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Trakyada bu gece BEBEKTEN MODA YA 
MEVZii · KADAR YUZENLER 
Harek t 
Sabaha 

Bu sabah gençler arasında 
büyük yüzme yarışı yaplldı 

Karşı 

Başl r 
Yunan ve Irak heyetlerinden sonra 

bu sabah .. Efgan heyeti de geldi 
• 

l Yazısı 2 inci sayıadaj 

1 Büyük Trakya manevralarında 
<tost Efgan namına hazır bulunacak 
olan General Sadtiılah Han bu sa • 
bahki ekspresle şehrimize gelmiştir. 
Kendisi Sirkeci istasyonunda Korge· 
neral Asım Gündüz, Tümgeneral • 
:Veysel Ünivar, İstanbul Komutanı 
Korgeneral Cahit Toydemir, Merkez 
Komutanı General İhsan, Hariciye 
protokol şeflerinden Kudret tara • 
f ından karşılanmış, bir müfreze as· 
kcr selam resmini ifa etmiş, bando 
Efgan ve Türk mılli ve istiklal marş· 
lannı çalmıştır. 

!Çinliler dayanıyo-rlar 
Jsporilar bu mukavemeti 

Erkiınıharbiyc ikinci Reisi Asım 
Gündüz General Sadullaha beyanı 

(Devamı Z inci sahifed~) Manevralara iştirak edecek olan filomuzdan Yavuz 

. hiç beklemiyorlardı 
KIRILAN JAPON TAARRUZU ' · 

Dün şehrimizde, hava hücumlarma karsı birkar. 1]17 
ekipleri uruımasma, vnayett eki içtimada karar venldt 

· · · . cek bir hale getirilmesi işile uğra -
Vılayette Vah Muavınınınf baş~ ı ı· ı Havadafti'&ttlacak şacak olan bu ekipler için tetkıkata 

lığınd~ kaymaknmlarla sc erbcr 1 c • başlanmıştır. Bu tetkikat esnasında 
müdürlcrırıden mun·kkcp olan k~: gazlerın zarar_ şehrimize kaç ekip lazım olduğu ve 

misyon çalışmalarınn devam etmcd 1 vermemesi temın bu ekiplerin kimlerden teşkil 
tcrhr Komisyon son toplantısın a ve ne gibi vesaitle teçhiz olu -
mutııemcl hir htıva harhl karşısında olundu nacağı hakkında bir proje hazırla • 

alınacak yeni lf!dbirleri tetkik :der: muhtemel bir harpte havadan atıla· nacaktır. Bu proje gelecek içtima • 
h 'zrle sür'atle gaz ekıp\erı . k . 

kı·n. ŞP , ımı . . s- 1 cak "&Zlerin etrafa zarar vermiye • !arda tetkik edılece tır. 
k:ır<1r vermıştır O}' e .. • k1Jrul11ıuszrıa , ......,.... ... ,,, .... '" ............. ,, .............. " ..... ""' .... " .. "' ....... _ _.. .... _ 

M-·---"P""Halk""irorsu···-iSfiYöi!" Su riyede 
susuzluk yeni h~~- H~kikt 
tallklar dog"' urabıllr bır harp 

Hududumuza 1000 
·- - -·-- ... . h ·· kişi iltica et~i ~ 

Çeşme başlarındaki ta QCUm, Bcrut, 15 (Hususi) - ~urıye Hu· 
kumeti S.uriyede başlıyan ısyanı bas-

iz d iham sıkıntı tırmıya henüz muvaffak olamamış-' 1. f tır. Cezirede hakiki bir harp man • 

t Taba nl.ha yet verme ı. zarası vardır. . 
Ve lS l • İki Fransız hava filosu anarşıstleri 

susturmak için köyleri bombardı~ -
~ man etmiye devam etmekt.~ ?.ldugu 

gibi isyan mıntaknsınn moto:tu Fran· 
sız kıt'nları sevkedilmektedır. 

A nsaray-Balat·Fener:Fatih mıntakalarında suk~us~ 
yva ı . d orta v e tene 

kolan halk Terkos çeşme erın en z mınta1<ayı 
on kurusa sakalardan su _ alıyorla r. B~ecburuz. 

sür'atle susuzluktan kurtarrrıaya 
1 ktan çok uzaktır. 

Adana, 15 (Hususi) - Amuda şeh
ri hala alevler içinde yanmakt<ıdtr. 
IIalcptcn itfaiye cclbedilmek istenil· 
miş, fakat bunlar yolda asi çeteler la· 
rafından alıkonulmuştur. Şehrin baş· 
tan başa yanacağı ve yangının etra
fa da sirayet edeceği zannedilmek -

tedir. 
300 kişilik bir Arap kafilesi dün 

canlarını kurtarmak için hudutln • 
mıza iltica etmişlerdi. Bugün yeni • 
den Mardin civarında hududumuza 
bir çok Araplar sığınmışlardır k~. ~u 
suretle şimdiye kadar mcmlekctımı
ze iltica Edenler bini geçmiştir. 

Oirzorda petrol istasyonu da ya -
kılmış olduğundan bütün mıntakayı 
alevler kaplamıştır. Yangın Mardin 
ile diğer hudut şehirlerimizden mü
kemmelen görülebilmektedir. 

__., ..... -

Şang1ıay, 15 ( A.A.) - Nankoya 
karşı Japonların taarruzu tcım bit 
ı.-Japon'lar: bıi uc günlu1c taarruzurı 
sonunda llopey istı1:ametinde ri..c'· 
ate mecbur olmtı{lardır. 

BOMBARDMANDA ÖLENLER 
Şangheıy, 15 (A.A.) - Çinliler ta

rafından atılan bombalar Cathays ~· 
t~linde bıri Amerikalı olmak üzere 
8 ecnebiyi öldürmüştür. Amerikalı 

Misyoner Rawlinson da Thibet so • 
kağına düşen bir bomba ile ölmüş-. 
tür. 

Londra, 15 (Hususi) - Çinde bir 
taraftan Pekin cenubundaki ha.t bo
yunda, diğer taraftan Şanghay lima· 
nı etrafında müthiş ve kanlı muhare
beler olmaktadır. Çin ordusu bu ucu 
bucağı bulunmıyan ve sonsuz mern· 
balardan istifade eden memleketten 
aldığı kuvvetlerle her giın on bin • 
lerce artarken Japon ordusu müşkü· 
liit çekmektedir. Çünkü denizde ya
man bir tayfun vardır ve tayfun nak· 
Jiyata engel olmaktadır. 

Japon crklinıharbiyesi her ihtimali 
( Deııamı ikinci sayfada) .... ,. ................................................. . 

ispanyada 
YAKICI 

S 1 C AK 
Umumi harekete 

mani oluyor 
.------....-

. h' d ki Kırkçeş· tiyacını karşı ama . 

T ifo onlayısıle, şe ır e .. . · k B'lh ssa Eminönü, Fatih ve Eyüp 
l şmelerının a- ı a k k 

m<' vı' Halka ı ~ ü ük' bir kazaları mıntakaları. en ço su sı ın· 
panmıısı iizerme, şehır~e .b ~r· ha- tısı çeker yerlerdir. Halk, ta uzak 
su ~ıkıntısı baş göstermıştır . u~ın- mesafelere giderek su tedarik etmek 
sıran bu ı;ularln ıdare oJu~an . had mecburiyetinde kalmaktadır. Mese· 

Otomobllll seyyahlar 
Bütün devletlerin otomobilli sey • 

yahları içi ntek ve pratik us~l ka~ul 
etmeleri için Paris Beynelmılel Gum
rüklcr Kongresinde hazırlanan pro· ispanyada gine kendi ciıulcd tara-

takalarda bilhassa bu sıkıntı çok d . 
1
• Aks el ur Horhor çeş· 

bır şekıldcdır Beledıye. buralar a a-•. 
1 

kada mevcut di· 
a da mesı e v,, d ) 

tcrkoc muslukları yaptırmışs .. ' · "mı 2 •nci scıhıte e 'h _, ........ 
yc;pılan venı musluklar. halk~ ~ · 

1 k t l e fından ö/dürı1/enlerin öksı1%icri 
)·e tasdik ıçin alakadar meme e er 

(Yaruı 2 inci say/amıtda). 
gbnderılmi,.tır. 

Tayyare .. 
ııuuuııı 

lan: 
Şanghay 

şehri 
müthiş 
yangın 

içinde 
Çin kumandanı Mareşal Çan-Kc.y
Şek ve bütün Çin kadınlarını mu

kavemete teşvı k eden karısı 
Mttt411Mttttıtuııııtıtııınıtnıııınıııtnııı•..,...,.., ............ """"""'"_....._... ..................... Mtt• ........ "'"''""'"'' ......... 

Hatay artık 
barınılmaz 

bir hale geldi 
Antakya son günlerde adeta bir 

harp mıntakası yeri manzarası gös· 
termcktedır. Müstemleke askcrlcri
nın arkasına siper alcın ·Araplar so • 
kaklardan geçen silahsız ve masum 
Ti.ırklere mütemadiyen ateş açmak
tadırlar. Uluortı:ı atılan bu kurşun -
!ardan ölmiyen ve yaralanmıyan 
Türklerdı:n mühim bir kısmı da hiç 

yoktan bırer bahane ile tevkif edil-

mektedırler. Yalnız dün Antakya ş~h
rı ıçınde kırk Turk yakalanmıştır kı , 
Sancağın dığer kasabalarında tcv • 
kıf edılcmlcr bu yekundan hariçtir. 
Tevkıf cdımıyen, yaralanmıyan 

Türkler de lurlu zulüm ve ışkence
lecr maruz bıakılmaktadıı 

Bınacnalc:yh bugun Hatay, Tı.irk· 
ler için artık bannılması imkansız 

(Devamı Z ınci saJıif<'de) 

J 
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· 6~niin aliıleri Birresim 
Kö;;ünün yeni madalyaları Yüzünden 

•• 
Adliye Vekilinin beyanatı 

acaba neyin mükafatıdır? Açılan dava! 
Usküdar yangınında 

kast ihtimali var 

Çinliler, Japonlara karşı arimkiı
rane bir müdafaaya hazırlpnmış gi· : 
bi görünüyorlar. Verilen haberlere 
inanmak lazımgelirse J apon istila· 
.ı•:ından kurtulmak isteyen bu millei, 
topraklarını sonuna kadar müdafa• 
aya karar vermiştir. 

I 
Köprü ustüne çakılan san çiviler 

'\iCsaitı nakliyeye bir seyrüsefer 
intizamı vereceği yerde, işleri büs
bütün aks. ttı. Şimdi, bindiğiniz 

tramvay, bir mandn arabası sür'a-
1ile gidiyoı. &kiden esasen ağır gi
den bu hurda arabalar, şimdi büs -
bütün i.ştaht<ın kesildı. Halle şikyetçi. 
Sarı çivılerın ne kabahati \•ar? . 

l lırma tabirlerinden ne kasdedildiği 
p<!k te vazıh değildi~. Ortada bir kı
sırlık var amma, her halde, bunu 
nesle atfetmek doğru bir şey ola .. 

1

1 m!ız, Olsa olsa, bu kısırlık, bazı di
m<ığlardadır ki, sahiplerine her gün 
tcs:ıdüf etmek kabil .. 

* Sıcaklardan •lklyet 
edenler kimlerdir ?. 

Yerli mallar 
sindeki tablo 

resmi? 

serai· 
kimin 

Hangi dosyaların yandığı henüz belli değildir. 
Çin orduları Genel Kurmay Baş

yangın duvarı bile yokmuş. Bu da it- lkanlığına müslüman kumandanlar· 
faiyenin çok iyi iş gördüğünü gös - dan General Pay - Şung - Hsi tayip 
termektedir. Hangi dosyaların yan- edilmiştir. Bu zat Japon aleyhQ~U -
dığı henüz belli değildir. Yanan dos- lığı ile tanınmıştır. Bu Gene alin ku
yalar behemehal ve acele yenilene- mandası altında olmak üzere Çinin 
cektir. şimalinde yirmi fırka kadar a:sker 

Adliye \'ekili Şukrü Saracoğlu 

!
muhtelif Adliye işleri hakkında de
miştir ki: 

- Hapishane, ve Adliye binaları 
tedricen yenilendirilecektir. Üskü -

İstanbul hapishanesindeki mah - toplanmıştır. 
Onlar, bilfıkı::., köpru üstüne bırcr ma
dalya kadar sı.is verdiler .. güneşin 
tlltında altın gıbi parlıyorlar. erişir Havaların sıcak gitmesinden en 
menzm maksuduna ahe~te revan ola:-ı ziyade kimler şikayet ederler, diye 
süzünün dogruluğunu ispat için, bu hiç diişiindünüı mü?. İlk aklo. gelen 
s<.rı çivilerden daha canlı ifade ola- lşişmanlardır değil mi? Hayır .. hiç 
maz. te öyle değil. çünkü, şişmanların 

Evvelki gün kapanan yerli mallar 
sergısı yüzünden garip bir dava ı

çılmıştır. Tütün pavyonunda bir si
garanın içilebilecek hale gelinciye 
kadar geçirdiğı safahatı gösterır re
simlerden sonra yağlı boya ağran -
disman bir tablo 'konulmuş ve altına 
da cİşte sigara böyle keyfle, zevkle 
içilirh ibaresi yazılmıştır. 

Aksarayda oturan Ahmet Çintan 
ile karısı Melahat Çintan sergiyi ge
zerlerken bu tablonun karşısına ge
Hnce hayretten donakalmışlar ve 
ikisi de asabiyetle biribirlerine bak
mıya ve biribirinden bunun ne de
mek olduğunu sormıya başlamışlar
dıı. Bu tablodaki resim Melahat Çin
tana aittir. 

daı Adliyesi için kargir ve münasip 
bir bina aranmaktadır. Eğer böyle 
bır yer:. lunmazsa Üsküdar Adli
yesi Kadıköyünde iyi bir binaya 
nakledılccektir. Yangın binanın dı
şından çıktığı için bir davada alaka
dar bir adam tarafından delilleri or-

' tadan kaldırmak için suıkast yapıl-

kumlar tevkifhane binasına nakledi- Bu hazırlıklardan, şarkta uzun sü
leceklcrdir. Esasen İstanbul 'hapis _ rec~ek bir harbin arifesinde bUlun • 
hanesindeki yüzlerce mahkumu çalış- dugumuz anlaşılmaktadır. 
tırmıya imkan olmadığından b ir se
nedenberi fazla hapse mahkuffi" olan
lar başka taraflara götürülmüşler -

Çinliler ayni zamanda 40 milyon 
kişilik bir ordu hazırlamakta olOuk
larıru işaa ediyorlar. B u haber doğ
ru olsa bile Çin, bu kuvveti ancak 

Herk~s var kuvvetiJe sür'ati arttı· b:ızı imtiyazları vardır ki, bu, zayıf
rıyor. Bizım istanbulda ise. gittikçe larda yoktur Bir Avrupalı muharri
dnha ağır bir tempo çalınıyor. Bırçok rin yazdığına göre, şişmanlar, yazın 
.İstanbullular, sabah akşam evinden en fazla rahat eden insanlarmış.. çün
işine gidip gelmc-k içın. günde ta _ kü imtiyaıl::ırını kullanıyorlarmış .. 
marn üç saat sarfedi)or. 24 saati.el 3 mescta. kalabalık bir tramvaya bin-

1 

mış olması ihtimali hatıra gelmiştir. 

Fakat böyle bir zannı haklı göstere -

1
cek delil yoktur. Binanın üçte iki-

1sinin kurtarılması bir mucızedir. 
Çünkü binanın kısımları arasında 

dir. • 
) eni Adliye binası yapılırken bir birkaç senede teçhiz ve sevk edebi-

de tevkifhane binası yapmayı ve 
şimdiki tevkifhaneyi de hapisane o
larak kullanmayı düşünüyoruz. 

leceğinden, girişilecek harp, süre -
ceği ve ayni zamanda her iki taraf 
için çok yorucu ve yıpratıcı bir mü
cadele olacaktır. t k ? dikleri vakit : san •. ço mu ... lJttllllttnttttt•MlllHUl~HtltflUltt"""HUllll lllllJIUltfl1HHlllllHUlllllHlflllQHIJfHlllllHll lllUllllDHll111HlllUOlllllltllHUl 1UttlH 

\ * - Aman bir yer açın. b:ıyılacağım, 
5 e fer b e r 11 k l I An 1 dedılcr mi hemen herkes, yol veri-

Ahmet Çintan derhal İnhisarlar 
Mudürlüğü aleyhine bir dava açmış, 
ehlivukuf va hakim pavyona gelerek 
tctkkat yapmtşlar. Nihayet pavyon
daki resmin Bayan Melahatin 4 sene 
evvel Foto Süreyyada çektirdiği kart 
postal bir resmin ayni olduğu anla
şılmıştır. Bunun üzerine mahkeme 
kararile resim sergiden indirti1miş
tir. İnhisarlar Vekili sergide deko
rasyon işinin Salahattin Refiğe bı -
rakıldığını iddi aederek bu davad.:ı 

kendisinin muhatap olarnıyacnğmı 
ileri sürmüşse de kabul edilmemiş
tir. 

Hamamlarda T • k t• Filhakika Çinliler yıprnlıcı bir ramvay şır e 1 harbe girişmekte kendileri için bir 

harbine ba,ıamak mı ? yormuş Binaenaleyh, rahat rahat sc
y.cıhat edıyorlarmış_ şişmanlar ter
ler, ter de kokar diye, yazın onların 
yanımı pek sokulan olmuyormuş .. 
ş~manlar da her yerde rahat. ferah 
bir şekilde :işlerini görüyorlarmış_. 
bın.lu me~bat satan müesseseler, 
Şf!:man1ara, buzlu ~yileri, daha bü
yük bardakJarJa v0riyorlarmış .. 

Hepsi terk os suyu 
almıya batladllar 

OtobUs işletmek işlerini fayda tasavvur etmektedirler .. 
tamamen istiyor Harbi mümkün olduğu kadar uza-

Gaze!elcrde okuduk ki, Japonya 
seferberlik ilan etmiş . eh. öyle ise, 
'demek ki resmen, hnrp eLmiyc karar 
verılmış .. bundan sonra, şiddetli mu
harcbelcr beklC'yC'biliriz. 

Peki amma, hafUılar var ki, Çin -
Japon muh:ırebcsi devam cdıyor .. 
Boyuna k:ın dökülüyor Bu dökülen 
.kanlar muharebe meydanından u
zak bir yerdP, tecrübe mahiyetinde 
§eyler mi? Anla~ıhvor .. bundan son
ra, dcvlctteır, hemen harp ctiniyc -
cekkr, bir müdric-t tecıühe edıleock. 
ond:ın sonra :ısıl harp başlayacak .. 
fakat, tecrübe tahtası olanların vay 
haline .. 

* Nesli ıs1Ah 
e tmek iti 

Biı ak am gazdesı haber veriyor: 
Bu yıl topl:ınac k etıbba kongresin
de neslın ıslah ve kısırla tırılması 

mEB~e~~.ıfo m 17.akcre l'dil p ı!Ö?'Ü -
lnf~V7uun-ııp kongre ındc 

gonişülcbikcc~ıni tahmın etmi}o
JU2. Çunku, ne li ısl ... h ve kı rlaş -

Bir kısım hamamlar Terkos suyu 
almıya başlamışlardır. Kapanan ha
mamlardan Terkos suyu a lmamakta 

l
inat edenler azalmıştır. Belediye, bir 
haftaya kadar bu gibi hamamlarda 

Tramvay Şirketi, Beşiktaşla Tak - tarak Japonları üssiilharekelerindcn 
sim arasında olduğu gıbi, şehrin di- uzak bir memlekette uzun müdtlrt 

tutunmıya mecbur etmek .. bu, Ja -
ponya için tehlikeli gibi görünen bir 

] Gör.Jünüz mü şişmanların yazın 
kavuştukları rshatı ? .. 

1 
Terkos suyu almadığı takdirde bun
ların bulunduğu mıntakalarda halk 
hamamları açmıya karar vermiştir. 

Halk hamamlanna ait proje Fen Mü· 
dürlüğünce hazırlanmaktadır. 

ğer hntıarmda işliyen otobüslerin de 

işletme ve idare işlerinin kendısme 
bırakılması için Belediyeye müra -
caat etmiştir. 

Belediyenin, otobüs imtiyazı ken
disine alı olduğu ve bunu şehirde 

maceradır. Nitekim bir Çin kuman
danı : c Japonlar yorulunca yere o
tuı acaklar, nihayet üçüncü bir hü
kümet onu ···rtüstü yatırmak için bi · 
ze yardım edecektir• demiştir. Bu söz 
Çinlilerin esas maksadını sarih bir 
surette anlatmaktadır. 

* 
60 lira... ..., •• 
ve r mek kolay mı?. 

yine nakliyat işıle uğraşan diğer bir• 
şirkete bırakmayı da doğru görme -

fzmir fuarının açılış günü çalına
cak bir tango güftesi ve bestesi ha
zırlayanlara 50 lira ikramiye veri -
leccği. ~azctelerle :ilan edilip duru

luyor. Fakat talip yok galiba ki,ilan
Jar devam edi ·or Bu tango ile, o gü
nü fuarda dansedilecek.. ilanda, tan
gonun cn('~'eli> olması kaydı \•ar. 

Bir arkadas dedi ki: 

Ahmet Çintan İnhisarlar idaresi, 
Fotosüreyya ""e Salahattin Refık a
leyhine on bin liralık bir tazminat 
davası açmıştır. Dava Adliyede yaz 
tatili biter bitmez başlıyacaktır. 

Hatay artık 
Barınılmaz bir 
Ha/aldu 

Halk hamamları, mevcut hamam
lardan daha sıhhi tesisatı haiz 'ola· 
cak ve daha ucuz olacaktır. 

Susuzluk geni 
Hastalıklar 
Doğurabilir 

(Birinci sahifeden devam) 
ğer üç çeşme kapatılmış, buna mu • 

diği için reddedeceği anlaşılmakta • 
dır. 

Müzede bir 
Gırtlak 

Son gelen haberlere göre Japonya 
1931 faciasını tekrar etmekten vaz· 

geçmiş ve Çinin şimıılini Nankin hü
kumetinin siyasi nüfuzu ve hakkı 

hükümranisi altında bırakmakla be
raber, azami kontrol hakkını elde et· 

Lll.a ti ğ d f t 1. miye, burada ekonomik faaliyetini 
anın gır a ı n a şe a ı . 
çekirdeği bulundu lf!e?.ışl~tmiye_ kar~r venniştır. 

l\ır h 1 k t L 1 .. 1.. Umıt edelım kı, Japonya bu saye-
·ıeş ur o an acı a anın o um . . . 

(Birinci sahifeden devam) kabıl. bu sahada bir tek çeşme yap-

laşmakta olan ıntıhabı Türklerin ka- labalıktir. ffal'k, Ctıe~inCleltovata:'ı'a, 
zanınaması maksadile yapılmakta • , tenPkclc:r her gün bir kaç saat su a
dır. rcım<ık, bulmak için uğraşmaktadır. 

Etraftan Türk mahall~lcrine mav- Çırçır, Çarşamba, Sultanselım, Ba
zer atılmakta, çarşı \'e pazarlar ka •

1

. lat. Karagümrük, ve Fatihin diğer 
paJ1 kalmaktadır. Alış verişin dur • semtleri susuzluk istırabını çeken 
ması, alıcı ile satıcıyı <la çok zor • yerler arasındadır. 
luklar karşısında bırakmaktadır. Çeşme başları, çoluk çocuk, kadın , 

Köylerden şehirlere gelmek ek iın- erkek. bir çok kimsel,..r tarafından 
kansız bir hale gelmiştir. Çünkü doldurulmakta ve sıra ıle, su temini 
Türkler yolda Araplar ve jandar • için bekleşılmektedir Bu arada çeş
malar tarafından pusuya düşürüle - ı' me başlarındaki kalabalığın mühim 
rek öldürUlmektcdirler. Bu suretle bir kısmının da s~alar tarafından 
iki gün içinde köyden şehire inen 35 yapılan tahacum olduğunu söyle -
kişi ağır surette yaralanmışJardır. ı mt!k lnzımdır. S akalar, tenekelerle 

Bütün bunlar kafi gelmiyormuş çeşme başlarma toplanmakta. ltıl
gibi şimdi de Antakyada Türkleri ka, su doldurmak için vakit bile bı
her bakımdan iz'aç için beş yüz kişi- rı:kmamaktadırlar. 
lik bir çete kurulmakta ve Halepten Buna rağmen, su fiatları çok yük. 
gelen bin demir gömlekli de bir ta- sclmiştir. Bir teneke suyu 10 kuruşa 
raftan bu çeteye yardım etmekte, di- rıctirmiyc teşebbüs edenler vardır. 
ğer taraftan da Antakyada tahrikat- Şehirdeki ç~me azlığmda, bazı sa
ta bulunmaktadır. kaJarın ihtikar vesilesi aramaları, 

Amik Ovasındaki silahlı aşiretler halk aleyhinde çok acıdır. 
Antakyadan İskı>nderuna doğru şi- Son Telgraf foto muhabirinin tes
malı şarki istikametinde uzanmıştır bit ettiği resimler, halkın, çeşme baş-
Tedhiş harekatı o kad<J.r alabildi • larır.daki su sıkıntısına canlı bir mi

ğine büyümüş ve o kadar reci neti · /sal değıl midir?. Susuzluk, bir çok 
cell'r tevlit etmiye boslamı<;tır ki, ni· sari hastalıkların vücut bulmasına 
hoyet Suriye Alı Komıser Vekilı bile j rnı>ydan vermek istidadını taşıdığın
derhal Parise bir telgraf çekerek va- dan. şehir çeşmekrinin bir an evvel 
ziyeti bildirmek ve talımot istemek 1 faz.la ve ve bol mıktarda arttırılması 

tahkıkatı neticelenmiş. Morg dı.in de bır anlaşma temınıne muvaffak 
Müddeiumumilığe raporunu vermiş- olsun. Ayni zamanda Çin hükumeti 
Hf: BJ! ~ı:ıooı:a 1!.Cire Lala. yuttURU scf- de Japonyanın bu arzusunu bir zanf 

ll !(C ıraegı hançeresınde !{aldığı e:x:ı ı u11.1ı eli\ 1\alıul etuıi;;ı olma 111• 

ve içeriye geçmediği için ölmüştür. Aksi takdirde şarkta devamlı \ c 
Lalıının hançeresi, içindeki şeftali kanla muharebe başlamı!; olacaktır. 

çckirdeğile beraber Tıbbı Adli mü- Ahmed Reuf 
zesine konulmu ur. 

ispanyada 
Paris, 15 (Hususi) - İspanyada Ge

neral Fr.mkonun belli başlı, sevkul· 
ceyşi noktaları ve şehirleri işgal et
mesi de hükumetçılerin mağllıbi -
yetini temin edemedi. Haftalar ve 
aylar geçtikçe iki tarafın kuvvetleri 
arasında gene bir muvazene husule 
gelir gibi oluyor. Madridin hükümet
çilerin elinden asilerin eline geçmek 
üzere olduğu habeı leri asılsız çıkmış 
ve bu şehrin dah a uzun m üddet mu
kavemete hazır ol duğu anlaşılmıştır. 

Son bir ay, İspanyadaki hemen bü
tün cephe lerde her iki tarafın yaman 
bir düşmanı vardır: Sıcaklar. 

Hararet derecesi bir çok yerlerde 
45 i bulduğu için hiç bir taraf haıc
kete cesaret edemiyor. Bununla be
r<.ıber rnn günlerde hukiımetçilerin 
vaziyetleı ın i ıslah ettıkleri "e bazı 
muvaffakiyetler elde cttıkleri de ge. 
len haberlerden anlaşılmakıadır. 

~ ,. e 

Bebekden 
Moda.qa kadar 
İstanbul festıvali devam ediyor. 

Bu festivalin deniz eğlencelerine tah
sis edılen ikinci kısmı bu sabah ya
pılmıştır. Bu mühim bir deniz yarı~ı
dır. Bebekte Galatasaray Denizcilik 
klübünden başlıyarak Moda koyun:ı 
kadar devam edecekti. 

Bu sabah saat on bire çeyrek kala, 
Galatasaray, Fener, Beykoz, Orta -
köy Spor ve Anadolu klüplerine men· 
sup 24 genç Bebek Galatasaray klü
bündcn denize atılmışlar ve yüzme· 
ye başlamışlardır. 

Gazetemiz makineye vcrilinciyc 
kadar denizde şiddetli bir müce
dele He devam eden bu yüz. 
me yarışında y:ırışçılara mo. 
törlerle refakar edenler ,.e ha
kem heyeti henüz neticeyi elde et
mcrnışlerdir. 

Bq·ko2lu lsmail t"n önde gidiyordu. 
Resim müzesi için 

Ankeradan resimle r 
........................................................ 

/

lüzumunu hissetmiştır. lazımdır. 
Diğer taraftan Hatayda kumlmak-

ta olan Halk Partisi teşkilatı mahal- Sırt hamalhğı 
li hükumet tarafından dağıtılmış ve 

Bu sabahtan itibaren Kadıköy, Üs· 
bu partinin müessislerile rnümessil-

küdar ve Beykoz kazaları içinde sırt 
leri hudutlarımıza ilticaya mecbur hamallığı kaldmlmlştır. Bu kauılar
kalmışlardır. Dün gece yenıden 40 

da sırt hamallığının istisna edıldiği 
kişilik halkcı bir kafile Hatayı ter - mıntaka yoktur. Bu knzalardaki na
ketmiştir. 

21 Eylıllde Dolmabahçe Sarayının 
Veliahd dairesinde açılacak olan Türk 
Resim Müzesine konulmak üzere 
Ankaradan iki vagon resim gelmiş· 
tir Müzeyi Akademi Profesörlerin
den Ressam Leopold Levi tanzim e
decektir. 

· 8 i z . ~ · . ... ;, 
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Manevra hazırlık· 
ları içinde •. 

Trakyada büyük bir manevra y,ı
pacağız. Hazırhklar görülüyor. On 
be§ yıldır ilk defa Cumhuriyet ordu
sunun yapacağı bıı büyük maneı• -
raya ecnebi, lwmşu devletler de da
cet edilm4' bulunuyorlar. Hatı mı
saf ırlerimizin roğu aramızda. 

hiye müdürleri ve komiserler sabah-
leyin erkenden tertibat almışlar ve 

bu emre aykırı hareket edilmeme -
sim temin etmiye çalışmışlardır. 

Bu kazalarda da elli kiloyu geç -

memek ve iızerleri örtülü olmak <;ar-
li 

tile muv~kkaten küfeler i\inde yal-
nız zati eşya toşınabilecektır. Bu 

yuklcr elli kilodan fazla veya zati eş
yadan gayri bir eşya olursa hamal
laı· isdcn alıkonulacaklardır. 

Ulu Önder 
izmire gidecek ler 
Vlu Öndnimiz Atatürk, famir Br
dı c reısınin ncası üzerine izmirı 

erefl<>ndirmcyi 'iıd buyurmu<;lar _ 

dır Bt.ı vekil İncinü de Traky; ma
nc vrrlarından sonra Jzmire gioecek
tır. 

17 Ağustosta da Güzel San'atler 
Akademisinde büyük bir heykeJ ve 
resim sergisi açılacaktır. 

Muallimlerin '•remi 
Maarif Müdürü, muallimlere ait 

barem cetvelinde değişiklik olacağı 
haberini tekzip etmektedir. 

Bisikletli polisl~r 
Nüfusu çok olan mıntakalardaki 

karakollara bisikletli polis müfreze
sine mensup polislerden dağıtılmıya 
başlanmıştır. İlk olarak Beyoğlu mer· 
kezine 12 kışilik bir müfreze veril -
miştir. Ani olan hadiselerde bunlar 
işe müdahale cd ceklerdir. 

Benz in ve p e trol 
ŞC'hrimiz.de perakende benzin ve 

petrol sa tan depoların binaların al-
1 ında bugünkü halkrile bırakılma -
.arı mahzurlu görülmüştür. Beledi
\ e bunfaJWı etrafı açık ve benzin ile 
IY lr• 1 \'er altında demir kapaklarJa 
1. p:-ılı 1:1nklar icine al ı nmış dukkan-

yirmi 1 
•• 

1d ttiı ınek i~·in ktkik& t yap-

Avrupa. e kEpresi 
Avrupa ı:k pıcsi bu ' bcıh 

dakıka teahhurlc gc:r.· i t r 

Gazeteler heı gün safha şajha bu 
manevraya ait hazırlık 1ıavadi .. ;leri
ni ceriyorlar. 

H at:adis ve,.irken ilk bakışta e -
lıonmiyetsiz gibi görünebilen. ja -
kat, hakikatte ayrı ayrı ehemmiyet 
ijadc eden bazı noktaları da havadis 
~ütunlarına geçirfT'i<: bulunuyoruz ' 

Nerelerde telefon santralı kurulu
yor, hangi alaylanmız nereden ge -
liyor, top~ıı lit:alarımız nerede, mo
törlü kıt'alarunız hangi mevzilerden 
manevra sahasına giriyorlar?.. gibi 
detaylar belki bir an için ifade ettik
leri ehemmiyeti birden kavrayama
dığımız. fak.at btıqünün yarrnı içi1' 
başltlJasına :birer 1ıtmıshıet ~·e mah
remiyet ifaıle eden e~!l lnr•1ır. 

Bilmem, belki dr> 11nr11mı benim. 
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Günün meselesi: 
alk için o 

odaları .. 
- -------- -

uma 

·şe ehemmiye ver'l"yor 
Şehrin muhtelif semtlerindeki 

ok ma odaları işe başlıyor 
:.tanbul Maarıf Mudurluğu. hal- rıci kitaplar vesaırc tcdarık edıle- ı 
lmı okuma ıhlıyacını t.emin ıçin cektır. Bilha a, butçesınden kıtap, 

bazı yem tedbtrlcr alm:ı.yı karnrlaş- gazele almak ıçın bır par ayıramı
tmnıştır Onumuulckı kış mevsimı yan çok dar butçclı vatandaşlar~ o-

B 

kutm k için: bu odalara daha zıye-
ıçın şchrın muhtclıf noktalarında de ihtiyaç gorulmckt.edır Bu nevi 
halk okuma odaları açılacaktır. Mcv- vatandaşların loplu bulundukları 
cut odaların faalıyeti de arttırıl - sertıtlerde okum, oda! rı çm:ık da

caktır lkı y c;onra, mel:tl'plerın J.· ha faydalı gorulmektedır 
çılnınsrnı mutcakıp okum od::ıları Halkın okuma ıhtıy~cı t1tmın e
da ışc başlayacaktır Bu nrı:ıd:ı Çar- dılirkcn. vatandaşlar okuma ~vki 
şamhada bir okuma odası açılm:ısı ka- de verılmiş olacaktır 
rarlaştırılmıştır Okuma odJları, liıkad:ır ı:;emtlcr-

Kaldırım 
Üzerine 
Dökülmiyecek 

Pazar yerlerinin peri,an 
haline nihayet verillyor 

Seoze ve meyvaıar 

Okuma odaların nünluk gazete- dckı ıU' mclttcplcrin n~zareti Jltma o Şehrın muhtehf } erlerınje kuru _ 
JC'r, m"cn1u"laı .,e fa ... •d:ılı, eğh~ndi- verilecektir l 1 ~~~~~~u~~·~~J~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~ npazar~rerind~~yy rpawre~ 

1 G 
lıır, ,,ebıe \'c nı yvaları, kaldırımla.-

Acaba bu 
Mektum işler 
Hangileri? 

arp rın U.:;t•ınc dokerek, l>U ure tle teşhır 
'it 6 •k • • k • ct.mcktc ve satış yapmakt.:ıdırl r Be-
lVl USl lSl on sert Jedıyc bu vazıyctııı. ıı lkm sıhhatı 

G 
• k. l~ J bakımından çok mahzurlu oldugunu 

erı Q Ul f.ÖlnlUs, \'e IJund;ırı JOnrll, paznr yer-

Yalntz bandolara lcrın le d ha zıyJd tcmızltğe ehem-
dinliyeceğiz rnıy t verılme ıni kararlaştırmıstır. 

nugün fcstıvalin 3 üncü hartası- B d •m.ı, seyyar paz rcı esnaf mal-
nın ilk gi.mi.ıdür. üçüncü hafta dün l rını knldırım uzerıne dökemıve~k-

bu.slerın kazanç vcrgısı kanunun'.l gece Tcpcba§ı bahçesinde vcrılen !er, mutlaka, muntaz.ım ~epet ~·e kü
gore tcfrık surctıne ve bunlara ya- 1 Kızılaym kcrmesilc açılmıştır Bu foelr ıçın' veya taht dan yapılmış 
pılm, sı laz.ımgelcn vergı zamlarına lsabah, snrıt ıı de yüzme mukavemet lemız kerevet!..?r uze rin koyacak -

daır Malıyc Vckalelınden bır tamiT müsabakası yapılmış, su topu mü- lmdır 
gelmışlır Tamamen mektum kalım snbakası ve saat 14.30 da dağcılık Bu ..:ek.ılde lıar ket elmiyen esnaf, 

Maliye eklletlnin bir 
temimi geldi 

Tamamen mektum kalan teşeb -

· l lclu' bundc Balkanlar arası tenis fin l Z"bıtal Belediye · talımalnamesınin 
ış ve teşcbbuslcrc aıt vergilcrtn tar-

ı maçına başlanmıştır. alcikadar mnddelerıne gorc ceza gö-
hmda, şimdıyc kad'1r bazı yanlış mu- Aksam usli.ı Taksim, Fatıh ve Be- receklNdir 

melclcr yapıldığı gorulmuştür. En yazıl;a bandolar çalncaktır \'arın Şehrin muayyen yerlerındc kuru-
.,ıyade mektum muamele, ış ve tc - istirahat güni.ıdür . hın pJZiir!ardan başka, sabah ve ak-
şebLusunun ne oldugu noktasında KONSER GER[ KALDI şam pazarların' d bu 1ekıtde harc-

tereddutler hasıl olmaktadır. Vekii- üçunciı !stanbul fcstıvnlı progra· ket edılL'Cektır 
Jet, yoll::ıdıgı tamımdc, mcktum ış mı mucıbıncc 15 ağustos 1937 t~ri -
ve tcşcbbiıslcrın neye delfüct cttığı hınde Frnnsız lıyntrosu.nda tertip :-

YANGINA KARŞ! 
Şehirde tehlikeli bir çok 

benzin depolan vBr 
Ahşap mahalleler bir anda 

karşısındadır yanıp kül olmak 
Şchrımıufo IJ.:?nzın, ı;n S<ılış ve muhafaza depol ıı çoğalmıştır. Bu dc-

pol rd her n bır ;-angın tehlikc:sı olduğund ıı, bural.ırda emniyet 
tertıbatın CJzlcı ch~numyet vermek ıcabclnıektedir. İzmırde ve Ş<•lm -
mızde u,,"tu.:.t..! ıkı y ngırı olma ı dol:ı yısıle, patlayıcı m ddelerın urctı 
muh f.ıza..ı uzeı ınd ıl.ikadad r let kıkal y pmıy başlamışlardır 

Şe'ırımı .. dekı ben ~m depolarından ınuhım bır kısmı dil, ahş:ıp bina 
ve <?ır' rm bulundugu halard:ıdtr. Bu depolarda ıgnra ıçmck mcm -
nu oldugu h ılde, bu }' ;ağıı l.lyıkıle rıayet edılmeıncklcdır 

Bu dcpJ!Jrd;;.n IJır kıı>n mın da bı.r yangına karşı ldHı mıktarda ter
tıbatlı olm.:ıdtgı anla ılmal·tadır Bır kı ım mahallcrm her n bır yangın 
trıhlıkesı karllı:;ınd1 bulundu~u ıddw cdılmekledır Bazı lmnseler, benzın 
ve saır palt yıcı, çabuk yanıcı m ddelcı i ihtıva edeıı clepc1larııı şehır ıçın
de 1egıl, uz k ye l·..,rde v pılmasını ıl"n sürmcktedırlcr lst nbuld ahşap 

bına üızla oldugundan, IJır kuçuk atesın çabucak IJ{ıyüyec<>f:i tabıidir. 
Ht1U•UllUlltllUllHllUtll1HHU•UflttlHUUllttt1ttllHUtUlll-UtltHUUlllllttllllUtUltltUIUllllUflllUUllUllllHUUIU1tl1UUHlann•nun!l!lı" 

Eski ahşap 
Konaklardaki 
Daireler 
Resmi mUesseselere 

yeni !binalar liz•m 
Ü. küd r Adliye binası da yandık· 

tan sonra, lfikadıırlarııı dikkat na-
~arı, dığcr resnıi daırc ve müessesc-

Etıbba 
Odası 
Kütüpanesi 

Bir mlsll daha 
genişletilecek 

Üçüncu mıntal a etıbba odası ve 

Türk tıp encumcn; tarafından muş-

terek<.>n oçılmış olJn oda kutuponc-
lere çevrılmışlir. Hakikaten İstan-
buld~ıkı r~smi daıre ve müessesele- .::;ine rağbet günden gün arlmakt -

ıin kısmı azamı ahşap ve eski bina- dıı. 
Jarda ycrle~mış bulunmaktadır. Bu Bu suretle uç y zarfında 3071 la
binnların el-serisi o kadar r-skidir ki !ebe kütüpaneden ıstifadC' etmıştır. 
bir sigara ateşi, buralarını yakıp kül 1 Od r d b k k -.ı b 

1 
ny uç ay zar ın a ırço ıy-

=ıe ı ır 

Rftsm"ı d 
1
·r,,. ve - 1 d d metli doklolarımız kıtap hedıye et-"' " muer.sese er en a-

ha muhim olarakistanbuldaki mek- mışlcrclır. Bunlar mey nında mer -

teplerin muhim bir kısmı da ahşap 
binaları ic:gal C'tmcklC'dit'lC"r. Bu mek
tepler ise daha ziy;ıde cıı ta tedrisat 
müesse cleridfr. llkmcklepler kıs • 
men, ·vNıı ve karı:ıir hınalarda yer
leşmiş buluııuyorl ır 

hum doktor Zıya Nurinın aılesı, mer

humun kıtaplarındon 400 u ciltli ol

mak uzPıc (1405) kıtnp ve mecmua 

dan mürekkep kollcksıyon, doktor 

Scrnnıkli Rııatın nilcsi 566 kıtap he

diye etmıştır Bu doklorl r namına 

kutüpanede bır<>r kıtnp camekanı 

vücude getırılmiştır 

Bundan başk od)}'3 doktor ve 

erRf.C'iP,r, fgb~ffil.l.ı."• ·~2fl'~.: Mcrı-:w 

l[Halk Fitozofu-

1
, 

dfyor ki: 
------------------------Çocuğun güneş ve 

Açık hava ihtiyacı 
[stanbul tik okul çocukl ı ma yar

dmı bırlığı, bu y z, ıı:ehrın en güzel 

ycrlcrındı?, ılk mekteplerclckı çocuk
lar ıçın k. mı•' r tcsı' C'tlı. nu katnp· 

l::ırdJ yuzl •re• Ç'>Cuk, hır ydıın fazla 

bır zam:ın açık h ı.• .. poru yaptı\ r. 
Yedılcr, ıçtıler, bakıldıfar Knmphr 

nıh::ıyelc ermıştır Şımdı de hu y 11.·· 

ruların curbüz vucutlerının yapl -

cakları beden h reketlcrını, onumuz
dE'~ı haftn, 1''encrhahçe t:ıduıd gr)

rup .,cyredcccgız. Kampa ıştrrak (>

den çocukların toplu bıl ş kıldc boy

le bır ıdm, n Ş<'nlıgı yapm ları çolt 
ycrındc hır hı:ırekE'tlır Çunku bu .,u-

rclle, daha bırçok nıl ler, gelce ·k 

yıllar ıçın çocuklarını k mpa gun -

dermıyc tcşvık <'dılmış olncaklır 

Ç r .,amb::ı gunu bu şenlıkler yapı
lıyor. Açık havanın, guneş ve denızııı 

korı>e çocuk vucutlcrı, sıhhati uze • 
rindP yapacağı le ırın buyukluğu ~ 

nu bur da ışarct etmıye tuzum gor· 

muyoruz 

Çocuklar ıçın kamp fıkri harıku· 

ludc bır şeydır Gelecek yıl, kamp

ları daha buyutmelı, genışletmeh -
dır 

K rnplar buyuyup genişlcyınce, 

buralar ıştırak edecek kım. esız. 

bakımsız çocukların ı;Jyısı dt1 o kadar 
arlacaktır. Bırçok zckt, fakat fakır 

ycıvrunun ıhhatı, ıslıkbalı kurtu -
l:ıcaktır 

İlk mektep çocuklarının kampa 
çıkmaları hfıdıse .ı bır fante1.ı, bır 

liıks değıldır Bu ış bır memleket 
davasıdır Uzerındc daha cıddıyet ve 
ılina ıle duralım Bu ışı b şar n ıd -
recilcrı takdir edcrız 

Halk filozofu 
Mnmım1111ıuuınınnnuı•n•n111111ınnnınnn1ıunh•11nmnhll 

Doktorlar 
Yeııi heye{ 
Seçecekler 

Bir kısım ôzalar1n 
Etıbb:ı odası ıkıncı altı ylık kon dılC'cek olan Garp musıkısı konserı

hangı vnı:ıyctlcrdc, nnsıl, ıw şekıldc nin tf'hir ,.ı.ı ....... ~ı.ı .. ~ .. - .• -· ' ::.-
\P lP ınıkt:ır vcrg1 t rl ~11·1~\;d!tnı lser larıhının ayrıca bildınlcccgını 
ıı:ah tmcktedır. Mcktumıyelle esas, arzeder ve bu hususun gaze tenizle 

1 c başl mn \'C bı r.ıkmanın haber ve- ıneşrıne mus~adenızı ~ıc::ı . eylc.r~m . 
rılmemcsı ve tedıyeııın tehm halleri Fcsııval komı~csı Rcısı N. 

d 
ASIM SUHEYY A 

v .ı ır 

Avcılar 
Dayramı 

Gelecek Pazar 
200 kişllik birde 

ziyafet var 
f slanbul avcıları 22 ağu tos pazar 

cünu, her ,.,ene olduğu gibi Ambnrlı
d,ı Çob ııç.?~me:s ı mevkıindc avcılar 
bayramını lrnLlulnyacaklardır. 

İstanbuldn bütün devlet daireleri 
icin yeni ve ldirgir Uinalara ihtiyaç 
görüluyor Eski ah!;ap konaklar. he; 
bakımdan, bir dc>vlct dnirc ve müecı
S€sesi olmıya elverişli değıldır 

ccıt'-\?K''ni~oıulntıkla'rctn yen"ı ve mô
deri binalar ynp~ırılması hnkkında 
bazı tasavvurlar vardır 

Memurlar 
Mütekaitler 
1-lakkında 

ttmbul Unıverc;ıte'.iı, merhum Kadrı gr<>sı bırıcıkünun ılk haftn<ıınd y -

Giır ailesi, Hulkı rsmnıl, Mczburyan, pılacaktır c 
Mustafa. Munır Ş::ıhın, Sadı Irmak, Etıbba odnsınd idare heyclınde 

merhum Tevfık Huscyın nılesı ta- olup lıı azalık muddetlcrı bıtN'ek O· 

rafından kılaplar hedıyc cdılmış. bu Ianların y<'rıne ycnı .ıza intıhabatı 

suretle kutupaııenın kitar adedi bırınC'ltc;;;rın ılk haftasınd Ehbb 

e ı 

ca 
(4498) e çıkarılmıştır odnsında )'SpılncJktır. 

Kutupancdc> gundc \•asati kırk kışi Bu sene, Oda Rcısi. doktor Nıy zi 

kitap okumaktndır. Caınelmlar ki - Gozcu ıle doktor Ihsan Samınin a -

t;:ıplnrı ıstınp etmedığındcn ıd::ıre he- znlık rnuddellerı nıhayct bulacaktır. 

Halkı, bostanlar~na 

Ambarlıya gidf'cek davetlıler Kü
cükçekıneceye kadar trenle ve ora
dan. kurumurı otobüsleri ile bayram 

kabul eden yerine gcitüruleceklır. DJ\.•etliler sa
bah saat dokuzdan ıtıbarcn bayram 
yerinde toplnıımıy<ı başlıyacaklar -
dır. Avcıl r da sabah erkC'ndcn av

Yeni bir istihkak sahibi 
nasll tayin edilir 

Memur veya mutcknıtlerin ıkınci 
derccedckı ıstıhkak sahibini, birinci 
derecede mustehnk arasın almak 

yctı akıncı aylık l·ongredcn sonra --
Sütçüler kongreşine kutup:ıncnın genışlelılmesıne karar 

vermıştır bizden giden 
yok mu?. bahçe sahiplerıne ceza var 

. lkından bazılarının hala bostanlara gıdcrek me::;ıre B •ledıye Istanbul., ha ibi oturduklarını, yıyip içtiklerini haber almıştır. 
yerlcrınde oldugu g. "nderilmis ve bir kısım halkın bostanları me-

:Rutun şubelere bır tamım g~ • da verilmemesi bıldırilmiştır. 
. . ttil az etmesine kat ıyyen mey n 1 sıre yerı ı ı tl halka açan bostancılar şiddetle cezalundırılaca c-
Ba;tnnlarını bu ,,ure e 

l rdır b t l hakkındakı tetkiklerine devarn etmektedir Ya· 
Bcledıye os an ar · d k l • b~ t ' alınacaktır. Bostanların şchır ışına çı arı -

ı<ında bu hususta ır ne ıce h' d 
ı b t h

. lerı'nı· telaa diışu"'rmüştür. Bostancılar, şc ır ı-
ması mran, os an sa ıp . . . 
r:.ına rıkınca şehre uzak kalacaklarını, yctiştirdıklcrı sebze ve s~ırenın 
'lı.' "" ' a· 1 Bostanlara şehır cıvarın-
kolayhkla satılamıyacagyını iddıa etmekle ır er. · ' y k d bu · · -.ı·ı · d Y' ld' a ın a d.ı nerelerının gosterilcceğı henuz tcsbıt 1.."Vı mış egı ır. 
m"se1e de hallolunacaktır. v ese 

Faknt ehır dışına çıkarılacak bostanların da nasıl sulanacagı m • 
, -:ı: l sulanması kararı 

tcsı de muh1mdır Çünkü, bostanların Terkos suyı e 

verılmıştır 

Edebi roman: 144 

Sen de seveceksin! 

Bu şekıldekı konuşuşum Salihi 
belki memnun etmedi, belki ona i-

çinden: 
- Benden b şka daha ne desteği 

arıyorsun? .. 
Dedirtti. Fakat nldırmadım. Ve .. 

sordum: 
_ Nerede yaralanmış? .. 
- tvi bilmiyorum .. 
Diy~rek, öğrenebildiklerini an -

!attı : 
_ Biliyorsun. Nihat, ordu istihb~-

ratı hesabına çölde çalışıyordu. Bır 
Arap çetesinin baskınına uğramış. 
Ben yalnız bu kadarını öğrcnebil -

dım. 

- Yarası çok mu ağırmıı? .. 
- Her halde! 
- Kurtulmaz mı dıyorlar? .. 
- Yüzde doksan beş şüphelı. 
- Kim söyledi hunu? .. 

Etem izzet Benic~ 

- Hastanenin operatörü ile ko -

l nuştum. ? 

- Ameliyat yapmışlar mı. .. 

_ Bu gece yapacaklardı. . 

bb·m ne yapsam. elım
- Ah yara ı .. 

den ne gelir?.. .. "ndükle-
Diye çırpınıyor ve .. duşu 

rimi söylüyordum: . . ? 
- Acaba hastaneye mı gıtsem .• 
Operatöre mi yalvarsam!.. .. 
İmkanı varsa İstanbula mı gon • 

de:rtsem ? .. 
Salih bu halimi göriince : 

- Sen delisin galiba? .• 
Diye sert sert söylendi ve devam 

etti: 
- Bütün söylediklerin saçma. Ka· 

derin emrini beklemekten başka ça-

re yoktur. 
_ istanbula gondcrilse daha iyi 

olmaz mı? .• 

hususuııda ızhar eltıklerı arzunun 
lanarnk s al onbirde bayram yerme rl,.,sıl bır muam •lcy ~ t:ıbı' tulula"ağı 
avladıkları nvları ıle bırlikte gele- •• · ' 
ceklcr ve s tıt ı l de merasim yapı- hakkında M lıye Vckülctinden la
lncnktır kadarı r bir tamım gelm1ı:;t.ir Me-

Mernsimi cemıy<:!t reisi açacak ve mur veya mütekaitler, bu ış içın bir 

1 l k beyanname doldurdukları vakit, bu 
cemiv('tın çnlışm<ı nrını an avnca 

J v l k beynnnnme. uzun boylu muameleye 
.,,.,. hır söylev verccc:kliı·. e >ayıa 
•V" tiibı tutulmıy. cak. y ıhıız Notc>rd n 
çekme mcıasimi yapılac.aktı~ . l" dık t uil cektir 

Bund ın sonra davetlılcr ıçm ha- ··----
zırlanmış olan 200 kışilık b•r öğle BugUngll at cırıslerl 
vemc-ği ziycfeti verill'cc-klır. _ • . . k _ 

• Yemekten sonra muhtelif atı=; ınu- Vılayet Bakt. r Mudurlugu tara-

b 
kaları yapılacak ve kazananlara f•ndan yaptlmnl:ta olan yazlık at ya-

sa n · l d - d .. b -'!" •et ve ı nhisarlardnn göndcrılen J rış nı ının or uncusu ugun saat 
~~~; ile kurumun hazırladığı kupa· 115 le Velief f'ndi yo.n.~ mahallinde 
hır hedıyc edilecektir. yapılaca1ttır 

-Belki Gulhanede vapılncak 
mcliyatın insan gôruundc yarattığl 
bir emniyet olabilir. (i' kat, .bence 

daima birdir ve .. değişmez! .. 
Bu vaziyet karşısında hakrknten 

yapılacak bir başka şey olmadığını 
görüyordum. Ona yalvardım : 

- Hiç olma1.sa hastaneye git, öle

cek mi, kalacak mı, ameliyat ne ne
tice verecek onu öğren. 

O kadar soğukkanlı, yahut ta his

siz adam ki: 
- Yemekten sonra çıkarım .. 
Diye bana cevap verdi ve .. işte o 

zaman kendimi tutamadım: 
- Senin gibi adam görmedim. İn

sanın bu vaziyette yiyeceği yemek 
boğazında zıkkım olur kalır ! .. 

Dedim ve .. iliive eltim: 
- Senden nefret ediyorum adam, 

bu hallerin için. 
Neyse ki, isyan ve hiddetim karşı

sında çok gevşek ve nazik davrandı: 
- Yavrum bu hissizlığimden, gay-

riinsani düşünüşümdm değil, hadi
selHi tabii telakki edişimden ve ka· 

nıksayışımdı;n ... 

Dcdı ve bcnı ıkn:ıa çalıştı 

- M uharebeyc gıden bir adamın 

ktırlulncağı en sonra düşünülür. En 

önce yaralnnncak, sonra ölecek, da

ha sonra da l•urtulacak_ dıye dü -

şünmek prensip olmalıdır llöylc dü

şunüncc üzüntüye, farfaraya, sızlan

mıva ve heyecana mahal kalmaz. 

Muhakkak ki, Nıhadın ~aralanması. 

yarasının ağır oluşu beni de sarstı. 

Bt:nim de içım kan ağlıyor. Fakat, 

bu vaziyette ne yapabilirim, yapı -

lnbilecek elimde ne var. Ona ne ha

yat vermiye, ne hiç bir şey yapmıya 

muktedir değilim .. eğer maksat sana 

karşı şatafat göstermek, şarlatanlık 

yapmaksa o vakit vnziyet değişir. Re

alist olalım .. 

Bu vaziyet karşısında diısündum: 

- Hakikaten yapılacak hiç bir şey 

yok .. 

Dcdım Ve tnlıhsızlığıme bır de -

ha kiıslum Bakalım yarımı kadar 

ne olacak? 
(Devamt var) 

Yaş üzüm 
ihracatımız 

Ağustosun 22 sınde Berlınde bey

nelmıl<'l sı.itçtlluk kongrası topla -

Avrup::ıya yaş iızum ıhrıcına de- calctır. Bu kongreye Türknye sut • 

vtım edileınktcdir I'ge mıntakasın- çülen de davet cdılmış, davet, Türk~ 

dan en son, Ilamburg ıçin 150 ton ofis şubelcrınc bıldırilmı~tır 

ya~ uzum ıhraç c<lılmı~tır U ıımlcr Kongro yın 28 ıne kadar devam 

Hamburga kad .. r, vapurun soğuk ha- cdeceklıl'. Bu kongre 11 incı beynel-

va deposund .. r,bturulccckhr mılel sutçuluk kongrpr;ıdır 
~"nnııınu111tuıt1~ın11•nnunıuıtttunıııın111111ın1111111u1111ıuuııı11111110n ıııuuuut1ııtt111111111n11uuııuı111urı1111111111ınııı 

N EMİN, EN RAHAT, EN SERİ 

ANKARA- İSTANBUL YOLCULUGU 

Nafia Bakanlığına bağlı Ha\'ayollan Devlet işletme dairesinm 

yolcu ve posta tnyyarelcrinin Ankara - lstanbul - Ankara günlük 

seferleri muntazaman devamdadır. 

Hava yollarının nccnteleri: 

A - Ankornda - Bankalnr caddesinde P. T. T. 13inasındR 

(Telef on No: 3682) 

B - lslanbulda • Karnköyde P. T. ı·. Binasında (Telefon 

No : 40374) (2339) {4745) 

. ·• -~ \~·· ":· ~-,--~:-?t·-.r1ıı ·: • ·.,, ', ~. 
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Fransada vergi ver-/ Oç defa ölen 
miyen bir köy Ve dirilen köylü 

Ne hükumetten birşey isti
yorlar, ne de hükumete 

birşey veriyorlar 

P aris (Hususi) - Britanyada Fi
nistre'ye tabi Quimperle ismin

deki kasabada köylü Romain üçün

cü defa olarak ölmüştür. Bu çok ga
rip bir hikayedir. ONUN İÇİN KOCA .. 

12 yıl evvel henil'ı 23 yaşında bulu-
' nan köylü Romain bir hastalık so -

nunda gözlerini bu fıl mi fanİ\'e ka
pamıştır. 

- Genç kız .. 
Güzel kız!. 
Enfes kız. 
Kibar kız .. 
Ve .. bazı ağızlarda da: 
- Bir içim su! .. 

Ağlamalar, bağırmalar, çağırma -
!ar sonunda kilisede merasim yapıl- r 

mış ve mezarlığa da götürülüp gö -
inülmüştür. Onun vasfı idi. Hakları vardı. U

zun boyluydu. Gür, kıvrım kıvrım 
!atlı sarı saçları, toz pembe teni, 
maviş gözleri, samur kaşları, model 
Kapaklarındaki seçme tipleri andı

ran yüzü ve bir erkeği ilk bakışta 
1 gönül ve göz hapsine alan endamı 
vardı. 

Fakat üç gün sonra ölü evinin ka
pısı şiddetle vurulmuştur. 

Yukarıdan bakan Romain'ın an • 
nesi ile kız kardeşi ölünün geldiğini 
görünce korkmuşlar ve ciyak ciyak 
bağırarak aşağıya inmişlerdir. 

1 Kolleji bitirdiği gün, annesi ve 
babası başbaşa verdiler : 

YAZAN E. izzet Benle• 

İhtiyar kadın öllinün hortladığını 
zannetmiş, fakat karşısında o~lunu 
görünce tabii sevinmiştır. 

Ölü, olup bitenlerden bihaber, yu-
- Nerimanı Vedada verelim .. 
Dediler. Karar mı karar! Ve .. baba 

karıya çıkmış ve kendisinın ne ol • ilave etti: 

recektir. Muhakkak ki, Istanbulun 
en muhteşem radyoloji "e radyotra
pi müessesesi benim olacaktır. 

ve .. anne haber verdi : 
- Seni doktor Vedada vereceğizi 

Genç kı.z düşünmeden derhal ve .. 

• 

Köyün muhtarı ve belediye reisi 

duğunu sormuştur. Tabıi, derhal - Tahsilini bitiren, yetişkin bir 
doktorlara da haber gönderilmiş, mu- kız için bundan daha mükemm~l bi~ 
ayene neticesinde delikanlının ölüm ı nıü_kafat ~hnaz. Ve?at ta Tıb~?e~'. 
uykusuna yattığı ve açıldığı anlaşıl- bıtırdı Bırının zekası ve tahsı ı, 
mıştır. bürünün güzelliği ve ol~unlu~u n:~s-

A il . 
28 

ut bir yuvanın temelligını gorebılır. 
ra an yı ar g,eçmış. yaşına ge- ••• • 

len Romain, doğduğu gündcnberi 
hiç hastalık çekmemiştir. Hatta as
kerliğini yapmıştır . Her şeyde zin -
de olarak görünmü~tür. 

Günler geçti. Vedadın belli Ptme· 
den Neriman hakkında ne düşündü
ğü öğrenildi. Zemin hazırlamıya lü
zum bile kalmadan delikanlı dokto-

Bir gün yine hastalanmış ve bir • run Neriman için : 

Ve .. kendi kendisine övünç te du
yuyordu: 

- İyi bir doktorum. Çalışkanım. 
j Çok oluyorum. İstikbal benim için. 
'Kodamanlar yerlerini bana verectk· 
ler. Evime, karıma bağlı olacak bir 
istidada yüzde yüz sahibim. Karımı 
~ğırbaşlı bir koca olarak me. 'ut ve 
tatmin edebilirim. Neriman icin de 
benim gibi bir erkek ideal koca ti
pidir ! 

••• Fransa.da hükıimete vergi vermi- rekliim yapmanızı istemiyorum .. ; 
yen bir köy ... Hayret etmeyiniz.. Ben kendisine teminat vermek is

Bu köy halkını hükümete isyan e~- !edim. Fakat o bana söz söylemek l
denbire düşüp ölmüştür. Doktorlar _ Bayılırım!. 
bunun eski ölüm nöbeti gıbi olan ny- Dediği "llnlaşıldı. o iki şeye 

Annıı ve .. baba Nerimana söyle · 
bayı· 'diler : 

miş, çapulcu. takımından zannetme- fırsatını vermedi: kuya daldığını tahmin ederek iyice lıyordu. Bir : 
yiniz .. Bunlar, vergi vermek sure - · - Bilirim, bilirim .. sonra cebimde 
tile yapmıya mecbur oldukları va - r,eler olduğunu da yazarsınız .. 
tandaşlık vazife ·ini,. başka suretlerle • - Hayır hayır yazmam.. Yalnız 

muayene etmişlerdir. Fakat nabız · _ Neriman! 
durmuş, kalb durmuş, ceset soğumuş, İki : 
ölüm aşikar. Derhal merasimi ted - - -Parrrrra .. 

yerine getirdiklerinden hükümet, bu sizden, nasıl oluyor da bu mucizeyi... finiye yapılmış ve Romain gömül • 
köy halkından vergi almıya lüzum - Eğer bu mucize ıse niçin gelip müştür. 
ı;iirmemiştir. Fransanın Som depar\- de bana soruyorsunuz? 
manı dahilinde Belkur köyünün nü- - Nasıl oluyor da köyünüzü ver-
fusu 160 kişiden ibarettir. Bu köyün gi vermeden idare ediyorsunuz? 
çalışkan halkı, köylerini imar etmek · - Bu işde mucize, sihirbazlık fa . 

Yine ağlamalar, sızlamalar olmuş .. 
Fakat 3 gün sonra yine ölü mezar

dan kalkıp gelmez mi! 

Romain tekrar dirilmiş ve bu su-için her şeyi yapmışlardır. lan yoktur, Ben bir maliye nazırı da 
b k . . retle tekrar hayata kavuşmuştur. Bir Fransız gazetecisi u iıyiın ckğilim .. Yalnız bir şeye dikkat et-

vergi vermemesinin sırrını anlamak tim. İnsanın 10 bın frank iradı oldu Ancak bundan sonra Romain haki· 
icin köye kadar gitmiş ve belediye mu, onun 9,999 unu sarfediyor. Artık katen hastalanmıştır. Hasta her gün 
nisi Adeodat Ravaux ile görüşmüş- kesri munzamlara ve fevkalade ke- biraz daha zayıflamış ve günler geç-
1;;, C:O?PIPr; mülakatını ~u suretle ~irlere hic lüzum vok.. İste ııözünü,. tikçe ölün:ıe. doltru yakla§mııtır. Ni-

- Şimdi gelir .. lütfen biraz bekle- kılmıştır. Köyümüzde elektrik var. hakikaten öİ.;üşı°Ur.· -·> ., •v•uaw 

yin, dediler. Küçük, zarif bir de mektebimiz var. 

• Nerimanın babasımn zenginliği 

dillere destandı. İmparatorluğun 
müstemlekeci devletler maliyecileri 
ile elele verdiği ve memleket serve
tini yağma ettiği günlerde o da yü
künü tutmuştu ve .. şimdi yazı Sua
diyedeki villasında, kışı canı isterse 
Niste, istemezse Mısırda ve daha ol
mazsa Lübnanda geçiriyordu. Bir iki 
ay da İstanbulda ve .. Ankarada. Hali 
dört büyük ecnebi şirketin meclisi 
idaresinde aza idi ve .. bir rivayete 

- Seni kocaya veriyoruz! 
Genç kız hayretle sordu : 
- l<:ime ? .. 
Baba: 
- Bil bakayım sen? .. 

Diyerek kızına nazlandı. Kız: 
- Ne bileyim ben, böyle bir şey 

düşünmüş değilim!. 

Diyerek cevap vermedi, ve .. g~nç 
kızlığın utangaçlı cilvelerini birer 
birer gösterdi. 

En son baba ile anne arasında san
ki bir müjde verme yarışı yapılır gi
bi bir ilk söyleme müsabası yapıldı 

MuLctctııı 

kestirme cevap verdi : 
- İmkanı yok! .. 
Ona varmam .. 
Bu tok ve dik cevap karşısında ana 

ve .. baba birdenbire dehşetli bir ha
yal sukutuna düştüler ve .. sordular: 

- Neden? .. 
Genç kız yine kestirme cevap ver• 

di : 
- O sünepenin biri. 
,- Nasıl sünepe. Mükemmel bir 

doktor, çalışkan, istikbali var. Ken
_?isine yüksek bir müessese de kura
biliriz. 
' Fakat genç kız, güzel kız, bir ba

kı~ta gönül ve gözleri bağlayan kız: 
- Doktor olabilir, fakat, bana ko

ca olamaz . 
Dedi ve .. genç kız bir cümle ile 

paha ve adeta hiddet içinde kendisi
nin kocayı anlayışı hakkındaki iik
rini söyledi : 

- Koca yaz geçiyor. O .. daha biı 
plaj nedir bilmiyor ve güneşe sırtını 
göstermeden yaşayabiliyor. Bronz • 
!aşmasını bilmiyen bir erkek, benim 
için bana koca olmasını da bilmez. 

E. izzet Benice 

• 
pıyanosu 

Duvarda ikı tüfek asılı duruyor. Işte hiç bir eksığımiz yok.. Doktorlar sıhhi vaziyete göre ar. 
Kapının arkasında bir hasır şapka, Burada yerleştiğimızde her sene tık ölünün bir daha dirilmiycceğine 
bunun yanında bir traktör fabrikası .~'ollarda kullanmak için taş toplam•k kanidirler. Nitekim bir haftadan • 
tarafından hedi ·e edilmiş bir tak • 1 uzere halkı çalıştırmak lazım geli\·or- beri ölü de bir daha canlanmamıştır. 
\·im .. Büfede reçel kavanozları göze clu. Bu çok külfetli bir işdi.. Civ;rı. - - - -

ı n, zda bir taş ocağı vardı. Köylü el- Beşizlerden sonra do"rt çarpıyor. Burası, akşam üzeri tam b' 1 ır iğile buradan taş çıkararak na • t b• kbcrsizce gelinecek bir ev. İçinde h ane ı r arada 

kadar akarı vardı! Genç bir doktor 
ıçin sermaye lazımdır. Hele radyoloji 
gıbi ihtisas şubelerinde olursa .. 

••• 
Baba Vedada, Vedat babaya, ana 

damada, damat anaya iyiden iyiye 
sokulurlar. İki tarafın da arzusu ih
tiras halindeydi. 

İlk defa olara~k-pek yakında Sals
burg festivalinde çalına :ak büyük 

bir musiki hareketi olacak 
iyemiz dahılinde bize ait olan bir hiç bit şey eksik değ 1... 1 ·ıt d 

kaç kilometrelık yolu yaptılar ngı ere e Tetfordda 26 y.ı. mda-
Bcledi. •e reisi bir av ceketi giyi- c· d ·· d • ki Madam Lı"nfovd do··rt tane roc•"k ıvar a gor ügünüz ağaçları biz ' • 

~·or . Ceketı~ cepleri b,• çok ufak te- yetiştirdik. Elektrik işinı biz hallet- birden doğurmuştur. · 
fekle dol ı.. Bir saat, siç-'l1. tütün, b<r tik. Kcyümiize mektep yaptık .. Hu- D~rt çocuğun sıhhatı de ıyidir. 
hıcak, torunu için aldığı şekerleme- Iasa her işimizi kelJ,dimiz gördük ve Malum ya bir de meşhur be•ızler 
I<" B· .a c: ni uzatar·k dedi ki. hlıkı'.ımetkn hic bır ""Y ı·stem~d".<. d k b S . b ,, var ır ı, ugün üç yaşına girEn bu 

- izı ilh2 · a fena b r şekilde Şimdi hükümP• d~ bizden vHoı· ı·s-
J.: b t k t d• (' L" b h yavrulardan bir tanesi bıraz ha<ta• .. ı ll• e mı> ıs c ım. ..ü. r.u ana temiyor. ,, • 

Vedat yepyeni bir iştiha, piyango 
vuranların çılgın hulyalarını a

0

ndı
rıı bir özeniş içinde düşünüyordu: 

- Kayın babam adamının müref
feh ve yüksek içtimai vasıfta olma
sını elbette ki kızının saadeti hesa-
tııra isteyec('ktir Zaten eli de geniş 
bir adam. Beni se,·mesi, beğenmesi 
i.<e bu genişliğe bir kat daha hız ve-
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--~Ürül t·Ü yapmak bı; .. r ......... s ......... a ......... n .......... ,.a .......... t ..... t ....... ; .. r .......... ~ı ~::~:~:~,~!~~~~n~~~~;~:.~~:~7_1,aa--
• Holıvutla çıkan grevler şımdıyc 

Bu yüzden geçinenler var . . ~füt;;"E~~:~:::;;r.:~:::·P; 
H • • . Meseıa Pat Delaney, eskicilikte 

olıvutta Amerıka mesai nazırı bı·n b. . ı k rnütehassıstır. Bir filmde eski bir , , ' ır yenı mes e ev, duvarlara, içindeki eşyaya va -

ve san atla karşılaşınca tetkikatını bir tür) .. b•t• d. rı~cıy_a ~~dar sen~ler~enbe_ri eski -, u ı ıreme ı mış hıssını veren bır bına vucude ge-
- Fitz-GeraJdr gürültü yapan ada- tirmek bu adamın işidir. Bu adam, 

mm vekili sizi görmek istiyor .. idare- hir antikacının yanında çalışarak bu 
'inde bulunan adamlar kamilen grev s;;n'ati elde etmiştir. 

yapmışlardır. Harry Tompson, eski evlerde ku:-

' 

Bu söz üzerine grev meselesini !et- !anılmak üzere örümcek ağları ya -
kik etmek üzere Holivuda ,gelmiş o- par ve bunları elektrikle· işleyen bir 

Mozartın piyanosu 

lan Mes.1i Vekaleti murahhası başını yelpaze ve terebintin ile bir kaç da-
lo!leri içine alarak dedi ki: kikada vücude getirir. Bu örümcek 

A v~sturyanın Salsburg şehrinde 
bu,·uk bir festival hazırlanmak-

- Fakat bu (Gürültü yapan) adam ağları filmde, asırlardanberi orada 
da ne demek? Bu da bir san' at mı? .. , 

tndır festivalde ölmüş ve elyevm 
h~y.:._ ıan .ir çok musikişinas-

Filhakika Holivutta amelesi grev
cilere iltihak etmiş olan (gürültü ya
pan ad~m) bir san'at sahibidir. Jlu
rıun san'ati, isminden de anlaşıldığı 
üzere gürültü yapmaktır. Bu saıı'a~ 
sinema aleminde mevcut garip mes
lek ve san'atlerin en garibi ve tuha
fıdır. 

bulunuyormuş hissini verir. liırın en rr r eserleri çalınacak • 
Villis Vit de aynaları körletir. Ay- tır. Bu fest. -ide buJuomaki çin bir 

nalar, ziyayı geriye verdiğinden ope- çok Amerikan ve İngiliz zenginleri 
~ ratörün işini güçleştirir. Bu sebeple Salsburga gitmeketdir. Festivalde brı 

bu san'at, sinemacılıkta mühim ad- koltuk bileti 300 silinge, yani 1500 
dolunur. franga ;;atılmaktadır. · 

Arthur Camp tabak kırmakta ma- 'Fakat festivalin yukarıda anlattı-
hirdir. Bu adam, bir fırtına, bir :ır • ğımız kısmı ikinci' derecede gelmek
bede, kavga veya bir isyan levhası tedir. Musiki alemini asıl harekete 
tasvir edilmek istenildiği zaman ı 1 - g~tiren başka bir nokta var. o da 21 

tak. biblo, heykel gibi eşyayı yere ığustosta meşhur musikişinas Mo _ 
diişiirüp kırar. . .• t 1 · · ld -. . . . . .. ~"r ın esı:r erını <;a ıgı kuyruklt pi-
Mı~ Vınıfred artıstlerın kostum .· ynnosunu~ ilk ve son defa olarak ca-

Sesli sinema çıktığı gündenberi, 
filmlere ses vermek meselesi sine • 
rnaeılıkta mühim bir iş olmuştur. Bi
naenaleyh filmlere ses vermek işin
de kullanılan 20-25 amelenin, grev 
;apmasile, film işlerinin yüzüstü kal
dığından dolayı hayret etmemelidir. 
Bu ses çıkaran ve gürültü yapanlar 
arasında bilhassa büyük yıldızlar 

vardır. Me la Charles Valdron ve 
C0nıte Cutlcy kuş gibi ötmekte ma
Jıirdirler. Bu kuş ne olursa olsun, is-

Holivud'an dilberleri ıagtıinde bir;ok klıi ekmek glgor 
rım hazırlar, Sınemada makyaı mti- lınmasınn m'u··s ad d·ı 'd· B, . . . . ~ a e e ı mc-sı ır. ı.ı 

1 .m bır meseledır. Bu makyaı tıyat- · v· 1 h A . . . . .. pıyano ıyana ı meş ur nton Vol-
ı-o artıstlerının makyaıından bus · te t r d ı ·· · ter bir bülbül, ister bir tavuk olsun. 

Bu adamlar, istenilen kuş sesini ay
nen taklit etmektedirler. 

Jahn Piccori şarka ait filmlerde 

ezan okuyan müezzin sesini taklit 

eder. Mis Grace Jordley gülme ag" • bütün baskadır. Artistler yüzlerini r ara_ ı~ an yapı an dort pıyano • 
]" d h k ' · ' cf&n bırıdır. 
oma a, ıç ıra hıçkıra feryat \'e fi- !boyamak mecburiyPtindedirler. Hat-

t kt h 1 Mozartın iılümünden sonra bu pi-g·a· n e me e, or amada, hatta kü • 
1 
tii artistlerin yüzü değil, filmde gö-

yano hiç çalınmamıştır. Fakat son 
çuk çocu.k a_ğlamasın_ı ta.klit_ etmekte 

1 
rülecek bir beygırin . ku.yruğuna, bir . 

zamanlarda Salsburg vilayetinin te-
çok mahırdır. Mesela bır fılmde bir ( Derımı ~ mcı •a"/adrt ) b 

' • şc büsü, Avusturya hukümetinin 

müsaadesi üzerine tamir edilerek" 
Salsburg hükümet konağına nakle • 
dilmiştir. 

Bu piyanoda Mozart'ın eserlerin • 
den başka Mozart'ın bu piyanoda ça

lıştığı zamanlarda işitmiş olduğu nağ
meler aynen işitilecektir. 

Festivalin verileceği salon pek bü

yük olmadığından dağıtılaiı ıfıiveti • 
yelerin mikt_arı da pek azdır.:Bu fes· 
ti vale, Avusturya Cumhur Başkanı 
Miklas, Başvekil ve hükumet erkanı, 

Dük de Vindsor ve eşi, Viyanada bu
hınan sefirler, Avusturyada bulun
~ınkta olan Habsburg hanedanına 
mcnsi.ıp kimseler dayet edilmişler • 
cfir. 

Salsburg'dı; bulunan zengin Ame
rikalılar feslivalde bulunmayı bir şe
ref mescJe,i oddetmi§lerdir. Hatta 

Nevyorklu zengin bir banker bir da

\'~tiye için 2.000 dolu kklif etmiştir. 
Bu da bir bilete veri' cek para için 
bir rekor teşkil etmektedir. 
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1900 yılında Altın ·Bir kadının marifeti 
Kadın ne halde? ~.~~~ıeyhin· 

deki mücadelenin 
semereei 

İndiana şehrinde boşanma birden

bire çoğalmıştır. Bu vaziyet karşı

sında bütün münevverler birleşmiş

ler ve boşanma aleyhinde propagan

d•lar yapmışlardır. 

Bbyük adamların, tarihi eserle
rin cansız aynını, renkli olarak 
heykel halinde canlandırıyor. 

Otomo bil Kullan an bir asri kadını .. 

Her gün 8 - 10 boşanma kararı a

lınırken geçenlerde bir hafta içinde 

hiç bir boşanma kararı alınmamış ve 

boşanma için de dava ikame edilme

miştir. 

İndiana gazeteleri bu haftayı altın 

hafta olarak tavsif etmişler ve her 
• 

Jıaftanın böyle geçmes için temen· 

h~flanın böyle geçmesi için temen-

nilerde bulunmuşlardır. 

Bir adamın en 
büyük arzusu 
20 bin kitap teslim etti 
Avusturyanın tanınmış alimlerin-

dil kapalı bir elbise ile motosiklete at- drn Porthcim'in en büyük arzusu, 

Gözlerimiz ilerde, hep yarını -
..r. .. . tı O 1u(!lar il~e gi- laf, gezip tozardı~ ./"" • ,....- bir Avusturya mm kü 'panesi tesis 
eunU)Or Z. • . .. { ·· k'" 'J l 

diyoruz ki, ba ımızı ;:eriye çevırdı· O g· nku manza yı bugun u ı ~ etmekti. . 

gimiz zaman hayretten ağzımız açık mukayese yapacak .~!ursal<. aı·.ada_J<ı • Gençliğindenbcri bu ıu.aksatla uğ-
k.W or. . _ ~ _ :ırk karşısmda gayrırhtıyarı gulerız. ı 

i .. ~e h~r günkü hayattan bir c;a.Qı_a .. , 7 •• " ı ttııntttttMııııH~•·•••"' "' ''t' '"""....,ı'"11ukm'""""'' '' 11w• ia~an Portheim şimdi kadar top

İadığı ki~aplarını Viydna Belediye kadınların yaşayışı.. eyvacı 1 
1937 senesinde, 37 rakamını atarak - ·-- dairesine hediye ettiği i bildirmiş-

1900 de nan! idiler .. bagün nasıl ol- Rusyan•n ikinci bet yıllık tir. 1 

clular? diye düşünecek olursak o pUlınında Belediye dairesi alimin Gottager

f:Ünleri yaşayanlar belki hafızaların· mühim bir me ki 1thyor dt·ki villa~ında bulunan itapları tes-

.adam T ussud isıı:ı.i.ııdeki iç 4 

r eli bir kadın b gün bütun dün· 
yada yepyeni bir 'at üzerinde ça
lışmaktadır. '13u san at bizim bildi· 
ğımiz bebek yapmalı: şeklinde olup 
büyük .adamların, rihl eserlerin 
aynı aynına cansız dellerini tes. 
bil etmektır. }' 

M dam Tussud b6nda o derece 
!la kuvvetli bir iz bulamazlar. _Üçüncü beş yıllık pi·, devresi zar- ~m almıya başlamıştır. imdiye ka- nıuv (fak olmaktadır ki, bütün dün-ı 

Daha genç olanlar da 0 günler hak· fında Sovyetler Birliğinde yemiş ve· dar teslim alınan kitapla ın yekunu yanın san'atkarları ve münekkitleri 
.. .. b • ' Madam Tussud'a, 20 inci asrın Mikel ~ ında gözlerinin önünde hiç bir şey ren ağaçl~ra, fidanlara ve uzum ag- 20 bini geçmiştir. • 

'kt Aııj'ı veyahut Rafael'i ismini ver -canlandıramazlar. !arına tahsis edilen arazi mı arının Bu adamın hayatında bu kadar çok mekledirler. 

İşte size 1900 yılındaki zamana ~it iki misline, yani 3 milyon hektara !<itap biriktirmiş olması bir hadise- Fılhakika babadan evlada intikal 

bı·ı· kar res'ım. Ve kadın yaşayışına çıkarılması nazarı dikkate alınmış bu- 1 b d b ederek 180 seneden beri ayni işle ug·. 
, dir. Fakat ası iş un an sonra aş-

ait birkaç hatıra.. l.ıınmaktadır. raşan Tussud ailesinin bugünkü kızı 
O "k" t' b"t"n kolkhozlarda ve lamaktadır. eserlerinde büyük muvaffak ıyet gös· Mesela otomobil ve kadın.. 190 Hu ume ın u u 

b .11 . b n"nku- h'·ı· kolkhozcunun sahsına tahsis e- Portheim, Viyanada muhtelif kü- !ermektedir. Bılhassa bütün sinema 
•<enesindcki otomo ı erın u~u < • ld 1 . 

d ·ı · k"çu"k arazı'de meyva bahçele tüpanelerde bulunan en nadir kitap· yı ız arının aynı cesamette, fakat 
]·:- mukavcsesi "udur: ı mış u - 1 k ğ k 

o< J , e;.nsız o ara yaptı ı opyelerinde 
· .. d t' ·ı e · hakkındaki la~n bir listesini hazırlarnı•tır. Bu-Bugün saatte 120 kilometre giden rı vucu e ge ırı m sı ' onların gözlerinin, kirpiklerinin bi-

etomobillcrin yüzer kilometre fazla direktıflerinin tatbiki neticesi ola - nun yekünu 400 bini geçmektedir. çiminden, renginden itibaren, ba • 

ıür'atini keseceksiniz. Yani 1900 de- rak, ikinci beş yıllık plan devresi zar· Bu kitapları Viyana Belediyesi sa- kışl arındaki manaya kadar canlan-

ki otomobiller ancak 20 kilometre fında, bahçe, fidanlık ve bağ miktarı, ıın alarak (Avusturya kütüpanesi) dırmaktadır. 
1 050 000 h k d b g .. l 500 000 . d kt' Bundan başka büyük siyasilerin katederdi. İşte bu mua1.zom (U) ' ' r tar an, u un ' ' ı.esıs c ece ır. d d il .. 

. d k" he:klara varmıştır. .. ............ ....... .... .......... ........ ... .. .. ...... e cansız mo c erını yapmıştır 
}Ür'atli otomobil makinesi üstiın e ı - J k Bunlar arasında lngiliz kabinesi 

1 Ş ) ·umu ikinci b,,, vıllık pl<in aevresi zar· Gu··ru·· tu .. yapma ,·,m· d k' k . h k . kadın henüz spora a ışnıamı _ · " , - ın e ı 0mpozısyonu, er esı 
tak elleri!<', narin ,·ücudıle .direk~i- iında, ~rhırlerdn "" fabrikaldr ve B ' • B hayrete düşürecek derecede güzel _ 

\'onu idareye uğraııye>r. 20 kıl('(n< tre kombınalar cıvarında d:o büyük ve ir san attır. u di~atla 
• .. · t d day• ~,.ni.ş balıçelPr ,·ücude gelirilmiştir Iotoğrafçılar, bu kabine · · - <··ı •ur" c P. ~- • Yu"" zden nıbı muazz~·.u . . ~ m&nzarasınl görür nbrmı;z ha\'rl?t j .. tı k k · ~ ·!rsı•IJ, [>oınctz komür ha\'zasında, ,... J 

nrbilmck için toza toprağa arşı 0 > · çir.de kalmışlardır. 
rn~k lazımdır. . 

İ te yüzÜ"e irc~ bit tul :ı'an ka -

tlın tam spo'CU oJ.rak otor.· obıldc 

'i~ı f'r, h5 ln gl
0

n ~ arazide yt.·miş G • J 
,·erı·n ağa(•l.,r yctışlıımeklcdir U • eçınen er var 
rQld. ve Sıbıryada 12.000 hcklardJn 

Bir fotoğrafçı diı·or ki · 
•Ortalık bıraz karanlık r.ısaydı, 

muhakkak surette lngiliz kabinesi-
r:in içtıma salonuna g:rdım zanneder ı 

ot unıyor. 
. k d n Bovnundan Tcnıs oynayJn a ı ... , 1 

faz J bır ""''irk fidan \'C :·tmiş ağa· 
cj ve ayni z;,ınand.ı da lıag dıkılrrıış· 

tir. 

( 4 ii n cıi soy/adan dova'TI l 
ı.,:-ılığa, bir tavuk kızartmasına fa~la 

ı:r parlaklık \'erebilmek icin onu bo

vc;mak lazımdır. Makyaj işi d~ Mis 

Vınıfrcd tarafından yapılır. 

dim > Afadam J'u$1Ud ü reta'n tn he9keii:ıt f'lazırııyor 
~.<::-""><"'><"_,.<"""""~·"""'"""""'""'""'"""""""""~ç::,.<O>'">~ ~ ...... ~ 

topu una k;ıdar uzanan beyaz enta· 

rı'ı altındd ... Uzun \'e geniş cteklığin 
yardımı ıle i'tedı;li gibi beyaz topun 

lle~inde koş bılirdi. Hotozu da dü~

nıcsin diye ç0k ince firketckrle tut

turm·ya uğraşırdı. 

Moıosıklel te o zamanlar yeni çık

mıştı. Sporcu kadın bundan da geri 
kolır mı? 

Sımsıkı başını bağlayarak tepeden 
tırnajja kadar kolları kapalı, boynu 

Duyük horlikültürcü Miçurirı'ın 

cıddcn dahi~:anc ara>tırmaları, Sov· 

yetlrr biri,: ziıaa\iı){) bır çok yeni 

1
, ,.c giiztl fıdanlarö yemi~ler ve .sa'.re 

knandırm ,tır. Mıçurın ın ıstıfa ~o· 

lu ile kide ettıği bu yem.ş agaçları, 

ıarafından kaplı arazı, bugiın, bütün 

memlekette 10,000 hektar tutıİiokta-

1 

dır \'e bu mıktar gıttıkçe de artmak· 

tı;dır. 

da Kra ıı cesı o tomobllde 
1000 s~nesfn fn mo ' 

Tabii çiçeklerin rengini değiştiren 
Bili Taıt de mahir bir san'atkardır. 
Fakat sinemada gördüğümüz çi~k
lerin ekserisi sun'idir. Bunlar da 

Rov Hollis tarafından yapılır. Bu a

rlamın yalnız bir film için 750 bin çi

cck yaptığı hesap edılmiştir. 

. Holivutta bunlardan daha garip bir 

san'al erbabı vardır. 

Artistler ekseriyetle dalgın kim· 

selerdir. Bunlar çantalarını, mücev

herlerini, portföylerini, hatta en !eh

Iikdi mektuplarını \'e bilhassa aşk 

ve macera mektuplarını ötede l>~ride 

unuturlar. Bu ihmal, Holivutta •U· 

nutulan eşyayı toplıyanlar. diye bir 
san'at erbabı doğurmuştur. Her stüd· 
,·oda bu işle meşgul olmak üzere dü

~üst ve namuslu bir adam seçilir. Bu 

ad~m ötede beride dolaşır, unutulan 

eşyayı toplıyarak sahiplerine verir. 

Bundan başka garip bir san'at da

ha var .. Biri şairane sahneler tasvir 

etmek için ay, yıldız ve mehtap ya

panların, sonra komik filmlerde e~

yayı uzak yerlere atanların san'ati

dir. 
Mesela bir filmde bir haydut genç 

kızı kaçırır. Onu bağlar, işkence e -

du ve sonra bıçağını başına saplar. 

Bu çok tehlikeli bir işdir. Bilhassa 

genç kız rolünü yapan artiot bu rol· 

de çok tehlikeli bir mevkidedir. Es

teban Clemente bu hususta çok mü

tehassıs b ir artisttir. 

Holivudda taklit hevesi Fransanın en uzun 
tüneli açıld ı 

P~r.; (llıısıısi) - TI(>ısıeumhur Le
rum. pazar günü Vc.ge•en tünelinin 
r<-smi küsadını yapmıştır, 

' 

H olivutta şöhret kazanan kadın 
\'e erkekler bu şöhreti on mis -

!ine çıkarmak için hazan kendi 
teşebbüslcri!e, hazan mensup olduk
ları şirketlerin teşebbüslerile bir ta
kım uydurma haberler çıkarırlar W! 

uydurma hareketlere teşebbüs eder
ler : 

Bu tunel 6870 metre' ıızunlıığmıd:ı 
olup Fransanın en lıü ·ük tünelidir. 

Saint Dıe - Saints ile Maries - auıc 
arasındaki şose üzerindedir. 

Bu tünel dola~·ısile Loteringen ile 
Alsas arasındaki yol 123 kıloroetrc
drn 22 kilometreye kı<almıştır. 

HALK OPERETi 
17 Ağustos Salı 

ak şa mı 

Beylerbeyi iskele 

Tiya trosunda 

Şirin 
KURULUŞU 1035 

Teyz'l ıau .. ..u• 
18 Ağus tos Çarşanba akşa mı 

He,ı.be liad a Plaj gat in osund:ı 

Enayiler 

hut bulamaz, teessürler, şikayetler 

gazete sütunlarına yazılır. Bu suret
le etraflarında bir dedikodu crreya
m uyandırarak şöhretlı·rini ayyuka 
çıkarırlar. 

Fakat bir de bt yıldızları taklit 
Kimisi yalancıktan meşhur birisi ldcrck hiç yoktan §olıret kazanmıya 

ile evlenir, kimisi aslı yok ıken ko- kalkanlar vardır ki bı. ılarn huli a
casından veya karısından ayrılır. Son- cıklıdır. İşte yukarıdaki 7a\'a]ıı Mar
ra yıne barışarak herkesi hayrette ıcri, bunlardan bıridır. Kocasından 

\-eya memnun bııakır. Kimisi yüz yal•ndan uyrılmış ıken kocası fır • 
binkrce lira kıymctınde pırlantası- s&ttan istifade elmiş \'C kızcağızı hı
nı, çantasını, parıısını kaybeder, ya rakıp kaçmıştır. Hem komik, hem 
bulur ıcşekkürler, mınnetler, ya - acıklı bir taklit de~ıl mi? 
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Yazan: M. SUleym!~apan 

Tefrika No: 141 Yaua: M. Necdet Tunçer 
1 trc:üme ve lkt.ibaa haklu mahfındur 

Mektep kabadayıları kimlere denirdi 

Mac:kadıı. otw·an tnt okuyıı.cı •. rnıı:ı 

yazıyor: 

rEcz1neien h:ı~ır A"·rup.ı ılaç -

!armd.rn btr ._.ı~e aldım. Epeyce de 
-·---- par1 vcrdım. Bu ilicm ismı Purt .. 

Kavgaiar çok ~~cı olur, kafalar, dudak- noldtir. Fıyatt da bır !ıradan fozla .. 

ar yarıhr, gozler patlar, aralarında Fakat, dacı eve getinp, kullırıılmak 

Süleyman, sarayda dolaşan ''hayalet,, iıı kim 
olduğunu anlıgamamıştı. Sihirbaz, (Sarı çiçek 

için: O ölecek, mella .. demişti 
sakat kalanlar da olurdu 

olcluı:;u ıçın, dostlarından birile oy- resmen dövüşe davet ederdL Dövü
naınıya ba:;;lamış Halil Paşanın meş- şeccklerı yerın tayınıni de ona bı

üzere açtığımız zam"n bozuk oldu • 

~unu, pis bır şekılde koktuğunu, kö· 

l'.iıirmediğıni, hulasa bı.itün evsafını 

kaybettiğini gordük. Hasf.:ı, i15.cın 

YJl:lllli\ k .Jdar ~vlenemez3e, saraya ge
tirmek mP.cburıyeti, Süleymanın ba
b,ısı D.lvut zamanında konulmuş ve 
dini bır kanun gıbi kökleşmiş adet· 
lcrdcndı.. 

- Ne dıyorsun? Hamo Kuduse gel
miş mi? Acaba, .:;:ırayda dolaşan ha
yalet. o mudur! 

Süleymıının bab:uı Davudun o 
duğu gundenberi sarayda bun:ı b 
zer bır lıadtse geçmemıştı · 

Suleymanm sarayında dola.'?an 
ccn;:ıvar ruhlu hayalet ne cesaı· 

saraya gtrebilmıştı?. 
gulıyclı rasındll, Hasan Efcndl ye· rakırdı. 
t ıııdcn kalkmış, sokağa çıkmış, kay- Mektep kavgaları en çok Şehzade bozulmamış olanının nasıl olduğunu 
lıolmvş camiınin avlusunda olurdu. Kavga bilmediği ıçın, hatta, btr mıktar is-

On he~ ymnı dakıka sonra dö - çok müthiş başlar, çok feci biterdi. timal ~tti. Nih;1yet hasta.doktor ve· 
nunce, paşa sormuş . Çocuklar, ellenndeki sopalar, telleri yakımyager degıldtr ki, ilacm iyi -

- Nerede ıdin' örerek yaptıkhm kalın muska tak - sinirı nasıl olduğunu bılsin .. Bu bir 
Tereddütsüz cevap vcrmış: lidı şeylerle binbirlerıne hücum eder- k H k h . th" 
- Şoylc tm· g~zındını, guzclce bır ler, biribirlerinin neresine rastge • parça u anma • as~ayt mu· tş 

dcıyak yedim geldım• lirse yapıştırırlar; surat, göz ve ka- r<ıh:ıtsız etlı. Mıdesini bozdu. Sonra· 
"'*.. Ca demezler, mütemadiyen yapışll· dan. bilen bır zatın ırşadıle, ilacın 

Mektep kabadayıları, külhanbey • rırlar; indirirlerdi. bozuk olduğu anlaşıldı. Yeni ve taze 
lık ülemlerının k:ıbadayılahnu ben- ı Asıl şayanı teessüf ve şayanı hay- bir ilaç aldık .. 
zemczlerdı. Bunların kuçük beyler- ret olan nokta -çocukların dövüşme- Şimdi, bu ışe ne buyurull.lr? Ecza-
ll>, palavracı kabadayılarla alakalan sinden ziyade- ,şu idi: 
yoktu. Kahadayıhklan da bu nevi _ İki mektep talebesinden 15_20 ço- neler kontrol edllmiyor mu? Ec -

(Sııf L) yı babast on b·~Ş gun ônce 
s:.ınyıı gclirdigı zaman: 

- Bugunr> kadar kızıma bir talip 
çıkmadı. Bu yıl da on sekiz yaşına 
girmiştır. Hükumdar kanununa kar
şı gelmemek LÇın. kızımı saraya ge
tırdim 

Demıştı. 

Safi'yı saray adetince süsleyip te
mizledıkten sonra, hükümdarın hu
zuruna çıkarmışlardt. 

Hükumdar beğenmezse, kız tekrar 
babasına iade edilirdi. 

Halbuki (Safi) çok güzel ve ma
sum bakışlı bir kızdı. Süleyman onu 

4SARr ÇİÇEK• ÖLÜM 
DÖŞEÖİNDE 

Su lcyman, hassa kumandanından 
bu sözleri dmlerken, gözlerim (Sa
ft) ye dıkmışti. 

cSarı Çıçek• ölüm döşeğinde ya
tıyordu. 

Genç kızın yarasım sararlarken: 
- ~Hamo .. alacağın olsun!~ diye 

bağırmasının manası ne idi? 
Acaba (Safi) yı yaralayan o mu 

idı? Yoksa (Safi) can acısile ağzın:>. 
gelenL mi sôyltiyordu! 

Sihirbaz, (Safi) nin göğsüne eğil .. 
di.. yarasının iyice sarıldığım gördü .. 
göz kapaklarını kaldırdı~ 

-- Ölecek.. deıı dcgıldı. Ne mey!ıarıede dövüşür- cuğun dövüşlerini büyükler, avlu _ zacı bu ilılcırı bozuk olduğunu bil
lc·r, ne kerhanelere asıhrlar; ne ha • nun içindeki Rumeli muhacirlerinin miyormu? Terkibini ve evsafın l kay~ 
Jozlarcla aduın şışlerler ve n~ de ra- işlettikleri kahvelerdeki müşteriler, betmiş bir ilaç, ihtimal hastayı ol
con rc>ıslik cd<.'rlcrdı §Unlat' \•e bunlar gördükleri halde a- dürebilir. Sıhhiye Müdürlüğü ne bu-

gorür görmez: Dıyc mırıldandı. 

- İşte bir sal'l çiçek.. Süleyman: 
Dıyerck saçlarını okşamış ı:e saray- - Ne dedin? - diye bağırdı - öle-

Mektep kabadayıl..m, okudukldrı lakadar bile olmazlar, ayırmıya le • yurur, bilmiyorum. Btldiğim bır şey 
nı<>klt'pte kC,>nciılenne guzd bir mu- şcbbüs etmezler, sirkte vahşi hay -

da alıkonulmuştu. cek mi? 

varsa, bizde eczacılık da Allahlık -
lllt yapan, mevcut talebeye bir kaç vanların dalaşmasını seyreden me-

Süleymanm sarayın::ı bu suretle - Evet, mella! ölecek .. çünkü ya-

kuru sıkı goı dağı verip, kendilerıni raklılar, gibi lezzetle bu boğuşmayı tıl". Pahalı ilaç verirler, bozuk ilaç 

getırHmiş yedi yüzden fazla kız var- rası çok ağırdır ve gözleri ebediyen 
dı. Bu kızlar, haremde ayn ayrı hüc- a\ılmıyacakttr. 

tanıtan talebelerden ibaretti. Bunla- temaşa ederlerdi. verirler .. • relerde otururlar ve Süleymana hiz- - Bu kızı ölümden kurtaram:ız 

rın bır ıeislen olur, sekiz on da ave- O devirlerdeki içtimai ve terbiyevi [SON TELGRAF - Sthlıiye Mü
nesı bulunurdu. Mektep içinde, tale- vaziyetimizi, kültür telakkimizi gös- dürlüğii, bu i~e de sinirlenecek ve 

met ederlerdi. mısın ? 
Hükümdar bu ktzlardan bir ço - Sihirbaz başını salladı: 

be arnsındakı ufak tefek kavgaları, tcrmcsi itibarile bu bahis, çok entc~ 
cluvu~lerı reıs halleder, idareye ak • u~sandır. Gelecek nesillerin ve maa
::;"lmı:den kapatırdı Reisler, bu mev- rif tarihimizi tetkik edecek kimse • 

derfıal tekzip için 1ıazırlarıaca1<: .• Fa

kat, r.e yapalım ki doyrudur.] 

ğunu maiyetindeki zabitlerle evlen
dirirdi. 

ı b ı kl 
• ı. l" l uuı,uuutHt1111tuııııııuuı11trrrıut•ntııuınu11uıuuıu·u•ıt1UtllUH 

ne ı c cı ının .. ,uvve ıle ge en genç- lerln bu bahis üzerinde durmaları 

Bu yuzden hükümdara bağlı kalan 
hassa zabitleri sarayın bu eski an'a
nesinden herkesten fazla memnun Ü'rdı. Bır mektepte sivrilmek, adını lazımdır. 

dıll<'cr ·vermek ıstiyen bir kaç tale
b(· çıkar, bunlar geçinemez, dalaşır
lar. nihayet kavgadn g:ılebe ç:ılan, 

1akıplcr1111 benzeten (döven, arka -
da~lrııı ,ırasında bozan demektir). 
rıynsC'tc gcçcrdı 

Bnı mekteplerde. her sınıfın bir 
k:ıbadayısı olur, aralarında mekle· 
bın ıçıııde ba.şlıy:ın uf.:ık tefek kav
gnl..ır. nıhayet sokaklara kadar: çı • 
ırnr, lıcr ıkı taraf arkadaşlarile, nve
ıwlerılc kııha c:ırnt avlularında, Ve
lı<:fendı, Çırpıcı çayırlarnıda k:ırşı 

l<:ıı ~J.Y,l gı:çıp doviışürlerdi. Bu dö
vuşnwler çok fecı olur, kafalar, du
d.ıkl ır yrırılır, gozler pall:ır, :ırala -
rıııria sakat kılanlar· da olurdu. 

Ben bunun için, küçük bir kaç dö
kümnrı vermek maks:ıdile şu satlr -
lan yazdım. 

Mektep kabadaydarı bahsine şu 

mühim ve o devirlerin kötü t tr ade-
tini, bir bid'atı seyyieyi de iliive et
mek isterim: 
İstibdat devrinde, kötü ahlaklı, 

tıyneti bozuk, rezil bir takım insan· 

lar lüremişti. Bun\ar, namus düş • 
manlıklarına, ahhiksızlıklarına rağ

men, kabadayı geçinirlerdi. Maama
fih, cl.oğruyu söylemek lazım gelirse, 

bü lün ah Iaki seyyie ve reziletierine 
rağmen, korku bilmezlerdi. Pek göz
lü idi im lıerificr! .. 

(Devamı var} 

Falih sulh ikinci hukuk h5kimli4 

ğinden: 

Erlirnekapıda Çakırağa mahalle 

vc sokağında 94 No. da Huriye tara-

görünürlerc.Iı. 

(Safi) çok ınce ve zeki bir kızdı. Sü
leyman onun elinden ancak bir ak
şam şarap içebilmışti. 

f ından biraderi Ak5arayda Valde ca- (Safi) sarayda terbiye göruyordu. 
mii arkasında Meçhul asker sokağm· Bir kaç ay sonra onun daha fazla 
da 9 No. da Hüseyin aleyhine 9371 göze gireceği muhakkaktı. 
345 dosya ile alacağı olan 150 liranın Süleyman (Safi) nin odasına, onun 
tnhsılı zımnmd<i evvelce ihtiyaten hayatına kıymet verdiği için gitmi· 

mahcuz gayrimenkul hissesine konan yordu: İ . 
1 

. .. d . 
Iknı sroh ıukum arı (San Cı· 

haczin tı:ı.sdik tolC'bile açtığı dava üze- k) . ~ d b lk" b ı ~•~ \e ın agzın an e ı ır şey er og-
rine gönderilen davetiyeye veril~ıı renebilir, ümidıle odasına koşmuştu. 

meşruhatta işbu adreate olmadiğınız Süieymo.n, (Safi) yi yaralıyan a
-:nl:ıştlar.:ık ilanen tebligat ifasrna ka- damın -ele geçmese bile- kim oldu

rar verilmiş ve yapılan ilan üzerine ğunu öğrenmek ıstiyordu. 
Öyle ya .. Sarayı altüst eden ve is

tediğini öldürmek cesaretini göste
ye\•mi muhakemede ispatı vücut et
m~ıliğinizden davacı tarafından işbu ren bu c:rnavar kimdi? 

Henıırı çocukluğumda ve bulun -
clugıırn mektepll·rdc, mesela (Şcm -
wlnı.ıarif) le s<>l<iz viiz kişilik talebe r 
arasınt1n adını saydırıın . kabadayı o
larnk gostcı ılen csbnk Maliye Na

Reşat Benek'in 

Güzel Hikayeler 

1 borcunuzun vesaıki olan Noter seııccii 

ve tasdikli imzanız ibraz edilerek gı
yabınızda muameleye bakılmış ve 

Bunu :ınlamak merakile (Safi) nin 
odasına koşan hukümdar, ilk önce 
hassa kumandanına sordu: 

- Katilı bulamadılar mı? zırı nr-şat Paşanın manevi evliidı 

Sipalıı Ferdi adında bir çocuklu. Fer
ch ÇQk alık, çok cesur, göziinu bu -
d,1kl ııı Sdkınmazdı. Mektepte iptidai 
tİl'IC' :w, 32 yaşında talebeler olduğu 
h;ılclro, Ferdi 18-19 yaşına r:ığrncn, 

ıcladi lıiı <.le okuyor, o hali it• mektebi 
litı<'lıyoıclu Onun kendisi gibi bir 
l{'lç <W<.1r Mkadıışı daha vardı: 

Bu yılın en "gUzel 0 hi· 
klyelerl .. 

YENi ÇIKTI 
Tevzi yerh Yeni kitapçı 
Biitün kitapçtlarda da bulunur. 

f'iah : 40 kuruştur. ....,,,_ ___ _ 
(;ürcü Alı paşa zade Ali Fuat -şim

cJı oı dır vılaycliııuc-. Selanıkl i Sarı 
Hıı:.ı. Şı"ırayi Devl<:t ırıuavinlerin -
d011 Sakıp Bcyııı oğlu Nuri, Divrikli Tefr~ka No.: 41 
Mustı:ıfa ve ılh 

c AH .. ENSEMİ ZAGANO 
ISIRDI! .. > 

muameleli gıyap kararının 15 gün 

müddetle ilanen tebligine ve muha
kemenin 24 Eylül 937 saat 14 e tali· 

kıne ve yevmi muhakemede gelme

dığiniz veya musaddak vekil gem ~ 

- Hayır, mella! 
- İzi de meydanda yok mu? 
- Hayır, mella! 
- (Safi) konuşabıliyor mu? 
- Hayır, mella! Yalnız yarasını 

dermediğıniz takdirde dava olunan sararken: (Hamo.. alacağın olsun!) 
borcunuzu kabul etmiş ad olunaca- diye bağırdı. 

ğınızn karar verileceğini tebliği ye" Süleyman bıı kelımeyi duyunca 
rine geçmek üzere iian olunur. tıtredi: 

- İmkansız .. mabudlar onun ölü-
münü istiyorlar. 

Süleyman sustu. 
Sa fi birdenbire aksırdı. 
Hükümdar yarı sevinç, yarı hay • 

retle genç kızın yüzüne baktı : 
- Safi .. gözlerini aç .. ve seni vu

ran adamın adını söyle bana! 
Sihirbaz: 
- Konuşamaz .. 
Diye mırıldanıyordu. 
Safi'nin başı ucunda çok 

dıler .. 
bekle -

Ağzından bir kelime çıkmak kabil 
olmadı. 

Safi, konuşmak şöyle dursun, yat~ 
tığı yerde kımıldamıyordu bile. 

* Süleyman odasına döndü .. 
Sarayda ne kadar hassa askeri 

varsa hepsini bu hayaletin takibine 
memur etti. "' 
Hayvcınnt bahçesini, haremin bü

tün hücrelerini, alt kattaki dehliz • 
!eri, kilerleri, ahırları, bütün çiçek 
tarhlarını aradılar. 

~sarı çiçek. i yaralayan meçhul 
adrımı bulmıya muvaffak olamadı
lar .. 

Süleymant merakından çıldıra -
caktı. 

Demek ki aSafü tehlikeli bir kız
dı.. Tamarnyı öldürecekti! 

Ve Tamarayı öldürmesin diye, o
nu yaralamışlardı. 
~arayda dönen bu entrikalar ne 

zamana kadar sürecekti? 

FNdı, nıekleple leyli olduğu hal
dl., y.ıııgırı olduğu geceler, y.~ı.akha· 
:ıw pencer esındcn bahçeye, oradan 
h:ımmnın <ıdunlaı ı uslunclen sokağa 
,,tJar, Vefa tulumbasının arkasınıı ta
kılarak koşar, sandık aHma girmek
ten çok zevk alırdı Koşuculuğu çok 
mcşlıur du . 

Murat Reis o gece limanda Rtis
tcmin gemisini görünce şaşırmıştı. 

Eğer Rüstemin dümencisi Hüseyin 
dayı, Murııt Reisi karşılamamq ol· 
saydı, Murat birdenbire gözlerine i· 
nanamıyacaktı . 

Dümenci Hüseyin başından geçen-
1,,ri kısaca anlattı : 

Murat reis sevinçle sahile çıktı.. evine koştu. 
Mercan ıdadısınde bır kaç kaba -

d.ıyı vardı. 

Trabzonlu Hasan Fchrnı -şımdi Hal 
gazınosu musleciri-, Partal Arif, Iz
mırlı Muhtar .• 

Mektep kabadayıları, tam manJ -
sile kabadayı çocuklardı. Kendı mek
teplerinin talebelerini himaye eder
ler, arkadaşlarının haksız tecavüzle
ri karşısında, haksızları azarlarlardı. 

Mektep kabadayıları, mektep kav
gal:ırında mühim roller oynarlardı .. 
'E~kı yı!Iarda mektep kavgaları. çok 
olurmuş. Benim çocukluğumda da 
seyrek olmazdı. Hürriyetten sonra, 
eskısi gibi sokaklarda, meydanlar • 
da görülmez oldu, mektep içine inhi
sar etti. 

Mektep kavgalarının sebebi, başka 
ba~ka iki küçük mektep talebesinin 
rnc1halle arasında zıpzıp oynarken, 
topaç çevirirken araları açılıp kavga 
etmeleri yüzünden çıkardı. Dayak 
yiven ki.ıçük talebe mektebine gicler, 
nıcktep kabcıdayısımı vak'ayı anlatır, 

o oda bunu bir izzeti nefis meselesi 
sayar, hemen ertesı günü, öteki mek
tebin kabadayısına haber: eönderir. 

- Sizinle beraber yola çıkmıştık .• 
Fakat, karısı yatıyordu ve gözleri kapalıydı 

Rüstem ~is biraz arkadan geliyor· . - Evıne gitti .. çok yorgundu Er

du. Bunun sebebini sorduk .• Bize u- kenden uykuya yattı. 
zakta bir yangın gördüğünü söyledi - Siz ne zaman geldiniz buraya? 

D .. k d k h"l kl t k B. • - Bu sabah gimeşle beraber gel· 
umen ır ı .. sa ı e ya aş ı . ır d"k 

kontun şatosu yanıyordu. Yangını t " Oh k d . d' b'l \ - .. ne a ar sevın ım ı sen 
söndürmek için .şatonun önüne ya· 
naştık. Ve bu yüzden geciktik. 

Murat Reis Rüstemi denizde çote 
aradığını söyledi : 

- Şimdi Rüstem yeniden dünya· 
ya gelmiş gibi sevindim .. biz onu ge-

misile beraber bir kazaya uğradı .. 
battı sanıyorduk. 

Dedi. 
Hüseyin dayı kontun şatosunaan 

Jüzetta isminde bir kadın kaçırdık· 
larını ve bu kadınla Rüstemin ev -

lenmek istediğini Murat Reise söy
lemedi. 

Dümenci Hüseyin, Rusteme çok 

bağlı ve uzağı görür bir denizciydi. 

Hüseyin dayı! Hepimiz Rüstemin de

nizde garkolduğuna hükmederek 

acınmıştık. Rüstemi Allah korumuş. 
O, değerli bir gençtır .• 

- Allah onu da seni de başımızdan 
ayırmasın, oğul ! Bizim biitiln ümi-

dimiz sizsiniz! Siz başımızda olma
sanız, biz buralarda sürünür müyüz? 

Ertesi sabah buluşmak üzere sa
hilden ayrıldılar. 

••• 
Murat Reis evine koştu . 

Kapının önünde dolaşan komşular 

Murat Reisi görunce hürmet ve se

vinçle karşıladılar. 

- Ayşe nerede ?. 
Diye sordu 
Ayşe .. 
Bu, onun karısıydı. 
Murat, Ayşeyi çok severdi. Ayşe 

namuslu, fedakar bir kadındı. 
Murat Reisle beş senelik evliydı

ler. 

Komşular: 

- Birkaç gündür rahatsızdır .. ya-

tlyor. 

Dedıler. 

Murat bırdenbıre kaşlarını çata • 

rak : 

- Ne diyorsunuz, dedi, yatıyor 

mu? 

Komşulardan ihtiyar bir kadın he
men ilave etti : 

- Rahatsız .• fakat, merak edile -
cek bir şey yok. 

Murat Reis arkasına bakmadan 

Murat Reis sevinçle sordu : 
- Rüstem nerede şimdi?. 

Murat Jcomşulr.rı 
• selamladıktan . kapıdan içeriye girdf.. yatak odasına 

sonra ~ çıktı. 

Ayşe yatakta yatıyordu .. 

Başı ucunda ağlayan yaşlı bir ka-

dın vardı .. bu, Ayşenin anasıydı. 

Ayşenin gözleri kapalıydı.. 

Ve rengi sapsarıydı. 
Murat Reis yavaşca odadan içeri

ye girdi.. Ayşenin anasına sordu : 
-Neden hastalandı? .. Ne zaman-

danberi yatıyor Ayşem? .. 
İhtiyar kadın, Muradın g€ldiğini 

görünce, dudaklarının ucile gülüm
SC'di : 

- Altı gi.ındür yatıyor .. zagano [*] 

sokmuş Ayşeyi. 

- Mel'un hayvan .. çölden buraya 

kadar Ayşeyi sokmak için mi gelmiş? 
Ayşenın anası içini çekerek anlat

mıya başladı: 

- Bir akşam çölden yolcular gel· 
mişli. Onları seyretmek için sahile 

f*J Trabhıs ve Cezayirde çble ya· 
ktn sulak yerlerde bu7unan bir nevi 
zehirli sinek 

Beni İsrail hukumdan bu mu ı 
manın düğiıınlerıni çözmıye çalı 

ken, yanındaki odadan bır kuş , 
duydu .. 

Başım uzattı .. 
Pencereden baktı. 
Süleymanm çok sevdığı papag 

lardan biri kendi kendıne hızlı h 
söyleniyordu: 

c- Hamoy1ı ben tanırırn .. Sar 
da dolaşan canavar hiç Hamoya b 
zemiyor! ... 

Süleyman, papağanın söylerı.dtğ 
duyunca odadan çıktı .. kuşun ya 
na sokuldu: 

- San akim söyledi sarayda H 
mo dolaşıyor diye? •• 
Papağan kanatlarını çırparak 

vap verdi: 

- Cücelerden biri söyledi. 
- Ne dedi? 
- «Hamo sarayda dolai'ıyor!. 

di. 

- Sen ne dedin? 
- cBen Hamoyu tanırım. sara 

geceleri dolaşan hayalet , Fılist' 
bir Yahudiye benziyor!• dedını. 

- Sen, sarayda dolaşan o hnyat 
gördün mü? 

- Gördüm ya. Hem de birkaç 
re ... 

- Nerede gördün? 
- Burada .. bu salonda dolaşırk 
Süleyman hiddetle yumruklar 

sıkmıya başladı : 

- Demek, o canavar buralara 
dar geldi, öyle mi? 
Papağan birdenbire sesini kest 
Süleyman sordu: 

- Başka bir şey bilmiyor musu 
- ........ . 
- Niçin cevap \•ermiyorsun? 
- Korkuyorum .. 
- Kimden korkuyorsun? 
- Ondan .. 
- O kim? 
- Efrayim. 
Süleyman vücudıinde hafif bir 

pe:rme hissetti : 
- Efrayim mi? 

(Devamı var 

• • AÇIK KONUŞMALAR: 

Fatihte M. Servet Erkan 
mektup sahibine - Sorduğunuz 
labın ismiııi ııe istediği-ııiz maltlm 
roman bittikten sonra adresinize 1 

tıp göndereceğim. 
NECDET TUNÇE 

Yazan: CelalCeng .................................................... 
i11miştik.. besbelli bu sinek onlar 
cşyasile beraber buraya kadar g 
miş. Ayşe sahılde dolaşffkcn, bi 
denbire: .Ensemi zagano ısırdı 

diye bağırdı.. sinek Ayşeyi sokar s 
maz yere düşmüştü. Ayşeyi e\·c g 
tüı dük .. hemen ilaçladık .. o günde 

ı beri kendisinden geçmiş bir hal 
yatıyor. Tehlikeli günleri atlatt 
Merak etmeyin! 

Murat Reis karısının başı ucun 
oturdu. Koca aslan, denizlerde k 
~ılaştığı düşmanı daima yendiği h 
d~. karısını yatağa düşüren bu m 
un sineklerle mucadeleye imkan b 
lc)madığı iç.in çok müteessirdi .. 
Yatağa eğıldi : 
- Ayşe .. gözlerini ne zaman a 

caksın ? .. 

Diye seslendi. 
Ayşenin anası : 
- İki gün daha bekleyeceğiz, de 

sekiz gün çeçmeyince gözlerini a 
maz. 

- Gôzlerini açacağından emin 
• ? 

sın ... 
- Tchlıkeyi savuşturdu. Zaga 

insanı soktuğu zam:ın kırk sekiz sa 
zarfında ölmezse, yaşayacak deme 

'tir Fakat, sekiz günü tamamlaman 
gcizlerinı açamaz. 

Murat Reis genç karısının yiizü 
dikkatle b ktı : 

- Znvallı Avsem .. sen bi:ıylc b 
denbır<' sn[;leıık ~Hr \ic;<'I< mıyrlın? 

( ÜP1•1lTnf ?l•f 
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İstanbul ~- - Belediyesi iıanlarr 
Beher metre murabbaına 3 lira kıymet konulan Aksaray yangın yerin-

Hatıraıannı soyıeyenı FESTı•V. AL GÜ.RE <''L J.;''R• Ahm~8c!°~alettln Amlraı Ramiz l M V• . .... ı 

1, b~ · .. 1.. Bu gOreşler için c il n· 
R.auf 1ey ır tur u ye· ya~ın tanınmış ve: ım-
rınden kımı1damıyor! pıyon pehlivanlr _.., 

de eski Ço&n~VU§ yeni Mesihpaşa mahallesinde "-1 üncü adada yüZliiz 
86 metre murabbaı ana satılmak üzere açılı: arttırmay• konulmuştur. Şanı 
namesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 11 Jin 35 kuruŞuk 
ılk teminat makbuz veya mektubile beraber 27 /8/937 cuma günü saat l 
de Daimi Encumende bulunmalıdırlar. (B) (52~). 

* Keşif bedelı 1536 lira 13 kunq olan Beled ye Mttkez binasının üst lra-
tında yapılacak tamırat ve tadilat açık eksiltmeye .konulmustur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi Levazım mudiirluğundc gorülebıhr. tsteklıler ~ 
No. lı kanunda )azılı vcsıkadan başka Belediye Fert İ leri Mtldürlüğiin
den alacakları fen ehliyet vesik~ile US lira 21 kuru hık ilk temiQat mak
buz veya mektubıle beraber 23/8/937 pazartc ı gunu saat 14 de Damıl 
Et.cümende bulunmalıdırlar. (B) (4965). 

- --k · d ·ı davet edildi ~ 
Avero f l mroz istıd· f!metın e l e,.- Festıval munasdıehle 21, 22, 24 A· 

lige dursun, uşman ge- ğunosta.yaJ)ılacak gureı müsabaka-

k k • l !arına dunya ~ampıyonları sureti 
mi/eri beyaz hayra çe ıgor ar ma~~usada davet edılmışler.?ır. 

Gureş federasyonu bu musabaka. , 
r 

Jnn teknık idaresınf deruhte etmiş
tir. Bugüne,.kadar devam eden mu
habere kati şeklıni almış Ye dün • 
yaca tanınan pmpıyonlarla muta • 
b.:kat hasıl olmuştur. Davet edilen 
mı.isabıklarm beynelmılel kıymetle
rıni ve derecelerim a~ağıya yazıyo
ruz. 

Zamburi - (Macar) Gl kılo 1928 
dünya 5 ıncısi, 1930 Avrupa 3 üncü
sü 1931 Avrupa şampiyonu, 1932 dı.in
ya 2 ncisı, 1933 Avrupa şampiyonu, 
1934 Avrupa 2 ncisi, 1935 A\Tupa ser .. 
bcst şampiyonu, 1936 dünya serbest 
ıampiyonu. 

,. /ı ı ile '""" hazrrlanan f>f/a,igellluimlr! B11lk1111 denr• ha,l>fhu• H " 

Kerkkerni - (Finlandiya) 61 kilo. 
.;,35 dunya ikincisi olan Reiniyi son 
müsabakala1d!! yel'M!n bu pehlivan 
ıon yapılan Finlandiya şampiyona -
ıında bir yıldız olarak meydana çı.l

Nıstrum aQır Finlandiya 

Cadiet - (İsveç) 87 kilo. 
Dünyanın ender yetıştirdiği tipler-

O teslim almak taraftarı. Fakat 
ben' Jıerçibad Abad batırmak isti • 

~onım .. 
O sür'atle sahile yaklapnca kara-

ya gıdecek değildi; bir n~a ~ö
ı.t~m yapacaktı. Dönümde, biç şup
hesız sür'at tenakus eder ve hedef 
bı.iyür. Distroyerler ve torpidoboılar 
bu işi başarmıya belegan mabe~ağ 
kufi id"ler. Rauf Beyin tahh emrın· 
deki c Vatan fırkai müstakillcsi şı.ip· 
hesız derhal taarruza gececek, cA· 
vE"rof u du tüğü gayyadan bir daha 
cıkaı mı) acaktı. 
Diğ düşman sefaini harbıye ını 

nrt k unuttuk. En ka"I: ileri işte avu
cumuzun i ınde duruyor. Kara ılc 
t rpıd larımızın arasına oyJe b r 
dl tu k, 1ı: rt lm Jı:at'iycn mu • 
t O bız torpıl atarken (Ba ba-
o ) tan ve (Turgut) tan biz de o "J 

ktık. Fakat gcmıl de ( 4000 J 

mctrelık torpıl yok. Hepsi de İstan· 
bulda kalmı . Mevcutl rımız (2000) 
m tıclık atamıyoruz [*] 

Dü man, noktai intibaya dogru i
lerled·. Şimdi neredeyse dönü~ ya -

p cak. 
Aman ) arabbi! Torpidolarımız ne 

oluyor? .. Vatan fırka~ ~üs~akillcsi 
harbi seyre gelmiş gıbı hıç bır haer
kctte bulunmuyor. (Barbaros) un 

süvarisine sordum: 
'...ıı-1~--·· ne - Remzi Bey, torpK1UliMU&U6 

den taarruza geçmiyor? (Averof) 

tjmdi dönecek. 
~ - Vallahi bilmem kumandan. İşa-
ret verelim mi? 
_Canım, vazifeleri değil mi? Va-

ziyeti görmüyorlar mı? 
- İşaret verelim ... 
- Peki .. 
Amiral gemisi (Barbaros) un di

reltJerind n tekmil donanma şu em
ri okud11ı; 

cTorpıdo fırkaları (Averof) a hü
cum ederek torpilleyecekler~ 
Çıldınyormn; bir taraftan topçu 

ateşı d vam ediyor, diğer taraftan 
tAverof) kurtulmak için çabalıyor. 
1k"nci bir ıpret daha çekiyoruz: 

.Taarruz ediniz!. 
Hamdi Beyin kum~ndasındaki tor. 

p do fırkası aslanlar gibi ileriye atı
lıyor. Vatan.. fırkai müstakillesin
de hala hareket yok . Yarabbi! bu ne 

[ ] ( 4000) metrelik torpiller 'bila
hara gönderi1di. 

Talısizlik! Türk milletinin larihin. 
de azim bir şeamet var. Hamdi Bey 
t~rn ateş hattına girdigi zaman şu 
i reti kaldırıyor: 

.Makinede sakatlık arız oldu. Dö-
nüyorum.• 

Fırka döndü, gcli) or. Maamafih 
fırsat h, lfı kaybedılmis değildir. Ü
l'i ncii bir işaret daha kaldınyorum: 

c Vatan Fırkai Müstakillesi hücum 

et in! 
Yok. )Ok, yok ... Hırs.~~an ç~dırı

~orum. Rauf Bey bir turlu yerı~de~ 
1 mıld mıyor. İşte (Averof) ~ondu 
kacı) or' Sür'ati bizden çok yüksek 

du u j in takip edemiyoruz. Fa -
k t elbet bo bırakacak değiliz. 

(Averof), .tmroz• ıstikametinde 
i erlemekle olsun, onu tutamayınca 

k ndı kendme getirmek çaresi meı.:
cut. Barbaros'un direklerinde bır 
• aret kaldırıyorum: 

- 16 kerte iskele) e dönünüz. 
1 

ye bajlarken. tam bu dönüşte cMea

udiye> nin dümeni bozuldu. Ortada 
kalarak yolurpuzu kapadı. Müsade • 
meden içtinap için: 

- Sekiz. kerte geriye alınız. Ku • 

mandasını verd.ım. O aırada Hilali • 

ahmer gemısı olan Reşitpaşa vapU' • 
runda bulunan meraklı zevat da iyi 

fotoğraf almak için vapuru hattı 

harbe kadar sokmuşlar. Maksatları, 

muhriplerimiz, (Averof) u torpiller

ken fotoğraf almak imiş. Tabii bir 

d ha donduk. Ve butün bu dönüşler 

şüph ız donanmaya zaman kaybet

tirıyordu Halbuki sanh enin ehem • 

mıyelı vardı. 

DÜŞMAN GEMİLERİ BEY AZ 
BAYRAK ÇEKMIŞLER 

. M 'udiye ıle Hılaliahmer gemi

si cRe ıtpaşıı \ apurunun maniasm • 
d n ku~ tul ur kurtulmaz bütün mev
cudumuzla .. Speçya,. cHidra> ve 
cfı;para .. zırhlılarına teveccuh ettik. 
Bu harcketımız ikı maksadı ihtiva e
di) ordu: 

Bırıncısı - (Averof) a nisbetle 
çok zıı) ıf olan bu gemileri imha; 

İkıncısı - Mecruhan Limni ada • 
sına ıltıca eden fAverof) u ıekrar 

!tattı harbe çekerek bt'l ~ekilde 

hesaplqmak. 
( Deıuınu var) 

mıştır. 

Nordling - (Finlandiya) 79 kilo. 
1930, 1931, 1933 seneleri Avrupa şaqı· 

61 kllo 
Zamourı 

Macar 

79 kllo 
NordllnO 

Finlandiya 

piyonu, 1934 Avrupa 2 ncısL 
Bu pehlivan 1936 senesi dünya bf.. 

rincilıklcrine iştirak edecekler me
yanında bulunduğu halde idman es

nasında küçiık bir kazaya uğrayarak 
takıma glrememi§tir. 

den birl 1932 dünya 3 üncüsü, 1005 
Avrupa ikincısi 1936 Berlın olimpi
yatlarında dünya şamp·yonu olmuş
tur. 

87 Kilo 
Neo 

Estonya 

87 kilo 
Cadfer 
Macar 

Neo - (EstonJ a) 87 kilo. 1934 Av
rupa 2 nci ", 1935 Avrupa 3 üncüsü, 
1936 dı.inJa.2 ne i, 1937 Avrupa şam
piyonu. 

___ ,,. __ . -------•u•-11••••--""'"'"" sos •••••••t•HNKIHll'""'"""...,. 

Nıstrum - (Finlandıya) Agır. 192.8 
cunya 2 ncisi, 6930, 1931 Avrupa 2 n
cisi, 1936 dün~ a 3 üncüsü. 

Niman - (İS\ eç) Ağır. 1936 dün
ya 2 ncisi, 1937 Avrupa şa,mpiyonu. Lonclos rakibinden çok yüksekti. 

Fransız gazeteıerı böyle diyor 21 Ağustosta başlayıp üç gün sü· 
recelt bu çok mühim müsabakalara 
federasyonca seçtlen iyi güreJÇıler 
i2tiralt ~kJttdir. Gureşçrlerfmfze 
Balkan mu abakalarından evvel iy~ 
bir tecrube mü baka ı mahiyetınde 
olan bu gu e re hazırlanan güreş
çı1erimiz ı\cı gun e\'\ el Rob r Ka• -
lejde acılan k mpa sokulmu lardır. 

lstirak e~ ek güre ç ler mi~ 
61 kilod dun) a ampıyonu Yaş r, 

61 k loda Ba i Ra m, 79 kiloda 
dünya altıncısı Adnan ve Rızık, 87 

kiloda dun, a :ı.içunt'üsu Mersinlı Ah

met, 87 kı oda dunya 5 nc:ı Musta
fa, Ağırda dun~a 4 uncusü Çoban 

Mehmet, Ağırda !:On gunlerde iyi ça
lışan ve nazarı dıkkatı celbeden Sam
!Unlu Ahmet. 

SARRON DtlNY A ŞAMPİYONLU
GU UNVANINI MtlDAFAA 

EDECEK 
Nev,ork Boks Federasyonu tüy 

siklet dunya şampi) onu Petey Sar -
nınla Henry Armstronı ar~ıııda 29 
teşrinde Skar Gardende yapılacak 
olan maçn ıalıb"ne bafıf sıklet dün

ya bok! şampiJ «ınu unvanını var • 
miye karar vermi~tır. Şımdıye kadar 

Sarronda bulunan bu şampiyonluk 
maglfıp olduğu takdirde Henry'ye 
ge~tir. Fakat Sarron şampiyon -
luğun yine lı:end de kalacağını soy-
lemektedir. 

SERBEST GÜREŞ MÜSABAKA· 
LARI 

Emi o ü Halav· den: 
! -·Evim tarafından her yıl ter

tip ed lec k olan (Tur kile Serbest 
Gı.ire Şampiyonlu u) musabakaları 
bu sene 11 eylul 937 cumartesi ve 12 
eylül 937 pazar gunlerı Taksim stad
yomunda yapı caktır. 

* Senel k muhammen kırası 25 lira olan Büyukdercde Maltız çarşısı sokağın· 
da 219 numaralı kahve karŞl!inda 225 metre murabbaı arsa 938 nesi 
Mayıs sonuna kadar kirayn verilmek ı.izcre nçık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Mudürlüğünde gönılebılır. İstekli olanlar l lıra 88 
kuruşluk ilk teminat mektup veya m akbuzılc 16/8/937 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (4783). 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Kadıköy - Haydarpaşa hattında 16 Aguıto 1937 tarıhınden ıtıbarcn 

t •bik olunacak yeni tarife iskelelere asılnn tır. (5212.). 

SATIŞ ILANI 
lstanl' ··düncü icra Memurluğundan: 
Ayşe Mi.ı hmet İ met ve Şakire tarafuıd n Vakıf ParalaT 

idaıesinden 2~ ıumarasil borç alınan para mukab l nde bınnci 
derecede ipotc o iş olup borc ın ödenmemesınden dolayı sahim ır: :ı 
karar verılen Vt.: am a yeminli u hlıvukuf tarafından 820 Iıra kıJ-
met takdir edilen Ahırkap. 'l Canku n mahalle ınde t hakpa cad-
desinden eski ve yeni 36 kapı\ :ımara 38, solu -M>, arka~ 35 p:ırsel nu-
maralı mahaller ve cephesi İshak c c mahdut 39 parsel, 71 ada, 
59 pafta numaralı hanenin evsaf ' ağıda gösterılnuştir. 

BİNANIN ZEMİN KATI: Zem talta ve mermer döşeli bir 
antre, solda içinde kuyusu ve tulur tavan ız bır oda bu kısma 
muttasıl diger bir ta lık üzerinde ve bir merdıven altı ve yıne 
bu kısımdan geçilen ve binadan l zeminı Malta doşell bir taşlıl: 
üzerinde gômiıliı üç kiip, bir ala .dı mutfak (Bu kısmın üstü ~ 
kaplıdır.) 

ASMA KAT: Bir sofa üz 
BİRİNCİ KAT: Merdiv 

üzcrınde binnde yiık ve do' 

kkal tavanlı bir oda ve bir hali 
an tahta bölme ılc aynlın bir sofa 
ki oda 'e bır heladan ıbarettır. 

İKİNCİ KAT: Birinci dir. 
1 UMUMi EVSAFI: Bı 
birinci katta miıselles ikı 
baren bir çıkma mevcu 
düzlı.iğünü kaybetmiştir 

ı ve tamıre muhtaçtır. Ön cephede ve 
.u-dır. Arka cephcd~ de asma katdan ıt -
>lamaları kı men c:skımıs \ e do em leti 

81 metre mur bb ı olup bunun 51 m e 
r. 

MESAHASI: Umurr 
murabbaı bina bakiyesi 

Yukarda hudud. c 

açık arttırma) a konmu h 
dairemizde h r s tara!ınd 
dif pazartesi gunu saat 14 
açık aıttır a ile s tılaca 

yüzde yelmı b mi bulm 
kalmak nıere 19110/937 t 
dairemizde yapılacak <>laı 
arttırana ihale edılecektiı 
buçuğu ni!betinde pey 
bunu hamıl bnlunmalan 

• mesahası yaııh gayrımenkulün tamamı 
11am n n 3/919 7 tarıh nd n itıb 
ebıl c i gıbı 4/10 9 7 t rıhme mi.ı -

l) ten 16 (on. ltı) )ak d r daır mı e 
tırm b d ı muh mm n kı) m t n 
kdırde en on t ı ın t hhudu b ki 
müsadı lı sunu t 14 t n 16 ya k d t 

1 açık arll m nda ga ı menkul en ç k 
lerln muhamm n kı metmin yuzdc y di 

ı veya milli bır b nk run temınat mektu
:ndrr. Mii terakım v rgıler ıle v k1f ıcaresı, 

ve belediye) e nit tcnvıı 
nacaktır. Ta\ iz bedeli ı 

nunun (126) mcı mada 

tanzifat ru umu satı bedelındcn tenzıl olu· 

kul üzerinde ipotekli al 
sahiplcrinın bu haklarır 
ilan tarıhinden ıtibare 
dirmeleri, ak i halde h 
nın paylasmasından h 
mczkür fıkrasına göre 
isteycnlcrın 9 37 290 d 

riıe aittir. 2004 num ralı JC a ve ifla Jrnnu-
11 dörduncu fıkrasına tevfıkan bu gayrı m n
Jılar ıle dıger alakadaranın ve irtifak h kkı 
hususıle faız \'C masarıfe d ir olan iddialarını 

20) yirmi gun iç nde evrakı musbıtelerıle bıl
.ırı tapu sic; llerılc s, bıt olmadıkça satış bedelı
kalacakları cıhetle aliikadaranın i bu maddenin 

arcket etmeleri \C daha fatla malumat almak 
ya numarasile müracaatlerı ılan olunur. (5279) 

Okulu Bölge Sanat 
Artırma ve 

ve ihale 
Cinsi 

Eksiltme 
Komisyonundan : 

Miltdarı ff)ıat 
K. S. 

Ek!iıtmenin T. C. S. lrtc teminat 

-- L. K. 
Pırasa JOO'l K. 3 
Dolmalık domates 400 ,, 7 80 
Lahna 1500 • ~ 10 
Taze Bamya 600 ,, 12 
bpan:ık 3000 ,, '4 80 
Taze bakra 400 .. 6 60 
Yeşil salata '000 A. 60 
Ayşe f asuJye 1300 K. 13 20 
Araka bezelye 500 ,, 12 
Kök kereviz 1300 ,, S 10 
Havuç 600 • 4 80 26-8-937 Perıembe 14 133, 16 
Sam kabtk 1000 • 7 20 
Dohnalık biber 500 " 7 20 
Y e•cklik domalu 500 ,. 6 
Kırmazı barbuDya 800 • ll 40 
Scmiıol\I 200 • 4 80 
Kaıubahar 800 A. 16 80 
Baş Enginar 800 • 8 4D 
Bat hiy• 600 " 2 40 
Limoa 4000 ,. 3 60 
Baı pati.can 12000 • 3 

Okulun Mayıı 938 akşamına kadar yukarda yazıtı 21 kalem yaı 
setnesi açık ebı1tmeye konufmeşhar. 

Eksiltme Catalotlooda Y~k Mektepler Mubuebeciiji biDll..-da 
toplanan komisyonunda yap&Iacakhı. Eksiltmeye &irecekler 2490 No. hı 
artırma ve eksiltme ve ibare kanununu11 2, 3 üncii maddelerinde yazıb 
evsafa baiı olnwlan, Ttcarct Odasınan 937 belraini ft ........... lıir 
devlet müessesesinde erzak ve llebıe müteahhidlili yaptıklarına dair 
bonservisi ibraz ve taşımalara lbunder. 

istekliler belli saatte komisyona ve fVfaameyi ~nnet isteyenler 
okuta b11şvurmatım utn ofuw-. (5094) 

Adalar llalmüdürlQUnden : 
Semti MahaUni Sokatı No. Ciasi Klymeti 
Büyükada Cari Çakır manav Yeai Kuyulu 2600 

'1"l bahçeli -'· ev lira 

Hi11e1i 
14-64 

Yukarda Y.mfl hillel ev 21-8-9'.Jl C~elİ rlni aut ll,30 da 
aatılacakaw. l.&eklileriD yazılı suıue Adalar Malmüdürlitiade Sataf 
Komisyonuna miiracaaflaı. •4793 
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8 - S ON TEL G iR AF - 15 Ağustos t9S? - .. 

Mercimek · Buğday - Ir-
, 
1 Pirinç • Yulaf -

mik • Pata.tes -
Çavdar 

Mısır - Arpa - Bezelye 
- Türlü - Badem 

•• unla özl 1 HASA 
• 

Yavrular seve seve yiyorlar. Va bu leziz gıdalara bay~lıyorlar. Tabiatın saf hububatının özlerinden istihsal edi l diğl için çocuklar çabuk 
neşvUne .na buluyorlar. Hastalıksız vo çok uzun ömürlü oluyorlar. 
Mutfaka H A S A N ismine ve Markasına dikl<at ediniz. 

------ Ç ü n k ü · 
zamanda saçlarınızın dökülmes;nilj 

.. ___ lnler ve gençliğini iade ,de~--· .. , •• 1 

!OPTAMIN 
Saç Eksiri 

Kısa 

---- - ----

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

S aç guddelerinde başlıyan aka· 
me li Le divi ve d ökülmeyi tevkif i 
ederek saçl arın kısa t'l.manda ku v· 
veılen ip uzamasını tAlin. eder. Her 
gün Optaıninle yıka\.'an ve tara· 

nan saçlar kudr etini, taravetini ve 

Bundan başk;ı: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.0op. ve 1-0.000) liralık iki 

ad~t mükafat 
Dikkat: 

vardır. 
güzeltiğ in i muhafazaya 

namzettir. 

Optamin Saçların Hayat Eksiridir 
Bilet alan herke-s 7 • Eylul -

günü akşamına kadar biletini 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

937 
de· 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 

yüksek sanatkirlarile birlikte 
1 llL ki hakkı sakıt=o=l=u=r=. ========= 

1 
I LAN 1 

F atma ŞUkrıye tara!tndrn 23556 ıkraz numarasile Vakıf p;ralar ida· 

fstanbul 
SAT 1 Ş 

Dördüncü icra Memurluğundan : 

~ 

Si Belediye 
bahçesinde 

resindBn borç •lıMn paraya mukabil birinci derecede ipr,\ek gösterilmiş 

1 T A 1 
ol•Jp borcun ödenmemesinden d',!ayı r,araya çevrilmesine karar verilen 

• • ve tamamına yeminli üç ehlıvukuf tarafından 198,5 lira kıyme t takdir 
~dılen Rumeli hısarında AlipHttk rr.ah•ll.sınırı esk ı Hamam yrni ç<oşm.e 

~~~~~~~~~--~~T~e~l~:~~4~3~7~0~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ scköğın".la eski 3 mükerrer yer.i 7 num aral ı üç t ara fı yol ve b ır t ara fı Ha· 
- tice Hanım han~si ile mahdut müfrez bir bap llımenirı evsaf ve rr.~sahası 

1 ı 
\ U M••d•• ı·· •• d aşağıda yazılıdır nhisarlar • U Ur UğUn en: G ayrimenkul üç ka t lı ahşa p bi r hane olup: 

'----------·----------------' BODR UM KAT : Z~min ka ttan mHdivenle ini l ~n ve bahçeye kapısı 
500 Adet 
51JO • 
60 • 

150 • 
200 • 

3500 • 
65 • 

400 • 
250 
500 

" 

balta sapı 

kazma n 

Yığ.n sıyırmıı çapa11 
posta kazıtıası 

• kürej!'i 
Tahta k,iırek 

H~ klireği 

Kopça • 
Sivri kürek 
Kure 

ola rı zomıni topra k bir aral ı k ve yanında tah ta perde ile ay rılmış alaturka 
ocak lı ve k apısı d i ğer kısımda ola n mutfak 

ZEMi N KAT Bır sefa üze rind• bir a ralı k . bıri küçü k lki oda (k üçük 
odadan fi numara l ı d ığe r kı sma geç ilmekte ve aralıkdan da merdıvenle 
birinci kata çık ılm a ktad ır . ) 

BiRİNCi KAT: Bir sofa ihHine bir inde yü k ve dolab ı olan iki oda ve 
mermer mus luk t aşl ı bir heliida rı ibar et tir . 

Bina ahşap, hara p ve m a il i ın h ida mdır Çatı s ı basmış, döşeme le r düz· 
l üğünü kaybe tmiş t i r 

sapı. 

MESAHAS!. Umu m mesah as ı 72.5 met re murabbaı olup bundan 42 
1 - Yukarıda yazılı malzeme ,...ıarlıKıa saiın alınacaktır. 

met re m•lrabba ı hina bakı yesi bahçedı r. 
il - Pazarlık 19· Vlll-1937 tarihine rasllıyan Perşembe günü saat 

l6 dJ K ıbat aşlt Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo- Yuka rıd a evsa f ve mesahası yazılı gayrimenkuliln tamamı açık ar t· 
nun J• y apıla caktır. \ırmaya konmuş olup şartnamesin in 3.9.937 tarihınden itibare n dai remiz· 

11 1 _ Nümu nel er her gün sözü goçen şubede görülebilir. de her kes larafır.dan gbrüle bıler.eği gıbi 4-1 0-931 t a rı hine müsadif paza r· 
iV _ l•leklilerb pazarlı k için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 ·\esi günü saa t 14 (on dör t) den 16 (on alt ı) ya kada r dai rem izde açık ar t· 

güvenme paralari~ birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan tırma ile satılacak t ı r . A rtt ı rma bedel i m uham men k ıym etiroi n yüzde yet· 
oluııur . (499!) miş beşini bulmad ığ ı t a kdırde en son artııranın taahhüdü bak i kalmak 

-;;;==::;.========;;:;;;:;=;;:;;;:;;;:;;;:;=;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;=;ı üzere ı 9. 1 O. 9 3 7 tar i h i o e m ü sa d ı f Sa lı g ü n ü sa a t 1 4 den 16 ya k ada r da ır e-
_. 

0

mizde yap ı larak olan ikınci arttırmasında gayrimenkul gene muhammen 
Devlet Demiryolları ve Limanları kıymetının '.~ 15 ini buıduğu takdirde en son arttır ana ıh aıe edilecek ve 

isletme U. idaresi ilanları bulmadı~ı takdi°rde 2280 numaralı kanun hüküm lerine tevfık an satışı ger i 

ı. - 29-7- l9.l7 Perşembe g ünü eksil tmeye konulan Km. 436- 456 
(M1 :len· Ge; ik) ara~ında 900il m3 balast için tal ip zuhur etmediğinden 
2490 n umaralı kanunun 40 cı maddesi mucibince yeniden k apalı za rf 
u<u livle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (9900) dokuz bin 
df)ku·z yüz l irad ır. 

2. - Eksilt me 16-8-1937 Pazartesi günü saat 15 de Malatya işletme 
bi n a sı nd a } apı lacak tı r. 

'3. - Muvakkat teminat 742 lira 50 k uruştur. 
4. - Bu işe gi rmek isleyenlerin 2490 numaralı kan unun 4 cü mad· 

desı rr,ucibince i e gi rmeğe maıı i i bul unmadığı na dai r beyanname, ka• 
nunun ta}in rıtığ i ves l ik, muvak kat te minat makbuzlariyle teklifleri 
ay n ı rün saat 14 d e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

5. - Bu i ~e aid şartne, me ve mukavele projesi, Ankara Haydar• 
paşa, Malaty a i ş letme ka lemlerinde, Diyarıbckir, Elhiz, Narlı, Eloğlu 
istasyonların da p 1rasız olarak dağıtılmaktadır. (2558) (4959) 

Kaı tal İcra Memurluğundan : 

B ir borçtan dolayı m ahcuz olup 

----
kat'ıyesi icra kılınacağından müza· 

yedeye iş ti rak etmek isteyenleri n 

p~raya çevr ilmesine karar verilen kıy e t i muhammenesın in yüzde Y!!· 

P cndikte Bağdat caddesinde 120 di buçuk nisbe tinde pey ak çasile ve 

m etre miktarında ve 600 lira kıy • 

m el i muhammeneli arsa 15/9/937 

tarihıne müsadıf çarşamba günü saat 
. . -~ 

14 te kıymet i muhammenesının yuz-

qe yetmış beşi derecesinde alıcı bul

duğu takdirde ihalesi icra kılınacağı 

" " böyle bi r bedelle talibi zuhur e t· 

n .<diğı takdırde ON BEŞ gün daha 

teındıt olunarak 1/ 10/937 tarihine 

nıiıs:dH ctınıa gü nü saat 14 le ihalei 

şar tnamesini görmek isteyenlerin 

tar ih i ilandan itibaren K artal tcra 

Mem urluğumı müracaatleri iian o

l uııur. ( 34447) 

•""" Operatör """• 
ı RIZA ÜNVER : 
ı Doğum ve kadın hastalıkları ı 
ı mutahassısı . ı 

1 Cağaloğlu N~ruoı:'!laııiye caddesi ı 

No. 22 Mavi yapı ıl 

....... Telefon: 22683"" ••• 

bıra kılacaktır Taliplerin m uhamme n k ı ymetın ın yüzde yedi buçuğu nis· 
betinde pey akçesini veya milli bir bankanın teminat mek tubunu hamil 
bulunmaları lazımdır Müttrakım vergıler ile vakıf icaresi, ve BE l edıyeye 

0 01 fenvirat ve tanzifat rüsumu sa t ış bedelındEn tenzil ı;lunacaktır Taviz 
bedeli müşıeriye aitl.i 2004 numa r alı İcra ve i flas kanununun (1 26 ) nc ı 
m~dduinin dördü ncü fıkrasına tevfıkan bu gayrımenk ul üzerınde ipo
tekli ala.caklılat ılc diğer alakadaranın ve irtifak hakk ı sah iplerini n bu 
haklarını ve hususile faiz ve masa r ife dair olan i ddialarını. ilan ta ı ihinden 
itıbaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bıldirmeleri, aksi hal· 
de hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sa t ış bedelinın paylaşmasından 

hariç kalacakları cıhctle alakadaranın işbu maddenın mezkür fı krasına 

Röre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyerıkr i n 935/ 181 3 
dosya numarası l e ınüracaatleri ilan olunur. 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
1 - Beledıyemiz itfaiyesi için 250 metre 10 santim ve 250 metre 

de be ş santim kutrunda 24 telli yumuşak ve halin lngiliz mamulatı 
keten hortumla bu hor tumlara mahsus yamama mualecesi, beş santim 
kutrundaki hortumlar için lhtikleriyle birlikte 20 adet fiat rekoru, 
bir metre mur,.bbaında bir adet pranda "Seyyar Havuz.,, makineleri 
yıkama~& mahsus olmak üzere 15 metre boyunda. üç santim kutrun. 
da IAsli k hortum ~ı e a y rıı: a beheri üç metreden üç adet geçme itfaiye 

• merdiveni p ı: zarlık la mübayaa oluna caktır. 

2 - Bu eşyanın muhammen bedeli 630 lira olup pazarlığa iştirak 
edebilmek için bu bedel üzerinden % IS nisbetinde kat' i teminat 
ver mek lazımd ı r. 

3 - Mübayaa o ,uoacak ~ortumlarla diğer eşya Trabzonda muayene 
ve tecrübe ed ilerek muvafık gör üldüğü takdirde bedeli tesviye ve 
1escll üm edile cektir. 

. 4 - Aranılan bu evsafı haiz olmadıkları anlaşılan eşya iade olu. 
nacağından müteahhid inin bu hususta n rar ve ziyan ve masraf talebine 
hakkı olmıyacak tır. 

~ - Ewan ı n evsafı şe raite uygun o lduğu ve fiatta mutabık kalındığı 
ta k d .r d~ işc u eşya ozami bir ay zarfında tesellüm edilecektir. 
Bıı ş e rait da irc,inde talip olanların Belediyemize müracaatları. (5081) 

' --~ - . 

I'' BANKO D. ROlVlA-~ 
ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilmiş serm,ye 

Llt. 200.000.000 

Merkezi Umumi ve Müdüriyeti Umumiye: ROMA 

TESf~ TARİHİ: 1880 

Bütün dünyada şube ve muhabirleri vardır 

TUrklye şubeleri: 
lstanbul • lstanbul Merkezi, Surtanhamam 

,, Şehir bUrosu •A• (Galata) Mahmudiye caddesi 

,, , 1 ,; •B• (Be~oğlu) istiklal caddesi 

1 lzmir • lzmlr ıubesl, ikinci kordon 

Bilcümle Banka muameleleri yapar. 
Bütün Türkiye şubeleri, husus! takas ıru a meleleri için, başlıca 

ecnebi bankalarile a lakadar hususi bir teşk i ! Ata mali ktirler. Kam• 

biyo muamelatı, emtia, kredi küşadı, finansman, gümrük muame• 
latı vesaire Milli ve ecne bi esham ve tahvila t üzerine her türlü 

mua mele. 

il Galata bürosu hususi bir kasa servisine malik~ 

••-•Her akıam 
Harbiye' de ~V 

~· Alaturka--•• 
kısmında 

Su riyenin meşh ur rakkasesi MELİKE CEMAL 
Mısır Film yı l dızı TAHiYYE MUHAMMED 
•·e me~hur rakkascsi 

1 
Ayrıca 

Bayan M ual ıa ve Anadolu zeybek revüleri 

Çocukların bilhassa kemiklerinin te
şekkülatını kolaylaştırıp kuvvetlen

mesini temin eder. 

ONU: 
PERTEV ŞURUBU 

: ile büyümüş yüz binlerce çocu-

~:~;: ~ 
ı""" .. """""""""ı Yeni neşriyat 
ı Göz Hekimi ı Tü RK iLLüsTRASYıONU . 
ı .. .. ı H aziran nüshası gayet kıymetlı 
ı Dr. Şukru Ertan ı y&zı1a ı ve güzeı resimıerıe intişa e· 
ı Cağalol!lu Nuruosmaniye cad. ı den Tüık İ llüstrasyonu mecmuası nı 
ı Caj!'aloğlu No. 30 (Eczanesi ı karilerimize tavsiye e.:d.::er:..:i.::z·:....--:-:ı 
ı yanında) Te:efon. 225.i.l ı Sahibi ve umumi nctrlyatı idare ede• • ı Başmuharrir: E. l lZET Ucaice 
tffttffffffffffffffffffttff 11.Hıldıiı yor: lhtboıl E'>U•i•y• 


