. .. 
na p.lıid oluruz. Keeell bqka biri- Sadeyal 2500 2000 160 32 85,5 16/ 1/ 1937 Puartetl 
liııln qla için kendi q1anı feda. eder. YWmek öiretmeıı okulunun Ma,. 931 Dlba,etlne kadar Datiyacı oı.. 91;61 

)(Ja GeneVI. Mife1 de bu kabil yıl- kanda Deri ve miktarı JUıh .S.,.I a pk eJmDtme,.. konalmat n e)diltll"""'.ıi 
dDlardaıı birisidir fakat o, hayalde sUn ve uati ve teminat miktan da •Jn ca yaa'-ttır. 
yapbiı bu fedakl;Wdan hakikatte de EhQtme eski d117'W UllmlDlye bl DUi isinde J1btk mektepler 111 

~ ve kazaya. ulramıl olan dqbılıle1r:l komlqonda ~. 
erkek brdetln1n kolunu dtıRltmet lateıkJDerin 137 yılı tlcawt oc1am clua w ftklleten hareket ec!enledlt 
için kendi 801 IJ&calm.m derisini hemen terlikten atacü1an welh1an ~e rl ~ beJll ... " mtte 
hemen feda etmfetir. Yılclmn baca- J11!ek lmktepler mubulpllll w_.• ,.....,. w ....-meıl sö~ 
fmdan alman deri çocujmı toluna a- re Beyuıtta tJnlverslte arkasınc!a1d YUk sek atTctmen okulu direktörlU~ 
tılamnıotır. vurmaları ilin olunur. (4764). 
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Kanlı bir deniz macerası bir tavsiye: 

Gemiyi çalan katil Yolculukta 
Kaplan avcılığı 

1 

• • susuzluğu gider 
:~k· gö~ler Kaptan Martel'in gözleri değildi; 
fie ~ ~e şimdi ortada görülmeyen mahkdm bir mek için 

Bir kelime ile Hindistanda 
kaplan avlayan insanlar var 

rarının.. ikinci kaptan bunu hissedar etmez... e-==-•ı ·-=· -Bund . * •=--====="'"......, w 
ı· an on .. b nd ~---l· 1ttn &ün.. uç yaz önce bir ha- miyi atmak tehlıkeai en ~· Yaz ıünlerinin bqlıca der- !)--------• 
Aınerikan u, 3~. ton hacmindeki tayfanın Herıül ıibi çalıtmat• di ıusamak ve ıu içmektir. Fa· Hind1atan, uırlardan beri earanııı 
Orleana . gernıaı Belanka, Yeni kurtarabildi. Ve gemi, tekrar mev· kat iman ıuaayınca yalnız ıu muhafua eden bir masal memleketi 
dln, bi f1

bn.ek üzere Trinidad- cudiyetini muhafaza etti. .1 içmekle kalmıyor, ıoğuk IO· dir. Binbir gece :maaallannın bu te§-
Sıkrıııtt~ Dayl~ tütün yüküyle yola Ertesi aabah erkenden, ikinc• ğuk biraları, ıaraplan da ıuya hirklr Ulkeei bugün mihracelerinin 
l\ap~ e~ız, çırpıntrlr idi.. kaptan Tolli, kaptan köp.rüıünc tercih ediyor. göz kamqtmcı elmasları, ormaııları-

Mlrten 
11 ~oprüaünde süvari Jak çıkıp &miri Jak Marteni rıyaret~ 1 Her ıeyde olduğu ribi, ıu ıım ~ korkutucu vabfiliği ile hila 

l\apıa aıagı Yukarı yürüyordu. geldiği zaman onu batı aarrılar •· • veya içki içmekte de fazlaya dillerde dol&fl)'Or. 
'lllrıda n Marten, bu geminin ku- çinde görünce hayrette kaldı. • gidilirse zarardır. Bir kere, Me§hur İngiliz ronıanctaı Rudyard 
'arı Jı~ kısa h:r znman evvel Kendisinin fevkalade muıtal'IP masraf. ikincisi. çok ıu içmek, Kipling "Cengel kitabı"'nda bu vahşt 
neye k.ı aya l~!ulu~ ta hcııı;~aha olduğu hiaaolunuyordu. Ad~ta kh- mideye zarar. Üçüncüıü, çok orm&nlann bUtUn hayatını Yllfktlnl§-
darı alnı dırılan oır dığer kaplan keliyerek, geceki fırtınadan ba - içki içmek keseye zarar. Fakat 

l\end·lfh. setti. Gemiye çaı pan dalı•'.•. rda~ bunların heııw.inden fazla za· tır. 
!'.' ı ke d · b. d vaze ,.... Hind.iltan ormanlarının bqlıca hay-" ırt1 n ınc: ırinin itmeıi neticeıin e mu .. rarlı olan bir §ey var: Vakit 

di. na Yaklaşıyor, diye söylen- nesini kaybedip düftüfünü, ve yu- kaybetmek!.. vam kaplandır. BUyUk ağaçla.mı, ge-

F·ı1ı zünün bazı demir parçalarına. . ? .. r· Hakı'katen, bı·r ,.ezmeye çık- niş yapraklann arumda, yenı yaratıl-
d 

1 
ak'k 'ld... 1 ıoy e mı• bir dtınyanm bütün ihtiJjaIIlı için-etJi b· 

1 
a çok sürmeden •id- parak fena hald~ keıı ıaıın • tıg"ınız zaman, iki adımda bir ı1 

•-ı ır b k 3' ı de yap.yan, parlak ve rengi.renk deri-~ ille~ ora çı tı. Dalgalar yük- üyordu. bir dere veya memba batında, · r·· ıse " T i Jarak fl, muht.eeem kaplanlar bugün de eskı-J ı.ı~et\eye e geıniyi tokatlamağa, ol i, esef içinde.o :_ takt·- bir birahane veya ıazino ba· si kadar çoktur. 
&dı. kadar lırmanmağa ba§· - Ne berb:'t ıahb; d.•~~,, 1 tında durursanız, ıideceğini.z 

h '<aJ>ta ratrmız neymıı acaba bızun ·: .. yere varmadan aktam olur. Hind.iltanda kaplan herkesin alı§lı-
h ~reti .._11 M:'rlen, harikulade ma· .. Ve cok .•ürmed~n kaptan köpru· il Bundan baska, çok ıu veya ğı bir hayvandır. Kaplanlara en kü-
ır lca ..... Yeıı~de gemiyi, herhangı su ne T olh çıktı. • R ı= içki içmek tabii fazla terle- çUk köylerin civarında bile rast geli· 

S c.,..y.. - B d ·ı d n Luız e- ' ' • • K ıw k& 1an1 ~"" .... verler onta, ikt ~gramaktan kurtardı. u sıra a ıerıerı er e be . meye sebep olur Bu da ıyı ve nir. öy er p an ~a ..., • 

ll~r alar ncı kaptan T olli, hir fe- nuvar'ın ortada olmadıi~ • ha ~ rahat bir gezm~ yapmanıza Çllnktl, kaplanlar olmasa tarlalarda 
hıtj O]d -~ beraberinde tayf adar: geldi. Tam bir sııat bet kıt•· ~~ı .! manidir yabandomuzları, ormanlarda geyikler 
d f Ugu h Jd · d F k h' b·r yerde ızınt! :: · • x ıw Uthi - .. ar verecektir a tal• d a e geminin için'. yı ara 1• a at ıç 1 • mah ii Yolculukta ıuıuzluğu ı:rader- kuy ere m 1 - · 
tbt"ini Ö~rt an ziyan gelip gelmedi: rastlanrla.mıyordu. Dıier • il mek için en iyi çare yanınız- Ka.plan, lnaanlann dllpanı değil, in-

a en- k k4 'f d . -"- fırtına eş il ' • 1 1 h yvan.Iarm diia tl•dr .... e üzere dolaımaya umun ı a eııne •"":~'"'~rted~n de- U da bir termoı bulundurmaktır. sanlara zararı o an a --
L Bu a~ :~arnd.~ R~n~var, pv ii Yanınızda ıu olduiu için, •u manıdır. 
ql>lan t'lıl_'lna esnasında, hem zGe dufmuıtu. d .ıh.. kapt<ın hi- içilecek yer aramazaımz. Fa- Kaplan avı, bugün heyecanlı ve ay. 
~ İtkild·ı°llı, hem tayfa birdenbi- 1 A .~~ yarııılna ldc;;5,;.7'halcİe kap- kat, yanınızdaki IU az olduiu nı zamanda kA.rlı bir iştir. Onun için, 
)eleı;n· ı ~r. Baıaltında tü~iin bal- ta yuk~u ~~~~ ı o idi... ' için de. fazla icmezsiniz... bazan, Hindistan& kaplan a.vcılan a-
~lııı '•: Uıerinde iki yabancı a- an oprusune çı · llrımmmmliiimiiiiiliiliııiı-•••lliJ kını bqlar. Bunlar, kafile halinde 
l' ol)~ h'lllıf, uyuyordu. - Gemiyi ıötürebilecek bir va- Hlndistanm en va1ıel ve korkunç or-
' ~ aylurdı: ziyete geldim. Ağrılarım keıildi. manlarına giderler. Buraya ilk defa 

"aile Sen istirahat et, diyerek Tolliyi olarak a ... 1r basan insanlar onlardır. 
Ve b ın, serseriler! tekrar istirahate ıöndermek itte. 3-

:e,,'llll~ t~ddetli hitabı takip eden di. Fakat, buan da tek bqma ve~ir 
e, iki ır ıorufturma ne!icesin- Ve Tolli, yüzünü çevirmit çe- iki arkadqfyle kaplaıı avuna çı ar 

tafta b Yİbancı adam §Öyle bir iti- vinnemiıti ki, bu kaptan, rütbece vardır ki bunlara. bUytlk kahraman di-
~ u undu: daha w~~ük memurlardan birini )'e bakılır. ÇUnkU, hakikaten, çok teh· 

f&L l'lJdiJe.r· F a-.r ı·k li bir i · · ktedir ı· qtind . 1 ran:azmıı. Trinidad çağırarak, Havanada demir atma· 1 e fe gır1§11le ·· ı 
1
hlerin ~ b! bularnadıkları için ta- aını, orada gemiyi tamir ettirece- Böyle bir ava çıkan macera heves-

ttllıe.ft iı . aıka bir yerde tecrübe ğini emretti. liai biri anlatıyor: 
ı-· J:' aka:l~orlar.'llı§... Küçük rütbeli memur t•ıırmtf "Tek başına kaplan avuna çıkmak, 
1
1rı l'ala ' aptan Marten bu sözle. bir halde: her halde keklik avına çıkmağa. ben-

~~rı Şey~ olduğunu söyledi. Ve on- - Fakat kaptanım, dedi, gemi, r.emez. Vakat, bunun, tehlikeli olması, 
~lar I n adasından kaçan mah. o kadar fırtınalı bir bava geçirme· 0 nlsbette aevklnl artıran bir geydir. 
ÇiinJc~ IDakla itham etti. r • n"' rağ':1len aapaaaflamdır. Yeni ••Bununla beraber, Hindistan fakir· 

~\lelJa•n~ kaptan Marten, Vene · O"!~ana kadar hiç anza11zca gide- lerinin bir tek kelime ile bir kaplan 
tıı Ya~~· Fransız mahkUnıları- biliriz. avJLddannı söylerler. İnsan Ustil bir 
d San b·gı olan Şeytan adasından Kaptan hiddetle baiırdı: iktidar sahibi BaYJlan bu fakirlerin, 
k~.iı Yer 

1:jok ~•erse~i~erin saklan- - Bana akıl öjretme, dediji111i - &min bi>yle fmıa '14{14r aöy'ledtği.. yılan oynatanlar gibi, bir iki kelime 
dil tran ~uguu bıhyordu. Cün- yap! ns duyaraa baban fWI dert. ile kaplanlara hakim oldukları belki 

il ''iad ~a ıle o memleket arasm- Küçük memur, fazla ileri git- "'-Bir ?M&Cize oWul" iU!r. Çünkü sahihtir. Fakat, ben Hindistan& kap-

. i Tek ... ,ınl! kaplan avlamaya çıkan bir 
adamın anlatblı fayanıhayret maceraları 

·--=~=-..-mz::;= 

'> ~ eı mü · '' h d · -""" ~- k k aillh ve 1 ... adı.ıt crım mua e esı de medi. Fakat hayret ediyordu. Ge· """"r!NU. lan avııuı c;ı ar en, yanıma 

~eti Dı'b~ından mahkumlar, ı·stedı'k H -------------- dı"ğer •• -... A't yerine, bir fakir almağı Vah§i ormanlarda aulanan bir avcı '19 
• 1 celeyin hep kaptanı dütündü. er Halk .n...-.z y.,.,.. · kıa la 

"'•·- serbest yafıyabı'lı'yorlardı. d "'.t""'4ıc"" hı·ç dn..nnınedlm... müthi§ bır P n .. -cuı halde Üftüğü zaman ksfuma Bu Aktam ur 
itiler ~rı tahminine göre, bu ıer- çarpan demir, onu sersem etmitti· "EısHen, ben fakirlerin böyle insa f 
·k~rı e, orada bir müddet kal- Bundan batka, ne kronoınetreye, Festival Gecesi Ustll bir varlık ~ld~a inanmam Kalkınma yolunda 

'lleii Jcu lonr•, tekrar F ranaaya dön ne puıulaya hiç bakmıyor, yaln•z ı"akaim Bahçesinde ÇijnkU, gerek Hınduıtanda bund~ ev-

t .. Ca1tiJr .. ıntdUtlarb~ 1 • • haritayı gözden eeçiriyorJu. P 1 P l ç A vel yapt.Jiım avlarda, gerek Afnk~- (Brı§tarafı 3 üncü aayı/ada) 
"h- "" e ı h I Operet 3 p rd 1 da, k&planlarm nasıl bır lar 1 k d l ·~ d" ı e, nr ayet va - Sab&.hleyin, Tolli yeniden be ir· e e ki av arım ötre dı. Vergilere yabancı e oy u ar. 
-~ ":r~ek hususunda gizli bi.. di. Ve kaptan ona, Havanaya doi- urKestra - Bale h~yvan olduğunu .kUi dereeede n Bugün içinde iki bin v~~ ç~u~. 
~l>la ru yol almasını ıöyledi. 6 ağustos cuma gUnU akeamı mı§ bulunuyorum. nu b3rmdıran Jstanbul lısesı, Turkıye 

1'tı ı'd· n Mart · t h · · d ~ kl 1 it t bir sarayı ı, ı. On enın, a mını og- T olli itiraz etti: BUyUkdere Aile bahçesi .. Kaplan, bir insan yanma ya aşan- de yabancı ar sa ana mm . . 
h l'ttıdan un devaınlı soruşturma- b. ca belki l&ldırmaz. Fakat onun, ken- idi. (Düyunuumumiyel. bı~~~ı ~ı~ 
4\~tı Sonra ·ı d L · - Fakat kaptan! Geminin . . ır di•ine bakarak, her hangi bir hareket- yandan eı' derhala•mıf bır aulu_k gıbı ~ ll"ar . . serserı er en u:z §eysi yok. Mal ıahipleri, bızun yere vurdu. Ve elinden tabancaıı. D s k b 
'.h. 'hlcu-.. ••ınındeki, kendisinin ld •- bulunması, kaplanı çileden çıkar- bu yurdun kanını emer en, ır yan-
·•ı b -.q ld mümkün oldu~· kadar kısa bir za• nı a 1• a.e 1 l T k d l'k '.h.~ illi h 

0 uğunu söyledi. Oto •"" km m&k için klfidir. dan da reji, ko cu arma ür e ı an 
i_ .. llhare ... a~dutmu~. Bir Marsilya man içinde Yeni Orleand• lıu • Renuvar'ın mülhit planı, tat • lılannı vurduruyor hem candan, hem 
Q'rı c.eıınd ·· · d mamızı isterler. Zaten frı-tınalAr bik edilememitti. Kendiıi, tama • "Bunun için, kaplanın karşısına ge· maldan oluyorduk. 
~ Jcu e uc Jan armayı ta. d b. h )' 'kt'k. ka M-..6- • • "ip, onu teabir edeceflm. _diye,. gözle .. ri-~ •pta ttuniyle-vurmu•. yüzün en ır ay ı ıecı ı ah men ptan ...-~nın ceaametın • • N ç·· k'' .. d.k Dil 

4\.,. 7 1 v ı arak b. kı kelıme soy için?.. un u gen ı ı · nya n M Kaotanın bu müta eaya ce de olduğu için, onun üniformasını ne bak • ır ve ya 1 • Mal 
1 1 Jh_, ".. . arten ihtiyata:zca: • d. • k f rkec1·ı lemek, hayvanı hiddetlendirecek bir piyaaaları nedir? nası a mır, ~ • ... nı o ı §u oldu: gıy •ii zaman pe a ı em, · d 

~~.•iz· r eana geldiğimiz za- - Havanaya muhakkak uira· mit idiyae de, kaptanlık aanatınd~ eeydir. n~l satılır? yerli emek hangi te • 
'il~~. d~~tnerikan poliıine vere- yacağız. k zerrece fikri yoktu. Ve bu ıuretle ••Bundan baM&f benim bildiğim, birlerle korunur? Bilmiyorduk. Bu-
1\.ı lı 1'1tıh ı,fo zamana kadar da, Bu aırada ToU: bir teY .esere ele ıeçmitti. Hindistan kaplanları Afrika k&planla nu hiç kimse dütünmüyordu. q."' it .. a ızın gözü altında bu. d 
d" )'Pt ~Orecek, dalgaların gemi- fqaladı. . .1 Zavallı kaptan Martenin cesedi, rmdan daha vahtl ve daha yırtıcı ır. Geçirdiğimiz asırların korkunç yı 
~~~i 1~1 bazı tahribatı tamir e- Karııaında kaptan kıyafetı .. j e geminin altyanında bir kötede bu- Belki, HiiMflt&Ddaki bul köylerin ci- kımmı §Öyle bir gözden geçirin, o 
1l nıı. duran yüzü ıarıılı adam~.nt~~~ lundu. Buynu, bir kulağından öbür varmda bulunan kaplanlar nisbeten zaman bu vatanın kurtuluşundaki 

j:t ~:~~ iiıerine herkeste bir hay. rini evvelce nerede rönnUf u kulajına kadar uıtura ile keıilmit- biraz yum\lf&k huyludur. ÇOnkU, ora- sağlamlığı, bu milletteki yaşama ka-
-=t.1 •eqı f k d'I · ba '? tı' · lardakı' domu• -yı·k ve karaca gibi Ba 

t\ \lerı h I · şe sev e ı en sersefl· · • .. · ... ır biliyetini daha iyi kavrarsınız. ş-~ijh ... •- ıee e Ronuvar ı'simli olan, Bu gözler kaptan Mart~~~ kıoz- Belanka, Yeni Orleana geldiii hayvanlan yiyerek daima kannlamıı d d st 
"t.: 1 1 1 tiDJUI en· ka hiç bir soy, bütün ünyanm o d ~ çalıııyordu. eri deği di. Bu ıöz er, hkWn zaman poliı Renuvarı derhal ya- doyururlar. Fakat, o gibi yerlerde kap 

~ ı.. f..f~lt~ekj bir adama benziyor· disi ortada görülmeyen • m;. kaladı. Kendiıini Franaaya da ıön ]anlara çok az tesadüf edilir. Daha luğu, pusulan, ıuikastlan karşısında 
•et.... •onu b. 1 k d'.., firari Renuvar'ın gözlerır ı. dermedı·. Kı•• bı·r muhakemeden doğrusu, yaylalardaki kaplanlara nis- kendini kurtarıp kalkamazdı. j.l'ı' ·""''lla lA , ır ara ı ır.er ar- • d i -

b hir · ayık olmıyacak kadar Tollinin, kenc:!iıini tanı ~bu sonra bir Amerikan sıemiıinde a- bet~ oradaki kaplanlarm sayısi udır. Böyle büyük bir soydan geldiği • 
• ~'''dıt"'an olarak gönneğc- bile hisseder etmez, Renu.var,ef:i an~ dam ~ldürdüiü tçin idama mah- .. H&kikaten. kaplanlar Hindistan miz için yalnız öğünmemeli, devletin 
d l'k. ar. oyunun devam ec!emıyec 1 kUın edilip elektrik aandalyaaınd>t dağlarmm yaylalarında yaşarlar. En tuttuğu kalkınma yolunds hepimiz 
~ 111 

Da-· M k · · ladı. Ve derhal tabancasına sarı. o"ldu"ru··Jdu··. be · ı · ~- leçtiJct-•d, e sika körfezını gUF.el kaplanlar da orada olduğu için, kendimize düşen payı nımseme ı 
~~11\ı he en sonra, Yukatan bo- dı. __ ı.....lr davran Arkadqı, Franıız memurlarıns iyi bir av yapmak istiyenin yaylalara yiz. Çünkü ancak iktisadi kurtuluş-

ı..-.L lllen asmıt a•mam.skenl Lakin Tolli, dah~ ~. d' • talim edildikten ıonra, tekrar • 
~ 1 'l • • ·k' )curfUD ıır ı ııe I kadar bir z.ahmet etmesi li.ztmdır ... " la istiklal birliğimiz tamam olur, hüt .. eni den boraya tutuldu. dı. Gerçı etıne 1 1 • • süvertede Şeytan adasını boy amııtı. 

un lece devam etti. Ge- de, o küstah ıerıer•JI 



ıo - KURUN 5 ACUSTOS 1937 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan 1§: Küçük Menderes ıslahat ameliyatı uba'1tlda Y'l. 

pılacak Belevi, Cellat ve Sağlık kavuşutları in§aatı, keşif bedeli: "130,H4'' füa 
"44'' kuruştur. 

2 - Eksiltme: 17 Ağusto~ 937 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Nafı~ 
Vekaletinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Xomiııyonu odaaındı kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. 

3 - l&tekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık l§leri ge
nel şartnames~ fenni şartname ve projeyi "6" lira "53" kuruş behel mukabilt"
de Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "7772' lira "23" kuruıluk mu. 
vakkat teminat vermesi ve 50 bin Jiralrk Nafıa Su işlerini taahhüt edip m~vaf. 

fakıyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğu. 
na dair Nafra Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri. 

isteklilerin teklif r?:ektupl~rmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve. 
line kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 1§.zımdrr. 
Po:;tada olan gecikmeler kabul edilmez. (2360) ( 4 7 32) 

istatistik Genel DlrektHrlU;tü ekslltme 
ihale komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan Genel NUfus sayımı tunif işle
rinde ve Povers istatistik makinelerinde kullanılmak üzere satınalmacak bir mil 
yon fiştir. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. (Yüzde yedi buçuk kuruş üzerinden) 
177 liralık muvakkat teminat verilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme ağustas 937 ayının 25 inci çarşamba gtinU saat 14.30 da U
mum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. Teminat ve 

sikası ile teklif mektuplarının bir saat evvel komisyon reL!ine verilmesi 18.zım 
dır. Bu baptaki §artname k9misyon katipliğinden istenilir. (2264) (4553). 

Üsklldar mıntakası Tabsll MUdürlüğUnden: 
Üsküdar şubesine 931 S!nesi veraset vergisinden borçlu Andon vereıeıiniTI 

şayian mutasarnfoldukları Üsküdar Hayrettin Çavuş mahallesinin Çwuıdere so

kağında kain 40 sayılı Botasmn 120-30 hissesi vergi borcundandoloyı satılığa çı· 
karılmıştır. İhalei evveliyesi '6-8 -937 tarihine miisadif pazartesi güna saat 
14 de Üsküdar kazas. kaymahmlığında icra kılınacağından yevmi ihaleleide taliı. 
olanların yüzde 7,5 pey akçeleri ile birlikte Üsküdar kazası idare hey:tine müra. 
cıtatlarr. ( 4550) 

Gümrllk Muhafaza Genel Komutanhj{ı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

11256 çift çizmenin kapalı zarfla eksil tmeeine istekli ~ıkm.adığmdan 11.8-937 
çarşamba günü saat 15 de pazarlığı yaprlacaktır. 

2 -Tasmlanan tutarı (8165) liradır. 3 - Şartname ve evısa.f komisyonda 
dır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak eıa liralık vezne makbuzu veya banka 
mektupları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün saat 15 de Galata Eski itha.. 
lat gfunrüğü binasındaki Komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri. 

~ (4545) 

Nafıa Vekaletinden 
13 EylUl 1937 pazartesi günü saat 15 de An.karada vekilet maheme ek .. 

siltme komisyonu odş.~unda 19200 lira muhammen bedelli 130 a.det t.a.keometre 
nıir'ası 40 adet50 nı . lik 40 adet 30 m.liklOO adet 20 m.lik 60 adet 20 m.lik saplı 
sn adet 10 m.Jik saplı çelik şerit metre, 15 takım çelik şerit tamir paftası 60 
Rdet alet §emsiyesi 3 adet prizma 15 adet plannnnetre No: 2, 5 a.detplannı. 

metre No: 70 51 adet Regla kalklil 19 takım simplegraf 39 takım münh,ttni 
cedvel, 50 adet pens cedveli, 50 adet Yerdan cedve:li ve 50 adet Trase'ifö 
lrnrp kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak para.BiZ olarak Ankarada. mal
zeme müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1440 liradır. 
Resmi gazetenin 1 J 7 / 1937 tarrih ve 3645 numaralı nm~ha.arnda lııti. 

ear etmiş olan talimatname dairesinde vekaletten veya salahiyetli maka.ından 
yeni veya evvelce a lınrm3 müteahhidlik vesikası ibrazı . 

Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 13 eylul 1937 pazartesi günü ea
at 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. (2295) (4594) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satına ima Komisyonundan: 

- Bir kilosuna {160) kuruş fi.t.t hiçilen (25,000) kilo kösele ve iki lira 
fiat biçilen (15,000) l:ilo vakete 18 • 8 • 1937 çarşamba günü saat on bette kapah 
zarf usu1ü ile eksiltmesi yapılacak toptan veya ayn ayrı en ucuz fiat teklif edene 
ihale edilecektir. 

2 - Bunlara aid şartname ( 350) kl!ruş karşılığında koriıisyondın alınabilir. 
Köselenin ilk teminatı üç bin vaketenin de iki bin iki yüz elli liradır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerinin ilk teminat veya banka mektuplariyle ıart. 
namede yazılı vesikal<ın muhtevi tekM mektuplarını belH elin saat on dörde ka. 
dar komisyona vermi:? olmaları. {23715) (4763) 

Türıı< 
Bü 

Hava Kurumu 
Ü Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.COO, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 19 37 günü akşamına kadar biletini de

iştinn!ş bulunmalıcbr. 
Bu tarihten sonra bilet üzerinde ki hakla sakıt olur ... 

Kiralıyoruz 
satıyaruz 

~1 - BULUNMAZ FIRSAT Şişli 
ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl
mış sekiz odalı modern ve kübik klrgir 
ev satılıktır. 

44 - DEVREN SATILIK Bakkal 
ve a~çı dükk!ru muhitinde işçisi fazla 
ve bir aileyi geçindirecek kadar müş.. 
teriı!li olan bakkal ve aşçı dükkanı 

devren satılıktır. ·-

45 - KiRALIK VE SATILIK Her 
türlü kon!örti havi hane Ayaspa.şa. 
Gümüş.suyu civarında denir.e naza.retli 
kargir 6 odalı ayrıca. sineklere karşı 
tel kafesli hava gazli, elektrik, terkos, 
telefon, garaj ve ayrıca mutfak ve ça-
maşırlık, alaturka ve alafranga banyo 
tuvalet, sekiz yüz metre murabbaı ha
vuzlu ve akar sulu denize nazareti çi
çek bahçesini havi müceddet hane 
hem 45 liraya kiralık ve hem de satı
lıktır. 

' 

61-BAT!L!K ARSA - Ayaspaşa- kilo, vurduğu kuvvet 100 toıı~t1l' 
da denize hailsiz nezaretli arsalar sa- ya.tı 450 liradır. 
tılıktır. __ __,... ____ .....,... __________________ _ 

69 - SATILIK ARSA - Suadiye 
caddesi Şaşkmbakkal istasyonunda beş 
yüz mntre. 

71 - UCUZ SATILIK YALI - Üs-! 
küdar Paşa lima.nı rıhtım boyunda rıh
tnnda banyo yeri, büyük bahçe, yedi 
oda müceddet yalı. 

7! - ACELE SATILIK HANE ~ 
Aksaray Lange. Sepetçi caddesi 59 

"15 - BATILIK PIY ANO - ~· 
man markalı §Ik bir .AlınaJl pı ıığb 
satılıktır. Taksim Tarlaba.ŞI 15~1 
sokak numara 35. (V. p. 16 

MOteferrll< 

40- MUHASiP -Ticari Ill;~U 
malll.m.atı ol~ bir genç her t~ 
zı ve muhasebe işlerinde çalışıll 
re iş arayor. 

No. lı hane, kA.rgir bina 6 odalı, sarnıç, ------------
kuyu. bahçe, iki tarafı ~kak, elektrik 46 - RUSÇA TERCtJil!E -
vardır. ( v. P. 1645) kem.mel Rusça. bilen ve terciiı:r:. ~ 

Mlir:ıc:ıat ayni yer yapabilir, bir müessesede tercllı:1 
----------------------------- ve tercih edilecek eserler içİ.Il ıŞ 

73 - BEYOGLU CiHETiNDE - yor. 
60 - 70 bin lira arMmda konförlü satı- ~------------ 1-:.JZ 
lık a.partıman aranıyor. 41 - INGIL/ZCE, FRAl'i .. ft 

Satın allyoruz 

14 - SATILIK MAGAZA ARANI
YOR - İstanbul Sultanha.mam Tahta-

DERSLER - Tecrübeli bir pro 
0 

• 

tarafından ikmale kalanları ve ]{l 
lere girmek istivenleri iyi haırr·e 
Ders vermek için sayfiyeye, ~\ 
her yere gider. Fiyatlar nıusaıt 49 - SATILIK HANE - Bilyi.ikde- kale ve civarında ı!ekiz bin lira a.rasm

rede 6 odalı hane maktuan 1600 liraya da satılık kirgir mağazası 70 - TERCVME VE DEfl.'d"" 
Türk genci İngili-Zce ve FransızcB1 

75 - SATILIK PİYANO - Zim- cüme yapar ve ders verir, evlere g 
eatılıktır. Birinci katı tuğladandır. 

50 - KART ALDA ARSALAR - 2, merman markalı çift bir Alman piya_ . lıli 
4, 8, dönümlük arsalar satılıktır. nosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ- 53 - KARLI BiR iŞ - tşuı ~ 

51 _ BOSTANCIDA _ 268 arşın hane sokak No. 35. (V. P. 1654) • roütehassısı olan bir sanatkar t , 
15~000 liralık bir kapitale ihtİY3~ ı 
dan çok mühim ve çok karlı bir ıŞ satılık arsa. 

56 - KADIKôY Şifa yoğutçu park 
yokuşunda 8 oda bir banyo elektrik, 
hava.gazi, terkos suyu, bir kuyu 1800 
ar§m meyvalı bahçe odalar kalamış 

Çamlıca Fener bahçeyi görür f evkall-

19 arayanlar 

34 - GENÇ BiR BAY AN -
• Orta okuldan mezun genç bir 

baya.n iş arayor. Muhasebe, Riyaziye 
ve daktilo i§leri yapabilir 

----~----~--------------

dır. 

61 - iKMALE KALAN TA?!: 

de manzarayı havi. 35 - BiR BAY AN tŞ ARAYOR -

48 - BATILIK MÜFREZ ARSA· 20 Ya.§ında bir bayan yazı ve hesap 

LAR - BUyükderede ifraz edilmi§ 40 _ı_e_ıe_r_i _ar __ ıy_o_r_. -----------

LERE - Türkçe, felsefe, edeb1Y 
Almanca dersleri mektep progtB
rma göre verilir. İkmalde sene JtS) 

mek tehlikesi kalmaz. 

64 - PANSiYON .ARANn'O~ 
Hiç kimsem yok, evl!dı olm1?'8:11 tıY 
sek bir alle nezdinde evlat gıbı f 
cak müşfik bir anne himayesiııde 

küsur parça arsa. satılıktır. 

5i - SATILIK EV - Tra.byada. 
denize na.zır iskeleden beş dakika, ka
milen k!rgir 12 odalı ve bahçeli bir ev 
pek çok ucuz fiyatla. satılıktır. 

58 - DEVREN KiRALIK VEYA 
SATILIK KAHVE - Beyoğlu !stikl!l 
caddesinin en işlek yerinde 24 masa 
tl.stleri camlı ve 72 sandalyesi bulunan 
bir kahve kiralık veya satılıktır. 

43 - iŞ ARAYOR - Orta tahsilli 
ve Bulgarcadan tercümeye muktedir 
bir Bay jş arıyor 

işçi arayanlar 

siyon kalmak istiyorum. 
ev . ..P~ 1638). ~ 

66 - HiZMETÇi ARANIYOR - 68 - TEROVME iŞLERi - a? 
Bir ailenin hizmetine bakacak bir ka,.. lim mektebi ve Ii8e mezunu ~t 

ca tercüme işleri musahhih ve tI1 
cimlik a.rıyo 

dına ihtiyaç var 

Satı ilk e$~ 39 - iŞ ARA.YOR - ()rt8. tJle:~ 
55 - BATILIK PRES (BASKI) ten mezun bir Türk genci 20 - ,Ilı 

59 _ ARNAVUTKôYÜNDE SATI- MAKiNESi - Demir ve madent eşya ra ücretle bir ticari müessesede ~jllf 
LIK EV _ Kanlıcadan Beylerbeyine işleri yapar kendisinin ağırlığı 2500 ma.k isteyor. İtibari kef8.let ""ereı(lll 
kadar Boğaza nazır iki büyük balkon, Bunları almak veya satmak istiyenlerin ve bu i§lerle alakadar ola~ıı9t 
terkos, elektrik, hamam, sarnıç ve Ankara caddesinde V AKlT yurdunda V AKIT Propoganda Servisine 'pl feJ 
tulumba tertibatı, tahtaları geçme. ka· bir telefon veyahud bir mektupla müracatlarında. bütün bu işlerinde nıu~ 
pılan mavun, camlan buzlu içi dışı olabilirler. Posta kutusu: 743, Telefon 2437 

yağh boya., bahçesinde her türlü ağaç 
ve çiçekler, muşamba döşeli yedi o· 
dalı acele satılıktır. Şi§li, Ayaspaşa. v A K ı T 
Taksim, Cihangir taraflarında a.partı- PROPAGAND~ 
ma.nı olanlarla değişmek ve vaziyete 
göre fiyat farkı vermek mümkündür. 

60 - SATILIK VE KiRALIK /Kl 
HANE - Balat çarşısma iki dakika 
mesafede Kesme kaya mahallesinde 
tekke karşısında. ikişer odalı iki hane 
ea.tılık veya kiralıktır. Görmek isti
yenler pazar günleri l'laat 12 ye ka· 
dar 4 numaralı haneye müracaat ede
bilirler. (V. P. 1622). 

62 - SAT!Lll{ ARSA - Sultanah
med civarında Kadırgada Kadırga li
manı caddesi üzerinde arkası Kadırga 
bostanı ve devaire yakinliği olan ve 
içinde evlik taşı ve seçme ağaçlan bu
lunan 312 arşın arsa satılıktır. 

63 - SATILIK ARSA - Aksaray~ 
da Molla Gürani mahallesinde Tevfik 
Fikret sokağında tramvay caddesine 
40 metre mesafede 223 metre murab-
bir arsa satılıktır. 

SERVİSİ 
1 - Mobilya. eşya vesaire satmak ve· 

ya almak isti yenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi. aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
lar. 

3 - Kiralık, s~tıiııç ev, apartıman, dük· 
kin, mağ~za arayanlar. Kiralamak, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak i' · 
ti yenler. 
4 - Dera vermek veya almak iıtiyen· 

ter. 
5 - Otomobil almak utmak veya iş 
letmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamiı 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 

ler yapmak istiyenler · . etı1(Y 
Bu hizmetler:ni kolayltkla '~ iC'~ 

yetle çarçabuk görebilıneıerı .1dJ 
(VAKiT PROPAGANDA S~g:e bd 
nde bu işlerle meşgul olmak uıe 
bilro vUcuda getirmi§tir. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir a1am göndererek jclflliıl' 

veya bizzat gelerek sel'V 

temas etmelidirler. 

Vakit Propağanda Sen-i•1 t>ıll 
Vakit Yurdu Ankara Cad. ht311

7
0 

Posta kutusu 743 Telefon 243 

Telaınd: p.,,paganda V~ 

E · Umum M .. d .. ı··"' ·· dell: 
65- DEVREN SATILIK BERBER mnıyet 1 u ur ugun ti 

D~KKANI - Beyoğlu civa:ında faz- 1 - Elde mevcut örnekleri ve §artnamesinde yazılı vasıflan da.ire:'İ.ll~tif 
la lfi yapan kadın ve erkege mahsus bita memurla.rı için azı 5800 çoğu 6000çüt fotin ile azı 300 çoğu 500 çift 
berber dükkanı içinde bulunan eşyalar kapalı zarfla. 6.8.937 Cuma günü saat 15de sann alınacaktır. tJ 
ve (permenand) saç makineet ile bir- 2 - Fotinin beher çiftine Be§ lira ve getirin beher çiftine üç lira fi&t 
Iikte taşraya gideceğimden ucuz sa. dir edilmiştir. ~ 
tılıktır. 3 Bu 1 ·d artna · alm k U 1 ini ·· k : .. tef" - evazıma. aı ş meyı a ve n mune er go:r:me JP eti· 

76 _ KABIMPAŞADA _Doğru yol tin Emniyet Umum Müdürlligü Satmalma Komisyonuna müracaat etnıel &'J~-1 
da Taht:ı.kadı sokak 3 No. lı ahşap, 4 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2362 lira 50 kuru§luk teminat tJ1 ı$ 
dört oda, iki sofa, iki hala bir hamam, veya banka bektubunu muhtevi teklif mektublarım ve 2490 sayılı ka.nUil~~ 

,bahçe 1100 liraY.a satılıktır. üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 1! de~ 
(V. P. 1655) Komisyona teslim etmeleri. "2154,. ''4 



11 - t<URUN 5~t..CUS~1111'1 

1'Urklye L'umııurlyel VJet·kt-L iloakusı 
31ı7 ı 1937 vaziyeti 

Qı~~Ycr l{alllınaka v 

lcıı "'~f'danıı~- mlıgı ve Belediye Şubesi Müdürlüğünden· Büyükderede 
~ııtiilc ...... 11 tevsii iç· - • · t' derede İb . ın unıumı menfaatler namına iıtimlakine lüzum gösterı-

ra,.._ · 22975 oo rahım paıa verescsine ait 2 eski 1/6 yeni kapı numaralı ve 
. -~ea· ' nıetrc bba raPbft illin trıadd . nıura ı sahalı arazinin taktiri kıymeti için istimlak ka-
~ . tetkikat e~ tn~hsusasına tevfikan teşekkül eden komisyonun mahallen 

ARTIF 1 ...... 
AJtm Aft ldlasram 2 l o.a 42\i L 29 600 668 • • • .78 
ll&Jl)mOC, • • • e 15.384.J49. -
Vtaldık, • • • ,, 1.012.206.49 45.997.224.4!7 

Dalllldeld Jlulaablrler ı 

Lir• PA~IF 

.,...,. ' . . 
tııUyat akgem.1: 

Adi ve fevkallde. , 

. . . ) 
1 • ' 

• • • 

1 
lira 

1 i.000.000-

. rctı ;ı._ netıcesınde h" h . .• 
lliıı ,_ ı~tCtilc b ıe ır arıt.1 sından kopya edilen haritadan mevkıı ve 
ıı.._ '"lll n u ara · · · 1 .216.051.53 l'Urk Uram: • • TL 1.216.051. Hu.uat • • • ' . 2.105.172.40 

4.516.007.7 6.621.180.10 
~ \>e satını b zının mevki ve §erefine ve bu mahaldeki emsali arazı. 
. oıı '- edellerine ve ku · · b · · b •ıııe t ""lltıı11 kı vveı ın atıyyesıne göre ve her metre mura -

C\>f"I.... x Ymet b" 'l · eh-!_.. '""iln ha . ıçı mış okluğundan mezkfir kararnamenin 8 inci rnadde-
""'1.lllli• rıtası beled" d · · ·1-~ x \>e lllii)k·· ıye aıresı kapısına talik ve keyfiyet gazetelerle ı an 

s,.,, ~ P•!tnın un bulunduğu mahalle dahi bir sureti astmlnuş olduğundan tb. 
~ l · terkeyled'V• d"' ~ e Arınan . ıgı ort nefer olan evlaldı Lcon, Anna ve Mariden Leo!l 
t;ı ld . binaen ın tasfıye dairesi şum!ilüne dahil ef}ıaatan bulundukları anlatrl-

dıa1 lllezkur ve d "bl • b bap tilıı t olan d' rese en up cıyevm burada bulunan Marinin ve U • 

JlartGteld amlaablrlerı 

Altm u1l klloeraf lS.O:iU74 ' 
Altm& t&la.W kabil eerbut 
dONler. 4.9S4. 
Dtfer d8"1zler .,. borçlu 

tllrtııı bakiyele.r1 • • • • ...._.35-....599-.-,.069--... ;;;ı 42. 7 13.545.6' 
......... .m.tı 

Denıhte ... •1'J'ÜJ Jt&kU,. 
brfılıtı. 158.748.~-

TedavWdekl B&ııknoUu· 
Deruhte edllu •Tr&Ja nak~,. 
Kanunun 1 •c 8 inci madc» 
lertııe teTflk&n butnt tara.tın. 

daD Yald ~t. 

0.ruJ:ıt.e edilen eTT&)Q D&ktıyr 

L158.748.56.l-

L 13.496.827-

bati,...._ · · · · L 145. 251. 736-

tıldaYClle llhetm •uedllen L. 19.000.000-lbtJe ~lrfrnlda Sa ığer e§has varsa bunlarr:ı birgılna itirazları olduğu takdirde sekiz: 
t'i 1'1?ııınu i tıyer Kaymakam ve Belediye Şubesi Müdürlüğüne müracaat et-
le lSn olunur. (B.) (4934) 

Kuantm 1 " 1 bd IB&d. 
clel..tn• tnftk&a H.ut.e ~ 
faldan nld ted!yat. 13.498.827- 145.251.736-

3.200.000.-

ICarplrfl tamamen aJtm olarak/ 

::rt muJtabW Ulntea ted. " 9.QC0.000- 173.251.736 • ..= 

§ote in:!' bedeli 772 . ---
d!irıa ,qtı açık .1 lıra 67 kurut olan Fenerbahçelde yapılacak tarmakacı.nı 

l•e ... ....._ı . .. 
ll&sbı• boaolan. • • • 
Ttcarf ... .u.,. . • • • • 
.:.bam .. Tail YDl t cılıldMI ı 

ftrlıı u..... ......... • 
Dl..t. TaaüNatlt 13.205.730.04 

lt.a' hııde &'" •• ck,ıJtmeye konulmuştur. Ke•if evrakı ve ıurtnameıi leva%Itt1 ınU.. 
'''Ye .. oruıebil" t JI s-

37.IM.691.47 40.3.13.&fU.47 Altma tahvili kabil davtzJer 
Olfer d5Ytzler " &1acakJJ 

722.198.88 
~~ fen i~l • ır. stekliler 2490 N. 1r kanunda yazdı ve.ikadan batka B~-
ltıırıı lllılındııne~~ nıüd~rl.üğürlden alac1klan fen ehliyet vesik11ı veyahut .Nafia 

llG .!1ııt ille t ;ıe hır ış yaptığına dai:resmi bir vesika getirmesi ve 579 Iıra 12 • ıurtDJD karplılJ Nham "L38.150.764 
p>•nıhte edilen nraır:ı DaJc.. t kllrtıı• baJdyeJai • • • • • .ı;;:;;;,;21;.;.;.;..50-.7.-·-869;.;.;.;• •ı 28.230.068.31 
5taıı'1llt lt1b&r1 kıymeti• 108.203.MaO 1 

Vıt~ crnı t · ·· l~ d .na makbuz veya m:ittubiyle beraber ıs_ 9 • 937 pazartesı gu 
e Daım· E ·· le ~eJCdi 1 ncumende bulunmalıdırlar. (l.) (4789) 

°'1tr01 Ye za b t ' 
lı~ ilefteri i .1 as.~ memurlan tarafın dan mağaza ve dilkkinlardı yapılacU 
llaıı:ı ~ hepsin çın !uzumu olan 6 türlil malzeme açık ekıiltmıye konulmutwr. 
~ltueaı 'e l'liim e 2271 lira 80 kurut bedel tahmin edilmittir. Listesiyle tart
biıe ~ htılı un~leri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı 
IıdJr1b'rtbcr 16 

vcaıka ve 170 lira 39 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektu. 
lr, (8) • 8 - 937 pazartesi cUnU nat 14 de Daimi Encümende bulunma-

. (4790) s ~. 
d~ u "akü. . . . 
'ıı.t <:tnlları ıçın kullanılan bütün arabı lann önünde arabacıların otunnaıı ıçın 

bir J'er bn konduğu kısımdan en aş·ı ğı 7 5 aantimetre bir hail ile aynlmıJ hu
ıı., batna Ulunması mecburidir. 
t. hateltet~ana~arın üzerine oturulması ve zati -ya konulması yasaktır. Hilafı. 
'te 1 Sabıt l -JI •• 

• Serbeat Nham •• t&hTfllt 3. 796.331. 
Anuları 

Altm .. cZ"fb tıutiae 
Talı.Ut t fısertn• 

64.217. 
8. 124.383.4 

41.947.095.90 

8. 188.601.06 

4.500.000-
12.364.101.59 
34~ 12.047.46 

. ., llbato -.ıc11 1'bde ' :u - Alt. tlaertM 
J , •Uli ti< _, .... .A l6 • ., 

1' ...... 

İstanbul 4 ilncU İcra Memurlulun- Kayserı· v· ı A E 
dan: ı ayeti Daimi ncümen 

Yeminli üç ehlivukuf taraf mdan 

.46 

ıaıand o anların umurubelediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa go 
ırııaca v ·ı ~ lt gı ı an olunur. (B ) ( 49 35) 

~ ıı....'!iF hedelj 3562 ı· · k'" ·· kt ,-! 

tamamına 2100 lira kıymet taktır edi- . .. Başkanlıgv ından: 
len Beyoğlunda Ağa camii mahallesin-
de Tatavla sokağında eski ve yeni 1 Vılayet merkezinde ı " • • • • daki arsada yaptırılacak (995577)' lira 
kapı numaralı evin evsafı aşağıda ya- ( 42) kuruı keıif bedelli memleket hasta hanesi inşaatı kapelı nrf usuli ile eksilt. 

' "tllali . ıra 50 kuruş olan Çatalcaya bağlı Tepecık oyu me eL1l-
Jı. ltı.Udürı'-~!~atı açık eksiltmeye konul muıtur. Keşif evrakı ve ıartnamesi leva. 
lı.~.a ~afi ug~~~e görülebilir. İstekliler 2490 N. 1ı kanund• yazılı vesikadan 

zılıdır. meye çıkanlnuıtır. • lf ;. ~ , .,. 

Zemin kat: Zemini muhtaci tamir Bu inşaata ait evrak §unlardır: ,. .. 

~ ilJc a Mü!d · J" V" d ı· 19 ku de tcın· ur ugun en alacakları fen ehliyet vesikasile 267 ıra nı~ 
l>aİ?tıt ~~:~.makbuz veya mektubiyle beraber 6 _ 8 _ 937 cuma günü saat 14 

mermer döşeli küçük bir taşlak sağ ve . ~ukavele projesi, eksiltme şartname si, huıuai şartname, metraj ~efferi, ke. 
solunda birer oda sağdakinde alçak şıf .h~la.aasr, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat planlan, ön ve arka ve yan ve 
bir dolap ve 'birinci kata çıkan merdi- polikilnık cepheleri ve ıakuli makta ve bayıridırhk işleri genel tartnamesi ve fO• 
ven üzerinde ahşap alafranga bir hala ıe ve kirgir inıaata ait fenni prtname. \>oı umend:! bulunmalıdırlar. (İ.) (4491) 

taıe.· lar §ube · · · ·· ıq 1 •s.1c ks' sı ıçı;ı luı:umu olan dizel motörlü mazotla işler bir tane kamy.:m 

\o~esi 1c\'a:un iltnı~y~ ~-ov~~lmuıt~r:. B~ na 3800 lira bedel tahmin edilmiştir. Şart. 
~ tl \>c ıss . mudurlugunde goriilC'!>ı lir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılr 

vardır. Eksiltme 23 - 8 - 937 tarihine müs:ı dif pazartesi günü saat 15 ide vlliyet dai.. 

Birinci kat: Bu katın aynı olup sağ ... mi encüm~ni odas:nda yapılacaktır. 

ttesj t>U •• lırahk ilk teminat makbuz veya meTCtubiyie tieraber 16 - 8 - 937 
"' nu saat 14 d D · - E .. ( r. 1ar;ı· e aımı ncu mende bulunmaH:iırlar. ((B.) 4813) 

daki odada kapalı yüksek bir dolap . İstek!-il~r bu ııe ait evrakı her gün daimi encümen odasında görebilirler. Ek. 
soldakinde oir cumba. .ve sofada demir siltmeye ıştırak etmek isteyenlerin 6228 liralık muvakkat teminat belgesi, ilan. 
korkultiklu ve ahşap döşemeli bir bal- d~. ıon~ alınmış Ticaret Odasr vesik.ı sı, Nafia Vekaletinden alıntnIJ müteah. 
kon vardır. Döşemesi haraptır. hıtlik vesıkası, vilayet nafia müdürlüğilıı den alınmış ehliyetname, inşaatm ba§lan. ~ (ııt 'Ye arazö J • •• $it tıında z erınc luzumu olan 8 adet 70 milimetre ve 8 adet 80 milimetre 

~~ltsiJtnıe ve behe=i 3 metre boyunda olmak üzere hepsi 16 tane ala hortuma. 
1eı~ : Şart/e k~nulmuştur. Bu hortum !arın hepsine 992 lira bedel tahmin edil. 
Oıı~ ltıuer. 2,.~rn~ı levazım ve nümunesi de itfaiye müdürlüklerinde ~ö-~:ı.- ili:. 
lııt Vtya lllek · 1ı kanunda yazılı vesika ve 74 lira 40 kuruşluk ilk teminat mak 

Diğer katlar: İkinci ve üçüncü kat- gıcırldan sonuna kadar diplomalr bir mühendis veya bir mimar istihdam edeceği. 
ların taksimatı da birinci katın aynı ne dair ~oterlikten tasdikli belgeyi ver mcleri prttır. 
olup ikinci katta cumba yerine bir bal- Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tasrih 
kon ve UçUncU katda çıkma merdiven edilmit ve~ikalannda verilmesi lazrmdır. 

ilde hııtu tubile beraber 16 - 8 - 937 pazartesi günü saat 14 ide Daimi Encü
ntnahdırJar. (B.) (4786) 

Ur.erinde bir ahşap alafranga hala var- İstekliler ~~palr zarflanru yukanda yazılı saatten bir saat evveline blclar 
dm makbuz mukabılınde ençümen batkanlıft na vermelidirler. Zarflann yubnda Y•· 

Dördüncü kat: Sağda. dolaplı bir zrlı ~at.e ~adar Yetittirilmek üzere iadeli teahhiltlil mektup teklinde r5nderU. 

~l1a o l{ 
s~oo uru ot 

Bir kilosunun muhammen 
bedeli 

ilk 
teminatı 

So00 O lCarag'" 2 Kuruş 25 Santim) 
O Sap 

8 
oz yulaf 5 ,. 2S ,, ) 391 Lira 

h arnan 
)IJ <lCJcd' 1 •• 75 ,. ) 

oda ve solda .zemlni kırmm çini ve et- mcaı caızdır. Postada olacak gecikmeler kabul ediJmer. • _ .. 
rafı tuğla ve Uzerl malta korkuluklu ---------------------------
bir taraça Vardır. 

Bodrum kat= ~mini harap malta 
döşeli bir ~Irk sağında bir kiler ile 
bir hala mahalli bir kuyu ve bir sar- Rüstempaşa : Mahallesinin Balkaparu hanının üst katında 14 sa-

lstanbul Defterdarlıgından: 
Lira Kuruı 

~d 'Ye l'e . l.k Jlaı_ a. cin .
1 

mız 1 ve Aygır deposi1: müessesat hayvanlarına lüzumu olan 
"1.1 ~ sı e b' k 'J . 

~c l) lltfla ek . ır ı osunun muhammen bedelleri yazılı Ot, Yulaf, ve Sam.ın ka-

nıç solda maltız ocaklı ve sabit kazan y.ılı odanın 210/270 payı. 
mahalli ve çamaşır teknesini havi bir Mahmutpaıada :Çuhacı han üst katta eski ve yeni 28 sayılı odanın 

58 33 

lir. t aİıtıi En:'.~tmeye konulmuştur. E~ siltme 16 - 8. 937 pazartesi günü saat ıs 
lttıf 8teitliıer Utncnde yapılacaktır. Şart namesi levazım müdürlüğünde görülebi.. 
llt 

1
llat ltıakb 2490 numaralı kanunl:la yıt zıh vesika ve hizasında gösterilen ilk 

tcrıl'ıı~atda uz veya mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflar:. 
•orıra ... ~~ıılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene venmlidirler. Bu ıaat-

mutbak. tanıanu. 
Hanenin beden ve bölme duvarlan Kumkaprda : Kitipkasım mahallesinin Fıçıcı sokağında kain 28 

kagir döşeme ve tavanları ve merdi- sayılı ve 51,75 metre murabbaı arsanın 50/ 60 payr. 
venleri ahşaptır. Tavan pencere ve ka- Kadıköy : Osman ağa mahallesinin Söğütlü çe§me sokağında 
pılar yağlı boyalıdır. Elektrik, terkos, kain eski 1 yeni 30 sayılı dükkanın 5/32 payı. 

200 00 

58 154 

312 00 

1\d lccek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (4750) 
Ct 

17 ıi Eb'adı Bir tanesinin muhammen b:deli 
183 60X 40 100 Kuruı 
9o 75X 50 150 

ıı 1 15oxıoo 350 
lO 150X225 720 

" .. .. 
~ 200X300 1350 .. 

........_ 450X300 3000 
~~ ~ 

i:::;'~~~e daire, ıubelerile hastahane. ve \f;ğer müease,.Jere lüzumu olan yu. 
~85 ~ ll'ıii~~ ~-c .cb'adı yazılı bayrak açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartnameti 
tqf'ttlıra '48 k Urluğunde görillebilir. İstekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika ve 

•i Rf.in .. Uruşluk ilk teminat makbu7. veya mektubile beraber 16 - 8 - 937 P~-
u saat 14 d D · - E ·· ) ı-. e aımı ncume:lde bulunmalıdırlar. (B.) (4814 

""illi 
lt~tUrı 28 • • KeJİf bedeli tik teminatı 

hcliada i~~cı nıcktebinin tamiri 782,07 S8,66 
~ Yı.ık nıektebinin tamiri 1189,45 89,2 1 

oııııı •rlda ke . . . 
tcltıiı lllı.ı§tı.ı §ıf bedelleri yazılı m~k tep1erin tamiri ayn avrı açık eksıltmeyc 
del\ er 249~· lCeşif evrakile şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. f .;. 
h aıa .N' 1 k k .. r· w •• n 
"-ile" CaJtıa · r an unda yazılı vesik1 dan başka, Bayındrrlık Dire tor ugu • 
~llttı, tı f e h · ld D • -'-...c~e b n e lıyet vcsikasile 16 • 8 - 937 pazartesi günü saat 14 e aımı 

f ~alıdır.far. (İ.) (4787) 

Sta b ı~~1•ta11huıtı ol Defterdorhğından ı 
1~~ '•iti b" ~v Vergileri Mudürlüğü (Balıkhane) binasında halen mevcut bu. 
tile ( ~lti hırı detilir diğeri galvenez ol~k üzere 2 su deposu ile 8 metre uzun. 
ltta· 89) •ek Urda demiı boru söküp kaldırmak ve m2.s2rifi alıcıya ait olmak şar. 
~ 1tlrıı Scıı dok · t t klilerin ve 
4tlt • ~lr Uz lıra kıymet üzerinden pazarlıkla satılacaktır. s e 

tine },fı~;rnek istiyenlerin 9. 8. 9Z7 pazartesi günü saat 14 der~ 1,5 pey ak: 
1 Emlal: Müdürlüğünde to? )anan komisyona gelmeleri. (M.) ( 492 t) 

havagazi tesisatı yoktur. Kumkapıda : Kürkçü başı Süleyman ağa mahallesinin Ta§çılar 
Hududu: Sağ tarafı müfrez 1 ha- caddesirlde klin eski 30 yeni 40 sayılı evin 14/176 

t>3 64 rita numaralı hane solu sakızağa.cı payr. 
caddesi arkası Yorgi veledi Yani emli- Usküdar Selimi ali mahallesinin Andonaki sokağında eski 
ki cephesi Tatavla sokağı ile mahdut- 21 yeni 31 sayılı evin tamamr. 250 00 

tur. Mesahası kırk bir metre murab- Yukarıda yazılı mallar 27 • 8 • 937 cuma günü saat 14 de pazarlıkla sabla • 
baıdır. caktır. Satı§ bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilileri kabul o • 

Yukanda evsaf ve hudut ve mesa Junur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak yev • 
hası yazılı bulunan gayri menkul açık mi mezkuı:ida Defterdarlık Mfüi Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komi!. 
arttırmaya vuedilmiş olduğundan yonuna müracaatları. (E.) (4885) • I 
13 - 9 - 937 tarihine rnüsadif paı.ar· 
tesi günü sa.at 14 den 16 ya kadar ------·--------------------

lstanbul Defterdarhğı 
Av Vergllerl V arldat MUdtlrlOğUoden: 

dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde yetmiıı beşini bul
duğu taktirde müşterisi üzerinde bıra- Açık eksiltmeye konulmuı ve 2 A lustos 1937 tarihinde ihale edileceli ev. 
kılacaktır. Aksi taktirde en son art- velce iliin edilmiş olan (120) çeki meş~ odunu ile 500 kilo mangal kömürünün 
tıranm taahhildil baki kalmak u7..ere tayin edilen günlde taJip zuhur etmemesi ne mebni arttırma, eksiltme ve ihale ka. 
arttırma on beş gün müddetle t<'mdit nununun 43 üncü maddesi mucibince eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. Sözü 
edilerek 28-9-937 tarihine müsadif geçen mahrukat 12 Ağustos 1937 perşembe günü saat 14 de ihale edileceğinden 
salı günü saat 14 den 16 ya kadar kc- talip olanların ve eksiltme şeraitini anlamak isteyenlerin her gün Balıkhanede 
za dairemfade yapılacak ikinci arttır- Av Vergileri Müdüriyetindeki komisyona müracaatları ilan olunur. (4889) 

masmda. arttırma bedeli kıymeti mu
hamminenin % 75 ni bulmadığı tak
tiroe satış 2280 numaralı kanun ahka
mına te\•fikan geri bırakılır. Satış pe
şindir. Arttırmaya iştirak etmek iste
yenlerin kıymeti muhammincnin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamH bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sa bit olmı

yan ipotekli alacaklarda diğer alaka-

daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını evrakı müs
biteleriyle birlikte ilan tarihinden iti
baren nihayet 20 gün zarfında birlik
te dairemize bildirmeleri l!zımdır. Ak
m takdirde haklan tapu sicili ile sabit 
olmayanlar satış bedelinin payla§ma
sından hariç kalırlar. .Müterakim 
vergi tenvirat ve tanzifiyeden mUte-

vcJJid belediye rüsumu ve vakıf ica
resi müşteriye a:ittir. Daha fazla malu
mat almak isteyenler 7 - 8 - 937 ta
rihinden itibaren herkesin görebilme
si için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesiyle 933 r; 62 nu
maralı dosyaya mUraca.a.tla meıklır 

dosya.da mevcud vesaiki görebilecek
leri Hfm olunur. 
!eri ilan olunur. (22785).' 
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iiii.iİiiiiİiİiİİiiİİİiiİİiİiiİiİİiİİİiii 1- Birinci ıımf Operat6r 
Or.CAFER TAYYAR 

Devlet Demiryollan Eakiıebir Ce: Atelyeai için lUmmu kattar iyi tesviyeci 
ft tornacı alınacaktır. 

Haydarpapda Birinci ıtletme Mil dürlüğüne ve Sirkeci 9 uncu tıtetme Mü. 
HrlUliine istida ile milracut edilmesi. (2506) (4894) 

tamı, muhammen bedeli ve muvakk1t teminatı apğıda yazılı muhtelif cinıs 
amyantlar, linoleumlar 26 • 8 • 1937 per ıembe günii saat ıs den itibaren ve ayn 
ayn bpah zarf uıulil ile Ankarada idare binasında satın ahnacaktır. 

1 

Umum! cerrahi w lln!r, dimal 
cerrahial mtıteb&Ul8J 

Paria Tıp Fakülteli S. A.._. 
Erkek kadın ameli)'atlan, dJm.ll 
estetik - -Yilz, meme, karm bu
ruaukluklan,, Nllalye ve dolum 

ml1tehumm., 

~u::ne~o: Mı ccıııı 
6fleden IODI'& 11cretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban 
Bu ite girmek isteyenlerin hiularm da yazıb muvakkat teminat Ue kanunun 

tayin ettiii vesikalan, reaml ıuetenin 7. 5 - 1936 g. ve 3927 veya 1 • 7. 1937 .. _ No. 1 Telefon: «086 -

T. 3645 No. lu nUahalannda intipr etmit olan talimatname d3ireıinlde ahnnuı ve. ------------
ailra ve tekliflerini ayni gün saat 14 1ie kadar komisyon reisliğine vermeleri 11. 

sunctır. -·TiFOBiL-
şartnaıneter parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpapda Dr. IHSAN SAMI 

fnellUm ve ıevk ıefliğinden dağıtılmakca l;iır. ( 4922) Tifo ve paratifo bastıblı:lanna tutul 
t--1 Mubamm- bedel Muvakkat te-: ... t mm~.. wu- mamak için atrd.ı> abnao tUo ha~ 

Mupmba ve Linoteum 19382,50 Lira 1453,69 Lira landır. Hiç rabıuızht yermez. Her 
&nyant Ye Klingirit 9204,75 ,, 690,36 ,. kes aJabWr. Kutuıa 55 Kr. 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Adapuanncla yapılacak orta okul binası inpatından 85 bin lirahk be- İltanbul Yedinci lcr& memurlufun· 

cali kqi!ten 80 bin liralık it kapalı za:f usulile ekailtmeye konmuıtur. dan: 
2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: Bir borçtan dolayı mahcuz ve para-

A - Ebiltme ıartnamesi ya çevrilmesi mukarrer Tophanede 
B - Mukavelename Flruzaja mahallesinde Kadirler yoku-

Erkekler nezdin 
nasıl 

Muvaffak oldum 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildhn, hemen ya 
n 81mflt bir halde 
idL Burupnuf. IOJ. 
muı " ihtiyarla • 
mqtı. Maamafib 
karakterim hentls 
ıeııçtL Dansı H· 

Yiyordum. fakat 
hiç ldm1e beni dan 
sa davet rtmlyor. 
da. BaıtmGn er. 
kekleri, ıaıçlllf 
anyorlar. 

Nihayet bir cilt mOteb11 ... 
ile fltfpre ettim. Dedi ki : Cildi. 
mln "'Biocel.,l dldi tertı taze tu
tan kıymetli c:evhed • -.ıılmıt • 
tır. P'en, IOD zamanlarda .. Bio
ce1,J ıq ha1ftlllarda ııaıea. 
mit dit hllceyrelerldelı fltihul 
çaresini bulmap muvaff ık ol
amttm'· Tıpkı dldinidn '"Biocet.. 
l clbldir.. Bu ceYher; timdi cil
diıılzi beslemek ve ıençltttirmek 
için matlup nlabet dainabıde To 

kalon kreminin terkiblr,de mev. 
cuttur. VakJt kaybetmeden buna 
tecrtlbe ettim ve reıim!rrde ga. 

rilldUto cibi memnurJyetbahf 
neticeler elde ettim. Soma, bir 

milmatiafn çelili ceabettiif gibi 

cilde IOD derece yapıpıa _.... 
um veren hususi ve kıJ111 
maıtdeleri ihtiva eden yeni 
pyet ince bir pudra tu!lln 
Hemen hemaı ıayrimer'I ol 
ıudan, 11~ n ta 
ntl haftlyeden Jrat1yyen 
eair olmadılı için banyonud r 
hrken veya sıcak bir .. ı_. 
daDlederken terleıenis bile ~ 
sUiıUzde ubit kalır. Bu J,,,J 
pudranın pyam bay,.et ve ori" 
jinal renkleri vardır. Bu cad• 
ketlf pek büyük ve mail f edakJI"' 
hklarla Tolı:alon mileueaeti tir 
rafmdan temin edilmittlr. '/f 
Toblon pudraamı kanttınloııt" 
tır. Her yerde Tokaİon kredi .C 
pudraum arayınız. 

Bmı.c. Tokalan ariittmiaiadea mü•ı•ın ize mektup 
,....ama m6phedeleri. a.ulil'lindea selen n ıa,.. 
metli del.DJ..dir: 

( Krem ve ............... JnaDa....ıs 111Ntile Jirimü. 
zia düa n plribab W. ... dililll slr diba. 8a laal ar 
..................... cliWatiei eelltetti.J 

M. F.S. M. Bana' 
... 

(ToWon llrw•Nn ,Wtld w.rcddar ip. p iıti· ,...... ı••ibu. ........ " ... padnlarma .. ,...m.. 
de dibs&n .. ..,_ ... cilde ... eldam.) 

Z. 8. M. H. O. • .Fatsa 

Melrtaplaim ...Um dOI,......._. saklıdır. ;-,-- 1 
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C - Baymdırbk itleri genel prtnamesi IWlda 8 NO. ıu a.partımanm • nçU ka- ~ 

E - Ketif, metraj ve hülbai keıfiye defteri 1 ev eşyası salı gU- 1 - Şartname, ketlfname ve pla:ılan mucibince Emırumda ~.ti D - Fenni ve hususi ıartnan\e tmdalt" 10 / 8 / 937 1 
F _Proje. nü saat 12 de den 13 e kadar açık arı. (58814.47) lira muhammen bedelli BatmUdUrJllk binası lnpatı yenidell ,,-

3 - ihale 20 • 8 • 937 cuma günU Kocaeli Nafia Müdürlüğü dairesinde sut tırma suretiyle sattlacağmdan istekli tıkla elı:ıiltmeye konulmuıtur. 
15 de toplanacak komisyon ta::-afır.Jdan yl pılacaktır.. olanlann mezkur gün ve saatta ma- II - Pazarbk, 9. VIII. 1937 ta:-ihine raatlıyan puarteai cünil .-C_~~ 

4 - Eksiltme k3pah zarf usuliledir. hall"nde hazır. bulunacak memuruna iatanbulda Kabataıta inhisarlar inama ve milbayaat ıubesi mtldilrlüfil 111"" " 
5 - isteklilerin hu ite ait dosya mı.; htcviyatını Kocaeli Nafia Müdürlüğün. müracaatları ılan olunur. da alım komisyonunda yapılacaktır. 

den 4 lira bed~l r.ıu!t . bilinde alabilir!er. ___________ <_227_so_>·_ III - Şartname ve sair evrak 300 kurut mukabilinde inhisarlar ini"' 
6 - Eksiltmeye gircl:ilmek için iı teklilerin 5250 liralık muvakkat teminat ZAYi besinden alınabilir. 

·~ Nufua kağıdım ile terhis tez.keremi IV - Muvakkat teminat (4190.75) liradır. 
A - Ticaret Oca~na kayıtlı <11 duğuna dair vesika ile Nafia Vekaletin. şahadetnamemi zayi ettim. Yenisini V - Taliplerin Nafia Velı:lletinden verilmi1 müteahhitlik veaikalanrd 
den aıgari 35 b"n füalık b·na i· ı patı yaptığına dair müteahhitlik vctika çıkaracağımdan eı;kis:nin bükmU yok- bulunmaları ve mimar ve mUbencliı delilltne blı aın.ıftan bir mea1ek ad~ 
mm lılmi1 olması. • tur. tiraldni temin etmiı olmalan Jbımdır. (4808) 

7 - 1*kıileria 2490 numaralı kanun mucibince iluar edecekleri tekhf Sultanalımet Ocmkurtm-an ma-
mektuplanm ebtltme tarihi olan 20 Ağustos 937 gUnü saat 15 e kadar Naf~ haUesi &r.it Ahmd sokak 1~ No. 
JılildUrlliflndc toplana:ak komisyona m1 kbuz muk&:.b~linde vermesi lazımdı ı. 

(4904) 
t'a lbraıı:m El~er. 

(22779). 
Sa.bibi: Asım Uı Neıri)'at Direktörü: R. A. 


