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'ALMANY ADAN CEKLE-RE 
i LK TAARRUZ MU? 

-· 
Sovyet Gazeteleri Por_tekiz -Çek Münasebatının 

lnkıtaını ittifakla Böyle Tefsir Ediyorlar 1 

Moskova, 21 (.A. A.) - Portekizle tın inkıtaı hakkında tefsiratta bu. ı değil, Almanyanın Çekoslovak
Çekoslovakya arasındaki münaseba lunan gazeteler, bunun Portekizin 

1
ya'ya karşı bir taarruzu mahiyetin-

de olduğunu bildirmekte 
fiktirler. -

mütte-

Marmara'daki meç.1 Musolininin 
hul tahtelbahir! Nutku . 

Sovyetlerde ve 
Avrupa da iyi 
Tesir bırakmadı ~ 1 Marmarada vel Meçhul denizaltının Akde-

Boğazlarda nize, ve Karadeniz'e çıkma- itaı~~ı~~ ::,ı:;-;ke~ 
Tedbir alındı sına imkan kalmamıştır 

Gemiler 
tan 

., 

•• 
- .. 

~---" J 
Marnıarada bir meçlıul tahtelbn· 

hirin dolaştığı ancak bu talıtelbahi

/ spanya himayemizi istedi 

Akdenize çıkmak
korkuyorlar .. 

r .ı. 

r·~~~~~--~~ 

Vaziyet 
Tehlikeli ve 
Büyük harbe 
Yol açmak 
istidadında 
Görülüyor 

Paris, 21 (Husus) - Ege, Akde
niz, Cebelüttarık etrafmdaki son 
müessif deniz hadiselerinin te • 

(Devamı ikinci •ahi/ede) 

Halk korku 

Paris, 21 (Hu • 
sus! Muhabirimiz· 
den) - Musolinl· 
nin alaka ile gün· 
lerdenberi bekle • 
nen nutku Avru • 
pa mehafilinde ve 
Sovyet matbua • 
tında bir hayli tef
sirlere yol açmış -
tır. Sovyet mat • 
buatı nutuk hak
kındaki ilk müta
Jealarını çok şid • 
detli bir lisanla ak-

Maıollnl settirmekte ve 
· Musolinlnin: <Akdenizde bolşcvizme 

l. müsaade etmiyeceğiz. Bunu resmen 
söylüyorum.• demesine bilhassa hü • 

1 
eum etmektedirler. Musolininin U

(Devamı 2 ınci sahifede) 
= 

rin meydana çıkarılabilmesile anlaşı. ,.._ _ __..'-"'"'.__.,. 
lacaktır H ~nii • bu dakikaya kadar 

· • B • ı k elesı'ne rag·men böyle bir lııidise yoktıır. Fakat. ~·arsa t:e ogaz ar mu a~ • . 
bu cür'et gösterilmişse böyle bir ctlr etııı mustalıak oldugu akıbete duçar 

Ve dehşet içinde! · 
· olacağı da tabiidir. .. 

M armarada Akdeniz limanlarından dönen Hamidiye mektep Kruvazo
rü tarafından meçhul bir tabtel bahir görül~ü.ğü v~ bu~u diğer bazı 

müşahitlerin de teyit ettiği hakkında ki haber buyuk hır alakauyandır • 

nıakta devam etmektedir. • 
Gazetemizi makineye verincive kadar muhtelif kaynaklarda yaptıgı-

. (Devamı 2 inci sahifede) 

-···· .. 1··5··;;;·i··N·············13··o··:y·o··v·o··R···· .. ·· 
----

Hatay halkına yapılan 
· lşk~nce son 
H1:1ddini buldu 

Hatay (Hususi) 
J - Halk, korku ve 
. endişeden evle • 

rinden dışarı çı • 
kamaz bir hale 
gelmiştir. Çarşı • 
!ar hala kapalı -

Cebelı·au .. ruz Ja da isyan çıktı, dır. Antakyada ta-
uı bii hal avdet et • 

C"urı·ye karmakarışık miş denemez. 
t.Jı Kont de Mar • -- d f telden inhilfil e -

Hudutlarımıza iltica e en er Kont Mart•/ " den Fransanın Su-

2 · / f -' ) (Devamı 2 •nci sahifede) 
( Yoıuı ınc say amızqa 
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bü~k.lyede ilk defa geniş mikyasta, alaka, heyecan ve merak uyandırg_ca k 

s Uk, beynelmilel mütı:afat kazanmış bir zabıta romanıdır. Flr<RET ADIL, 
on ieıgraf için bunu terc(;}o:ıe. etmektedir. Pek yakında neşrine başlıyacaÇJ ız" 

' ,, .. 
•, '.·. :. . 

" 

Dün Bcyoğhnda bir otomobil 
kazası oldu.. Resmizmiz bu kaıadao 
bir intibaı tesbit ediyor. ........................................................ 

Başvel<il Şotan 

Fransa 
· yeni milli 
Müdafaa 
Tedbirleri 
Alıyor 
Paris, 21 (Hususi Muhabirimizden) 

- Fransa, son haftanın hadiseleri 
karşısında yeni bazı Milli Müdafaa 
tedbirleri almayı lüzumlu bulmuş • 

(Devamı ikinci r.T'·"ıda) 

~• 

Yukarıdaki renmlır Bügiik Şef'/11 Tralıga manovralamııtı ıorıurıda 
Orduya uvgl w takdir/erini lb:tl\l ettikten ıonra manevra ıolıuı,.., 
dan agrılıılarını ve Genel Kurma.11 lıegılinin Mareıall• birlikte 

nıticetıln alınıiıkt tlurumlorıttı tublt ıdlgor 

Büyük geçid 
Birinci ordunun muazzam 
g_eçidi garın yapılacak 

Atatürk, yarın geçid resminde bulunacaklar 
ecnebi heyetler bugün Edirneye gittiler ' 

. Çorlu, 21 (Hususi Muhabirimiz bil- ıkat'i safahatını tdtiş buyuran Bü • 
dirıyor) - Son manevraların son ve (Devamı z inci sahifede) 

Tayyare kuvvetlerinin hlmayesı altında ilerliyen bir 

çın·": .. ı a·p·on 
Yazısı 
ikinci 
sayfada HARBi 
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G ijoün aliılert 
•• 

Usküdar Adliyesini yakan 
cezası ibret vermelidir adamın 

U
ı 1 lsküdar Adliye binasının ne

den andığı araştırıldı. Niha
yet meydana çıktı. Hırsızlık 

ve dolandırıcılıktan suçlu bir sabı -
kalı, kendine ait tahkikat e\Takmı 
) ok etmek için, koca binayı ateşle
mekte, halkın, devletin zarara gir -
mcsinde bir beis görnv~nıiş.. bu ne 
zihniycttır? .. Bizce bu serseri, kanu
nun en a 'lır hiıkümlcı ine göre ceza
landırılmalıdır. Ve hcırkese iyi bir 
dersı ibret olmalıdır. 

* lktısadi sebepler 
ve siyasi sebepler 

Sanki şu gunlerde, dünyada pü • 
ruzlü mesc>lclcr azmış gibi, şimdi de 
bir Portekiz - Çekoslovakya ihtilafı 
meydana çıktı. Hadise şöyle imiş: 
Portekizler. Çekoslovakyaya mit -
ralyöz sipariş etmişler. Fakat Çe -
koslovaklar da bunları rapmamışlar .. 
Şimdi bu iki devlet arasında siyasi 
münasebat inkıtaa uğramış .. Gazete
ler, bu meseleden bahsederken : 
.Dünya tarihinde ilk defa, iktısadi 
sebepler, siyasi münasebetlere açık
ça tesir ediyor .• diyorlar. 

Allah Allah .. neresi ilk defa yahu? 
Parasızlık yüzünden her gün bir çok 
karıkoca kavgası oluyor, haftalarca 
dargın duruyorlar ya? .. 

Kuyruklu yaldız 
uzakla,ıyormuş 

Çok şükür, 1937 kuyruklu yıldızı 
artık uzaklaşrnıyn başlamış .. Demek 
gelecek seneye kadar gazeteler, yıl
dızdan ve kuyruktan bahsetmiye • 
cekler. Bir kılkuyruk çıkar da ken
dinden bahsettirirse, o ayn .. 

Ari/Orucun 
Suçu idamı 
lcabettirigor 
DörC!üncü Sorgu Hakimliği, tev • 

hlf edilen c Yarın• gazetesi sahibi A
rif Oruç hakkındaki tahkikatı derin
leştirmektedir. Dosya Müddeiumu • 
millğc verilmiştir. 

Arif Oruca isnad edilen suç, Pa
riste neşrettiği Yarın adlı risalenin 
birinci numarasından itibaren rejim 
aleyhinde neşriyatta bulunmak ve 
teşkilatı esasiye kanununu değiştir • 
miye teşebbüs etmektir. 

Arif Oruç, bu neşriyatı inkar et • 
mekle berabe1·, ortada bir müruru 
zaman olduğunu söylemektedir. A
rif Oruca isnad edilen suç, ce?a ka
ımnumuzun 147 ve 148 inci maddele
ı ine temas etmektedir. Bu ~ki mad
deye göre suç, idnmı icabettirmek • 
tedir. 

Suriyede isyan 
Büyüyor 
Adana, (Hususi) · • 
Suriycden gelen haberlere göre, 

bütün Elcezire galeyandadır. Cezire, 
Hasicc, Derbesiyc v(:! Kamışlıdaki is-

Mehtap ile· 
mi manası 

Festival Komitesinin gazetelerde 
bir Hanı vardı. Meşhur mehtap alemi 
için, evvelce verilmiş davetiyelerin 
hükmü yokmus .. 

Bir kısmı gazetecilerde olan bu da
vetiyeler, acaba, mehtap alemi de, 
dii,.-cr festival tezahürleri gibi may -
tnba alınmasın diye mi, hükümsüz 
bırakıldı, dersinız? .. 

* Yeni ve modern 
bir ofel yapılacak 

Şirketi Hayr·y~. Boğaziçiııde, bu 
yaz açtığı canlı balık lokantasının 

yanında modern, büyük bir de otel 
yaptu·mıya karar vermiş... Demek, 
şirket, artık kazancın yolunu bul
du .. İstanbullulara taze, canlı balık 
yedirecek, otelde de sırtüstü yatıra
cak.. 

O ne ala .. Bu ucuzluk da olduktan 
sonra insan hakikaten, sırtüstii ya
tar mı, yatar? .. Haydi bakalım, ha
yırlısı Allahtan .. 

* 
Sarhoş h1rsı· 
zın marifetleri 

Bir hırsız yakalanmış, mahkeme
ye götürülmüş.. üç ay hapse mah
kum olmuş .. Adamın suçu bir pan
talon çalmak .. Maznun, reise: 

- Bayım, demiş, sarhoştum, ne 
yaptığımı bilmiyordum. 

İnsaf be birader .. İnsan sarhoş o
lunca, pantalon mu çalar? 
Sarhoşken pantıılonu farkeden ay

yaşı ilk defa duyuyoruz. 

Temyiz cizazı 
Olacak 
Adliyeciler 
Birinci sınıf hakimliklere namzet 

hakim ve müddeiumumiler tesbit e
dilmiştir. Bunlar, terfi suretile tem
yiz azası olacaklardır. Listede isim
leri olmıyanlar bir ay zarfında itiraz
da bulunabileceklerdir. 

Namzetler şunlardır: 
İstanbul hakimi Atıf, Ceza İşleri 

Umum Müdürü Haydar, Çankırı Re
isi Tahsin, izmir İkinci Hukuk Reisi 
Bilal, Edime Reisi İbrahim Hakkı, 
İzmir hakimi Mustafa, Muğla Reisi 
Süleyman Mes'ut, Adliye baş mü -
fettişi Rahmi ve Necmettin, Antalya 
reisi Necati, İmıir Hukuk reisi Hü
seyin Hüsnü, Adliye baş müfettişle-

Jrinden Sırrı, İzmir Ticaret Reisi Ne
cati, istımbul İkinci İcra Reisi Ke
mal, Ankara İkinci Hukuk Reisi Na
m, Konya Reisi Sadık, Adliye Baş 
Müfettişi ve Hukuk İşleri Direktörü 
Şinasi, İzmir Müddeiumumisi Asım, 
Temyiz Mahkemesi raportörlerinden 
Zeki. -. ._, 

yan §İddetle devam ediyor. Tenkıl (Birinci ~ahi/eden devam) 
için girişilen hareketler boşa çıkmış- riye fevkalfıde Komiserliğine Genc
tır. Tayyareler bu havalide tarama ral Bilbanin getirileceği soyler.mek
faaliyetinde bulunuyorlar. İsvanm te ise de bu haber teeyyüt etmemiş
elebaşısı aşiret reislerinden Mirza ve tir. 

Halk korku ve 
Heyecan içinde 

Abdo aranmaktadır. Hudutlarımıza Sancakta iki Türk köylüsü meçhul 
iltica edenler çoğalmaktadır. Fran - kimseler tarafından bıçakla yaralan
sız heyetine Amudede taarruz ya - ,rnıştır. Katiller henüz bulunama • 
pıldığından geri dönmüştür. Bu mm- mıştır. Antakya Halkevi Kolonel'in 
takada ~çlık vardır. emrile hala kapalı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Cebelidüruzda is _ Kapısı mühürlüdür. Halkevinin ka

yan çıktığı haber vcrHmektedir. Halk. p:ıtılması, halk üzerinde çok fena te
Cebelidüı uz.a yeni gönderilen mu - sir bırakmıştır. Bu vaziyetten ürken 
hafızı taşa tutmuştur. Yenigün gazetesi sahipleri gazetenin 

Elceziredeki isyan, Arap, Türk, resmen kapatılmak ihtimalini düşü
Suryani, Gcldani, Ermeni ve Rum- nerek, kendileri talili neşriynt et -
lar arasmdadır. Bunlar, biribirlerini mi lerdir. Halk, korku ve dehşet i
faıha etmiye çnlı~maktadırlar. İs - çindcdir. 
yan mınlabmnda bir çok ev, dük
kan yıkılmı tır. 

Hudutlarımıza mütemadiyen iltica 
eden mülteciler, çok peri'.Z:ın bir hal
dedir. 

Basra mutasarrıfı 

geldi 
Bir müddettenberi Avrupada se -

yahat eden Basra mutasarrıfı Tah-

CelAI Bayarın t elgraflara sin Bey Ali ile Şeyhi Mcşayih Şemsi 

B . · ı İzmir Beynelmilel F • Acel Bey Elyavcr bu sabahki eks : 
ırmc uarı 1 h . . 

1 
. 1 d" 

1 m .. asebetı'le İkt t v prese şe rımıze ge mış er ır. 
nın açı ması un ısa e- . . .. İ 

k ·1· c ı· ı B t f nda R · .... Mısaf1rler, 4-5 gun stanbu1da ka-ı ı e u ayar ara ı n E;Jsı"'um-
. lncak ve Ankaraya giderek bazı cr

hur Alatürkc ve Başbakan İsmet I- kiin ile temas ettikten sonrn Jrak'a 
nönüne tazimat telgrafları çekilmiş- gideceklerdir. 
tir. 

Rumen misafirler 
Limanımızda misafir bulunan Ru

men mektep gemisi talebeleri bu sa
bah da şehre çıkarak şayanı temaşa 
yerleri gezmi lerdir. 

lrza tecavüz eden 
Adam 

Şilede Fatma isminde bir kadına 
tecavüz etmek teşebbüsünde hulu -
nan Rıza ismindeki adam, bir sene 
hapse mahkum olmu~tur. · 

Marmarada meçhul Büyük geçid 

denizaltl gemisi Re~':! . ./i~!'cı~~,1ed.,J 
(Birinci ıahijeden devam) yük Şef Atatürk, refakatlerinde Baş· 

mız tahkikat, vücudü ihbar edılen bu tahtelbahirin Marmarada tekrar vekiJ. İsmet İnönü, Vekiller ,.e Se· 
Bütün spoı· bölge başkanlı'l{larına görülmemiş oldugunu tcsbit etmektedir. Karada ve denizde icabeden firler olduğu halde İstanbula dön • 

valilerin seçildiğini evvelce yazmış- tedbirler alındıg-11 gıbi Çanakkale ve Karadeniz Bog-azlarından da böyle · · · · 

Spor 
Başkanlarına 
Tamim 

müşler ve Florya Denızevıne ınmış· tık. Şimdiki bölge başkanları istifa birtahtclbahirin dışarıya çıkmasına imkan bırakılmamıstır. 
• lerdir. 

edeceklerdir. Umumi Ba~kanhk ta- Marmarada ve icabecien her yerde tarama ve tarassut ameliyatı ya- Atatürk ve İsmet f nönüniin ya -
rafından bütün bölge başkanlarına p.Imaktadır. Ancak, meçhul bir tahtclbahirin Türk kara sularında görül- rınki büyük resmigeçitte bulunmak 
bir tnmim gönderilmiştir. Tamim şu- müş olması şayanı hayret bir süret sayılmaktadır. Hatta, üzere tekrar Trakyayı teşrif etme -
dur: 

1 müş olması şayanı hayret bir cüret sa Yoktur. leri muhtemeldir. Dün, Atatürk, bi-
.ıSpor işlerinde daha müe. \l\ Ye- Diyenler de vardır. Montrö ınukavelenamesi mucibince haber \"er- t•e yirmi kala, (Çukuryurt) mevki-

rimli ve düzenli çalışmanın temini meden not•azlardan her hangi bir ecnebi harp gemisinin içeriye girmesi G K 
n inden ayrılırken, encl urmny 

maksadıle spor bölgeleri baskanhk- memnudur. Bu böyle olmakln beraber eğer giren tahtelbahir asi İc:pan- Başkanı Fevzi Çnkmağa mülaki ol _ 
larına vilayet parti başkanlık1armın yollara ait ise, asiler hükumetimizce tanınmamış olduğu için onlara men- muş ve Mareşalin elini sıkarak veda 
getirilmesi bağlı bulunduğumu;ı: Par- sup bir harp gemisinin sularımıza g~lmesin ise hiç imkan yoktur. I etmiş ve kendisine: «Orduya mem-
timiz ~nel Sekreterliğimiz~e ten- Akdnnı'zd" \'e Bozcaada "çıkları nda batırılan iki İs_nan..,·ol gemisılc • · 

" "' C' - J nuniyet ve selfımlarımm iblagmı rıca 
sip edilmiş bulunmaktadır. Marmarada bir meçhul tahtelbahiıin göruldi.iği.i hakkındaki şayia üze- ıederim• buyurmuc;lardır. 

Bu karar bölge başkanlıklaumızın rine Karadeniz limanlarında bulunan İspanyol gemileri Akdenize çıka- Trakya Umumi Müfetti"i General 
-bizzarure- istifa etmelerini ve yer- mamak vaziyetine düşmüşlerdir. Kazım Dirik, bugün, Edirnede. ma-
lt>rini vilayet Parti başkanlıklarına Telsiz telgrafla Karadeniz limanlar1 ndaki bütün İspanyol gemilerine bu nevralara davetli bulunan ecnebi mi-
t rketmelcrini icabettirmekt~clir. Jıususta malu· mat \'C talı' mat verılmıştir. Diğer taraftan verilen m!ll(ıma- 11 f b' "ğl · safirler şerefine muke c ır o e 

Büyük Partinin memleket sporu ta göre Madritteki mesru hi.iktımetin Ankara elçisi Haricive Siya.si · · z· r tt 
• J ziyafeti vermıştır. ıya e e, mancv-

hakkında da her işde olduğu gibi y:ı- Müsteşar1 Numan Mencmencioğlu ile gdnişerek, hükumeti namına Is- 1ralarda bulunan kumandanlarımız 
ratıcı ve yükseltici olacağında hiç panyol gemileri hakkında himnye ricasında bulunı~ustur. Trakya ma- ve daha bir cok ze\'at hazır bulun -
şüphc>miz olmıyan bu kararının ye- nevralarından şehrimize dönen Hariciye Vekili Dr .. Tev.fik Rüştü Aras 
rinc getirilmesi zaruretile rıihayet bu mC'sclc ılc ve Bozcaadanın iki m ıl nçı P,ında batırılan İspanyol gemisi- ~'i~~VRANIN UMUMİ NETİCESI 
bulan bölge başkanhğı vazifenizi bu- nin batırılışı hadisesi ve şekli ile meşgul olmıya başlnmışbr. Akdeniz ve Çorlu, 2l (Hususi Muhabirimiz 

'

güne kadar üasında görülen kıymet- Egedeki bu çeşit hadiselere karşı h ükumelımızi alakadar eden tedbirler ) B' · · o d b" ' - I bildiriyor - mncı r un .• un u
li .. mesainize Kurum. namın ateşeK- I tamamile nlınmıştır. Dr. Arasm bugün, İspanvol elçisini Perapalasta yük manevraları, son ve katı karşı-
kur eder, bu kıymetlı yardım ve ça- kabul C'tmesi muhtemeldir. lc::ılasmnları müteakip, dün saat 15 te . 
lışm~arını~ançoci~erimi~ebu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ 

nihayet buldu. 
dan böyle de faydalanmaktan mah- ç•ın Japon harbı• Dün Bağlar sırtında Kırmızı tara-
rum kalınmıyacağı emniyesiel saygı • fın tam mevcudıle Mavinin asıl mev-
ve sevgilerimi sunarım.• zilerine yaptığı taarruz ve onun tev-

FRANSA şi d def/ i mııharebe devam ediyor kifi, ~anevrnların en heyecanlı ha-
rekctı oldu. 

Burada büyük bir meydan muha-
( Birincl sayfadan devam) Japon donanması bu sa ahtanberl Çin rebcsi en ufak teferrüatına kadar ha-

tur. B·u münasebetle dün mülnm bir mevzilerini bombard an ediyor zırlanmıştl. Süngü hücumu çok hc-
kabine içtimaı yapılmıştır. Kabine • vccanlı oldu. 
den ayrılan bir komisyona bazı etüd- Şanghay, (Hususi) - Şehirde çı - Japonlar Pootung Ci\'arında yeniden w Manevraların başlangıcır]dan, ni -
lcr yapması için vazife verılmiştir. kan yangınlar devam etmektedir. şc-lasker ıhraç etmek ıstemişlerse de hayetine kadar olan safhalarını hu-
Nazırlar Meclisi çarşamba sabahı bir karmakarışıktır. Bu sabah fe - geri püskürtülmüşlerdir. liisatan bildiriyorum: 
Reisicumhurun başkanlığında top • jcirle beraber Japon harp gemileri ı Şıınghayda go~ı.is g~~şe ~lan m~- 1 19 Ağustos öğledenberi mavi ta -
}anacak ve son kararları alac~ktır. Çin mevzilerini tekrar bombardıman har beler çok şıddethdır. Ölenlerın rafın ileri mevzilerini ele geçirmiş 
AJA~SIN VERDİGİ MALUMA!. letmiye başlamışlardır. İki taraf tay- sayısı meçhuldür. Topçu düellosu de- bulunan Kırmızılar, 20 Ağustosun 
Parıs, 21 (A.A.) - Chautemps d~n yareleri arasında şiddetli bi rmuha- 1 vmn etmektedir. )lmerika Amiral ge- sabahına kadar, Mavinin asıl mev -

öğleden sonra Milli ~üdafaa nazırıle ,rebc olmuştur. Bir Çin tayyaresi a- misi olnn Augusta kruvazörüne bir lzileri üzerinde keşifler yapmıştır ve 
devlet Bnkanı B. Blum ve Sarrnut 1 1 d d" .. t" p· 1,mcrmi isabet ctmıştir. Bir tayfa öl - !neticede bir taarruz hazırlamıştır. . . ev er nrasın a yere uşmuş ur. ı- , 
ve iH~rı~lyke G~~~1b.Setkre1 tertı B.:;c- lıotu, paraşütle athyarak hayatını müş, 18 kişi yaralanmıştır. Amerika Taarruz planı şudur: Birinci. taarruz 
ger n ıştıra. ~ttıgı ır op an ıya aş- kurtarmı;otır. !amirali iki muhrıbi protesto etmiş· Sarayla Bekleme arasındakı mmta-
kanlık etmıştır. . . , .. . lı·. kadan, diğer bir taarruz da Saray ve 

BÜYÜK HAVA MANEVRASI Pekın - Hankov demır) olu uzerın- ıı. d kt' 
d Ç. J k t' 1 d k' Japon - Çı'n arasmda büyük ordu garbından taarruz e ece ır. . .. T 1 21 (A A ) D" b e ın - apon ·ı a arı arasın a ı 

1 
Ed k 

ou ous, . . - un cenu u muharebelerının vakında vukubula- Siivari livası Yuva ı ve rı oy 
Şarki hava manevraları başlamıştır. ~arpışma çok şiddetli olmuştur. Çin ~ • . . . üzerinden Mavinin sağ cenahını ku-
Fecı·r vaktı· mavi tarafın birlikleri kuv\·etleri yeni muvaffakiyctlcr ka- cagı haber verılmektedır. Ikı taraf da ta k b' . d 1. kolordu 

şa en , ır pıya e ıvası, 

Toulouse ve Carcassonne havalisine zanmışhırdır. yeni fırkalar tnhşit etmekle meş - ihtiyatı olarak Küçükm:ınikada bu -
taarruz etmişlerdir. Japon kıt'aları, Şanghayda Şooşov guldür. lunacak, tank taburu, Bekleme isti-
Kırmızı tarafın tayyareleri Marsil- körfezinin şimaline, bevnelmilel im- Sovyet Rusya konsolosluklarına kametinde 61 inci fırkanın emrinde 

ya istikametinde hücum etmek su - tiyazh mıntnkaya kadar geri püsür- I karşı alınan vaziyetlerden dolayı Ja~ olarak 202 rakımlı tepeye taa ruz e-
retile mukabele C'tmişlerdir. , tülmüşleı dir. Çinliler, Sun-Sing pa- ponyayı yeniden ve şiddetle pı·otcsto decek. 

General Vuillemin'in kumandasın· muk fabrikasını işgal etmi.şlerdir. :etmiştir. Bu taarruz 20 Ağustos!' · "· ha"-
da olan Kırmızı tarafın zaferile ne- 1111111111111111111111111111110111",..111111111111,11111111111111 1111111111111111i111111111111111111111111111111111ııııııııın1111mııı11mn11111111111111111111111 ladı. M~viler, Kırmızı piyaden. :ı iler• 

ticelenen bu mane\tralara 600 tayya· ! Akdenı· z·ın lrak harı·cı.A lemesinc mani olamadılar. Ve Mavi 
re iştirak etmiştir. mevzilere doğru Kırmızı p·,·adcler 

- • - T hJ k ı· • • ,S • f • ilerlediler. Bu sırada iki taraf tav • 

Musoıı·n·ını·n e i e 1 vazıyetıı ıyase ı vareleri biribirlerinin mevzilerfne 

1 k bomba ve makineli tüfek ateşi 1 v-( Birinct sahifeden devam) D "" • • Nutku kcrrtir etmf' ı Cl dişe uyandırmak- e gışmıyece cih ediyorlardı. Kırmızı piyadeler, 
ta dcram etmcl,tedir. Fransız ve Mavi mevzilerine yaklaşınca, tank-

( Birinci sahifeden devam) 
luslar Kurumu hakkındaki liıkaydrı
ne beyanatı da muhtelıf tenk tlere 
yol açmış, bilhassa Londra; •Ulus
lar Kurumuna kıymet ve değ r ver
meiltek, umumi sulhün idamesine fır
sat vermemek olur.• demekte ve İtal
yan İmparatorluğunun zor ve <'ebir-

le tnsdik ettirilmesine imkan tasav-
vur olunamıyacağını açıkça beyan et-

mektedir. Maten, Journal, Eko de 
Paris gibi gazeteler İtalyan Başve • 
linin nutkundaki sulh ve emniyet te
minatına .rağmen İtalyanın bılhas -

sa İspanyol ve Akdenız meselelerin
de doğru hareket etmedığini kaydet
mekte ve Akdenizdeki son şüpheli 

korsanlık hareketlerinin nasıl tefsir 
edilebileceğini İtalyadan sormakta -
dırlar. • 

Faris, 21 (A.A.) - Matbuat, Mu -
solininin Parlamentoda söylediği nu
tuk hakkında tefsirlerde bulunmak -
tadır. 

De La Roequc'in naşiri efkarı olan 

Petit Journal gazetesi diyor ki: 
.Musolininin nutku gururla dolu-

dur. Düçenin, Chamberlain'in uzat -
tığı ele sarılacağını zannedenler fa

kisara uğratnıslardır. İtalya ile Al
manya arasındaki tesanüd bilfiil te
celli etmektedir. Nutku dinliy0nler 
bunu anlamışlardır. Çünki.i bunların 
.ı Yaşasın İspanya. diye bağırdıkları 
işitilmiştir., 

cM11solini hcıkesin İtalyayı büyük 
bir müstemlekeci devlet olarak ta • 
nımasını istiyor. Düçenin tarzı hare
ketini anlıyoruz. Fakat İtalya şunu 
bilmelidir ki, büyük bir devletin yal
nız hakları değil, ayni nisbette va
zifeleri de vardır. Bu vazifelerden 

j, gilız donanmaları mütecaviz • Irak sefirinin beyanatı lar, Bekleme istikametinde ilerliyen 
lere ka~:rı ateş açmak salahiyetini Dost lrakın Ankara Elçisi Naci Şev· piyadeye ~ol açtılar: Fakat, Kırmızı 
re emrini taşımakla beraber bıı ket Irakta cereyan eden son hadise- Uıyyarclerı tank defı topçusunu bas
çc~it teC'at üzlerin tekerrürümin ler 'hakkında dün İstanbul matbuat kı altında tutamadığı için, tankların 
bir buyuk 1ıarbc yol açmak isti - mümessillerine şu beyanatta bulun- bir kısmı saf harici kaldı. Diğer tank· 
dadım gö ,, ter<liği siyasi me1ıafilde muştur: lar, piyadenin gerisine çekilmiye 
saklanmamaktadır. - Irak Ordusu Sabık Erkanıhar - 1 mecbur oldular. 

Hadısc1er, I~ondra ve Pariste biye reisi Bekir Sıtkının Musulda kat· Bunun üzerine kırmızı to~çu: ate: 
mii§t~tel.: ve mütesanit bir gö- 1i hıidısesı \ e bunu tiıkiben döı t gün şini Mavinin gerisine ~a_y~ı~dı .. i~ı 
rilş hirlı~i ıle takip edilmektedir- sonra Esseyt Cemil Siileymanm isti- taraf piyadeleri art1k bmbırıne ıyı
for fası bazı yanlış haberleri esas tuta- cc ynklaşmışl::ırdı. Boğuşma başladı. 

Tttntı • ı·c Cc;:ayır önlc1'indc gaz rak, bazı yanlış mütaleaların ileri Hakemler müdahale ederek durdur
yukld iki gemiye daha meç1ıul talı- sürülmesine yol açmıştır. dul ar. Ku mızının tnarruzu?.u.?, .. Ma-
tclbaluı ler tarafından ateş açıl - EvYela şunu beyan deyim ki, ye- vilerin derinliğine doğru goturule -
mıştır. ni kabineyi teşkil eden zat, gerek miyeceği tesbit edildi. Bu karar, Kı.r-
AKDENİZDE SİGORTA ÜCRET- meıhum Yasin Paşa hadisesinde, ge- 1 mızı taraf Kolordu kumandanına bıl-

LERİ ARTTIRILDI rek Hikmet Sül ymon Beyin katli dirildi. Kolordu Kumandanı bu se-
Londra, 21 (A.A.) - Lloyd de- hlıdisesinde tamam ile bitaraf kalmış, fer, süvari livasını ve bindiri~miş a

niz ;igorta kumpanyası, Akdeniz- Iraklılarca sevilmiş, üç defa başvc • layım sür'atle Çukuryurt cıvarına 
de kargulara yapılan son taarruz- kaletle bulunmuş, fıyan azasından aldı \'e bu suretle Mavinin sağ cena
Jar üzerine. sigorta ücretini pet - bir zattır. hına taarruz ederek neticeyi burada 
rol gemileri i~in yüzde 25 teıı yüz- Son alman malumata göre, asayiş almıya karar verdi. · 
de 1 e ve yolcu vapurları müs- yerindedır, hi.ıkumct vaziyete hiı - Bindirilmiş alay sür'atle buraya 
t~sna olmak üzere diğer vapurlar kimdir. geldi. Saray kazasında iki taraf piya-
için de yüzde 1,5 e Çıkarmıştır. Hükumetin hc;rici siyasetine ge - desi sokak muharebesine başladılar. 

1 l 
lince: Bunun hakkında size şimdi 1 Bu esnada Kırmm taraf, Bekle-

1 KOÇUK HABERLER daha vazıh malumat verebilirim; me mıntakası~dııki yarma taarruzu-\ 

J 
___ _________ _ _.. Bugünkü Irnkın harici siyaseti, jnu tekrarladı. Mavimcvzilerin c~ker-* Tramvay arabalarının ön sa - merhum Faysalın Irak için tesbit 1 tilmesine muvaffak olundu. Mavılcr, 
hanlıklarında beş kişiden f;;u:la yol- ettiği ve Krol Gazinin de teyit eyle- Saray mıntakasında iki piyade alayi
cu bulunmaması kararlaştırılmıştır. diği ve müteakiben iş başına geçen le bir mukabil taarruza teşebbüs et
Çünkü, fazla kalabalıkta vatmanın bütün kabinelerin takip ve tatbik tiler. Fakat Kırmızı Kolordunun ih
çalışması müşkül \ e tehlikeli bir hal ettiği siyasetin aynidir. Yeni kabine, tiyat livası bunu akim bıraktı. Kır
almaktadır. lrakın müttefiki olan İngiltere hü- mızı süvnri livası da Mavi sağ cenah * Eşyaların taşınma saati, büyük 
ve ana caddelerde tcsbit edilecektir. 
Seyrüseferi işkal eden yük araba ve 

kamyonları, büyük caddelerden mu

nyycn saallerde geçebileceklerdir. 

*Romanya ve Bulgaristandan bu 

sene gelecek 25.000 göçmenden ya
rısı gelmiştir. Son günlerde Yugos-

kOmetile dostane mi.inascbalı mu - gerisine taarruz etti. Burada bulu -
hafaza edecektir. Ayni zamanda kar- nan Mavi süvari alayilc Sraya muha
deş ve komşu Türkiye, İran, Suudi rebesi yaptı. 
Arabistan ve diğer Şark memleket - Vaziyet bu şekilde Kırmızıların le· 
!erile olan dostane münnsebatını da hine devam ederken, saat 15 te, Sa
muhafaza edecek, bu münasebat ve ray şarkındaki Ortabayır sırtlarında 
bağların takviye, idame ve tcnmi - bulunan manevra komutanı, harekfı· 
yesine, elinden geldigi kndar çalışa- tın nihayet bulduğunu bildirdi. 
caktır. 

birincisi takip ettiği siyasette müs- lavyadan da mühim miktarda mu • 
takar, hareketlerinde basiretli, kul- hacir gclmiye başlamıştır. 

Kabine, Saadabad misakını nzami 
sür'atle Irak Parlamentosuna takdim 
edecektir. Irnk Kabinesi, ayni zaman
da Arnp ittifakı mi akının muhafa -
znsına da çalışacaktır.-. 

Öğle üzeri çıkan 
yangın 

landığı lisanda mutedil olmaktır. Hal- * Ak. y id ı esinin Almonyada 
buki Musolini ekaeriya ipi koparac, k 
derecede germeyi ve tehlikeli oyun
lar oynamayı seven bir adam hissini 
vermektedir .• 

yaptU'makta olduğu iki vapur.ın ha

zırlıkları ılimal edilmek üzeredir. 
Vapurlar ikincitc,.rinde tezg:ır.::ı kon
muş olacaktır. 

* İsveç Orta Elçisi Winther me
zunen memlekheitne gitmiştir. 

Ayaspaşada Cami sokağında 4 kat
lı bir apartmandan bugün saat 12 rnd· 
delerine bir yangın çıkmıştır, d:r~al 
yetişen itfaiye tarafından söndu~~ 
müştür. Tahkikat devam etmektedit· 



'----------- -

Şehir otobüsleri 
Yoksullara 
Yardım 
Çoğaltılacak Belediye tecrübeler 
Birlik yeni bir program 

hazırladı yaptırıyor i İlkokullardaki yoksul talebeye yar
dım işi önümüzdeki tedris yılından 

• • itibaren genişletilecektir. Bu husus
ta geçen sene kurulan Yardım Birli-Bir proje hazırlanıyor 

--- ği yeni bir çalışma ı:rogramı haıırla-

Venı" açılan ofobÜS hatları mıştır. Bu programa göre bu yıl ilk 
ı ı okullarda okuyan yoksul çocuklar -

h lk k 
1 l k oldu 1dan yirmi bini himaye edilecek, ken-a a oıag ı ldilerine gıda ve mektep levazımı \'e-

bugünkü ş.:kil muhafaza edilecektir. rilecektir. 

T ramvay Şırkctı şehrimizin muh
telif taraflarına işliyen otobüs 

!
servislerinin kendisi tarafından ida
re edilmesi ve işletilmesi için Be
kdiyeye müracaat etmiş ve Taksim
le Beşiktaş arasında muntazam su -
rette otobüs işletmekte olmasını da 
bu talebi için bir esbabı mucibe ola-
r~k göstHıniştir. 

Hatta yeni hatlar ihdası için yapıla- İlkokullardaki himaye heyetlerile 

cak her müracaat kabul olunacak ve I' Partiden. hız. alan birlil!in kolları bu 
ihütün bunlar Belediye için bir tec· uğurda şımdıden çalışmıya başlamış-
rübe mahiyetinde olacaktır. Beledi- 1 ıardır. Tedris yılının yaklasmakta olması 
ye .şim~i şehrin mu.htelif istikamet - dolayısile yakında bir .toplantı yapı
lerıne ışlıyen otobuslcrın vazıyet - laeak, yardım sekli ile yardım ed.le
lerini tetkik ederek bir proje hazır - cekler hakkında bazı mühim karar

lamak tadır. İlerde kendisi otobüs sa- !ar verilecektir. 
Belediye bır imtivaz mahiyetinde 

ol.ın bu talebı reddetmiştir Esasen 
tın alıp imtiyan bizzat kullanacağ ı 

kendisıne a t olan otobüs ımtxazını ı zaman b proje ve trcnibelerden is

Belediye bizzat k u11anıncıya k;:•:d:ar:.,.:,;.tı::;· l:.ad:.c::..;;c:.dc;;;c;.;c:;.k;;t;;ir.;.. -----·---· i 

Japonyaya pamuk 
ihracatı 
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iHRACATIMIZ 
[

Halk Filozofu-, 
diyor ki: 

Eşyaların vapurlara çabuk ihtikar ve kaz1k işte 

Yu .. klefı"lmed"ıg"' ·, anlaşıldı buna derler •. 

ihracatımızı sekteye uğratacak 
bu gibi hallerin önüne geçilecek 
Ticaret eşyamızın harice sevki hususunu teshilde en ufak bir fümalc 

yer \'ermemek ve memleket iktısadiyatını sekteye uğratmamak esas 
prensipleriınizdendir. Halbuki bazı ecnebi vapurların ihracat eşyamızı 
bir an evvel yüklemek ve tabii olarak limanı terketmek hususunda isti-

! 
cal ettikleri, fakat bilhassa Liman İşletme İdaresi olmıyan yerlerde deniz 
işçilerinin geceleri çalişmak istememeleri yüzünden tahmil ve tahliye 
işlerinin yolunda gitmediği anlaşılmıştır. 

ı 
Ankaradan bütü.n alakadar dairelere yapılan bir tamimde, ihracat 

eş:·a.mızın :cnebi va~urlara çabuk yükletilmesini temin için her türlü 
teshıiatın gosterılmesı ve kayıkçılarla diğer tahmil ve tahliye islerilc ala
kadar olanların geceleri dahi çalıştırılması ve bu emr~ riayet etmivenlcr 
için zabıtadan yardım istenme.,i bHd irilmiştir 
lllMtfUUttlHUllUllllftU•UlllflllllllllllUlll•lll•tnıııt1ıı111111111111ıtttıııı11ıu1111uı11HıUM•ıt•lllUIMlll"lllll"'""'"""''illllUllltl!ll!Ulll 

ilkokullarda 
izdiham 
Olmıgacak 

1 
Haşere ile 
Mücadele 
Genişliyor 

Geç<-n gün Floryaya giden bir dos-
tumuz bize şunları anlatıyordu: 

- Banyo almak için pliıjlardJn bi
rine girdim. 25 kuruş verBıın. Ma -
yo almayı ihmal etmiştim. Bır de 
mayo istedim. Bir saatlik mayo kıra

sı da 25 kuruş .. öğle olmuştu. Plaj
dan çıktım. Tren yolunun heml'n 
karşısında kırmızı boyalı salaş dük
kanlardan en baştokine gittim. K• -

1 
rık bir masa üzerinde rahatsız bir is

ı 
kcmlcde yemek yiyecektim. Kü~ük 

1 bir t:ıbaI:ın içinde altı yarım parça 

sardalya balığı, ıki yumurta, bir dub
le bira ısmarladım. Bunları yedim. 

Banyo, karnımı iyice acıkt!Mlı~ ol

duğundan, ne yalan söyliyeyim. bun

larh doymad•m. Bir de kahvP içtirı. 
Garson kılıklı bir adam geldi, he -

sap puslasını önüme uza•tı. NP t'.lk
dir ed~rsif1.iz? .. T~n-:ım bir ir:ı .. Şaş
tırr kaldım. Fnkat ..a m '· ta' J bır 
fayda ver'tlerli Lirayı bavoldım . Gv
so,.-:ı da: 

Kamplar 
Çok iyi 
Netice 

Tayyare 
Haftası 
Yaklaşıyor 

Pamuk rrahsulümüzü,1 Japorya -
ya sevk ,.e ıhracında konter jan usu· Dershanelere az talebe Yeni bazı tedbirler 

- B~ ne kazık. yah ., dedim 
Adam o kadar pi kin ki, grıı; · ,.<•r

du. Gar ona: 

verdi 

j !ünün tatbik edildigi zannedilıyor - konacak alınacak 
du Ankaradan şehrimiz Türk Ofi- İLKokullardoki sınıfların lüzumun- Bıitün mırtakalardaki pamuk\ m 
~ir.e gelen bir yazıda pamuklarımızın dar. fazla kalabalık olmasından dola- korumak ve bilumum haşc.relcrin 
Japonyaya ithalinin tahdide tabi ol- yı hem muallimlerin güçlük cekliğı, çıkmasına meydan vermemek için 

madığı ve kontenjan usulü haricin- hem de talebeni~ dernler~c~ liı~·ık.ilc Zirnat mücadele teşkilatı daha şim -

Bız, şehir lokantalarının paha· 

j lılıgınrlıın hah~diynruz. Halbuki, bu· 
r•sı daha knzık imi~, dedim. 

Gelecek yıl bunlar 
artılacak 

Bu yıl Maarif idaresi Kızıltoprak, 
Erenköy, Paşabahçe, Yeşilköy, Flor
ya ve Şilede olmak üzere 6 çocuk 
kampı açmıştı. Bu kamplara 424 ta

lebe devam etmi>tiı" 
Tatilde çocuklarımızı temiz hava, 

neş'eli bir hayat ve kuvvetli bir gıda 
ile yetiştirmek istiyen Maarif ida -
resi gelecek tatil devresinde bin kü
sur ilkmektcp talebesinin kampa çı
kabileceği şekilde yeni tesisat yapa
caktır. Fakat İstanbul ilkokulların -
da okuyan 72000 çocuktan laakal her 
sene 7200 ünün mecburi kamp haya
tı geçirrne~i lüzumlu görülmekte • 
dir. 

Ailelcrile birlikte sayfiye hayatı 

geçiren talebelerden gayri yüzde on 
nısbetindeki ilkmektep talebesinin 
de Maarif vasıtasile kamp hayatı gö
rebilmeleri için Maarif idaresi yeni 
bir çalışma programı haıırlamakta

dır. 

Bir çok müsamereler 
verilecek 

de ithal edileceği bildirilmişitr. istıfadc edcmedıklerı gorulınu~lur. dı' d .. n tedb' ı t bb.. t ..._ ır a mıva ese us e mış 
Bunu nazarı dikkate alan Maarif Mü-

1 
bulunu •or. · • 

30 Ağustos, Zafer Bayramı olduğu 
gibi ayni zamanda uçak haftasına 
tesadüf etmektedir Bu münasebetle 
kazalardaki uçak kaza ve nahiye teş
kilatlarile mahalle tıtjkilatları ha
zırlıklara başlamışlardır. 

Bu yıl 
Şaraplar 
iyi olacak 

1 

Uçak haftası 30 Ağustos Pazartesi 

günü başlıyacak ve Eyliıl pazar ak- Yeni ve gUzel UzUm 
şamı nihayet bulacaktır. 

Bu hafta münasebetile 30 Ai'!us • alınıyor 
tos pazartesi günii uçak rozetleri da- İnhisarlar İdaresi tarafından sa _ 

ı ğıtılacak ve Jıeyetler dükkan ve ev-
1Jraplık yaş üzüm mübayaasına devam 

]eri dolaprnk üye yazacaklardır. Ka- edilmektedir. Şimdiye kadar Burno-
1 za ve nahiyelerde balo, müsamere ve 1 va ve havalisindcn misket ve ~ekir -
muhtelif eğlenceler yapılacak~ır. deksiz olmak üzere 400,000 kilo şa-
Haftanın çok ivi geçmesi ve fazla uye 1 __ 

1 
.. •. b. d h 1 klara raplık uzum satın alınmıştır. Bu ü-

yazı ması ıçın ıC'rı e en azır ı l .. . . . . . . . 
başlanmıştır. zumler Inhısar ıdaresının ımalatha-

• Dükkar sahiplerile şoförlere ka - nrsinde ta'sir edilerek derhal şarap 
zanç levhaları dagıtılacak ve harta yapılmaktadır. Bu sene İnhisar ida
içindc kazancru Hava Kurumuna te- resi tarafından misket üzümlerinden 

berrü etmek istiycnler bu levhalan ı yeni ve çok nefis bir nevi .ara? imal 
ı dükkarıJ aqna asacaklardır !edilecektir. _____ _ 

dürlüğü bih'.ımum ilkokulların bü - 1 ) 
tün sınıflarındaki talebe sayısını had· Gelecek sene için şimdiden llrla -

d
. ı· ık · d' · k . !ara sarfedilecek iliiç miktarı maki-
ı ay ına ın ırmıyc arar vern1ış- .. ' 

tir Bu maksadı temin için bu yıl ne, malzeme ve mucadele kadrosu-
şehrimizdc yeniden sekiz ilkmrktep nun ihtiyacı birer birer teferrüatına 
açılacaktır. Bunlar şehrin muhtelif kadar tesbit edılmcktedir. Mmtaka
yerlcrinde açılacak ve bugün mevcut nın bilümum ihtiyaçları V<'kiilete 
mekteplerdeki fazla talebe oturduk- 1 bildirilecektir. 
!arı semt itibarile ayrılarak bu mek- Önümüzdeki ~·ıl. Mücadele tcşki -
teplcre dağıtılacaklardır. Bu Iikir, liitınır, faaliyeti daha geniş olacak, 
Maarif Vekaletince kabul edilmiş ol- çiftçimiz daha büyük istifadeler gö
duğundan, bu ay başından itibaren recektır. 
buna ait hazırlıklara başlanacaktır. 

Aşı istasyon!arı 

faaliyette 
Şehrımizdc tifo vukuatı aıalmıya 

b· -Iamıştır. Şehirde mevcut aşı is
tacvonlarınrla tifo aşısına devam edil
diği gibi bu mevsimler talebderin 

m< ktebc kayıt zamanları olduğu için 

-···-
Züccaciye trö~tü 

Tesbit edildi 

~~- .<"......C-~-~ 

Kadıköy biçki 

, istasyonlarda ayni zamanda çiçek 
osısı da tatbik edilmiye baslanını~

Ve tır . 

İstanbul Ticaret Odası, sehrimiz
de züccaciye tröstü yapıld;gı hak _ 
kındaki şa:ı ıaları tetkık elmış ve al

tı firmanın bır araya gelerek, bllıi

mum züccaciye eşyası üu;ı-in'1e hır 

tröst ·aplıkları tesbit cdilmişl<r. Tah

kikat devam etmektedır. Bıı tıöstün 
memleket sanayiine ve piyaS<ya z:ı

rar verdiği iddia edilmckt 0 dir. festivali 
başlıyor 

bu dikiş yurdu sergisi .. 24 ı;ant Zlrfınd.ı .4. tifo v~k'ası gö-

B ıd b 
· K dk .... d Al :·ulmuş ve 1081 kısıye birınci aşı, 

eş yı an erı a 1 oyun e - . . . . '. · . . 
tıyol ağzında büvük bir faaliyetle ca- 1036 kışıye de ıkıncı tıfo aşısı tatbık 

· · · c<lilmiştir. 

Ayasofyanın 
moza~kleri 

Şehirde en lüks lokantada bır lira 
verilince, insanın karnı pekala do

yar. Burası ise, ne lokanta. ne lüks. 

ne de karın doyuruyor. Adi bir bak
kal dükkanı .. 

Fakat, adam lirayı aldı, yanıma bi-

1 ıe yaklaşmadı.. Orada. hemen <>n a

dım iitede hır polis memuru dolaşı

yordu. Gideyim, şu me~le~·i anla

tayım. dedim. Sonra, vazgeçtim. Çfın· 

kü, ihtimal, yediğim ~eylerin 

bir lira fiatla satılmasının ihti -

kiıı olup olmadığını tayin etmek, o 

memurun vazifo ve salahiyeti hari

cinde idi. 
Halk filozofu 

'""MllllUl•ltlll1llltMMMUlftUMtllllllUUUlllll1t11111111111111tl\jıft 

Romanya 
Milli Müdafaa 
Nazırı geldi 
Romanyanın Mılli Müdafaa Nazııı 

Pol Angclcsko Romanyıı bandıralı 

Daçya vapurilc Pırcden şe1' imize 

gelmiştir. Nazır, hususi şekild-, seya
hat etmektedir. Şehri gezdıkten son-
ra, vapura dü:unli~ ve limanımızda 
bulunan Rumen mektep gemı;i ku-

Balkan 
gece 

Bugün birçok spor müsabaka-
ları da yapılmaktadır 

B 
alkan fcstivalıııin ücüncü haitası bu .akşam bitecek ve bu gece dör
düncü ve sonW1CU hafta açılacaktır. Uçüncü haftanın son giinu mü

tenevvi eğlencekrlc dolu okluğu gibi dördünrü hafta da parlak numara-

lı~n ve memlekete bir çok san'at -

k3.rlar yf'tj~tiren bu san'at müessese
si bu yıl da bir sergi açmıştır. 

Hamallar elbisele-
rini değiştirecek Sergide şimdiye kadar yeti~cn 95 

şahadetname almış bayanın çok mu- Şark Dcmiryolları, Devlet Dcmir
vaffakiyotli eserleri t<'shir edilmiş- yollarına geçtiği cihetle Sirkeci ı ;tas-

mandam ile bir müddet görü<müş -Ayasofya Müzesinde çalışan Pro
fesör Vhittcmore ve arkadaşları Ma
yıstanbcri 11'thrabın altın kut.besit'in 
tcmizlC'nm~ ve sa~l·mlu ·tırılO' .ı sile 

1
( 

ugra~maktarlır. 

tür. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

' 

larla açılacaktır. . . 
Program mucibince bugün Macar takıınilc Istanbul muhtelıt takımı 

saat 13,30 da Modada bir yüzme müsabakası yapacaklar. saat 14 te Macar 
!arla Türk atletleri Fener stadında biı atletizm müsabakası yapacaklardır. 

Bu gece Taksim bahçesinde saat 21 de Balkan festivali başlıyacak ve 
'l'ürk. Yunan, Bulgar, Rumen \'C Yugoslav ekipleri muhtelif milli oyun
larını oynıyacaklar ve türkülerini çağırac2'tlardır. 

Yine bu gece Taksim stad,·omunda beynelmilel güreş müsabakalarına 

başlanacaktır. 
Yarın sabah sekizde Bcvazıt - Bentler ve Bentler - Taksim arasında 

bisiklet mukavemet yarışı ;e saat 13.30 da Macarlarla atlama ve sutopu 
ınüsabakaları yapılacak, atletizm müsabakalarına Fener stadında devam 
edilecek. Çobançeşmede saat 14 te Avcılar bayramı y•pılacak, saat 15 te 
Büyükadada Lunaparkta Balkan festivaline ve gecP beynelmilel güreş mü

sabakalarına devam olunacaktır. ,_ 

Edebi roman: 150 

Sen de seveceksin! 

v l\tutıaka gideceğiz. -"·a o kestirip atıyor ' 
Yorsan en gidemem. Sen gitmek is•i
YarınY:;ız başına gidersin. 

ın<'m ne Şaın da nikah var. Bil • 
olacak?. 
Na· _ c-ıye ile karsı l::ar<ıya 

Naciye k - ' ' 
na u· apıdan geçerken yine lıa-

gradı. 

~ Kardesım nika"hına ı · ruın ! ' ge emıyo-

Dedim. Havret .. d 
~ ıçın e· 

- Neden?. · 
Dıye sordu. 

- Salih bırakın · 
Dedım V<' •• att• 

lık - Türklük . 'ıiı Arap-
:rnıyerek F . nı lcmas c~-
ca• cna hJldc s·nirıcndi. Kız-

oızın esrncı .... 
ca 

1 
• r yuzu hiddetten ve •• 

c n 1ucun1u d n an adeta morlaşmış'ı. 

Etem lzzıtt Beııiı:'t 

- Hala bu adamla oturmakta ıs
rar ediyorsun. Şayanıhayret bir ta

haınmüliln var! 

Dedi; ilave etti : 
- Eğer benim böyle bir kocam de

! ğil de evimde oturmıya mecbur bir 

I akrabam bile olsaydı ya o evden rı
kar, ya ben evi terkederdim. 

j - Başa gelen çekiliyor .. 

Dedim. 
-İşte bunu ayrılmak için en iyi 

ve~ile yapabilirsin .. bırak şu adamırı 
yakasını ve .. gel bize .. 

Diyerek beni şiddetle isyana \'e 
1 harekete geçmiye teşvik etti. 
1 Salihlen ayrılmak için bilmem bu 

bir iyı vesile mi? Fakat, ben onu tt!
min ettim. 

- Muhakkak nikiıhında buluna-

cağım. 

tir. (ronund ki hamalların eski Şark ~1ıhrap duvar1arını do~emeco>n ka-

Kadıköy muhitinde san'at bakımın- şi.mendiferlerine nit markalar ile el- pıya k~dar orten ve mozaik r,ak,ş -
dan büyük bir varlık ve muvaffak- b.ısekrin değiştirilmesine karar ve- 1 larla suslenmis olan kıymetli mer _ 

yet gösteren bu san'at müessesesinin ıılm;ştır. • . . . ı merlerı t<'ınizlemek ve Iwrumak içın 
açtığı sergi bu yıl çok rağb ı gür _ Ögrendıgımıze gore ~irkeci hamal- mihraptaki büyük iskeleye ;l;h'eJcr 

.. t•• laı ı da !la; darpaşadakı hamallar ~i- uzatılmaktadır 
muş ur. . . ... · __ bı elbısc gıyecck ve onlar gibi marka ----

kullanacaklardır. Bursa Festivali 
Eylülda 

icrayı tababet 
Etmeyen doktorlar 

Vakıflar müdürü 
geldi 

Bursaya gitmiş olan Vakıflar U -

mum Müdürü dün istanbula gelmiş 
ve İstanbul Vakıflar Baş Müdürü 

Hüsamettil'd<'n vakıflarla diğer mü
dGrlerden çalı~maları hakkında iza-
hot almı~tır. 

!Fenerlerin mevkiini 
gösteren harita 

Türkıye sahillerinde ve adaların
daki butün fenerlerin mcvkilerinı 

gösteren bir harita yapılmış ve ala
kldar bütün devaire gönderilmi~ -
tir. 

Garip ·e şayanı dikk"t bir hadi· 
seye muttali olduk. İoıanbulda, 
hasla muayene \'l leda\'i { tmc ·c 
salahıy<-li <'lmıyan doktorlar da 
vurmıj .. Bu na~"ll iş? demeyiniz ... 
Malümdur ki, lst:ınbuldakı dok -
torlnr sınıflara nynlır ve ona göre 
kcı:dUcrı bir kazanç vergis.. .e tabi 
tutulurlar. Fakat, fazla hastası, 

daha doğrusu mu~terisi olmıyan 

Bur=>:ı feslivıııi haz1rlıkları ilerle· 

mektedir. Festiv~ı. 10 Eyl(ılcle baş- ı 

lıyacak ve ıkı gün sllrcce'dır. 10 Eylıil · 

dağ günüdür. 11 Eylıil kaplıcJlarda , 

su günü, 12 Eylw Mud3nyad1 denıL 

günü obrak lt'sbil edılmıştır doktorlar, mua,·<nehane açmıyor
\ lor, oturduklan cvın kapısına d:ı 

Ancak bir tek korkum var. O -:h, 
doktorla karşılaştığım vakit ya: 

- Hastanız iyi oldu, fakat, ken -
disi nerede? .. 

Derse ve Salih te şayet yanımdı 

bulunursa ne derim?. Her halde ce

vap vermek çok müşkül olur. En çok 

korktuğum da zaten bu. 

Mesele gayet kolay. Naciyeye : 

- Doktora sôyle. Sakın o hiıdiSf'yi 
mevzubahs etmesin .. 

Diyebildim. Fakat, bunu demek 

doğru olur mu?.. Yaşamayı sadece 

giinli kurtarmak farzedenler 

bundan kolay tedbir olamaz. Amma. 

bm bir türlü buna kendimi alıstıra

I mıyorum. Alıştırmama da imkan 

yok. Her S<>ye rağmen ruhumda kı.;v

vetle yerleşmiş bir haysiyet ve srrd 

davası seziyorum. D'1ima alnımı d·k 

ve yukarıda görmek istiyorum. Eğ r 

Naciye bu sırrı•ııı doktora if~a eder

se bana öyle geliyor ki, bir kere ıh

ha doktorun )·üzune bakamam n· .. 

1 götlerim daima a~r.ğıda do\a~ırıın! 

III 

TesadUflerin kucağında 
Hazin, faknt tatlı 

Üç gündür, Naciyenin itimad et
tiği ~-e beni yerleştirdiği bir Ar&p 

1 k".d'..nın evindeyim. Yepyeni, içinde 
~ huzun, ıstırap, ncş'e, ümit, inkisar, 
kuvvet gibi bütün tezatları derleyen 

bir haleti ruhiye göğsümü doldur -
muş bulunuyor. Tesadüflerin ku~~

ğındayım ve ne olduğumu, ne olac~
ğımı , ne yaptığımı, ne yapacağımı 
hiç bir ~y bilmiyorum. Yalnız bile
bildiğim şey şunlar : 

Salihten ayrıldım. 

Halil Necip geldi. 

Naciyeden yardım goruyorum. 
Ancak bugündür ki içine girdiğı·n 

hiıdiselerı şö~·lc baştan başa hatır- ı

yabiUyor ve gözlerımin önünden bir 
fılm gibi geçircbilı,·orum. 

. _ .) 

ğa çık!ı Ve tesadülk• itlıfak etmt·k 
fırsatını buldu. 

J NikAha gltmiyP k ndimi hazırı<
dığım gündiı. O sabah. Salihe be'l: 

1 - Mutlaka gideceğim .. 
Demi<tim. O da her vakilki ccv~

bını tekrarlamıştı:, 

• - Ben gitmiyeceğim. 

Ben son ı:;özümü sl>vlcdim · 

- Sen islP..,.en gelme, ben gide -
rim. 

- Gitmekte serbestsın ! 

Bunu söylediği vakit somurtkan· 

lığı ve hiddt•li rn son haddini bul . 

mu~tu. Tek bir kelime d.ha konu,. 
madan ve .. bana : ' 

- Allah~ rnnaı·Ia k .. 

Bile dt·m~dt•n ul;ıp gi·mı .. ti. Ö~'?· 
yın eve gelmedi. Ben de o o..ıutlede 
sokağa çıkmadım. Sa ıt üçe geliyoı
du Gi ·ece~ m elbise için d3~teı 'a· 
zım oldı• Sokağn çıklT'Jk için i •di"1. 

Şüphe nura ko,makt•r. dcdik\ui Fçkal. <oKnk knrı ının anahtarı h•r 
doğru. Salih te galıba son ay için-le, vnkit nstıgım vert!P ''oktu. 

hele ben o hizmetci~·i ko,·duktan rn.,-, - Acaba k k:ı yer~ mi ko,· ltım? 

ra şüphe duya du:ra en son aydıuıı- ( J>·~ r 1, J 
1 

1 
labcliı koymuyorlar Bu nevi dok- 1 

J torlar ya mütcK:ıit zevattır Yahut 
ta resnıi veya hususi bir mücsse

J serle maaş vc,·a ücretle ça!ıc·ın 

)

' kimselerdir. Binaenaleyh bu dok 
torlar, aynen icrayı tababet etmi· 

orlar. 
Geçenleı de bir hadise olm~ 

bu kabil doktvrlarrlan birini, bır 
gece, acele bir hastaya çağırmışlar 
fakat. doktor, gidıp muayene et • 
mek i;tememiş .. Çünkü, muayı·ne 
ederse, se:bcst icrayı tababet ya· 
pı)·or, diye derhal bir sınıfa dohıl 
edilecek ve kcndi.;inden kazan~ 
verı;ıi. i alınacak 

Bizim, bu sakalı i'=e akhn111 er· 
medi. Bir doktor düçünfın ki, sa~' 
tıni yapmıyor "eva yapamıyor 
dünyanın nere inde göriılmüş bu 
iş? .. 

'I Doktnrluk marangozluk dl'ğıl 
· ı dir ki, hıı san'ati )"apıp ~·apmam 1< 

ıl tivara bağlı bir şev olS'.ın. 
Uml!'tlun mcnraJti ve sıb1uti 

ı'c taban tnb·na "' olan b~ fena 
una kani

ne di-

.-----
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Bugün hal ne halde? 
Pisliğin başta geldiği yer : Fakat orada 2 
kuruştan 6 kuruşa kadar şeftali satılıyor! 

r'.' c bze kısmı h::ıkkında muharriri mi 
.,:::) ze beyanatta bulunan hal DirektJ 

rü Bay Mustafa bir çok dedikcdular
C:an sonra bugün yalnız meyva kıs
mına inhisar eden asri binanın nesıl 
~ apılchğmı anlatmış ve demiştir ki: 

Biz, vaklilc halin yapılması dü
' ünülduğli sıralarda binanın sebze 
ve meyva kı~mına kafi geleceğini he
sı.ıp etmiş ve projeyi o esasa göre 
tnnzim cttirnıiştik. Fakat h5diseler 
bu tnhminlerin yerinde olmadığını 
h.pat etti. Meyva ve meyvacılık mem
leketimizde o kadar inkişnf etmiştir 
ki, yçni kısım ancak idare ile mey
va tüccarlarını istiap etmi;;;, sebze ve 
rn€yvanın mlihim bir şubesini teş
kil eden kavun - karpuz işi için ayrı 

Azılı hayvan 
Terbiyesi 
Kolaydır! 

Fakat bir dakika 
A 

Asabınıza hakim 
Olamazsanız .. 
Dünyanın en kolay san'ati han -

gisidir ? .. 
Bu öyle bir sual ki .. verilecek ce

vabı yoktur. Bilmem bilir misiniz?. 
Bunun için güzel bir hikaye anlatır
İar. 

Zengin ve her iş yapmıya mukte
dir bir adamın oğlu varmış. Oğlu, 
tam bir meslek sahibi olamamış. 

Hangi işi gördiyse : 
- Bu zor san'at! .. 
- Bu zor meslek! .. 
Diyerek kaçmış. Niheyet babası bir 

gün oğlunu çağırmış ve : 
- Evlat.. demiş. Git gez.. hangi 

mesleği intihap edersen ve kendine 
uygun bulursan gel, haber ver. Sa· 

BiR BARDAK SU 
Yazan: Fikret Adll 

- Kemal Sallb'o-

Biraz sonra hızla çıkan ayak sesler! duyuldu 
ı .. Id ·na onu yapayım. E " h kik t k ··th' f · mi bana unutturur,· biterim. Manma-yeı·Iere ve inşaata uzum o uğu pra· Çocuk gezmiş .. demircilik müthiş. ger a a ço mu ış ve ecı 

tik bir şekilde anlaşılmıştır. Hal esnafını durmadan taciz eden serseri hırsızlor• Marangozluk daha zor. Avukatlık, olmasaydı, bu satırları ebediyen fih kendimi toparladım, yarı teselli 
B d · ı· J'k' d b ı ba dan birisi sığındı""ı çöplükte istirahat ediyor l yazmazdım. edici, uarı müstehzi söZlerle heveca-ura a arsa ıs ım a 

1 
e aş 1 

- ~ muallimlik .. doktorluk.. zor.. zor. J J 

şına bir derttir. Vaktile kerestecile- tali küfeleri, tekerlenerek beton ze- \"'A""""''''""":'k""""d""""""'''""'""""' Böyle dolaşırken akşam olmuş. Bir o~~· ~~- pa~a: gününü~ Beyoğlku- nını teskine çalıştım. Evet. Korka-
re ait olan şimdiki sebze halinin ar- min üzerine yuvarlandılar ... Muhar- merJ 8 8 · . [na doktugu, butun ~a~asıle ~uruw a- cak ne vardı? Neden korkuyordu? 
sası daha pek yakın zamana kadar . 1 .. .. M . den labalıktan kaçmak ıçın sıgındıgım Kim bilecekti? 

rırimız e goruşen umcu, yerın p•J J . . · F k t a· l · d 
istimlak edilememişti. Bugünkü ba- fırladı küfe i lfı.ka t hareketelrle J Ot ara Galatasaray re~ım sergısınde tanı- a a o ın emıyor u : 
kımsız hali de bu sebepten doğmak- ' Y y ~ mıştım. Mektebın alt katında ve bah- - Bilmezsin, diyordu, kendimden 
tı-dır. Bugün istimlfı.k meselesi hal- tartaklıyarak yerden ~~ld~rmı~~ ug- Evlenmek yasak! çcsindeki modern(!) vilayet panayı- nefret ediyorum. Niçin geldim ... Bı-
lcdilmiştir. Yakın zamanda bura - n:san hamalı muharrırımıze goster- rına koşuşanlar, niyetli kağıtlara sa- rakınız da gideyim. kuuzum ... 
da da ası i bir sebze pnzarmın inşaa- di: Amerikanın en büyük tayyare şlr- rılı şeker1emeler ve gazozlarla mi - Eğer o kendine mahsus şive ile ve 
tına başlanacak, bu eserin de 1stan- - İşte, şu hamalın lakayıt bir ha- ketleri pilotların ve makinistlerin dclerini doldurmakla meşguldüler. ilk heceyi uzatarak kuuzum deme -
bul Belediyesinin bir muvaffakiyeti reketi benim keseme bir darbe, şu bekar olmasına karar vermiştir. Kimsenin aklına, bir merdiven çıkıp seydi, belki onu bırakacaktım. Fakat 
o1acağını düşünerek müteselli ol - mey\•a sepetine de bir hasar yumru- Bu karar üzerine şirkette çalışan liyi veya kötü, gözlerine biraz ze\•k ıbu yalvarışı ve bilhassa kuzum deyişi. 
ınaktayız. gn vurmuş oluyor! .. Şimdi açılacak bütün pilot ve makinistlere imzalı vermek gelmiyordu. bendeğ zavallı kuzuları adeta bir 

Şimdilik sebze kısmında hal idare- sepetlerde üst kısımdaki meyvalar birer mektup gönderilmiştir. Bu mek- Bir koltuğa oturmuş, on dokuzun· !şehvetle kesenlerin hırsını uyandır-
~mce yapılacak bir şey olmadığına muhakkak ezilmiş çıkacaklardır... tupta bekar olanların işde kalacak • \ cu asrın romantik aşıklarını kopye d~ ve belki b.ir dah_a _böyle yalv.~rı~, 
göre temi~ ~~ .sıh~i sebze ihtiyacı- 'Bdc>diye burada sırt hamallığına iarını ve evli olanların da vazifele - ~ <?tmiyc çalışan ve kendini bir Don I b~r d::ıha aynı mestı.vı du~arım umı-
mızın temını ıçın bız İstanbullularca müsaade etmelidir, etmediği tak _ rine nihayet verileceği bildirilmiş • ı Juan zanneden bir boyacının - res- dıle bırakmadım. Ah kcşkı bıraksay-
dn yeni inşaatın bir an evvel başla - dirde meyva nakliyatı için yaylı ve tir. sam demiyc dilim varmıyor - her ser- ,dım ! 
yıp ikmal edilmesini temenniden baş- h • . t b' .. k b t r Ancak evli olup da karısını boşa- t.lııll:i gide muhakkak teşhir ettiği ve üze- Neci koltuğa oturmuştu. Burun 

. . . ~ ususı tıp e ır yu ara ası yap ı • k . t' d 1 1 f 1 b. 2 k ti ı k a ır 
ka yapılacak hıç bır ış olmadıgı an- ma nıye ın e o an arın en aza ır - rinde cGümüş madalye> kaydını ta-

1 

?na arı nçı ıı~ ."~P~~ı~or u. ırçın, 
Jac:ılmaktadır. malı ve .bizi bu ziyandan kurtarmalı- ay içinde işlerini hn)letmeleri la • şıyan Pinamenike11i tablosuna göz- dışJerıle mendılını çıgnıyordu. Başını 

ıt d d d Kızdlkları zaman · 
Yerlerin süprüntü ve ezik meyva- ır •.. e ı. . . . · zımgeldiği de ilave edilmiştir. korKmamalı.. lcrini dikmis, hafif ve müstehzi gü· ,omuzlarının içine çekerek, çenesini 

Jarla çamurlaşmasma mukabil içeri- Tuccarın bu temennısı Belcdıye • Şirketler bundan başka memurları Iümsüyordu~ Biraz sonra başını çc- ileri uzat:ırak bir kemençe gibi a -
· · ·1· h t·· bahçeye girmiş. Bahçede bando mı-y e girilince havasını şeftalilerin, ü- r.c yerine getırı ırse e m uccar za • arasında (Karımı boşadım?) deyip k virdi. hcrıkl i sesile : 
h d h Ik d h t · zıka var .. çocuk, bir de baktn.!Ş i.. 

zümlerin, armut ve eriklerin karı - rar etmez, em e a a a cmız de boşamıyan hakkında tetkikatta d Bı"r an go"z rro'"ze gnldik. İkimiz de - Boğazım kurudu, dedi, içim ya-
l bando mızıkanın çnünde bir a am, n " 

~ -.: elini kolunu sallıyor ve diğer a am- "' 
c:ık ve ic:tiha uyandıran kokusu kap- ıneyva yemi şo ur. bulunmak üzere bir çok gizli polis d kendı·m·ızı· tutam"dık. Güldu"k. lnıyor. 

Mevsimin en heyecanlı allş veriş sah~sı 
şimdi karpuz lskeleslndedlr ..... 

lamış, meyva kısmında oldukça inti- ŞEFTALİ RAGBET GÖRÜYOR, 
zam göze çarpıyor. FAKAT ... 

NEFİ .MEYVALAR NE HALDE? Halin meyva kısmında girildık • 
Yalnız halin hemen her tarafın- ten sonra en çok göze çarpan şey, iş

da, ta sahilindeki kirli suların üstü- tiha uyandıran duruşlarile bol ve gü

nü örten kavun, karpuz, sebze ve zel şcftnlilerdiı'. İstanbul bu seneki 
rneyva süprüntülerile fıdeta bir ye- kadar bol ve ucuz şeftali görmemiş
şıllik hali gösteren yerinden dışarı- tir denilebilır ... Bilhassa bu yemiş
sındaki caddeye kadar her tarafında }erin bir çok cinsi başka başka gü -

göze çarpan kir bıynda da çok bariz. zelliklerle kendini göstermekte, şef-
Gürbüz, nefis, nadir meyvalar kir-

li sepetlerin içerisinde ezik ve çürük

lule kucak kucağa bulunuyorlar. 

tali üzerine yapılan alım, satım mü

him bir yekun tutmaktadır. 

Yalnız İnhisarlar İdaresinin Zin-

cirlikuyudaki likör fabrikasında mü

kemmel bir ilk madde olan bu ye -

İsimleri de cinsleri kadar güzel, gö

ze ve kulağa renk, tat ve kokudan 

mürekkep bir haz 5hengi içiren mey-
1 mişlerden niçin istifade edilmediği i:ırın sepetlerdeki znvallı ha ine a-

~ımamnk elden gelmiyor. düşünmiye değer bir mevzu olabilir. 

Hemen her sepette bu hali gören Şeftali bolluğu bu sene bu yemiş-

mulıarririmiz Bay Mehmet Mumcu- Jcrin çok ucuz olmasına sebebiyet 

<i&n izahat istemiş ve şu cevabı al- \'ermiştir. Toptan 2 kuruştan başlı

mıştır: )'an şeftali fiatları 6 kuruşta dur -

- Taze yemi~ ve sebze ~ibi sulu makta, en nefis cinsleri bu fiata sa
mallar hususi ambal5.j şekli yapıl - t:lmaktadır. 
:n: adan milli ambalajımız olan küfe Beheri 240 gramı bulan •Kız me-

ler angaje etmiştir. • . Kcn.disinc bir likör vermek iste -
lar da mızıka ralıp duruyorlar. Bu gülüş bizi yaklaştırdı. Nccı yı kl İ 

Bu polisler, mezuniyet zamanla • , idim. Içmcdi. Porto te · if ettim. s-
- Oooh .. demiş, bundan ala, bun- öylece tanıdım. Yarım saat sonra, rında memurların nasıl vakit geçir- temedi. 

dan daha kolay bir san'at olamaz. ayrılıyorduk. Neci ertesi gün, bana. B' b diklerini, evli olup olmadıklarını a- - Su, dedi, su istiyorum. ır ar-
Koc:a koc:a gelip babasına söylemiş evime gekceğini vadetmişti. . d raştıracaktır. :1 -.: dak su rıca e erinı. 

Kiralık kavalyeler 
Viyanada 

Geçenlerde Budapeştede (Taksi -
boy) isminde yeni sistem bir kiralık 
hazır kavalye bürosu açıldığını yaz· 
mıştık. 

Bu büronun şefi yanında 500 ta
ne genç, güzel kavalye olduğu halde 
Viyanaya gelmiştir. Bunlar buradan 
Alplara giderek orada yaz sporları 
yapmakta olan kadınlara para muka
bilinde kavalyelik yapacaklardır. 

ACABA? 
Holivutta bulunmakta olan Fran

sız artistlerinden Ketty Gallian müt
hiş bir hırsızlığın kurbanı olmuştur. 
Hırsızlar artistin geceleyin evine gi
rerek mücevheratını aşırmışlardır. 

Mücevheratın kıymeti iki, üç mil -
yoll" franktı .. Acaba doğru mu? Yok
c:ıı reklam mı? Belli değil! .. 

ve, ben, muzık şefi olacağım .. deyin- Daha sabahtan, her tarafı temiz - Ona, bütün ısrarlarının rağmen 
ce babası gülmekten katılmış.. ]etmiştim. Kitaplarımın tozlarını al- bir likör içiremedim: • tsteınemh di-

İştc bu ufak misnlin gösterdiği ha· dırttım. Kadıküyünde oturan çiçek ye tepiniyordu. 
kikat, dünyada kolay hiç bir san'a- meraklısı bir dostuma telefon ede- Gittim, masanın iizerindcn süra
tin olmadığını gösterir. rek, kendisinden nadide bırkac gül hiyi aldım. Bardnğı doldurdum ve 

Fakat bu san'atler içinde bir de en istettim. Gönderdi. Fakat bırtürlii I Neci, l'ccl şarnbı gibi, suvu kana l<a
müthiş san'at \'ardır. O da vahşi hay- koyacak yer bulamıyorılum. Y.1rım na, lr"zzctle ve memnuniyetle içti. 
\'anların terbiyesidir. saat, odamın h<:'r köş<:'sinı tccl'iibe et- cEcel şnrahh divorum. C'iinkü bir 

Bir vahşi hayvan mürebbisi hah- tim. Nihayet onun oturacağını tah - hafta sonra, Nccı'nin tifodan öldü
ralarını anlatıyor ve bunda vahşi min ettiEım koltuğun arka tarafına ğünü hnber aldım ve semtimizin bü
hayvan terbiyesinin ne kadar zor koymayı miinasip buldum. Ornya o- tün ce~mc>lcrinin suları, hastalık var 
olduğunu bir kere daha anlatıyor: turunca yalnız kokuyu duyacak, gül- ô k 

11
. 

k 1 iye esi c ı. 
- Vahşi hayvanları terbiye etme • lcri göremiyecekti Arayacak olursa Fikret Adil 

onları zaptetmek çok kolay bir iştir. muhakkak ki hayret içinde kalacak- I,,, .. ,,,""'""""""""'""" .. "'"'""""""""""'"""""""""' 
Fakat bunda fısfıba hakim olmak ve tı. Harikulade güllerdi Neci'nin gül-
daima sükuneti muhafaza etmek la- lerc adeta aşık olduğunu dün öğren-
zımdır. miştim 
Eğer bir dakika asabınıza hakim Sergide bir cNatürmorb karşısın-

olamazsanız, kendi hayatınız rnah - da uzun uzun durmuş, evime gt>lmek 

velur. vndini bu güller sayesinde almıştım. 
fşte bu sll"rı öğrendikten sonra en Hizmetçiyi snvdım. Dolnptaki li · 

azılı hayvanları bile terbiye eder - kör ve porto şişelerini muayene el· 

sınız. tim. Her şey tamamdı Kııllıim büyük 
-· • v bir heyecanla çarpıyordu Neden? 

Boks şampıyonlugu bilmiyordum. Daha doğrusu gelme-
Amerikada dtinya boks şampi - ml'sindcn korkuyordum ve bu kor

yonluğu münhal bulunmaktadır. Sa- kumu kendımden bile snkladığım i
bık dünya boks şampiyonu Maks çin heyecanımın sebebini bilmemek 
Şmeling karşısına çıkacak olan ada- istiyor. bilmemezlikten gelıyordum 
mı beklemektedir. Perdeleri indirdım Odada loş bır ka-

Büyük Okyanusun öte tarafındaki rnnfık oldu Saat altıda gelecek ve 
boks şampiyonluk müsabakası Av - ancak yarım saat kalabılecel<ti An· 
rupada hala büyük bir dedikodu mev· nesine sinemaya gideceğini Sd\'lcmiş
zuudur. Joe Louis'in Amerika seya- ti Filhnkıkrı dört buçuk matinesıne 
hati ve yapacağı maçlar dört gözle de gitmişti Lakın filmin sonuna doğ
bekleniyor. Bundan başka bu işlerle ru çıkacak, omdan çalacağı yarım 
ui:rraşanlar da biraz para toplamak saati ve !-dm bilir, bclkı de kenrlini, 
maksaclile fier iki tarafı kızıştırmak- bana veı ecckti 

tadırlar. Gıdip sokak kapısını araladım Ku-
Çünkü 1927 deki Şikagoda yapılan lak kabarttım Bıraz sonra, hızla çı· 

boks müsabakası tamam 2,659,000 do- kan ayak sesleri duyuldu, \e Neci 
lar varidat temin etmişti. koşa koşa geldı içerıye nefes nefese 

Böyle bir reklam ve kızıştırma ile heyecandan sararmış bır halde girdı 
para toplamak istiyenler Amerika Çapkın bercsinı başından çıkarırken 

40 sene sonra 
Anasına 
Kavuştu 
Fakat o, kendi ismini 

blJg unutmuştu 

Küçük iken anasından ayrılan Ka
nndalı bir mühendis 40 sene son

ra ve daha geçenlerde Londrada ih
Hyar annsına kıwuşmuştur. Bıı adam 
dokuz yaşında iken babasını kaybet
m ış ve anac:ı dn fakir olduğundan ken 
disını Kanadada bir hayır müesse -
!:iesine göndermişlerdir. Çocuk ora
da ağlamış ve annesini istemiştir. 

Anncsı fakır olduğu için buraya gön
derıldJgi sôylerımiş ve günün birin· 
de kadıncağızın öldiığii haber veril
m işt ır. 

ve sepetlerde taşınırsa muhakkak mesh chülü> cUzunoğlu, Memişoğlu, • 
sırt hamallığile nakledilmeleri ica- adli şeftaliler İnhisarlarm bundan is

bcder. Arabada taşınan yemişler sar- t~Iade etmemesinden biraz durun • 

sıntılarla biribiri i.izerine tazyik ya· ca fazln olgunlaşarak çürüme teh • 
parlar, hele hal hamalları gibi boy- l'k . m b 

1 
d v d h 

gazetelerinde mütemadiyen boks mırıldanıyordu : 

hakkında yazılar yazmaktadırlar. _ Ne diye geldim Gelmemeliy· 

Amerikada dünyanın en d~!'"·" Ya birisi ~a~p ~~ti~·se. ya gör-

b .. ..k h . dulerse .. ne deı·ım. Musaadc edın de 
uyu sa nesı gideyim. 

Bu küçük muhacir çocuğu Kana
drıcla biiyümüş. tahsil görmüş, bir 
mühendıs olmuştur. Kanada Demir
yollar ıdarc>sinc mühendis olarak gir· 
dığındcn şırkct doğum kağıdını istc
mıstır O zamnn Frcd Smith adını ta
şıyan bu adam kendisini Kanadaya 
göndermiş olan müesseseye bir mek
tup yazarak doğum kağıdını istemiş
tir Faknt adı defterde bulunamadı -
ğından doğum kağıdı gönderileme -
mistir 

Nihayet bil' giin mühcmdis, yeni 
bir rny tipi arnmakla iken birden 
bire hafızasında bir isim belirmiş ve 
hemen yerinden sıçramıstır. Hafı • 
uı sında saplanıp kalan Palmer ismi 
iclı Rıınun lizerin<' müh,,ı.dis asıl a· 
dını" PıJmc>r olduğunu hatırlamış 

"'' k ..ı ni Kanadaya gönderen mü
es <'SC'VC' ikinci bir mektup vazmış
tır. Gelen cevapta asıl adının Pal -
mer oldugu V<' annesinin hayattn btı
lundu~u bildirilmiştir. Palmer he -
men vapura binerek Londraya koş· 
muş ve gösterilen adreste ihtiyar an-

rnt ellerle oradan oraya savrulurlar-

~~ her küfe de gördüğünüz harabe 

~eklini alır. Taze yemişler, kırılacak 

c~a gibi iti.na ile taşınması icabeden 
mnhsullerdır. 

Bu esnada bir hal arabasına koy-

<.lu u iki şeftali ve iki üzüm küfesini 

ı esme aruz u un ugun an e -
n'tm ucuz bir fiatla elden ele devre

dilerek arabalarla her tarafta 10 ku-

ruşa satılmaktadır. 

Bazı konserve fabrikaları marme

liıt yapmak için bıraz şeftali alsalar .. 

Hde ispirtosundan istifade imkanı 

ohm bu mcyvaların likör fabrikasın-B y Memnct Mumcuya getiren ha - , 
d~ miikemmel bir ucuz içki haline malın acC>mice bir hareketı üç teker-

lekli yuk ura.basını dükkanın önün- kalbı mümkündür. 

uc devirdi ve Ü!>tündeki üzüm, şef- Naki Bora Ketty Gaııi~n 

Ncvyorkta munzzam bir seyyar Kadınları tanımak iddiasında o -
sahne yapılmıştır. Bu sahne memle- lan bir adamım. Neci'nin, bu simsi
ketin her tarafına nakledilecek ve a· yah saçlı, harika gözlü genç kadının 
çık havada temsiller yapılacaktır. heyecanını, ilk randeviinün hcyt'canı 

Yeni sahnenin büyüklüğü 42 met- olarak kabul ediyordum. Onun bal
re uzunluğunda ve 24 metre derin- mumundan dökülmüs ellerini C'lleri
liğindcdir. 250 ton ağırlığındadır. me aldım, koltuğa doğru çekip oturt

IHususi tertibat ile yağmur ve kar mak isledim. 
yapılmaktadır. Sahnenin değiştiril- Neci titriyordu. Ellerimi sıkıyor" 
mesi kin de ayrıca tertibat vardır. du. İnliyordu ve nerdeyse ağlayacnk-

' Bu muazzam sahnenin gösteriş va- tı. Bu sefer şnşırdım. Göz yaşlarına 
ziyetine göre 8.000 kişi ferah ferah tnhammüliim yoktur. En ince hesap
temsil seyredec~klerdir. !arımı, en düşünülmüş hareketl!'ri- nesine kavuşmu~tur. 
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[DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA YA

ZINIZ; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUS! CE

VAP İSTİYENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 

LEFFETMELİDİRLER.] 

Yeni fabrikaların 

Gök Yüzünde iki ihtimal 
Ya Hayat, Ya ölüm 

Yunan ihracatına 
Darbeleri 

"""""'"'"""'"'"""'"'"'" " "'"'', '"" """'"" """ ' " " , """ ""'"' , , "'"' ' "" , 
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.. , "" '" " ""'" """"' """"' i'unan gazetelerinden Elcfteron Vima yazıyor: 
Ben yirmi yedi yaşındayım, sevdiğim kız henüz on altı ya- y erli mallar Sergisi bu sene de 

şındadır. Aramızda derin bir açılmıştır. Devlet sanayi mües • 
aşk var. Fakat onun benden on s~~elerinin istinad etn1C'kte olduğu, 
bir, on ;ki yas küçük olması sa- Turk bankaları da sergiye iştirak et-
adetimiz için bir engel ı:e mah- ( ın sekız yaşında bir oğlum tiklerinden, bu sene sergi daha cnte-

zur değil ·midir? - Papağan ıuu Onun tehlikeli aşk mace- resandır. 
}:rkcğin sizin yaşınızdan bir iki yaş raln •ına karı masından korku- Kapiti.ılfisyonlnra dayanan ecnebi 

daha büyük olması bile -bünye, sıh- yorum. Hcnii.z Jıiç bir ihtarda sermayesinin rekabeti ortadan kalk-
ho.t ve ncş'e hesaba katılarak- Pngel bulunmadım. Yüz göz olmak is- tıklan sonra, Türk sanayii oldukça 
addedilmcmek lazımdır. Ancak ye- tcmcm. Hde bu i1ıtarlarımın ilerlemiştir. 
ter ki, kadın se\ sin ve iki taraf bid- faydalı olacağını da pek um- İstnnbulda bir de sergi binnsı ya _ 
birine karşı ciddi bir alılka dnyabil· muyoı-um. B~·nden gizli gene pılacagından, ilerde bu sergiler yal-
sin. Maamafih, sevgilinizin daha on yapacagını yapacaktır. Ancak nız devlet endüstrisinin tanıtılma • 

sına hizmet edecektir. 
altı yaşında olduğunu söylüyorsunuz 7ıem hastalık, lıem işini, giicü-• . !l . b Türkiycdc 1923 te 347 fabrika mev-
ki, sizin evlenmeniz için de onun sö· nii i1ımal ctmcsı i7ıtıma erı e-• d cütkcn, bugün 1310 tane sanavi mu··. 
zünc güvenebilmeniz için de dahn nir ni ürkütüyor. Ne tavsiye e er· J 

iki sene beklemeniz lfızımdır. ~niz. - Üskiidarlı bir baba. cssesesi vardır. Türk endüstrisinin 
- ~ Biıtün medeni memleketlerde cin- inkişafı da ihracata hiç zarar verrne-

c.:> miştir. 
. r./. f'\\ si terbiye diye mekteplere ve mle -

, . ~· ~·' ]ere yeni bir ders girdi. On beş. on Türkler, memleketlerinin iktısa-
, ı:----:::.- u;r!....~ lt d k" rocuklara cı·nsı" 1·1ava diyatı hakkında nikbindirler. Maden 

~ __. ~-..... a ı yaşın a ·ı , J -, V # :. f ocakları ile sanayi rnüesseselerı"nı·n 
tın korkulacak, çekinilecek tara ları, randımanı artmıştır. Sümer Bank 

Babam ı efat etti; annemle hır hayatın hayatımızdaki veri izrıh . " , . hl.k d . "b" sanayı mucsseselerinin en miihimle-
yalmz yaşıyoruz ve ben evime ediliyor ve tıpkı hır a tı - ersı gı ı 

1 
rini idare etmektedir. Bu bankanın 

bakmıya mecbur olu11onını. iznh ediliyor. Çocuğunuzun sizin c 
Halbuki bir kızla seviştiğim için yilz göz olınasrnd:m korkmaksız1 ıı ve Boğaziçindc açtıHı cam fabrikası yü-

h 
zünden, Yun:ınistandan gelen zücca-

ona yaptığım masraflar evde onu korkutmaksızın nasihatlerde, i -
l l rl 

ciyc miktarı 5.~00 tondan 1100 tona 
bütçemi sarsıyor. Ne yapayını? tarlnrda bulunabi irsiniz. 1'enl i ~ düşmüştür. 

- Sala1ıattiıı. lü2um yoktur. Onun için en iyi teh· 
1 

d k Genel bakımdan Türk endüstrisi 
Biitçenizin pek dtı.r mı, yoksa sizi dit ihtarlarmızn ku ak asma ığı ta - tatmin edici bir intıba bırakmıshr , 

~-~ .. ~~-·---- ~ sarsacak kadar mühim rahnelere mi dirdc kendisini karşılayacak t~hlıke- • . 

uğradığını bilmiyoruz. Ancak havai lerdir. p • 
ve gelip geçici bir ask uğruna evi'ii· J~~\1 r;::::- arıste 
zi, rahatınızı, hele nnnenizi ihmrJ et- ~\ ~~~ ı5 _ ~ Son 
meyiniz. Eğer bu aşk ciddi ise, sevi· 1 .-- ·"' "' \:r ,,.x;.~ _...,,, 1 

yor ve seviliyorsanız hemen o~ıı!11a ~'\ ,r;; ~: f Dedı• kodular 
birleşerek fazla masrnfın da. uzun- A 
·· ·· d ·· ·· · · ADEM RAB tunun e onune geçınız. 

Dikkat edilecek mesele 

Yeni ve eski 
dostlarla - gezinti 

---
Eski dostlarla pek seyahate ve 
gezmeye çıkmayınız, huylarınız 

uymayabilir .. 

Başvekil ve Hava nazarı 
ne yapıyor? 

Şimali Fransnda tngıltere ile 
Fransa arasında ufacık bir ada Ada .• ufak gemimiz adaya doğru 

yaklaşırken hemen "c:yalaı·ımı, pa-
vardır. Bu adayı bilen pek azdır. °"ıt -saporturnu hazırladım. Bunu gören 
Çünkü buraya gidip gelen az oldu· kamarot: 
ğundan bu adaya dair gazetelerde de - Mösyö.. neye hazırlanıyorsu • 
neşriyata tesadüf edilmez. nuz? .. 

Geçenled: ?ir gazeteci. vapurla - Şimdi gümrük mcmurlan gelir-
Fransadan Ingıltereye geçıyormuş. 1 Benim bu sözümü duyan kamarot 
~a~tanla konuşurken kaptan de- ve diğer yolcular kahkaha ile gül • 

mış kı : mıye başladılar. 
- Scligen adasını ve bunun hü - - Yahu .. burası -Oyle bir memle • 

Ta~n günlerinizi geçirmek için 
hır snyf" . .d. ıycye, hır gezmeye gı ı-

yorsunuz Ek . . . . . 
eski ah ·· scrıya bu gezınh ıçın 
luşu Paplarınızdan bir ikisi ile bu· 

rsunuz B gezmiy ... u suretle ahpapça 

ması için arada bir asabinin b:.ılun· 
ması lazımdır. Fakat yalnız bir .. ik i 
değil... İki asabi ile gezmiye gidiyor-

sanız yandıniz: 
- Ey, aman yahu, ben bu kadar 

aceleci adam hiç görmedim, birnz ya-
kınt e ~ıkmakla kendinizi can sı-

ısına k . 
dersiniz· d ar.şı sıgorta etmiş adde· vaş.. . 
l orsunu' !ğıl ıni? Fakat hata edi- - Rica ederim; yolda bana kım "' 
lığı fenaz. vu seyo.hatte eski ahpap- senin karışmasına tahammül ede • 
rü})c ctm~e tehlikeli bir şekilde tec- mem; keyfim nasıl isterse öyle yürü-

Bır d ış oluyorsunuz. rüm. 
§Üyorsu~s~la ve ailesile çok iyi görü- İşte bir ihtilaf ... Hele kampta, ayni 
rine davet·e~·nlnr sizi arasıra evle- çadırda iki asabi, hiç bir zaman ııyu
hü ı::nü kabul ıyor, siz gördüğünüz şamazlar .. Ahmet, Mehmedin gecc
pck güzel v ek.mukabele ediyor ve nin saat ikisine kadar uyumasına 
h 

3 ıt geçi · N" mani olur; öteki de horultudan şika-
avet günü b" . rıyorsunuz. ı-

C<'zmiyc k n ırındc o.Hece şövle bir yet eder. 
CC'ğinizyer nr~r Veriyorsunuz.~ gide- Biı' de biribiril~ anlaşamıyan iki 
hut b" e gıder veya ibr otele ya- dost ve ahpap aile arasında geçen şu 

ır eve y ı · ' 1t.. d M d gunüsabah er cşıyorsunuz .. Ertesi muhavereyi dinleyin : um arı n am Sark'ı tanıyor mu-
kır gczınt· ı. rken kalkıp kalkıp bir _ Ne diye bu adamlarla birlikte sunuz? .• 
riz. ısınc cıkmıya karar verdi- seyahate çıktık bilmem ki. - Hayır .• 

l3ır d - C:ınım ben mi bunları ortaya - Aman azizim .. dunyada bu ka-
«'rk n k ]bakıyor unuz, ahpaplarınız sürdüm ğüzclim, asıl onlarla ~1irlik- dar garip bir adaya, daha doğrusu 
pı rını klmo.nın aleyhinde. oda ka- tc gıtsek ne iyi olur diyen sen df'ğıl bir yurda tesadüf etmedim. Size bir 

ça ıvor un •t · • d nma il uz, sıze bir homur- mıydın?.. Kere gı menızı tavsıye ederim. 
Bazıın c ckcvap veriyorlar.. Hulasa &ev. hatc cık<ırkcn ~ı ka - Bu söz üzcrıne gazeteci "1l'rak1an-

ço n r · d ı k ·· k · ı ki asabid" 
1 

~ ım ı ınsanlar vardır a rını ı sc.cmckte ço muş u pe- ı mış ve doniıştc c.:iıeen ::.dasına uğ-
BC) ~ah k ıfr ler,: her cglenccdc ve her J sent olunuz. Tuhaftır; insan tesadüfi ramış. Muh&tı·ir ~ntıbalurını söylece 

. a ı csınd b" • ~ c ıraz nes'c bulun- ( Devamı 6 ınct •agfomız.da) anlatıyor: 

~etlir ki dünyanın cenneti sayılır .• 
~uraya giriş ve çıkış için pasaport 
ı~t~mez. Burada gümrük memurluğu 
fılan yoktur. Burada Yergi verilmez. 
Buradaki adamlar buhran dedı6imiz 
şeyleri bilmezler, 

Ben bunları dinlerken ağzım açık 
kalmıştı. 1937 senesinde böyle bir 
memleket bulunsun .. kamarot, hay· 
ret ettiğimi görünce : 

- Çünkü .. dedi, burası bir kadın 
hükümdarın elindedir 

İskeleye çıktığım z~;mnn 45 yıldır 
burada oturan 60 lık bir zatle karşı· 
la~tım. Ona adaya ilk defa geldiği • 
mı ve beni gezdirmesini rica ettim. 

1

0 da kabul etti ve anlattı: 
- Bu adeta eski zamanlarda (Si· 

1 
byl Mnry Hethavy) isminde bir kn· 
dm tarafında zapteclilmiş ve bugüne 
kadar bu ailenin jdaresi altında kal. 
mıştır. Bilmem neden halk bugün 
bu hükiimdara kısaca (Madam Fon 
Sark) derler. 

Burada idare başında bulunanlar 
bir iki zatten ibarettır. Bunlar ada· 
nm maarıf, sıhhiye, temizlik velha· 
ısıl tam manasile medeni safhası için 
lazım olan ışlcrle meşgul olurlar. 

Burada halktan vergi alınmaz. Za
ten burada verginin ne olduğunu bi
len yoktur. 

(Devamı 6 net şagf u cla) D ENiZ ... 

• • 



AdamalOlh patakla 
yardı. 

Yennlcl blslklet ........ .,. 
T. S. K. İatanbul ~ Billildet 

Ajanbimıdaıı: ' 
1 - 22/8/1931 puu &iini Beyu.ıt

tan kalkmakt Bendlere gitmek ve 
Tahsimde IJtiıle inünde bitmek il7.eoo 
re tertip edilen bisiklet yarı§lnda ma 
kineler tımnt muaye9Yetibi tutula· 
°lll!!Pdaıa ~frenlerini ve ma• 
kiftelerini ~ ve ağlattı bir surette 
y~~ltn"1cilr. 
ı· ~ ·~ ...... §l!ltjı· 

ftlaiıJı V'e' v ttıesH Maldne hhınmidı· 
lı cihetle şanjunan ve vitesli olan ~ 
kjııeleıdt fW•8"~ vJtesled.~
larulmnına tnUSaa~ ed~-
~ 



Hatıralarını söYl!!yen: 
Amiral Ramız Yazan: 

Ahmet Cemalettin 
- 15 -

Barbarosta, tek mer
mi kaldığını duydum 

Averofu epeyce -·sıkıştırdık, fakat 
yine kurtulup kaçtı 

- ·;-n a)kırı malfunat verm~~ten ÇC • 
Bu der A\ r f fena sıkıştı, ken- kiıımemiştir. Amiral Ramızın batı • 

eli ıne l abctl r ba , dı ve hattı har- ratı karşısında tarafgiranc vde olsa 
bi t ık derek hçmı)ca başladı. Tu~- nakletmek vaziyetinde kaldı~~mız bu 
gut ı:ı.t e dev m diyordu. Kendısı- hatıratı da aynen neşredecegı~. An
ne d rhal bir i ret kaçl~~~.~kB ateş cak her iki ifşa ve hatırayı da ıtmr.m 
kesme 'ni iht r etfm. un u ar - ,· eya tashih edecek olan asıl notlar 
barosun ikinci kaptanı gemide yal - kendi emekli deniz kumandanları -
ruz hır thanc mermi kaldığını ha~r mızın bize naklcttıkleri müşahede-
\ rmı. tı. Gerçi d' T tareti rde bır 

k t leri olacaktır. 
k ç mermi vardı. Fakat onları ıç a- YUNAN AMİRALİ NE DİYOR? 
rcte r. kletmcnin imkanı yoktu. A-
verof çekılip gıttiği zam~ a~ m, da Yunan Amirali İmroz ve Bozcaada 
olmuştu. Yerimize m: det mız .ancnk deniz cenklerini şöyle anlatıyor: 
7,5 ve) a 8 de kabıl olabı~e~k~ı. G,.e - -Tefcvvuku bahrinin pek mühim 
ce ·i dışarıda gcçirmemızın ımkanı bir rol oynadığı Yunan asrı h.~zı: ~a
yoktu. Çünkü hurd, haş olmuştuk. rihinin tahririne muavenet umı.dil_e 
Ayni zamanda mermimiz de ka~ - Yunan bahriyesinin (1913) senesı n~
mamı tı. Karanlık basmadan Boga- hayctine kadar olan inkiş~ ve ~~alı
za do 1 u çekildik. Biz çekilirken Yu- yetini nakil ve hikfıye eylıyecegım.~ 
nan don ı ması un ikinci bir taarr~- Mukaddimesile söze başlıyan Yu
zunu bekl dık. Bohaz önünde bır nan denizcisi .İmroz• deniz cengi 
b rp Y pmak muht<:>meldi. Fakat ':u- hakkında diyor ki: 
nanlıl r anla ılmaz ne düşünce ılc - Düşman hattı harbi ile hattı 
torpıdo istimbotu hücumu yapma - harbimiz arasındaki mesafe (1400.0) 
dılar. Kaçtılar. Eğer Avcrof 0 zikzak t 

harcketile sür'ati sayesinde pek ~.z metre iken cBar:ar~~~ ~aşa ::1~; 
bir zaman zarfmda donanmanın ;:- den ayni zaman a .ı -~ zıy mil bor
minü kestirmiş olsaydı sahabeten on ve bunu derhal gernının tek . . . 

· · k va- d'V Türk gemılerının tarafa aldığımız c:Mecıdıye•. ru dasından ve ıger . ·i 
zorıle Berki Satvet , 4Peykı ş~,·~e~• bordalnrından çıkan zıyalar tak P 
torpidoları, gibi zayıf gemile~ı~ı~ı etti. 
muhakkak surette tahrip edebıl~rdı. İlk mermiler 400 ila 1000 metre 

Hulasa, süşman Boğaz methalı.ndC: kadar kısa düştü ve iki üç ~orda a
ıkinci bir harp verIJlekten çek~ndı teşindcn sonra netice bir akıs olarak 
hattı harbi bizden evvel terkettı ve b ei r mermiler bizden (1000) 
bu fır atı budala gibi kaybetti. u s e kta bulunan muhriplerin 

İ · b harebede metre uza N"h et ngıliz bahriycsı, u n:u ' t k'l ettikleri hattı aştı. 1 ay 
galip mağlup yoktur, dıyor ~e id- eş ı a aş düşmanın ateşi bize yak
dıasına esas olarak da her iki onan- yavaş y v h r tarafın-

h ttı harbi hasnrzede olarak laşmıya ve cAverof• un e 
:;~~~tı v ~ni söylüıor. Bu ~uha~e~ da gayet büyük ~~.~tunlar~. kaldır· 
de Yun:ıı donanması ka~.ılen in~- mıya başladı. ~ıl.~s~~na . duş~~nm 
lız zabitanı ve topçusile mucehhezdı. tekmil gemilerı buyuk bır sur atle 
Hatta ingıliz matbuatı o zaman Yu- ateş ediyorlardı. 
nnnlılnrın tafrafuruşluklarına daya - Düşman henüz ateşe başlamazdan 
namı) arak: cBu sahte galibiye~ İn- amiral mesafeyi kısaltmak için geml
gılizlerın sayesindedir. Yunanıstan leri sancağa alm1ş bulunuyordu. Ve 
İngıltcreyc daima minnettar 01r:1a- .Barbaros• un ateşe başlamasile be
lıdır. şeklinde makaHit neşretmış • raber büsbütün sancağa aldı. Fakat 
lcrdb Osmanlı filosu da sancağa almış bu-

••• lunduğundan mesafe pek çabuk kı-

Bu akşam festival 
güreşleri Taksim 

stadında yapı lacak ! 
Dünya şampiyon larının karşısında 

Türk şampiyonları
muvaffak olacağı şüphesizdir. nın 

Büyük Mustafa ÇOban Mehmet 

İstanbul festivalinin güreş müsa re cumartesi günü saat 19 da Novot
bakaları bu akşam yapılacaktır. Da- ni otelinde bulunmaları teblığ olu
vet cdılcn Avrupa ve dünya şaınpi- nur. 
yonlnrı karşısında bizim güreşçilerin 56: Kuçük Hüseyin (Güneş), Ke
alncağı netice alaka ile beklenmek- nan, Ahmet Çakır (Galatasaray), Ha
tedir. san Tahsin (Güneş), Hamdi, Ahmet 

Bu güreşler pehlivanlarımıza Bal- Mehmet (Kasımpaşa). 
kan birincilikleri için hazırlık maçı 66: Yusuf Aslan, Yahya, Nezir 
olacaktır Müsabakalara iki takımımız (Güneş), Kadri Rasim, Hikmet (Ka
iştirak edecektir. 56, 66 ve 72 k ilolar- sımpaşa), Faik fGalatasaray). 
da ecnebilerle güreşecekler arasında 72: Saim (Güneş), Beyat (Kasım
bir seçme müsaba~a~ı yap~.acakt~~· paşa), Ankaralı Hüseyin, Mehmet 
Ayni zamanda aynı sıklette uçer gu- Ali(Güneş), Kandemir (Kasımpaşa). 
reşçi çağırıldığından Avrupalılar da Finlandiya ve İsveçli dün)a şam
kendi aralarında karşılaşacaklardır. pi\;onlarile müsabaka yapacaklar ay-

.. EŞ FEDERASYONUNUN J 

GUR İGİ ni saatte tartılmak üzere No\ otni o-
TEBL B k 1 ın telinde bulunacaklardır. 

Güreş Federasyonu aş an ığ • 61 kilo: Karkkeincn (Finlandiya) 

dan: . - Yaşar veya Ali. 
21 ağustos cumartesı. akşa~ı 2ı.3o 79 kilo: Nordling (Finlandiya), • 

da başhyacak olan Festıval Gureş tur- R k Ad İ .
1 

• 
d B ık _ b ka ızı , nan, smaı . 

nuvası esnasın a a an musa a - 87 k"l C d' 'l M . ı· Ah t . ı o: a ıer e ersın ı me , larının 56, 66 ve 72 kıloların seçme 
müsabakaları da yapılacağından aşa- Neo (Estonya) - Mustafa. 
ğıda isimleri yazılı güreşçilerin 7!'or Ağır .sıklc~: Nistrüm'le Mehmet Ço-
levazımlarile birlikte tartılmak uze- ban, Nıman la Samsunlu Ahmet. 

BAHRİYELİLERİMİZİN NOTLARI salmıyordu. 
VE YUNAN AMİRALİNİN Düşmanın endahtı son derece sür· Bugünkü 

HATIRATI atle devam ediyordu. Nihayet amiral 
Amiral Ramizin ifşaat ve hatıratı gemileri arasındaki mesafe (12,000) 'T'enı•s 

burada bitiyor. Amiral bu ifşaa; v.e metreye kadar indi ve ~miral saat 1. 4 

• • • • • 
Atletler 

notlarıle Osmanlı İmparatorluk ar:- dokuzu yirmi beş geçe bılmukabe1e 'il ıu··sabakaları 
hınin Balkan deniz harbi gibi en mu- a· ıv~ j 
hı·m ha· dı'sel1ırı'nden bı"rini idare et- cAteş!• kumandası ver ı. " 

" Bugün Tarabynda büyük tenis mu-""ı olmak sıfat ve salahiyetile mü - <Averof• gemilere: 
... ) sabakaları yapılacaktır. Müsabaka • talealarını söyledi.Bu mütalealar kar- (Devamı ı·ar 
ısında 'e muharebeye iştirak et - '=====::::ııı:::==ı:::sı====== lara saat 14 te başlanacaktır. 

b h . l ı 1 n "'lu·· sabaka programını yazıyoruz: 'iniş bulunan emekli Türk 3 rıye- .l' 

li1cri ne düşünüyorlar?. Hiç şü~he Divanyolunda Kurukahveci Bay 14 Suat v Triandafilides 
Yok ki, her söze ve hatıraya raf! • Habibin dükkanında para cüzdanım-

1 
Fehmi ve Ahmet Tandoğan. 

hı n asıl hükmü tarih verecektir. Fa- la bazı kıymetli evraklarımı her na- > T. Cirns v A. 

knt, buna rağmen biz bütün rnütale- sılsa unutmuştum. . . > A. Paton v Mustafa Erel . 
'ahırı bir arada derlemeyi ve tarihe Aynen iade ettiğinden kendısıne 14 45 CelUl Uluğ v Ahmed Arıf 
bu Yoldan da aydınlık ve tahlil fır· teşekkür etmeyi bir borç sayanın. '• H. Bugeja v Melih. 
•atını \ermiş olmayı düşünerek Bal- Türk Hava Kurumu 1staıı - • B. , Rasih 
kan dcnız harbini fi'len idare eden c- bul Şubesi postacısı • Ali Sermet v Nişan 
JllC!kli bahriye erkanı ile de birer bi- Halil 15,30 Mir v L. Mussas 
rcr görüştük. Ayrıca Balkan har - • Kerim Bükey v Vedat Abut 

binde Yunan donanmasına kumanda HALK OPERETi > Rotman v Lemm ~en Amiral Kondoryotis'in yaveri > Medoviç v Stepan Bnkir 
Amiral 4 Y. Teofnnidis> in hatırala • 16,15 Kris v C. 
n~veha . h 
ml 1 . rp csnasındakı ma rem e- k , Orhan v D. 
1 tı;:. de ele geçirdik. Bu a şam > Fahir ve Hüseyin Sermet 

once Yunan denizcisinin İm • ~·ı ıe > Ali Sazan v Jaf!e toz ve B . Büyükdere " 
bel . O.ı.caada adalarına, muharc- ı 7 Suad veya Triandafilides v Feh-
lnı· crınc ait hatırat ve müsahedcleri- Babçesinde A T d :ıı 

Ve yüzücüler 
Geldi 
Mılli yüzme takımımızla yüzme ve 

sutopu karşılaşmaları için çağırılmış 
Macar yüzücüler ve milli alletleı i -
mizle karşılaşacak olan Macar atlet
leri dün şehrimize gelmişlerdir. 

Şehrimize gelen Macar atletleri 
içinde 100 metreyi 10 4/10 da koşan 
Geymeş, 400 metreyi 48 2/5 te ve 

800 metreyi 1,55 te yapan Vadas, 1500 
metreyi 3,56 dakikada koşan Ratanyi, 
5000 metreyi 15 küsur dakikada ya
pan Nemet ve 110 metreyi 15,2/10 da 
çıkaran Zabo vardır. 

• • Hilal Spor Klübü Genel Sekreter-
liğinden: 

Kli.ıbümüzün sen~lik alelıide kon
gresi 29/8/1937 tarihine rastlayan 
pazar günü saat tam 10 da yapıla • 
caktır. Üyelerimizin o gün klüp bi
nasını teşrifleri rica olunur. 

'7 - S O N T E L G R A F - 2'1 Aluatoa 1937 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhgı 
l stanbul Satınalma Komisyonundan : 
Eşyanın cinsi ilk Tc- Eksiltmen:n Miktarı Tasınlanan 

Tutarı 

LK 
mlnah Nev'i Tarihi Günu Santi 

L. K. 
Knptanlar için yazık elbise 
"Takım,, 9 
Mürettebat ve sandalcılar 
için laciver t elbise 
"Takım,, 

2672 90 201 00 pazarlık 7-9-937 Salı 11 

Mürettebat için iş el bisesi 
"Takım,, 

Kaptanlar için Vidala 
Fotin "Çift,, 92' 386 40 30 00 " 

!'-1.ürett~bat v~ sandalcılar J
1565 27 5126 

CO 
" 

., !5de 

.. • 15 3) ıçın fotın "Çıft,, 192 ~ • " 
Deniz Eratı için Fotin "~ç:!!if.!.:t•:..,.!1,,;98~-----------------

ı -Yukarıda yazılı eşyanın hizalarında gösterilen gilnferde pazu• 
lık tara yapılacıtktır. 

2 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. 
3 - isteklilerin ilk teminat olarak vezne makbuılııriyle veya banka• 

mektuplariyle birlikte o gün Galntada e6ki lthah'it gümrüğü binasın· 
daki Komutanlık Satınnlm.1 Komisyonuna gelmeleri. "5408,, 

l stanbul Nafia Müdürlüğünden: 
6-9-93"/ pazartesi gunü saat 16 da İstanbulda Nafia Müdur:usund~ 

c4564• lira kcşıf bedelli İstanbul İktısat ve Ticaret Okulu kalorıfer tcsı· 
satı ve kalorıfcr kazan yeri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, ek ıltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ~rtna
melEri, proJe, keşif huJasasile buna mtltcfcrri d er evrak dairesinde go
rü1cccktir. 

Muvakkat tcrnıuat (343) liradır. 

1 t klilcı in en az 3000> lırnlık bu ı e benzer ış y ptı na d ır goste

recekle ı ve ıka uzerine Nafıa Mı.idürlı.iğünd n almış o dugu muteahhıt
lik '\e Tıc .. rct Od sı vesikalarılc gelm lerı. (5097) 

Adalar Mal Müdürlüğünden: 
Mevkii Soka~ N. Kıymeti Ci!ısi 

Heybeli E. Arka E 1 900 lira Ahşap ev 
Y. Kara Vasil Y 14 

Hisesesi 

tamamı 

Yukarıda yazılı gayrimenkul satış bedeli def'aten ve peşinen verıl· 
mek üzere 31 .7.937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla 
satılncakhr. 

Satış muamelesi 31-8-937 snlı günü saat 10,30 da ynpılacakttr. 
isteklilerin yazılı saatte Adalar Matmüdürlütüne mnracaatl arı. "5380., 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
G-9-937 pazartc i günü saat 15 de İstnnbulda Nafıa Mı.idürlügünde 

c2462 lıra kesif bcdellı İstanbul Yuksek İktısat ve Ticaret Okulunda ya
pılacak snbit nğaç işleri tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İ~leri G nel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşıf hulasasile buna mü tef erri diğer e\T. k dairesinde go
rülecektir. 

Mm akkat teminat (185) liradır. 

Jsteklılerin en az c2000. liralık bu işe benzer iş yaptığına dair goste
rcccklcri 'esıkn üzerine Nafia Müdürlüğünden a1mıs oldugu muteahhıt
lik ,.e Tıcaıet Odası \'esikalarile gelmeleri. (5095). 

SATIŞ ILANI 
Üsküdar icra Memurluğundan: 
Safiye tnrnfından Vakıf Paralar idaresinden 20762 ıkraz nurr.arrsl!e 

borç alımın paraya mukabil birinci derecede ipotek gosterilmiş olup bor
cun ôdenm mesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli 
üç ehlivukuf tarafından 160 lira kıymet takdir edilmiş olan Boğaziçinde 
Pasabahçcsinde kayden Sultaniye \'C halen Şekerpare sokağında eski ve 
yeni 64 mukcrrer -sokağının takip eden kapı numarasına gorc 13- numa
ralı tnn:fları Hacı Faik \'e Lofçalı Hasan bahçesi ve akdemcc ıfraz 
edılmış olan mahal \'e yeni tarik ile mahdut hır kıt'a tarla (nrsa) nın e\·· 
saf \'e mesaha ı aşağıda yazılıdır. 

Gayri menkul sokağın köşe zaviyesine tesadüf etmekte olup mctrük 
halde tarla ş"mdi arsadır. İçinde ayva, erik ve elma ağacı 'ardır. 

1\IBSAHASI: Umum sahası 315 metre murabbaıdır. 
Yukarda hudud, evsaf ve mcsahası yazılı gayrımenkul tarla (arsa)nın 

tamamı açık arttırmaya konmuş olup 29-9-937 tarihine rastlıyan Çarşamba 
2Gnü saat 14 den 16 ya kadar Osküdardald dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttır:ııa bedeli muhammen kıymetin % 75 ini buldu~a 
takdirde gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüd ü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek 14-10.937 tarihine rastlayan Per· 
şembe günü saat 14 d en 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık art• 
tırması yapılacak ve bu ikinci art tırmada gayrımenkul en çok arttı
ranın üzerine ihale edilecek tir. 
Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya g irmezden evvel muhammen 

kıymetin o 0 7,5 u nisbe tinde pey akçesi vermeleri veya milli bir 
banknnın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediye} e ait tenviriye, tanzifiye ve dcllatiye 
resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden teoz.il edilir 20 sendik ta. 
viz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 mc.ı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile di~er ala
kadaranın \ e irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını \'e hususile faız 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu iH\nın neşri tarihinden itibaren 
20 iÜn içinde evrakı müsbitelerilc bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
hakları tapu sicililc sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ve d aha fazla mahlmal "lmak isteyenlerin t.9-937 ta• 
ribinden itibaren berkesin görebilmesi içfo açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamcsile 937 /5215 numaralı dosyasına müracaatları ilan 
olunur. (5434) 

Yazacağız d • .. .. mi veya . an o5 an 
kcnd· • on an sonra da sozu o<ul'uLuşu 1113e > Celiıl UJuğ veya Ahmet Arif v 
tcrkeıd ::~riyelilerimize ve tarihe Enayiler ıeTANe~ H. Bugeja veya Melih 

zırndır k" gız. ~cak, unutmamak Ja-
23 
Ağustos Pazartesi günü ~kşamı , Kerim Bükey veya Vedat A. v 

de ol ı, Amıraı c Y. Teofanidis• ne B b k Belediye Bahçesınde Rotman veya Lcmm 

Saraçhane başmda Horhor caddesinde 
nakil ~e v~ı~~Yii bitaraf bir görü~le e ;ozo Dalmasın iştirakile > T. Mango v Ali Sermet veya 
lık etm· ayc edememiş, tarafgır- Halime Nişan 
e:=--- ı~~atta hakikate büsbü- 17,45 Şevket Suna v Kris veya C. 

lstanbuı Nafia Müdürlüğünden: 
6-9-937 pazartesi günü saat 14 de tstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

•
1026

• lira keşif bedelli Beyazıt kitap evinde ynpılacak hala inşaatı açık 
ek ıltmi k ye onulmuştur. 

ın Mukav~le, eksiltme; Bayındırlık işleri genel, hususi ve f~n~ şartn~· 
lerJ, proJc, ke if huJas&sile buna müteferri diğer evrak daıresınde go· 

ruıcc ktır. 

f 1u\ kkat teminat (77) liradır. . 

, Medoviç veya S. Kakir v Orhan 
veya D. 

> Fahir veya H. Sermct v Jaf!c 
ve~ a Ali Sazan 

, Muhlis \'e Ercüment v B. 

Oyunlar Tarabya Tokatlıyan ote • 
linde oynan cnktır. 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı 
kısım yeni yapılan binada 

Kız 

Erkek 

ile ilk 

Hayriye Liseleri !::düz 
Anıı-llk • Orta• Lise kısımlarını havidir. Fen \e edebiyat kolları vardır. ilk sınıflardan itibarenf. 

ecnebi lisanı mecburidir. Açılan şubeler dolnyımle Münir Paşa konağı ancak erkekler kısmına ka 1 

l<?klılerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş y<ıptığınn dair goste

~~~l~~l rı 'c k lar üzerine Nafın Müdürlüğünden almış olduğu müteıah
' c Tıcarct Odası vesikalarile gelmeleri. (509G) 

geldiğinden bu sene kızlar kısmı ile ilk kısma, Münir Paşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım 
ohm bütü n müştemilAtı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar ~ıs~ı~da 
tedrisat ayrı bir talim heyeti tarafından yapılacaktır. Münir Paşa konağının kflfl gclmemesı yuzun• 
den geçen sene Çarşambadaki şub ye naklolıınan ilk kısım yeni binamıza alınmıştır. Çar~ambada 
da ayrıca ilk kısım vardır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsü ile naklolunur
lnr. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her gün sabah saat 10 dan akşam 5 kadar müracaat kabul 
o!unur. Tele fon: 20530 

Eminönü Eczanesi yanında has· ...... ve 8 inci sınıfların bütünleme ve engel !tnavlau l Eyllılde başlayacak ve 8 Evlülde tnfarını kabul eder. Tel: 24131 ill•••••••••••••il bitecektir. Diğer sınıfların sınavları 8 Eylülden 17 Eylfıle kndar sürecektir. 



Sigara da içseniz 

RADYOLiN'le 
Günde en az 3 defa fırçaladığınız takdirde dişle
rinizin sağlamlığına ve güzelliğine halel gelmez 

RADYO.Li.N 
Ditlerdeki leke. paa ft kefekilerl 1 etlerinin Utibaplanmaanı menederek 

leMJer, ••ld miboplan imha aflzcla claimf ahbat, daimi cazibe. 
eder. Diflerin çlrilmellini. ve dit daimi aGıellik yarabr. 

Fakat her sabah ve her akşanı 
ve her yemekten sonra fırçala• 

mayı ihmal etmeyiniz. 

Memleketln en ,UkHk Anatklrlarlle blrllkte 

SAFiYE 
TAKSİM 

Telı 43103 

Belediye 
bahçesinde 

SÜMER BANK 
UMUMi M0D0RL060NDEN: 

MEMUR NAMZED 1 ALI NACAK 
Bankamıza ihama kadar lise mezunu memur namzodl ahna. 

cak br. Mektepten (PEK iYi) derece ile mezun olan namzetler 

imtibaasa, iYi ve ORTA derece lle mezun olanlar müsabaka im

tihanı ile seçileceklerdir. 

Seçilealerdm bir ecaeW Uumm iyi bilenlere (80). diterlerine 

(70) 1lta ..... mrUeall Wara'cli ....... •Jft• 
kllt: ..... daJIW.la# ~ 

LiıOIM ıo. EylGJ.931 tarr&inde Aaltara ı " fitinbutda aJDI 
zamanda yapılacakbr. Tldiplerin lıf mlerilH kayıt ettirmek ve lzab

name7i almak üzere 1-Eyınl-937 tarihine kadar Ankara'da Sümer 

Bank Umumi Müdürlütü Peraonel servisine ve lstanbulda Sümer 

Baak lıtanbul Şubesi Müd6r1Gtüne milracaatlan ilin olunur. 

Devlet Demlryollan ve Limanları 
ı,ıetme U. idaresi tllnları 

t - 10.8-1937 tartblade münakuaya koaalan Fevzipqa•Dirarbe
klr batb berinde Km. 337 +339 aruncla ocaktan çıkanlarak bat 
kenarına firüre edilmek Gzere 6650 m3 balubD ihzar ft teıHml kapa& 
IUf uıulile ekliltmeye konıalmupa da iki Wibin vesaiki tamam olma• 
dltından kabul edllmlyerek 2490 aumarala kanunun 40 nca maddesi 
mudbiılce tapala zarf unlUe yenidea ekliltmeye koaalmuttur. Mu
hammen bedeli 9975 &radar. 

2- Ek1.11tme 2S.S.19'fl Çarıamba rünG Aat ıs de Malatya (fletme 
llinuanda Japdecakbr. 
3-llllwldAltt.ı1.tt1•1raıs~. 
4 - • ite silmek tlttıJC1•1eriia 2490 nwrllı t.ıw 4 ilnci 

mıddelıl madtDce ip ıtımete .._. kınallt olmadaltna clalr befa ... 
name. kanunma taJiD ettlli veulk, muvakkat te.ınat makbudarile 
tekliflerini aym ıGn uat 14 e kadar komlıyoa Reiılitlne vermeleri 
llzamchr. 

5 - Bu ite alcl tartname ve 11111kavele projea~ Ankara, Haydarpaıa 
Malatya iıletme kalemlerinde, Diyarbekir, EJAıiı, Narh, Elotlu istas
yonlarında parasız verilmektedir. •2782. •s289. 

ı .. --•11k defa oa.rak •l•turka ••hne•lnd•--••I 
Bükreş'in en meşhur ve maruf 

Ç 1 G A N O R KES TR A ve BAL 1! T O 8 U 

PANORAMA 
Bahçesinde büyük muvaffakıyetler kızaoı1or. 

MONIR IURETTIN 

LiMON ÇİÇEKLERİ 
Hasan ve Nesrin Kolonyatan 

· Türkiyede en çok Atllan ve Avrupa ve &.iban tarihinde mitli 
meoendi olauraa kolODJadar. Bir dam1asa limon ba!ıçelidir. 90 dwe 

~ 
Nesrin ve Hasan Losyon ve La vantalan 

Yuemia, leJllk. divlnya, revdor, flpr, fujer, ful. meaekte. suar de 
Pa ria, Ori~aa, Krep d6 tin. dat çlçelf. ambM, lhblt. We, mHfllr 
nwp. aGller, aaber, fulyalar, senk Mr, çltek demeti. nadya, ~ 
pnel, amorita, kadın ell, ft6r dunur, skandal, floraml, mite loqoa 
Ye llvaatalan bir nadirel ua'aUar. · 

H-... depola ı *'W. ~ Karatar. Betllctatı Dlnn,-. 
~ ~bir, Malatp. Ka,_. fabelerl ve abf ~ bil ... 
le twbafi,e. bakkall)9 ve ecıuelerd• balunur. Matlaka Kuaa ltm1q. 
ft markuuaa dlklat. 

( 21) 

Alueto• KIR BALOSU 
BOYOKDERE 

BEYAZ PARK'da 
Taksim bahçesinin bütün artistlerinin lftlrakile 

Duhullr• ••rbe•ttlr. Kon•uına•,on ıneırub•t 
( 45 ) kuruıtur. 

Ea tak benz elbiıe ıiylnmiı bayana çok zarif 
bir hediye verilocektfr. 

lstanbul P. T. T. VH8yat MldUrlUGUnden: lllİlll•Arrıcaı s. A:rfLLA Andolu Revü heyeti yeppat ~ımJle -r1J __ ~~----------------~ 
------------

Orta HJ• lise tahlili buluna11, yaflan 19 il& 30 olap Alkerlkleria$ 
yapm•ı vq,a. eo az bir sene sonra )lpacak olanlardan imtihaala 
lüzumu kadar memur alaaacak.br. 1 

imtihan 27-8.937 Cuma aiift6 ınt 14 d• ppalacıtmdan isttkWerba 
olbaptaki istidalariyJc; 

A - Nüfus kltıcb. 
B - Mektep phadetnamesl 

C - Yeni tarih!i qa kltıda 
O - iyi bal kltıtlariyle b'rlikte 26-S.937 Akpmana kadar lstanbul 

P. T. T. Mü Jürliilü idari kalemine miracaatlan. •s,s9. 

SATlt ILAN_I 
Oskü&.r icra Memurlufundan: 

Fatma Neaiha tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25041 ikraz nu· 
maraslle borç alman paraya mukabil birinci derece4ie ipotek gösterilmif 
olup borcun ödeamemelinden dolayı sahlmasına kuar verilen 'Ve fJJDA· 
mına ehlıvukuf tarafından 400 lira kıymet takdir edilmiş olan Ulküdarda 
Selami Ali efendi mahallesinde Tekke içi spkajmda 81ki 33 yeni ~ kapı 
dımaralı sal tarafı İhsan ve İsmail Beylerin hah~ 801 tarafı Remzi 
Et~ndi ~ arkuı. thsan ve bmail Beylerin hanesi coepwsi Tekb içi 
aokağile mahdut haneıiin evsaf ve mesahaaı aşajJda yazıhıılır: 

So~ iapwndan girildikte: Malta döşeli bir tqlık ve sol tarafında 
bır heli ve sağda bir ocaksız mutfak içinde bilezikli kuyu ve sabit dolaplı 
bir odıa vardır. 

BİRİNCİ KAT: Zemin kattan ahşap merdivenle birinci kata çıkıl
dıkta bır. sofa üzerinde bir oda ve yanında diğer ufak bir oda vardır. 

fKtNCI KAT: Ahşap merdivenle ikinci kata çıkıldıkta bir sofa üze
rinde ahnişll bır oda kezalik yüklü ve dolaplı diğer bir oda vardır. Yal
nız bu katta elektrik tesı.satı mevcuttur. Mutfaktan kapısı olan bir bahçe 
olup bunda bir elma, üç erik atacı vardır. Ev ahşap ve muhtacı tamir-
dir. . 

MESAHAST: Tamamı 62,37 metre murabbaı olup bundan 46,37 metre 
murabbaı bina geri kalanı bahçedir. 

Yukarda budod, evsaf ve mesaliası yaııh (aynmenkulh tınta• 
:Pçak artbrmaya konmaı olup 29--9-937 tarihlae ruthyan Çarpiabt 
,.na aaa 4 den 16 ya keclat Oslt-Oclardald dalremlıde açak ~ · 
De ablacaktır. br:na bedeli muhammen kı1metla •/, 75 Jal hhhtia 
takdirde p,....H-' • fi* arttmmn herine it.le editec:d; atll 
takdirde eq_ son artbrJDUI taahhüdü baki, kalm•k üzere artbrma oıa 
t.ef ıüa •Gdcletle tftMlld edilerek 14-10.937 tarihine rutJayu Per
f81Dbe ıilnt eqt 14 dta 16 ya 1uıdar JiM dairemiıde ikinci *çak art. 
brmUt yaptlacak ve ba.. Udnd artbrmada raynmenkul en çok artla-! 
ranın JlzedDe lba1e eilllecektir. • 
S.bı ne,&ndir. Ta~ artbt.._a firmeJdeD evyel ~·~ 
,_. .,. 7,S. • nlllillAclU_jMlJ U.çeil ftrmelerl ftJ& lliillı '' 

t.nkwP tıılai•.t •ktubmm 1irU etaMııllrl ltaunckr. 
Sr.ik8if- werrU.de belediJeı-e ~ ~ .. a.uıa,. ve dallaltJ9 

naimleri ~e Vakıf icareai Ahi bedellndeD -tenli edilir 20 1n&1ik t .. 
wlı bedel mOıterlye aittir .. 

2004 namarali 1-a ve iflh katıuaunuo 126 anca maddellaha .f'lndl 
flkra11nca, bu 1a,nmenka( üzerinde ipoteklf alacelthlar ile diter a~ 
iadaranın ve irtifak hakka sahiplerinin ~ baklanna ~e. hasu.U~ faiz 
ve masrafa dair olan iddialannı, bu llinın neır~ tanbinden ltibaiea 
» aün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri ıcabeder. Aksi halde 
baklan tapu licilile abit olmadıkça sat&$ be4ellnin paylqmasından 
Urlç kalacaklan "daha fazla mal'1ınat -Almak ısleyenlerin ı.9.937 ta. 
'f\binden itibaren berkesin aarebibnelİ için açık bullllldurulacak olaıa 
artbraa ıartnamcaile 9'37/4769 numaralı doıvasaaa müracaatlan ilin 

ViDOZA PATI 

Antiviriiste tedavi 
Kan çabanlan, el ve ayak parmaldannua ara111aclalcl k8flnblar, 

dolama, meme Utihaba ve çaUa1dar, fleımonlar, yanıklar, taraı 

yaralan, erreallkler, koltuk alb çaba.nlan. 

edavısını en erl<en ve en emin bir surette temin ede 

... lllr lepeaçlr•• Ubor••····· ISTAllllUL 

l IDhisarJa.. U. Müdürlütünde~: 1 
0~11 Kuta.' Fabribaada ~erek bllen mevctat ve rerekae May11 

938 ,ayetine kadar toplanacata tahmin olunan 3o.40 bin kilo balya 
kapaklan 3-9-937 tarihine raathyın Cuma pnü 111t 10 da puarldcla 
ablacaktır. 

latekUlerin prtnamelini r6rmek lzere berrün ve pazarhk için do 
tayin olunan aiin ve saatte % ıs teminat paralarile birlikte Kabataıtı 
levazım ve Mubayaat ıubeıi MiidürlötGndekl aatıı Komisyonuna 
relmeleri ilb olunur. •S4u. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Senelik mubımmea ilk temin atı 

ldrn 

Erenk6y0ncle Sahrayf cedit kay14• 
dala caddesiede Ziver bey mektebi 30 2,25 

Küçükpuarda Hoca Hayrettin mı• 
halletlDin Asmahtiirbe aokatında 180 13,SO 
kavaf Şemaettln tlltöuinin 1 N.h odua 

Yilbrda -.ti. ..ak •a.._.ea kinlile ilk te .... tı r111k olu 
•aülhir arn a,n idrara ~ı.;G kere açık artırmara konalİDaflardır. 

ŞartnaiınelMl leftllm miclDrlD.-ıncle r6rltebllir. lsteklller hizalannda 

1werU. ilk teminat makbam veya mektubile beraber 6-9-937 Pazar. 
to»- rınü 1UL 14 de Dafml Eadlmende bulunmakclarlar. (l) (S4S8) .. •• 

OakGdar Sultan tepetiado Selvilik caddelinde S2 No,lu evin yanın-
daki arsa içinde bulunaa kupoan tehlike arz ettiti ve sahibinin de 
kim oldutu biUnemeditf verilen raporlardan anlaplmakcla oldu. 
tundan tarihi illndan itibaren azami bir hafta zarfında izalei mahzur 
etUrUmetl akli takdirde ahk6• cezaiye kanonunun 4 üncü maddesine 
tevfikan muamele üuile ael&metl umumiye namına Dairece dolduru- f 

ilmt ilU olunur. (8.) (S4S2) 

İstanbul niversitesi Arthrma, E-lcsitme ve 
Pazarlık Komis onundan -----· 1 - 83877 nra sc kuruı keflf bedelli lstanbulda Ciureba butaaeti 

kulak, botu, burun klinlll bitirme ve harldye operuyoa bama ta
mirat amellyatl toptaa ptlrl olarak kapala urfta ekslltmer• ko
nalmUflar. 

2 - Bu ip ait prtaameler ve evrak ıunlardlft 
A) Eksiltme prtaameti. 
8) Mukavele projesi 
C) Nafta itleri teraitl amwaiyul 
O) lapata dair fenni prtaame 
E) Kepf hülba c:edveU, .u.ilel D,at cedwll, 
F) Projeler 

... .,...., lıla .-ıtvt•meleri w ftlllka bet lira .... -tle Oalnrlite 
Rekt&rliltiindea alabilir. 

S - Ebiltme 26.8-1937 Per..,mbe ıünü aat 15 de lataab.ı Om. 
vertltell Rekt&iütünde yapda•br, 

4 - Eklilt..,. ......_. icht llletlialD 540,83 lra muftkb& 
teillinat vermesi ve Nafta VeklletiDden- -alanllllf 1937 1e11•ilae at 
(100.000) yOz !>in Urahk lnpat m6toahbitllk veaikuana ve Ticaret 
Oda11 vesikaam haiz ohnaa lblmdar. 

S - Teklif mektuphm OçGncD maddede pah saatten bir 11.t 
evveffne kadar Oaiverslte Rekt6rlütiloe makbua mukablhftde verilmlf 
olmalıdır. 

6 - Posta Ue r&ıderilecek mektaplann nihayet Gçiincii madded' 
yuılı ıaate kadar gelmiı olması ve dlf zarfının mühür mumu ile iyice 
kapablmtf olmua prtbr. Po.tada olacak pdkmeler k~ul edJ1mes. 

(4826) 

lst._nbul Limanı Şahll Sı'-hlye Mer 
&atınalm• Koml9~urtd• 

1 - Milsta1ıdlmili lçln nümunesi' Gz~rJne. 166 ç_ift (9tfo açak ekall 
ile J•ptmlacakbr. 

2 - Fotinlerin muhammen füıb t>.ber çift için 8q liracl&r. 

3 - Buna ald nlimuneleri istekliler ıaezkOr Merkeıı levaınaan 

1 öre bilirler ve ı•rtıaameı.ı ae paraaz alallilirler. 

4 - Ektihme açak olarak 7 Eyltl 19S7 5ala ,Onfl aaJ oa ...,..,... 
Galatada KarA Mustafıpqa aok•tıada latJQbul Umaa Saldl ~ 
Mbkeıi utmahn llotıPı.ronuca ,.~ıacakar. 

S - Uavakkat t•iA9'.,.,. 61 liia 2S kur.qlar. 

6 - lıteklilerln kwaduraca oıauklarıoa dair 9'17. senesi ticaret 
vellkalart!lın ibraıa mecburidir. Aksi takdirde ektiltiad9' 

giremezler. • S426n 

Sa.hip ve Baı Mııharriri: 

DAKTiLO ARANIVOR 1 Etem lızeı !JB' 
Hesap ve fatura işlerine afina 1 Ne§riyat ve Yazı 

bir Daktiloya ihtiyaç vardır. 
Ecnebi Usan bilenler tercih edile- llhami Sa.ja 

cektir. Bahçekap1 Hasan depos '· r Baaıldını ver: Ebüaitl• M.st~ 


