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SULH YiNE TEHLiKEDE l .
1

r· .... so·n· ... ···e1·ii'k;i.l«i! ........... -..... ____ _ 
· · ·ı· ·· b t ı Sirkecide 7o ril Alman - ıngı ız munase a ı benzin yüklü bir 

gerginleşti, Fransızlar, . arka- motörde inı· k 
mızda·n vuruluyoruz, diyorlar. 6 yaralı var,y~ngmı söndürmek için 

- -- . motor batırıldı (tmsı 2d•) 

Habeş ilhakmm tasdikinde 
· M. Musolini ısra 

Alman manevraıa'rında Almanların meşnur Doycıant zırhlıSI 

İtalyan manevrası Lon· 
dra yı endişeye verdi 

Musolini Akdenizi ikiye bölecek 
tedbirlerin tatbikatını mı yapıyor? 
Akdenizin ikiye böfünmesi lngilter.enin bütün 

nıuvasalasını kesecektir. 

Londra, 11 (Htısusi Muhabirimiz- katedıci düşüncelere tecrübe fırsa-
den) İtalyan kara, deinz, hava kuv- tını veren tatbıkat saymaktadırlar. 
vctlerinın 100,000 kişilik bir piyade İtalyanlar bu manevraların !tal • 
kuvvetıle bir arada 04'.rak yarınd.ı11 yaya karşı garpten gelecek her han• 
itibaren yapmaya başlıyacağı büyük gi bir İngiliz ve Fransız taarruzuna 
manevralar burada büyük bir dikkat karşı yapıldığını söylemekte ve 12 
ve asabiyetle takip edilmektedir. Ağustosta başhyacak manevralat ın _ 
Başvekil Musolini Sicilyada hir 20 de biteceğini bildirmektedirler. 

nutuk söyliyerek bılhassa İngiliz ef- Musolini manevralardan sonra si. 
karı umuıniycsini tatmin etmek is- yasi bir nutuk söyliyecektit. Bu nu~
tcmis ve: ka da büyüle bir ehemmiyet veril _ 

c-- Ufku daha ziyade karartan mektedir. Londra gazetelerinin bu 
me\•sımsiz veya saçma baıı şayia:an sabah Paristen telefonla aldıkları ha· 
izale etmek ısterim. Sicilya seyahct - berler arasında Journal gazetesinin 
tim sulhcu ve· yapıcı gayelerle ya - bir makalesi de vardır. Musolininın 
pılmaktadır.s. son nutkunu tahlil eden Journal mu• 
Demiştir. Mlit, bu beyanata rağ. h•rriri makaJ.eiıindeı.şöyle diyor: 

ffi(•n .İngilizler Cllldi bir endişe gö;;.. cM. 'Musolini. İngiliz -efkarı umlt• · 
tenneıtte ve bu 'fM.~ AkdeMıi m~n; t~ m~tuf bir 11utuk 
ve İmparatorluk muvasala yollarını (Devam& ! md sahifede) 

Akdenızde mechul tahtelbahirler tarafından 
torpıııenen gemiler coQeldı 

Vaziyet karanlık 
Akdenizdeki gizli harbin 

mesuliyetini 
kjmse üstüne allnıyor 

(faasr 2 inci -./••••Ü) 

Büyük manevraya doğru · 1 Su~~e. Başve~ili 
. •• ~ .., sokun tavsıye 

~ ~ ~uvarı fırkası bu- ederken 
gunmanevrasaha- A k . •d• J nta yada 

sına gı ıyor /•:; . . gene kan/araklı 
... 
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Tayyare piyangosu 
bug·ün.çekildi,kazanan 
umaralcir ~- 'nci sayfamızda, 

·~-

Antakya, 10 (HÜ· 
ıuıi) - Bu gün 
gene bir hldise 
çıkmış yerli AJe. 
vt Türklerile u. 
ker;n iştirak etli• 
ti bir kalabalık 
arasındaki arbe, 
de sonunda 20yo 
yakın insan ya
ralanmıştır. 

Halbuki d a ha 
bir iki gün evvel 
Suryo Başvekili clurye Başva
Cemil Mördüm kili Cemil 
halka hitaben i· Mürdüm 
rad ellili nutukta halka tam bir 

süküa tavaiye etmiş, sokak teza. 
hürlerlae ıiddetle mani olacatım 
söyleyerek demişti ki: . 

(J)evamı 2 inci ıa.hijede) 

ediyor •• 
Roma, ld (Hususi) - M. Muso] 

Uni büyük ttaıyan. mannraların 
da hazır bulunmak için Romadan: 
hareket etmede:ı evvel bu manev• 
raların gayesinin sulha hizmetten 
1>3ika bir şey olmadığını söylemi~· 
tir. 
Başvekil manevra sahasında mü- • 

him nutuklar irad edecektir. Bu· 
nunla beraber bu nutukların ma· 
hiyeti şimdiden anlaşılmaktadır. 
M. Musolininin hareketinden P.V• 

velki beyanatı söyliyeceği nutuk
larin esasını teşkil etmektedir. İ· 
talyan Başvekili hulasasını bil • 
direceğim beyanatında demiştir 

(Devamı ikinci sayfada) 
M, Musolinl ~evre 

kıyafetinde 

Japon donanması 
ŞangtıayJidlanında 

Pekinde .Japon e$kerı ve halk 

Şanghay,11 (A.A.) - Bu sabah Şanghay ci
varında Vosunga 20Japon harp gemisi gelmiştir 

Şanghay, 1 ! (A.A.) - iki büyük ve dört küçük Japon harp gemisi 
t~pla~ı ha~ nızamında olduQ'u halde, limana kirmişlerdir. Hu gemiler, 
hıç bır hAdıse olmadan Woosung islihkimlarını geçmişlerdir. 

Limanda başkaca 12 Japon gemisi bulunmaktadır. 

Kaçakçılara baskın 
Bir eroinci memurlar tarafından 

· nasıl ya~alandı? 
lstanbulun be· 

1 
ve ehle şehrin her tarafına beyaz ze-

yaz zehir ticareti· hır satan Kurt Şakır Kaçakçılık Bu-
ni idare edenler· rosunun nazarı dıld:atını celbetm·ş, 
den meşhur ka. • Şakırın yakalanması ıçın tertıbat 1-

çakçı Şakir dün Jrnmıştır. 
kaçakçıhk büro- ~ Dun, kıyafeller•nı maharetle teb· 
sunun mükemmel dıl eden memurlar, boyacı, dilen • 
tertibata sayesin• C'i. seyyar satıcı hahnde bu cıvarda 
de suç üstünde pusuya gırmışler, bır memur da peJ-
yakalanmış ve mürde bır kıyafetle eroın müptelası 
derin leştlrilen taklidi yaparak o rıvara gelmış ve 
tahkikat sonunda cebınde dolu bır rakı şişesını yudum 
eronin ticaretine yudum içen Kurt Şakıre sokulmuş. 
alet olan ve bu - Ağabeycığım; demiş, krızim faz. 
işle iştigal eden Meşhur la, ölüyorum. aman bana bir liralık 
Arap Rafetile Ta-kacokcı Şokir mal.._ 
htakalede aşçılık eden Ali,ve bun· Şakir, memuru ı stıntak ederek ki
lann seyyar satıca Oımanda yaka· mm tarafından g~ld:ğını sormuş. me
lanmışlardır. . .. . murun verdığı !<anantbahş cevapla~ 

Çarşıkapı cıvarır:da Kurkçu so- dan sonra· 
kağl!1da başına tO)lJadığı bır surü . - Eh, demış. ?U t:C:trşıkı c:ok ~c.ı gır, 
serseri ile eroin satıcılığım tlerleten (Devamı ! ınci ıı:nhıfode-) 
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6ijnün aliıleri r 

Negüs 'ün başındaki hailede 
uğursuzluk var 

bir 

Atatürk 
Köylü arasında 

Dün Çekmece civarını 

Tayyare piyango
sunu kazananlar Yeni bir Fransız 

ltalyan 

Kulai• çınlasın, sabık Habeş im
raratQru N~gus te, yirmınci asrın 

Donkı otu oldu. Arada bır, hateftcn 
nida ı;el ır gıbi scsını dııyuyorıız 

Şımdi de, Habeş lmparatorluğundan 
asla \•azg çmı)PCX>gmi beyan etmış. 
ve her turlu huk•Jk•.t muhafaza edi
) Ormu . 
Ağlar mısın, g ıler mısın' Bu. 

hangı Habeş imparatorlugu yahu? 
Atı alan Ü kı.idarı gc:çtı .. hala Nc:güs 
impatatorluk sevc1dsında . 

Malürtı ya, Negus'ün bır adı ela Ha
ile SPlasıyedir Adamcagızın başına 

bır haıle geldi. Hata adının u ·ursuz. 
1ugunıı anlayamadı, gillı .. 
Şunu m<'nık edıyoı uz· Ncgııs. a

caba. bu ne vı beyanatı ıl" " pri mi 
yap1}or, )Oksa cıddi mı sôylU •o:-: .. 

* Zavallının ne 
kabah ti var? 

Okudunuz mu? Ortaköyde hır a
damcağız., evinde rakı masasını Kur
muş. nışanlısmı da karşısına almış .. 
başlamış çekmiye ... Nişanlı kız da 
bir taraftan güzel ş:ırkılar söyluyor
muş .. 
Nıhayet bizim • hbap kadehlr>ri 

yuvarladıkça coşmuş. nişanlısının 

SO! lediği şarkılar da pek hoşuna git
mış_ masanın üzerinde ne kadar b:ır
dak, tabak varsa devirmiş, klrmış, 
geçirmiş. 

Tam en zevkli zamanında mes'ut 

/llsanlıyı polise şikayet etmişler ve 
yakalatmı~lar .. peki amma, bu işte 
kabahat olarak ne var ki? .. 

Herkes ne çamlar deviriyor, a1dı
ran yok . bir iki bardnk, şişe devirdi 
diye, kabahat mi işlemiş? 

Eski çamlar bardak olduysa, o baş-
ka ... 

* 
Seyyahlar için 
yolcu salonu 

Uzun wmandır duyuyoruz. Gala
tada asri bir yolcu salonu yap1lacak. 
Bu yctişmiyoı muş gibi, bir de Sa -

raybuınunda, asri bir seyyah ::.alonu 

ynpılacakmış .. 

Peki amma, boyuna asri salonlar 
y<ıp•.ırıyoruz İçine kimi koyacağız? 

lstanbula gelen ~eyyah bu kadar faz
l:ı, c!oldı..ı, taştı mı? Çoğu vapurdan 

1

, dışarı çıkmıyor Bır kısmı da bırkaç 
saatt~ vehrı ustünkorü gezıp vapura 
donuyl)r 

ı 
Adamcağızların salonda oturacak 

vakıtlerı mı var kı? .. İstanbuln sey
yah, hac,,re duşı;r gıbL, zaten, se:ıedc 
birkaç dr·fa di.ıştiyor. 

* Gemiler bombardı. 
men edillyormu, .. 

Bırkaç zamandır. Akdenızd~. ge
miler, meçhul kuvvetler tarafından 
bombnlanıyor. Son gunlerde, bom
b:ırdım:ın edılen gemiler o kadar ço
ğalmış ki, bunların artık bır t(saduf 

e erı olduğuna ınanmak güçle~ıyor
mu hayret• .. Demek şımdıye ka-

dar tesadüf mli zanncclılıyordu?. Ya
hu, şu dunya. palyaçoya döndü. ne 
kadar ağlanacak şeyler varsa, hep-

i 
sini, komık yapıp çıktılar vesselam. 

Bir gemi bombalanır da, tesadüf 

olur mu? .. Muharebelerde bile, atı-

lan mılyonlarca mermiden 
yüzde onu tesadüf eder. 

* 

ancak 

Modren bir ma .. 
kine it batında 

Birkaç gündür, şehir sokaklarında 
toz toprak yok .. Belediye, Allah razı 
olsun, caddeleri suluyor.. hem de 

öyle suluyor ki, adeta yıkıyor . Bir 

de şehir sokaklarında tozdan, tnp -

raktan geçilmiyor, diye şikayet e -

der dururuz. Y.ılnız size bir şey ha
ber vereyim.. Belediye, bakmış ki, 

birkaç arazözle şehrin en küçük, dar 

~kaklanna kadar sulamıya imkan 

yok .. Avrupadan sun'i bır bulut ve 

yağmur yapma makınesı getırtmış .. 
jşimdi, her gün bu makine kuruluyor 

ve şehir sul::ınıyor, yıkanıyor Yir
mınci nsır fenni' neye kadir değtl 

ki ... v·e ................................................. _., ........ ıe·ş·k·iii'ii 
kuruluyor 

Yeni teşki lat Başbakanhğa bağh bir müste-
şarhk tarafından idare edilecek 

Ankaradan alın n hu u i m lum:.ı- Mu teşnrhk kurulduktan sonra ge•ıç
ta gore hükumet por teşkilatmı ye- lık teşkilatının da tatbıkatına geçılc

ni b tan kurmı a \e tamamile dev- cek 10-20 ya_ş .ar~s~ndaki bulun genç-
. . .~ ler bu teşkılat ıçıne alınacaklardır. 

le1ın mur ~ b altı~ terketmıy_ Mekteplerde her gün bir ders saa~i 
karar '\:ermı~ır. ~u munas.~betle Baş- spora tahsıs -edilecek, halkevleri şpor 
vekalete baglı ~ır spor musteşarlığı teşlulatı genişletilecek, mektepler va 
kurulacaktır. Mustcşarlık ordu, mek- mıntakalar arasındaki swr musa -
tepler, halkevlerindeki spor i leı ni bakaları teşvik edılccek, arttırılacak
de re'sen ıdare ed~kt'r. Yeni t ş- ur. 
kilat için devlet bütçesinden ve be- Bu münasebetle teşrinievvelde An
ledlyelerden tefrik edilecek tahsisu~ f karada bir kongre de toplantıya ça -
yekunu 2 milyon lirayı bulacaktır. ~rılacaktır. 

Sirkecide infilak : 6 yarall var 

şerefJendirdiler Bu sabahki keşidede kazanan 

Bu 
talihliler numaralarını 
siitunlarda bulacaklardır 

50,000 12658 23212 22056 14342 1208! 
4620 25~7t 14448 1923 30061 

17941 8629 25192 

Anlatması mı ? 

Büyük Önderimiz Atatürk dün 
saat 16 dan sonra Çekmece civa -
rındaki Sinan ~öyü ne gitmişler, 

köylü ile hasbıhal etmişlerdir. 

Köylil Atatürkü çok samimi ve 
candan gelen bir sevgi il~ uğurla
mıştır 

-------------,------------~ Lira kazanan 100 lira kazananlar 

İngiltere ile İtalya arasında yeni 
başlıyan dostluk Ye akdınden bahst' 
dilen anlaşmaya, Fransanın hıç bıt 
zaman lfıkayt kalamıyacağmı yaı -
mıştık. Filhakıka son gelen haber • 
!erden anlaşıldığına göre İtnly?. '· 
Fransa arasında bu hususta goru • 
melere bas1anmıştır. fogilterenın .Ak• 
denizde elde edeceği tavizatı, Fr · 
sanın d.::ı elcle etmek istemesi ~k t 
bıidiı. !ngıltere Hindistan yollarını 
serbestisini arzu !:ttiği gibı Frıın" 

da ayni endışededir. Bmaenale:ıJı 
Fransada bugün hakim o1an kana'll 
göre, İngiltere bu tehlikeyi berta -
n.f etmiye muvaffak olmuşsa, a" 1 

zamanda Fransanın hesab1na da <;<' 

Iış:mış oluyor. Çünkü Fransanın Ak 
denizde bir cok menfaatleri vard r 
Fransa Tum;staki menafii ve tı t 
Fransa şirketi tarafından işletıJmP • 
te olan Habeşistan derniryolunu ' 
Afrikadaki müstemlc.keleri dolavı • 
le Akdenizin mukadderatile ; akı • 
dan alakadardır. Binaemı1eyh İtal: 
ile İngiltere arasır.da aktedilecck ıt · 
laftan Fransanın temin edeceği i. 
fudenin aynca bir Fransız - İtah 
anlaşmasile tamamlanması lfı.zım f1 • 

lecektir. Fransız matbuatının, İtaly 
hakkında kullandığı lisandan Fr · 
sanın bu noktai nazarı takip etmt•lc· 
te olduğu anlaşılmaktadır. İr.gılıı -
İtalyan anlaşması yalnız bu iki moıı• 
leketin menfaatlerini korumakla J.- • 
m1yacak, ayni zamanda A vrupada ı 
tikrarı temine hizmet edecek r r 
kuvvet teşkil edecektir. 

Musolini israr 
~ ediyor 

(Birinci sahifeden devam} 
ki: 

1 - Büyük devletler İspanya -
daki \'azıyetin hakıki· mahi) etıni 
Ye Rusyayı göz önünden ayırma.
malıdırlar. Rusya bir ıhtılaf 'e nı
za amihdir. Evvela bu buyuk me
sele halledılmelıdır. 

- İspanyada hiç bir arazı ilha· 
kı fikrinde olmadığımızı bır kere 
daha tekrar ederım. lrıgıltere a
Jeyhincreki gazete neşrı) atını kes
mıye hazırırz. Ancak: 

2 - İngıltere ıle aramızdakı me
selelerı tamamen halle hazırız Ar:.
cak evvela Habeşistanın ilhakı 
tasdık cdılmelidir. Habeş mese -
lesıni Mılletler Cemiyetinin ey
lül toplantısına bırakmakla İngi
liz başvekilı doğrusu haksızlık e'
miştir. O içtımada ttalyan heye -
tinin Habeş he~etıle ve Haile St:
Jasi) e ile kar~ı karşıya gelmiy~ -
ceğini kim temin edebilir? 

Manevralara 
Doğru 
Büyük manevra günü yaklaş -

maktadır. Mane\·ralara iştırak edecl'k 
askeri kıt'alarımız mane\rra mınta
kalarında tc~emmı.i etmekte. ve bu 
işlerle diğer tertibat alcikadarlarca 
teftış edılmektcdır. Süvari Fırkası 
da bugün Trakyaya gide~k. Edirne-

33494 
151000 

· Lira kazanan 

6 7 50 
Sonu 50 ile b:tcnler 2 ~er li ra 

ikramiye alacaklard ı r. 

10,000 
Lira mükafat 

30913 
1000 

Lira kazananlar 

14222 
500 llra kazananlar 

5020 7651 9577 19361 33496 
35188 2745 1 

Sonu 94 olan 20 şer l"ra amuıti 

200 Ura kazananlar 
930J 23204 19389 )) 2~972 

30769 :18477 5232 8227 17 J49 

1 

18190 168~! 3366 17467 19270 
2890 6 2430~ 26522 26703 28012 
17908 8298 9585 3255 22092 
248f6 33336 

50 lir a ka zanan Jar 
3488 37123 37092 7S54 33209 

2b810 3S24 14596 36997 20880 
7513 16352 5822 21189 27606 
3074 17:J.S2 1'2715 39814 38608 
3132 36801 4517 10189 4082 

28757 18526 36621 26419 !4626 
31337 10323 39312 26770 1963~ 
4328 22655 410 169 16013 
2589~ 169Jl 17958 13677 1125 
6438 32581 7413 37495 1064 

18375 6582 28002 24132 34166 
38314 183394 7510 6961 

30 lir a kazananlar 
28831 38958 16624 9527 29113 

9311 101 23523 29739 211sn 
~~174 2489 ) 2448~ 2201 22196 
21112 29669 7738 61654 32909 
2798 3011}9 5288 27082 5172 
7639 22040 39611 2g371 23169 

18448 36916 29550 6685 32708 
22247 
26991 
24113 
21005 

37001 
32877 
23915 
35152 

11539 6585 
21138 9018 
12~8ı) 36401 

39991 71677 1148 
32271 12189 30094 
24037 23289 2158 
21684 23558 25868 
31764 28280 10689 
305'.H 11008 7305 
2682 34218 16927 

Bu sabah bir fr amvay 
otomobile çarptı 

Bu noktai nazardan Akdenizde cıu· 
yiık bir kuvvet teşkil eden bu uÇ 
devlet arasında yapılacak anlaşnı 
d ğer Awupa de,·letlcrini memntıtl 
edecek mi.ihim ve siyasi hır vcsık!l 

teskil edecektir. 

•hmed Rauf 
······················································-
Eroincilere 
Baskın dekı kıt'alar bugünlerde manevra Bu sabeıh saat 10 da Salkırr.söğutte 

1 
muş, yuzleı ce Iıalk otomobıldE-kıle-

l
yerine gel12c~kfordır. Çanakkaleden bir tramvay hadısesı olmu~. hnlk he- rın ölduğunü zanncdcrl:k tElaş ve he- (Birinci sahifeden dcvr.m} 
askeri b ndo g tırıJmckteclır yecöna duşmuş. sı-yrusefE.1 E-p< YC•' yecdn ıçınde hadıse mahalhne koş- bekle, simdi gönd\.'.vrfo1. 

Dün manevraya istirak edecek kı- ıcımıın dıırmuştur 21 Ad<ırıa p!c'.ika· muşlardır Şukur kı, otomobıl yalnız Diyanbekır kırao:.thanesınin )<l .. 

taattan 1 entiz s· ncak almamış olan sını tcışıyan v. şofor Hc1yrı tarafından h .. sctra ut;rramış, ne c,cıfore, ne de nındaki yokuşta b€kliyen m m ı 
alaylaro. korgenerol Salih tarafın - kullanılan doktor M 1 ... z.afh:rt- aıt l)tO· do}~t~ra bır se:y 01 tur ıo dakika wnra s J ı in or ya g l ı· 
dan sancaklar v rılmıştir mo ıl Sırk cıy<: do ru nn:'k't- ık<:rı ·•· ğıni ve yanına ya• laş r · uz t ı ı 

Manevra ahası ular k Tckırda& - Salkımso udu kıvrılırc· onundt- bır f\ e~tıur orkesira şefi bır gramlık bir pakı.:ti: 
Çorlu - Çat Jco • Çerkeskoy - Saray- tramvay gormuştur Ş for H yrı Bi yanko _ Al, bak Iım, bfanı tut.. 
Vıze - Babae ki • Uzun koprü - Mal· Doktor Muztıff"'rı · C':I~ bır ~"'re ye· • dıve memura uz:ıtırl·en civ da 

Uzun zanu .. ndanb n Surı ·ed" bu- ,. 
kara arasındaki saha ayrılmıştır. Do- tı ştirmek m!:cburıy<>tırıdr: olduğun · luP.an dig~cr memurların da üze ı e 

lunan v<; vaktıle ı..ı~ınbulda epty za· 
nanmamız da mar.evracla uhcJP<:ine don trc.mvayır, sa~ turııfır,deır. g··~ · çullanma ile Şak:1• iutulmuş ve d • 
duşen vazifeyi ıfa t>d<:cektır Bu hu • mek ıstemıştir Burcıst doıdu Oto - m .. n k~lmış olan Edvcırd do Uıy nko İ'Jl arama yapı mıştır. 
susta da lazım geLrı tertıbatın alın- mobıl vatm&n Hu~ı:.yırı.rı ıdcır"-.,,ırı • ıdo.resındekı orke: tra heyeh bu :ıyın Üzerinde ~00 gr.ım <'roin bulun rı 
nası kararla tırılmıstır. dekı trcım•1aylu c<ırpı~rr •i •ıt tr eım . 

1
15 rne kna _1 Surı:>. vı tuke davet e- Şakır, bu zehirlı ri Lirer gramlık e 

Ycılnn Tmazt.-..p0 torpıdc.su çcnebı vay otomobılı surloro :h ru <.ıtmış · dılmıştır Itcıly&n ~ ııyetındE- olan latınli k;ıgıtlara sararak saklamak • 
heyet v d li:g lcrı getırecek olan İz- tır Bu badıse etr~ it ar. b" rr.uı duvul- JBıy&nko easuslukll mutt~hım'.3ır. L~)dı. Kürt Şakır ılk tahkıkatta b 11 
mir vapuruna rebl:at eylemıyc me-~ ıtır flard::ı bulunmu~ ve memur'1r 

mur edılmiştır v • t k k ş kıri tevkif edı.:rck söykdıgi, <lH • 
Bu heyetlerden f:an askeri heye i azı ye arışı litre kosnuışlardır. 

dün Erzuruma varmış. büyük aske· Tahtakalede zel1ir ticareti 'a!>• !'l 
ri merasıml,.. karşılanmışlar ,. .. ·bu · . Rdcte karşı da kıyafet d€ği·tıre1t • 
gün ayni merasımle uğurlanarak L ondra, 11 (Hus1Jsi Mulıabıri · dt.n) - İngılız • ltalya11 mün sc:ba•ı- ) arnlan kurnazca bir hn kmİn eh . 
Trabmna harekr>t ptmişlerdır. mızdt:n) - lngıltuenın Homa nın ıslahı uzerınclckı teşebbusu Fr n- el l kl . ,1 • l a·w• k tl 1 ı vo.r " ı crını.ıe gız e ıgı pa ·e 

Tayyar" ftlfllarıı-:ııı. da her gün ··a- Seıır: Sır E'r?c Drummc.n<l'un sız mehafıh oodbinlıkJe lc.ırşılamak - t, l 'er n bu kacrıkcı da e e 
h d ~ h · 1 b d k l 1 it ı a İn tadır Fı·ga zd w ı. ~ d • mu51 crı ere ' c • · aya ogru şe rimızc en gitmekte - ura a ı rr.as .ıri ve oy n • - ro ya ıgı uır y.a ... ı a. gecırılmış. duvar dc>liklerindekt 2 O 
dirl"r gilız sıyasi mukarer.• tinı teımın<> mt.- - ~kdcmızdekı Baiearı, Ccbclut:a· ::n m eroın müs:ıdere edılmıs \et 11· 

tuf ıhzaı i müzakerel-:rı devam umek· .n.kı Jsn:ın\'oJ Fasını tehdı1 eden ·•::ı- 0k k t d . 1 t" 1. b ' d" 

lial.qan 
Manevraları 

' 

' ır-- . . ı a rın E'S ırı ınce u cıva " 
. · es egrır asrı so agın a aşçı r •• l

tedır Iıalyun H ::ır ıcıve Nazırı K·ut zıyetler d12vam ettıkçe ln.gılız · ıı .. ı - (B t • B ') k w d " ~ 

Cıyanon~I"' da Baş\•ekıl Çer:ıb' rl;.yn· I yan mıinas batının iyılcşmc ıne ını- nın bu d.ımlara ernin ledank c·t • 
la bu munası:b~tle bır mulcıkbt va~- kan olmadığı kadar Herin - .Homa :ğı mlac:ılarak a cı Alin,'il diıkkiln w 
~a ı be~l~nmE~t..:dır Korıt Gr0ırıdı- m1h\>ertnın IJıalı hnzır gıdi 1 nın h ç b?r cla da bir arama yap1lmış ye bura ıı 

(Birinci ıahifcden devam) nın H~.r~cıye Nafırı Edt:nlc: yr°pt•~ı d _ğ1_:k1ık kaycktmemrsı lic a~· ı; l kaplar kiııclc bir ınıktar eroin bul 11· 

irad etmiştir. Fakat bu Sicilya ma - S!:>n m•ılakat d~ ~lyan ve ngı~:ı t~nsanın ernnıyetım tehdıt ctm~ktf...'- r .. rnş, aşçı Ali t.cvt~if edilerek er ı 
Bugün yanında Sirkecıde mti.him 1 Emniye~. ~-·1~1 

• .u-ü Sa~ıh K.ılıç, ikin- nevralannın biıylik bır mana ıfade matbuatbı~d~ husnu ı:r~ır Pddılm1 ışı·r dır !erle birlikte kaçakçılık Büro uu 
bir infiak hadisesi omuş, fakat alı- cı Şube Muduru N{'('at1 vak a mahal- etmekte olduğu bir hakıkat olmak - Ar.cak, utun bu 7.ahırı ve ıp oma- gC"tırılmislir. 
bir infiak hadisesi olmuş, fkat alınan ime gelerek lazımgelen tertıbatt al- tan çıkmaz. Bu mcınevralar, Akdeııız tık faalıyetlere ra.(,rmcrı <dünya sulh 1 ! -- A~çı Aliye dağıtma işinde vn~atat e· 

. seri tedbirlerle ikinci bir İzmir fcla- mışlardır . havzasının belkı c'le en muhim mın- henüz karanlıktan kurtulmamışı~r 1 ç • f ll den Osman da tevkif cdilcrek tahkı-
ketinin şehrimızde de vukuuna mey- Ateş alan m~törün .. butii? ~ _lışm.a- takal<ırından bırinde yı;pılmaktadtr. Garbi Akdenızdeki korsanlık v.&k'.a- ln - J apO kat ilcrleli:imiştir. A.şçı Ali itirafa • 
dan bırakılmamıştır. Hadise mahal- tara rağmen sonduru!mesın~ ımkan Bu mıntnkada büyük iç d-:nizi ikiye ları btlhassa Ceb':lu1tank etrafınd1- Harbi 1 tında bu zehirj Cerrahpasa hast, h • 
linde yaptığımız tahkikata göre va- hesıt olamadığından yangının ~trafa bölmek ve Şark ile Garp arasında h::ı- kı hareketler şüphe ve endişe uyan- 1 nesinde tedavide hulunan (Ermcnı 

Si " t t ksad 1° mot->rı"'ın clırmaktadır. """ • JO •H -, c· d 1 ziyet şudur: r .. ye e m~mesı m~ 1 
"' ' va dan, karadan ve denizden bir ba- 1 Oı<} o. ' ususı1 - . 111 or u a· ı Baron) ısmindek~ hir adamdrın te • 

194 varil benzin yüklii Ameı ikan batırı1ması 1çın tertıhat alınmıştır. raj vücude getirmek çok kolaydır. İngıllere ve Frans~ tarafından """;e- nnın Aekın garbın'3c toplanması de- 1 darik ettiğini söylemiş ve bu hu • 
şiıkctine ait Gayret me>törü Sirkeci- Ayrıca itfaıyenin dığer bir kol~ da Bu sembol, gözden kaçacak bir ~ey neral Fcanko nezdınde yapılan -c:i:i- vam edıyor Muhım kuvvetler Şıma- ta da tahkıkata başlanmıstır. 
de Devlet Demiryollarına ait amba- e~lcc i:araya çık~rtılmış benzın - değıldır ı ldetli protestolara l'ranko kendis•ni k> doğru Jledemck~edır. Pekrnden Mükemmel mesai ile şehri bu kafl 

.... d....ı.· isk l"''e vanı"':.arak ben- lerır. ateş almama"ına çahşmtıktı.dır. 1 muhatap addeimemi~ir. Frankonun cenuba men demıryolu bovunc:ı ta- kurutucu zehird n kurtarmak husı.J· rın onun ~.,.., e -. ,, ~ ... .... ............. ............... ............ ......... ngıh.zlerin en büyük ikorkusunn ddı~S1na ıoore kow~nhk vak'aiarı~ı J ı1 J< 
zin varillerini trene yükletilmek ü- Surı·ge M '"'-beı- - k 1 • ı .. "' • tıaşşüt eden kuvvetlerin 150 binı bul- sunda faaliyet gô teren Kaçakc ı 

alta ve Vt: uttangın sev u c-ey.şı y;ın!:n. Franc:1ı ve İngiliz gemıJerine l k 
zere karaya çıkarmıya başlamışllr. r-- · duğu anlaş.ılmakıta::hr. Bürosu memur arı bu azılı kaça çı 
Mot.ördeki varillerden 12'1 tanesi ha- (Bırinci sahifeden de~) vauyetmi ihlal, hatta 'Slfıra düşüreel'k tayyare, tahtelbahir taarruz.lan ıle Çın ordusu bır tcıraft<ın Pekini. laırn itirafatile büHik bir be ·.3z :zeb t 
discsiz boşaltılmış ve trene yükle - .Tezahürleri yapan gençlerin ve Roma tasavvurunu11 tahakkuk etmesi saJdırımlar iadntt=-ki cumhunyct- karargahı izlerind~ yürümektedir ' 
tHmiş, fakat sıra )>ctmi§inciye :ge - talebelerin arkalarında kötü ve gizli dir. Roma bu planını başardığı tak- çılerdir. Franko bunlar içm: diğehr taraftan Tkıiyen Ç~ndi çedvirmpek, ler. __..., 

d d F t · · a • t mu asara etme .rııyetın e ır e - =============~ lince iş değişmiştir. Tam bu sırada tahrtkler olduğunu biliyorum Gizli ır e ransız :ga2c esmm e ı~are - Hadise çıkaran cnlardır Şüpheli 
henüz anlaşılamıyan bir sebepten in- elemanlar perde arkasından bu ma - eltiği gibi Trablusgarpten İtaJyaya hareketleri ve sağa sola tec.avüzlenle kın - Hankov yolu takviy€ edilmiş, 
filiık vukua gelmiş ve diğer variller sum gençleri istismar etnwktedirler. kadar Akdenizi ortadan bölmüş ve bir buyuk harbe yol as-mak, dünyayı P.aotıng mevlm yeni kuvvetlerle 
de tutuşarak mo9r ateş almıştır. Kardeşler; halkçı ve milli.) etçi hü- kapılarım kendi kılidı ile kilıtlemiji karııştıırma.k istiyorlar.. müstahkem biT m<'vki h31me gethtl-

Hadise mahalline derhal itfaiye kümetiniz sizin iradenizle hüküm bulunac&ktır. Demiştir. Fakat, Franko kuvvetle- mistır. Tiyen Çin ba.sk ını üzerıne da-
ile imdadı sıhhi gönderilmiştir. Bir sürmekte, sizin lisa::nnızle nutuk irad ri t c.r::ıfında n alınan İngiliz nakhye [plan 38 mci Çin Kolordusu bakiye-

TUrkiıe ·Polonya d d ·· d k taraftan itfaiye ateşi döndürmek için etmektedir. Bu hükumet tam mana· gemisi hakkın a a :musa ere arorı Ieri de cephenin en ıleri noktası olan 
tert.;bat alırken dig" er taraftan d; ya- sile genic: bir hürriyete hürmet ve Tiırkıye - Polonya tıcaret muk:ı - \ erılnw:tır. Franko Mahkemesi kanı-

.• - l · v k \3 h 11 Machan'da toplanrrı . şlardır. ralılar hastahaneye gönderilmiştir. saygJ göstermekte ve hürriyeti talt· \.'€ enamesı e 1 -ıer €yetınce tas - rında bu gemıyi bırp ganimeti say-
dık . .:ıı·ımıştı·r Bu vazi'-1et karc::sıııda Japon aske-Yaralılardan Mehmet oğlu Rama- dis etmektedir. Ancalt feııdi hürriye- u · mışt1r. J 

zD:ı ·w Arapkirli Hı Hl ağır yaralıdır. tin cemiyet hürrjyetine riayeti lft - Muahede J 7 Ağustosta .meriyet İngılıı.ler bu kararı da şiddetle pro- ri makamları carµı manın pek yakın 
D fori Mehmet Ali, Muhacir Yu- zımdır. Çünkü aSll mukaddes olan mevkııne gire:cektlr. testo etmek ve Franko hükumetin - olduğunu ve ege:- btı kuvvetler Şi-
suf q hacir Küçük Mehmet ve Ha- hürriyet cemiyetin hürriyetidir. Biı Alman ve lngiliz seyahlar1 den aynca tazmin~t da alıncık kara- mal doğru ~·ürü'".ı lerine devam e-

mıl ' 

ıalıdırlar Altı yaralıdan bu hürriyete kar§ı mes'ulüz, ve bu Bugun 450 Alman seyyahı gclmış- rmdadıılar. derlerse J pon~•anlt' mani olmak 
ci H~mal Bölüğü tah- mukaddes hürriyeti muhafaza flle· tir Yarın da 170 İngıliz S<?yyahı ge- I FRANSIZLAR BEDBİN mecburi) tinde kalacae-ını c:nvlf? -

• P Rmelesindendirler. ceğiz. t lecd~tir. Paris. 11 (Hususi Muh;ıhir.inıi? - mektedirler 

Loj(omotif fabrikası 
Memleketimizde yenid n kurula ' 

eak 1okomotof fabı ikası için Mıs•ct 
V::ıyt bugün Nafıa Vekilini zi nret 
ederek mensup olduğu İngıliz :firrıııı· 
sı ırnmma tek liflet de bulunacaktır· 

lzmlrde umumi garsJ 
İzmirde bütün mn<•aza 1\'<? kaz.aJsrıı 

ait kamyon ve oto"!Jüsleri alacak bit 
umumi gar::ıj kurularakbr. 

Bir ele hal tesis edilmesi _i\in pıJ
klar tamamlanmıştır. 



• 

r 

Günün meselesi: 
Evkaf Bursaya 
ehemmiyet veriyor 
Umumi müdürün tetkikleri· 

- -------
ıBaş mimar çağırıldı, tamire muh

taç ôbideler güzelleştirilecek 

E 
vkaf Umumi Müdürlüğü, Bur
sada csaslıbir şekilde tetkikata 

baslamıstlf. Bursa ve civarında Ev-
~ 4 

kafa ait bin;ok binalar, camiler ve-
saire vardır. Bunlardan mühim bir 
kısmı tarihi kıymeti haizdir. Evkaf 
Umumi Müdürü .!.'~lhri Kiper, Bur -
saya gitmiş ve Bursa Evkaf Müdürü 
ve crkunı ile tetkiklerine ba~lamı~-

tır. 

jrilecek, bunların içinde tamire muh
taç olanlar derhal tamir edilecektir. 
Bu husustaki keşifler de heme~ yap
tırılacaktır. 

Bursc:ıya, seneden seneye fazla sey-

yah gelmektedir. Yabancıların gözü 
önünde, eski ve kıymetli eserleri -

mizin harap bir şekilde durmast mu
vafı!< görülmemektedir. 

Bursada, E\·kaf Müdürlüğü, bu ta-
Görülen lüzum üzerine, Evkaf 

Başmimarı Bay Nihad da Bursaya da- miratı yaptıktan sonra, oradaki eser-
vet edilmi~tir. Mimar Nihad bugün ler daha güzel bır şekilde meydana 

Bursaya gitmiştir. çıkmış olncaktır. 
Bursada bulunan vakıflara ait bü· Bu işler için bu yılki bütçede tah-

tün binalar esaslı bir tetkikten geçi- sisat vardır. 

Tarihi eserler 
Tespit 
Ediliyor 
Asarı atlka komisyonu· 

Her müracaata 
Bir cevap 
Vermek lazım 

lktısat Vek61etinin 
bir tamimi nun toplantısı 

Asan atika muhafaza komi:>ycnu, Memleketimizle ticari münaseba-

Tenisçilerimiz 
Galip 
Gelecek mi? 
Şimdilik Umit tiöyle •• 

B ir tenisçi B ayan 
dtin, müzeler direktörlüğünde bir ta girişmek üzere ihracatçılarımıza 
toplantı yapmıştır. Bu topl::ıntıda müracaat eden ecnebi firmaların, Bugün festivalin ikinci haftasının 
şehrimizdeki tarihi kıymeti haiz bi- bu müracaatlerine ekseriya cevap dördüncü günüdür. Programa göre 
nalar, abideler surlar vcsair eser - ,verilmediği görülmüştür. bugün ve yarın gündüzleri serbest 
lerin vaziyeti ~özden geçirilmiş. Be- İktısad Vekaleti, al5kadarlara bir olup bu gece Şehir tiyatrosu Taksim 
lediye tarafından yıktırılmasına mü- tezkere göndererek, hariçten yapı- bahçesinde cBüyük halaı. yı oynıya
saade istenen bazı yerler hakkında lacak büllin müracaatlere müsbet cak, yarın gece de yine Taksim bah
cevaplar hazırlanmıştır. veya menfi mutlaka bir cevap veril- çesinde üçüncü .fesforal galası veri-

Komisyon, tamir edilerek muha- mcsini bildirmiştir. Dışardaki cc - lecektir. 
fazası Hizımge1en eserler hakkında nebi firmaların müracaatleri cevap· Bu ytlki festivalde Balkan dev -
tetkikatını ikmal edince, bunların sız kaldığı takdirde, piyasamız hak- telleri tenis ekiplerile Türk ekipi a
derhal yapılması için, alakadarlar kında iyi fikir bcslenmiyeceği tabii· rasında bir tenis maçı yapılması ka
nezdinde teşebbüsler yapacaktır. dir. Yapılan bu müracaatler ise, ih· rarlaştırılmıştır. Yugoslav, Rumen v~ 
Birçok kıymetli abidelerin harabi- racat mallarımızın hariç piyasalar- Yunan takımlarının iştirak edeceği 
sine m<.>ydan verilmiyecektir. da makbul olduğunu ispat etmekte- bu maç, önümüzdeki cuma günü bas-

Her yıl tamir edilecek eserler hak- dir. layacaktır. Maçlarda bulunacak h;_ 
kında bir program vücude gt-tırile- - · ·-- yetlerin vaziyetlerini tetkik eden a-
cektir. Bu program mucibince, büt- Sergi kapanıyor lakadarlar, yalnız erkekler arasında 
çeye tahsisat konacak ve peyderpey Yerli Malla Sergısi yarın akşam yapılacak maçın Rumenler tarafın -
yapılacakt ı r. kapanncaktır. dan ve kadınlar arasında yapılacak 

..... -::.... _ _ -::.... _ ~ _ -::... _ ~ ~ ~ ___ -::.... _ __ _ _ -::.... ~ _ _ _ _ ~ olanın b ayan G rodcski, her vakitki 

G k 1 f 
•d t• oyununu oynadığ ı takdirl!e, ekipi-enc iZ ar 1 an ye iŞ· miz ıarar.ından kazanılacağını ümit 

• etmcktcdtrler. 

tırmekte _k_ullanılacak Camilerin 
Büyükdere meyva fidanlığı asri Su 

bir şekilde genişletiliyor ihtiyacı 

B 
üyükdcre Mcyva Fidanlığının h ir misli daha genişletilmesi için bir Sular idare ı 1 ti 

F·a ı" · t ·ıd··· kl ' l · · 
5 

vaz ye proje hazırlanınışlır. ı an ıgın ıs em ıgt ŞE. e so.w ması ıçın.i~t~m- tetkik ediyor 
lfık muamelesine başlanmıştır. Bu muamele bu ay sonuna kadar bıtırıle- Kırkçeşme sularında koli basil 
cek ve gelecek ay fidanlığa yeni şekıl verilecektir. Bilhassa civar köyler- mikrobu olduğu içın Beledıye bu su-
den genç kadın ve erkek toplatılarak fidanlıkla çalıştınlması işi iyice ge- lar~ kapatmış, yerine Terkos çeşme-
nişletilccck ve bu suretle asri fidan ·\'e mey va yetiştiren genç elemanlar len açmıya. başlamıştı. Camılerde de 
çoğaltılacaktır. Bu suretle evvela vilayctimizdekı köylüler yetiştirildik • Terkos tesısalı yapılması hakkında 
ten sonra bilahare de civar meyva yetiştiren viliıyellerdcki gençler de Belediye tarafından yapılan müra-
burada staj göreceklerdir. caat. bu tesisatın her camide bir tek 

Fidnnlık genişletilip ıslah cdtldiklen sonra, burasının, memleketin musluğa inhisar etmemesi kaydile 
geniş bir şekilde mühim bir kısım ihtiyacını temin edeceği muhakkak gö- Evkaf tarafından kabul edilmiştir. 
rülmcktcdir. Sular idaresi hangi camilerde su 

Asri fidan ve meyva yetiştirmek üzere şimdiden bir çok talipler tesisatı yapmıya lüzum olduğunu, 
vardır. Bir çok kimseler de, kendi hususi bahçelerıni daha ziyade tanzim her camiin kaç musluğa ihtiyacı bu
için, buradaki fidanlıkta fenni usuller öğrenmeyi istemektedır. Burada lunduğunu letkike başlamıştır . Bu 
fidan ve meyva yetiştirmek hususunda bilhassa genç kızlardan azamt tetkik sür'atle bitirilecek ve derhal 
fstHade edileceği ümit edilmektedir. tesisata başlrınCic&ktır. 

Ed ebi roman: 140 

Sen de seveceksin ı 

Diyerek verdiği müjdenin tafsila

tını istedim. 
Gayeye varmak insanları .istese-

ler de istemeseler de birdenbıre de-N . 
ğiştiriyor ve huzura çıkarıyor. ~cı-
ye de muhakkak ki, dünden bugune 
ayni huzurun hazzını taşıyordu. Se

\•inç ve heyecan içinde: 
- Tafsilatı yok ki anlatayım. 
Dedi ve .. kesik cümleler halinde 

söyledi: 
- Onunla beraber evvelki gün 

bağdaydık. Bilmiyorum nasıl bir an 
oldu ben ağlamıya başladım. Hıçkı
rıklar göğsüme müthiş bir sarsıntı 
veriyordu. Başımı dizine koydum. ni
çin böyle ağlıyorsun? .. diyerek sor
du. İlk önce hiç bir şey .. diye Ce\'ap 

verdim. Israr etti. O \'akit talihsizli

ğime ağladığımı sövledim. Sebebini 
sordu. Kendisini ölümcül bir ihti -
r nsla sevd·~· . A ıgtmı, her türlü fedakar-

Etem iz zat Benle a 

lığa kendimi attığımı. fakat bunun 
genç kızlık, istikbal ve umumi ha -
yatım üzerindeki ağır ve korkunç a
kıbetini ona anlattım. O vakit bana 
teminat verdi ve .. derhal evlen~lim .. 
dedi. İşle hikaye bu kadar .. 

Onun anlatışındaki sevinç heye • 
canı kadar bende de dinleyiş sevinci 

ve heyecanı vardı . 
- Ne zaman evleniyorsunuz bari? 

Dedim. 
- Hemen .. 
Diyerek sözlcl'ine ekledi : 
- B ugün yarın gelip beni babam

dan isteyecek. Ondan sonra bu for· 
maliteler bitecek ve yine formalite
lere uygun olarak e\'1eneceğiz. 

Ben onu o beni hararetle tebrik e· 

derken: 
- Darısı senin de başına .. 
Dedı \'e Halı! Neciple evlenmem 

temecınisinc!e bulundu. 

- Amma ber.imkisi pek çıkar iş 

değil.. 

Dedim, o da beni yine yüzde yüz 
bir inanla t atmin ve teselliye çalıştı : 

- Her halde Halil Necibin sağ ol
duğuna ve .. bir gün yine karşına çı· 

kacağına eminim. 
Ve .. yine ilk fikrinde ısrar etti ; 
- Halil Neciple evlenmen içın en 

önce serbestliğini elde etmen lazım. 
Beni dinle ve Salihten ayrıl . 

Ben de ona müjdeled im : 
- Artık eskisi gibi kararsız deği

lim. İşin o safhasını hallettim. 
Dedim ve sözüme ekledim : 

- Ne olursa olsun Salihten ayrı
lacağ<m. Ancak o vakit belki biraz 

yardımına muhtaç olacağım. 

Naciye sözünü tekrarladı. Hem de 
en geniş bir salahiyetle : 

- Ne vakit, ne emredersen yap • 
mıya hazırım! 

Naciye gittikten sonra kendi ken
ciime kaldım ve kararımı bir kere 
daha tazeledim: 

- Salihten mutlaka ayrılacağım! 
Ve .. p~nımı tasarladım; 

- Keı!d:si ile kavga ••esile:.i ara-

s---------------~--__.;~~:.:::.:...:,::;7 

HALiÇTE iKi YOL -, Halk Filozofu] 
diyor ki : 

Eminönü ve Karaköyden 
sahili takip edecek 

--~---------------------Su israf etmek 
medeniyettir 

Halkın su sıkıntısı var. Zaten, u~ 
mumi çeşmesi çok az oian İstanbul 
şehri, tifo dolayısile, birçok çeşme
ler de krıpandıktan .sonra, daha beter 
susuz kaldı. 

-----------
Prost, bu iki yolun nerelerden 

geçeceğini teshil elti. İstanbulda, belki çok su var. Fa -
kat, istimal <'dilebilir şekilde hazır
lanmış, teşkilatlandırılmış değildir. 

Halbuki, medeni şehir, her ~eydrıı 
ev\'el bol su demektir. İstanbul 
cihetinde on binlerce evde akar su 
yoktur. Teneke ile, ko\'a ile ta uzak
lardan getirilen su ile, bir evin içi, 
bir aile, su ihtiyacını nasıl temin c· 
debilir? .. Edemez ve tabii pisli!.< olur. 
Terkos olan evlerin de ekserisiııcie 
temizlik tertibatı yoktur. Terkos 
musluğu, bir kimya madeni gibi ti

B elediye Azapka.pı .. - .. Şişh~~e ve Unkapanı - Şehzadebaşı yolların -
. dan_ maada Emınonu - Eyup ve Karaköy - Azapk<ıpı yollarını da ge

nışlctmıye karar vermiştir. Şehircilik mütehassısı Prost son bir hafla 
~a~fın?a bu_ son iki yerde tetkikler yapmıştır. Prost şimdi bu iki caddede 
1s.~ımla~ edılmesi icabeden yerlerle bilhassa Eyüp - Eminönü cadd~sinin 
~u~er~ahı hakkında tetkiklerde bubnmaktadır. Burada mühim miktarda 
ı~tımlak j:apılması lazım gelmektedir. Prost ayrıca Halicin her iki sahi
~nd~ . denız kıy~sı_nda onar metrelik birer yol bırakılması taraftarıdır. 

u ıtıbarla bu ıkı cadde yayalardan ziyade nakil \'asıtalarının ihtivacı
na :ekabül edebilecek birer genişlikte olacakttr. Bu iki cadde moder~ bir 
şekılde ve ağlebi ihtimal asfalt dö<;~li olacaktır. 

H:r. iki c~ddcden tramvay işletilecektir. O vakit IIaliçde 
daha ıyı tanzım edilmiş olacaktır. 

seyr~isefer tizlikle, kıskançlıkla kullanılır. Se
bebi, çünkii, Terkos suy:ı pahalıdır. 
Biraz fazla kull:ınacak olsanız, ay 
sonunda fatura bir dev gıbi karşını
za çıkar. 

..... y;·;;;· .. ;;·;·g;J; .................. s;;; ... h·;·;;,;·~· .......... -
Banyo \'esair tertibatı olan yeni a

partımanlarda dahi, 'l'erkos bol bol 
kullanılan bir matah değildir. Daha 
doğrusu, biz İstanbullular, suyu b ıl 
kullanmasını bilmeyiz. alışmamısız, 

Yabancı Hastalıklarına 
Marka nedir?. Karşı tedbir 

Kumatan Uzerindek i 
l"im ne ? . 

Yerli mallar sergisini gezenlerin 

nazarıdikkatini celbeden bir nokta 
hakkında okuyucularımızdan mek-

tup aldık. Sergide, Kara~ürscl fab
rikasının teşhir edildiği pavyonda, 

güzel, mükemmel kumaşlar vardır. 

Fakat, bu kumaşların üzerinde Kar

ne! damgası vardır. Yerli mallar ser
gisinde bu damgayı görenler hayret 

etmektedirler. Kumaş yerli değilse, 

sergiye nıçin getirildiği, yerli ise, ü

zerine niçin bu damga vurnlduğu 
hayretle sorulmaktadır. 

Halbuki burada ~eşhir edilen ku

maşlar hakikaten güzel, muvaffak 

olmuş eserlerdir. B u meseleyi biz de 
alakadarlardan soruyoruz. 

Şehir havasını bozan 
dumanlar 

Şehir içinde bazt imalathane ve 
müesseselerin bacalarından cıkan 
dumanların şehrin havasını ifsad et-

tiği ve şehir halkının sıhhatine zarar 
verece!,!ale geldiği yapılan ~ikayet 

ve tetkiklerden anlaşılmaktadır. 

Belediye hıfzıssıhha mütehassıs -
lığı bu mahzuru izale edecek ted -
birler almıya başlamıştır. 

f enerbahçe , o sesi ye· 
niden yapılacak 

Belediye, Fenerbahçe şosesini ye: 
nıden inşaya karar vermiştir. İnşaata 

önümüzdekı hafta başlanacak ve en 
kısn zamanda ikmal edılecektir. 

Çinli profesör 
Mılletler Cemıyeti sıhhat iş!eri 

ıezdinde Çin mümessili Profesör 
D<>ktor Pen dun Ankaradan Adana

ya gıtmıştir Doktor Pen hükumeti -
mizin misafıri olarak Cemiyeti Ak • 

vam namına ve Çınin ta lebi üzerine 
memleketimızdc ."ılıhi ve sosyal te--
kilatı etüd etmektedır. ~ 

Sıhhat vekili 
Sıhhat Vekilı Refık Saydam dün 

İzmiı den Ankara ya dönmü~tür Bir 

iki güne kadar şehrımıze gelecek, b
tanbulun sıhhi vaııyetıni tetkik ey
liyecektir. 

--= 
mıy&cağım. Kavga, oyun bozanlık 
adılerin haicıdır. N ıfakcü olmadan, 
öyle görünmeden, dürüst davranma
yı 1ercıh edeceğim. Bunun en doğ
rusu da düpedüz fırsatını bulmak, 
kendısine her şeyi açıkça söylemek
tir Belki saklasam saklasam bir nok
tayı saklarım, o da Halil Necip me
selesini. Bunu saklamakta da her 
halde haklı olmalıyım. Çünkü orta
da henüz fol yok, yumurta yok. Hem 
Halil Necibin ne olduğu bile belli 
değil. Yaşayıp yaşamadığı meçhul 
bir hüviyete bağlanarak, onun için 
senden ayrılıyorum.. demek kadar 
gülünç şey olmaz. Ve .. gerçekten de 
Halil Necip meselesi He ayrılmamın 
hiç bir rabıtası olmıyacak. Ben sırf 
kendi şahsi selamet ve vuzuhumu 
muhafaza etmek için bunu yapıyo

rum. Biliyor ve inanıyorum ki, Sa
lih le benim aramda bir düzenli karı 

kocalık havası ve şartı yaratmanın 
imkanı yok. Ben ne kadar onun üze
rine düşersem düşeyim yine ondan 
karşılık bulabilec~k değılim. Adam
cağızın ı>elki de varadılışında bu ka
biliyet :ıok. Sevemh·or. sevmesinı 

(De ·omı ııor l 

Hayvan satışı heryerde görmemişiz. 
yaptlamtyacak Suyu kullanmak. harcamak de~.ı. 

Bazı hnyvan sürekcilerinin köy israf etmek lazımdır. Su. israf edil· 

köy dolaşat·ak havva; hastalıklarını mck için kullanılan bir maddedir. 

d ki 
Suyun israf edilmediği yerde temiz-

yay ı arı nazandikkati celbetmiş-

t
. ı lik, medeniyet olamaz. 
ıı·. Irılbuki, bu şekilde hiç bir rmıa- Suyun bol olarak kullnnılmJsı lfı-

yeneye tabi tutulmadan yapılan hay- zımgcldiği hakkında da, Türkcede 
van satışı ile, sari hayvan haslllık-
1 

kuvYetli darbımC'SE>ller yardır. Su 
arının yayılmasına sebebiyet ,·eril-mektedir. gibi aktı, su gibi sarfetti. su gibi har-

Ziraat Vekaleti, ''ilayetlere bir ta- cadı, deı iz. Ne yazık .. belki, hakiko.-
. 

11 
ten su gibi harcadığımız, sarfetti1i-

mım 'O ayarak, hayvan satışının, ~ 
ancak köy ve şehirlerdeki pal13yır- miz şeyler var. Fakat, bizzat !"uyu 
!arda, pazar yerlerinde yapılabile- hala har~amasını, israf etmesini öğ-

-· · b"ld" · · rencmcdık. 
cegını ı ırmıştır. Bu şekilde hare- - .... 
ket etmiycn hay\•an sürekçileri hak- ~unde, ancak ıkı uc teneke su te-
kında takibat yapılacaktır. ıd~.rık . edebilen ~vleri düşünün!.. 

Gönderilen .. amimcl h _ BoyJe Istanbulda on binlerce c\- var-
' e ayvan sag- d · . .. ., 

lık znbıtası nizamnamesinin 41 inci ır .. Ikı uc: teneke su ı.~ _:vıkana~ak, 
maddesi mucibince, hay,·an satışla- temızlenecek'. yemek pışırecek. ıce
rının münhasıran '"'ukarıda ·1 d' cek ... Bu şehırde, nasıl hastcılık ol-

·' ' zı ffe ı- ? T' r a a t 
len yerlerde yapılması liizımgeldiği maz ··· ı 0 ~~ n rn tehlikeli afet-
ilıh·e edilmektedir. lCL', mısıl hızı kasıp kavurnıuvor, 

hayret etmeliyiz .. --·-
l stanbul ikinci noteri 
İstanbul İkinci Noteri Has:ın, res

mi evrak üzerinde tahrifat yapmak 
sucundan maznun l)lar::ık dün Sul -
tanahmet Su1h l\'IahkPmesi kararile 
te\'kif c>dilıniştir. 

İhtilastan suçlu Fatih Noterinin 
muhakemesine de dün devam edil -
miş, noter suçun :•ski katip torafın· 
d&n yapılrlığını iddia ı:.:ylemiş, maf-ı -
keme bu ciheti tetl:i~ için talik edil
mist i r. 

Temiz., bol, akar suları israf ettiği
miz gi.inlere kavuşmayı temenni e-
delim. H a ik Filozofu 
ıııııu111111111111111111111111ıuınu1111ıttı111uııtın11•uııııuıuıın11uu" 

Rami ile Şirkeci arasın· 
da otobüs 

Şimdiye kadar Rami il<.> Sultanah
met arasında işleyen otobi.i !erin, 
Rami ile. Sirkeci arasında islemeleri
ne Belediyece izin vPı ilmistır. 

Teşekkür 
Üç scnedt"nberi nııdesindı:.:n ı cıhat

sız olan eşim. bir gece ani olar· !;: ıni-

Dere mecrEllar• de dam rının n~ılma:ıilc t<'hlH<e' c 

B 
düşüp güç h:ıl, Ha darp::ışa Ni.imune 

azı ~eyliip föliiketlerinin dere hastanesine yetiştil"ilmiş idi. B, ıradJ 
mecralarının tcmizlcnmemis olma - bir ay kndar bir miıdd t d, h · h de 
larından ileri g<'ldioi nnlasılmı!'tır • tedavi ile h::ırici) c kıc;mına t vdı c-
Dahilıye Vekaleti bu gibi dere mec- den hastaneim ezk(ır kı\ melli mı
ralarının rn h lli holka temizlettiril- tehassısı Gencnıl T<.>\ fık S'.llım \C 

meı:i ıçin vi~iıyet ve kazalara emir 1 Başhekimi Kazım ve mütfha~- s Ba
vermiı:tir. van Ml" fide ve nsi:stanları S mi. S. d-

VEFAT 
. Duyunu Umumive mlimeyyizle _ 

nnden m[ltekait Tevfik Sefa l ı öl _ 
.. .. ' 

muştur. Cenazesı dün Kadıköyün -

deki evinden kaldırılarak Karacaah· 
mette aıle kabristanına defnedilmiş
tir Mevla rahmet eyleye. 

rettin, Burhcın ve binnct ce tC'l lik 
1i uzun bir ameliyattan soı,ra esimin 
hayalını kurtarıp ) U\'asına kavu.;;
turan kıymetlin pcratör Feridun 
Şe'li kete ve muavini Mithat, asistan 
Raufa ı:ılcnen teşekkürler edcriın. 

Üsküdar noıis merkezi 2 inci 
Komiser Refik Talay 

Istanbu Belediyesinden: 
1 - İstanbul Beıedıve sınırı için

d e :;ırtta . omuzda ve başta her 
nevı eşya v e gıda m addeleri t a 
şır: n:ası v e satıırııası y asak ed il
mıştı r. 

2 - Taşı~a iş~er i v e seyyar s a 
tıc ı l ık m azbu t v e muntazam e l a 
rr.ıbalariyle v eya m o törlü vasıta
larla v e y a h ut elde taşınabilecek 
küçük k a p larla yapılı r. A n c a k el
de taşımak s uretiyle satılan her 
nevi eşya v e gıda m a dde lerinin. 
bunların nev i v e mahivetıerine uy
g un k a p lar içinde bulundurulması 
lazımdır. 

3 - Bu yasak Eminönü. Fatih. 
Beyoğlu v e Beşiktaş Belediye şu
be le ri mıntakalr:3 rında 1 Birinci Teş
rin v e diğer Beled iy e şubeleri mın
ta kalarında 1 ikinc i Teşrin 1937 
tarihinden it ib a re n tatbik edilecek-
tir. "B... "5134 " 
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Japon siyasetinin 
temel taşları 

Çin yavaş yavaş uyandı, bir leh· 
like olmaya başladı,· sür'atle 

hareket etmek icap ediyor 

..Japonyanın meşhur şehirlerinden: Ozaka 

A syanın şarkını ele geçirmek ve Fakat İmparator, sivil hükumet 
bu uğurda çalışırken bütün dün- adamlarının nasihetlerine uyarak 

yaya hakim bir nüfuz sahibi olmak.:,.... genç zabitlere sükut emrini vermiş
İşte Japon emperyalizminin esas si- tir. Genç zabitler, sivil ve asker olan 
yaseti budur. mutedilJeri hiç bir zaman bu hare-

Japonya, 1895 Çin _ Japon harbi ketlerinden dolayı affetmemişler, 
ile, bu programı gerçekleştirmiye bundan iki sene evvelki isyanda bir
çalışmış ve 1904 Rus_ Japon harbin- çoğunu öldürmüşlerdir .. 
den başlayarak, 1910 da Koreyi isti- Halbuki.Çin, teenni ile hareke~ et
ıa etmek ve 1931 de Mançurivi iş _ mek surctıle o kadar çok terakkı et
gal etmek suretile bu programın tat- miştir. ki, Japo~y~ bugü~ Şarki .-!'-s
bikatına girişmiştir. yadakı emellcrının tehlıkeye duş • 

memesi için daha fazla beklemeden 
harekete geçmek Uızımgeldiğini dü
şünmiye başlamıştır. 

Bu meyanda İspanya vakayii su
retile A vrupanın vaziyeti tehlikeli 

Allaha ısmarladık 

rnül ederek milli bir teceddüt siya
seti takibine başlamıştır. Çinin va
ziyeti maddi ve manevi noktainazar

dan bugün oldukça salah kesbetmiş
tir. Çinde milli vahdet bugün tama
men elde edilmiş ve tehdit edilen 

toprakların müdafaası için sınıf ve 
fikir farkı gözetilmeksizin bütün 
Çinliler arasında bir çalışma birliği 
temin edilmiştir. 

Madeş::ıl Şang - Kay - Şek'in Sian 
- Fu'da geçirmiş olduğu macer:ı ha-

tır1ardadır. Kendisini esir etmiş olan 
kuvvetler, hayatına kasdetmek e -
melinde değillerdi. Bunlar sadece 

kendisinden Japonyaya mukavemet 
edilmesini istemişlerdi. Hatta Çinin 

kızıl ordusu, Mareşale, Japonyaya 
mukavemete karar verdiği takdirde 

Japonya, Mançurıyi ~gal elliği 

güodenberi Japon ordusu kuman -
danları ikiye ayrılmışlardır. General 
Ukaki gibi ihtiyarlar ve mutediller 
Mançurirle yapılan hareketin fıkılane 
surette tahdidini ve elde edilen mev
zilerin tahkimini tavsiye etmişler -

dir. Fakat genç zabitler, bunların ba
§ında meşhur Genemi Araki bulun
duğu halde, Mançuriclc daha ileriye, 

surette karışmıştır. Japonya da Çi- kumandasını kabule hazır olduğunu 
ne girmek hususunda girişmiş oldu- söylemişti. O zaman Nankin hükO
ğu harekete yeni merhaleler temin 
etmiye, ve her ne pahasına olursa 
olsun, Sarınehrc kadar Şimali Çini 
elo geçirmiye karar vermiştir. 

meti, asileri tecziye için kuvvetler 
göndermiye lüzum görmüş, fakat 

450 milyon Çinli buna muhalefet e-

hatta Ş:ırki Sibiryaya ve S:mnehir Japonya bu suretle, Sovyet Rus- derek, hep birden: cDahili harp de
ğil, Japonyaya mukavemet isteriz!> 
diye bağırmışlardı. 

sahillerine yani Çinin içcrlerinc ka- yaya karşı girişeceği askeri hareket 
dar gidilrnrsini istemişlerdir. i_çin sağlam bir üssülharekc elde et-

Bunlar, Rusların ve Çinlılerin miş olacaktır. Mareşal sağ ve salim olarak Nan-
rneml<•kctlcrindc harar<>tle ve hum- Japonyanın hu tehdidi karşısında kine döndüğü zaman, Çin halk cep-

Çinin hattı hareketi ne olacaktır? hesi, sessiz sadasız bir surette teşek-malı bir surette mudafaa tertibatı 
almalarından Japonyanın 1931 sene
sindekindrn üç drfa daha kuvvetli 

. iki düşman karşısındıı bulunacağını 
iddia etmektedirler. I<'akat Japonlar, 
Mançuridc ileri gitmekle bcraher, 
yeni şchirl<'r de zaptcdccek olurfor
sa, g<'nç zabitlere göre, ne Sovyet 
Rusya ve ne de Çin, Japon kuvvet
lerine karşı mühim bir mukavemet 
gösteremiyeceklcrdir. 

İşte Japon ordusunun, ckscrıyctle 
son seneler zarfında Tokyo hükCıme· 
tinin hattı hareketine zıt olarak. vaki 
olan hareketinin sebebi bu suretle 
~nlaşılmış oluyor, 

kül etmiş bulunuyordu. Bu cephe, 
Fılhakika Çin, Jnpon emperyaliz· 

nihai zafer için esaslı bir amildir. 
minin, Çinde herkesin nefretini cel-

. . . _ Bununla beraber Çin kendi zaafını 
belmış olan kara emellcrını otc•den- d . "d "kt' S ·· ·ıı· ·h . . . . aırna mu rı ır. anayıı, mı ı ı -
berı bılıyor. Çın hılıyor kı Japonya, t• k b' h ld d w•ı 
;ıncak kuvvete hürmet eder ve öl -
dürmekt<'n başka hiç bir medeni ha

reket tanımaz. Çın yine biliyor ki, 
kaybettiği toprakları tekrar ele ge
çirmek ve medeni mılletler arasında 

kendısıne layık bir mevki alabılmck 
için, Jponyaya karşı askeri bır zafer 
elde etmekten başka çare yoktur. 

Çin, evvelce Japonyanın bütün ha
reketlerine mütev<'kkılfınc taham -

ıyaca cevap verece ır a e egı -

dir. Filodan mahrum bulunan Çin, 
harp zamanında kendisini besleye ... 
cck emniyetinden de mahrumdur. 
Bu sebeple milli teşkilatını yapabil
mek için sulhe ihtiyacı vardır. 

Görüldüğü veçhile, Çin bir harbi 
kabul edecek kadar hazır değildir. 
Çin, bugün, istikbalde zaferini daha 
emin bir surette temin edebilmek i
çin, Japonya ile her türlü ihtilaftan 
tevakki etmek çaresini arayacaktır. 

Bununla beraber, Japonyanın, bü
tün Şimali Çini kontrol etmek husu
sundaki iddiasına uzun müdd~t göz 
yumamaz. Çünkü bu, Çini Japonya
nın vesayeti altına koymak demektir. 

Hatta Nankin hükumeti, bu defa 
da Japonyanın tazyikına boyun eğ
miyc muvafakat etse bile Çinliler 
buna müsaade etmiyeceklerdir. 

Esasen, Çin hükumet adamları, bu
gün, haklı veya haksız olarak, Çinin 
Japonyaya karşı ciddi bir mukave

mette bulunabileceğine ve birçok 
menabii ve insanca olan ihtiyat kuv
vetleri sayesinde, harbi uzun müd
det devam ettirmek suretile Japon
yayı nihayet kuvvetten düşürebile
ceklerine kaildirler. 

Fakat Japonya istediği takdirde, 
Çin de ister istemez harbi kabul e

decektir, halbuki Japonyanın uzun 
m.üddet düşünülmüş bir planı var
dır. J aponya son dakikada bu planı 

değiştirmediği takdirde, Çin - Japon 
harbi bu defa içtinabı kabil olmıyan 
bir hadise olacaktır. 

Çocuklara bedava süt 

L ondrada bir kaç zengin bir araya 
gelerek çocuk bahçesi civarında 

bir süthane açmışlardır. Bu sütha
nede, tam manasile temizlenmiş ha
lis ·süt, çocuklara bedava olarak ve
rilmektedir. 

İlk tecrübe bir hafta evvel yapıl
mıştır. Saat tam 10 da çocuklara be
dava .süt t<:vziine başlanmış, binler
ce çocuk bağrışa çağrışa süthaneyi 
sarmışlardır. 

Neş·eıı bir Japon cocugu 
Sütünü içen çocuk memnun1 oyu

na k,..-uyorır.u~. 

En uzun ve 
En şişman kadın 
Mahkemede 
Viyana ( Hususi ) - Dün Ceza 

mahkemesinde çok garip bir dava 
görülmüştür. Haddi zatinde entere
san olan dava değil, davacıdır. 

BALO DôNOŞO 
Y azan ı Ratat Feyzl 

Dava edilen, dünyanın en uzun 
boylu kadını Gisela Zambo isminde 
bir Macardır. 23 yaşındadır. İki met
re, on santimetre uzunluğundadır. 

Şahitlerin biri de dünyanın en şiş
man kadını Madam Miçi Lahola'dır. 

250 kilo ağırlığında olan bu kadın, 
dört senedir şişmanlıkta dünya re
korunu muhafaza etmektedir. 

Diğer şahitler de dört tane çocuk
tur. 

Davanın aslı şudur: Dünyanın en 

uzun boylu kadını, şişman kadım, 

cüceler Viyananın eğlence yeri olan 
Prater'de çalışmaktadırlar. 

Biri boyunu, diğeri şişmanlığını, 

öbürleri de cüceliklerini teşhir ede
rek para kazanırlar. 

En uzun boylu kadın ile tiyatro 

direktörünün arası geçenlerde açıl

mıştır. Bunun da sebebi, uzun boylu 

kadın, bavuldan direktörün para çal
dığını söylemiş. Bunun üzerine iş, 

mahkemeye aksetmiş . 
Fakat uzun boylu kadın Almanca 

bilmiyormuş. Cüceler de, şahitlikte, P erihanın kocası, karısını kıs - yazdım. Salı günü akşamı için bir 
kanmakta haklı idi. Çünkü, bil- randevu istedim. 
tün salonda, gözler ona çevril- Kağıdı büktüm, cebime koydum. 

ben görmedim, işitmedim demişler. mişti.. Güzel kadını, yiyecek gibi sü- Salona geldim. Orkestra, güzel bir 
Şişmanlık rekorunu kıran kadın da züyorlardı. Fakat, ben hafifcc kafa- vals çalıyordu. Bütün masalar bom
« bu sıcakta ben patladım> demiş.. y1 tütsülemiştim .. Artık bu akşam, boştu. Herkes kalkmış, dans ediyor • 
Velhasıl duruşma olm;Jmış. Şimdi Perihana aşkımı ilan edecektim. Onu du. Benim masam, zaten Feriha _ 
dava, bir Macarca tercüman bulmak çılgın gibi seviyordum. Balonun en nm oturduğu masanın hemen ya _ 
üzere bir hafta sonraya talik edıl • hararetli zamanı idi .. vakit gece ya- nında idi. Etrafımn şöyle bir göz gez· 
miştir. rısını geçmişti. Mütemadiyen Peri- dirdiın. Bana baknn yoktu. Zaten her

Bir keşfin yıldö
nüm ü şenliği 

hanı ve kocasını gözetliyordur.ı.. Pe- kes keyifli idi. Kendi masama gidiyor 
rıhan hislerimi biliyordu. Bu akşam, gibi yaptım. Arkamı kalabalık tara
onunla olan kısa arkadaşlığımıza ni- fa dönerek, Perihanın masasının ö
hayet verecrifimi, ve kendisin" deli nünden geçerken, gayet ustalıkla, 
gibi vurgun olduğumu söyliyeceğimi kağ~clı çantaya koydum. Derh.:ıl git -
biliyordu. tim, kendi masama oturdum. 

Oltra - X - ışığını bulan ve 912 Fakat, kocasından vakit yok ki.. Bardağın dibinde kalmış viskıden 
senesinde Nobel mükAfatını kaza• Baktım, olacak gibi değil.. saatler ge- bir yudum çektim. 
nan p rofesör , jİ ~iyor .. sabah olacak, güneş doğacak.. Caz durmuştu. Herkes yerin<' otur-' 
Hez'in keşfinin 1 Ben boynum bükülü, otelin tara - du. Perihanla karşı karşıyayı7• Ko _ 
25 inci yıl dö- sasında yalnız kalacağım .. O vakit casının başka tarafa baktığı zaman-
nümü münasebe· bana düşen iş, bir toy çocuk gibi, de- !ar, göz göze geliyoruz, gülüşüyoruz. 
t ile Viyanada ı nizde doğan güneşi seyretmek, dü - Aman ne nefis kadın .. Bu gece giy-
büyük merasim f' şünmek, iç çe_kmck ?.la.:aktı: • diği dekolte tuvaleti içinde, bu ka-
yapılmışlır. Karar verdım. Kuçuk bır kağıt dını daha başka türlü görüyorum .. 

Bu merasimde yazıp Perihana verecektim. Bunun Ah, diyorum, onunla yapayalnız, baş· 
bütün Üniversite için de bir tedbir düşündüm. Peri - başa kalsak .. • 
profesörleri hü· han kocasilc dans etmiye kalkınca, Perihan kocasile bir iki defa da-
bümet erkanı çantasını masanın üzerinde bırakı - ha dans etti. Ben de büfeye gidip ka-
bulunmuştur. 1 yordu. Kalabalıkta beni gören olmı- fayı çekiyordum. 

Viyana gaze. 
1 y~~ak, masanın Y~~ında~ geçe:kcm, Vakit epeyce olmuştu. Yavaş yavaş 

teleri bu vesi!~ kagıdı, çantanın ıçıne bır sanıyede salon boşalıyordu. Pcrihanın kocası 
ile doktor Hez'in koyacak ve hcmcm oradan uzaklaşa- saate baktı. B<?n de kolumdaki saate 
ilme ve insaniye· Profesör Hız: caktım. göz attım: 4 ... Nerdcyse şafak söke-
te yaptığı hizmetlerden uzun uza· Otelin telefon kabinesine girdim. cekti. Baktım kalkıyorlar. Ben de va-
dıya bahsetmişlerdir_.__ Kapıyı kilitledim. Kısa bir mektup vaşça kalktım. Müthiş başım ağ;ı _ 

yor, gözlerim kararıyordu. Uyku bas• ı tırmıştı. Salı gününü düşünerek sa • 
fondan çıktım. Onları bir aralık kay
bettim. Vestiyerden şapkamı alacak
tım. Bir adam omuzuma elini koydu. 
Döndüm, baktım. Tanımadığım biri
si ... 

Anadoluda Son Telgraf 

Burdur nasıl yerdir? 
I• 

Burdur Cum hu riye t meydanı 

Orta Anadolunun garbı cenubisin
de göller ve güller diyarının bir par
çası olan Burdur 12,800 nüfuslu bir 
şehirdir. Kendi ismile anılan gölü 

kenarında kurulmuş olan bu gü
zel şehrin içinden bir dere geçiyor. 
Göl kenarında güzel bahçeler ve 
üzüm bağları vardır. 

Ziraatte günden güne ilerliyen bu 
şehir sanayide de gün geçtikçe e • 
hemmiyet kesbetmektedir. 
Karapınar nahiyesinde kömür ma

deni ocakları vardır. Söğüt dağı ci
varından alçı taşı çıkarılmakta ve 
İzmire gönderilmektedir. 

Burdurda 8 tane un, bir tane elek· 
trik, bir kiremit ve bir de çimento 
fabrikaları vardır. . 

Burdur eskiden çok harap bir şe
hirdi. Bir katlı ve toprak damlı olan 
evleri bu şirin beldeye tiksindirici 
bir çirkinlik veriyordu. Fakat şimdi 
bu çirkinliklerden eser kalmamıştır. 
Şehrin içerisine kadar gelen demir 

yolu ile bütün Anadoluya ve Antal
yay olu ile de denize bağlı olan 
Burdurun umum mesah:lSl 6,615 ki
lometre murabbaı ve umum nüfusu 
84,000 i geçer. 

\')n senelerde 56 bin liraya ya • 
ı pıl'an Halkevi. bütün Burıiur eenç-

!erinin toplandığı ve çalıştığı bir yer 
olmuştur. Halkevinde her ay munta
zaman temsiller verilmekte ve zen
gin olan kütüpanesinden birçok kim
seler istifade etmektedir. 

Burdur orta okulunda 400 e yakın 
genç feyz almakta ve her sene bir
çok genç liseye gitmektedir. 

Burdur gölü: 
Burdur gölü deniz seviyesinden 

84-5 metre irtifada takriben 200 kilo
metre vüs'atindedir. Göl suyunda 
arsenik tertibatı bulunduğu için su
yu acı ve balıkların yaşamasına mü
sait değildir. Göle, Bor çayı , Keçi -
borlu çayı, Ulupınar deresi ve daha 
birçok dereler akar. Harice cereyanı 

yoktur. 
Göl üzerinde el'an adi kayıklar iş

lemektedir. Burdur Söğüt dağı mın

takasında büyük bir ormana sahip
tir. 

Burdurun bağları ve bahçeleri 
meşhurdur. Anta1yanın üzüm ihti
yacını temin ecier. İzmir vasıtasile 
Avrupaya sahlep, halı, gül yağı sev
keder. Burdur alacaları Anadolunun 
birçok yerlerinde !-:arfolunur. Ala -
calar el'an el tezgahlarında dokun
maktadır. 

Aziz Kaylln 

- Ne istiyorsunuz, dedim .. · 
- Biraz teşrif eder misiniz? .. 
Yandaki küçük odaya bu meçhul 

adamln beraber girdik. Kapıyı arka
sından kilitledi. Eyvah, diyordum, 
baltayı taşa vurduk. Bir dövüş olur
sa, bu adamı mükemmel pataklıya
bilir miyim, diye, meçhul muhata -
bımı yukarıdan aşağıya süzüyordum. 
Evveıa, o söze başladı: 
- Ben polisim ... 
- ! ... 
Bende şafak atmıştı. Eyvah ... Pe

rihanın kocası bir cürmümeşhut yap· 
mıştı, galiba ... 

Sesim titreyerek: 
- Ne var, dedim, bir şey mi sora

caksınız?. 

- Suçlusunuz .. sizi karakola da· 
vet ediyorum .. 

- Ne suçu işlemişim, öğrenebilir 
miyim?. 

- Canım şimdi ağız yapmayınız ve 
yaptığınız işi itiraf ediniz .. 

- Sözlerinizden hiç bir şey anla
mıyorum .. açık söyleyiniz. 

- Sizi akşamdanberi takip ediyo
ruz. Buraya bu akşam güzel bir ka
dınla beraber geldiniz, bu kadın, si· 
zin suç ortağınızdır. Gece saat bir 
buçukta, bet-aber danscttiğiniz bir 
Macar kadınının göğsündeki kıy -
metli iğneyi yankesicilik suretilc 
çaldınız ve suç ortağınız olan güzel 
kadının masası üzerine bıraktığı 
çantasına koydunuz. 

Aman yarabbi çıldıracaktım .. ku
laklarım neler işitiyordu. Rezil. ke
paze olacaktım. 

- Rica ederim, memur bey, de -
dim, bir yanlışlık olacak .. ben yan· 
kesici değilim .. hüviyetimi söyleye
yim .. 

- Hayır .. hayır .. fazla izahat!! lü-
zum yok.. / 

(Deoamı Y•Jincl ıagfatla) 
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f Faydalı Ta vsjyeler 1 
L J 
Meyva ile yüz temizliği ! Portakal şurubu 
Yuzunıizü arnsır;:ı meyva ile temız· { Bır kaç portakalın üzcrıni kazıdık· 

Jeyınız. li<·r ne cıns meyva olursa ol- tan sonr:ı kabuklarını soyunuz. Bu 
sun, bır meyvayı ıkiyc ayırıp cıldı- kabukların beyaz kısmını çık:udık
nizi uzun muddct, hafıf surette bu tan sonra ınce ınce kıyınız. 
mc\ va ık ovunuz. Sonra ince bir tul- Portakatı..ın hır kap ıçınde eliniz • 
bent ıle yiızünu.w sılıp, tcmız su ile iP. sıkınız Çıkan portakal suyuna 
yık .. ) ınız. Mcyv ... lar yüzü temızlc - kı dığınız kataıkları ılavc ederek a
mek h asına maliktir. Bılhassa tcşte kaynatınız Dır defa kaynaym
muz, lım n, elmn, cnk, ı:;cft .. li. çı - c.:ı bu suyu fanıla veya tülbentten ge
Jek, ahu dutu g.bi mcynlar cidC' se- çırınız. Sonra 500 gramlık portakal 
rinlik ve yumuşaklık verir. Hatı;"ı bıı- suyuna 800 gram Ş4?ker ilave ediniz. 
nun için mc~va suyunu bıraz krem Tc'krar ateşe koyup bır iki defa kay· 
freş ile de karışt1rmak k:ıbılrlir Fa- nntınız. 

kat bunu her gün ) apmak kabı\ dt•· • ğildir. 

• 
Süt taşmasın diye 

Sut kaynatırken, taşmamasını tcı • 
min ıçin kabın kenarlarına bır mık· 

tar tereyağı sürünüz.. 

• 
Petrol kokusu nasıl 

gideri tir? 
E ıniz petrole bulaşmış ise koku

sunu gıdcrmck için clınızı, ıkıyl' lıö· 
lı.inmu bir p:ırça ciğ patatc5 ı iP l)vu. 

nuz. Bu ış bıttıktcn sonra clınızi sa
bunl yıkayınız. 

• 
Mantarın faydası 

'M nt d n her sene ı uzlc rce in -

s n z hirlenir. Pari 1i prof csQr dok

tor Binet m ntarlıır iızerınde etüd 

yapmış ve m antar zchırınin beşerı
) Cle faydalı bir madde olduğunu tes

bit etmı tır. 
Bılh::ıssa zehirli mantarların şE.ker 

hastalıgına karşı çok güzel bır iHiç 

olduğu nnla ılmı~tır. 

• 
Şeftali çekirdeği likörü 
Otuz şeftalinin çekirdeğini kırıp 

içini iyice eziniz. Bunu bir ay kadar 
50 derecelik bir litre ispirto içinde 
bırakınız. Bunu arzu ederseniz bir 

§Urupla tatlılaştırır veya olduğu gibi 
bırakırsınız. 

Güneş yanıklnnna karşı 
Pliıı:ı ılk gırdığıniz gün şu formü· 

lü kullanınız: 
BO gram parafın yağı, 
20 gram vazelin, 
ııı gram tentür de safran. 

• 
Linolyom nasd 
Temizlenir? 

ı .ırıolyomu fırça ve sabunlu su ile 
scn<'de ikı defadan fazla temizleme
yinız 40 gram tahta talaşını bir litre 
muşamb::ı rilasilc karıştırıp bunu li
nolyrım uzcrıne sürünüz, sonra li
nrılyomu supiırünüz. 

===- ==-=========== 
Yalancı altın 

Kımya prof sörlcrınden Klobza 
F< 3 Tı3 NG A U2 maddelerini bir a
raya gcttrf'rek altın yapmak sevda. 
ına dı c:mü tur. 

Prof örün iddıasına göre bu mad
d<'l rd n altın yapılmaktadır. Yaptı· 
ğı ılk tccrübdc:r de iyi netice ver • 
nı ışlir. 

1 Dünya kuruldu kurulalı ilmi sim
lya mütehassısları derken ilmi kimya 
mütehassısları hep altın imaline uğ
raşıyorlar. Bakalım bunu kim yapa
cak! 

Vlyanada cUrUm bolluju 
Viyanada son günlerde müthiş vu· 

kuat olmaktadır. Viyana polisinin 
yakalıyarak mahkemeye verdiği maz. 
nunlardan her gün 3000 kişi cezalan· 
dırılmaktadır. 

Dünyada kaç ""'I 
insan var? 

2 milyar 
100 milyon ı .. 
Biıtün dünya milletlerinin birer 

birer yaptığı sayıma göre dünya
da yaşıyan insanların miktarı 

2,100,000,000 dur. 
Maamafıh Çin, Afrikanın bir 

çok yerlerinde yaşıyan insanlar, 
hatta Okyanus adalnrındaki in -
sanlar bu hesaba dahil değildir. 
Şımdiye kadar yapılan istatistik
lerden insanların bu kadar çoğal
dığı gôrülm('mışti.. 

____________ ....., __________ ___ 

Reisi avukat 
Olan bir 
Dilenciler klübü 
Polis, Montreal'dc bir Dılcnciler 

Klübü bulmuştur. 

Klübün başında bir avukat var. 
Kanuni bütün vaziyetleri hazırla -
yan avukat, klübü tam bir cemiyet 

halinde teşekkül ettirmiştir. Klübün 
nzası olmak için en az 10 senelik di
lenci olacak ve sırnaşık dilenciler .. 

den olduğu, avucunu açtığı her kim

seden en ufak miktarda dahi olsa bir 
şey koparmıya muvaffak olduğu tas
dik edilecektir. 

Cemiyet azası için tensip edilen 

kiişe başları, sokaklarda başka hiç 
kımse dilenmiyccektir. 

Hastalık ve saire gibi hallerde di· 
lencılere y'1rdım için klüptc bir de 

sandık kurulmuştur. Bu sandığa di· 

lenciler her gün kazandıkları para • 
nın bir miktarını verecektir. 

Güneş ve kirpikler .. 

Klüp kurulalı 3 sene olmuştur. Po
lis klübü dağttmak için teşebbüsler-

de bulunmuşsa da kanuni şekilde te

şekkül ettiğinden dağıtmak da zor 
olmuştur. 

GOneşın sacıara raydası orCJugu tecrübe edilmiştir, Sacın güneşslzllkten mü
teessir olduğunu. uzamadığını. dökoldüğünü erkekler pek iyi tecrübe etmişler
dir. Kirpiklerin de güneşle uzadığı iddia edilir. Bu iddia ne aereceye Kadar 
dogrudur? bllmlyoruz. Fakat şu yukarıkl resimde gördüğünüz gibi güneş altında 

kirpiklerin uzun göıgeıer bırakarak insanda bır ok tesiri husule getirc'iği 
meydandadır. 
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6000 metreden atlıyan 
27 yaşında bir genç 

Dünyanın en güzel bac ki 
rının sahibi nerede? 

-
Pariste de çocuk yerine kadm kaçırma hadiseleri mi 
başgösterdi? Bunun bir hile olması da muhtemel ... 

Meselenin polise 
Aksettiğini onlar 
Bilme melidirler •• 

• • A nlnşılan Amerikanın azılı hay .. 
dutları, sergi münnsebetile Pa

ristc de faaliyete başladılar. Sergi· 
yi görmek üzere gelen Amerikanın 

Londra, (Hususi) - 27 yaşındaki meşhur dansözlcrinden biri Pariste 
Cons dünya paraşüt rekorunu kır • kaçırılmış ve cl'an ne dıınsözün, ne 
mıştır. de haydutlıırın izi bulunnmnmıştır. 

Paraşüt yükseklerde .. 

Temmuz nyı zarfında üç Ameri .. 
Çok soğuk ka~lı hareketile hemen kalı kadın, Nevyorktan gelerek Pa-

her gün yeni bır rekor kıran Cons . t 11 . d b' · 1 · 1 rıs o e erın en ırıne yer eşmış er-
son uçuşunda 7000 metreye kadar çık- dir. Bu kadınlardan en yaşlısı olan 
mıştır. 6000 metrede iken paraşütle Madam İda Sackeim elli beş yaşın
aşağıya atlamış ve Salisbud civa • da olup yanında yeğeni Mis Jean de 

rında yere inmiştir. Keven bulunmaktadır. Mis Jean de 
Şimdiye kadar 6000 metreden aşa· Keven 24 yaşlarında Amerikada çok 

w k' c: atlamadıgwı için Consun tanınmış, esmer güzeli, dünyanın en 
gıya ım~e - 1 b kl l'k b ' d ·· .. k d guze aca arına rna ı , ır ansoz-
yaptığı hareket dunya re orun a dür. 
mühim bir rakamdır. Bu yolcuların üçüncüsü de dansöz -·-E k 

•t Mis Anne Dunctz adında bir arka. 
n ço mucı daşıdır. 

Yetiştiren memleket Genç kı lar Parise gelince, etraf. 
Geçen hafta Viyanada Mucitler ve ta dolaşmıya, bilhassa büyük moda 

Muhteriler Cemiyeti bir toplantı yap- mağazalarına girip çıkmıya başla • 
mışlardır. 

mıştır. Bu toplantıda, şimdiye ka • B ' g·· -
1
• d .. 

d 
. . . . . ır un esmer guze ı ansoz, saat 

ar Vıyanalı muhterılerın ısımleri 17 d t 1 d'' .. b 
Ad d 'l · b .. k .. ht .1 c o e e onmuş ve el isesini de-

ya e ı mış ve ugun u mu erı er ğ' r d'kt h 1 de bir çok dileklerde bulunmuştur. bışl ır ı en sontral . a asını aramış, 
B 

. . . . u amayınca, o e cıyc : 
u toplantı vesılesıle şımdıye ka- B d 

dar Viyanadan 10 bin mucit ve muh· - ~m ışarıya çıkmıya mecbu • 
t - kt ğ .... 1 .. t" rum, lutfen balama söyleyiniz Ben 
erMı çı "tlı ı goruM~~ş u~1• ancak saat 20 de dönC'ccğim . 

ucı er ve wıterı eı cemiyeti .. · 
b . d b k k k Dansoz, çantasında 500 dolarlık 
ır e an a uraca tır. . . 

bır seyyah çekı bulunduğu halde 
• neş'eli bir tavırla otelden çıkmıştır. 

Tedrisat kongresi Ayni akşam Paristc otel des Am
Pariste Enternasyonal Tedrisat bassadorde oturnn genç bir adamın 

kongresi toplanmıştır. o~_tadan ka~bolduğu ~e bu gencin, 
guzel Amerıkalı dansoz ile sık sık 

Bu toplantıya 40 memleketten 250 .. .. kt ld ğ . 
goruşme e o u u şayı olmuştur. 

murahhas iştirak etmiştir. Fransız Filhakika bu adam, hergün bir 
Maarif Nazırı bu vesile ile mühim şoför ile Ameriknlı dansöze mektup 
bir nutuk söyliyerek dunya gençli - gönderir ve cevabını alıp ef endisinc 
ğinin yetiştırilmesinden ve maarif götürürmüş. 

hareketlerinden bahsetmıştir. 24 temmuz sabahı Madam İda 

.Jeen de Keven ve becaf<ıarı 

Sackeim, yeğeninden şu mealde bir 
telgraf almıştır : 

cÇok iyıyim, merak etmeyiniz.> 
Bu telgraf stüdyo otelden geliyor

du. Fakat aradan günler geçmiş. genç 
dansözden hiç bir haber alınmamış
tır. 

Birkaç gün zarfında Madam İda 
Sackeim, yeğeninden bir mektup 
almıştır. Amerikalı dansöz mektu
bunda: 

cBcın kaçırıldım. Fa~at zabıtaya 

bir şey söylemeyiniz.> 
Demekte ve kendisini kaçınmla -

rın 500 dolar fidyci necat istedikle
rini ve bunun icin bir barda :randevu 
vermekte idi. 

Madam İda Sackeim ertesi gün i
kinci bir mektup nlmışlır : 

c Zabıtnyı işin içinden çık:mnız .. 
Yoksa Jean'a bir gezinti yaptırınız. 
Bunun Şikagoda nasıl yapı!dığını siz 
de bilirsiniz .. , 

Zavallı kadın büyiik bir endişe i
çinde kalmış ve işin neticesine inti
zaı en polısc haber vermemiştir. 

Haydutlar biribirini miıte:ıkıp iki 
defa otele telefon ederek fidyei :ne
cat istediklerini bildirmişlerdir. 

Madam İda Sackeim diğer taraf
tan Pariste çıkan bir Amerikan ga
zetesinde bir ilan servisi neşretmiş
tir. Bu ilanlar da şunlardır : 

27 temmuz - Jenn Lutfcn C"erive 
dQ.nünüz. · • 

29 temmuz - Lutren geriye dönü
nüz. 

30 temmuz - Geriye dönünüz. Her 
şey hazırdır. 

2 ağustos - Jcan, her şey hazır
dır. Niçin bana cevap vermiyorsu •• 
nuz? .. 

4 ağustos - Jcan, bu tarzda hare
ketinizin sebebini anlayamıyorum. 

Ne istediğinizi söylcyinız. Aksi tak
dirde sonunu düşününüz. 

Nihayet kadıncağız, 6 ağustosta ~u 
ilanı vermiştir : 

c Bugün kendi yazınızla bir mek
tup yazmanız lüzımdır. > 

Nihayet kadıncağız, Amerikanın 

Paris Konsolosluğuna giderek vak'a
yı anlatmıştır. 

Bunun üzerine vak'a Paris zabı • 
tasına aksetmiş ve memurlar hemen 
hatekcte geçmişlerdir. Yapılan tah
kikat neticesinde, dansözün çanta .. 

( Deomı 6 rncı ıayjad.z. 



Alme• 11• 1 mi ı... cPetlt Pa
ddr• p ar '•• ,........ ıöre 
pr a 'ı lfe-'ffit bba1 etmiftir. * Dam kupumı Ameribya ka

Okuyucularla 
• B fas basa 
PWiğ/iiJen 
Şilt.agel edilen 
Sokak 

...... senç teniaci Dona1d Budge Beyoğlu Y•nifehir LAlezar sokak 
'*teklif brpamda bl.auftu'. Ken- No.18 de Jhhmut imz.asile aldıznnız 
diline 10 milyon frankla profesyo • mektupta. bu civarda fazla pislik 
ne1lik teklif e4üen genç tem.el bu, olduiu ve tüo, sair hastaııklarm bu-

IWl""1l_•_e teklifi teddetmift~. _ ı ada fazla bulund~ yazılarak. :nev-

;? 
ı .... 

* Bu puar &ünü Munihte yapıla- zuubw 10bğın temizleUirilmesl 
cak olan Fransa • Almanya a~z~ ıstenmekte ve suıekler pil sular, ıa
maça ıçm Fransazlaım en kuvveth Aamlar uı.erınde UÇUftuklarınilan il· 

..... - ..... _.___ .... rakı d. s.r· talwm Almanyaya hareket etmış - kayet edalmekted 
-.-.ı.-.u .... ,or, ·~ - tir ır . 

• • L- --'--1 . Yukarıdaki vuayeti alakadarların 
llamllllOU çok etYİk, YlllallMR manzıne aay..-..... t> * Geçenlerde Danımarkalı ttncı dıkkat mazarma ko u ocuz. 

Vudrorun 8'JI) metre dünya rekoru- Y Y 

Bu bir (firma) idi. Bumml• (küçük balblı. Dlfkalpakçı. Kaıabtçek, Tek
beytik), (kopukluk) tm a,nJmh. Ca- farıarayı. TAfban. Saraçhanı. Ha • 
.....,.,. o umenm panli)e bel li- lepüotJu Bat ahana. Kafesli. Balak
nya ancak çıkardı. pazarı. Balat. Ayvansaray, Lonca. 

Camadanlan her tem 4ibme7.di. Topbpı, Narlıkapı. Se1'msaz, Yenı
Utı&aları, terzileri. myrı idi. Galataıda mahalle, ŞenetbaDe ile Veli EfeDda. 
l'eıwcilıKde ve Kapwhıçsph Çupıeı, IC.ehalbaiı. Yenibabçe, JWı
Xir~ Y....W -.raı.r n - tae mesiıeleriDde tesadiif edilirdi. 
..... dikmetltte ve tpemekte ün (Halk Edebiyata) deailıp nmam -
hasın•enlı. maza kadar evsafi -ve ll!Cayasa nl • 
...... lılflr bbp -IRma med - ....... ft her tetJi niPbı itibar vıe 

.,.. bbp da denirdi- limliya1ı fes iltifattan mahrum kalmlf olan edebi 

...,mer,t aaeleri iri pihlriil, hin:ll pbenuı (prb) lan küçük beyleriıı 
1larlMl gibi yanda subrdı. Bal • ...,.n, onlar olmam zurnacı yar-
• pl*iılu ilrl bpmn artMm • daklmmdaa. baloz. kafşmtan tan
clen Arkıbr, budan da bJalı. - lanDdan diaieniidi.. lılesell: 
~rmmli. MaamafiJa, ldiJJmmiln ft Vafiwnt. Sofiıea lctnMb.Nftı aer· 
Jdiçik beJlijin a1imet1 ...... test fJed bel itft4•1t11 

nu kırdliı yuılmtfb. Fakat bu me -
ufe 193J3 metre olarak tesbıt edil
diitndH rekor tanmmamıştll' 
* Toau Far - Joe Luıs'le bu ayın 

216 sına Amerikada kırıd.qacaktır. * Cumarte11 günu Bebekle Hisar, 
pazar IUftÜ de Bebekle Moda arasın
da ati mukavemet yuzme yansa ya
pılacakbr * lstaııbul festlvala münaebetıle 
yapılması icabeclen futbol maçt içın 
Pire muhtelıtı davet edilmiıftır * Upkta yeni bir ıtad ~ ce • 
tirilmif ve büyük spor hareketlerıle 
tipd resmı yapıİmlfbr. * il Kemalpapda 29 ajustosta 
Yallı IÜl'et müsabakaları yaptlacak
tu. 

JM siymek, sal kapnm iıltine JaD- Ejft' Ü ....... ilCeT öWir ut.er 

piri oturtmakta. .., Körler kongresi 
Çetit 911if ayakblv liJredei'dl: Yahut: 
Şipd•k,, llpçlalı fıotin, uçlan sip • AWaa alda• _... .. -.. ..U• 

.tiwi rucan idı:arpin. ,. ıızni, ~ E••• ......... F.,•••· •••nle 
,..,.." dqmeJt ...... •• ., .... ~ 
BeııdDden ,a.tıerilli. afili oWaiU .,... ..... ileler!- Eırğmle: ...... 

ap.. ,_ ıwprw Jirek r*HtMle o- 1.-iria ..... .,.. •ulr llaf. v arpa. it (BUIUll) - Varpa· 
- pat ....... J1llDmta lqıe, ,.,. Al ....... tcilllle .... ,_ .... .. bir kirler kaDcreli toplan • 
f1ıMa1ei tm:ih dıdeldL BanJar1a Y•' tin oıuu11i1r ...,_. ...ı. mlfbr. Bu makuUa düa,anm muh· 
... w rentH ~ ili• * afl,e ... leUf ,erleriDdeD murahhas olarak 
Qkırı ltir ~ ..,.ı.r. 'Mlrek lzmiria içitllle .......,. .,._.., 121 lrör, yanı.rmda kendi.terme de-
takız gıbi beyaz çorap giyilirdi. Ye- lzminn çapkmı pazaTlık boz.ar. lillik eden köpekleri bulunduğu hal-
memnm, ~ kapamda ,... ltUlir firtcmmı defrMshı aamr. de VRf10vaya getmi§ler.cfir. Kongre-
pılanı pet makbuld6. Kerpbi,.eti • ble: de, körlerin yaşama ,eraitl haldwada 
nin eebebi ele 111 idi: HafifHli ... tkt Atfttlft ~ 11aftdım ıen.i• etındeft, muıakerat cereyan etmektedir. Kör· 
yemeni tartıldılı zaman, ancak ytr. Çolc sallama fcastıtura fırlar N • ler; sağır, dilsiz ve körler enstıtü • 
mi dirhem l!Hr, bu kadar haftflili- tı1'Clen7 sıllftde yerleşttnlmqterdır. 
ne rağmen de çok dayanırdı. Hele: Kongrenin açılma meıasim.mde &-

Ceketin, patakukanm üst yan cep- Elınde mazı, mA bır papaz, bır dua okumuş. bun-
Jerine ipekli ~nevi§li mendiller a.ı bGa 1Nız1. daa 10ma muWelif t.tipler, lmlla· 
koma' *liili a1Jmn klrcloa, ea • Dw • -. nn •...._lllllU lytleftinnek tein 
madamn sat yakasının en üstunden Vay küçllc hanım vay! birçok temenntlel'de bulUllmuşlar-

Dünganın 
En güzel 
Bacakları 

f 5 lncf ıagfatlun tl•oam) 
smd9 bul4Jnan 500 dotartık seyyah 
çekının dan ozun imzası taklit edil· 
1Mt suri!tıle Pariste muhtelif bar
tara verilmı' olduğu anlaşılmıştır. 

Fakat genç kız bulunamamış ve 

vak'anm hakiki bir kız kaçırmak nu. 
yoksa bır desise mi ol~up anlaş&l • 
mamıştır. 

Dijer taraftan Paris gazetecileri 

Madam lda Sackeim'ia etrafım sar
mışlardır. Fakat hiç bir teY ötrene
memı.ılerdir. 

Madam lda Sackeım gazetecılere 
demıştir ki: 

- Sıze şımdilik hiç bir ,ey söyJıe

yemem. Yaruı sabah. Yaı>'!lımaz mil· 
hlm bir lefebbiisün neticeaini öjre
necejlz. 811 bir bayat ve memat me
selesi olduju için ıneJelenin polme 

aksettiiinl bu Mamlann bilmemesi 
lazımdır. 

Briç rtlzOnden 
Vıyanada bir kadın kocası çok briç 

oynadığından kendisini ihmal eW • 
&inı iler'iye linıret rnahknıeye mQ. 
racaat etmış ve boşanma davası aç
mıştır. 

Mahkeme heyeti kadını haklı bul
muı ft ~taran wrmı!IİI'. 

...,..._aa 
aalmdatsalerf. 
Wldler •• we ............ 
....,..... Si-
.., AA Wapıu ....... ., 
,.,. a6rlac• _...... 
V•dili ••rl .... ....... 
•ı 
-Çek --

rillim, T .... 1 .............. 
......... o............ 
.... ..... k ... , ..... ..... 
T-. Sllep. 

mamn an Gne 
pçth 
-O halde içeri. .. 
ı-e ririalı. Mell I 
Salo• tim' .., 
aarm.-. " 
11tırabinaa çabuk 
reçer1 
Süı.,.. .. w.. o gonterde ~v• gelen genç .Qlr 

çadan • a ı 0 8 a (Tamara>v• kalbinden vurmak istiyordu 

dotru rürüdii. K.-p pkutalm I -l'lnJilll Hebraadarı iDJnil. 
lficlllma oldu.. Aa aca .......... m J*alarap ..... ;etirinJ 
meydand1D uuk .. flılar. 
Tamara. Süleymana prap ikram ~bitler Efrayimi Kudilıte ... ~ 

ederek, hükümdannrı q'esini ,erine darsmüu .. 
getirmiye çahpyorciu. Sarayda, Efrayimia Kıadiwt .ı.; 

••• cliiini duyan Tamara, Siii .. ıe,ımımllJ 
İki liiıı aonra.. ziyme te1lp diipniif ve o liin 
Siüeymana dediler ki: sından chpn çıknenıJtı. 
c - Filistindeki Raginlft size, Tamara, Efrayimin ne mutlıiş 

vergilerinden batkA .-ra wrmemiye canavar olduğunu ~k iyi billyar 
karar verdıler. Zengınleri kışkırtan Tamara, Efrayimin eline düştilll 
Efrayiın tekrar Hekon'dan şehre in- zaman az mı lşkenee gormuştil! 
miştır. Bu adam yarın yalnız zen ' Efrayim, Süleymanı Yahudıler aa 
ginleri değil, butün halkı sizin aley- leyhine körükleyen gizli bir el var
hiaize ayakland~br!• 88, 0 da ı-.wam etidir, diyor vt 
Süleymanın Filislinde en bliyilk 

lliftirilerek ağ,. kadar wkıtWr· Gil>i prkılar, wtoıar töyiımfr. dır. Jeoncreden 11011ca murahhaslar 
dı. Eld hapishane işi bcıaaaklıı ıe. Vaqoft CIYanncla sezıntıler )ap • 
blh bulundurmak şarttı. ( Dnfıaa ..,. J DUJ}ardır · 

hasmı, Efrayimın babası idi. O öl - o eli kırmıya çalıfıyordu. 
Mell!ll_t .. lerl91 dürüldükten şonra, Efrayim de 4* Tamara bunu du111>9m•fM da. tall 

._.,.,..,. ......... UEllçmı11.-• DıOısl\tNta llcm'CP •F.'· 
Ustad Ahmet Ra ım merhum, (1dl- Kongre, bütun hukUnıetlere mil· 

çük a.e,ı.-) tljR M••ua 1lir yua· .... • 9911..... naat edec'ek lmllar için nakdi mu-
mnta fll m&Jameh wtiJ'Gl'. HoHmda IGll .,tarda askeri kuv. aWIM!t talep eclecet<tk. 

cTabayü muHtelif, hatta ne kadar vetini çojaltmıya karar vermiştir. AmiJM' bu koıngre münasebetile 
insan, o tadar tabiat deme:der aal!.. Şlmdl,e kidir J2 bin tişHt '* -·attetl bltiU~ ıiltermek 
Küçuk IM!fllli, 8tizik &iz, peripD kawwli lllh altmda balultduıan içla senfonik bir konser •ennişler
bıyık, kalkık omuz. seyrek adım gö- Hollanda bu yıldan itibaren 45 bin dir. Bu konseri yine imi musıkişi
nnlerden bazıları: ldfiltt llıir JaaneCi liWa atama Pli· nwar wrllU§ ve orkestrayı yiAe bU 

- Alam, herif 7iDe mastar!.. .. nakbr. , ... w.. ~k'. 

11 etmeden dağlarda yaşamıştı. -Efrayim benden öc almad:ın aw-rill aÇdmqtu. Bu galeride bütan 
dunyanın en büyük unatUrlaruun Süleyman bu iÖzleı'i dinleyiaoe ramu. Ondan Akanmalıyun.. 

beyninden yıldırımla vurulmuıa Diyerek odasında kapanıp oturu-
eserlert bulunmaktldır. San•at tfUe d döndü.. yor u. 
ulnfanlar, bu resim pleristnla, ...___ w-mi .a..a-. .... _., v--· - Efrayim. benim en büyuk düş- &--amn "'it"""" ...vg:au~ ..... ..._ 

dımpnm en biJik plerisl o&dulu- ıNt1aıwıdır. Ben andan her l"Y ama· den bu kadar kerbyonlu? Nereye 
nu we san'at blıkımından da~ ol- run. baksa, Efrayimin ıölgesinf görur gt. 
duıu- yumakta ve 9Öylemıektedir- DedL Halla zabitleriM tiddetli e- bi oluyor ve urkuyordu. 

1 r mJrler ftl'di: (l>eNMı ""' 

söreJim. Kim bilir -- met'8k ~ 
heyecan içindedır. 

Dedi. yavqça odadan çıkb. Bl.r 
haremajasına rastladı. 

- Nereye gidiyorsun asıaıumt 
- Gemiye ~jjm. 

Tali kuş!' Riistemin !,ki 011111z11na. birden ko nmuıta. ~~~k~=...,-1 

Bır gantla.n çöl yıldızı, bır taraf tan ımm .. zaten benim i»urada b·r z ... 

da Venedilc dilberi .. O, ikisini tle seoigordrı / :;:.~e:·;-he~ıe=::~. Son 

DOmencl HOsevln. .JOzettavı sahtle çıkardıkean 
sonra ROsteml aramaQa beş1eeh 

yine selirtm. 
Jaapta daima eami,et altmda bulu- Han!Malan tereddüt içinde R 
aacakta. temia JÜIÜ• .... .,... •. 
ŞeJh S.t Cıeza11r uhiHerinde en _ Miilllllde edm de Şe,tıe 

ka. +etli bir kabilenin - hükumdar
Jar kadar nüfuzlu ve kudretli - reisi 
idi. 

Şeyla Saide damat olwaMa ... -
tem 116,at pul.ak Wr k*lıW •. , ... .._.,..... 
Jlıin .. ı~ıldl 

Evlew Atl«We teaiilllli tali 1.._._ 

• oı. ..._ ,.blda "s' ı,.. 
du: 
_.,............. •fil· 

tarca ,._...._..._dal* 
omuwdelll.lkl a ·WNea 1_..,...._. 
unar 11eete1r1 * Wlfle alda. Bir 
om•n 1• llMNa .. -..a am r ı• 
.. Hwr dn' .... ......, ........ 
elimle ....... ' ......... 
at a7811e ...... Rn&;I' t ' ten1a e-
dicelllal rı r' 1'' ', r bap t11 l••M -~Iİilıa: 
blhmlle .... ı• ... 'rJ 13 .,.. .... ra.ı ... ı'I ...... ~ .. 
•Jl'l •ruPr ar. ar.._.,.. .. 
tMDda8d .................. 

Udem aa .W.-.. 'ela -. OallA eAci bir cazibeli. tekD bir 
.lllD1 *+'Rafi Mmü.Aaattıe,ı ~. ı&-lliji ve bilhaasa sadakati v...U. mlf? .. ,...... .. nf31'7 7 .._._ 

dun . .._._ .. da llRA 'P 11 
•"""'· .e,.ıer J;iaden tun.., 11- Çöl kızlan ne kadar sıcak ve wfah ~ 
-tat. L.~ eh So ........ , .. ..,. ı.ta,.U ......... eıvuar .• 

Jil.cta hea P thef, 1lem de ıwstem, Hacerle evlealnıe. hiç ,ıyinL 

duyıuıu ve mce bir kııdl tüPhe yok ki, Ceza,Jiı'deki vaaiyeti - liNft • il Ilı - ... • IMlla ••-~'•lilliıılıll.a. ... 
HMere ee!inee dize ecek Ye mevkii sağlaml cak. mııur. Şimdi beni bekler. Gidip, onu 
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__ H_lK_A_Y_E _.l 
Balo Dönüşü 

( 4 üncı1 sagfadan devam) 

9 - 90 ti TEL G RAP - 11 Aluatos ta7 

· İstanbul. Belediyesi İlanları 1 
~ ,.. ' 

Harbe mecburuz 
- Aman efendim, nasıl o1ur? Be-• nim içtimai mevkiim var, haysiye-

tim var .. rica ederim beni burat\a re
zil etmeyiniz .. 

Ek:nek ve Francalanın kijıtlara sarılarak aablmasa 1ıakk.uıda Daimi 
Eac& ... karan &zerine gazetelet-le JSpılan llAnın bau tuafh.T'da yan
Jış anlaşıldığı görülmüştür. Bu c;hetle Daimi Encümenin 4-8-937 ta. 
rihli ve S467 numaralı kuarane tevfikan keyfi7et aşatıdaki şekilde 
lavıih olunur. 

l - Ekmeklerin sarıJacafl kltıt torbalardan maksat, ekmeğin hiç 
bir tarafı açık bırakılmamak suretiyle biç kuUanılmamıı ince kağıtlara 
sanlması demek olup ekmek sarmak için sureti mabsuaada kese ki· 
ğıdı yapılmasına lüzum yoktur. 

Bütün erkan 'lJe rüesa beni tasdik ettiler, ne 
olursa olsun Yunan donanmasile 

karşılaşmak arzusu bütün donanmayı sarmıştı .• 

Biz, bu küçük odada memurla mü
nakaşa <'derken, dışardan bir gü -
rültü duyuldu. Kadın, erkek sesleri 
biribirine karışıyor, bağrışıyorlar, 

gürültü ediyorlardı. Yanımdaki me
mur, hemen kapıya koştu. Aralık -
tan bir müddet dışarıya baktı. Şim
di dışarının sesleri, bulunduğumuz 
odaya daha iyi geliyordu. Bir kadın 
sesi duydum .. ağlıyordu. 

2 - Parça halinde satılarak ekmeklerin de kitıda sarılması lazımdır. 
3 - Teobihi beledi, gazetelerle ilAn edilditi 4-8-937 tarihinden 

itibaren bir buçuk ay sonra tatbik edilecektir. •s. ·St3t. 
* •• Keşif bedeli 251 l lira 20 kuruş olan lstinye-Büyükdere yolunun Ki. . . Yazan: Hotıralarını söyleyen: 

tasdık ettiler. Yalnız torpıdo fıJosu Ahmet Cemalettin Amiral Ramiz reçbornu mevkiinde yaptırılacak istinat duvarı açık ek~iltmeye konul. 

muştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mjdürlüğünde ıörülebilir. 

istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan ba~ka Nafıa müdiirlü

tünden alacakları fen ehliyet vesikasile 188 lira 34 kuruşluk ilk te

minat makbuz veya mekt•ıbile beraber 12.5.937 Pazartesi rünü saat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (4689) 

kumandanı Hakkı Bey harbe mute-
rızdi: (Bu halimizle muvaffakıyetli 
bir harp veremeyiz) diyordu. Ken
disine küçük bir huruç hareketi ya
pacagız, dedik. O da rıza göstudi. 
Gece saat on ikiye kadar devam eden 
meclisi harpte birçok nutuklar söy
lendi. Bütün donanma harp istiyor
du. Bilhassa cMes'udiye nin süva
risi Şükrü, cTurgut un süvarisi cA
rap İsmail , .Barbaros un süvarisi 
Remzi Beyler kat'iyetle harp isti • 
yorlardı. 

5-
Bu Perihanın sesi .. haykırıyordu: 
- Ben hırsız değilim .. hayır .. dava 

edeceğim sizi.. namusuma leke sü -
rüyorsunuz .. 

Bir aralık Perihanın kocasının ba
ğırdığını işittim .. Allah Allah .. ne -
ler oluyordu? .. Bu gece bir uğursuz-
luk 'Vardı. Büyük bir yanlışlık ol -
muştu. Güler misin, ağlar mısın .. 

Memur tekrar yanıma geldi: 
- Dışarı çıkınız, dedi .. 

• 
itfaiye efradı için lüzumu olan 2s* tane deri ceket açık eksiltmeye 

konulmuştur. Ceketin bir tanesine 22 lira bedel tahmin edilmiştir. 

ŞartnRmesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. h 

kanunda yazı!a vesika ve 41 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 17-8·937 Salı ıünü saat 14 de Daimi E:ıcömende 

bulunmalıdırlar. (B) (4849) 

"' *. Bir metre murabbaına 4 lira kıymet konulan Fatih yangın yerinde 

Herçi had abad Yunan donanma
sık karşılaşarak hesaplaşmak arzu~ 

su bı.itün donanmayı sarmıştı. Har
be karar verdik ve meclisi harp da
gıld ı. İctimaın hitamını müteakıp, 
Başkumandanlığa Ye Bahriye Neza~ 
retine itayı ma1Cımntla beraber ken
dierinden dti§manm ahvsiine ve ne
rt.>iic bu1unduklarına dair izahat is
tedim. İstihbaratsızlık her sahada 
kendini gfü;tcriyordu. Nitekim İtal· 
yan muharebesinde de ayni hal Y<ıki 
olmuştu. 

SerKisatvet oe tüfek taıımı 

Çıktık. Bir de ne göreyim? .. Peri
han, kocası .. yanlarında sivil, resmi 
birkaç memur .. bir gürültü, bir kı
yamet gidiyor. Perihanın çantasın -
dan çıkarılan bir büyük iğne masa
nın üz~rinde duruyor. 

Kinnasb mabaltesinin boyacıkapı ıokatanda 74 üncü adada yüzlü, 7 
metre 65 santimetre murabbaı arsa satılmak üzere açık artırmaya ko

nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 

229 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12-8-937 
Perşembe günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (E) (4654) 

Adriyaıikte bcıtır,lrıa torpidola • 
Tl'11L .. : 

Sabık Osmanlı İmp;ıratorluğunun 
Adrıyatik denizinde en son noktası 
olarak (Barbaros Hayreddin) in 
mcshur üssülharekesi olan (Preve
zr-) lim<mı kalmıştı. (Narda) körfe
zinin ağzında bulunan bu güzel li • 
man belki manzara itibarile en şa
hnne bir mevkii haiz idi. Bilhassa 
~onba!-ar, Prevezede çok güzeldir. 
Mc·mlcketi ihata eden zeytin orman
Jnrı ile portakal bahçeleri pek zarif 
l ır manzara teşkil eder. İlk ve son
h .. h::11 !ar da hemen bütün memleket 
halkı kır alemleri, seyranlar, gezin
tıkr _,.aparak portakal bahçelerinin 
koyu ve kokulu gölgeleri altında eğ
lenirler. Cuma ve pazar günleri bağ-

lar zevtinlikler ve bahçeler binler
ce ınsanla dolar. Bir perşembe ak -
şamı bahriyeli zabitanın toplandığı 
ufak bir birahaM<ie bazı yerli arka
daşlarla sözleşmiş, ertesi cuma için 

başa gitti ve Turgut kaptan: 
- Haydi Besim, virademir! ku • 

mandasını verdi. Demir alındl, ma
kineler yavaş yavaş işlemiye başladı. 
Ve gemimiz alabanda iskele ederek 
Boğaza doğru ilerledi. Biz yaptığı • 

. mız devirle cAnt3lya> torpidobotu
nu~ yanından geçerken arkadaşımı
zın demir alm~kta müşkülat çekti • 
ğini gördük ve bilahare anladık ki, 
demir bir şeye takılmış ve bizden ya
rım saat sonra hareket edebilmişti. 
Bu tahhürün cAntalya> için hayır • 
lı bir akibet hazırladığını sonra an
ladık. Hareketimizden yirmi dakika 
geçmemişti ki, gemimiz boğazın ~on 
şamandırasını geçerek sağa dogru 
kıvrılmıştı. On mil ile seyrediyorduk. 
Stim yavaş yavaş yükseliyor • 
du. Yarım saate kadar on iki, bir sa
ate kadar da 14, 15 mil yapmıya ha
zırlanıyorduk. Fakat gideceğimiz ye
ri ve bu seferin esbabını kimse. hat
ta siivari bile bilmiyordu. Yalnız 
(Şimdilik c~şadiye• ve cTrablus> 
yatlarile iki torpidomuza iltihak e
derek cŞinkin• ~ gidecek ve ora'la 
alacağınız emir üzerine hareket ede· 
ceksiniz) denilmişti. Şamandıraları 

geçtikten sonra takriben yarım saat 
zarfında beş altı mil kadar ilerle • 

.. Asarıtevfik.. ve .. Yadigarımıııet .. 

Bir memur: hayret, taaccüp ve endi§e vardı. O 
sırada distroyerin biri sür'atini fev- - İşte, diyor .. suç aleti budur. 
kalade yükselterek bize adamakıllı Çok müşkül vaziyette kalmıştım. 

Perihan hüngür hüngür ağlıyordu. 
sokuldu ve dümen kırarak bordasını 

Kocası tepiniyor, bağırıyordu. Beni 
gösterdi: - Salvol Dört top birden Perihanla yüzleştireceklerdi. Tam 
bire infilak etti. Mermilerden birisi bu sırada koridordan bir memur ko
geminin baş tarafındaki pontelleri 

şarak geldi : 
süpürdü. Turgut kapt~n meseleyi iyi- _ Pardon, dedi, bir yanlışlık ol • 

ce anlamıştı. Hahpe alçaklar bize a· muş .. asıl hırsızları yakaladık .. iğne
teş ediyorlar: - Haydi çabuk, böl • yi çalan delikanlı bulundu .. Yalnız, 
meleri kapatın! Serdümene: - Ala- bir yanlışlık yapmış .. Suç ortağı o
banda sancak! Sonra makineye de: lan kadının çantasına koyacağı yer
- Fol spit (Tam yol) kumandasını de, .acele ile ve heyecanla hanıme • 
verdi. Heyhat! her şey bitiyordu. Çün fendinin çantasına koymuş .. 
kü müdafaa ve mukabele edecek va- Memur, Perihan Hanıma dö.1dü: 
sıtamız yoktu. Ufak topları kullana- _ Affedersiniz muhterem b:-ıyan .. 
cak halde değildik. Torpido kv\•anı özür dileriz. Buyurun serbestsiniz .. 
ise boştu. Bize iki bin metre soku • Perihanla kocası söylenerek çık
lan distroyere gönderilecek bir tor- tılar, bittiler. Zeki memur bana dön-
pidomuz olsaydı! dü: 

GAYRİ MENKUL AÇIK ARTTIR- ay zarfında borcun tamamına ,·eya 
MA 1LANI bir kısmına, yahut alacaklının taki-

!stanbul Üçüncü İcra Mcmurlu - bat icrası hakkına clair bir itirazınız 
ğundan: varsa yine bu bir ay içinde bildirme-
Tamamı iki bin lira kıymeti mu - niz ve bildirmediğiniz takdirde bu 

hammeneli Topkapıda Takkeci ma - müddet içinde 74 üncü madde mucı
hallesinde Topkapı sokağında eski hince mal beyanında bulunmanız, bu 
1, yeni 3/1 No. lu bir tarafı Sadık lunmazsanız hapis ile tazyik oluna -
hanı, bir tarafı kale duvarı ve bir <'ağınız ve hakikate muhalif beynn
tarafı Pişmişoğlu tarlasile mahdut da bulunursanız hapis ile cezalan • 
kayden değirmen ve maabahçe dük- dırılacağınız ihtar olunur. 
kanın ilan tarihinden itibaren 30 gün Borç ödenmez veya itiraz olun -
müddetle açık arttırmaya konmuş mazsa cebri icraya devam edileceği 
olup birinci açık arttırması 10/9/937 ödeme emri makamına kaim olmak 
tarihine tesadüf eden cuma günü sa- üzere ilan olunur. (34385). 

at 16 dan itibaren dairede yapılacak AÇIK ARTTIRMA İLANI 
ve kıymeti muhammenesinin 7n 75 K. Deniz Ereğlisi İcra Dairesin -
ini bulmadığı takdirde 15 gün daha den: 

Biz 15 mil sür'atle karaya ooğru 
ilerlerken bir mermi bordamızı de
lerek makine dairesinde infılak et-

- Asıl suçlu kadının çantasmda 1 uzatılarak ikinci açık arttırması Ereğlide Suluoğlu Fırıncı Hasanın 
bir küçiik aşk mektubu bulundu, de- 27 /9/937 tarihine tesadüf eden pa • zonguldağın Kozlu mevkiinde Maz
di.. yanlışlıkla masaları şaşırmış ve zartesi günü saat 16 da yapılacağın- ıumcuoğlu Haydar zimmetinde bir-

miş ve stim borularından birini n. ar- b"l · k b kt b d l d d t l" ı 1 k ı· muham ı mıyNe u me u u o an ırıcı an a ıp o an arın ıyme ı • Ieşik iki dosya ile (630) lira alacagı-

l
çalamıştı. Bir an oldu ki makine da· k d t k · · l'1 a· b k · b t· d a mm çan asına oymuşsunuz. menesının ıı; ye ı uçu nıs e ın e nın maamasarif temini istifası i\ın, 
iresinin kaportalarından stim fıc: - "" p ·1 1 k k k · h t ·ı·· b k k 

t .nemur, erı rnn a ocasının ar ·a- pey a çesı veya u mı ıı an· me - borçlu Haydarın (250) lira için ipo-
kırmıya \'e torpidobotun güvertesi- sından bakarak gözile işaret etti, tubu ibraz etmeleri lazımdır. tek eylediği sağ tarafı i\ndonaki ga
ni beyaz bir duman kaplamıy:ı baş- güldü : EVSAFI: Altında dükkanın iki kat zinosile bahçesi, solu Bartınlı Meh-
ladı. Makine dairesinde efrat hayret - Mektubu kim bilir, kimin çan- kargir hane, zemini çimento dolmalı met oğulları Mustafa ve Mehmet 
ve korku ile çarkçıbaşının yüzüne tasına koymak istiyordunuz .. kusu- ve tahta ile bölmeli iki kısımdnn mü- kahvesi ile bahçeleri, a,rkası kale, 
bakıyorlardı. Çarkçıbaşı hiddetle ba- ra bakmayın, buyurun serbestsiniz. rekkep. önü· umumi yol ile mahdut zemini ve 
şını kaportalardan çıkararak: mektubunuzu da size iade ediyorum. Dukktn ve bahçe kısmında 'bir ap- üstü beton bir bap kargir mağaza -

- Stim boruları patladı. Sancak Retat Ferzi tesane vardır, birinci kat zemini çi- nın nısfı arsa olduğu ve arsa olan 
makinesi çalışmıyor. Tek makine ile mento döşemeli ve tahta bölmelerile kısmının önünde ahşap bir ufak 4iük-
daha on dakika işleyebiliriz. Ahmet HaJiJ ayrılmış bir sofa üzerinde iki oda, bir kan bulunduğu mezkur gazir.o ,e 

Ayni zamanda süvarinin kalın ve mutfak mahalli vardır. Elektrik te- müştemilatı 2304
0 

sehim itibarile 
hevecanlı sesi: · t tt H kl tapu si 

J sısa ı mevcu ur. a an • borçlu Haydar'a ait (572) sehmi açık 
- Haydi gayreti_ Daha beş daki- Bu Slverekll çocuk 4 cillerile sabit olmzyan ipotekli ala - artırma ile müzayedeye çıkaıılrnış -

ka ! Haydi evlatlar! diyordu. Niha- Y•tındad1r, 85 kilodur! caklılar ile diğer alakadarların ve tır. Mezktir gazino ve müştemilatı • 
yet gemi baştan kara aldı ve oturdu. S iverekte bir çocuk büyük ba§ı irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla- nm tamanuna yeminli üç ehli vu -
Efradın bir kısmı kendilerini denize ile bütün dünyada eşsiz olduğu rını ve hususi1e faiz ve saireye olan kuf tarafından (3300) lira kıymet 
ataralr yüz metre mesafede olan sa- gibi henüz 4 yaşında olmasına rağ - iddialarını ilan tarihinden itibaren takdir edilmiştir. Borçlu Haydarın 
hile doğru kolaç atmıya başladılar. men 65 kilo gelmiş olması dolayısile 20 gün içinde evrakı müsbitelerile hissesine isabet eden (819) lira 27 
Filikanın birini acE-le mayna ettik. de dünya rekorunu kırmıştır. dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak- kuruş kıymeti muhammenesinin yüz. 
Mümkün olan şeyleri yapıyor, topun Ahmet Halil ismindeki bir zatın si takdirde hakları tapu sicillerile sa- de yetmiş beş nisbetinde bir talip 

mlıhmrnel bir kır alemi yapmayı miş ve ufukta evveliı bir, sonra iki kamasını çıkarıyor, yaralanan iki dört sene evvel sıhhatli, gürbüz bir bit olmıyanların satış bedelinin pay- zuhurunda 20/9/937 tarihine müsa-
k:ıınrlaştırmıştık. Gece geç vakit duman görmüştük. Biraz daha gider askeri sandala indiriyorduk. çocuğu olmuştur. İlk günlerde fazla laşma hakkından hariç kalacakları dif pazartesi günü saat 16 da ihalesi 

·ı ·ı t f 1 l 1 h k t s·· .. arı·mı·z asknı·ı· ,.e zabı"tanı san- b k ·· d · ve daha ziyade malumat almak iste- ı·cra kılınacaktır. su··ı·u··1nn pe". bu torpl·a. 1:ı1a çarkçıbaşı ile avdet etıı t gı mez mun azam ası a ara are e u,. , '- mr::mc emen u çocu gun en gtine " > 
. yenlerin bu işe dair 935/569 No. lu bedeli bulmadıgwı takdı"rde ı'lk arttır-ve ...... bah kalkar kalkmaz his~emizc eden dört harp gemisi seçildi. Dür • dala bindirdikten sonra ikinci sefer- şişmeve başlamıs, nihayet 4 uaşına d . 

..... J • J osya ırae ve izahat verileceği gibi, mayı takip eden on beş gu·· n sonra, riü-n tedarikat ile meşgul olmıya bünle bakınca dört İtalyan muhribi· de kendisi de gemiyi terketti. Çün- geld"ıg-·ı "aman yası ı"le mu··tenası·p ol- mu··adet"nd dı· a h l k 
r " • ı e v n aneye ası aca o- vani 5/10/937 tarihine müsadı"f salı basladık. Bu sırada geminin sancak nin sür'atle üzerimize geldikleri gö- kü bir muhrip tekrar üzerimize ge-

1 
k tl t . . k 

• f mıyacak derecede şişmiş ve büyü • an açı ar ırma şar namesını o u- güni.i saat on altında ihalei kat'ivesi iskelesine komodörlükten gelen bir rünüyordu. Bir gece evvel (Preveze) liyordu. Biraz daha tevakku , esa - .. va<'~kları ilan olunur. J 

fılıka yanaştı. Süvari Turgut Kapta· Ramlannın ağızlarından bazı riva- retimizi intaç edecekti Meyus, pe- muştür. Bu gayritabii vaziyet üze- icra kılınacaktır. Şu kadar ki, sürü-
k t . a· B" ti · ·1 · t"k İt l T bl rine doktorlar çocuk u··zerı"nde '"·t:·ıde İstanbul Üçüncü icra Memurlu - len rv>y rüchanı olan alacaklıların na bir me tup ge ır ı. ıraz sonra ye er ışı mış ı . a yanın ra us- rişan bir halde gemimizden uzakla- ... r_ 

Turgut Kaptan acele acele ay • garp için ilanıharp edeceği söyleni • şırken torpidonun kıçında bir nefer başlamışlardır. ğundan: mecmuundan fazlaya çıkması şarttır. 
ni filika ile yanıbaşımızda yatan cAn- yor ve hatta bazıları ilinıharpten bi- gördük. Kemali hürmetle sancağı '"""-"""'"' ... '"'""'"'"''-"'"' .. _"'"-'"""""- İstanbulda Bahçekapı Taşhan 3 Müzayedeye lŞtirak etmek isteyenle
tal:ı a torpidosuna yanaştı. Bir çey- le bahsediyordu. İlanıharp mi? Fa - indiriyordu. Sancağı beline sardık- HALK OPERETi üncü kat No. 39 da mukim iken ha- ı in muhammen kıymetin yüzde yedi 

~~s~ ~:~:~~~: :a~;~~:u~i:!~; : ~~!!~~~:~e~::~:.a ~~!~n:ı:~~rii~~~ tan sonra kendIBini denize20a0ttı vte ~:~ ~:;i!!aa~~ ~:~~~;.~lan Kava • ~e~~uv:;~~~~t~:~i~~t::~:t::~~i; 
-s yüzmiye başladı. Muhrip, ( ) me - T"" k 

lerdi. Yarım saat geçmemişti ki, iki tiğimiz sözlere gülmüştük. İyi amma re kadar sokulduktan sonra karaya ur iye Cumhuriyeti Ziraat Ban- bank mektubu ibraz eylemeleri la-
çifte bir patalya tekrar torpidoya dört İtalyan gemisinin bu taraflarda adamakıllı bindir~iş olan ve hiç bir 12 Ağustos Per• kasının 17/5/931 tarih ve 1717/931 zımdır. Satış bedeli peşindir. Müte -
geldi, çaı kç.ıbaşıyı alıp götürdü .• '\r- ne işi vardı? Bir nümayişi bahri fa- muavenet imkanı olmıyan cTokada 8 ~embe akşamı Hey. hitam vadeli 4500, 2/5/931 tarjh ve rakim vergi, tenviriye ve tanzifiye 
kadaşlardan biri: lan mı yapmak istiyorlardı? Turgut cHorra! salvo> sa:falarilete krar ateş beliadada plii 2/8/931 hitam vadeli 22000 liralık rüsumu bedeli müzayededen tenzil 

_ Hey ı•ocuklar, galiba sefer var. kaptan ikinciye İtalyan distroyer - gaıinosunda emre muharrer ser.etler ile cem'an edilecektir. İpotek sahibi alacaklı -
:ı b" 1 1• 1 açtı. Attı, attı attı. (200) mermiden 26 SOO ı· 1 ~ ı k 1 Mutlaka j.,kodra Arnavutlan ır se .. y- erini se am amak için hazırlık yap- , ıra a acagmın temini için s- Iarla diğer alacaklılar, gayrimen u 
~ ancak on tanesi isabet yaptı. İt:ılyan Eski t b l 6 N l f · 

1,..1• karıştırdılar. Ben bu sabah ~u • masını emretti. Hepimiz güverte üs- an u ıncı oter iğinden re'sen üzerindeki haklarını ve hususile aız 
'° - d b 1 muhribi, efradına cHorra!t sadala- MURuı.uşu ıgH t · 1 3112 h 

\•arilerle ,.arkçıbaı:ılann komodor - tün e u unuyor ve köpükler içinde Hamam ı~T ... Net.A anzım o unan 1 /931 tari ve ve masrafa dair olan iddialarını ev-
:ı :ır k d b" .b rınıtekrar ettirerek uzaklaştı. Yu - 15789 l t ·1 · t k d" ·· · ı d ll··ıkte top1anmasına iyi ma __ nn v_ ere- u urmuş ırer canavar gı i ilerli - numara ı sene ı e ıpo e e ı- raki müsbitelerile yirmi gun ıç n e 

karıda da izah ettiğim veçhile .An· Eskı· Tas ı 1. l697 l k k · h ı mi~·orum, dedi. Nihayet suvarılerle yen İtalyan gemilerine bakıyorduk. en emva ın numara ı anun mu- icra dairesine bildirmeleri, a sı a -
J Ü d b. ·b· · k talya, torpidosu bizden yarım saat Operet 3 perde cibince paraya çevrilmesinden mü - de hakları tapu sicAlinde mukayyet Çarkcı bnşılar avdet ettiler. Gemi_,•e ç mil ka ar ırı ırımize 50 ulduk. sonra hareket etmiş ve bu müddet 

· B" ,....,,,saf"' (5000) met 13 Atustos Cuma akuamı tebakı 19712 lira bir kuruşun hitamı olmadık".ııı sat1• bedelinin paylapıa-,.,kar, ,.ıkmaz kısa ve kat'i: ıraz sonra "~ - reye zarCında stimi yu"'kselmi.,ti. Arkamız- ,... r- ..,. 
~ :ı h · d b d "' BüyGkdere Aile balıçelindo vade tarihlerinden itibaren yüzde sından hariç kalacakları ve talip o-

- Hazır ol'. Fayrap! kumandasını yaklaştı. Dört mu rı_p var a an .. ıra dan, beş altı mil gerı"de gelen ·An- kA da K 
d ~ 'irin T dokuz faiz, yüzde üç komisyon ve lanların tarih ve yevmi mez ur a· Vnrdı"ler. (Ne zamaı1 hareket ediyo- ile işaretleşerek aynı zaman a dumen talya İt J h · l · · t eyze ı 

" . , . b" . ,, ayan mu rıp erının op yüzde on ücreti vekalet tahsili hak- radeniz Ereğlisine müracaat ey eme-
ruz?) dedik, çarhçı başı cevap verdi: kırdılar ~e bıze_ muva~ı ır ~azıyet ateşini ve cTokad. ın vaziyetini görür ı"oe>ooaoooooooaoooooao.. kında dairemizin 37/827 numaralı leri ilin olunur. (5130). 

- Şimdi, nihayet öğleye kadar! aldılar. Ondfel .gıden k~;~t.roy~ın ~? görmez derhal geriye dönmüş ve bu Cild ve zührevi hastaJıklar dosyasile haciz yolile takip talebin- ( 
Yani stim yükselir yükselmez ... Der· direğine bir ama ~e ı ı ve unu ı- l mütehauısı de bulunulmuıız ve mezkUr senette I Müsabaka kuponu: U 

gwer gemiler de tatbik etti. Sonra?.. suret e üstüne doğru gelmekte olan "" ~~:.;;:;.;;;:.::;.,:;;.:.;.-._........_._ __ 
hal virademir. Bir kaç saat içinde ge- d' t 1 · t · d k t 1 Dr. Fevzi Ahmet gösterdigwiniz adrese berayi tebliğ ' top sesleri.. Biz bu suretle selamla - ıs ro)'€r erın a esın en ur u mus ı lclU .. U 
rnilerde azami bir faaliyet ile istih· 'd" ihtisas No. : 53 gönderilen ödeme emri ilametgihı- •• • • • • • • • • • • 
zarat tamam oluverdi. Ocaklar yan- manın manasını düşünürken etrafı- ı ı. nızı terkettiğiniz kaydile mübaşir taraft8r1Jlftl. 

mıza du··şen gu··ııelerin hasıl ettikleri İtalyan muhribi cAntalya;ı yı bir Telefon No. : 23899 ınıı:, büyük patalya ile su alınmış, d k ik p tarafından bili tebliğ iade olunması 
t . su su··ıunlarını go··ru··yorduk. Ne olu- müd et ta ·ip ett ten sonra ( reve- k l . 

s ım de yavaş yavaş yükselmiyc baş- Is tan bul Ankara cad- üzeıine hukuk usu.lü muha eme erı 
lamıştı. Öğle yemeğinden sonra. ef- yoruz? Gülle ile selamlamak, ne de- ze) boğazının istihkamatına yaklaş- desi No. 43 kanununa tevfikan bir ay müddetle 
rat baş taraftaki tc.>ntPleri topladı. mek? Filhakika mermiler bizden üç tığını hissederek durnııya mecbur Pazardan maada her gün sabah· ilanen tebligat ifasına karar veril-
Saat on ikide makine prova yaptı. Sü- yüz, beş yüz metre uzağa düşüyorsa olmustu. ı lan akşama kadar miştir. 
ırari kaptan köprüsüne çıktı: ikinci da bunun manası ne idi? Herkeste (Devamı var) ~0000 J İşbu ilan tarihinden itibaren bir 1 .. _ ... -·-··-·· -·-··-·-··-··-.. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 
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Üç, beş, yedi, onbeş HASAN ZEYTı·N YAGI 75 
kiloluk tenekelerde r ş 

. ... ·~. . · .. , .- . - . . . . . DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 1 --~Şark Malt Hulasası~• aıaill!mt:~ ...... ~· 

cDemiryol arabalarının tartılması 
için usul ve tertıbat, he.kkındakı ıh· 

1 ıtıra ıçin alınmış olan 27 agus~o;; 193.5 j 
tarıh ve 2044 numaralı ıhtır:ı bera - 1 

:,.....--- 'tının ihtıva ettığı hukuk b •.ı kere baş

iştah ve kuvvet •çın en Saçların dökülmesi 
birinci ilaçtır 

kasına devir veyahut mevkıı fıle kon- 1 

---· - • mak ıçın ıcara verilmesi teklıf edil- 1
1 

mekle olmakla bu hususta fazla .ma· 

Çocukların dişlerinin kolayca çı~~masma, 
kemiklerinin kuvvetlenmesine çocuk 

emziren annelerin sütünUn ço· 
ğalmasına yardım eder. . lfımat edinmek )stcyenlel'in Galata· ! 

da. Aslan han 5 ınci kat 1-4 num::ıra
lar& müracaat (;ylemeler ı ılan olu -

Bilumum eczanelerde bulunur. 

Bir Gripin almadan ~ 

Istırabın ve akrının en şiddet• 

lisini en kolay, en ça~uk ve en · 

ucuz geçirmenin çaresi bir kaşe 

GRIPIN almaktır. MıdcJ'İ bo::maz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz. Aldıktan bet dakika sonra 

Ucuz -Tesirli - Zararsız 

. 
Istanbul Sıhhi Müesseseler 

Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesine lazım olan 4000 
•det don, 4000 adet iÖmlek, 500 yatak kılıfı ve 3000 yaslık kılıfı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
binuında kurulu komisyonda 18·8-937 günü saat 16,30 da yapılacaktır, 

2 - Muhammen fiyat: Don için 57, Gömlek i;in 46, yatak kı!ıh 
l76,5 yastık kılıfı 22 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 364 lira 69 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve nümuneleri her gün komisyonda göre• 

bilirler. 

5 - istekliler carr seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mov11kkat garnnli makbuz 
veya banka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri "4852,, 

• Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için GI 

z 
kullanınıı. Binlerce hastayı kurtarmışbr. Eczanelerden isteyiniz. 4 

• 

nur. -
1 PANôRAi\ıi'A Bahçesinde 

Büyük SÜNNET Düğün~ 1 
Münir Nurettin · 

Tele fon 41065 ı 

Dans. merakhların~ I 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 
renmek ısterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybe' neden dans pro • 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsır.ler. 

Adres: 

Guddelerdeki fİLJOloj ık kudretin 
tükenmeshden ileri gelir. 

Optamin saç eksiri 

Bu kudret..izliğe düşen gudd •lerde 

} eni hayatiyet uyandırarak dökülme· 
yi iı.ale eder, saçl:ırın en büyük 

düşmanı olan kepekleri düşürür. 

Tecrübe ediniz 
....................... 

.- .. . ,.._ ~ ··: - ... _ ·:_~·~~ .. ~·"; 

· Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 
sında Topçekenler sokak No. 31 .. 
?- . ·•nci kat . 

Adana Belediye Riyasetinden : 
ı - Şehir asfalt yollarının lamir ve in~asında kullanılmak üzere 

açrk eksiltme ile "30,, lon so~uk asfalt salın alınacaktır. 
.......................... 2 - Muhammen bedeli: "3313.5~, liradır. 

ı Zührevr ve cild hastalıkları ı 3 _ Muvakkat teminatı "2'18" liradır. 
ı .. ı 
ı Dr. Hayri Om·er ı 4 -lhalesi Ağustosun 19 uncu Perşembe günü saat on beşte Bele-
ı ı diye Encümeninde yapılacaktır. 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağ'acamİ ti 5 - Şartnamesi Belediye Fen l~!eri Müdürlüğündedir. Jsteyenler 
ı karşısında No. 313 Telefon: ı oradan parasız alabilirler. · 
ı 43S85 ı 6 _ Taliplerin ihale giinü muayyen saatte tcrninatlarile birlikte 
..................... ••••• Belediye E.ncümenine müracaatlar. ilan olunur. "-i796,, 
;;;;...;...;..~~..;..;;~..;;..;..;..;..;..;..;..;;.;;;..;..;..;....;;;;;;_, ________________ _ 

Sıhhi Müesseseler . . 

Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

f5tanbul teyit Tıp Talebe yurdu talebesi ihtiyacı için mevcut ~artname 
ve mühürlü nümunesi gibi "1210. metre paltoluk kumaş ka?alı ı.arf 
sureti le ek si itmeye kon muştur. 

1 - Eksiltme: Ca~aloğlunda Sıhhat ve içtimai Mua\'enet Müdü rlü· 
ğü binasındaki komisyonda 18.8-937 Çar~amba günü saat 15 de ya· 
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat~ Bir metresi "420,, kuruştur 
3 - Muvakkat garanti~ "381,, Hu "15., kuruştur. 
4 - istekliler nümunc ve şutnameyl Çenberlitaş civarında Fuatpaşo\ 

türbesi karşısında Leylf Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler 
ve parasız olnrak alabilirler. 

5 - isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikası ve "2490. 
sayıh kanunda yazılı belgeleri ve bu işe yeter muvakkat garanti mak· 
buz veya banka mektuplarile birlikte belli günde ihale sualinden bir 
saat evvel komisyona zarflarını vermeleri. ' 14722" 

, 

. 

GQiP,. NEZLE, BAŞ VE DiŞ, Ki AIKLJ K 
BüTüN AG~ILAQI DİNDİPİR.. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan ış: Mutbak ve hasta bakıcı odaları üzerindeki 
Tarasın demir camekanla örtülmesi. 

Keşif bedeli· 1998 lira 80 kuruş. 
Muvakkat garanti 149 lira 91 kuruş. 
Ha1darpaıa emrazı sariye hutahanesinde yapılacak olan yukarıda 

yuı!ı ış açık eksiltmiy" konulmuıtur. 
ı - Eksiltme 18·8·1937 günü saat ıs de Cağalo~lunda Sıhhat ve 

içtimai nıuavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
~ - Mukavele, eksiltme, bayındır!ık ışln! .genel husuı;i ve lennt 

şartnameleri proje keşif hula~asile buna mütelerrl dığer evrak komis
~onda görülebilir. 

3 - istekliler cari seneye aid tıcaret edası \:csikalarile bu işe 
benzer 2000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdür:üğünden almış ol
dukları müteahhitlik vesik;ısiyle muvlkkat garantı makb•ıı veya banka 
mektuplariyle birlikte bellı gün ve saatte komisyona gelmeleri . (4850) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
20.8.937 Cuma günü saat IS de lstanbulda Naf ıa Müdürlüğunde 

(8210) lir:ı keşif bedellı lstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin muhtelif 
kısımlar1'1da y.1pılacak tamirat ve tadila~ İ)leri açık eksıltmeye ko· 
n ulmııştu r. 

Mukavele, Eksiltme, Bayır.dır lık işlerı genel, Hususi \e fenni ~art
rıameleri proje, keşif h'Jlfısasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
2örü!ecektir. 

Muvakkat temınat (616) lıradır. 
isteklilerin en az (5000) liralık b•! i~e benzer iş yaptı~ın:-ı da·r gÖs· 

terecekleri vesika üıerinc Nafia Müdürlüğünden almış olduğu Müt~· 
ahhitlik ve Ticuet OcJa~ı ve5.ikl\ lari!e gelmeleri (4715) · 

Istanbul Sıhhi Müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan ış: ı. ı O. J 4. ı 5. ı 7. 18 No ıu pa vyonıarıll 1 aırııri. 

Keşit bedeli 7634 lira 71 kuru~ 
Muvakkat garanti 572 lira 63 kuruş 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastahanesinde yapılacak olan 

yukarıda yazılı ışler açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş 18-8·1937 snnt 15,30 da Ca~alo~ ıunda 
Sthhat ve içtimai M•Javenet Müdürluğu bınas ında kurulu kom syoııda 
yapılacaktır. 

2 - Mukavelename, eksiltme bayındırlık irleri genel hususi ve 
fenni şartnameleri, proje ve keşif hulasasile buna mütcfcrri diğer 
evrak 39 kuruş bedel mukabilinde komisyondan alınabil r. 

iş Bankası asgari .. 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura· ile 20,000 lira mükafat dağdmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri : Eylul, Birinci Teşrin ve Birinci Kinun 

3 - istekliler cari seneye ait ticaret oda~ı -vesikalariyle bu işe 
benzer5000 liralık iş yaptığına da:r Nafıa Mudürlügünden almış oldukları 
milteahhitlik vesikalariyle muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelnıe!eri. P851) . ~~~--

. . . . . . . . 
aylarının ilk günleri. _ 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir: E. izzet Benıce 
Basıldığı yer : M.ıtb;ıai Ebüu:iv 1 


