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ı lspanyadakı harbın akıslcrı .. ------ --
l -

Bü Yü 'GECiT RESMi Marmaradaki.I 
y A p I L IY 6 R Tahtelbahirden 

Yeni haber-yok! --

Tôpçu, süvari ve piyade 1<uvvetlerlmızln geçen geçit resminden muhtellf sahneler ' 

Atık Trakya mane\Taları tamami· kumandanlar, meb'uslar da seyrede-

le bıtıniştir. Bütün kıt'alarımız Sa· ceklerdir. Sabiha Go··kçen 
ray istikametined toplanmak üzere Diğer taraCtan resmi geçidi gör -
hareket halindedir. Bugün saat tam mek Lizere şehrimizden çok kalaba • İlk kadın askeri tayyarecimiz kah

on beşte biıyük geçit resmi yapıla - lık bir halk kitlesi resmi geçit saha • raman Sabiha Gökçen yakında hava 
ctıktır. Bu geçit resmini bülün ecne- sına gitmişlerdir. Bir kısım halk hu- yo1ile Atinn ve Bükreşe bir seyahat 
b' h ı k • (Devamı 2 •nci sahifede) yapacaktır. Sonra Mısıra gitmesi de 

ı eyct erle ata~nmilitcrler, as ·crı muhtemeldir. ======================= 
lngiliz donanması Havanın hali 

ne kadar büyüyür? Sıcak, ~~~at .. 
• -·- Geceleri hararet dere-
Ingiltere yalnız 4zırhlı için 50 milyon cesi 22 ye kadar düşü 

Türk lirası veriyor 
c~k olan dört zırhlı, beheri 

liradan 7 kruvazör, beheri 300,000 

liradan altı tahtelbahir, beheri 300 
bin liradan on yeri torpido muhribi. 

Denizaltı bir komşu devletin mi? 
Selimi ye önünde duran lspangol vapuru 
Magallan neden Halice alındı ? .. 

lspanyol 
Sefirinin 
Teşebbüsü 

Marmara sularında meçhul bir 
tahtelbahirin görünüşü haberi 
muhtelif mnkamlnrdan ve bilhas
sa İstanbul Merkez Kumandanlıgı 
ile Deniz ticaretinden tekzip edil
miş olmasına rağmen muhtelif 
kaynaklardan teyit ediliyor. Hn-

Ç a nakkale iskelesi 

midıyenin Marmarada bir yabancı 
tahtelbhairc rasgelişi haberinden 
sonra, İstanbul sularında da böyle 

bir tahtelbahırin göründü&tü ısrar
la söylenmektedır. Bu haber, Se

(Devamı 2 inci salıifeaei 

Akdenizin emniyeti 
~O<? ~E!'!"i Gizli Harp 
ile ıngdız 

ilosu Karadenize doğru 
.. 

Yunan sularında 
gıaen ~ir gemi 
daha batırıldı - Londra, 21 (Hususi) - Meçhul r 

harp gemilerinin Akdenizin garbın-
da olduğu gibi şarkmda da faaliyete 1 Bu ----·-
geç?1cler.i .burada fevkaiade dikkatle sefer l~panyol gemisini batıriin 
takıp cdılıyor. öu tahtelbahirlerın meçhul bır torpido mührı-bid- 1 
veya torpido muhriplcrinin hüvi • j·- -· ır .. 

Londra, 22 (A.A.) - Popolo gaze

tesinin bahriyey~ müteallik bahisler 

rnühaı ıiı i, kamaralar içtima eder et· 

mez, hükumetin 50 milyon liraya ba· 

Hğ olan )eni insaat programı için 

tahsısat talep edeceğim haber \'er • 

rnektedır. Programın su suretle te -

\•ezziı etmekte olduğu söylenmek • 
kdir. 

Deniz ha\•a kuv\•etleri için de ny

rıca iki yüz yeni tayyare inşa edile· 

cektir. Bunlardan başka bir çok tor

pidolar da yapılacaktır. Bunların in

sesını biThassa Amirallik dairesi mü· 

yetlerini gizliyerck münnkaleyi ne ~Jspan ) ·ı • . . 
1 derece işktıl edebilecekleri ve faali - yo gemı en sıgorta edılmiyor 

Her biıi 7,500.000 !ıraya mal ola -

~ 

tehassısları, tavsiye etmi~lerdir. 

~ ..................... Çf nın·er·~··· ag·ı·r .......... bas·ıyoaar ....... m ............ 

1 

24 Japon : tayyaresi Bugün pazar ... Ha\ a daha güne.ş 
doğarken fcvknliıdc bir gün olacağı· 
nı tebşir cttıği içın sabah erkcnd'en 
vapur ve trenler doluyordu. 
Mamafıh artık yakıcı sıcaklar geç

nıistır. Hele geceleri hararet derece-
parçalandı 

Çin taarruzu •• • 
uzer ıne 8 h • s.nin 22 ye kadar düşti.ığü gorulmek

şe ır ıedir. 

tekrar Çinlilerin eline geçti Fransız 
Manevrası 
Paraşütcülerin ve 
Tayyarelerin harekatı 
Tuluz, 22 (A.A.) - Dün hava ma

ne\rrnları esnasında (Mavi) tarafıll 
tan areleri, Montpellier, Sete ve 
Carcassone'yi bombardıman etmiş ve 
ışıkların söndürülmesi talimleri ya
pılmıştır. 

cKırmızı:t ların deniz tayyareleri, 
iki defa Marsilyayı bombardıman et
miştir. 

Fecir :ı.•akli cKırmİi1ı> tıırafın bir 
çok kişilik dört tayyaresi, cMavi:t ta
rafın hatlarınm 150 kilometre geri • 
sine, 150 kisil ık b ir paraşütçü müf ... 
rezesi indirmişti. Bu paraşütçüler, 

l\lirabeau - Sur- - Durapico'da bir 
köprüyü bilkuvve tahrip etmisler

yet sahalarını nerelere kadar uzata- r 

f:ilccekleri dikkat uyandırmıştır. Ak· ' 
denizin anahtarı mesabesined olan 
Cebelüttarık Boğazının emniyeti, 
Akdenizde seyrüseferin selameti için 
icubeden yeni tedbirler İngiliz Ami
ralligini ehemmiyetle meşgul et • 
mekt'eôir. .. 

İngiller<>, Akdeııizdc ıoo parça _ 
'Clttı5 mürekkep buyuk "'ir: :filoyu Yu
nnn limanlnrı ci\•arında manevraya -
memur <>tınişlir. Bu yüz parça gemi, 
Yunan hudutlnrında iki ay kalacak
lardır. 
unı111111111111111111111111111m11111u11111111ııımuu11ıııuwnuıNı .. ııut 

Fransız pulları 
Fnınc:;ız postn idnresi yeni pullar 

çıkarını tır. Bu pullnrda İstanbul 
J !1Janzara1arı ve bilhassa Haliç ile 

Conakka le iskelesi 

Fransanın Türk dostu meşhur edibf 
I P!yer Lotinin resimleri görünmckte
öır, Yukarıki _pulda görünen eami 
2\yasof ya .. İlk planda Haliç, meş ~ 
hur ve eski yelkenhlerilc göze çarp. 
maktadır . ..... .......... . 
M 

....................................... . 
usolini Berline 

Gidiyor 

Paris, 21 (Hususi) _ Son günler
de Ege deniz.inde ve Marmaradan ge
ı;:ere.k Karadenizden tspnnya hüku
nı?tın.e erzak ve makine taşıyan ge
mılerın meçhul hnrp gemileri tara _ 
fından batırılanlnrına bir de ispan
yadan Karadcnize giden inzimam et
miştir. Bu da dört bin ton büyüklü-

ğünde Conde Abasolo vapurudur ki, 
İsponya hükumeti bandırasın ıta"ı· 
yordu. Bu geminin Karadenizoen 
Barselona malzeme taşıyacağı ani ... 
ı;;ılmıştır. 

İspanyol vapuru, İspanya.dan ı n
de hiç bir Şey olmaksızın ·hareket et. 

(Devamı ikinci ıayf ada ) 

dir. " Bcrlin, 22 (Hususi Muhabirimiz • 
den) - İtalyan Başvekili Sinyor Mu
solıninin Almanyayı zıyaret edece
ğı hakkındaki haberler buranın salti
hıy ltar siyasi mahfellerinde yeni _ 
den giıniin en mühim meselesi ola -

Çrn ah-ı·s· b' • , •Aıı ı ır şehtden ö bür şehre taşın ıyor 
Nankın 21 (I . -t;'. "'" 

taarruzu Ş iususı) - Büyiık ~in /etmiştir. Taariuz devam etmektedir. 
rı ntekıar a~ar cephesinde sekiz ieh: Şairghay, 22 (A.A.) - Şanghay 

e ırnıze geçmesile inkişaf · (T>evamı 2 inci sahifede) 

it" ., 
... J 

Yeni ÜskUdar Adllf••I 
Üsküdarda Avnipaşa konağının ye

rinde yeni bir Adliye Sarayı yapıl
ması kat'i olarak kararhıstırı1mış • 
tır. ırak mevzuubahs olmıyn ba~Iamıştır. 
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ijnun aliıleri~ 
Şehirde lıamallıktan sonra, 

kaldırılacak küf eci/ik de 

S 
ırt hanıallı~ ı, bütiin hirde 
kaldırıldı. Arlık medeni bir 
~ekil alan ·ük ta~ıma iıi için, 

iki u~ tekerlekli arabalar yapılıyor. 
:Fakat, 30 kiloya kadar zati eşya ta-

. -:ması içm, kilfeciiere müsaade e
dilmişti. Gazeteler yazıyorlar ki, 
mutlak •urelle arkada yük taşınma
sı ıner~dı~ecektir Ve bµnun jçin 
küfccilcrir, de kaldırılması husw: •.ı:n
<.:a a!<ikadarlar tetkikat yapıyorlar
mı~. Küfeciler. İstanbul ın an'an~vı 
tı eridir. Küfeciler kaldın lınca, 

m..yhane dönü ·· yapan küfelik av
y•şlar ne yapacaklar?. Onlar da mı 
uç tekerlekli ıırabalarla nakl<>dıie -
c<klcr? .. 

* iz mit Sel edlyesi-
nin yaptığı iyilik 

Yahu, şu İzmit Belediyesinin ·ap
tığı i~i gördünüz mü? Orada meşhur 
bir Çe~e suyu var. Belediye bıı suyu 
demir borularla şehre getirtmiş, 

çeşmeler yaplırtınış, halka bedava 
su içirlyormu .. Fakat, bu kadarla 
kalsa ne aiiL suya buz da katılıyor
muş.. imdi, bütün İzmitliler, şu sı
cak günlerde, hem ala, hem ucuz, 
hem de buzlu su içiyorlarmış.. hay 
Allah razı olsun .. biz de burada çene
ye kuvvet veriyoruz amma, buzlu ve 
bedava su içmek kısmet olmuyor. 

* Tramvay ••hna!ı §ınde 
kaç ki•i duracak? 

1 Artık karar verilmiş .. tramvayla

rın ön sahanlıklarında yalnız beş 

yolcu bulunabilecekmiş .. çünkü fa:ı:

Ja kalabalıktan vatman işini emni

yetle göremiyormu~ .. bu iyi bir ka

rar . beş yolcu, bir vatman altı, bir 

'bilet.c:i, yedi.. o esnada bir de kontrol 
geldiğini düşünün, etti sekiz .. 

Buna da şükür .. sahanlıkta fekiz 
ki~i bulunabilecek diye seviniyoruz. 
Tramv;ıy sahanlığını gözünüzün ö
nün" getiriyor musunuz? Evet .. işte 
orada sekiı k~i bulunabilecek .. 

• ·c rahat yolculuk, değil mi? .• 

* Sigaradan Sİ• 
garaya ateş. 

D~ha neler duyacağız? .. Biribiri
n :1 sigar ısından )akmak yualmıış .. 
mutlaka kibrıt kullanılacakmı~ .. me
s l~ ·o!da giderkc·n, bir arkadaşını
za rastladı ız, konU:)uyor ve yürü -
ornunuz. Paketıni2i çıkardınız.. bir 

sigara yakmak istediniz .. 3man, sakın 
l.a, arkadaşınızın sigarasından yak

l mayınız. Çünkü, onu hakikaten yak
mış olursunuz. Çünkü sıgarasından 

yaktıran 202, yakan da 102 kuruş ce
za veriyormuş .. son günlerde bir çok 

ceza şekilleri öJjrennıiştik F;ıkat bu
nu duymamıştık ... Ey kariler, duy
duk, duymadık, demeyin .. 

* Sokağı k•rle• 
t en ne var kl. 

Kumkapıda bir adam, bir kadınla 
kavga etmiş .. it nihayet karakola ak
setnıiş .. kadın erkek karakola gitmiş
ler, fııkat, kavgacı adam hala hıncını 

giderememiş olacak ki, karakolda da 
kadına söylenmiye başlamış. Niha

yet dayanamamış .. kadının suratına 
tükürmüş .. bunun üzerine adamca
ğızı hemen yakalamışlar, ve kendi
sinden iki lira para cezası almışlar .. 

İyi amma, sokakları kirleten bir 
hareket yok ki.. 

•IHnlltlUllUt•HIOl ... UWllUOlllntlllll-IUlllUIHllHll-lllflllHıtıııttıll ....... lllUllllllllHllttttUHHUlll .... flW.llJNUNIJ•tllltı• 

Manevraların sonu 
Bugün büyük 

( BCJ§tarafı ~rinci sahifede) 
.su.ii otomobillerile, diğer bir kısmı 
taksiler giralıyarak gittikleri gibi 
bu sabah Sirkeciden sekizde kalkan 
treple de yiizl€rce ki~i Trakyaya git
mişlerdır. Bundan başka bir kaç aile 
tir olarak otobüskr tutmak sure -
tile resmigeçitte hazır bulunmak ü
zere Trakyaya gitmişlerdir. İşte bu 
suretle otobüs, otomobil ve trenle 

• Trakyaya resmi geçidi görmiye gi
den binl.,rce İstanbullu, kahraman 
ordumuzu yakından görecek ve yü
rekten kopan bir sevinçle alkı~lıya
eaktır. Geçit resmine birinci ordu, 
bütün kısımlarile ve mevcud.ile i i· 

resmigeçit var 
tişı Kazım olmak üzere Trakyadak! 
bütün büyüklerimiz tarafından kar
şılanmı~lar, halk ve ordu tarafından 
almışlanmışlar, Kazım Diriğin ver • 
diği bir öf:le ziyafetinde hazır bu -
lunmu§lardır. Ziyafetin sonunda Ka
zım Dirik bir nutuk söylemiş \'e ez
cümle deıni§tir ki: 

- Türkiye Cumhuriyeti rejimi • 
nin hız ve Şevkile yaşıyan büyük 
millet ve memleket pliinlanmllj bir 
kalkınma harek<"tinln içindedir. Bu 
umumi han~ket ıçiode çalışan Trak
ya polikültür ziraate ve çeşit hay
vancılığ~ çok elverişlidir 30 kilornet
reli!< bu sahada 1939 da 280 kilomet-

rak edeceğinden merasim uzun süre- re büyük bir turistik beton asfalt 
C'ektir. yolumuz olacaktır. Göçmen siyaseti 

TENKiT YAPILDI memlekette refaha yol açmıştır. A-
Bu sabah sa.~t 10 da Saray civarın- ta!ürk, tükenmez bir ilham ve şef -

da Bağlar sırtı üz.eriılde manevranın kat kaynağıdır. 
neticeleri hakkında bir kritik yapıl- Türk ordusu yalnız Türk vatanı
mıştır. Bu kritiğin en mfilıim husu - nın müdafaası değıl, ayni zamanda 
aiyeli, toplantıya ilk defa olarak as- bütün Türkiyenin ahl:ik! sahasında, 
keri ecnebi heyetlerle ataşcmilitcr - disiplininde, fedakarlıkta ve içtimai 
l<!rin de iştirak etmeleridir. &abada terakki .nümunesi ve umu -

Bu itibarla, kritik içtimaı büyük miyetle bir irfan ve kültür mekte • 
bir ehemmiyeti haizdir. Kritik top- b!dir. 
!anmasına ecnebilerden ga)Ti b~ta BİR CEVAP 
Mareşal Çakmak olmak üzere bin - Bu nutka Yugoslav erkanıharbiye 

Müstakbel lstanbul 
Prostın yeni pllnında 

neler var? 1 
Şehircilik mütehass l'!~st müs· 

takbel İstanbul planının hututu esa
siyesini gösteren beş binde bir mik
yasında bir proje yapnuştır. Bu pro
jede bütün umumi binalar, bahçe -
!er, stadyonılarla tıcıiri, smai mın -
takalar gO,,-terlJmektedir Ve proje 
hükümetçe kahul edildikkn sonra 
esas planın yapılmasına başla!'acak
tır. 

Çinliler ağır 
basıyorlar 

(Bırmei sahifeden devam) 

l
cepheoind~ ctımartesı gıinü akşamı, 
J_apon denız topları Çin mcvzılerini 
şıddetle bombardıman etmişkrdir. 

Saat 20,30 da Japon konsoloshane
sınin tam arka>ında şiddeılı bir yan
gın ÇlkffiL~ltr. 

Şanghay, :!2 (A.A.) - Şanghay -
daki Çin umumi kararg~hından bil
dirildiğine göre Forlll05 adasından 
gelen 24 Japon bombardıman tay -
yaresi Nankin, Nan. ng \'e Yang-Cen 
üzerinden uçmuşlardır. · 

Tayyarelerden ikisi dü<ürülmü< . " 
diğerleri benzinleri kalmadığı !için 
Pengpu'_·a inmek mecburiyeıind.? 
kalmışlardır. 

Japon ta:yarecileri 1ayyarelerin! 
bizzat ıtahrip etmjşleı·d.ır. 

-Gizli T ahte1hahir 
Bir komşu devlete mi ait? 

Kemal vapuru bu sabah batan 
gemiden kurtarılanları getirdi 
''Hadise kara sularımızda 

olm uş t ur !,, 

Uza k Şarktaki 
harplerden mes'u 

kimdir? 

1 
Uzak Şarkta, Çin ile Japonya ara

sındaki harp devam ederken, diplo
matlar arasındaki ı;ajjnakaşa da u -
zayıp gidıyor. · 

Fakat ortada bir de hakikat ,·ar
dır: 

- Japonya Çini ıstila ediyor. 
(Birinci ıahifeden devam) f bır tahtelbahir olmayıp sulh mııahe- Japon politil<acıları buna rağme.1 

lımiye onünde demirli bulunan deleri mucıbıncc denizaltı gemileri- Japon i.stilisını haklı göstermek 1 in 
yaralı İspanyol \·apuru Magalla- ne malik olmıIBlan memnu bir de\' - her tarafta bin bir propaganda )·a -
nın Halice alınmasile de teeyyüt J Jetin gizlice dı~onda yaptığı il<i de- pıyorfor. 
etm ş görünmektedir. Malumdur nizaltı gemisine aıt olduğu, yine giz- Geçen hafta Viyanadaki Japon Se
ki bu gemi Çanakkalede bir İta!- lke bura<lan geçirılerek kendı üsle- firi de Çin ve Japon mcsıeicsini mc\·
yar. vapuruna çorpmış, İtalyan ge- riı,e gitmekte olduğu w lenmektd - l zub .. ru. ederek Uzak Şarktaki harp-
misıni batır!T'ış, kendisi de bu• -

1 
dir. len m~s'ul olan memleketi aradı. 

nundan yaralanmıştı. Bu cürmün- · Denizaltı gemi•ının torpillenme ha- Bunu gören Viyanadaki Çin sefa
den doalyı haciz altına alman Ma-

1 
dıseleri esnasında Boğazlarla, Mar - reti erkanından Dr. Feng - Schan - : 

g'.'11an_ın Ha'.ice tamir için nakl~- ıradan geçişının bu gıbi sultdsirlere Ho da buna cevap verdi. Çok ente
dıldığı de rı\·ayet ediliyor. yol açlığı ilave edilivor. Hükıimet, r<'san bulduğumuz bu cevaptan bazı 
İTAL YA SEFİRİ NE DİYOR? her türlü vesaitile tahkikatta bulun- parçaları yazıyoruz : 

İspanya Sefiri M. Begonia bu makta olup pek yakında yaziyct ta- - Japonya ile Çini tanıyanlara bir 
hadiseler hakkında şunlari söyle- mamilc aydınlanabilecek ve ona gö- hakikati tc)<rar etmiye lüzum yok. 
m.iştir: re icabeden her tedbir ye teşebbüse Bunda11 başka şimdiye kadar olan-

- Armuro v-apurumun torpil - baş vurulacaktır. !arı da tekrar etmek istemiyoruz. Bu 
lenmesine dair biri kumandandan, Batanlar şehrimize sözler de o karlar çok söylendi ki, Bi-
diğeri Bozcaada kaymakamından • • • zim burada bahsedeceğimiz 1931den-
olmak üzeer iki telgraf almıştım. getinldı beri Japonların Çine karşı yaptığı 
Bu iki telgraftan başka hiç bir ma- Bozcaadada vukua gelen ikinci hareketlerdir. Bu tarihten bugüne 
Jümat alamadım. Vapur süvarisi- torpillenme hadisesinde batan İs - kadar Japonlar muhtelif Çin viliiyet
nin memleketimize gelmesini sa- panyol vapurunun sü\·ari ve mü - !erini istila etli. Ve nihayet P kin 
hırsızlıkla bekliyorum. Hariciye rdtebatı bugün Kemal vapurile li- ile Tiyen Çini de ele geçirdi. 
Vekili Tevfik Rüştü Arası göre - manımıza getirilmişler ve dün Ha - Ciliana karşı bu vaziyet istilacılık 
lll€diğim için hiç bir teşebbüste lice alınmış olan Macellan İspanyol değildir., o halde nedir? Cereyan e
bulunamadım. Binaenaleyh mün- gemisine nakledilmişlerdir. Gelen - den bu hadiselere karşı dünyayı kör 
hasıran Türk sularından geçen İs- !er 37 kişidir. mü oldu zannediyorsunuz? 
panyol gemilerine dair teşebbüs- Hadise oradan geçen Kemal \'apu- Bir, iki, üç, dört .. Nihayet dünya-

(Birincl sayfadan devam) te bulunduğum haberi de doğru runun ikinci kaptanı bu sabah bir da buna müsaade etmiyecek ya .. Bu 
miş ve Maltaya doğru yol almıştır. değildir. Yalnız Türk sularından muharririrnize demiştir ki: vaziyet karşısında da Çindeki (Japon 

Ak denizde 
Gizli harp 

Gemi tabi! seyrile ve kara suların- geçen bütün gemilerin her türlü - Hadise Türk kara sularında ve nefreti) hissi günden güne artaeak-
dan uzak olarak giderken Sicilyadan tehlikeden masun bulunmaları tıIOkı gazetelerin tafsilatını yazdığı tır. Bütün dünyanın olduğu gibi Çin-
75 mil açıklarda meçhul bir torpido icabettiğini !emeni ettiğimi söy • şekilde olmuştur. Geminin batışı es- lilerin de bildiği bir hakikat vardır. 
muhribinin bir tek torpil ile yaralan- !edim.• nasında ve tayfaların kurtarılmala - ·Çinlilerin imha edilmesini, onları 
mı~ ve hemen batmıştır. Meçhul harp Diğer taraftan haber aldığımıza rında bulundum. İlk tahkikat ıyap- ele geçirmek istiyen tek bir halk 
gemisi hemen sırra kadem b<wnıstır. göre meçhul tahtelbahirin bir daha tım. Süvari de dahil olarak 37 kişiyi vardır. Onlar da Japonlardır. 
İspanyol gemü;inin 41 miirettcba • kara sularımızdan dışarıya çıkama- vapurumuza alıp geldik. Boğuln yok-· Japonlar, Çinlilerin düşmanıdır. 

tından ancak ~3 adedi kurtanlabil _ I ması_nı temin maksadile her türlü tur.> ('inliler artık uyumu •or. Bütün mil-
~. diğerleri boğulmuştur. ltedbır alınmıştır. Bugün gelen batan İspan~·ol vapu- !et uyandı \'e haki.ki düşmanın kim 

SİGORTA EDİL::\IİYOR Diğer taraftan bu meçhul tahtel - runun süvarisi, İspanya Maslahat • lduğunu ve kimle mücadele edil -
Sigorta kumpanyaları, 6on torpil _ bahirin Bozcaada açıklarındaki tor - gügüzarını zıyaret edel'ek \•e hadise- mck lazım gcldığ.ini de öğrendi. 

lenme biıdısedöri üı.crinc isinde ne 1 rillcnmc hfıdisclerile alakadar olan yi kendisine anlatacaktır. Japonya Çinde beraber çalışmak 
olursa olsun, İspanyol gC>milerini Sİ· """"""'"'"''•11111111nuıı1111111111111111ııu111111111111111ııı••1111111•u•11N11111ı"ıııuuuu111111uıu••nnı• ..... ,,.1N"11ııım• .. 11 1111111111, istiyormuş. Fakat bunun ifade e!tiği 

gorta etmemiyc karar \'ermijlerdir. G •• d d• ..., 9 e il manayı çok iyi biliyoruz. Japonya 
FRA!\'KO'NUN BiR NOTASI on er ıgımız ma ar bütün Çini, Mançuko :"npmak ve 

Londra, 22 /A.A.) - Havas Ajan- kendi idaresi altına almak istiyor. 
sının muhabiri bildiriyor· •• k k Bu hakiki beraber çalışma mırl,.? 

Resmi İngiliz mah!cllerl, :Frarko- yu"" ztımu'" zu" ızartaca Çin politikacısının sözüne U. şey 
nun Londraya bır nota göndererek ilave etmeden buraya g~i ·-ı-u» 
İspanyol hükümetçileri için silah ta- Ahme•: • •ıf 
şıyan gemileri açık denizde batıra - Fena ve çürük, kötü ambala" 1·11 mal ........................................ 111 .................. _ ............... . 

cağını bildirdiği hakkındaki haber- 1 ı 
~=~i~1:~Y"ü! etmediğinı bildirmek - sevkedenler cezalandırılacak KÜÇÜK HABE, :..::R 

Mes'ud bir evlenme 
Merhum Maliye Nazırı Mehmet 

Ragıbın hafide•i ,.e sabık l\Ialiye Ba9 
Müfetti§i Bay Nazım Olcay!Qnuıı kı
zı Par is Decoration İndüstrielle mek
tebinden mezun Bayan Nerimanla, 
Vali Muavinimiz Bay Hüdainin ka
yın biraderi, Fransada ikmali tahsil 
ederek Levlet D2tniryollarına me -
muı edilen genç mühendislerimiz -
den Bay Süleyman Erkınenin düğün
leri, dün gece Toka.tlıyan salonların
da, güzidd"davetlilerin huzurlle kut
lulanmıştır. 

Yeni evlilere saadet tenıenni ede
riz. 

Lise ve Orta mekteplerde 
Lise ,.e ortamekteplerdc yeni se

ne için talebe kaydına başlanılmış
tır. 

• 

İktısat Vekaleti memleket mahsu - miyet \•erilecek Ye bu iş, tamamile 
lünün, harice gayet iyi tanıtılması modern bir tarzda yapılacak, hulasa 
için azami fedakarlık yapmıya ve her alıcının eline temiz ye sağlam mal 
türlü tedbirleri ittiliaz etmiye ka - geçmesi için ne mümkünse yapıla -
rar \'ermiştir. Bu arada balya ve san- caktır. 

dı.klarda kat'iyyen çürük ve bozuk İktısat Vekili dün İzrnirde, Avru -
mahsul bulundurulmıyacak, müsa • paya sevkedilecek yaş üzüm ve ka • 

maha edenler şiddetle cezalandırıla- vunların ambalajlarını tetkik etmiş
cak, standardizasyon işlerine ehem- tir. 

Karakolda ölen Eroin 
dUşkUnU 1 

MUbadll TUrk ve Rumlar 
Müba_dele dolayısile karşılıklı o

larak Turk ve Rum ahalinin menkul 
ve gayri menkul emvali tasfiye edil-

* Ayasofya müzesi filme alınrr ış
tır. Mozayiklcri ilkbah;,rda halka a
çılacaktır. * Çapada yeni bir orta mektep ku
rulmaktadır. * Rumen mektep gemisi dün g(ce 
Se15niğe hareket etmiştir. * Mülga İkinci Notcrlikteki yol -
suzlukların yirmiyi aştığı anlaşıl -
tır. 

* Evvelki gece Karadeniz Boğazı 
dışında büyücek bir molör fırtına -
dan parçalanmış, tayfaları etraftan 
yetişilerek kurtarılmıştır. 

* Heybeliadada bulunan genç 
Rum kızına ait reset tahkikatı bit
miş, kızın sukut neticesi ülclüğü sa
bit olmuştur. * Her Veka!etle birer istatistı1< 

bürosu kurulacaktır. 

Geçen gün Beyazıt karakolu neza
rethanesinde ölü olarak bulunan Ke
malin, gece gündüz eroin kullandığı 
\'e bunları almak için mütemadiyen 
hırsızlık yaptığı, son defa yakalandı
ğı, fakat pencereden iple aşağı sar -
karak karakoldan kaçmak istcrmen 
öldüğü anlaşılmıştır. 

miş olduğundan mübadeleden ev -
belki alacaklarını tahsil etmek isti
yen mübadil kimselerin tahsilatına 
mani olunması ye bunları derhal gel
dikleri yerlere çe\Tilmeleri hükı1 - !==============="' 
mE!çe kararlaştırılmıştır. 

ha,ıdan yukarı rütbedeki bütün bi- Reisi General Teri~, bütün el'ncbi er
rinci ordu zabitleri \'e generalleri. kiinıharbiye reislerinin en kıdemlisi 
Mı;vi ve Kırmı21 tara! kumandanları, 1 olduğu cihetll! güzel ve uzun bir ce
manevra hakem heyetleri ve asker vap Vl'rınlş ve bilhassa gösterilen 
mebuslar da iştirak edıyorlar. Top- ,hüsnü kabule teşekkür etmiştir, A
lanlı öğleye kadar sürmü,, nrdumu- tatürk Türkiyesini nhcr sahadaki ye
:rnn l'erkes~c takdir edilen esas' \'C u- ni fiyasclini yakından müşahede ey
mumi hareki'ıtının tefcrrüatı hakkın- lernek fırsatına nail olmakla bahti -
<ia bazı mühım münakaşal:ır cereyan yar olduklarını söylcmişleı-dir. 

* Yarım milyon liraya mukabil 
yeniden 57 lokomotif alınacaktır. 

* Rumen l\lilli Müdafaa 
dün şehrimize gelmi~tir. 

Nazırı * Gelecek sene için İzmirde bir 
Sergi sarayı yapılacaktır. 

Arap saçı ve •. sulh 

etmiş Ye bu münakaşalardıın ~tifade- Misafirler, ziyafetten .sonra Edir-
ye şayan neticeler elde edilmiştir. neyi gezmişler, Kazım Diriğe veda 

M. ncvralar hakkında Marc~al Çak- eykmişler, akşam 2,15 te Tekirda • 
r.-Jk dcmıştir ki. ğına dönmüşlerdir. 

- Ordularımız talim. terbiye ve Yunan gazeteleri Türk ordusunun 
teçhizat bakımından bü> ük bir in- manevralarda kazandığı büyük mu. 
kişaf geçirmışlir Bugünkü ı;cviyc - valfakiyetleri candan alkışlamakta, 

deki yüz bin Ttirk askerinin teşkil Dulgar matbuatı da hrekatımızı gü
ettiği kuvvet, dünkü ayni miktarda ınii gününe büyük bir dikkt ve chem
askerden hlç şüphesiz defalarla faz- miyetle takip eylemektedir. 
la dır 

HEYETLER GELİYOR Ziraat işlerimiz 
Manevralarda. geçit resminde ve Zıraat işlerine yeni bir veçhe ve-

krıtık toplantısında bulunan ecnebi rileceğini ve bu vekaletin bir Zi
heyd, delege ve ataşamiliterleri Te- raat memleketi olan Türkiyenin zi
kirdağmdan İzmir vapurlle yarın sa- raatte kalkınmasını temin edecek bir 
bah hareket edecekler ve yarın tam hale getirilmesi için bir proje hazır
dokuzda Galata rıhtımına gekcek - laı•makta olduğunu yazmıştık. Ziraat 
}erdir. Heyetler }arın Perapa!aota bir Vekili Şakir Kesebir, bu akşam bu 
müddet istirahatten sonra müzeler maksatla Ankaraya gidecek ve yeni 
ve abidelerimiz! gezeceklerdir. te~kil<it projesini itmam edecektir. 

Heyetlt'l' dün sabah sa t 5'.'kizdc ParatUt kullesi 
Tekirdağınd:ıtı otomobillerle Edir - İzmirde Kültürparkta yapılan pa-
neye götürülmüşler, Edirnede başta raşüt Kulesi bugün İktısat Vekilı Ce-
1\Iar.-şal Çakmak ve Trakya Müfet- liıl Bayar tarafından açılacaktır. 

. "-·· 

-~========================== 

rsaııah ve akşam başmuharrirleri 
C umh u r ! yte 1 ri fikirlerini serbestçe söylüyorlardı. 

Manevralardan sonra Söylenecek, söylenmiyecek şeyi kcs-
Ordu ve Devlet I tirz:ıeı<te ve bunun me~'u_Iiyetini _ü-

Devlet, kendisine çeki düzen ve- zerıne almakta kendılerını tamarnile 
rilmiş millet demektir. Milletinken- ~erbest görüyorlardı. Anglo-Sakson
disi demek olan ordu ise milli \'arlı. iarın ustünlüğünün başlıca amili o
ğın kuvvetli ockçisidir. Her nlliletin lan bu emniyet ve mes'uliyet hisleri 
jrnisi kendi ordusunda mütec<2llidir. ne güzel şey ... 

Kurun 

Atatürk ordusu her 
ihtimale kar,ı haz1r 

Dünya vaziyeti bir müddet sükiln 
içinde bekledikten sonra muhtelif 
yerlerinden birdenbire indifalar .n~-

ne yazıyorlar? 1 

ı 
hizmet ederken, Atatürk orduları da 
Trakyada yaptığı manevralarile her 

ihtimale karşı hazır olduğunu aleme 
ilan etmiştir. 

Son Posta 

o;du geçiror 
Asırlardanberi Türk kılıcının şa

kırtıları ve Türk atlarının gümrah 
~esleri yaşamış olan oralarda bugün 

Türk yeni bir teknik devrinin vası

talarile mücehhez olarak büyük bir 

geçit resmi yapıyor. 
Atını mahmuzlaınasını bildiği ka-

dar motörünü koşturmasını da bilen 

Ve bu bir nazariye değildır. Ordu, 
dahilde nizam ve asayi~i, hariçte ba

rışı hal Ye me,·k!e hakim kilan isti
nadgfıhtır. Türk ordusu bugün tetik 
i.istünde, kendi başbuğ, b<ıi klln1an -
danının ordular, hedefiniz şudur, di

yecek emir ve fermanını bckliyen a
tik Ye a k bir kahramanlar kıtlesi

reden bir yanardağ manzarası ar -
zetmektedir. Bozcaada hadiseleri an- Türk, karşımızda yeni kıyafeti, ye-

dır. 

Tan 
Manevra cephesinde 
siyasi bir münakata 

l\knevrada Anglo-Sakson znbille-

!atı or ki, bizden çok uzaklarda gö- ni aletleri \'e yeni h<') betile a"1"ın en 
rünen mücadeleler için hatıra gel _ modern bir ordusunu vücude getir-

miştir. 
miyecek surette bizim yakınlarımı-
za gelebilir. Onun içindir ki, cum -
huriyct hüklımcti. her sahada sulhe 

Aksam 
Başmakalesi yoktur, 

Akdenizde, sade Akdenizde deyil, 
bütün dünyada bir kör d.öviişildiir .. 
9idiyor. Vur t•urana, kır kırana. 

Çin - Japon gırtlak gırtlağa. 
ispanyada sözüm ona İspanyollar, 

lıakikatta bütün bir Arrııpa ve silıilı 
fabı-ikaları boğU§ttyorlar. 

Akdenizde torpi!lenen gemileri.~ 

::ayısı kaleme gelmez oldıı. 

Bir bunlara, bir de gazetelere ba· 
byorırm : · 

- Harp çıkabilir .. 
Sulh takviye ediliyor .. 
Muharebeyi önlemek için .. 
Kılıklı serlevhalara hayret ediyo

rum. Eğer muharebeden maksat taŞ . 
üstün do? taş kalmamak ve tttllıten ga· 
ye de insanların ve milletlerin ilıill1 

harpsiz biribirlerini yemesi ise bı.tW 
Zar lıer iki şekilde de yine içinde ya· 
adığımız bu yuvarlak içinde yer yer 

oluyor. 
Galiba kelimeler lilgatteki mo~t 

Zarını değiştirdiler t:e .Su!lı .. • ' e 
cHarp . .> başka bCJ§l'a şeylere aleırı 
oldu da ben farkında değilim! .. 

Burhan Cevat 
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~----------~-----, İstediğim ~bi 
yeni bir ihtilaf Şöhret 

Bel ed ·ıye evkaftan m!::ı~~s~~~:~;~'~i;l~:nb~::ı;:;;~; 
N apoleon Sent Elen adasından da 

t• kaçıyor. Fakat belli olmasın diye, 

S rasl l·s ıyor yerine, tıpkı kendine benzer bira -u pa _ _ dam bırakıyor. Parise geliyor, eski 
arkadaşlarını bularak gizlice, bir ilı-

YENi BiR YASAK 
Sigaradan sigara yakmak 

menedildi; ceza var! 
Yasaklan haberleri olmıyan 
bazı k imseler ceza ödediler 

-
1 

Halk F ilozofu-, 
diyor ki: 

................................. -----
Türk kızları Türk 

havalarında 
İlk kadın ta)•yarecimız Sabiha 

Gökçen'in Trakya manevralarında 
yaptığı büyük ve değerli hizmctlcriıı 
tafsilatını gazetelerde okuyoruz. Bıı 
kıymetli Türk kızının yaptığı son b.ır 
hava kl'Şfi ve kırmızı ordu kuma "-
danlı Tına vcrdiğı r:ıpor, emsalaız b·r 

- - -
0 

b ı · tilıil hazırlıyor. Çalışıyorlar. Artık 

Senede 6 İn ıra lıersey tamamdır. iki gün sonra ih-
tilal yapılacak,''" mu.vaffakıy~t yüz. 

Evkaf, Caml•Ter iç. in .f!-.lln
0 

ac.ak. SU.ya dei:-ı~~;, tam bıı .mm:!~. mlıte Napo-
fj _ 'J d leon ölüyor. Kim•e onun asıl Napo-

Bir müddeltenberi, şehirdC', halkın ağzında bir şayıa dolaşıyordu: Si- askeri muva(fakıyettir. Atatüı:,·ı.ın 
gara içenler, sigaralarını mutlaka kibritle yakmalıdır. Sigaradan si- de buyurdukları gibi, .Sabiha G,'ik

gcra yakmak yasaktır ve a'-si hareket eıknlcrden de Belediye ceza al- çen tam asker oldu• 

maktadır. ı Burada kaydetmek istedigımiz Ş ·y 
D\.ln, bu şayiayı tahkik ettik. Şchiıde scnü:cfer intizamına bakan sudur· 

Altıncı Şube bize u malumatı \'erdıo Tl<rk kızlnrı da eı kek kard• şlerı ara Veremigecegını bılu __ ı_r .. l leon olmadığırıı bilmediği için. bütüıı 
P bild diinyaya .Naooleor öldü diye haber 

. d veni ,u parası veremiyecegını ırmış-

E \·kafl3 Bcledıye arasıBn aihJt·ı·ı tır Bilakis Evkaf, yaptığı itirazda, veriyorlar. Napoleon. sclıici Nrıpo _ 
b' ·ht-ı'f kmıştır. u 1 a · . leon. haradisi öğrenince şasırıyor, 
ır ı ı a çdı k' b··.-;n Kırkçes- tapu senetleri, vakfiyeler vesaır ka-

sudur Camıler e ı u1.... ~ . d b. k ulara ve nevm.it oluyor tıe yiireğinc inl"rek o 
• 1 ı·r dolayıs.ile Belediye ta- yıtlara, şehır e ır ço s . da öliiynr. Çünkii biliyor ki. kendisi me su arı, ı o K k una sahıp 

r d kesilmi•tir. Camilere de Ter- bu arada ır çeşme suy . . sag" olduğu halde, •Öhreti ölmii•tür. 
ra ın an ' d - ·1 . s"rmüş su ıçın ' 
k ·u alınması takarrür etmiştir. bulun ugunu 1 erı u ' . . Ne harilculô.de t'e be.~eri 11ıepzu! 

os su' 1 . · · · "ddia etmı tır • 
• · t · 'n de Evkaf para vcremıyecegını ı ' · 1 Her şey şöhrettir. t>e insan bir de-Lüzımgelen tesısa ıçı ' ' . k bT 1 -

Belediye Sular idaresine müracaat Evkaf, kcsılen suların mu ~ _1 
'. 

0 a fa meJhur olc!ıı ""'· ne yapsa kera. 

•-Evet, verilmiş böyle bır karar vardır. Sıgaraci.n s;gara yakmanın gıbı, yurt müdafaasında her türl\.l 
yasak olduğu yolundaki şayiaların asli şudur Bazı kimseler, caddelerde, , ezifevi üz<>rlerine alıp başarabılc -
bilhassa kalabalı'< yerlerde, yolda giJerlwıı du • .ıvorlar, gC'lip gcçendC'n, cek kudret ve kabiliVC'll<·dirler. Yt>ni 
veya arkadaşlarından sigara yakıyo.-lar Tabii bu hal, caddeyi i~g,.J cdi- rejimle eski köhnr saltanat arasında
•·or. Bundan ba~ka, sigaradan sigara yakmak gayri sıhhidir. Tifo dola- I·i farklar, h"r gün gözümüz önün -
yısilc, bu gayri sıhhi vaziyetin önün° geçmek icin, bii~·lc bir karar Yeril- drdir. Saltanatın kafos arkasına hap

mişli.> sdtF•i kadına mukabil, bugün Tüı k 
Ayrıca öğrendiğimize göre, geçenlerde Be~ og!unda Galatasaray önün- kızın; vıırt müdaia.ası hazırlığında, 

ele sigaradan sigara yakan iki kişi cezalandırılmıştır. Bunlardan sigarası- ha •a k;rtalı halinde görüyoruz. ctmiştır. ırak Teıkos suyu verilmesını ıste - met diye kabul olıınıır. 
Fakat, Sular idaresi, camlcre ve d-- mektedir. Sular idaresi, Evkafın bu 1 Fakat. di•ı~cek.<iniz, hir adamın 

ğN \·akıf müesseseleı ine T~rkos su.yu ı' taleplerini tetki~ ctmekt.edir. ._ şöhrete sahin oloh;zmesi için. mulıaJ:. 
verebilmesi için vılda 60 bın !ıra uc- Aldığımız malumata gore Beledı. kak bir kabiliyeti. lmt't•etli bir şalı
ret istemi~tir. B.ı talep karşısında ye sular idaresi .ücrı:tsiz su vermeyı siyeti olması lazım değil mi? Lazım. 

111 vakan 102 k.ıruş, yaktıran da 202 kuruş para cezasına çarpılmıştır. S b.h G"k b" t.. T .. k kızla 
~ a ı a o ~çC'n u un ur , -

Bu orijinal yasağı du •mıyan okuvucularımız \•arsa, habcr!C'ri ols•m.. . .. ' 
1 1 

d y r n 
1 ru"'a bır numune oma ı ır. a ı , 

sigaradan sigara yakmak yasak. yurdun müdafaası lizım geldiği da-
1111110111, .. 1, , , 11111111 ·Oltl • l"Ulllffllltlll • llHIUll •H1h"l"tl'llHH ... ıtlt-H"'lftt0-tttH"IHIUtHU ·M-1-ltHINUHllllHllHlllflW 

E,·kaf idaresi itiraz etmiş, böyle bir ı kabule meyra:,:ld:;ı:.,r·;,,__. ______ Fakat lıer zaman için değil. 
Öyleleri t·ar ki, kendilerine, A b -

durraluııan çelebi kabilinden şöhret 
temin eı ıııişlerdir. meydaııı bos bul
mııslardır. Bazan da. hddfaelerin yar
dımı, onları şölı ret dağnıa çıkar -

Sıhhate muzır 
Gazozlar 
Satılıyor 

1 Bugün 
1 Adadaki 
1 Eğlenceler 

d ti k Atletizm, sutopu 
TUrk Hekimler i os u mUsabakaları da var 

Doktorların 
i hmalinden 
Şikayet 

ve yardım cemiyet! 
İstanbul festivalinin dördüncü haf

Türk hekimleri dostluk ve yardım 
· tası dün gece Taksim bahçesinde Bal

cemiycti e)•lül ayı içinde kongresinı kan festivali ile açılmı~tır. Muhtelif 
yapacaktır: Bu kongrede, mayıstakı Balkan devletlerine mensup ekipler 
ictima d('\·resinde veı·ilen kararlar 

· ile Türk ekipleri kendi milli dansla-
gÖrüşülccek ,.e o zamandanbe i gö- 1 rını o. ·namı~Iar, arkılarını söy e ... rülen işler müzakere edilecektir_. . 1 . 

t misler, kalabalık bir halk kiıt esı ta
Yaptığımız tetkikata göre, cemı •e rafında tekrar tekrar alkışlanmışlar-

ıdare heveti, azanın, kongrelere kar- d B"" 
' k dır. B•ı ekipler bugün saat 10 a u-

ş ı laka ·t oldug"undan şikayet etme - · 
,-ükadada Ltına parkta ikincı musa

te \"C doktorların içtimalara munla-
k mercl~rini \•ereceklerdir. zam "elınediginden bahsedilme ·tc-

b Sonuncu haftanın birinci gunu 
dir miitene,·vi eğlencelerle doludur Bal-

B.ı mesele, C\'\' lkı toplantıda ıne\"- kan festivalinden maada bugün Fe-
2ubar; olrıuı;;;tu. Ög ·endiğimizc gö-

- rbahçcde atletizm Modada su uo-
rc bu •derki içlımada, tekrar bu ış ne . d be elmilel 
f"~ü u;, cck, doktorların, toplantıla- pu ve gece Taksım e Y~ kt 
ıa ve c " v • r aliyetin daha yakın- 1 giircş . '°:iısabaka~ar_ı .. yapı aca ır 
d ' 18.k d r olmaları ıstencccktir. Yarın ;ölırahat gunud.ır. 

1darc l•e ·clı, bu •oplantıda ok.ına
uk v ni f ~1 vct rnporunu hazı•la
maktadır. Ccmivet kendi;:ıne bi fa

a ı p o• amı çizccekt . Bu pro

grlU' n ne kıl rlacağı da knngre

Yugoslav gemisi 
geliyor 

Do t YugoS: vvanın Dubro\'nik 
harp ger- i 24 ğustosla İsi bul li

"" nı"ı ZJ) aret edecektir. de g ıru u 'cccktir. 
.~~~ ~~<~ ~~~~ 

Kırkçeşme sahipleri 
bedava su istiyorlar 

mıştır. _ • __ 

Bana bıı diL<iüıceleri ı·ereıı, son 270 Gazoz ,i,eısl 
günlerde matbtıat aleminde gördü- toplanıldı 
ğüm ba:ı yazılar oldıı. Meselri. coğ- Be!C'di ·e zabıtası, Köprü üzerinde 
rafya üstadı diye geçinen bir cnıü - d 

mevcu\ üç çivili geçidin haricin 0n neyyiz in bizzat gidip gördüğü yer-
aeçC'n ierdı n ceza almıya de\'am etler içiıı lıi!e. seyahat acenteleri ta· ~ 
mektediı rafından propaganda için neşredileıı 

mecm,,alardaki yazıları aşırdığına Bunlardan C'V\'eiki gün 93 kişı, dün 
t'C altlarına meşhur(!!) imuı ·un at- 108 ki~i olmak üzere (201) ki ·iden 
maktan çekinmedi!]iııe şahit oldu.m. para cezası almıştır. Bundan başka 

Matbuata biı· daha re tekrar dö _ 1 zabıtanın geceli gündüzlü çalışması 
nen bir hn ka Psk1 meshıtrtı-n 0 ,1 .c;e- dolay15ile tramvay ve vapurdan at

fir, yirmi nazırın b"lıındm/11 lıir lfe- 1 !ayanlar ~zalmıştır. .!'nca_k günde_ 2 
re nasıl knçal· gırdic}iııi ballandıra veya 5 kışıyc tesadu( edılmcktcdır. 
lıallandıra yıızdığım, fakat biitün ma- Bunlardan başka Eminönü kaza -
kalesinde. sanl·i çok mülıinı miş gibi sı dahilinde hamamlarda yapılan 
ııalnız h>ından ba1ı<etmek1e iktifa et- kontrol neticcsinık evvelki gün 9 ha
tiqini 1ıa?retle aördiim, zaı·allıııı Ali maın kirlı görulmlış ve ceza veril -
Rnhan n mağara ına g~rip .(.'ervet kar· miştir 

şmnd'I parola•ıı unuwıı sa,J- ıı Ka- 1 Fati'ı mıntaka ında evvelkı gün 
sım'a lıen•ct•ım k ıhvderdc yapı n kont•ol net•ce -

'c nlurd" huı !ar t"P şdhrctlerini >inde 270 gazoz.ın içmeye gayrisalih 
Tan J '· Ruso'lara Rnza Lükıen - , lduğu görülmüj \'e ımha cı.'ilerek 
urglarn •·e daha kdı;;~ii Vl mmı lakac r: rına c ,;a kc ılı:: .. ·h 

Vot•l ı·e Del·c-"•a'lcr'I l1~n·0 t•nler Ueledıye klaksl" cal·n şofö 1 r!.• 
b ırqalrıra 1·~ dnlıa kiit "isii Klema•ı de mücarl< !C' e kted Kliıks')n ~a
m ııaıı ıı •ı1 rt"l k "l'Ne•i de lıir n- ' 11 bır ~oför y k lanmıştır. 
le ı ·alar -la l\'apol on g•l>i yap alaı". 
11P '>111·ptll!T:11i olsun kıı.rtarsnlnr 

Fikret Adil 

Köprüde otomobiller 
durmayacak 

Sergi için 
Prost 
]\le diyecek? 

sııyuna baiapu 
ne diyor? 

Kırkçeşme 
/ar 

olan· Evvelce •asak edildiği halde l ila 
Karaköy köprüsü üstünd<' bazı oto
mobillerin durdukları görülmüstür. 

Daimi sergi binası için 

1 birkaç fikir va r 

1 

Şehrimizde btr daimi sergi binası 

kurulma>1 esas itibnrile tekarr\.lr et
misti. Bu husust.ı ,·apılan tetkikler 

• . . 1 ı - ın önünü almak için alınan tedbirler arasında 

Ş ehırdc tıfo rnsta ıgın . . d ı ı 
'! lk l suları da kesilmış bır çok mahaller e ıa k 

Kırkçeşme \'e ' a a 1 ' 

&~suz kalmı<tır. ı · ''aparak 
Beledı\'~ Sular İdaresi bazı mahı:llclcre Tcrkos çesme erı , 

kısmen sıı~uzluğun önüne geçmiştir. 
Fakat bu Kırkçeşme sularının kesılmesile Belediye ile hal.k arasında 

bir ihtilaf çıkmı~tır. Suları kesilen halktan bazıları dıyorlar kı: 
• Biz şimdiye kadar Kırkçcşm\ suyu kullandığımızdan g':rek e.vı:

rımiz iç n, gerek bahçelerimiz için havuzlar, depolar, su hazınclerımız 
\'ardır \"e su \'Ollarma ait hususi 'ekilde tefriş edilmiş su borularımız 
\'ardır ve biz .bu suya tapu senediİe sahip bulunuyoruz. Binaenaleyh 
Beledi\'C Kırkçc$me sularında hast~lık var di ·e kesti. Kabul ettık .. F~
kat bızım yıllarca sahip olduğumuz suvumuza mukabil Terkos suyu la-
7ımdır ,-e ayni zamanda bu tapu >enedile sahip olduğumuz bu suyun 
hazine, depo, havuzlarile birlikte istimUık edilmesi kabettiği gibi istim
lük yapılıncıya kadar da bize su vermesi lazımdır• 

Edebi roman: 151 

Sen de seveceksin! 
Dıye arnndım. Hemen hemen hiç 

bir yerde yoktu. 
-.Salih almış olacak her halde .. 
IX>dinı. Fakat, sokağa nasıl çıka

caktım! .. Çıkmazsam, elbisemi gi -
yemC'zdim. 
Kapıyı aralık bıraktım ve: 
- Beş dakikada gider gelirim .. 
Diye çıktım. Eve geldiğim vakit, 

kapı •ı kapalı buldum. Kafamın için
den geçen cümle şu oldu: 

- Salih her halde gelmiş, kapıyı 
kaoamıs olacak: 

Zile b~ttım. Ses çıkmadı. Uzun u
zun tekrar çaldım. Bir müddet daha 
b<:'kledikten sonra Salih somurtkan 
bi yüzle kapıyı açlı. 

- Ç1rşıya kadar gitmi tım! 
D~dim. 

iyi <'imi s•niz .. 
Diy r '< h men yukarıya çıktı. 0-

foya gird ·rn vakıt. söze başlamak 

Etem izzet Benle:~ 

fırsatını kazanmak için : 
- Anahtarı bulamadım. 

aralık bırakmıştım .. 

Dedim. Bir müddet hiç 
bakmadan durdu. sonra : 

- İsabet olmuş .. 
Diyerek ila,·e etti : 

Kapıyı 

yüzüme 

-- CC'nabı hakkın iyi kulu olmak 
fırsatı'1a mazhar olduğum için çok 
bahtiyarım. Allah hiç bir vakit beni 

1 
darda bırakmadı. Yine de öyle oldu. 

Bu kelimeleri söylerken çok tok 
ve sert konuşuyor, ayakla habire yü
rü ·or, dolaşıyordu. Mühim bir şey 
söyleyeceğini, iyi bir haber verece
ğini sanmıştım Meğer, ne kadar al

danmı1ım ve ne kadar bön da\7an
mışım. Sar saf. 

- Terfi mi ettın ? .. 
Dedim. Gözlerinde zorlu bir ateşin 

alevi parlar gibi idi : 

'erılcn bir enıırle, Köprü üstünde 
hcı kime ait ohırsa olsun, hiç bır o
tomqbılin duramı~racağı bildirilmiş

tir 

Mekteplere talebe 
kayd ına başlandt 
Lise ve orta mekteplere yeni talebe 

1 ka\'lt ve kabulüne başlanmıştır. Ka
vıİ mu~melesi bir ay sürecektır. 
Mekteplere bu yıl geçen sene.Jcrden 
fazla bir tahacüm vardır. Muracaat 
eden biilün tlebcler kabul edilmc~
tcdir. Her mektebe, hangi semtlerın 

1 talebesi kabul C'dileccğine doir olan 
j li<te verilmiştir 

Hayır, terfi etmedim. Halil Ne· 
cipten sana scliımlar getirdim!· .. 

Dedi \'C .. bir tek kelime daha soy
lcmeden göğsünde ne kadar müzah
rafat ,·arsa hepsini yüzüme bo;;altı
yormuşcasına suratıma bir tükürük 
savurdu. Bu vaziyet karsısında bir
ı.'en dondum, kald ı m. Ne yapacağımı, 
ne söyleyeceğimi şa~ırmı~tım. An -
cak 

- Halil Necio. 
Diye b.ı adı ağzımda bir kere tek

rarlıyabildiğimi hatırlıyorum. Ve o.. 
gayet wbunkeş bir tavırla : 

- Yaaaa ... İşte Allah insanın aya
ğına biiyle dolaştırır. 

Dedi ve .. bir kere daha yüzüme tü-
1'ürdü. Bu ikinci tükürme hadisesin
den sonra kendimi toparladım. Ka
famın içinde vonkl!\·an bir ses san
ki : 

- Kendine g !, metin ol. 
Emrini veril ordu. Birde 

min • rıına gel n ilk ciiınl 

cci•) k m., 
n tanı •or un 

"" as<bet 

dili -
rı ı::iv· 

1 -
1 netıce,inde Ticaret Odası, Gülhane 
parkında, Sanayi Birliğı de istiklal 
cad<le~ındP V('ni kurulal'ak bir bina· 
dn biiyl<.' bir s0rginin açılm:isı mlina· 
sip olacagı ~rıutalcesında bulunmu-. 
lardır. Halla Topanedc Merkez Ku
mandanlığı bina.sırın olduğu ~'erde 

bır sergi bipası yapı'ması fikrirde o

lanlar da vardır Fakat bu hıı usta 
her sevdcn önce fT"Üteha~sL~ Prostun 
mütal,•ası sorulmuitur. Prost bu va
didC' tetkiklerııw başlamıştır. Ont:n 
''erccC'ğı karne> gör" hare'<et edile
tektir 

Dik aik canımı alacakmı casına 

gözlc•rimin ıçın~ baktı : 
- Hala yalan sciylemiyc çalı l\"or

.;un değil mı kohpe" 
Div • haykırdı. Kükremiş, kudur

mu5, lıidnctten boğaz damarları çat-
1ayacakmış gibi büyümüş bir hal -
d ydi. Sadece : 

- TcC' üf <'derim 
Dedim izaha ç~lıştıın · 
~ Bana kahpe dedirı cek bir sev 

yapmadım .. ancak, 
Fak:ıt liıkırdımı kesti vC' · 

Sus .. sus .. hir t k kelime iste -
m,yorum! 

Diyerek ila\'e etti : 
- Mekt ıbu bana her ,e,·i öğretti. 
-- Hangi ml'klubu~. 

lfolıl l\'ecibııı sana g<i,-,derdığı 

me!.:tup 
Bır tıkir k faının icindc şin'şck ı:i

bi parladı · 

Al c ınek uhu on l " .. 
\'c Lu fikri kuvvec.lrn file çık r

mak iç ıı : 

Be < vlc bır mektuptan lı~b r-

1 

dar de~ı ıı 1. 

D dı ı. 

Tam saat on b" n" a ·cılar ba,-ramı 
rcmi)'Ct rei i Bay n l.'zH1e t nfın
nan ncı 1 M!S V!' hal'" k cckil 'llC m<'
rasiın i \ apılmı<tıı·. K• ~ bir söylc\•
dc"l sonra kururn tarafın!Jan hazıt
lanmı rlan 200 ki lik b r öi!le zi -
•efeli ve imi 'ir. 

Ö" 1:-den so r t • •nü :ıb ı.- 1 rı 

k.ikada, havalarımızda Jçan savısız, 
yüzkrcc, binlrrce Türk ~:ızı gö~e-

liyi7 

Türk kadını, Cumhuriyet rcjımi
nin bfıtun nir-ıctleril'dC'n istifade et
mektcdır. 

Trakya manevralarında gördüğii
müz Türk ordusunun kudrC't ve aza
meti karşısında yalnız biz gurur \'e 
iftihar duvmuyoruz. Bütün ecnebı
ler de hayranlık duyuyorlar .. 

Atatüı k Tür ki ·esinin bugünkü ha
li çelik bir kaledir. Bu kalenin taşı 
toprağı, bu memlekette yaşayan 18 

milyon kadın ve erkektir. Bu kaleye 
kazaen ba ını carpacakların vay ha
l ine ' .. 

Halk Filozofu 
"'lllUtlMIOl'4• lfll!Httlff 1-ttlMllUll•ltllllUllllllllth'llU--

Belediye 
Nizamlarına 
Aykırılık 
Gayrı sıhhi yapııan 

börekler var 
Be'cd yC' r.• 1 ına a' kırı 1ı 

ket <'d , lıırçok kiırsclcr h kkınd 
apı"nı• I'!" ak ~ 1 k zan nl rn tak bata ba 'ar"'l" ve ceza ·c ıl~ -

\ nav . ınh' ar ve ve~ tı .. kururrı nu 1 

ver klcri bi• r kurıa lıedıvP rilil -
mı ir. 

Beledi yeniıı 
Yeni 
Hakimleri 

Bunl3r h:aıei şUy:.ı 

tır S n Y!rm dıırt s t i inci 

t lıliyPt ,z ara'>acı 1 eh' y iz n-

el lcı, :; ırınyen 

C' naf 1 kur "l mu1 Jr iİ.! SJ sa 11 

4 eilenci, <3 sı·tt h rrall' ' ~ n, 
2 ruh J ız ,n a t \' .., r, 4 ctiht "z 
l' .ıl sa• 33 ca "v<' mi ' r-
l r kir: ter 8 c ddcvı 
tram'. yda a laya , 

,.ıl ed , 11 
ıo~ Koprude 

lşl9rlne ba acak cıvilcr harıc :kn gecen ve 11 kısı 

Şrhir pLkının t tbıkı c , ı .ı de muht 'J suçlarda, cezava çar -
halkı \'C lıüküme i en zi,•ade y.ıkı - p mıstır. Ayrıc3, 302 kedi, 6 köprk 
dan alakadar edecek i 1 rde ı birı de 
izaleı uyu işlcridı Bu cıh t naıa ... ı 
dikkate alı ımı , h• \ıu:, ta Dal ılı-

1 ;ece yeni bir proje J:, leme nlı. -nıya 
başlanmıştır. Bu prrıjey göre İstan
bul Belcdiyf'sınd \ ıl...,...z iznlei süvu 
işleri ,e bakmak lı ere b r v va Jki 
taııe hakim bul• ıocak•ır 

Halk, Ac lıvM ı 1 ç 1: ın · f 
V('tlT'cd bu h kımltJre müracaat r
d rck ı luını halledec klcrdir Bt 
h ·kimler bu gibı ışleri en ge ıi a,._ 
da ikmal ed C<klır Adlıve V kulctı 

d~ bu ekle muvafakat etl'!'işt Ka
nun proı si Mcclı: n bu de\Tesınde 
Mecli. ~ ,·cıill'Cektır 

'fabıi bu m ktuplan habC'rın 
yok. Çünkli onll Len po>ta müv • i
indcn aldım n .. l:><:ıı a,tım, okud,ım. 

ı YaJ3n scl~·lt.iyorstı11 . 
Dedırrı. 

- Ne ı· l ı • .. 
Dıye ek -l'ktubu c } n 

dı. 
n çık. r-

1 - 'N'.ıl hhhh, 
Dıyc Yl•lllmc fır! •t O J na l1 

garip hir ruh tcza iç. le kaldığı -
mı ön1rün1ün onuna 't l<lar ıı C'-

drmi C'c:e >im Bı t rJftan: 
- Ele gC'çt " ' . 

Rc7'1 oldt 

B<i •le alın ını t mtz ın. 

Şiırı·Iı n yDpa• •ım?. 

Div r k kıv ııı k r, bir tar f' n 
lda 

o o \; ı Ol. ]j" ,{ı bl' arı -
yor. 

Dıvc v.nı odum. Mek bu hc-
ı v rd 'l kaptım. Ok 

d '\ı <S 'd 
gı 

A l~.ık k Ok• \'e. l n her 
ııirnf et. Bek iyonım 1 • 

(Drı·amı rar) 

ı .ha edılmiştir. A)7ı"a, 571 sir'lit ve 
börek t~ sıhhajc muzır olduğupd.ın 
müsadere edilmi tir. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Kapah çarşının 

Bir sıkıntı sı 
Kapa!ıı;arşı Et11af C<m,ycti 1 -

dare /Icyelı azasından Bay Saiı 

matbaamıza geld;; şunla ı siıyledı· 

cNu2 UOSTT"'17ltye C'Otnıt baJıçe -
binde cı>relrc il.ı halci vcırdı. Biri 
kadııılara, dıgcri erkel-lere .. Ka
dınlara nıa1ı.,us olatL Jıedeıı ... 'i"r, J..:a 
patıldı Kapal.çar§ıdıı da bir tek 
Jıala yoktıır. Şiıııdı, bıı•ı<ıı bu cı

rnr halkı, lıep uyıı halaya gidi
yorlar .. Kadınlar da, erkekler de .. 
Tabıi lıa ,.az,yetıc lıazı münase -

1 f>ct lıklcr oluyor.. t·e bir lıalıi, 1 
ılıt.yar k·at'iyyeıı kaı·şılaınıyor. 

Bıı cirardaıı sık sık 9cçeıı • Y· 
yalılar da. lııı "a:tyeli görüyorlar 
Oıılar da ilıtiyaç lı<ılinde bu 1ıa

laya giriyorlnr n ırası zaten pis, 
heı lınt lııı cydir. Kad !ar lıalıisı 
hır luıle 11nla konı l' tekrar açılsa 
olma• mı' Vı• bıı 1ıa'ıiya uak"111ak 
tızcır faUr 'ttı· )·adıncvğı= da 11ıe-
1nu edilse, bu c'i,,orrrı hii.yüJ..: 'h!r 
ıkıntı , dcfedilmi§ olu.r. 
Kapalıçar ı ve rit'nrı ... ascn ka

lc'>alı . lir semt ol.na la l>c aber. 
bir çok kim ' r de b· •aya ali$. 
t erıs etmiye gelir Binaen -
alcı lı b radıı l: r ka 'ııılar lı'llıisı 
açılmnsı la ım de ıl el emdir. 

Pu mese' ı ı ıııı lık . ejerber
lıgıle tı 1• a a 'arın ' azarı dikka -
tuıe J,oyııyoruz 
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Anti Garba 
Klübü 
Açıldı Şimdi böylesi nerede? 

Yazan : Zeki C emal Bakı 

Hissiyat meselelerinde kadın- ~u arti~ti sevmiyenıer 

1 d .. .. bır cemıvet kurdular 
ar erkeklerden aha ustun.. Her a~ Garbonun 

Amerika Reisicumhuru Ruzveltin ka
rısı, kadınlara mevki verilmelidir, diyor 

1 

1905 senesinde,• 
kocasile sevişe
rek evlenen Ma. 
dam Ruzvelt, ka
dın muammasını 

anlatıyor .. 

B irleşik Amerika hükumetleri 
Cumhurreisi Roosevelt'in eşi 

Madam Franklin D. Roosevelt, J our
nal gazetesinin Vaşington muhabiri
ne şayanı dikkat beyanatta bulun -
muştur. Muhabir mülakatını şöyle-
ce anlatıyor: 

1 

_ _ 
Madam Franklin D. Rooseveltin ba- Ruzvelt ve karısı otomobilde .• 

na mül5.kat vereceği saat telgrafla bil-
d .. 1 · ld w d h<tbbet ve sulh tesis etmek içiıı en 
ırı mış o ugun an muayyen sa - . . . . .. . . 
tt be ·ıt· K d .. ıyı bır vasıtadır. Sız guç Dır vazıfe · a e yaz eve gı un. apı a gu • . . 
•· 1 t-ı·· , 1. b" t k 1 1 deruhte ettınız. Fakat bunu ancak ru u u, neşe ı ır ~ ım gene er c b' .. 

k 1 t B l R. ı· h ır kadın başarabılır, Ben de size 
arşı aş ım. un ar. ıyase ı cum ur d d v. 

k .J•ı . d' . yar ım e ccegım. 
sarayını enııı crıne gez ırmıye mc- B . . 

1 d b · 1. 1 d B'" .. k en emınım ki, bugün kadın lar • mu!" o an a amı eh ıyor ar ı. uyu d b" .. . . . 
A "k h · t• b ·· t an uyuk ışler başarılması ıstenı • 
merı a cum urıy(! ı azı mu eces- . 

· l v · t d . 1 yor. Onlara faalıyet kapısını tama • s.s ere aşıng on sarayının aıre e- • 
· · · t t k ·· d . . men açmak lazımdır. Kadınlar, bir 

rını zıyare e me musaa esını ver-
. . . . . çok sahalarda ve bilhassa hissiyata 

mıştır. Bcnı derhal genış bır salona t 11 • k d . 1 d k k · . aa u c en ış er c er e lerden zı-
ku bul ettıler. Duvaı da bundan e\'Vel d k d t h ·b·d· 1 ya e u re sa ı ı ır er. 
gelmiş olan cumhurreislerinin re -

Meselfı avukat kadınlar kalb1crinsimleri vardı. Balkona açılan geniş 
de, bir erkeğin bulmıya muktedir o

bir kapıdan büyük bir parkın ağaç
lamadığı, kelimeler bulurlar. 

lan görünüyordu. Birdenbire bir ses 
Sosyal hayat dahilinde öyle hiz • 

Madam Roosevelt'in geldiğini haber 
verdi: ,metler vard ır ki, kadınlar bunlarda 

_ Misis Roosevelt. jpek parlak bir t efevvuk sahibidirler. 

Uzun boylu, mütebessim ç('lıreli, 

bej renkli sade bir keten elbise 11iy
miş, ayağındaki spC\r ayakkaplnrile 
rahatça yürüyen bir kadın içeriye 
girdi. 

Seri bir hareketle elimi sıktı ve 
bana yer gijsterdi. Benim İngilizce 
konuşmakta olduğumu görüncı•: 

- Eğer teTcih ederseniz, frans:zca 
konuşalım. Ben ingilizce, almanr.a ve 
ispanyoka kadar fı ansızca da konu
şabilirim. 

'Ben Amerikada bütün kuvvetimle 
''t-dına müzaheret etmiye, onun ro

lliinü yükseltmiye çalışıyorum. Bir 

1 
çok içtimai karı~ıklıkların mevcut 
old~ğu bu asırda kadının mevkii ne 

·kadar yüksek ve ne kadar mühim O• 

lursa, insa niyet bundan o kadar isti
fade etmiş olur. 
Fransız - Amerikan gençlerini bi

ribirine yaklaştı rmak işlerine te -
şebbüs ediniz. Ben sizinle beraber 
olacağım.• 

Madam Roosevelti heyecanla din
liyordum. Bu mükemmel kadın be • 
nimle konuşurken, Birleşik Ameri

Madam Ruzveıt 

kadını olduğunu unutuyordu. Yo • 
rulmaz bir gazeteci olan bu kadının 
makaleleri her gün elliden fazla ga
zetede neşredilir. Bir çok mecmuala
ra edebi yazılar yazar, bir çok sos • 
yal teşekküllere riyaset eder ve mem
leket dahilinde seyahatler yapar ve 
konferanslar verir. 

Bununla beraber bu kadın beş ço
cuğunu terbiye edecek, zevcile meş

gul olacak kadar vakit bulur. 
Zevci, hala zadesi olup 1905 de bir 

Ben hayret içinıleyclim Madnm 
Roosevelt benim hayr<'timi gört~nce 
söze başiıyara~ dedi ki: 

- Milletlerin mütekabil anlaşma
sı için siyasi cereyanların fevkinde 
olmak üzere bir •Frankliıı grupfü 
teşkili için Amerikaya ge~di~il)izi 

gönderdiğiniz mektuptan nnlndım . 

ka hükumetleri Cumhur Reisin in eşi aşk neticesinde kendisile evlenmiş • 

,y~~ti>n~e~n.c::::::..b~ü>y~ü>k~~tı~·r~.::><::::><:::::..<::::><::~:::..<::::.<::::.<::::.<::::ı.<::::..<:::::.<:::~ 

Bu acaba iki millet ar:lsında kül -
tür sahasında münasebetler tesıc;me 
çok çalışmakta olan cAlyans Fran -
sez~ c bcnziycn bir teşekkül olnı::ı -
ısın? 

1 Dededen kalma zarf. 
larla milyoner oldu 

Yıllarca sonra, tavan arasından 
çıkan aşk mektupları .. 

Posta pulunun bir insanı zengin 
ettiğine inanmak lazımdır. Şim- ~~IJJ 

bir fena 
bulmağa 

tarafını 
mecbur .. 

A merikada milyonlarca cemiyet 
vardır.Bunların içinde öyle gü -

lünç olanlar da vardır ki, hayret eder-

siniz. Mesela uzun sakallılar, ~işman
lar, evli erkekler .. bekar erkekler .. 

falan .. Bunların arasında son zaman
larda en ziyade nazarı dikkati cel -

beden Karısını Boşamış Erkekler G eçen gün aziz ehibbamızdan Fu
Cemiyetidir. Bu cemiyete aza olmak atla itfaiye töreninden çıkıyor

için bir çok maddeler vardır. Bunun 

birincisi karısını boşamış olmaktır. 
İkinci maddeyi müsaade ederseniz 
biraz geç söyliyelim. 

Sinema yıldızlarına benzemek is
tediklerinden veyahut sinema mera
kından dolayı bıktırmış olan karıla
rını boşamış olmak lazımdır. 

duk. 

- Yahu .. dedi.. Reşat Feyzinin de 
senin de .. hikayeleriniz hep kadına 

jve aşka dair ... Dünyada bundan baş
ka mevzu kalmadı mı? 

Kızı şöyle yakaladım, kadınla böy
le ahbap oldum .. Biraz başka mev
zulara geçin .. 

Bu klüp azası bir an içinde yüz - Ne mevzuu! 
binden ziyade bir rakama baliğ ol - - İşte şimdi gördüğümüz itfaiye 
muştur. Meğer Amerikada sinema töreni.. tulumbacılar .. Bunun hika

yüzünden boşanma hadisesi ne kadar 
çokmuş. . 

yesi öyle uzundur ki .. anlata anlata 
bitiremem .. 

Sonra bizim Fuat, ballandıra bal
. l~ndıra anlatmıya başladı : 

1 
- Mevzuumuz tulumbacılığa da

irdir .. eski zamanlarda böyle Galata
saray, Fener. Beşiktaş, İstanbl:ll -

yerinde.. bir tarafta incesaz.. diğeı 

tarafta çengiler .. gençler kendi ara
larında eğleniyorlar. İhtiyarlar kah
kaha atıyorlar .. 

Harem dairesi hıncahınç dolw .. 
kadınlar gelinin etrafını almışlar .. 
koltuktanberi bırakmadıkları gelinl 
süzüyorlar. Biçare gelin, gürültünüı~ 
patırtının bitmesini bekliyor. 

Bunlar arasır.da güvey, bir içeri, 
bir dışarı dolaşıyor .. arada sırada bü
yük tablalar içinde dışarıya giden 
yemekler için tcnbihatta bulunuyor .. 

Bu aralık.. vakit geliyor; ezanlar, 
ilahilerle güveyi odasına koyuyor
lar ... 

Herkes memnun .. paşa memnun .. 
yakın misafirler memnun .. bir fasıl 
daha eğlenceye devam edilirken .... 

Köşe başından köşlü sökün ediyor: 
- Eecceceeyyyt. ...... . 

Bu bir şey değil,. geçenlerde A -
merikada yine erkekler arasında bir 

çok klüpler teşekkül etmiye başla -
mıştır. Bunların en mühimleri Mar

len Ditrih ve saire klübüdür. Bunlar, 
sevdikleri sinema yıldızları için fev

kalade merasim yapmakta imişler. 

Geçenlerde de Garboya muhalif 

Bu esnada misafirler( Yangın a
caba nerede imiş?) diye meraklanıl sporcular yoktu. O zamanın en bü-
yorlar .. 

spor, Altınordu, Hisar idmanyurdu .. 
filan diye bin bir isimle yfıdedilcn 

yük ve en tanınmış sporu ha babam 
olanlar cemiyeti kurulmuştur. Bu ha .. kuvvetli bacaklara bağlı tulum
cemiyet; son günlerde bütün ka - bacılıktı. 

- Sarıyerde imiş ... 

dmların Garboya benzemek için me
raklandıklannı, bütün yüz makyaj

larını, elbiselerini Garbodan örnek 

aldıklarını görerek bu şimal kadı • 
nından (illallah) demişler ve klüp 

kurmuşlardır. 

- Allah yardımcıları olsun .. 
Misafirler, tanıdıkları arasındn Sa

Fakat tulumbacılığın adab ve er- rıyerli olan yok .. 
kanı vardı. . hani şimdi Taksim stad-

Klübc giren her aza Garbonun bir 

yomunda tulumbayı, daha doğrusu, 
ıstılahı ile konuşalım, sandığı düşü

ren bir takım, değil yangına gitmek; 
insan içine çıkamazdı. 

Sandık geçerken Ycnicami önü i-

fena tarafını bularak söyliyccek • le geçit yerlerin itutanların huzu -
miş .. Klüp azası şimdiden 10 bini runda yapılan geçiş imtiha.nı , sandık 

altındaki delikanlıları heyecan için
de terletirdi. 

Biraz sonra bekçi de yangını tek-

rar ediyar .. fakat dinleyen yok .. neş·~ 
devam ediyor .. Lli.kin ... 

Sabahleyin güvey odasını bekle
yen ana, teyze, hala .. jçcriden kim

senin çıkmadığını görünce kapıyı a
çıyorlar .. bir de ne görsünler: 

- Biçare gelin, teli ile duvağı il'1 
karyolasına uzanmış uyuyor .. ~özleri 
ağlamaktan kıpkırmızı olmuş.. Gü-

Bunların hepsi de gönüllü idiler .. veyin elbiseleri edada" fakat ken -
hem de övle gönüllü' ki .. bir tanesi d. . k J ısı yo .. 
nin hikayesi hepsi hakkında fikir ve
rebilir. 

O zamanın ileri gelenlerinden, is
mi lazım değil, tanınmış bir paşavar

dı. Biricik oğlu Hariciyede katipti. 
ması zamanına göre enfes bir deli -
Az çok Fransızca bilir, okuması yaz
kanlı idi. 

O zamanlar, Hariciyede katip olan 
bir zate, bahusus böyle zamanın ileri 
gelen paşalarından birisinin oğlun(! 
kim kızını vermez. 

Paşa, oğluna kız aradı, buldu. Bu 
da o zamanın en ileri gelenlerinden 
bir zatin kızı idi. 
Uzatmıyalım .. Hariciye meınurla

.t rından bir delikanlının düğünü ya
pılacaktı. 

~azırlıklar başladı. Altı aylık ge
' celi gündüzlü hazırlık bitmiş olacak 

ki bir gün ahpaplar, dostlar, Harici
geçmiştir. Bu satırları okurken ken- ye erkanı birer da\'etnamc aldılar. 

di kendimize sorduk: 

- Acaba meşhur sinema yıldızının 

- Aman kızım .. güvey ncr('de? .. 
Kız utana sıkıla ce\'ap veriyor : 

- Köşlü geceleyin yangın için na
rayı atar atmaz elbiseleri çıkardı. 

dizlikle pencereden atladı ve gitti.. 
daha da gelmedi. 

Filhakika yarım saat sonra kan ter 
içinde gelen Hariciye memuru oda
sına girer girmez, du\'ağı ile yatan 
geline ilk sözü şu oluyor : 

- Hanım.. Büyükdere yolund:ı 

Çapalıları öyle bir vurduk ki.. dC'ğme 

gitsin .. ya dönüşte; ne Cibalililer, ne 
Ayvansaraylılar .. ne de Firuzağalı
lar .. kimsekalmadı.. hepsini sapır 

sapır döktük .. 
Nasıl azizim .. şimdi böyle heyecan

lı bir adam bulabilir misin? .. 
Ben de cevap verdim : 
- Şimdi kocası gol atamadığı için 

kızan \·c boşanan kadını tanıyorum .. 
yarışta birinciliği kazanamadığı için 
aşkını kaybeden sportmen tanıyo -
rum amma .. böylesini bilmiyordum. 

Alyans Fransczin benim teşriki 
mesaime muhtnç olmadığını ve nlde 
ettiği mühim semereler dolayısHe 

her türlü rekabetin fevkinde bulun
duğunu, bir saray vücude getirmek 
iddiasında bulunmadığımı , valnız 

gölgelik bir köşedn bir kulübe inşa 
edebileceğimi söyledim. 

Milletler arasında temas vasıtala
rını çoğaltmak hiç bir zaman faycia
sız değildir. Erişmek istediğim he
def bütün memleketler gençli ğini, 

k itap, mektup, talebe mübacıPlesi 

mecmualar \'e filmle r tertip etmrk 
sureti1c doğrudan doğruya biribir -
}erine yaklaştırmaktır, dedim. 

1 diye kadar bu yüzden ne kadar pu l 
1 meraklısı zengin olmuştur. Maama -
, fih hiç pul meraklısı olmadan taliin 
j ayağınıza getirdiği kısmetle de zengin 
i olmak imkanı vardır ya .. İşte Şikago-

j bu kadar çok kusuru var mı? 

Ve paşayı müşarünilcyhanın ko -
naklarına birer ikişer misafirler gel
di. Sofralar kurulmuş .. zevk ve safa 

Nazırların 
Yüzme 
Müsabakası 

Zeki Cemal 

Madam Roosevelt derli ki: 
- Talebe mübadelesi?. İyi. Çocuk

larımızı Fransız ailelerinin yanına 

gönderelim, buna mukabil Fransız 

çocuklarını da evlerimize kabul ede
l im. Bu, faydalı bir işdir. Bizim pek 
kuvvetli izci teşkilatımız vardır. 

Fransada bir aaenin mahremiye>Une 
kabul edılebilmek için on senelik bir 
s taj lazım oldu~rıınu bana söyleflıler. 

Fransızlar, ecnebileri bi.iyük ıiya
fetlere memnuniyetle davet edP.rler. 
Fakat pazar günkü aile sofrasına gir
mek pek güçtür .. Bizde de aşağı yu
kaı ı böyledir. Fakat insan ancak tam 
bir mahremiyet içinde biribirile ta
nı ıı· anlaşır ve devamlı bir dostJ.ık 
kur ... bilir. 

Çocuklar, bu toprağın c;çeklcrldir. 
Onların genç ve saf knlbfori mu -

I da banka müfettişlerinden Sir Clerk 
r bunlardan biridir ve geçen hafta bir-
denbire yarım milyon dolara kon -
muştur. Anlatalım: 

Bay Clerk Amcrikaya ilk hicret e
den bir aileye mensuptur. Büyük ve 
dededen kalma bir de ev sahih! ol • 
muştur. 

Gel zaman, git zaman ... Bir pazar 
günü evde canı sıkılan müfettiş e
vin dahilinde bazı tamirler yapıl -
rnası icabettiğini görmüş, bir usta ça
ğırtmıştır. 

Usta damın üstünü, altını temizle -
miş, tamir etmiş, bu esnada müfettiş 
bir kutu bulmuştur. Bu kutu için -
de büyük dededen knlma bazı mek
tuplar vardır. 

Bay Clerk vakit geçirmek için 
bunları hep zarflarından çıkararak 
birer birer okumuş ve sonra mana -
sız şeyler olduğunu görerek mutfa
ğın ocağına atıp yakmıya ba~lamış
tır. 

Fakat zarfları yakmayı unutmuş. 
Bir akşam eve geldiği zaman bir ar-

~-' ı Kış sporları 
Diyarı Orta Avrupa dan Avus

tury.3 pulu 

kadaşını evde bulmuştur. Bu zat, mi
safir olmak için gelmiş .. Oturmuşlar, 
konuşurken masanın üstündeki eski 
zarfları gören ev sahibi utanmış ve 
zarfları hemen kaldırıp ocağa atmak 
isteyince pul meraklısı olan misafir: 

- Aman, demiş .. ver şu zarfların 
pullarına bakayım. 

Bakınca hayret içinde kalmış. Çün
kü bu pulların, pulculuk aleminde 
müthiş surette kıymeti varmış. 

Derhal pulları almışlar ve ertesi 
gün pulcuları gezmişlerdir. Pulcu -
lar bu zarfların üstündeki pullara 
tam yarım milyon dolar kıymet tak
dir etmişler \'e parayı da hemen C.ide
mişlerdir. 

Bay Clerk bu işdeıı çok memnun 
olmuş ve Amerikalı olduğunu da; 
kendisini ikaz eden arkadaşına 

yüzde on komisyon vermiş olarak 

1 ispat etmiştir. 

Roma, (Hususi) - Geçen hafta 
fevkalade olarak bir yüzme ya

rışı yapılmıştır. Bu müsabakaya bir 

Ser levhayı görür görmez belki de 
güleceksiniz. Hakkınız var. Se -

nenin dörtte üçünün karlarla kapalı 
olduğu bir memlekette şimdiye ka-

çok nazırlarla _ileri gelen adamlar iş
dar bu sporun olmaması çok gariptir. t irak etmiştir. Düçe de bu müsaba- . 
Maamafih geç d~ olsa Groenlandda 

kış sporları, kayak vesaire için 
bir klüp teşekkül etmiştir, Fakat bu 

kalarda hazır bulunmuş ve hakem • 
!iği yapmıştır. 

Müsabakada Nazır Starage ka • 
klübün gayesi bizim bildiğimiz ufa- zanmıştır. Nafıa Nazın ikincieiği ve 
cık kayaklarla spor yapmak değil, 

bilakis en müthiş uçurumlardan ka
yaklarla atlamak ve köpeklere de 

kayak dersi vererek tccrübelendir
mcktedir. 

Maliye nazırı da üçUncülüğü kazan

mıştır. Maarif Nazırı da dördüncü 
gelmiştir. 

Müsabakalardan sonra Musolini 

suya atlamış \'e yarım saat açık de-
Groenlanddaki kış sporlarını idare nize açılmıştır. Gazeteler bu yüzme 

etmek Ye kayak meraklılarını arttır- müsabakası münasebetilc yazdıkları 

mak maksadile Danimarkanın meş - makalelerde faşist nazırların yalnız 
hur kayak profesöıü Groenlanda git- siyasette değil, sporda da iyi derece-

miştir. de olduklarından bahsetmişlerdir. 

L-

- Ne vor dişiniz mi ağrıyo~1 

- Hayır, karımı di§çiye götüre • 

ceğimi ıınııtmamak için çenemi bağ

ladım! .. 



ŞANG~~~·~ 
50 Y'iii:i'i·r .. ···mı·ı~On!ar _dök·· en 
bu zengin şehır şımdı Y~.!!!yor 

Üç milyon nüfuslu 
bu şehirde dünya
nın en büyük tica
ret müesseseleri 
ve çok zengin iş 
adamları vardır 

• • 
- Altın ticareti.. 
Eskiden Hong-Kongta toplanmış 

olan ufak tefek tacirler bile Şang • 
htıya na!<letti ve bugünkü milyarlık 
hale girdi. 

Ve bundan sonra Büyük Okyanus 
kenarındaki muazzam binalar yük -
selmiye başladı. Şanghayın tanınmış 
milyonerleri Şanghayı müdafaa için 
bir çok tedbirler almışlardır. Fakat 
buna rağmen hiç bir şey bunu ya .. 
hancı ellere geçirmiyc mani olama • 
mıştır. 

• 

Evvelden Şanghayda müthiş re
kabet de olurdu. Bunlar karşısında 
rakipsiz tek bir firma vardı. O da 
Rokfeller müessesesi.. Müthiş rek • 
lômlarla her tarafı allak, bullak eden 
Rokfeller müessesesi bütün Çindc 
gaz Himbası ve gaz monopolunu eli
ne geçirmişti. Öyle zamanlar olmuş
tur ki, her yıl Yang Çiyang vasıta
silc Çin dahiline 200 milyon litre pet- ' 

· dl d ·· ı ·· r mu? S e v imli sarı ırka mensup kızlar şım .e gu uyo rol sevkediliyordu. 

h 
"b" alakalı ve bütün 60-70 sene içinde birdenbire 3 mil - Şanghnyda en ziyade reklam ya-

ş ang ay gı 1 
•• Id" ·· d - c bu pan ve ticareti eline alan Amerikan dünya mı11et1erinin menfaatle- yona yükse ı ve gun en gun -

rl·nı· bı"r arada mezceden bir şe- raya sermaye toplandı. sigaralarıdır. Binlerce acentenin ça-
b hştığı Çinde tabii olarak Amerikan 

bir ~·oktur. a milyon gibi muazzam Şimdi burada milyonlarca ya an-
J 1 d f b sigarasından başkası satılmıyordu. 

Gözlerinize 

fi - S O N T E L G R A F - 22 Aiustos 1937 

Soldan saga do~ru : Lo · 
retta Young,G reta Garbo.Germa· 

rne Aussey, Ren~e .Jain t Cyr. Yu· 
karıda sol köşede Myrna Loy 

Güzel gözler,kadının 
bütün cazibesini 

teşkil eder 
• • • • • 

esrarlı bir füsun vermek istiyorsanız, 
Loyun söylediklerini dinleyiniz 

Mirna 
bir nüfusu sinesinde toplayan bu şeh- cı sermayesi yerdı>, saray ar a, a - Yalnız son senelerde Japonlaı· bu 

rin her kö sinde bir milletin şiması lrikalarda, otellerde bağlıdır ... Hele biiyük reklama karşı gelmiye karar s inema artistlerinden Myrna Loy !şekilsiz bir çenenin \erdiği çirkinli- mm hoşuma gılsın, gitmesın, bu boy-
r. ·ı· ayesi miktarı ~·uzlerce 1 · · ı ğ h f • tt 1 · gözuklir. Bir taraftan da muazzam n~ı ız serm J vermişler ve çalışmıya bı.ışlamışlar- göz erın güzeli i ve mu a a - gı unu urur ar. ıcdir. Kullanacagım duzgünlerin ıen· 

bin&lar arasında patronları yine muh-ımılyondan fazladır. dı. Fakat Amerikalılar bütün acen _ zası hakkında şu nasihatleri veri • Fakat tabiatın doguşumuzda bize gini ona göre intihap cdeı im. Gôz ka-
telıf milJetlcre mensup olan fabrika- Bunların he?si son 50 yılın çalış- teleri vasıla sile milyonlarca, nıil _ yor: vcrmış olduğu bir şey vardır ki, o- paklarım üzcı ine bir ma\'i ve yeml 
lar ) ükselir. Dır tarafta fabrikalar.. mnsile elde edılen sermayeler~c mey- yarlarca paket sigarayı günlerce be- cÖyle zannederim k i, güzellik mü- nun hnkimiyetıni kabul etmek lazım- c.ölge indirırıın \'e göz kapaklarıma 
diğer tarafta lim:ın .. şehir.. dana çıktı. Mese~a, bur.ada mıl~on - dava halka dağıttı ve J apon firması sabakalarında verilen reyler hep göz- dır. Mesel:t ben saçlarımın rengini esmer bir rimel çekerim. 

1843 senesinin 15 teşrinicvvelinde larca firmanın bırdenbıre zengın ol- şaşırıp kaldı. ler içindir. Gözler bütün çehreye hu- değiştirebılirim. Veya istediğim za- Gôz makyajının bazı hususiyPt1 ri 
biıtün mıllctlcrc açık bir hale kon _ ması , .e dünyaca tanınması neden- Şimdi Japon malı, Japon sigarası kimdir ve ekseriyetle büyük bir ağ- man yüzümdeki cillcri izale edebi - vardır: Bır artist bunları bılir v1; bu 
mu olan bu enternasyonal sehır son dir? Bunun tek bir maddesi vardır: Amerikan malı karşısında duramaz. zın veya çok küçük bir burnun veya lirim. Fakat gözlerim yeşildir. Bu be- ( Devamı 6 tncı sayfamızda) 

Ş 1 ' " ıııııı ııtuuııuı ıııuıuurunııııuııını ı ııuııııru ıt ttııııııııımııt1ııe ınıııuıı ınuK111111 11 1ııu ı ı ıııı11111 11 1uı11u ıı111ın11t&U•,11uı1111111nı ıH11111n11ıııttıııNurııı1111101_,., ==========================================~==;; NllHflUIUttlHl l lll UtllU IU flllltlll 111 1 

Boyah mı, boyasız 
k ı lar mı sevilir? 
Denizde, kırda güneşten yanmış 
boyasız kadından hoşlanır mısınız? 

Esmer veya sarışın 

Kadınlar nasıl 
K o) lerde ekseriyetle yüzünüze hiç 

bir ş y suı m zsiniz. Yuzuniızün 

gune ten yanmış .?l~n . r~ngı en ıyı 
tm alcttır. Eg~r yuzunuzun her ta • 
rafı ınusavi derecede e"merleşme - Boyanmaiıdır? 
mı se, ~ ahut ilk günlerde burnunuza 1 

J lyaj yapacağınız yer, ağzınız, elleri-
fazla mık tarda güneş vurmuş, ya - nız \ e ayaklarınızın tırnaklarıdır. 
hut yuzünüz fazla miktarda çillı. ise Dudaklarınızla tırnaklarınıza sü • 
bir krem veya yüzü esmerleştıren nccğiniz ruj ayni tonda olmalıdır. 
bir yağ kullanınız. Bu yağ veya krem Du tuvalet, kınla bulunmanıza rağ
cı!dinızin a) ni renkte olmasını te- m~n size ince bir kadın tipi verir. 
min ednr. Fakat göz kapaklarınız Eger teninizi daıma bey ız olarak 
üzerınc Juç bir şey sürmeyiniz. Kır- muhafaza etmek ıtiy dında faeniz, 
da buJundugunuz zaman yegane mak· şehirde ya ıyoımuş gıbı bir tavır 

Marseı ~antalln makya Jıı o ı r resmı 

~ Otellerdeki Aşk Macera- . 
J 

ları Nikah 
Dairesinde Bitiyor 

Parise sergiyi gezmeğe gelen birçok zengin 
Amerikalılar, genç Fransız dilberlerini 

çabucak seviyorlar 
Y az tatilinden bilistifade, hemen 

bi.iti.in arlisUer, ateş gibi yanan 
stüd~olnrdan, d ışarı fırlıyorlar ve 
Avnıpnyıı geliyorlar .. Her hafta, bü
yuk transatlant ikler, Amcrikadan A v 
rnpaya artı t ta ıyor. Snlly Eil<>rs de 

1 

, bu hafta içinde Amerikndan Pnrisc • 
g imiştir. Pariste hem Paris Sergisi-

A n Şeridan ı n bu resmi 
makyaJsızd ı r 

takınmayınız. Soluk yanaklarınıza 
biraz ruj, biraz pudra sürüniız. Çün
kli beyaz bir çehrenin mat olması Hi
zımdır. Gözlerinize dumanlı gözlük 
takınız. Eğer yüzünüz kırmızı veya 
kiremit rengini andıracok şekilde 
yanmışsa dudaklarınıza kahve rengi 
ni andıran ruj, tırnaklarınıza da a
kaju renginde ruj sürünüz. Gözle • 
rinize dumanlı gözlük takınız. 
Eğer yüzünüz esmer mat rengini 

andıran bir şekilde kararmıssa du -
daklarınızın ve tırnaklarınızın bo -
yası portakal renginde, gözlüklerin 
çerçevesi sarışınlar için sarı, esmer -
Jer için beyaz olmalıdır. 
Eğer saçlarınız beyaz ise, güneşten 

yandığınız zaman ihtiyar gorünebi -
lirsiniz. Bunun için yanakl arınıza 

esmerlcştiren bir yağla karıştırıl -
nıış bir r uj slirünüz. Gözlüklerinizin 
çerçevesi mavi olmalıdır. 

Paris sergisini ziyaret 
edenler 

:Ağustosun 17 nci günü akşamına 
kadar Parıs sergisine tamam 10 mil
yon seyyah girmistir. Yalnız 16 A -
ğustos günü 363 394 ki i sergiyi gez
mi tir. 

Faris ergi 'ni i ret edenlerin 
rekoru s.mdiye k d r gorülmemi~ 

bir rakam1 culmu tur. 

ni gezecek, ve şüphesiz büyük moda 
magazalarını da ziyaret ederek bazı 
alış veriş yapacaktır. 

Poris Sergi i münasebetılc Fran • 
sanın bu tanınmış beldesi, çok kala
balıktır. Sergi münascbetilc dünya
nın bir çok güzel kadınları Paı iste 
toplanmış bulunuyor. Bır çok zen
gin ve meraklı erkekler de, bu ka
dınları görmek içın Pnrise akın edı
yorlar. 
Fransız gazclelcı inin yazdıgına gö~ 

re, hıncahmç dolu olan Parisin bü • 
tün otelleri, her gün, hararetli bir 
çok aşk sahneleri yaşamaktadır. Hat
ta, bunların içinde hayırlı olanları 
da vardır. Bir çok kimseler, Paristc 
bu sefer tanıdığı kızlarla, kadınlarla 

evlenm ktedir. Belediye nikah dai-
releri de, tıpkı Paris Sergisi gibi, bir 
cok çıftlerin nikahın ı kıymaktadır. 
Yapılan istatistiklere göre, bu yaz 
Pnrisc seyahat, gezmek ve dinlenip 
eğlenmek için geldigi halde, evle -
nemlerin adedi binlercedir. Bir çok 
beklenmiyen aşklar izdivaçla netice
Jenmektedir. 

1 

Temenni olunur ki, bu izdivaçlar 
da sergi gibi, muvakkat olmasın .. Fa-
ris otclcıleri, müşteri olarak ayn ay· 
rı gelen güzel k dın ve şık delikan -
lıları, bir kaç hafta sonra, evlenmiş, 
mes'ut bir cift olarak görünce, hay· 
ret etmekt dırler. Hatta, bu ~ üzden 
cUguılu Mtiessese> i mini alan bir 
çok oteller vordır. 

( Devmı 6 rncı ıaq tadır ) Amerı.1<aaan Parıse geıen sinema an.ıstı s aııy Eileı s 
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çehreyi büsbütün değiştirebilir. Fa-
-·-- kat bu umumiyetle arzu edilecek bir Tefrika No: 147 Yazan: M. Necdet Tunçer 

''Bize yan bakan var mı? .. 
Çeşmemeydanlıyız be! .. ,, 

Biz 

şey değildir. Çünkü tabiat tarafın -
dan çizilen bir çizgi iyi muhafaza e
dilecek olursa insana en ziyade ya· 
kışan çizgidir. Kaşları daima alt ta -
raftan cımbızla yolmak lazımdır. 
Eğer kaşlarınızı uzatmak istiyorsa

nız kursun kalemile hafif bir çizgi çi-
' 

Muhafızlar gerallına inince, büyük bir duvarın 
yıkıldığını gördüler .. Yahudiler.uzaktan, Sü

legmanın askerlerini ok yağmuruna tutmuşlardı/ 
Ensesinden yakaladı, yere yatırdı, 
sald1rmasını çekti, gı rtlağına dayadı. 

ziniz ve çizeceğiniz çizginin ucunu 
1-iraz yukarıya kaldırınız. Fakat kaş
larınızı uzatırken sonuna kat'iyyen 
bir çengel yapmayınız. Çünkü gülünç 
olursunuz. Eskiden (50), (55) yıl önce, İstan

bulun hemen her semtinde bir fiya
kacı kabadayı takımı varmış... Bu 
takımlar, Çeşmemeydanı, Topa.ne, 
Aksaray, Unkapanı, Şehremini, Şeh
zadebaşı, Yusufpaşa, Sultanahmet, 
Boğazkesen, Cerrahpaşa, Firuzağa 

tarafları bunların hükümran olduğu 
semtlerdenmiş... Bunlar kadınlara, 

delikanlılara tasallut ederler, ev, 
dükkan bozarlar, meyhanelerde, çal
gılı gazinolarda hırıltı, zırıltı çıka -
rıp mü~teri kaçırmak surelile sahi
bini haraca bağlarlarmış ... 

Otuz yıl evvel de böyle fiyakacı 

kabadayılar vardı. Bunların en birin
ci fiyakaları umumhane taşlamak, 
kapı kırmakla başlar, caddelerde, 
kahvelerde ağız dolusu küfür savur
makla, arkadan atıp tutmalarla, bö
bürlenmekle biterdi. 

den kurtulmuş ... 
İşte başlarından her gün böyle bir 

kaç vak'a geçtiği, her zaman bozul -
dukları halde, hil!a palavra savur -
maktan geri durma bu herifler! 

Şimdi, sen söyle beyim, bu gibilere 
kabadayı denir mi? .. Bunların ne -
resi kabadayı?.. Kabadayılığı kim 
kaybetmiş ki, bunlar bulmuş? .. Böy
lelerine bir ad takmak lazım gelse, 
şu isimden daha münasibi olamaz: 

Uzun müddet güneşte kalanlar için 
dumanlı gözlük mutlaka liızımdır. 
Dumanlı gözlükler, renkli gözlük -
ler, gözlerin tabii rengini örterler .. 
Güne~te tenis ounuvorsanız alnını -

' J • 

za bir şem<isiper takınız. Deniz ban-
yo.•u yapıvorsanll sırtüstü yüzdüğü
r.üz zaman giızlerinizi örtünüz. Çün
kü göz kapakları, gözleri muhafazu 
için kafi değildir. 

Göz yaşlarının gözlerde vücude ge
:vı •.. tirdiği bozukluğu tamir etmek iste-

1 Fiy2kacı kabadayıların konusma miyen kadın acaba var mıdır? hter 
tarzı da büsbütün başka idi: bizim gibi artistlerin yaptığı veçhi

(H) !arı keskin, (R) !eri müşedded le. profesyonel bir şekilde göz yaş -
talaffuz ederlerdi. cAğabcy• yerıne !arı dökünüz, ister ekseriyetle vaki 

- Tam numara fiyakacı kabada-

l cabeyciğim• diye hitap ederler, dost- olduğu üzere, göz yaşlarınızı zaptet -
larınn muhakkak cbizim gaco!. der- miye muktedir olamadan ağlayınız. 

. ler, sözlerinin arasında: Gö.z yaşlan çehreyi harap eder. Bir 
- Şurulu! göz ya~ı buhranı hazan kadın sinir-

Bunlardan başka, üçü beşi bir ara- - Dikiz' !erini yatıştırır, fakat yüzdeki çiz -
ya gelir, içlerinden birinin diş bile- - :\1ariz! gileri fena şekilde bozar. Ağladığı -
di~i bir adamı döverler, taşıdıkiarı - Çıngar! nız zaman, tabii hayata avdet için 
tabanca, kama, gaddare, karakulak - Apeki! cncak bir dakika vaktiniz varsa ev-
ve saldırma gibi silahları yarım ter- - Aynasız! vela gözlerinizi, sonra da bütün yü-
tip, şöyle ceketler kenarından gös- - Mandepsi! zünüzü bir losyon ile yıkayınız. Bun-
tcrirler, icap ederse büsbütün mey- - Mangiz! dan sonra, sıcak suya batırılmış olan 
dana çıkarırlar, meyhane dönüşle - - Lepta! bir havluyu yüzünüze doğru sıkınız. 
rinde rastgeldikleri yerde seslerinin - Acor! Bu havluyu yava,ça gözleriniz üze-
olanca kuvvetile: - Kitakse! rine koyup bir müddet tutunuz_ Bu 

Sevinçle genç kadmın kolundan 
çekti: 

- Haydi, bana yardım et .. ! Onları 
hükümdarın emrile yakalamıya gel
dim. Bana ikinci bodruma inen yolu 
göster! 

- Bu yolu benden gizlemişler .. 
ben de aradım, bulamadım. 

- Sen niçin arıyorsun onları? 
- Evimize hırsızlar geldi .. Çocu-

ğumu da eşyalarımla birlikte çalıp 
götürdüler. Kocama haber vermiye 
geldim. • 

- Doğru mu söylüyorsun? 
- Yalan söylemeyi düşünecek hal-

de değilim. 
- Kocandan memnun değil misin? 
- Hayır, Çünkü, hükümdarın a-

leyhinde çalışmıya başladığı gün -
denberi beni ve evini de ihmal et -
miye başladı. Sefalet ve ıstırap için
de kıvranıyoruz .. 

Genç kadının verdiği malümat ü
zerine, bodrumda, tekrar yerleri ve 
duvarları arastırmıya başladılar. 

Tam bu sırada bir duvarın ikiye 
bölünıncsile müthiş bir gürültü kop
tu .. Öbür tarafta büyük bir uçurum 
vardı. Muhafız askerlerinden bir ka
çı bu uçuruma yuvarlanıp parçalan
mıslar:lı. Uçurumun ötP tarafında 
kaİan ıhtilalci Yahudiler muhafız as
kerlerini birdenbire ok yağmuruna 
tuttular .. - Aaaaayyyytttt!. Bize Ç~~me - - Kaimeni! is bitince yüzünüzü soğuk su ile yı-

rne;·danlı derler, var mı bize yan ba- - Agora ki! ka ·ınız. Bu suretle bir kaç defa sıcak Gen; kadınh: d .. .. ku 
· d . . · · k - Onların er yer e ııozu ve -kan •.. - Hin em! ve soğuk su ıle aynı tedavıvı te -rar- d k k 

Diye nara atarlar, daima vurduk - Gibi Todi argosilc, Galata Rumca- ediniz Fakat sonunda yüzUnüzü so- !ağı vardır. Biz bura 3 . onu<ur den 
farından, dövdüklerinden bahseder - sından garip lı'.ıgatler kullanırlardı. ğuk s~ ile yıkamayı unutmayınız. Yü- onlar bizi görü~or ve :ınlı_vorl~r. ı. 
lcr eli bağlı, başı sarılı gezerler, bir 

1
Helc söz söylerken ağzın yayılımına zünüzu ivice sildıkten sonra pudra - Diyerek korbu 

1
ve etvr-can ıcın -

k 
1 b t k · · de bag" rısmıya a~ amıs ı. takım zavallıların önünde ca a sa - göre, omuz. aş, ense oyna ma . aca- !ayınız. Pudrayı bılhassa kızarmış · . . 

tarlar, birkaç kadeh yuvarladıktan yip tavırlar takınmak, ıslık çıkara - olan burnunuza ve gözlerinizin al - Muhafız askerlerın bodrum~ ıner-
sonra sulanıp çıngar çıkarırlar, beş rak t• kürmek ve tükürüğünü yarım tına sürünüz. Eğer pudranız yoksa, ken, silah olar:ı~ bellerı~dckı kılıç
on gün hapis yatmayı, bir iki ay sür- veya b'r metre ileriye püskürmek yüzünüze bir krem sürünüz ve kre- larınd~n başka hır şeylen yoktu. Yer 
gü gitmeyi, umuı-ı.hanedeki dost- bunl?r için -eski bir tabirle- .Adeti ~i uzun müddet yüzünüzde bırakı- altında bir ok muharebesi Y.apacak -
!arını o akşamki z:ımparasının elin· s·nive• "rasına geçmişti. nız. Ağladıktan sonra kırmızılıkları larını akıllarından bıle geçırmemış-

• dtn almayı sercf sayarlar, ve bütün - (Devamı var) gid~rmek için, göz kapaklarınızın al- lerdi. 
bu ya.Jtıkları i:slcrden k>Jltukları ka· · =~=============ltına sürme <iiriinüz. Sürmeyi, üst Hassa kumandanı bu kork~.nç_yer 
be ır. fıyakalı, fi) akalı anlatırlardı. Otellerdeki göz kapa 'mızın üstiinden, kirpikle- altı muharelıe~inden canını guçlukle 

Bunlar dayak yedikleri halde yi- rinizın kiikleri, ~ kadar ve keza alt kurtarabılmıstı. 
r.e fiy ka kc>mckten gerı durmaz - A k aları göz kapağınızdan kirpiklerinizin kö- Bodruma inen otuz kadar muha-
Jardı. Ben, bö) le bir vak'uya şahit Ş macer küne kadar götürünüz. Sonra gözle- lız askerinden yirmi besi yaralanıp 
oı lum. Size de anlatayım: ( 5 inci sayfadan d•vam) rinizi kapayarak. bol bol plıdra SÜ· verler~ S<?rilmiş. ancak dört beş kişi 
Çukıırceşmede oturuyortl.ık. Tam Evlenenler içinde, bilhassa Ame - rünüz. kurtulmuştu. 

c\ :nizın karşısında Mehmet adında rikalılar nazarı drkkati cclbcdiyor. Eğer vaktiniz vorsa sürmeli bir be- Hass.1 kumandanı orada rastladığı 

kat be~ altısı kocamın do. tl:ı.rıdır, 
ancak onları tanıyorum. 

- Oturdukları evleri biliyor mu -
sun? 

- Elbette. Bilmez olur muyum?. 
Hassa kumandanı kadını kaçırma

mak için, yukarıya çıkınca askerlere 
teslim etmişti. 
Şimdi, yer altındaki Yahudılerin 

yukarıya nereden çıkacaklarını ve 
yer altından nasıl dağılıp gidecekle
rini düşünüyorlardı. 

Genç kadın, korku ve heyecan için
de titriyerek bağırdı: 

- Boşuna bekliyeceksiniz burada! 
Çünkü onlar kuleyi çalmadan. kılı

fını hazırlamışlardır. Yer altındaki 

gizli yollardan kaçıp giderler. 
Hassa kumandanı kadının sözüne 

inanmadı.. 

Aldatılmak ihtimalini düşünerek 

sabaha kadar kalenin surları dibin
de -askerle birlikte- bekledi. 

Yer altından gelen giden olmadı. 
Genç kadın tekrar bağırdı: 

tlılar .. horul horul uyuyorlar. 
Has>a kumandanı yanına kırk elli 

asker aldı.. tekrlr yer altına indi .. 

Y"hudilerden bir kişiye rastlamadı. 
Yerlere serilen askerlerden bir kaçı 
ölmemi~ti.. Yaraları ha Cifti. 

Kannlıkta iniltiler duyan hassa 
kumandanı, yaraları hafif olan as -
kerleri seçti .. Dığer askerlerin sırtı
na vererek yukarıya çıkarttı. 

Gen; kadın yalan söyl!'memişti .. 
Yer altındaki bodrumlarda Yahu

dilerden eser yoktu. 

İhtilalciler kaçmışlardı. 

Bütün bu döğü meye ve veriler. 
kurbanlara rağmen müsbet hiç b:r 
sey elde edilememişti. 
Şimdi hassa kumandanının bütün 

ümidi genç kadında idi .. o. asiler -

den tanıdıklarının evlerini gö<terir
se, bu suretle hainlerden bir bcırı 
ele ge;irmck mümkfın olabilecekti 
Şofak söküyordu. 

Etraftaki mabetlerde sabah d.ıaiJ-
- Bana inanmıyorsanız, ·er altı- rı başlamı.ştı. 

na ininiz .. Orada ~eytanlara bile rast- İşçiler, birer iki)er evlcrimlen çı-

lamıyacaksınız! kıp solcaklara dökülüyor, ortalık aı·-
Ve dışlerini gıcırdatarak güldü: ldınlanıyordu. • 
- Onlar şimdi yataklarına kavuş- 1 (Det•aını ı·ar) 
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Amatörlerin fotoğrafileri 

bir tulumbacı reisinin kahvesi vardı. 1Bir çok zengin Amerikalılar, Parıste zi bir çeyrek kadar gözleriniz üzerın- genç kadını da kolundan çekip yu -
Bir gu~ kahYede bir gürültü koptu, kendi!erine eş olarak, genç, dılber de tutunuz. Sonra burıu hır losyona karıya çıkarmıştı. 
dayılarımla beraber sokağa fırladık. Fransız kızları inlıhap etmektedir - batırıp tekrar bır ccvrck gfüleriniz - &-n bu adamların hepsini tanı- Bize gönderilen fotoğrafları derce devam eoiyo· 
Adamın biri, başka bir adamı ense- l<'r. Filvaki, bu zengin Amerıkalıla- üzerinde tutunuz. yor musun• ruz. Soldan itibaren sıra ile : suıtan ahmet Hayret-
sinden yakalamış, pataklayıp duru- rın ekserısı yaşlı oluyorsa da, dolar- İ~te bundan sonra herkese görü _ Diye sordu. tin, Samatya soğuk sarnıç sokagı Mahmud Billa, 
yor Birkaç kişı aralamak istediler. !arın yüzü sıcak olduğundan, Pa - ncbilirsinız ve sizinle bahsedcrrm ki, Gen'; kadın korkudan Mrivordu. Salma tomrul< numara 105 Mehmed. Moda cadde-
Fakat dayak atan adam bir taraftan ris kızları çabuk aşık oluyorlar, ha- k _ Hepsini tanımıyorum. dedi. fa- , sinde Cavit 

f 

l :~~~:;;~~~ ................ !!!!!!!!!!!!..,~~~.l~·n~d~in;ı~·z~i~p~o~k~g=ü=z=P~
1

~b~u~l~ıc~o;;;s~ıı~ıı~z~·!!!!!!!!!!!;;~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~::::::::i:::'.:'"-:::7'.:~~~::-;;::;;:;~~:::::: yumruk, tekme indiriyor, bir tara - raretle seviyorlar. . ____ ---

tan da şöyıe yaıvarıyordu: Yazan: Celal Cengiz 
- Kaç zamandır kovalıyorum. an- Tefrika No.: 47 --- - ı~·,·,··n· e··"u.'s"t'u.'.'n'"g"e'l'ı:r .. ı··,·.· · .......... .... ........... .. cakelimcgeçirebildim,fırsatbufır- ..... ... .... .. .. .... ....... .... . 'i( o R1S.A. N A. D. A L.A R I N DA . 

sattır, bırakın da hırsımı alayım!.. Şeyh Sait, Rüslemin o günlerde ~ &. · Hep biı·dcn bağrıştılar: 
Bu sırada dayak yiyen şöyle bir Feluce'den ayrıldığını islemiyordu. • A.1 R E ı· 1 m o ha.dl' hemen yola çıkalım .. 

ld oğrd uldu.'. ~ediği ybucmrer~kçı'nvdeetekkmale- Zeki Arap şeyh_i·t~ızının Rüsteme. _M '''.R ft' , ' s m Pusuya ci~şukp k' rkadaln vurulmsdk 
er en ·uzu yara ı - temayülünü sezmış ı. U . ıstemivcn Tur orsan arı arasın :< 
mış, gözleri şiş şiş olmuştu. Fırsat Şeyh Sait· _ Murat Reisin pesinden gitmek iste-
budur, diyerek fırladı, kaçmıya baş- _ Gitmeseniz daha iyi olur! miyen bir tek adam vardı: 
!adı. Başladı amma, kaçarken de, ar- Diyerek Rustemin fikrini çelmek R u··stem o gu··n Haceri görememişti. Gemiler Dümenci Kara Mustafa. 
kasına dönüp dönüp kalaylamıya istemi~se de, Rüstem: Bu adam her nedense son zaman-

başladı. Kü!ürü savurdu, durdu. Hem - Benim elimde bir şey yok .. Mu- hazırlandı.. Murat reis: !arda Mıual Reisln en makul fikir -
de ne küfür! .. Hatırladıkça şimdi bile rat Reis sefere karar verdi. Gitmiye !erini bile tenkil etmek fırsatını ka-

yüzüm kızarıyor. mecburuz. D.. , J0··vüşeceg" iz, diye bag" ırıgordu. cırmayordu. 
Dö,·en adam, tulumbacı!ardan Deyince, Şeyh Sait kaşlarını ça- uşmanıa Uı . Kara Mustafanın bir emeli vardı: 

Gürcü Mehmetli. Dayımı, büyük ba- tıp düşünmiye başladı. lince Murat Reis yeni yolculuğun Bulunduğu gemiye kaptan olmak. 
bam Çürüksulu Ali Paşanın oğlu ol- Rüstem, Şeyh Saidin sarayında hedefini kısaca anlattı: O, bu emelinin tahakkukuna ça -
duğu için çok iyi tanıyordu. Kendi· fazla kalmadı: _ Papanın beş gemiden ibaret o- Iışmaktan geri durmayordu. 
sine dedi ki: _ Belki gitmeden bir daha geli • lan donanması bu tarafa doğru ge _ Kara Mustafa, Murat Reisle uyw;-

- Birkaç arkadaş söyledi. Arkam- rim ziyaretinize.. liyormuş. Bizi limanda kıstırıp ba- muş ve ona dık k:falılık yapma'."'ış 
dan küfür edip duruyormuş. Birkaç Diyerek saraydan ayrıldı. tırmaları ihtimalıni düşünerek liman- ol•aydı. bclkı de duşmandan yenı a-
kere sıkıştırdım, fakat elimden kur- Rüstem, o gün Haceri görmeden dan açılmayı ve onları aramayı da- lınan gemilerden birine kaptan. olur-
tuldu, kaçtı. Kaçarken de, tıpkı bu- dönmüştü. Yanındaki gemici olma • h f d 

1 
b ld du. Fakat, onun vazıyetı hıç hır za-

d a ay a ı u um. . . . . günkü gibi. sövdü, say ı. saydı, belki Şeyh Saidin odasından Yelkencilerden biri sordu: _ man Murat Reıse emnıyet v~rıc~ ma-
Bugün tam yakaladım, adamakıllı çıktıktan sonra, haremağala~.ından _ Biz, onlarla çarp1'abilecek ka- hiyett" de.ğildi ve bunun ıçındır kı, 

l'latacaktım, ahpaplar, eş dost bı • tıirile Hacere gizlice haber gonder• d k tı· .. , Murat Reıs yenı gemılere de kap -
ar uvve ı mıyız. .. . . rakmadı. mek fırsatını bulacaktı. Murat Reis cevap verdi: tan olarak başkalarını seçmıştı. O, 

Bu herifler insanı katil eder. Bu ••• _Elbette kuvvetliyiz. Onların bü- ~·ine dümenci olarak kalmı1tı. 
herife cSıçan Zühtü• derler. Göste- (Ju··zETTA) FELUCEDE Mİ b' . d 

1 
Gemicilerden biri: 

v_ ük gemileri varsa, ızım e sarsı -rıste ahım şahım bir şeye benzer, fa- KALIYOR". K M stafa dayı bıvık altın-
' maz imanımız ve deniz döğüşlerinde - ara u , kat üzerine yürüdünüz mü, na taban dan gülü ·or .. galiba bu yolculu ;n 

k k , · ·b· Sahildeki kumsalda uyuklıyan ge- tecrübelerimiz var. 
kac.ar, biraz yumuşa , çe mır gı ı 

1 
tehlı'keli görüv_ or .. ! 

·1 k t g•misinin g· üverte • Ru··stem Reis de Muradın fikir e -davrandınız mı, söver, sayar, ana micı er ap an ' Dive mırıldandı. Fakat, Kara Mus-
avrat okur ... Bu gibilerin adı kaba- sinden gür bir ses işittiler: rini takviye ediyordu: tafa~ın ekseriyet karşısında fikrire 

k t f k t k b d l k _ Havdi, iş başına, yola çıkıyo • _ Gözleri kama \ıran o büyük ge-davıya. çı mış ır, a a a a ayı ı ' - ve itirazına kıvmtt veren yoktu 
milerdeki kardinallar saltanatını yı- . nerede, bu herifler nerede• .• Bu gi- ruz. Maamafih Murat reis onu gerni -

bilere fiyakacı kabadayı derler ... Çok Bu ses, Murat Reisin sesiydi. kacağız. Burada kahpece oturup ar- lerde 1ehlikeli görmiyc başlamı<'ı. 
· b ld Sahilde uyuklıyan gemiciler Mu- kadan vurulmaktansa, dcni1.e açılıp \'ardır, böyleleri Islan u a... Rüstemin ki.! ağına 

d h !. b k rat Reisin sesini duyunca gemilere mertçe dövii~mek elbette iyidir. Düş-
Gcçenlerde. Galata a a ıne a - _ 'lustafayı dümenci olarak sarn 

· k t 1 manı denizde gafil avlamak ve bel " madar., karakaçan htavriye çatmı , oş u ar. d d' den başka 
1 _Ne var? .. nereye gidiyoruz .. ? i<emig"inden vurmak rniimkCındür. v~receğim, e ı, oııu 'en k "ik o da ensesinden yaka amış, yere ya- kimse idare edemt'z. Arasıra n sı 

tırmış, saldırmasını çekmiş, daya _ Murat Reis bütün gemicileri top- iti raz eaen Karşı kar~ıya gel,ek bik, Papanın (Deı·amı ,.ar) 
. ı d ''elkenciler kahvalar topçu- ·rürk korsanlar ı a rasında Mura~ reise M s t afa denı'zc'ierini bir vudum suda. boğar, mış gırtlağına .. Bereket versın ar - a ı .. ı • ' ' bir tek a dam vard ı : Oümencı K a ra u .. J 

kadaşları elinden tuımus da Clün- ~r ,.e kaçak leventler bir araya ge:, 
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Bugünkü hal ne halde? 
Yazan: 

Ahmet Cemalettin 
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Hetıraıarın ı söyleyen: 
Amiral Ramiz 

çeşme 

isti yen 
Mahalle Esnafın en çok güzünü güldüren me gva üzüm, 

Averofun bir 
Mes'udiyeye 

-
1
•s1• Jı'atihteKaramancaddesindc8nu- en ÇOk CQR yakan da kavun, karpuzmuş ... 01 erm maralı evde oturan oktıyııcunwz Os-

çarptı 

A verof ilerliyenıedi, çünkü sahil 
toplarımıza tesadüf edecekti 

_ Harbe hnzır ol! i§arctini v~r- loldu. Gemi, her taraftan muhtelif 
dıgi znm n ad mi imtisal veya mus- buyuklükte su utunlsrile ihata edil
takıl h rckct fılamasını dn hazırla- miş bulunduğu halde biı.} ük bir sı.ir
mış bulunu) ordu. Bunun manası, a- atle ilerliyor \:e ara sıra bu su 'iÜtun
miral gcmı ı mi.i takıllen bereket e- !arından bazıları kütle halinde gc -
dccek .,.e harek•tın hitamına kadar minin iistüne boşalıyordu. 
\iç c ki zırhlının emir ve kurnandn- Gerek düşmrın mermilerinin infı
sııu ikinci kumandan Miralay ~Gi- lakındım ve gerekse A\·erofun l:en· 
nis• deruhte edecek demekti. di toplarının ateşinden sıcak hava 

man Noyan yazıyor: Mevsom meyvaları arasında en çok 
Bugün Fatih Karaman yoku~unun rnı.:am le gören iı?.ümdür. Sonbaharın 

nihayeti olan 13 üncü ilkokul ci\, rı ndı ıki yem şi, uzum ve ıncirler. ye
cidden susuz bir diyardır. . mi;;; pivn:. ına g 1mı) e başlamıs, bir 

Bu caddenin altından Terkosun "Zcın 1c~kil cdtc k bu dene ~üzüm 
kalın boruları g~ctiği halde \istüne kuru demlen zaf ı <:tin tcdavisındC' 
bir fa) dası dokunmuyor. Bu c.varın ım .. him hır mc\'kl tutan bır kur mc\•
fakir ahali i susuzluktan -son d rece 

1 

mı ıncyd n 'mı tıı. 
muztariplir. Bu havalinin za\'alh ka- Sımdılık tizcı nde buyuk mua .. 
dın ve erkekleri i lrrıni bırak. rak m le ~' pıhınüzuın !'tokları Tavşan
Atp~zarına e ek sak.acısı aramıya Jcılın, çavuş, bolb, 1 tizumkrıle İzmı
git eler dC', onlnr da kendilcrJ:ıi na- ı ın rez .. kısıdır. 
za çektiğindC'n boş dönerek susuzluk Bol o mamnkl b raber ufak mik
çckmcktedırlcr ve hntt5. içeC'el{ bir ıt, rda İımır ç kird k!>izine de tesa
bardak duyu dahi komşulardan istE'- dı.if cdııml ktc, bunlar da hususi mtiş

f mcktedirlcr. Geçenlerde muhterem tcrıleri tnnıfındrın nrnnmaktadır. 
gazetenizin ilanında Sular İdaresi _ Bugunku piyasaya göre üzüm !i
nin Terkos çeşmelerinde su satılma- .. tları 5-23 kurus arasındn oynamak

cAverof > un sı1r'atinin zi) adeliğı- dalgaları mütemadıyen köprii üstü
ne istinad eden bu hareketin tafsila- nü yalıyordu. 

sının yasak olduğu ilnnı büsbütün bu t dır. 
hnvaliyi susuz bıraktı. Acaba saygılı Biraz ztdelenmış •şıralanmış• iı - Bir avuç içine üç şeftaU sı(Jıyor 
Belediyemiz 13 üncü ilkokul karşı _ 2ümler 5 kuruştan başlıyarak bozul • maddi mısallc anlatmı~, bundan fnz. cArdiyc ye hammaliye resmi> nin~ 
smdaki meydanda büyük tarihi sa- ma derecesine göre 6, 7, 8 kur4ş ılh.. !asının n ye baglı olduğunu Ye te - pahalı olduğu söylenmiştir. Yeni ha
kız ağncının gölgesi altında bir Ter- fi, t bulmakta, çavuş üzümleri 15 ten mizlik kadrosu i~ini bu misaldeki lin genç ve girgin ynrdirektörü böy-

tı daha evvelden tesbit ve tebliğ e- Mesafenin kısalığından dolayı top-
dilmis bulunuyordu. larrn irtifa za\"İ) eleri de ziyadesile 

Fılolar Boğaz istikametini geç - küçük idi. Bu sebepten dolayı her 
mişlerdi. İki filo arasındaki mesafe, endahtta h ule gelen alev ve hava 
Yunan filosunun sancağı alınma- cercynnı denizi yalıyor ve kaldırdığı 
smdan dolayı artık sür'atle azalmıya su serpintileri, gemi ilerledikçe köp-

kos çeşmesi ynpttrsa iyi olmaz mı?. brşlıyarak 23 c kadar yükselmekte- nükte ile izah etmiştir: le ic:lerd~ sallıhi ·etle söz sö'\;Jiuecek 
· ····· · ······ · ·· ··~·· · · .. ·•••· •••••·· ··•••••· ·••••• diı Maamaf ıh, bir haftn"·a kadar, :ıı .J .J 

1 
.ı - Umumi harpten evvel İtalyaya bir gahsiyet halin.de bulunmakta Ye 

R A D Y O ı başlıyacak. olan yapıncak mevsimi 
1
se) ahat yapan Alınan İmparatoru en hurda tefornlatıı kadar derjn bir 

1 1 
İ tanbulu uzume doyurmak ve kan- İkinci Frederik Vılhclm Venedi[.ti zi- \'ukuf göstermektedir. 1 

;.---------- dırmak için kufi bir zaman t"c:kı"l e- jy .. retı"ndc ""hrı' ç k ki ı· b ı b' B "'~ .. ,,.., o· r ı u muş, ır ay E'l\'Cr hesabını şöyle yapıyor: 
BUGÜNKÜ PROGRAM jdcr. cKınahı soy adını taşıyan bu jgün de Vencdik Belediye Reisi ya . _ MerelU, 500 kilo gelen bir pat-

başlamış bulunuyordu. rü üstüne çarpıyordu. 
cAverof .. , düşman hattına nnza - Diğer Yunan gemilerinden bakıl-

ran mail olan eski rotasını muhafaza dığınn göre Avero!un teknesi su sü
cderek düşmanın şimal tarafına ye tunları arasında kaybolmuş ve yalnız 
(4500) metre mesafeye gelinciyc iki direği ile üç bacasından çıkan du
kadar ilerledi ve sancak bordnsın - mandan maada hiç bir şey görülmez 

Akşam neşriyatı: üzümleriçin halde şimdiden hazır • nında iken ono: · lıcan küresi motördcn kabızmala kn-
Sant 18,30 plfıkla dans musikisi • lıklnrıı başlanmıştır. - Şehrinizi, demiş, çok pis ve kirli dar 16 kuruş mukabilndc taşınmak-

dan ateşe başladL Eski Yunan zırh- hale gelmişti. 
1
20 Müzeyyen ve arkadaşları tarafın- Bol olacağl. tahmin edilen bu se- buldum!.. tadır. Bu paranın 8 kuruşu hal ida-
dan Türk musikisi ve halk sarkılan. ncki üzıimleı imiz e mıfın yi.izunü Zarif ve nüktedan olan Belediye resine ardiye parası ismile mal edil-~ 

lıları prova hattında ve aralarındaki Yunan amiral gemisi, bıitün bu 
mesafe muntazam olmak üzere cHel- müthiş nteş kütlesi aleyhine tc\'cih 
]es. burnunun biraz şimal tarafında edilmiş olduğu halde ali sür'atini 
poyraza seyretmekte idiler. muhafaza Ederek cenuba döndü ve 

20 30 Ömer Rıza tarafınd;n arapça güldür<>cck derecededir. Reisi Venedik halkının bu hususta ml'kte, diğer 8 kuruşu da hamal üc-' 
söylev - 20,45 Muzaffer ve arkadaş- Üzüm ve incir akını başladıktan ne kadar lfıkayt olduğunu imparato- reti olarak yükü taşıyanlara ait bu- , 
lnrı tarafından Türk musikisi ve halk sonra halin- mey\ra kısmında piyasa- ra nnlatmak için cevap vermiş: Iunmaktaöır. 
şarkıları (Saat ayarı) - 21,15 Orkes- nın canlandığını söylüyorlar .. O za. - Majeste, d miş, Venedikte 800 Kabızmaldan malı alan madrabaz 

Osmanlı filosunun baştan itibaren mesafe aletinin iş'an dn (3000) met
ilk -a; gemisinin yani (Barbaros) reye kadar düştü. Amiralin niyeti, 
ile (Turgut) un r.r:asındaki mesafe Türk hattı harbinin arm:ınn ntılarak 
muntazam olmakla beraber diğer iki diğer gemilerden daha açığa düşmüş 
gemisi yani (Mes'udiye) ile (Asan olan cMes'udiye, yi tecrit etmek gibi 

tra - 22,15 Ajans ve Borsa haberleri man kavun • knrpuz da hızını almış bin nüfus mevcuttur. Eğer burada dn kendi ye-ine bu küfeyi 10 kurusa 
ve ertesi günün programı _ 22,30 olacağından bu meyvanın alım sa- disiplin altında yürütülecek 11rog - taşıtın kta ve nıhayet küfe~i mnd • 

plakla sololar, opera ve operet par- rabazdan alan satıcı da bunu halden 
çnl~rı - 23 Son. arabaya kadar 10 kuruşu götürmek-

y ARINKİ PROGRAM ledir. Toplu 36 kuruş eden bu para 

Tevfik) mevkilerinden çok geri idi- görünüyordu. Öglc neşriyatı: 500 kiloluk küfeye taksim edilince 

ı Sahilden yapılan ateşin devamı er. 
Mes'udiyc (l-000) metre kadar hnt· müddetince kesif dumanlar ar:lsın-

Saat 12.30 plfıkla Türk musikisi. k!lo ba~ına 3 para düsmekte. bir kilo 
12 50 havadis, 13.5 muhtelif plak patlıcanda 4-6 tane patlıcan bulun-

tan çıkmış ve eski zırhlılarırruza ya- dan topların atış alevleri uzanıyor
kın gelmişti. Fakat adeta duruyor - du. Kezalik Osmanlı gemilerinin bor
muş gibi görünüyordu. cAsarı Te\·- dalarındn enclahttan mütc\'ellit alev
fık e gelince, bu gemi, .B\U"barosı1 1 ıer göziıkü) or ve bacalarından cıknn 
i'e cTurgut un rotasını takip ederek kesif dumanlar teknelerini örtüyor
ilcrlcmiş ye Mcs'udi •enin yerini nl- du. Ger k bu dumanlar ve gerekse 
mıştı. giınel?in vaziyeti, mermikrin sukut 

ncşriyah, 14 son. duğuna göre patlıcan başına yarım 
para düşmektedir ki, bu, esnnfın id· 
dia ettiği gibi ffatların yüks~k olu • 
~tmdan umil olmaktan çok uzaktır. 

cAvcrof un ilerleme harcl..\?ti es- noktalannı ı:yıkile tayin ve ateş 
nat:ında Mes'udiye, onun (23) san· kontrolunun tanziminde bi.iyük m:.iş
timctrelik bir mermisi, amiral gemi- külutı mucip oluyoıdu. 
mızin b bacasına isabet etti ve Bogazın A\'rupa sahili tarafında 

mermi parçaları civarda bulunan sis tamamen da •ılmamı~tı ve hava
istimbot, filika ve direğe saçılarak da bir ağırlık hiikümferma olup ga-

ans mera khlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ-

renmek isterseniz ve ucuz bir :fiat 

ile vakit kaybe' neden dans pro • 

fesörü Yorgo'yn müracaat etsinler. 
Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -
sında Topçckenler sokak No. 3111 
b" ·\Jıci kat. Şeftalilerden bir b o lluk manzarası 

baş tarafta zırh kule dışında durmak- yet hafıf bir keşislemc ı üzgiırı es • t d b 
b

. b _r. 
1 

ZAYİ ımın a üytık hareketler olacağı ta· rnmlı bir temizlil1e 'Kat'ı" bı·r ıu··zum 
ta olan ır aşçavuşu telcı ve a tı mckt<! idi. b .. d 0 

askeri yaraladı. Bu ı·üzgür istihküm ve gemi top - Tatbik mührümü kaybettim. O -
11 

ir. görülürse bu i~ için ayrıca 800.000 
nunla hiç bir kimseve borcum vok- Müıdüm enkleri son gt.inlcrde his- jandarmaua ihtiyaç v"rdır. 

Kezalik büyük çapta bir roermi lanndan ve gemilerin bacalarından J .J ı .ı u 
· · 1· '- d · tur. Bundan sonra maasımı imZ'l ile so unacak derecede azalmıştır, gü- Bııy Mustafanın bu hı"kaA'-•e ı·ıe te-

iSkele baş taretınm umuarın an ı- çıkan muhtelif dum::ınları toplayarak - .ı 
l 

,_ alacağım. ve mve frenk erikleri rnana\'lar ta- mızlık ic:lerinde esnafın da bı'raz faz-
çeri girdi ve iki nefere taret Auman- •HeHes .. bum unun şımalinc ve sisin f d " 

t d
- ·· - d Tevfik Bılge ra 111 nn çekilmektcdır. l&ca alakadar olması ıa·zım geldı'gvı·nı· 

danını yaraladı. Bu tare , uşmanın ustune oğru sürükleyip yığmış ve M 

mu
kabil tarafında bulunmak dolayı- o tarafta hava)a koyu bir renk \'e.r- -1-l-cn_d_e_k-İc_r_a_M-em_u_r_lu_;;_,u_n_d_a_n_: =--

1 
devsim meyvahırı arasında armut- nn' 3tmak istediği iışıkürdır. 

"' ar a iyi iş •apmaktadırlar Hala B ı 
sile bu sırada ateş etmiyordu. mişti. Fatmaya 421 lira ve masarifinin bı.:r d "k" . · ura arda barınan esnafa zarar ve 
Osmanlı zırhlıları cAverof~ yak- Bu istikamette ve sahile çok yakın itasına borçlu Hendekte Hacı Kan- . ~. a 

1 1 cıns armut mevcuttur. ~iyan \eren yersiz, yurtsuzların hal 

ısı<:4ıkça ku··çu""k toplarını da endahta bir mesafede olarak Osmanlı zırhlı- dılli Hakkının gauri menkullerinin Bb~rı~ıkfrenk armudu demlen sarı ve bekçileri tarafından mencdildigvini 
-SL '..!. uyu , sulu armutlar, diğeri Ham - anlatan Ba d" kt" . 
başladılar, larile birlikte bulunan oüşman muh- paraya çevrilmesine kar ar verilmiş d kkA • • O 1 y ıre or. 

d 
Jd ğ d b ~ı ıw arı ısmı \'erı en toparlak sarı 

Saat (9,55) tc mesafe (4600) metre riplerinin şekilleri sisin arkasın an o u un an or~unun yüz lira kıy- armutlardır. Bunlar da günün piyasa - ~~ i,dc daha fnz~a m~vaffak ol-
iken Averof yava§ yavaş sancağa gel- hayal meyal gözüküyordu. Bu muh- metinde Kara Beyler Çökeklik mcv- srnda bi rmevki tutmakta ve üzcrlc. mıık ıçın ~u~ada vazıfe goren polis
rneye ve adeta kavise yakın bir hattı ripler ele seri ateşli toplarile bize kiinde 1378 metre murabbaında şar- rmdc ıniıhım satış muameleleri ce- lerı~ ndc-dını arttırmak en kat'i ve 
münkesir üzerinde hareket elmiy~ karşı ateş ediyorlardı. Bu gemilerin ikan Osman, şimalen Mehmet, qarben H) an ctmektcıdir. ccnı çare olur, demektedir. Manma-
başlndı ve biraz sonra seyir haltı Os- hareketleri belli olmuyordu ve adeta ,Mustafa, cenubcn Yusuf tnrlalarile HAL iDAREC1LERİ NE fih bize kalırsa Bay Direktöriin polis 
manlı filosunun seyir hattına amud durur gı'bi gözüküyorlardı. Ve düş- mahdut 30 K. Sani 927 tarihli tapu - SÖ''LÜYOR "'ayısını arttırmn tavsiyesine bunla-.ı LAR?.. ra vat k ·r · 
bir vaziuete neldi ve mesafe rok kı- man zırhlılarının ileri hareketleri mın ihtiva ettıği tarla ve yine 130 li- .J a vazı esıni görM küfe ağız-

.J 0 " 1 Mey\'a kısmıoı dn dola"tıklan son- lar ln sa 1 ld d t d ·r T g d ar ra kıvmetindc Dcrebog~azı Yeşiller s-
1

'" mnrı ve ot arın orada bı1lun-
sa ı. esnasm a esa u en ur u un • J • ra karpuz - kavun pazarına ugvrnma- durulmam t db' · · ki 

Fakat bu esnada Barbaros bird"n- kasında gözükmüşlerdi. volu şnrkan Jsmaıl, şimalcn yol, gar- ası e ırını e emcyi fay-" .; dan evvel hal idaı ecilerinden l·za~hat d"l b 1 kta 
bl·re (180,\ d ğ al k 1 f 0 ·· -k t b' er ben o··mer, ccnub"n Emin tarlalarile .. ı u mn yız. 

J erece sanca a ara Bo- cAvcro • a uyu çap a ır m - '" · r ı 
v d ğr d"' d.. A k k malldut 919 m"·tre murabbaında ve ıs 1) n mu ıarririmize direktör Bay ARDiYE \'E ı~A"•ALİYE RES"Iİ 
gaza o u on u. r asından cTur- mi isabet etmişti. Geminin vasat ıs- " M r 1 

m L\ 

gut ta t b K. e\·vel 340 tarıhlı" tapunun lhtiva usta n 'e yardirektör Bay Enver FAZLA DE""İLMI.Ş! .. 
> mun azam surette rehberini mında .. ırh ]c\·ha'-'a isabet eden u 1 v • k " .ı d ~wı arı söylemişlerdir: 

ta ip ettL Lakin cMes'udiye. ile cA.- mermi, levhavı çatlatmıştı. Ayni çap- ettiği tarla ve yine Dcreboğaı.ın a Bundan rnma ardive ve hamalı"ve 
T f"k .ı k Ad · - Halin temizlik i.)cd yolunda- .ı J sarı ev ı • , amiral gemisinin dön- ta başka bı"r mermi iskele tarafından 100 lira kıymetinde şnr an em, şı· d F kısımhırına temas eden bahse "ardı"-0.. .. . ır. akat sebze pnznrı olan bir ma- J 

ugunu anlar anlamaz hemen olduk- kumanda köprüsünün altına isabet malen Ahmet ve İbı ahim, gar ben ce- hallin muhakkak dal v sebze parra- rektör Bay Em·er temas etmiş ,.e ra-
ları yerde Boğaza doğru döndüler. elti ve iskele tarafındaki seri ateşli nubcn tariki iım ile mahdut 372 met- larından mürekk"'p ~ir su .. pru~ntııu~ su" kam1arla y_aptı.ğı ~ .. rh ve izahlardan 
Eğer «'Averofı, .,Barbaros. un aı·- bb "N K Sani 927 ta ... ·u ç k t 

Naki Bora 

NÖBETÇi 
ECZANELER 
Bu akşam hrin muhtelif semt -

!erinde nöbC'tçi olan cczandcr şun
lardır: 

lstan bul ci1ıctindckiler: 
Eminönündc (Nlehmet Kazım), Be.. 

yazıtta (Haydar), Küçükpazaı da 
(Hıkmet Cemil), 'E)Üpsultanda (Mus
tafa Arif), Şehremininde (Nazım Sn
cık), Karagümrukte (Suad), Samat
yada (Rıdvan , Sch7.adebaşında (Ü
niversite), Aksrır.ayda (Ziya Nuri}, 
Fenerde (Emily .. di), Alrmdarda (Ali 
Rıza), Bakırk(ndc (Merkez). 

Beyoğlu cihctindcki1cr: 
İstiklal c. dd sinde (Kanzuk), Da· 

ire tramvny durağındn (Güneş), Gn
latadn Topçul r caddesinde (Spo • 
ı·idis), Taksimde (Nizameddin), Tar
lab::ışmda (Nıhad). Şişli Halüskürga
zi c::ıclde ind (Halk), KaSJmpas:ıda 
(Vasıf), Ho 1t0ydc (Barbut}, Be'>ik
tast.1 (Alı Rız ), Sanyerde (Osmnn) . 

Üsktidar. Kadıkoy t•e Adadakiler: 

Ü küdarda (Ahınedi)c), Kadıko
yünde Altı 'Ol ağzında (R fat Muh -
tar), Modada (Alclcddin), Büyük::ıda
da (Hn k), He\ b 1id (Tnnaş). 

ll~~~:ü ~~.~.~E.~d~ ~=--1 
t .. ları rı1 knbu1 eder. Tel: 24131 

k toplardan birinin namlusuna 1emas re ınura aı ·.t o. ve . - olur. Fnk"t bız' bunu h"r gu··n muay- ı an ne ıccyı şoyle anlatmıc:tır: 
asından gitseydi, geminin (180) de- d b "hl" tt" - · tarla ve .. .. " d ~creksipcr~mnraEmg~ iw u- rililitçununı ıvae ~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

rece evri esnasında hiç şüphesiz rada ehemmiyetsiz bazı hasarnt yine 100 lira kıymetinde Dereboğazı yen bir yere toplamalcta ve birikin· 

Teknik okulu Müdürlüğünden: (lO??> ~et:e _mesafeye kadar soku- Karabeyler mevkiinde şarkan şima- ce g<!tirfüğimiz çöp kamyonlarile at-

!ab~lırdı. Lakin ilerledikçe istihkam Y~!~er iki mermi iskele cihetinden len garben ve cenuben l!aci Kandılli tırmaktayız. Tifo meselesine gclin-
op arının ve sahilde bulunan diğer f d k' h ars&sı ile mahdut 459 metre murab- ce size, iftih3rla söyliyebilirim ki, 
bataryaların ateş sahası dahı'lı'ne gı·- ve geminin baş tarn m a ı zır sız k 1 d 

k d
. k · kele b"ı 320 mavıs 4 No. lu tapunun ıhti- ocn sa gın esnasın a hal mer..supla-

rcr ve bunlar .
1 

. ısımdan içeri gir ı ,re sanca ıs ... .ı 
n . .. sıra ı c ateşlerıni gemi- k"' ·· k k ı hasara va dtigvi tarlalar bu kere birinci açık rında h men hiç bir tifo vak'ası :zu-

m uzerindc teksif ederlerdı·. uçu zabitan amara arını h 
Zaten d" uğrattı, fakat yangın çıkarmadı. Kü- arttırma ile 9/9/937 perşembe günü ur etmemiş, sebze \'C rney\'a gıbi bu 

husus gern~ı man mermilerinin, al 1- çük top mermılerinden birkaç tanesi açık arttırma ile saat 15 de Hendek hastalıgın alakadar olduğu gıda mad
taryalannda~1!~~anvcy~h~t sahil ba- (Devamı uar) İcra Dairesinde paraya çevrileceği delerile uğraştığı halde bö)le temiz 
ri ateşli top ın . k~çuk çapta sc- ----- -·-- --- - - - ve haddi liıyıkını bulmadığı takdirde bir netice alınması buradaki temiz -

dan husule gel ermıle~ın!n infilfıkın- HALK OPERETi ikinci açık arttırma ile 24/9/937 cu- lik i lerinin yolunda gittiğine kuv-
ye, köprü üstü~~ ~:r~~n~Icr gii~erte- ma günü ayni saııtta Hendek icra da- vetli bir d 1il .sayılabilir. 
sine düşmiye başlanıışiı ~~~uvertc- iresinde paraya çevrilt'ccğinden ay. Sebze meydanının kaç senede güç-
lar prova nizamında old.ukl 1 ~rhiı- 22 Ağustos Pu:artesi ni haklara irtifak haklarına ve .sair llükle intikal munmclesinin ikmalıle 
aüşınan hattına meyilli bul:r~analrdo~ akşamı Bebek haklara malik olımlnr yirmi gün zar- Bc;lcdiyeye mal edildiğini anlatan 

t 1 k d 
fmda evrakı müsbitelerini ibraz et - ,Bay Mustafa, ~imdilık arsa halinde 

a_ annı ta ip e erek yn\•ac yavac: Babçesinde ' 
d

- !>' $' meleri, aksi tı:ıkdirdc paylaşmadan !bulunan bu meydanın da ''akında 
usmana yaklaşmışlardı. Zozo Dalmasın .ı hariç kalacakları ve arttırma sart • ~sri bir sebze pazarı haline konuldca-

. Fakat cAverof> dört düşman zırh- iştirakile namesini bugünden itibaren herkesin ğını söylemiş ve o zaman artık te -
lısı ve Ertuğrul, Seddülbahir, Kum- Halı·me t<uR~;ı.;,~~~~1' görebileceği tnlip olanlar yüzde yedi mizliğin tam yolunda cerC'ynn ede. 
kale ve Orhaniye istihkamlarmın ve buçuk depo akçesi vcyn banka mek- cegini bıldirmişUr. E~nafm toplu bir 
bu istihklımlar civarındaki seri ateşli 24 Ağustos Salı akşamı tubu ibraz etmeleri daha :fazla ma- sekilde süprüntüsü bol maddeler 
~ataryaların yağdırdığı mermi tu - Beyler beyi iskele tiyatrosunda llımat almak istiyenler Hendek İcra satarken buradaki temizlik işlerinin 
k:~ı "ar.~sın.?~ ~ürk hattıharbine ta- Zozo Dalmasın iştirakile Dairesinin 937/685 No. lu dosyasına sebzeye umun olması knfi olduğunu 

rubu, sur ati dol:ıvısile ani tribi H•LIME müracaat etmeleri ilün olunur. ilfıve eden değerli direktör bir de 

1 - Nafia VekAleline bağlı olan (Tenik okulu) mühendis ve fen 
memuru yetiştirmek üzere iki kısmı ha\'ldir. Her iki k ısımda şimdilik 
: A) iNŞAAT .. (Yoi, D emiryol, su işleri, Yapı isleri) 

B) Makine. "' 

Şubeleri vardır. Her iki şubede mühendislik tahsili dört, fen me
n"urlua"u t ahsili iki senedir. 

2 - O rtta mektep mezunları imtihansız alınır. 
3 - Kayı t müddeti 1 • 3:> eylüldür; kayıt muamelesi lstanb ulda 

Yaldızdaki okut binasında her gün saat dokuzdan on ikiye k l!.dar 
yapılır. 

_ 4 - Jsteklilerin 22 yaşından büyük olmamaları ve istida, hü\i yet 
cuzdanı, mektep şnhadetname veya t asdiknamesi, 12 adcd Viktorya 
ebadında fotograf, tam teşekküllü bir basla ban.eden heyeti sıhhiye 
r aporu, aşı ve hüsnühal kağıtlarından ibaret e\•rakı kayıt müdettinin 

sonuncu akşamına kadar okul müdürlüğüne vermeleri veya i~bu günün 
akşamına kadar okul müdürlüğüce \ eri imek üzere posta ile iadCli 
taahhütlü olarak göndermeleri lazımdır. Postada vaki olacn'k gecikmeler 
mazeret olarak kabul edilmez. 

5 - Birinci ~eşrin başlangıcında yapılacak dohu1 imtihan günleri 
ayrıca ilan edılecektir. 

6 -Daha fazla bilgi edinek isteyenlerin Vilayetlerde nafıa müdürlük· 
!erine, lstanbulda okul idaresine başvurmalara (5362) 



8 - 9 O N T E L Q R A P - 22 Ağustos 1937 

•••Telefon: 42517 ' ı Üsküdar İcra Memurluğundan: . 

Nişan taşında tramvay ve Şekayık caddelerinde : Mahcuz ve _satılm~ına k~rar verı· 
len 28 çuval ışlenmış alçı ıle 16 fıçı 

~ T 11 ş 1 ş L 1 T E R A K K 1 L 1 s E s ı ı GÜNDÜZ' 

alçı ve bir adet alçı değirmeni iki ka· 

zan ve beş beygir kuvvetinde motör 

ve teferruatı 25/8/937 tarihine mü

sadif çarşamba günü saat 10 dan 12 

ye kadar Üsküdarda Balabanda Bal

dıran sokakta 20 No. lu alçı fabrikası 

derununda bilmüzayede satılacağın

dan talip olanların mahallind~ ha

zır bulunmaları ilan olunur. 

ANA· iLK ·ORTA· LiSE KISIMLARI 
Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. Fran
sızca, Almanca, lngilizce kurlarına dokuz yaşından başhyarak bütün öğreniciler işliTAk edebilirler. 

Okul her gün saat 10 • 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine: 
CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA günleri bakılır. -

Eskişehir Orman 
Direktörlüğünden: 

1 - Eskişehir ilinde Mihalıççık J ıçesınde hudutları şarlnamede ya· 
zılı Değirmendere Devlet Ormanında numaralanmış ve ölçülmüş 558 
ad&de muadil 1532 metre mikap 592 des <metre mikAp dikili ve 416 
adede muadil 377 metre mikap 767 desimetre mikap devrik ki cem'an 
1910 metre mikap 362 desimetre mikap gayri mamule muadil 974 
adet No. lu çam ağacı 20 gün müddetle vo kapalı zarf usulile arttır· 

maya konulmuştur. 
2 - Arttırma 1-Eylıi!-937 Çarşamba günü saat 15 de Eskişehir 

Orman Direktörlü ğünde yapılacaktır. 

3 - Dıkili ve Denik ağaçların beher gayri mamul metre mikAbının 
muhammen bedeli "460 .. kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat "659. liradır. 

5 - istekliler, teklif mektublarını teminatlarile birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zikredilen 
vesikalarla artırma uatirıden bir saat önceye kadar komisyon riya• 
setine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur, 

6 - işbu ihaleye aid şartname ve mukavele projesini görmek is
teyenler bu müddet zufında her gün Eskişehir Orman Direktörlüğüne 

ve Ankarada Orman Umum Direktörlüğüne müracaat edebilirler. "5137. 

Ha ley 
SAF 

SAEUN . 
KAR GİBİ 

8EYA'1.LA· 
TIR.' 

pADEMi · iKTiDAR111 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

IHORMOBiN. 
.- Tabletleri. Her rczanede arayınız . ( Posta 1 
• kutusu 1255 Hormol?in ) Galata, lstanbul. • 

• : . . - ·~ •;J~ . •. ' ....... .,):•. . . 

lstanbur:~s:~ıeaiyesi ·· İlanları ~ 
'. . ... -~ .. -... t·. ' ... • 

Tamirat atölyesine lüzumu olan 1 tane 8 tonluk Hidrolik kaldırma 

alalı açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 1900 lira bedel tahmin edil· 

wiştir. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 249Q 

N.lı kanunda yazılı vesika ve 142 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak

buz veya mektubile beraber 23-8-937 Paıartesi günü saat 14cte Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4966) 

• •• 
Sarıyer Belediye Şubesinde~: Tarabyad~ topar! ak fener sokatında 

Yuvan kızı Eftimiyadan metrük ve halen sahibi meçhul 11/1 numa. 

ralı evin bir kısmı yıkılmış ve kalan kısmı da mahalli inhidam bir 

halde bulunduğu görülmüştür. Bu halde bırakılması fenn~n gayrı 

caiz oldutundan hcdmile def'i mahzuru 56 numaralı ihtarname ile 

mili! emlak müdüriyetine de tebliğ edilmiş ve alınan cevapta sözü 
a-eçen binanın henüz hnzine namına tescil edilmediA'i bildirilmiştir. 

Yıkılarak bir kazaya malıal kalmamak için tarihi ilAndan itibaren ala. 
kadarı tarafından hedmile mahzur izale olunmadığı takdirde yapı 

ollar kanununun 44 cü maddesine tevfikan belediyece yıktırılarak an. 

kazı satılacağı malum olmak ve meçhul olan sahibine tahriri tebliğ 
makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ilan olunur. (B.) (5484) 

11 
ilk def:ı olarak alaturka sahnesinde 

Bükreş'in en meşhur ve maruf 
Ç 1 G AN O R K E S TR A ve B AL E T O S U 

PANORAMA 
Balıçesinde büyük muvaffakıyetler kazanıyor. 

M ON 1 R NURETTiN 
••Ayrıca: S. ATILLA Anadolu Revü heyeti yepyeni programile •m 

---•HER AKŞAM ----·-
Memleketin en yüksek sanatkArlarile birlikte 

-
SAFiYE 

TAKSİM 
Tel: 43703 

Belediye 
bahçesinde 

Istanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden : 

-
Meriyete giren 3222 sayıh telsiz kanunu mu. 

cibince radyo sahiplerinin Ağustos sonuna ka
dar en yakın P. T. T. merkezlerine müracaat ede
rek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

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

Ağustos sonuna kadar rubsatnamelerini 
almıyanlar evvelce ilan edildiği gibi aj?ır ceza. 
lara çarptırılacak ve bu müddet hiç bir suretle 
uzatılmıyacakhr. 

937 üc.retleri Eylul sonuna kadar verilebi
lir, ancak Radyo kulJanılsın kullanılmasın be
yannamesinin Ağustos içinde P. T. T. Mer
kezlerine verilmiş olması behemehal lazımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiç 
bir para istenilmiyecektir. (5167) 

SATIŞ iLAN 1 
Üsküdar icra memurluğundan : 

Remziye ve Fikriye tarafından Vıskıf Paralar idaresinden 24004 
ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek 
gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden doları satılmasına karar 
verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 350 lira kıymet 
takdir edilmiş olan Ü!küdarda lhsaniye mahallesinde Sultaniye (yeni 
Bostan) Sok. d• eski 19 mü. yeni 4 No. lu Süleyman paşa Vakfın. 
dan bir tarafı Rıza efendi ile mahdumu Fahr~ttinin müşterek hanesi, 
bir tarafı yüzbaşı Mustafa efendi valdesi Ayşenin hanesi bahçesi 

ve bir tarafı Refik beyin hemşiresi lfakatin hane ve bahçesi ve bir 
tftrafı Haticenin hanesi ve t<U'tfı rabii bostan sokağı ile mahdud ha. 

nenin t ve mesahası ıışağıda yazılıdır : 

Bahçeden ıt:rilen hanenin ; 

ZEMiN KATINDA: Bir koridor, bir oda ~emini toprak ocağı olan 
di~er bir oda, bir hela. 

BiRiNCi KATINDA: Bir sola, karşılıklı iki oda, bir sandık 
odası vardır. 

Hane ahşaptır. Bahçesinde dört erik, bir incir ağacı vardır. Bir de 
tenekeden kümes olub bahçenin etrafı tabtaperde ile çevrilidir. 

MESAHASI : Umumu 75 n ıetrc murabbaı olub bunun 27 metre 
murabbaı bina bakiyesi bahçedir. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün tamamı 

açık arttırmaya konmuş olup 6-10-937 tarihine rastlıyan Çarşamba 

günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdardaki dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttır:na bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde gayrımenkul en çok arltıranın üzerine ihale edilecek, aksi 

takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdid edilerek 21.10.937 tarihine rastlayan Per• 
şembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık art• 
tırması yapılacak ve bıı ikinci arttırmada gaynmenkul en çok artlı· 
ranın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7.5 u nlsbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir 
bankanın ·teminat mektubunu ibraz etm~leri lazımdır • 

Birikmiş vcrgilcile belediyeye ıiit .tenviriye, tanziliye ve dellAliye 
resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 sendik ta
viz bedeli mfrşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve illis kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 

fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli e.lacaklılar ile diğer ala

kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 

20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ve daha fazla malılmat almak isteyenlerin 6-9·937 ta• 

rihinden itibaren berkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 

arttırma şartnamesile 937 /6172 numaralı dosyasına müracaatları ila:ı 

olunur. (5476) 

LiMON ÇİÇEKLERİ 
Hasan ve Nesrin Kolonyaları 

Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve 
menendi olmı7an kolonyadır. Bir damlası limon ba!ıçesidir. 90 derecedi• 

c;-4 
Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantaları 

Yasemin, leylak, divlnya, revdor, şipr, fujer, ful, menek~e. suar de 
P& ris, Orig<ıo, Krep dö şin, dağ çiçeği, zambak, sünbül, lale, milflör 
nergis, güller, amber, fulyalar, senk flör, çiçek demeti, nadya, neroli, 
şanel, amorita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, müğe losyon 
ve lavantaları bir nadirei san'attır. . 

Hasan deposu: lstanbul, Beyoğlu, Ka raköy, Beşiktaş, Divan yolu, 
Ankara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerleri!e bilcüm· 
le tuhafiye, bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka H.ısan ismine 
ve markasına dikkat. 

IPROFiLAKSiNİ 
:Belsoğuk~uğu ve Frengiden korur.ı 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11-.Eylül - 937 dedir. 
Büyük 50 000 liradır. ikramiye: • 

Bundan başk~: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 • EylQI • 937 
günü akşamına kadar biletini de
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde
Lki hakkı sakıt olur. 

==========~ 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Eksiltmeye ko. Mikta rı Tahmin pey Eksiltme gü~ ve saati Eksiltme· 

nan mevaddın cinsi Fia tı Akçesi Tarihi nin şekli 

Karpuz 
Kavun Kırkağaç 
Kavun Hasanbey 
Üzüm Yapınca!> 
Üzüm Çavuş 

4000 A. 
lOOO A. 
500 A. 
500 K. 
500 K. 

10 Ku. 
13 .. 
13 .. 
13 • 
30 • 

61 L. 27-8-937 Cuma 14 Açık 

Mektebin 1937 mali senesi 2 inci Teşrinine kad~r ihtiyacı olan yu· 
karıda cins, miktar, muhammen bedel ilk temirıatı yazılı nıevad açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksi tmesi hizasında gösterilen g-ün, ta.rib ve 
saatte yııpılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin herırfrn ve ekailtme• 
ye girmek isteyenlerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundalti mektep 
binası dahilinde müteşekkil komisyona muracaatları ilan olunur. (35144) 

lstanbul Gümrük Başmüdürlüğünden: 
2 Sayılı utış ambarında bulu1an S H K J markalı nuınarasıı 765 

lira SO kuruş de~eri nde 21 sandıkta 1531 kilo eri dilmiş sade yağ 

24-8-937 gününda saat 14de Sirkecide Reşadiye caddesindeki satış 

salonunda açık artırma ile aktarma olarak satılac1ktır. isteklilerden 

Unvan tezkeresile yüzde yedi buçuk teminat akçesi uraııır. (5477) 

DAKTİLO ARANIYOR il 
Hesap ve latura işlerine aşina 

bir Daktiloya ihtiyaç vardır. 

1 
Ecnebi lisan bilenler tercih edile
cekt·r. Bahçekapı Hasan deposu. -

Sahip ııe Baş Muharriri: • 

Etem izzet BENiCE 

Neş-riyat ve Yazı işleri Müdürü: 

llhami Safa 

Basıldığı yer: Ebüzziya Matbaalt 


