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En son Telgrafları ve Haberleri veren ~kşam gazetesi 

• 

AÇIK 
SÖZ 
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HARBE KARŞI AÇIK HARP! 
Tecavüzlerin artması karşısında , SovYet Karadeniz 

filosu Akdeiıize cıkacak .. 
' 

Saş 

Vaziyet . çok tehlikeli bir safhaya girdi, Moskovada 
bugün galeyanh bir protesto mitingi yapıhyor 

. 

V<::!k:!l lnönO Galata rıhtı mında vapura ~ı ı<. ı yor 
·· (Yaıuı 2 icnl ıay/amııda) 
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İneboluda 
Tahtelbahir 
Görüldüğü 
Haberr yalan 
Dün, İneboludan gelen bazı haber

lere atfen, çarşamba günü saat 17 su
larında, İnebolu civarında Evrenye 
sahiline bir mil mesafede gümrük 
memurları tarafından bir denizaltı 

(Devamı 2 •nci sahifede) 

= ' 

.._.wz : 

J 
ı . 

esnasırıcıa lngılız Konsolo~h~nesinc 
~~~ı~u de bir şarapnel isabet ctmıştır. 

Evvelce yaralanan İngiliz Sefiri-
.Şanghay, (HususıJ -d?ehHirde ~-&- nin sıhhati gittikçe iyileşmektedir. 

rışıklık devam etmekte ır. er gun .. 
b. I· ··ı·· k d d'lmektedir. Çok J:ıpon Konsoloshanesı de bomba -
ır ço • o u ny e ı · 1 k - .J •• l 

yakında şiddetli muharebeler olaca- l~n~ıstır. lkisi ağır o ma uzere ~or 
ği ümit ediliyor. Çin topçuları ta - ı kışı yaralanmıştır. ~a~o~ların. şım
rafından yapılan bir bombardıman j · (Devamı ıkıncı scıhıfede) 
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Yeni keşif le l stanhulda kendi· 
mizi kimlerden saklıgabiliriz? 

B ıt. Amerikalı alim. ·eni bir ec
za kcşff>tmış.. mayı halinck 
hır ~<'Y olan bu maddeyi in

a. \'ücudlir<.' sürünce, gözle görü
lcmıyetl'k hale gelıyornıuş.. yani 
' ki •abirle msa: gayrimcr'i, \'cya 
r.:ımcr'i oluyorm Doğrusu, 

b k~ fo di_·ectk yok_ Eğer, Con 
Ahmcdin kc.)ıfleri gibı değı~ de ha
kıkat ise İsta"bul için, hemen kul
lıyctlı ınıktarda bu ilaçta.ı ısmarl3-
malı .. mesela alacaklı bakkalın. ter
z •in önünden geçerken. bir parça 
1=:ürÜYcrirsıniz. evde karınızla kav
/!,a ederken, bir par~a sürüve~irsi -
niz, gözünüz görmez. Köprüd n &?@'

çerken sürersiniz, o zaman çivilerin 
a•icinde de, elinizi kolunuzıı sal -

l ya fı"a.Uaya gcçcbilırsiniz; m""'mur-
1ar sUi g.Jl"mcz... tramvaya biner~:

n 7 kondQktör görmez .. hulasa rahM 
ra'ıal gc»crsiniz. Yalnız ayın en bi
rinde .Ürm<'yiniz. Çünkü pivango
r.ım gornıe · iht mali vardır. Ay ba~
Jarında da tabii siirmemelisiniz .. son-

den iki yol vı.rdır : Bıri Sırat kcip • 
rusu, diğerı Galata köprüsü ... 

* 
Nurullah Alacın 

ta h a s s U r lerl 

Muharrir, münekkit ve edip mub
t<'rem J\:ı ullah Ataç, yazdı"ı bir 
fıkrada • İnsan yalnız zamanını se
v r • dedikten sonra. eski de\'irlcri 
b er birer gözünün önüne g~tiı ere 

1 

hangi asırda ya~aydım, diye ha
yaller kuruyor .. eski dcvırlcrin bazı 

lbüyük ada;;,larının isim~rini söy
pel·erek onlarla görüşmek arzu ct
tiğıni tahassürle kaydediyor. Fakat 
dönüyor, dolaşıyor, sonra: • ScYdi
ğim • ır, görmüş olduğum asırdır• 
cieyip hatmi kelam ediyor. İyi ki ti -
tad, eski dc\'irlerde gelmemiş- eğer 
Nurullah Ataç la o mühim ad~mlar
la beraber yaşasaydı, yirmincı a:ır 
pek boş ,.e kuru kalacaktı . Hamdol
sun Allaha! 

* 

Korsan 
Tahtelbahir/er 
Italganın mı? 

(Birinci ıahijeden devam) 
detm ktedırler. Morning Post bu id
diasını Franko hükumetinin e!inde 
bır denizaltı gemisi bulunduğunu 

söyliycrek tevsik etmekte ve: 
- Bir denizaltı gemisi Akdeniz 

içinde \'e bu kadar g~niş bir saha da
hılindı• <imdiye kadar gösterilen ma
rifetini ba «rm'ya muktcdır değil

dir .. 
Drrrekted:r. 
De it Mey: de: 
- Meçhul tal.telbahirlerı!l hangi 

d~vkle ait oldugunu beyhude so -
ru ·onız. Eser, firmayı ko'.a~·lıkla ta
nıtı ·o ••• 

ı DiYerck sozlerini bağlıyor. 
Hemen bütün gazeteler, sütunları

nı bcynelmılel vaziyetteki buhrana 
,.e Akdenizdeki hadiselere tahsis et
miş bulunuvorlar. 

L. !AN GAZETELERİNİN 
SÜKÜ11J 

Bcr!in, 4 (Hususi) - Gazeteler, 
A denizdeki torpillrnme hadbcleri
ni haber vermekle iktifa !.'di ·or ve 
~imdılık umumi hatlar dışında hiç bir 

nıC: si.YASA 
' J • .1' -

1 Galatada bir fırından yangın çıktı! 1 
ı· ...... ~ 

Bertin • Roma 
Mihveri ve 1 Almanyaya seyafl• 
Son gunlerde bir bilmece gıbı l>S~ 

sedilen bir zivaretin lakırdısı ,-ar· 
- de · Sin or M olıni Almanyaya gı · 1 

rek. Her Hitleri z.ivaret ~decek ırı. · 
- er 

Daha doğrusu Alman hükunıet r 
sinin 934 te Venedig" e vaptığı zi<d~ • ·a 

!reli bu sefer İtalya Baş,·ekili 'iı'e 
ed<'cek mi voksa bu tasav,·ur ) 

1 muayyen • ~lmı~·an bır zanırııa ~ 

ı kalacak?.. Sinvor Mu•olini ıı.ıl. . r 
hükumetinin başına geçtikten s0 •• 

j uzak, yakın hiç bir ecnebi de,·!e ~ 
toprağına ayak basmamıştır. oou 

[Galatada l\ecatibey caddesinde 139 numM ı Yorginin francala 1 için eğer şimdi dendiği gibi ,Alrıı~ 
fırınından yangın çıkmıştır. Çıkan y ang.n neticesinde fırının çalıst kıs- yaya o-iderse bu Beri in _ Roma Jll1 

men ,·andıktan sonra söndürülmüştür. Fırının sigortalı olup olmadığı ve verini-;, hem ne kadar sağlanı ol.d~ 
yangının sebebi hakkında tahkikat yi>pılmaktadır. Resmimiz ·angın es- ğuna, hem de bundan sonrası 1~ 
nasında alınmıştır.) daha ne kadar sağlam olacağına r 
l lllHll1UlOllllJlllll911111BlllUOOIHOUllMHblllHllhltlllkl111:•1111111u111111lıııııı11111111uuıııbıı11;111ımk111111111bııııı11 1 11111tHtUllllll~rtlllllllllll lil gö::;terilmck isteni.vor. r-

u Sa a 1 pat ıyan Ir a er i Bu nokta üzerinde ısrar ile M 
- mak lazım : Birkaç vakittir itab 

Sovgetler 'apongaga güklnemek ile İngiltere arasında yeniden b. 
J t anlaşma için konuşulmıya baslar. . 

hazırlanıyorlar cak diye söz çılnnca bunu Berlin tJ 
• • 
ıçın 

hu.;usi mütaleada bulunmuyorlar. (Birinci sahifeden devam) 
O BİRİ. "Ct TORPİDO FIRKASI diye kadar Şanghay mıntakasına üç 

1 şal VaEılı Blusher'in kumandası al
tındadır. Son zamanlarda inşa edilen 
düzünderle tahtelbahir, Japondcni-Cebelüttarık, 4 (Hususi) - On bi- fırka çıkardıkları zannedilmekte ve 

rıı. r ıhnsrbeci sizi görmez. maa~ı latanbulun sayflıre 
ıla alamazsmı.. :rerleri nereaidir? 

z 1 - * t bT "? Muhterem şehırcilik mütehassısı 

' rinci • Orpıdo fırkası bu sabah Akde- bunun Çin mukavemeti kaqısında 
niz Amiralliği emrine iltihak etmiş- kati olup olmadığı münakaşa edil • 
tir. On dördüncü torpido fırkası da ~ktcdir. 

rafı gönülden gelen bir sevinçle 1< 
şılamıştır. Roma ile Londra ars.S 
da anlaşılıyor, anlaşılacak diye b 
scdilirken Alman gazetelerinin Jllf 

zine indirilmiştir. nuniyet ifade eden yazılarının a 
Japon Ajansının verdiği maluma- tında derin bir hoşnutsuzluk ,e:ırıı 

ta gore, SO\ ·etler, Çinlilere yardım ~k kabil değildi. 
o r a agzını aç ıra 1 iP!!!.!_ Boy Prost. İslanbulun sayfiye ola -

Karik.ıtürcü O. h;.n Ural, Halke - cak yerlerini esaslı olarak te bit et
'lndc karikatür sergisi açtı. Cıd- miş.. ıncrak ediyorsunuz değil mi? .• 

den güzel e$er1!.'!' var. sergiyi ~ezen Hemen söyleyelim: Modadan Sua
;ırk:.daşlartla.'1 Nusret Safa Coşkun, diycy~ kadar olan sahil \'e Bo~aziçi 
r 'Vclki günkü Son Telgrafta bu ser- s:ıhillei İstanbulun müstakbel say
ı;iye dair bir yazı yazmı~ .. bu yan -
da, yine arkadaşlardan Reşat Feyzi
) c dair bazı fıkralar \'ar .. Reşat Fcy-
2ın.ıı Cfuol sıkılmış .. diyor ki: 

- Yahu, benim söykmcdigim şey
lerı, bana atfen yazıyor .. onun dedi
ği Gibi hiç bir ~ • ağzımdan çıkma
ılı ki .. 

Bu arkadaşa sorduk: 
- Ptki neden, senin ağz1ndan ·az

mı ' . 

la 

R al Fevri Cl' ·ap verdi: 

- ... e bıll'w im birader, insanı zor-
1 tı or .. agıımı açtırıyor. 

fi ·e yerleridir. Bizim bildiğimize 

ı:öre, Boğaziçi ve Anadolu vakası, . -
uı.un zamandanberi esasen İstanbu-
!un sayfiye yerleridir. Acaba asır • 
!arca ev\'el de, İslanbula bir şehir 

cilik mütehassısı gelmiş ve güzel Bo
ğazıçi ile Anadolu yakasını sayfiye 

yeı i olarak mı lesbit etmi ? Eski şe
hlrcılık mütehassısları ile yenileri 
arasıııda mutabakat var. 

* Klrahk •v ve 
kiracı aray• nlar 

* Son Posta'da ikı muharrir :ırka • 
A hre te giden yol ~angisi? daş, yan )·ana iki sütunda şu ya~ıla-
Eır gazetede, şchrı dolaşarak ya- rı ·azıyorlar: Biri, Kiralık ev arı

zifar azan bir muharrir arkada~,. yanım diyor. öteki de, ,E,·ime ki, 
Edırr. kapıdan R•ımi;e gitmiş .. O- lracı arıyorum . di ·or. Bu serlEvha-
takç far caddesini şöyle tarif edi -

1 
k 

1 
- ·· b' 

arı ve yaı omşu ugunu goren ır 
)Or '. 

B , 1 b ' 1 arkadaş : 
u,.a<ı "ırete gien ir yo u . 

- iyi ya, be birader, dcdı, biri öte-
~ ı..dırıyor. 

Bu arkadaş, ahrete bir ka.o defa 
gı<Lp gclmi mi acaba?.. Ne kadar 
ı'a salihivctle benzeti ·or? .. 

Biz.im bi diğımizc ~öre ahrete gi-

Rusgada 
Müthiş bir 
Hiddet var 
Soı,·a, 4 (Saat 14,30) - Moskov<ı 

't Lcniııgrattan falihbar cdıldiğinc 

ı;ore, Akdenizde Sovyct nakliye ge
mıleri karşı kors:ın tahtelbahirlcr 
t .. • fınclan yapılan suikastler Sov -
\'et hükumetini şiddetli tedbirler al
m<k yoluna doğru gÖtıimıcktcdir. 

&rvyet gemilerine karşı tecavüz ve 
taarru' ı:rın devamı takdirinde Ka-

kine e\·ini kiralasın .. 
Dı;er bir arkadaş söze karı~tır: 

- Dostla ye, iç; alış\'eriş etm~ 

cer! !f ya .. 

Başvekil 
• • 
ızmıre 

Gitti 
Ba.;Yckil İsmet İnönü bugün lırna· 

nımızdan kalkan 1mir vapuri!_, re
fakatinde büyük bira eri ve ailesi 

1 olduğu huldc İımire harek~t ctmış
tır. 

B3sı·ckılımiz rırtımda parlak \'C 

samimi bır şekilde uğurlanını<, ken
dısıne iyi yolculuklar temenni edil -
mi tır. 

r;,denızde~ı Sov_·:t fil~s~nun. So.v~cı, i met inömınü uğurlamak tizc't'e 
n:ıkl vclerı.,ın selamelını te.mın ı.ın gel nlcr rıhtım üzerinde <;ok kesıf 
nzıfo almasının ,.e Akderııze ~ık - b•r kalabalık arzrtmekte idi. Bas -
ı:nasıl' n kar: l~ştırılmış oldu~u kay- vekıl, vapııl' hareket ederken tlak·ı -
dedilmektedır. k !arca alkı,lanmıstır. 

Anc;;k, böyle bır kararın ta\bikı- 1 İsmet İnö~ı.i İz~irde 9 evlıil ';<'n
ııın Akdcnizde , ·aziycti bütün butün Hklcrinde bulunduktan,son;a Anka-
naziklcştirmesinden endişe edilmek- 1 k t ed k b. ·k· · • . raya ıare e ece , ır ı ı gun 
tccl:r. Ankarada kalacak \'e sonra, Kasta-

CEZA İSTENİYOR 
"t.l~kova, 4 (Gazetemizi makinl'ye 

wrırken) - 3 eylıil günü ikinci bir 
S vyet nakliye gemisinin Yunan a
daları cıvannda batırılmı~ olması, 

hutün Sovyet illerinde y&ni bır ga
kyana vesıle Yermıştir. Her taraft3 

monu, Zonguldak ve Ereğli mınta -
kal:ırında bir tetkik seyahati yapa -
rak şekrar şehrimize dönecektır. 

Başvekilımız, Nazilli Fabrikasının 
açılış torenını teşrinievvelin n inden 
onra apacaktır. 

---
su,h dıişmanları aleyhinde hararetli * Bir müddettenberi mczun<'n 
t z<ıhurat yapılmakta, tulhe kundan- memleketınde bulunan Yunanısta -
ç.lık edenlerin cezalandırılması is - lnın Ankara Elçisi Rafael yakında 
tcrmektedir. IAnkara,·a gelecektir 
Butı~n ~~~konda aynca muaz - * Li~anımıza ıki buyt.k S<'yyah 

znm hır mıtıng yapılacak, 4985 ton vapuru gelmiştir. • 

SON GEMİ SOVYETLERTN 
DEGİL 1İ? 

Akdenize gelmek üzere emir almış- Londra gazeteleri. Çin - Japon 
tır. harbi münasebelile, Sovyet Rusya -

Akdenizin her tarafında meçhul nın aldığı yeni tedbirler hakkında 
tahtelbahirleri arama faaliyeti devam uzun boylu izahat vermektedirler. 
elm,·ktcdir. Sov ·et Rusya, Uzak Şarkta ana li-
•İTALYA KONFERANSI AKİJ\1 man olan Vladi,·ostoka ordular, tay-

BIRAK tAK İÇİN HER ŞEYİ yareler, topçu kuv\·etleri ve deniz-
YAPACAKTIR.• ıalh gemileri yığmaktadır . Yapılan 

Paris, 4 (A.A.) - Petit Journal tahminlere göre, burada bin tayyare 
gazclrsi yazıyor: 

.Denizlerin serbeslisini temine 
uğraşmak zamanı çoktan gelmi;tır. 
Çı.inklı, 27 tcmmudanberi Akd.nizde 
taarruza ul!rıyan gcmil<;1 n sayısı 

20 den ek~ık değildir. 
Populair gaetesj. yazıyor: 

ile aıaml sür'atte 1100 tank, ve iyi 
yetişmiş 200 bin asker bulunmakta
dır. ı 

Bu muazzam kuv,·et, Kızılordu -

nun en ku\'velli ~ellerinden Mare -

etmektedir. Şanghay cephesine yeni- Hatırlarsınız : İngiltere Kraııoı 
den 17 Sovyet tayyaresinin geldiği . lac giyme merasimi münas(be~;l· 

Mayısla Londraya giden Alman ?- .
1 iddia edilmektedir. ..;lı 

li Müdafaa Nazırının orada lnı;v: 
Şanghayda Japonların 60 bin kişi- d<'vlet adamlarile uzun uzadıya ,. 

lik bir kuvvetle yaptıkları bir taar- rüşm,,sinden de İtalyanlar ayni !11' 

ruz, Çinliler tarafından geri püs • rclte endişe etmemişler miydi?·:.ı!J
kürtiilmü~tür. Japon tayyareleri Nihayet italyaya teminat veril IJI" 
Şanghayı tekrar bombardıman et - Şimdi de Roma tarafından Beri 
mi.şlerdir. Şehirde sivil ahali de bü- teminat veriliyor. ,. 
)Ük b r tehlike içinde bulunmakta- İtalyanın şimdi bütün dikkat ''. 
dır. Japonların, Çindeki bütün tel • tiği nokta şudur : İngiltere ile an 'k 

laşmıva, Londravı teskin etmiye ço~ graf \'e telefon hatlarını kestikleri , ' ıa:· 
ehemmiyet vermek mevkünde 0 

1 ı bi.:dirilmektedir. 

cFransa ile ingılterenin Akdeniz 
Konff'ran;ı huzuruna mtişterek tck
hllerlc çıkmalarını temenni etmek 
ic~betmektedır. Bu, mm·affakıyelın 
başlı!'a ~artıdır. ital ·a, konferans1 
akamete uğratm•k ıçin ht·r şeyi ya
pacak Lır Fakat Fransa ile İngılterc 
arasınd•ki politıkn birliği lamam o
lunca dığ<'r hıihin devletler onlara 

İtalya böyle bir anlaşmanın BerliJlı 
ku.<kulandırmaması... Eğer Loııd! 

'Jl.I• ~· Eski lrak ı_ R'oml anlaşm8S! bir gün kabil o' 
lVl lSaJ ır lursa bunun Berlin - Roma nıib''" 

l l Başvekl"lı" 1
rini gevşetmemesi göz önünde~~~ 

n gi iz ' çırılmamak lazım gelen en n1iiJıl 
D • •t • G l" 

1
. noktadır. . . il' 

1 
enlZCl erl e lgOr Görülüyor ki Italya siyasetı ı 

N Ş k · cihetlerin hiç birini ihmal etıni\'f. ' BugUn Taksimde bir Ira Elçi~i ~ci e\' et gazetecı-
F tb I 1 !nre şu beyonatt 3 bulunmuştur: mahırane O\'namak istemek' 0 

U o maç var - Fıl:slın meselesinde Ti.irk;vc - Fakat Alman· mehafili ols• .,, ı\I 
iltıbak edercklcrdır. Lımanımııda misafir bulunan de 1 h 1 . tt'k 1 k"l • man fikrini yapmaktan ~ q ~ . . _ . n ın muza et ru rıca c 1 •• t3 1u -

l'.Tndam Ge11e,·ıe\·e Tabouı< Onıvre lngıheıe harp gemılerı dcnızcılerı ı k . . F 1 . k . . 1 b 1 "<'.· \.' ,,pmı.Yan Berlin gü _ :ı ' _, . . cmc.:tı 1 ,.:ıtını.1 ta p.sı:n1n1 ia u J 

«azetrsinde •ö.vle yaZl"Or: bu ... b •. h Istanbulun şa anı temaş• ı 'k d" n s_·ric·atı olsun, gösteri)'Ol' kı •.. ı~· ., • , ı . . . . etmer.ıe t( ır. , 
cValansiya hükumeti Akdeniz yrrlcrını gezmışlerdır. Nec Şcvkt't Irakın Türkive s·c- vanın İngiltt're tarafına ,.., ku ı 

konfrran<ıM çağmlmı\·aca~ından Ögl<'vin, Tarabyadaki Tokatlıyan fırııgı hakkınd' da ~unları sö~lemi~- bir temayülü bile Berlinia gözür.ıli 
haberdar edilmiştir. İngiltere huklı· oleind~ mısafir denizciler şerefınc lir: kaçacak gibi değildir. İşte geçen 
mrli, Va15nsivayı davet ctlı •ı tak· l:ıır 5ğle zıyafeti verilmiştir. Zıyafet, _ E>:kı Irak Ba<\·ekili Hikmet Sinyor Musolini'nin Palermoda 
dirıle İtal)anın muhakkak sıır.-tte ist:.nbul Komutan Vekili Gen<ıal Sülc;,.manır. berıim ;·erime Ankara !ediği nutukla ortaya koydu"u 1 

rf'd l'evabı il<' kar<ıla<acağını tak - 1 cı·mil Cahil tarafından \'erilmi~lir. •Elçıl:ğine tl~ın edildiği yanlııtır. nalı düsturun hikmeti buradsd, 
dir elmistır Fakat İtalya hüklımt>li, Zıy.ıf<-t çc.k samimi bir hava içinde Suriye g;ızetelcrind~ Irak hakkında Berliııe ·aklaşmak isleyen Rol'.'130' 
bııııdarı baka konferan<a i~trrak şar- , Jl<'Çmi tır. çıka'l haberler daima ihtiyatla kny- geçecek, Roma ile anlaşmak iste}e 
tı olarak Fr.ınko'ya muharıplık hak- Bugün ögleden . onra. ı;aat 16.30 d .. dcdılnı~k liı zırrdır. Filhakika eski Berline uğrayacak. .. 
kının lanınm.ısını istıyaceklır İn- · k 1 1 b 1 Bu sözün edebiyat san'atleri_nd', 

I
Turk ve Ingılız futbol ta ım arı ara- 1 baş\'tkilımıı Hi~mct Sü eym.rn. ir 

0 gıltere Harn:l\·e Nezareti. bövıe bir sırıda, Taksim stadyomunda bil· maç ] mudaettenbf'ri lstanbulda bulunan hangbine göre tertip edildiği~! r 
şartı kat'i. '<'il kabul clmivecektir ,. pılacaktır. rcfıka>ma iitihak dmek üzere ya- şünmiye hacet yok ... Sakladıgı Jll 

Her halde Cen \'ıede s<i •len:lığine l Bu akşam saat 22 de İngilterE' Bu· kınd lı;ıra:;a gdec~klir. Fakat, bu naya bakarsak ı;:örürüz ki bunda ~ 
ı:ör!' Akdt'niı Konferan<ı vlulun . • t •• zı·.,.c,r•t tamanlı.le lıtıs·usi mahiyeti ni zamanda Bcrline de hatırlat_ı~f-

1 
· yuk Elçılıği l\.Jaslahatgiızarı " . mor- , ' . 

ı:; \'C IG sında topl.nacaklır. t lılıı bulunm;;k t •dır. istenen bir nükte vardır: Bugııll 
!'.Qn ,.e refikası tarafından. amira in ---------------ltalya\'I Almanyadan, yarın Aln.'~~ 

1 l b / 1 şcrefın" Be ·oğlundakı İngiliz sefa- 1 Sul tan•hnıet 3 üncü Sulh Hukuk · ıı ne Uda . yayı Ttalyadan ayırmak için ~D . .t O rethanesinde büyük bır suvare \'erı- r.Jabkc r1esındcr.: bl" 
1 tarafa, giıh bu tarafa başvuran , 

Tahle/bahı.rler ıe~ktır. 1 Dav"c . Lıanbul !l!Jliye ll!ııha~e- bir diplomasi de dikkat ile. sııbf 
.1 j : mut :'-ludu r l\·etı .,\'ukatı Yusuf l\u- sebat ile ealısmaktadır. 

G •• "/d •• .. ? Bir Türk Tayyareci• rı toıaf.ı - ,. İstsnbulda Aks3 rayJ.ı Bu hal karŞısında Sinyor Musc · 
OrU ll mu • • . . k h 1 ğ Sofu .ar ; lol!•huorH· sokak Ye.işe- Berlinin dikkatli olmasını. ita!''' 

B · · f d d ) Sinin 8 raman I 1 h r'.ı· Fahrmlll 19 numaralı hanesin- · ~ ( imıcı 'ay a an eı;am 1 feda <'c1ecek bir ·ola gırmeııı 
· •d ·· . . h · Dünya rekorunu kırmak üzere ha· de• mtıkım s•bık polis memuru :'.\kh-

0 
tkuP 

l gemı;:,, !11 goru. ugu ~ ayıas:ı, <-t rı- hatırlatmak istemiştir. nu J 

mizde yayılm ı · \ ' C bu haberi biz de, \'alar.mı olan pilot Ali, rüzgar ke- ıret Celal ak\'hin~ 93419·1;; numaralı kisleri hala dinroemi~lir; haili " 
lkJydı ıhtivat~a azmışhk. Bu sayia- sıldıği için 14 saat 30 dakika ha\'ada dosva ile açı,,,.. ~6 lir:ı 45 kuruş ala- vam edivor. ' 
ye gi>re, m!~~ul denızaltı gtmisinin, k a ldıktan sonra yere inmiştir. 'cak <la\'a ının ,·apılı'lakl3 ola'1 mu- Şimdi Musolini - Hiller müliı~'. 

l
\'Jtan \'apurunu görünce, derhal Mühim bir emlik hakcmeşıne ınüddei leyhin ikaınet. bahsi ortaya çıkınca bütün bLI c~ 
daldığı da siıYlen_i"or ,.e ba~ı refık- giıhının meçhul olmas ı hascbile ita- hcller gözönünden geçi)·or. Eğer .. rt' 
!erimizde f('\'kalade mubalaga ıle kaçakçıhğı nen davetıye \'('muameleli gıyAp k~- mülakat olursa çok geçmeden go ~ 
gö$teı ilıynrdu. Bu ~ayia, teeyyüt el- Niian Aııdonyan isminde zengin rarı tcblığ edıldiği halde itiraz edil- ceğiz: Berliıı _ Roma mihyeri ye 

1 
memıjtir. Vııtan \'apuru sürnrisi de, bir Rum, firarilere ait bir çok emlıi- mediği gibi mahkemeye gelinmemi~ bir takım müşkülatla karşılaş~ 

lbu h .. bcri tekzip <·lmeklcdir. Deniz· liıki, hükumetten gizliyerek, bunları ve \'ekıl dahi gonderilmemiş oldu-
1 
mecburiyetinde kalacaktır. f 

yolları idaresinr de bu huousta ma- şımdiye kadar kendi mülkü gibi ichı· ğundan son celsei muhakeme IR/11/ Ahmed Rll~ 
l\ımat g<lmcml!jtir . re ettiği ve bu emlakten aldığı kir:ı 936 tarihınde meblağı muddeabih 26 """""""'""""'""" """"'"'""""""' """''""'"",.ıl 

. k bedellerini harice kaçırdığı ihbar e-
1 1ıra 45 kuruşun maafaiz ,.e masari- CUrmUme,hut kanunll 

F e v z ı Ç a k m a dılmi~tır. tı muhakeme \'e yüıde on ücreti ,·e- neticeterı 
Ad anaya gidiyor Bu mühim kaçakçılık hadisesi ü- kfılct ıle b rlikte müddeialevhte

1
n Adliye Vekaleti, m<'şh ı ·• ci'ı;: 

Adanadan gden haberlere göre, zC'rir.de ehemmiyetle tahkikat ya - tah ıline gı ·aben karar \'erilmis o - kanununun roer'iyetinde.. .;erı 
Mareşal Fe ·zı Çakmak bir kaç gtin pılmaktadır. duğundan tarıhi ilandan itibaren se- nan neticeleri tetkik etmiye ._J~ 
i<tırahat etmek üzere Adananın Bu- Andom·anın idare etmekte oldu - kiz gün zarfır.da temyizi dava edil- ! \'ermış, müddeiumumilere yaP.ıe 
rucck ) "' la'1ııa gidecektir, • ğu bir knç yüz parça emlakten. bil- 1 mediği takdirde hükmün kesbi kat- bir tamimde, hafta \'e ay üıerıl'1e 

Fasta karışıkhk 
çıktı 

•,.1s ,a 108 tanesinin vaziyeti ~iipheU liyel edecq,'l ilanen tebliğ olunur. me§hut suç vak 'alarının Velı;iı 
gdrü~lm.;.:e~k~te~d~i~r.;._~~~~~~~~.:..~~~~~~--·~~~~9-3•4•/9•3•5..;..b.ı·1.d.ir.il•m•e•s•in•i~is.t.enu~·~·t.ir··~---~~ r 

ki>mür hamulesile Marsilyaya giden 
Blagvev gemısinin de batırılması ha
d; esi <:ddellc protesto edilecektir. 

ŞİDDETLİ NEŞRİYAT Londra, 4 (A.A) _ Atırad~n bil- Fasın Meknes ısımli şehrınde bazı 

d. 1 kar~ klıklar o'muş, Fransız ku\' -
İtalya Akdeniz konferansına iştirak etmiyor! 

l\lo.hova, 4 (Hususi) - Sovyet 
ına buatı ~ıddelli neşriyata devam 
<'! ektedı:r. 1zvcstiv:ı son hiıdhe -
kri, yine son zamanlarda irat edilen 
lını nutuklarla alakalı görmekte \•e: 
Sulhe ç< k bağlıyız. Fakat, bu hiç 

bir zaman sulh düşmanlarına kar ı 

mü amahayı icap cttirmiyecektir. 
Sovyet düşmanlarını tepelemiye da
lma muktediriz.• demektedir. 

ır. ıyor: 1 ·· 
B t ld ~ b ld ı Bl · vetle•ı le Araplar arasında vukubu-a ırı ı6 ı ı ırı en ag()('v ı;c- . . . 

misinin şimdiye kadar batırılan Sov- ıı• çarpliimalar n tıcesındc 16 as -
·et gemllerinin ık.nci 0 ;dugu m .. lum kerle, üç po~ıs me':'' ru 'Ha.la .. mı. -
değıldir. l\loulakicf adıı.duki Sovyet tır. l\umayışç•le• ti n 6 kışı l . :ış, 
gemı ı hakk• da ver;len ma:umaıta 17 k yarala"mış:ır. 
bir yanlışlık olduğu ve şımdiye ka- !\uma) bkrin. bazı m.11" Hu A
~dar neşredilen müt,,nakız hüh<erlc - r .. p!ar t<ornfından yap lan t~hrık er 
irin yalnız bir tek Sovyet gemisini is- r.die<esindc nıln:ıbuldtıgu tc~~.t edil-
Lhdaf ettiği anla;ılmaktadır. mi,tir. 

(Baştıırııfı • 'rinci sahifede) ı mektedir. 
sında yeni bir m ülakat yapll· Musoıınının gazetesi: 
mıştı r. •Akdenlzde sUkiln Franko h::cl 

it 1 t 1 J t hd itk.. 
8 

meli muharip tanımakla derhal 
a yan gaz e e or e ar n ,_ d"I bir 

riı at yapmakta ve Akdeniz mi'let- 1 e •
0
• ırk. t H b i t n ilb•" 

iler inin toplanmasındaki hedefin hal• ~me . e ~e . • •• 5 a~ı 
yaya aley darhk if de ettiğini kaydet- ..l. tasdıkını ılerıye sürmektedır. 



t 

'· 
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Yeni bir karar MEMLEKETiMiZDE [Haı~,~l~~~fu-ı 
B . 1 ;;:, ~=ıl~~~=~:~!~:!,.. K a ğ n 1 a r aba 1 arı a r fi k Motör ve m ak in;-• n a v e r g i 1 e r i ırak bu ,., ve arkadaşları,, tabirini t h k k dünyası 

t • ı d Raşit Rıza, Dar4lbedayiden ayrılan ari e ar·ışaca Büyük Trakya mane\Talarındo, en z 1 e •ı ı ı• yor ııe başka aktörlerlı.? teşkil ettiği he- Türk ordusunun manevi ve maddi 

lyet için kullanmıştı. O zamandan • E k "' · • • kl• kudreti yanında, bir de, 0 ehemmı-
bcrı, btı aldı, yürüdü, kök Saldı. Ile- S i ve agır vesaıtı na ıyeden yette motörleşmiş kU\'Veti olduğu-H ang . h . l d-· .. d . . le radyoda hemen 1ıer akşam, filan- k .. l.. k k nu göğsümüz kabararnk gördük. 

ı ına ar a yuz e yırmı ca ve arkada;:larmı dinliyOTııZ oy u urtarılaca Manevralarda hazır bulunan yaban-
1..e l •ı Af l k ? Evvelki ak~uın. radyo programın- T ~ f • . . cılar da motörleşmiş Türk kıt'alarını 

r.all
..µ\·e b.~~ eJ_lZl Q gapl QCa • • da saat 20 de Suat Ergün ve arkada§· i:lmamen ennı vesaıtı naklıye asrında bulunduğumuz bu sıralarda ar- J ti .1 

A 
r t k "k' k 1 . .. .. . . ~ . rnyre e seyrcttı er. Dünya motöre 
ına t h 1 ilan tarafından Türk musikisi ve Jıal'· 1 ı ı te er eklı okuz ve manda arabaları gıbı agır ve eskı tasıma d ğ "d' y 

dil a r rıne devam edilmekte ve tahrir muumele:;i ikmnl "' t ı rol k d • o ru gı ıyor. alnız harp için değıl, 
en mahullerı' b. . d b ~ar'J..'"tları oldug~unu. gordüm, merak vası a.arınm me e etimiz e de t.:ımamen terkine çalışılmaktadır. şehirlinı'n, ko"'-lu'·nu"n gu"nlu"k h"''-'atı 

alınrn:ıktaciır. ıı ına vergilerı; pey erpcy u yeni kıymetlere göre ;ttim d'nlemı:.,1e kcyı:ldum. Anadoluda bir çok belediyeler ve vilayetler bu hususta esaslı faalı- için de rnotö; lazımdır. Makin~_, ve 
Dı er t raftan 935 tl 1 Rad onm çığırtkanı -bu kelimeıri ı yete geçerek h~lkın clındeki bu kabil eski vasıtalar yerine dört teker- rnotör, ) irminci asır aun'-•asının en 

bına Y ınm 30 ikincık·nun sonuna kadar kat'ı eşen speeker'ın Turkce karsılığı ola k leklı ve munasıplerıni teminleri içl n mühlet koymuşlardır. Bazı vila - bariz karakteridir. .; 
laralB>. \u=l~gk~n r~:·~~~~ri~~~~/irmı b"Ş t-.:nziliit )apılrnası kararlaştırı- kullanıyorum- bi.:. cm~hterem ;~ı- yetlerde de ik.~ tekerlekli ~rabalar şimdiden yasak edilmiş, bazılarında Hükiımet, motôre, makiney~ ıa -

hu ... ı ı ·ı B F t kad z ı da bunların koylerde ve koylerle kasabalar sehirler arasında kullanıla-
.. "nr. 'nd b:.u ta alfıkadarlara gondc:-ılen bir emirle bu tenzılatın, 1340 eyıc.-ı ere. ay ' a t.•e ar · as arı- b l · kk ' ~ zım geldiği ehcmmı) ctı 'ermekte """ " ı d' z . . b ıa· d B' - ı mesıne muva aten müsaade veıilmiştir 
hiç bı'r '-di ıyan umumi tahririn tatbikinden sonra irafüırı üzerinde nı ın ıyecegmıızı ı ır ı. ır yan- ' D ğ b 1 • gecikmemiştir. Bir taraftan orduyu 

w. lat " ıı l,slık olmasın diye ga~eteye tek•·ar l ı ıker azı )d'er ebrde de ellerinde hfüa iki tekerlekli araba bulunan- moto"rl"ştı'rı'rken, ı"ktısadı, ı·çtımaAı 
mı""' ""d 

1 
. .; ap mamıs. oltın binalar hakkında tatbik cdilebilece :i ta- ' n1 d ~ · ... -'""""' ,,..., ır · ı..-kt p d b · l ar ya ·m zamnn a u arı egıştire ceklcrine dair taahhütname v<>rmış-

.... vv. ım. rogram a u ısmc rasge e-
1 

ı· hayat safhaları için de lazım gelen 
Bu ernr d "'! f"I b. 1 ere ır. e rrore 1932 ı· ı k d b' d·ı · tl - me ım " aama t l ır ne ı.avend fas- B moto··r "e makm' elerı' "urdun clo"rt r•"d \ ı::t • ma ı ".·ı 1 S!.lnuna a ar ks ıt c ı en ıra ar uze- u suretle o' nuınuz· dekı' mah ı · d 't b ~ J .. , er h mii .. cdde bn.,ladı. Dinledim. Bu su senesın en ı ı aı·en memleketimiz-

i rının k g \erenler tenzilattan istıf de edecekler ve t.'.lhrır komic;yon~ ·ooy d b l b·ı k' t 1 b • A d bir tarafında kurmuş ve kurmakt:ı ar l Bay Fuat. o aJ· am muhakkak rahat- e u rn ı es ı vası a ar ,.e u mey anan na ol uda eski bir mazisi olan k' 

ı
k 

1111 
yo 

1 
r arına itirazda bulunacaklardır. En·elce, istınaf ·e temyız (Kağnı) da tarıhc karı ınış olacaktır. devam etmiştir. Motör ve ma ıne -

'V nı ndan karar alarak bin:ı ırc:ıt tahmınlerini tadıl ettirenler bu sız ıdi. z·ra arka~ arınm çalgı ses-~ nin kıymeti artık tıımumilc anla ıl-
- ttau ı tifo edemiyecc.k!crdir. lerı g ygıylı olmakla beraber pü - mıştır. Motör \e makine, ı er ne\"'ı 

110 r ~ · z dı 'Y ld w , alde. onun sesi Yeni liman Mektenlere i ıerimizde daha fazla suı·at, kolav-
1.vı aha/le v ı · bogıık çal k. da a =iyad.e, -rakıdan ı- lık, sağlamlık ve kU\'1.<'t demektı . 

B 
n ,ana ızasyon ılıançcre kısılm g'bi geliyordu ı•e Tari ~esi Büyük talebe -'e Daha ç~k eski o~mıyan .b~ zaman-

ekçilerı.· KA , ./ lı lkt bu, garip b'r tedai. ile bana, Beyoğ - J 4 U,ı da, mesela Umumı harp ıç nde, ma-
LY.l,QSTQJ l a an lunun, bunda: 01 beş sene evı•el Geldi "' Al k kine ve motör bizim için meçhul şey-ihtigar mı.? A k me§1ıur bazı sokaklannda davet Ü- • ınaca lerdi. Bir otomobil direksiyonu b -
/ınaca zerine gelen çalgıctiardan dinledi - Bazı maddelerde tenzılAt Okumağa hevesli herkes şınıı oturtacak şoför bile bulamaz -

Bir k•am gim parçalarilc. ilk gençlik fılem1e- kabul edildi kabul edilecek dık. Motör ve makine gibi, makine-
U ının da sıhhati Bu hususta bir kanun rini 1ıatırlattı Liman dahilinde yapılacak nakli- ci, motörcü de nadır ve fevkalade 

Mah:e ::t ~~ğilmiş projesi haz1rlanıyor l'·rilıayet bende yalnız bu hatırayı yata nit iicret tarifesi, bir müddet şeylerdi. 
llı.uriaruı 

1 
çilerının, zabıta me- Şehir plii.nı tatbik edihrken şehri- uuandırmaklıl kalabilen makt1ıl fa- evvel yeniden tetkik edilerek bazı Türkiye Cumhuriyet hükumeti, 

olınası 1.n takiki birer yardımcısı mi7Jn henüz kanalizasyon tesisatı. sıl bit •i t'l' çığırtkan, bm·saklarımızı tenzilat yapılmış ve tasdik için İk- kısa bir zamanda memlekette maki-
ıçın "e . b 1 maktadır ~{ 111 azı tedbirler alın- bulunmıyan yerlerinde de bu tesisat temizlıycbılmc1c için en iyi yerin ne- tısad Vekaletine gönderilmişti. k- neyi, motörü yerleştirmiş, hayli kn-

inı.tihand. ahaUe bekçileri sıkı bil' yapılacaktır. Fakat bu yeni tesisa- rcsı olduğunu ıltin ettikten sonra: tısad Vekaleti bu yeni tarifeleri tas- ]abalık, motörden anlayan bir nesil 
an g · · dan bıışk b eç.ırılmektedir. 'Bun • tın tutan tesisatın geçtiği caddeler - Muhterem dinleyiciler, dedi, dik ve kabul ederek e\•velki gün yetişmesine amil olmuştur. 

Yenedena d ek~iler iyi bir sıhhi mu- üzerindeki binalara taksim edilecek Bay Faruk tıe arkadaşlarının btı ak- Deniz Ticaret Müdürlüğüne iade et- Hükfunet, şimdi, daha yeni, daha 
Öğr d c geçirilmektedir ·ı;e her bina sahibinden hissesine dü- şamki neşriyatı bitti, şimdi Ömer Rı- miştir. jgeniş ve mühim tedbirler nlıyor. 

dar y:~ıl~~mize ~öre, şimdi~e ka- şen para Belediyece alınacaktır. Bu .::arım arapça neşriyatını dinliyecek- Yeni \'<.' tenzilatlı tarı!enin tatbi- jBütün halk motörü ve makineyi se-
tıetıce .. .,.. sıhhı muaveneler ivi husustn bir kanun projesi hazırlan· siniz. kine 15 Eyllıl sabahından itibaren vecek, makineden, motörden nnla-

~"' rne · · w ' ,,; ı l~rının ek ~tır. Mahalle bekd- maktadır. Resmi progranuiı Sı.at Ergün ve başlanılaoak1ır. Yeni tarifede bazı yan gençler daha fazla arttırılacak, 
;,ı tşi y ının yaşlı \•e sıhhati -·- ı arkada.şlan yazılmıştı. Ontın yerine kolaylıklar göze çarpmaktadır. memleketin iktısadi, sınai sahala -b erıs· · - ı 

CoruımuJrnıya gayrimüsait olduğu Bağcılar An karaya gittiler Bay Fuat t•e arkadaşlarını 1ıaber 1:er • E,.. • - • rmda ve yarınki harplerde, motör-
olarak ç lur. Zabıtanın yardtmcısı 1 6 Ey!Cıld'e Ankarada toplanacak diler Bitince de Bat} Faruk ı·e arka- Yenı mnıget CÜ ve makineci elemanlar daha 
ha zıyade ! cak ?u elemanların da- , olan ilk (Bağcılar kongresi) ne işti- ; daşlarındaıı lr!•sedıldi. Bıı ne kan- N • / • mebzul olacak .. bunun için de, lıal-
kUde Zınde :ll~g\n icap ettirdiğı şe- rak edecek olan murahhaslar şehri- şıklık, ne program, ne ses ı·e ne m·u- ızamname erı ka motörcülük, makinecilik sevgisi, 

a arı istenmektedir. 
1 
mızden hareket etmişlerdir. , siki? Ala•urka nıusiki öliiyor diye i bilgisi aşılanacaktır. Halkederi, hal-

hayk:rarılıarıv ha.klan ı•nr .. Hııyır, Yapılıyor ~ ka, meccanen motörcülük, makine-

E k f 
Jıcnı Jıakları ı•ar. hem yok. Z,ra mu- -· cilik dersi vereceklerdir. Bu ders-V a ı · . . . ff siki olnu1ş. cı:ct Fahıt alaturka öl- Yeni emniyet teşk:iliıh kanunu- .............. ]er hem ameli. hem nazari olacaktır. g e 1r1 n 1 ar 1 r an memis. 1;a ıyor ııun hüsnü suretle tatbıkini temin ~ 1 Hükumetin bu hususta almış ol-

t d 
F ikret Adil için yeni nizamnameler yapıl~ak - duğu karar gayet mühim ve takdire e bı·rıer alınıyor . UHUUllllllhUNtt unıuııuıı .. ıHtıtnıuuınnınnıımııııtıııımnııı tadır. Bu arada karakolların ıdare 'değer bir şeydir. Bu işin ehemmiyet 

Gecelerl
• şekillerini, nöbetlerde vazife alacak ve manası çok büyüktür. Gittikçe 

Ç k 
polisleri, nöbet şekillerini, polis motörleşen ve makineleşen memle-

~ gelir tem ı·n eden bazl 1 Gelecek merkezlerinde tutulacak defterleri Mektepli yeıvruıar ketimiz ve ordumuz, şüphesiz l>ilgili 
\'C polislerin ctüd şekillerini göste- Lise ve ortamekteplere nlmacak ve bu işden anlayan mütehassıs1nra 

E Vkafınu.!u~at .. - vücude getiriliyor Vapurlar ~~;li~ :~~:~ı::~~~~:a~ı:· ~:st!!~a~~~ ltaltcbeJl~rin yaşları hakkındaki mev- muhtaçtır. 
Halk filozofu ... ... _ cu ta ımatmımc mucibince; muay -

~~,Jb 1 ludurıu-ğ- E k f .,1 • • 'd · · · · t't L. 1 d 1 bir şekilde tesbit eyleyen bir nizam---=u lr er al U \' ra Jy<erının 1 areSl 1çın yeni VC pra l" ıman ar a nası mua• - - yen yaşı geçenler veya bu yaştan lllHIHH"HllllllttllHlllUlllNWllUtmclmllllllllltNlllHlln"llıtı" 

~ k getırdı.kI ~aktadır. Evkafa ait gelir kaynaklarının sayılarını azal- mel eye tabi olacak? name, polislerin sicmerile, terfile- küçük olanlar lise ve ortamekteple- KUrUk sanat1r kanunu 
u7 nılek erı Varid t ~al k b' . b 1 ı t rinin sicil \'e kıdem üzerine ne şe - k b 1 d Y etın llluh•- . a ı çog taca · ır mesaı tarzına aş anı mış ır 

1 
Sn.hıl sıhhı.\ e teşkilatı bulunınJ\'an re a u c ilmemcktedirler. 

ıre t l.o\!lıf 'erl · d t E k r ·t kü' -k b' ,,; kilde yapılacağını geniş bir ıJekilde B h 
Saraçlar, ayakkabıcılar, terziler 

cemiyetleri idare heyetleri dün Ti
caret Odası Esnaf Şubesinde bir 

ılın ta J erın e me vcu v a a nı cu • ars.a, ına ve limanlar ile bulunanlara geceleri - u ususta Maarif Vekaletince 

t
01d.ugu nunt"kaJ, bunlann bedcllerile bina '~kıra kı.vn~etlerinin v. iıksek izah <-den hükümleri ıhtiva eyleyen yen· b' 1 ·ı k .. "elecck olJn muntJzam posta va - 1 ır ı:arar verı ere · alfıkadarla-
aaır '\? rda çok ı · · h ı l k ~ bir sicil ve hal tercümesi nizamna- b'ld . ı:enı ekıl ge ır getıren apartman ,.e an ar yuptırı ma ·- purlarımızın tabi olacakları sıhhi ra ı irilmiştir. 

tnu bet netı l ' Evkafa, gelir bakımından daha \•erimli olmuş ve daha 1 l . 1 t' d b' t r mesi, muamelat memurlarının ne- Bu yeni karara göre, tesbit olu- toplantı yapmışalrdır. Bu toplantıda 
B ce er elde ed"l . b 1 1 t muarne e erı 11 ıva c en ır a ı - !er yapabileceklerıni ve nosıl calı- ğd küçük san'atler kanununun icabet -

ç r ıs~ Aarnakd:ı İllnirde 48 ı :~~an:;:~:::~~ 1i~i. kira getıren bir E\•kaC mat name ~·a~ılmı~.' e Sıhhat .. Vek~- şacaklarını gösteren bir ınuaı;elat n:n 5a an 
1 yaş kücük veya 2 ya~ tireceği vaziyeti ve diğer küçük san-

, ara · - letınden b:.ıtun \'l.ayetlerc gonderıl- kısmı n'ızamı1amesı· h"zırlannıakta _ buyuk olup ta okumak isteyen genc-
cıvarında Etimes'u, tı:ı han, otel yapılmıc:tır. .. ter l' t k • nderi a15.kadar eden meseleler üze-

- •1 mıştir 

1 

dır. '. ısc. ve or ame tcplere müracaat 
,.. Bu tn1imntncıme ile Galata - Bü- ettıklerınde bunların müracaatleri r!nde görüşülmüştür. 
~egrek/eri Kayıt zamanı \'Ukdere ve Çan:ıkkalc limanları ha- B - ·- ... rcddedilmiyerek kabul edilecektır. Küçük san'atler kanununun bir an l. riç o1mok ÜZ"re butün limanlarımı- ordur Defterdarhgı ancak bunlnı·, mektepte yer varsa a- evvel çıkarılması için teşebbüste bu-

z~ ~ye ~emdı•t wgMe~l~~o~nwpurlaraa~- fün~~~ Malmüdu~ A~~Iilil ~ı~n~~~a~k~ln~r~d~ıı~~~~~~~~~~~ilu~n;uil~ac~a~k~tı~r~.~~~~~~~~ 
~ .l 'j A kola\: hkl r gosterilmektedir. Atok, terfıan Burdur Defterdnrlığı- iiii • ookm l mı ,,; na tayin edilmiştır. 
a uş ar . Edildi Şehrimizin haritaları Abdullah Atok, uzun zamandan- • 

~ ıı ıkgozıer laca k beri bulunduğu Üsküdar Malmü - ( t b ( B J d• • d 
Çe\'l'ek erı . ın, gumüş mecidi- M üracaat edAn t aDebeier yapı s an u e e ıyesın en: 

r ak 1 nı altın su b Memlek<' ımızın bu tun sehirleri- dürlügünde ve gerek. e son birkaç 
• tın ı . yunn atıra- aluvacak 

l rı gorı.ı1.tnr ~~ıne sürmek istedık- nin 5 yıl içınde harıtalorının cıka- ay zarfında da Eminönü Malmüdür- 1 - DC\imi Encümenin 10-8-937 tarihli 
Blıtıhr UŞtür. Ycnı ders yılı munasebctıle lıse rılması ıçın hazırlanan programın lüğünde ifayı \•azife esnasında mu- İ 

t tn ~ Cafer~ ı~ İbrahim ~·e \e ortamekteplcı·de talebe kayıt ve tntbıkine geçilmııtır. hitine kendisini sevdirmişti. karariyJe stanbul Belediye sının içinde 
tltı:rd~ Yak /fa.san ısnunde ikısı [z. kabulüne devam edilmekte \'C her Bu ılk yıllarda 48 sehir ve kasaba- SJ rt te , Omuzda Ve başta her nev'i eşya Ve 
11 'e Ooo anını.: \e üçer sene ha- gün nizlerce talebe mekteplere mü- mızın haritı:ılım .) apılmış olacaktır. Tifo vak'aları azaldı 
" tnııhkü) er lıra. agır para cezası- racaat etmektedirler. 19:!1 enr-?sındeıı itıb~ren de bu 48 istanbuldn dün 24 saat zarfında 3 gıda maddeleri taşınması ve satı lmasının 
~~ rnu.n nı edılnuşlerdir. Sehrimizdeki lise ve ortameJ...-tep- şehir V(' kasabanın imar planları tifo vak'nsı göriilmüştür. İstasyon- yasak edildiği evvelce gazetelerle ilan 

l td b :ısebetıe, bazı mahkeme- le;de kayıt ve kabul muamelelerine münakas ya konup faaliyete geçi - lardan gönderilen raporlara göre d 
tiı Ve ( a. kabil suçların (paı·a takli- bu ay içinde nihayet verilecektir. leceğindeıı bu suretle memleketimi- 461 birinci aşı, 667 ikinci aşı yapıl· e ilmişti. 
l r k o~egav~ur) mahiyetinde görü- Gecen yıllarda mekteplerde knyıt zin başlıca şehir \'C kasabalarının mıştır. 2- Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve 
<i und a gore ceza kesildigi ~örül- \'C kabul müdddi gectiktcn sonra, sahıllcrı ,.e m:mznraları da tama - İstanbulda tifo vak'aları kalma - B ·k 8 • Ş 
611 ı:a \ n T ınyiz heyeti umumiye- müracaat edenleıin nı·zularının ka- men yeni bır lıal almıyn ba~ıa ·acak- dığı için istasyonların miktan azal- eşı taş eledıye ubeleri mıntakalarında 
tullı.1 l'~ıı n bır kararıa böyle cu - bu1 ~dnmireıck bunıarın mektep- tır. tı1acaktır. 1 Birinci teşrin ve diğer Belediye Şub~-
~ı~ rı~ıp t ~c:~ !:o~!ırZ:~1~~·~i;~i~ ~::ı~~mvz:~::~ ~~: ~~::::s!:c~: """""'-"'"'""'"" .... ""'aüYOKıu"'"'cADDELERDE'"'"'"'"mııı-1111ınu.. leri mıntakalarında 1 ikindteşrin tarih-
Ror ,. bkki «iılebilecegvi \•e ona .. l • d •t•b l tb•k d"I kti0 

.. eıa \ lm ni bir emır vermi,tir. Bu emre gore erın en l 1 aren a l e 1 ece r. 
r rı rı esi ica tr v k -. 

tırı ~tır. p e ıgl a - kayıt ve ktıbul zamanı bittikten ~On· y e r a 1 t 1 n d a ç o- p 3 - Bu tarihlerden sonra \aşıma işleri 
Q _ ~ • ra mekteplere müracaal eden talc-
cj eınnerde vukuat belerııı de yer ursa arzulan kabul ve seyyar satıcılık mazbut ve 
't. efteri b 1 _!edilecektir. ambarları yapılacak el arabalariyle veya motörlü vasıtalarla 

b el ıı ı.ı _ U Unacak Bu karar, ~·alnız lise ve ort mek· 
~r karıt det~u.cehhez her gemide tep talebeleri için \·erilmistir. - · - veyahut elde taşınabilecek küçük kaplarla 

r lle\i ':1"L bulundurulacaktır. U lk k kl •• • yapılaeakbr. 
~ • t ıst:''lSı \•ak'aları, kara ,.e na so a ara suprıintü atmı· 

r: ilk - on arne yapılan kaza imtihana az l 4 - Elde taşımak suretile sat.lan 
~' tı et haberı . b yacak, bu depo ara bırakacak.· 

u lka k l°doıu:~k~;.bu deftere talebe ~i~'!! . nev'i eşya ve gıda maddelerinin bunların 
1 - _ istatistik Umum Mudurlugu na - B eledıye lst nbul caddelerinde 1 kodan otomatik çöp sandıkları bu- •· h• ti • k f • • de 
• 1•11bu1 Vakıflar mına A\TUpaya g~nderilecek tal~- her h ş yuz met.re mesafede bir lunacaktır. Çöpçüler muayyen saat- xıev 1 ve ma ıye erıne uyg:un ap ar ıçın 

\roık fla~Ud~ril geldi benin imtihanları lstanbul Kız Lı- yer altında côp ndıkları tesis et - !erde caddelerden geçerek bu kapak- bulundurulması lazımdlT. 
dın A.:nka 8~törii Hüsamed- sesinde yapılmıştır. miye karar vermtstır. Bu sandıkların ları açıp sandıkları yukarı çıkara - 5 Yukardaki hükümlerin tatbikine pekaz 
~Ut- t lan~dan Ist:nbula dönmüş- Avrupaya tahsile gönderilecek bu üzerlerı ıpkı ş~mdiki kanalizasyon caklar, içlerini arabalarına boşalt - d 1 b·ı· 

t h ~!- B ınudürünün bazı kabil talebelerin imtihanına her za- f z1 'b' . h 1. d tıktan sonra yine ayni yere koyacak- zaman kaldığından alaka ar arca 1 ınmek 
a a'"'ında 1_ 1. . k . men e erı gı ı ~:ı. ısKara a ın e 1 dı B d•d h 

l• at ~lld . ma umatıruı mü- man 30 dan fazla Uı ıp gırer ·en, ım- . . . ar r. u sandıklar yapıldıktan son- ve icabeden vasıta1ar şim ı en azırlanmak 
.tlt h tgı gib' k . . . . 11 • 'k olacak halk çoplerını bu delıklerden 1 lk .. . . h :ıkkınd ı \"a ·ıflara ıt em- tilıan şerı:ııtı \'e sua erm me\7:UU ço · . ' ra ıa , çoplc•rını muhakkak surette •• k f. k .1,. ] 
::ı.t ~lll\~t da Başdırektörde.n iza- ıağır olduğundan dünkü j~tihana aşagıya atacaktır. buralara at:ıcak ve sokaklara bir tek l uzere ey ıyet te rar l an O Unur. «8.»•'5857., 

lr. ancak 5 kişi iştirak etmiştir. Delıklerin altında yeı-in içinde çin- tramvay bileti dahi atılm ıvııcaktı r. .. 
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DÜNYA MESELELERi 
·~·Y '1'. ._. .. , . -. -. . ·. ,._ . 

Çinli bugün neden 
Muharebe ediyor? 

Evini, toprağını ve 
karısını müdafaa BABASINI GÖSTEREMiYECEGir.1 

etmek için .. 
1r-----·----------------------------

Japon hükumeti bugünkü 
taarruzunu çoktan hazır
lamış; Çine karşı girişe
ceği mücadeleyi çoktan 

ı 

hesaba katmıştı ... 
pat etmiş oluyor. ! 

Bu sebeple imtiyazlı sahada ara
zisi bulunan devletler, bu hususta 1 
hesap sormak içın Japonyaya müra-
caat etmelidirler. ' 

Çinli bugün toprağını, evını ve 
karısını müdafaa için dövüşüyor. O, 
memleketinin şerefine hürmet et -
tirmek içın ölmiye hazırdır ve bu -
nun için kendini feda etmekten kork· 
muyor. 

.. 

Japonya, harp için daha iyi silah
lanmış \•eya teşkilatlanmış olabilir. 
Fakat bu harikulade kuvvet, haklı F ahire, nişanlısının boynuna 
olduğunu bilen cesur bir milletin kollarını dolamış, iki yana -
cesaretini kıramaz. ğından öperek yalvarıyordu: 

Japonya, muahedeleri yırttı. Çi- - Ne olur, Süreyya .. beni bu ba-
ni beynelmılel yecıbelerile istihfaf laya götür .. yalvarırım sana ... Daha 
etti. Japonya tamamen haksız ola • hiç, baloya gitmedim .. canını sıka
rak Çinin bu \"ecibelere istinaden \c~k bir şey olursa, hemen eve döne
her şeyi kabul etmiye mecbur ola- rız .. kırma benim hatırımı.. 
cağını zannediyordu. Japonya zan _ 1 Fahirenin hakkı vardı. Henüz ba
nettı ki, Çın, bütün fabrıkalarının lo rıedir, bilmiyordu. Süreyya ile ge
ve istihsalatının idaresini Japonya- çen sene, daha on altı yaşında bir 
ya bırakacaktır ve bu sebeple mem- mektep kızı iken nişanlanmıştı. Ço-

~angnaycıa b o mbalanan Nankln soKagı ılcketimizi muhtariyetlıe idare olu. cukluğu bir akraba yanında geçmiş, 

Çın büyük bir mücadeleye gı"rı·s- ın ç· d b nan mıntakalara "'·'ırmıua karar ver- annesini, babasını hiç görmemişti. 
• anma·s·ın·ı ın e ulunan tebaasının ' ti. Bu mücadelede ondan bek _ I di ve bu mıntakaları idare ,.decek Biribirlerini delice sevmi~lerdi. 

mena ıını muhafaza için gönderdiği- S -lerımiyeıı b!r mukavemet go··ru'"yo - . N k' kims<>ler de dog"rudan dog"ru_va Tok- üreyya, nişanlısının yüzüne uzun 
nı an ın hükümetine bildirmiştir. 

ruz. Bunun 8trnnı Çin baş kuman _ 1 Bu kadar kuvvetin bir arada top- yo hesabına çalışacaklardı. Biz bu uzun baktı. Bir kaşını kaldıı arak, 
danıÇang-Kay-Şekin kansı Ma~-ın l şartı kabul edemezdik. gülümsedi: 
ça,.9-Kay-Şek fU mal;Qle ile izalı e- söylerken binlerce masum Çıııli bu Çin, mazide bir çok fedakarlıklar - Peki, dedi, fakat, haydi, dedi-

uu anmasını fazla aykırı bulduğumuzu 1 

diyor; gemilerin bombardımanına kurban yapmıya m(·tbur olmuş ve şeni ha- ğim zaman, hemen çıkıp geleceğiz .. 
Çinliler çalıjmak Ye sulh içinde gıtml~ ve dığer binlerce Çınlı de, ıkaretlere maruz kalmıştır. Hatta Ja- emin ol_ görcce_ksin, orada kat'iyen 

yaşamak için hayatlarını feda ettik· Japon tayyarcl!!rinın ateşı altında ponyanın Mançukoya sahip olduğu· eğlenemıyeceksın.. ha, sonra, bir 
!eri ve müttehit bir millet haline bcynclmılcl imtıyazlı mıntakaya il- rnu bile görmıiştür. Fakat bunun için ~okta d~ha _;ar.. hatta, söylemiye 
gelmek için durmadan mü~adele et- tica etmiye mecbur olmuşlardır. Bun- bır _sebep var~ı. Çin o zaman hazır !uzum g_ormuyorum bile .. başkasile 
tikleri, memleketlerini harap ede • dan daha manidar ne olabilir? im- değı_ldı. Evvela birliğıni temin et _ dansetmıyeceksın ... 
cek olan bir ihtilali yenmek için im- tiyazlı mıntakada arazisi buiunan mesı ve güneş altında mevkıini ala- Fahire, bütün bu şartları kabul 
kan haricinde görülen bir işi başar- muhtelif milletler, 1932 senesinden- bilmek için teşkilatını yapması la- etmişti. Bir çocuk gibi sevindi. Sü
mıya teşebbüs ettikleri içindir ki bu- beri Japonyanın Hong-Keu'nun bir zım geliyordu. reyyanın yanaklarından şapur şupur 
gün haris ve merhametsiz olan 'Ja- çok yerlerinde siman arme mukavim Japonya, uzun mıiddet beklediği öptü. Genç kız, hakikaten masum ve 
ponlar tarafından katliam ediliyor- istihkamlar vücudc gctirdıklerini ve takdirde, en azız hulyasının mahva- maksatsız bir merak ve tecessüs sa
lar. bunları modern silahlar ve mitral _ lacağını bildiğinden hemen şiddet ikasile baloya gitmek istiyordu. 

Nankinde gecelerce devam eden yüzlerle mücehhez askerlerle dol _ göstermiy~ karar verdi ve böyle ha- Gözleri yaşarmıştı. Süreyya, genç 
devamlı bombardımanlara şahit ol- durduklarını biliyorlardı... reket etmesinin scb<·bi, Çınin taah _ kıza şefkatle baktı ... 
dum. Yüzlerce Japon tayyaresi za- Japonya senelerdenberi bugünkü hütlerini yerine getirmeme>inden ••• 
vallı vatandaşlarım üzerinde parça- muhasematı düşünerek bu mukave- ileri geldlğıni beyan etti. Cumartesi akşamı, Fahire ile SU-
ianan hakiki bir bomba fırtınası yağ- vemct noktalarını teşkil etmekten Fakat bundakı m;ksat o kadar iı- reyya, Büyükadadaki .Deniz. ote-
dırıyorlar... · bir gün hali kalmamıştır. şikiırdır ki, dünyada buna inanacak linin geniş ve elektrik ziyaları al • 

Memleketimizin bu kısmını ziya- Bu sebeple Tokyo Hükümeti bu- bir kimse bulunamaz. tında pırıl pırıl yanan bahçesine gir-
ret ettikten sonra Şanghay cephe _ günkü meş'um projesinin uzun müd- Japonya bazı taraflardan k~ndisi- dıklerı vakit, genç kız, yürellinde 
sine gittim. Orada da harbin barut dettcnberi düşünülmüş olduğ11nu ve ne muhabbet celbetmek için bir çok bir heyecan duyuyordu. Hattiı i;alin
ve kan kokan vahşi havasını buldunı. Çine karşı girişeceği hareketi daha ga_rp devletlerine komünizme karşı de, tavırlarında, pek te gizleyeme· 
?ra~~ --yıkılan duvarlarının az çok iyi bir şekilde idare etmek için bey- mücadek! etmek için Çinde hareke- diği bir gurur vardı.. etrafına b~kı
orttugu binlerce cesetler gördüm. nelmilel imtiyazlı mıntakayı üs _ te geçtiğini beyan etmiştir. Bunun nırke_n: ~özleri aşina simalar orıyor, 

Bütün bu vahşetler, hep Japon _ sülhareke ittihaz etmek istediğini is- ( Deumı 6 ıncı •aq/adıı ) kendısının de, sonbaharın bu en mu-
yanın talisiz milletimize vasamak tena balosuna gelmiş olduğunu her-
hakkı vermek istemediğinde~ ileri -- --~- ----, kese göstermek istiyordu. Artık bü-
geliyor. Çünkü Japonya, bugün mil- tün bir hafta, arkadaşlarına b;loya 
!etimizin kuvvetini teşkil eden ya- nasıl gittiklerini, nasıl eğlendıkle-
vaş ve fakot emin bir surette mane· rini a_nlat~caktı. .. İçinde bir i.irper-
vi ve ekonomik ittihada doğru git _ "".e ~ısse_dıyor, gözleri süzü Iüyor, 
mekte olduğumuza şahit olmakta _ kırpıklerı helecandan titriyordu. 
dır. Sür~yya, nişanlısını kolundan t ut. 

Japonya, bugün sırf ekonomik muş, otelin tarasasında, bir köşeye 
m_enfaatlerini muhafaza etmek için oturtmuştu. Sevgilisine baktı. Ma _ 
Çınde harekete geçtiğini ve Çin ile sanın üzerindeki kırmızı abajurun 
ticari bir iş birliği vücude getirmek aydınlığı, genç kızın yüzünde par-
maksadında olduğunu dünyaya ilan lak bir mehtap kadar güzeldi. Fahi-
etmekle memleketimize iktısaden renin ellerini avuçlarına aldı : 
hakim olma!'; hususundaki hakiki - Memnun musun canım? 
gayesini getmetmek için· bir vesile - Çok .. hem pek çok, Süre;~a ... 
bulmuş oluyor. - Nasıl buluyorsun burasını? .. 

Şu;ası. pek sarihtir ki, Japonya çe~t~~ç kız etrafına bakınarak içini 

Jıaysıyetıne tecavüz ettiğimizi ileri-ye sürerek bizi bir anlaşmaya mec- .. --::- Harikulade .. böyle bir yeri öyle 
bur etmek istiyor. ozluyordum ki.. Süreyya .. sorma .. i-

Fakat hakikatte Japonyanın mak- çimde büyük bir sevinç ve saadet 

sadı Çini esarete düşürmektir ve to _ var .. raklarımız üzerindeki hiıkimiyetinf Süreyya, nişanlısının fevkalade 
tevsi etmek için Çinde müteadddit memnun oluşundan kendi hissesine 
kuvvetlı ordular bulundurmak iste- küçük bir gurur ve nihayetsiz bir 
mcktedir. haz çıkarıyordu. 

Japonya bu maksatla, kendisine Caz, güzel bir vals çalmıya başla-
karşı küçük bır takbih hareketi'lde rruştı. Çiftler dönüyordu.. Fahire 

b 1 

büyük bir dikkatle, danseden ka : 
ın arın tuvaletlerini tetkik ediyor u unmıya cesaret etmiyen dig"er d 1 

milletlerin gözü önünde toprakları - go"' ··n·· k ' zu u ırpmıyor, adeta nefes al-

rrızın mühim bir kısmını eline geçir- , mıyordu. 
mlş bulunuyor. - ' ~ 

1 Bugün Japon filosu, en mühim Ji. 
nıanı, Şanghay olan P ang p 0 nehri 
ü zerinde toplanmıştır. J aponya, do-

B ir köprü başında Ç inli nöbetçi 

Süreyya, biraz evvel ısmarladığı 
şarap şişesinden bardağına içki bo
şaltıyordu. Yan gözle, Fahirenin ha
line bakıyor, içinden gülüyordu. 
Genç kızın ne kadar mütehassis ol-

Yazan Reşat Feyzi 

duğuna hayret etmemişti . Çünkü, 
biliyordu ki, Fahire, kendisinden 
evvel, hiç bir erkek tanımamış, mek· 
tepten başka hiç bir yere gitmemişti. 

Genç kız o kadar dalmıştı ki.. Sü
reyyanın sesini duymuyordu. Deli· 
kanlı tekrar etti : 

nuyor. Bak, bak.. şu sağdaki ınaı" 
nın köşesinden bak.. görüyor !fi~' 
sun? .. Dur biraz.. bizim önüıııfı!I 
doğru geliyorlar .. şimdi gôst~ririıt' 

Sür0yya, Fahirenin gösterdiği il' 
rafa başını çevirmi.ş, meçhul kadı 
araştırıyordu. Genç kız tarif edi)-O~ 
du: - Fahire. şarabını içsene .... 

Genç kız, bir rüyadan uyanır gibi 
silkindi : ' 

- Gördün mü? Şu, sarışın kadı' 
işte .. uzun boylu .. arkasında siYııl' 
krep Jatenden, çok dekolte bir tu1

"' 

Şara- !et var. Gözlerinin bovası fazla .. bP 
bak.. adama nasıl s~kulmus .. gil' 

- Ne söyledin Süreyya? .. 
- Ne kadar daldın canım? 

hını iç, demiştim. . ı 

Vallahi duymadım. 
dikkat ediyordum da ... 

dansediyor .. nerdeyse sarhosluklJI 
Bir şeye · yıkılacak .. işte .. işte, Sürevya .. öPo· 

• müze geliyorlar. • . 
-Haydi aşkımız için ... 
Güz'(öze bakışarak. şarap kadeh· Süreyya, nişanlısının gösterdil' 

!erini kaldırdılar .. Süreyya bir hız- kadını görmüştü. Sarışın kadon. 1ı" 
da içti. Fahire yarısını bitirdi. De _ şını, onlardan tarafa çevirincP. deli' 

l likanlı b k d h" kanlı, siyah tuvaletli, muhte<elfl ~, , oş a e ı masanın üzerine ' 
1 koyarhn sordu : dının yüzünii daha iyi görebillflif 

- Ne •e dikkat ediyordun Fahire? İri. ye~il bir ~ifl baygın ve nmhterı! 
Çok mühim bir şey mi idi?.. göz, birden Süreyyanın üzerine Oi' 

- Hayır .. bir kadına bakıyordum.. kilmişti. Delikanlı, beyninden ı1" 
hayretimi mucip oldu. Danscttiği a- rıılmuja dönlü. Yüzü sapsarı oJdO 
dama o kadar s~kulmuştu ki, adeta ,. dudakları soldu .. ne söyleyeceğ1~1 

nazarı dikkati celbediyordu. Gözleri -~ ·rı d'" · . lşaşır'."ıştı. Bereket versin, Fıu ·1 
onmıiştü. Galiba ~ok sarhoştu .. dıı.. kendısıne bakmıyordu. Siyah to'" 

dakları, adamın dudaklarından bel· Jetli, uzun boylu, çıplak sırtlı, safi' 
ki bir sanıim mesafede ancak vardı.. ı · ı d d k şın kadm, tam Süreyyanın ı;nii~ 
oy e c e olte bir tuvaleti var ki . gelmişti. Kavalyesine sezd'irmedt~ 

Süreyya biraz ciddi bir tavıı la : 
Ol b

.
1
. hafif gülümsedi, başile selam verd 

- a ı ır, dedi, bundan sana ne? y k o kadar zeki ve ustalıklı bir seııiJll' 
- 0 ·· fakat, bence, ayıp .. iyi bir dı ki bu, Fahire bil.;, bütün dikkati 

hareket bulmadım. Bu kadar kala- 1 111 

balık içinde.. . o kadının üzerinde toplamış c>J dOt-
- Olabılir .. türlü türlü kadııılar !halde farkedemedi .. fakat, Sürerf 

ly.a Çlıd ı l·acak, yahut ta kalb se'4 
vardır. Kim bilir, nasıl bir kadındır. ~ 
Her halde sağlam bir 2yakkaoı ol _ i sınden hemen ölecekti. 
masa gerek.. ••• 

Fahire hafif kızarmı•tı. Bir müd- O gece, Süreyya, baloda daha fıf 
det bnlıne baktı. Sonra. masaya ıloğ- la duramamıştı. Başının ağrıdı ğı~; 
ru eğıldi. Sı.ireyyanın gözlerinin içi- 1 vesile ederek, biraz sonra, hef11e' 
ne bakarak guliımsedi : kalkmışlar, eve gelmişlerdi. 

- Bize ne onlardan?.. dcgil mi Aradan iki gün geçti. Süreyya, i' 
sevgilim .. biz beraberiz ,.e yan ya- zihanesinde otururken bir mekl~ 

1 
nayız .. mes'uduz.. aldı. Bu mektupta şu satırlar var0ı · 

Caz tekrar başlamıştı. Çiftler, yin·' ş· d ' d · , .• ııı· ~ • ım ı saa etın tılsımını ya~· , 
kalktılar .. Fahire, dönenlere baktı . tt Birden Sı.ireyya"a : mışsın .. toy, genç bir kız .. seni. dl 

.. , menni ederim ki mes'ut etsin .. o~ 
- Sureyya, dedi, o kadın yine oy- (D 6 foJo) eoamı ıncı sag ~ 

1tmlOHllllH UUıntıı ı1111 ııum ıu 11 1 1111 1t1 u11 ı 1111 1 ınııııı ı ıı 11111111111111111 11111111 11ııı nıııııuı ıı ı ııı ıı ı ı ı ım ı ıı ıı ııııııııımııı 1tt1ıt llllll1,-

YENİ ŞAPKALAR ... 

Sonbahara Y~kı n . en son Paris modellerinden ıı<I 
şapka , ikisi de fötrden yapılmıştır. 
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[DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA YA· 
ZINIZ; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUSİ CE~ 
VAP İSTİYENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 
LEFFETMELİDİRLER.] 

Genç kadın, ihtiyar koca •• 
Kızını on yedi yaşındadır. O

nu, bir sene sonra almak üze
re elli beş yaşında, fakat çok 
:engin ve kibar bir zat istiyor. 
Kocam bu izdivaca hararetle 
taraf tardır. Ben sesimi çıkara-
mıyorum. Çiinkü kocama mu- Kırk üç ya§'lndayım. Henüz 
halefet etmek adetim değildir. et"lcnmedim. Üç çocuklu bir dul 
Ancak çocuğumun bedbaht ol- kadınla evlenmek tasavvurun-
masından korkuyorum ve şid- dayını. Kadınnı küçük bir ser-
dı•tle ıstırap çekiyorum. Ne veti var. Onıın çocukları ve 
yapayım, nasıl mukabele ede- serveti yüzünden baııa ta1}1lk-
, • ? 
uım. - Mustarip anne. künı etmesinden korkuyorum. 

larGe~ç ~e adeta çocuk denecek kız- llem de güzel bir kadındır. Siz 

!
la ıhtıy~r erkeklerin izdivacı İn- ne dersiniz? - Fenerbahçede 

ı gı tere ve A "k A Ah 
1 mcrı ada hele son sene- ga . 
erde o kadar çoğaldı ki bu hal na- Sizin için düşünülecek nokta ka-
Ulrı dikkati celbetti. A~ketler va _ dının servetidir. Fakat rn.adarnki üç 
~~dı, böyle izdivaçlarda saadet ~lup çocuğu var, belki bu çocukları ~ü-

rnıyacağı tahkika başlandı. Ne _ ziinden serveti size karşı tahakkum 
tıcc alınm d B" · · ·· · 1 1 · ·a e ı h a ı. ızde bu çeşit izdivaç- ıddınsında muessır o rnaz. yı ı ar 
: ?tedenbeı·i eksik değildir. Ancak eder ve izdivaçtan evvel para mese
ri kıden bir ikisi zararsız netice ve- lelerini esaslı bir surette tesbit eder
rırse de bugün için böyle izdivaçla· seniz bu izdivaç sizin için zararlı ol· 

ern hayırlı olacağına bizim aklımız mıyabilir. 
rn.ez s· . . 

siıcı · ıze tavsıyemiz, bu izdivact 
ten ~n fı:ızla alakadar eden kızınızı Jı 
rıza~ır ~.t1~ektir. Bir genç kızı artık '9 • a 

ADEM BABA 

Güzel bacaklar .. 
Güzel çoraplar saye
sinde meydana çıkı
yormuş ve bunu evela 
bir kadın düşünmüş! 

Güzel bacaklnr .. güzel ayaklar .. 
1 diye söylenip durduğumuz haki
kat meğerse güzel çoraplar sayesin
de imiş. 

Filvaki bu doğru gibi.. Yaz gelin
ce çorapsız aynklar ve bacaklar mey
dana çıkıyor ve çirkin, çarpık, kıllı, 
tüylü. tüysüz bacaklar herkesin göz
lerini tırmalıyor. Fakat biraz soğuk
lar başlayıp da güzel çoraplar içine 
ayaklar, bacaklar saklanmıya baş -
landı mı? herkes güzel bacaklardan 
bahsediyor .. 

Tabji bir çok açık göz tacirler de 
çoraplar üzerinde her gün bir yeni -
lik dü;?ünerck bin bir şekil icat edi
yorlar .. 

1 Şimdi tacirler para kazansın .. ka
l dınlar da avuç dolusu para vererek 
çorapları ayaklarına geçırsın. Aca
ba hiç düşündünüz mü? .. 

- İlk defa incecik çorapları kim 
icat etti?. 

ts 

y 'k 1 1 a!ına evlendirmek imkanı 
~~.~ur. Hele böyle haklı o1du11u ap
~ meydanda olan bir davada. 

Bir ha-yd..;.._u.;._t_b_a_s_kı_n_ı _v __ e_ 

haydutlara baskın .. 

Berri ve evlatlıQı 

Bir artiste gelen 
1 

Tehdit mektubu 
H olivutta sinema artisti Vallas 

Beeri'nin villası bir müddettcn
b€ri müsellah polis hafiyeleri tara
fından muhafaza altındadır. 

Artist bundan bir müddet evvel 
aldığı bir mektupta 10 bin dolar ve
rilmediği takdirde evlatlığı olan 
kızın kaçırılacağı bildirilmektedir. 

Vallas Becri evlütlığını çok sevdi-

~i veha tta evıatlık olarak daha bir 
knç yetim çocuğu biiyütmek istediği 
için hemen zabıtaya haber vermiş
tir. Çocuk şimdi, Amerikanın en 

1mahir sivil memurlarının muhafa - j• 
zası altındadır. 
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Sinemacılıkta artık güzel kaaın mu· 
vatfakıyetin başlıca amııı oldu. Güzeı. 
takat az istidatlı ... istidadın tam olma. 
sına lüzum yok. Çünkü rejisör onu Is· 
tedlğl gibi idare ediyor. işte yeni filme 

giren bu genç kız aa onraraem oırtdlr. 
Florence Rlce ismindeki bu güzel kız 

.JtJe Brovn gibi en meşhur artist ile 
baş role cıkmıya başlamıştır. 

Vanşi agacıar arasınaa 
baş başa .. 

Get.~ beyaz, gC!ze1 

dar tesadüf etmediğimiz yüzlerce çe
şit nebata tesadüf ettik. Bunların 
kolleksiyonlarını topladık. Ayrıca u
f ak böcekler için de bir kollekc;:iyon 
yaptık. Bunlar bizim için güzel bit" 
meşgale oldu. 

Buradaki zencilere çok alışttğımız 

için onlar bize yavaş yavaş yardıma 

ba.Şladılar ve bizim buradan çıkıp 
gitmemiz için ellerinden geleni esir-

s!y:ı\:ııa karşı karşıya 

gemediler. 
İşte nihayet binbir maceradan son~ 

ra Cenubi Amerikaya gelebildik. Bu 
maceralar için en enteresanı mtlthiş 
akıntılı nehirlerden geçtiğimi?. sal4 

!ardır. Bu salları idare eden zenciler 
tıpkı bizim badelbotlar gibi kiirek4 
ler kullanıyorlardl. 

Ne ise hayatımızı kurtardık, yeni 
bir çok şeyler de elde ettik. 

_.IMllMlllllHlfllltltllHHlllHIHUlllllUlllllHHllllHHllHllttlllllHllllHHllHIHllllHHIHllHlttfl .. IHfMllMlllMQIWllMHltllllllllfttM•ıl-

Büyücü kimdir? Dişsiz ve gözsüz 
Araltacııı bUıUcU olarak 

tanıtttlar kalacağız.. 
F ransa, müterakki bir memleket 5000 aenealnde hallmlz 

olmasına rağmen, büyücülüğe i- ne olacak? 
nanan Fransızlar pek çoktur. Fran- B ütün hayatını, hayatın morfolo-
sanın küçük bir köyünde garip ve jisini tetkike hasretmiş olan bir 
gülünç bir vak'a olmuştur. İngiliz alimi, müstakbel insanın a4 

Köyde Meriot Doıniniq adında ih- lacağı şekli tesbit etmiştir. Bugün 
tiyar bir arabacı vardır. iki ayaklı olan ve mahlukatın eşrefi 

Bu adam, çok kazanmamakla bera- addolunan insan yerine 5000 senesi
ber kötürüm olan karısile berab€r ne doğru, büsbütün başka bir mah-
kendi halinde yaşamaktadır. llık kaim olacaktır. 

Bir gün domuz beslemekle meş - Bu iddiada bulunan İngiliz alirrJ 
gul olan bir komşusu domuzlarının Barker tctkikatiJe tanınmış, c"iddl 
birer birer öldüğünü görünce bir bir adamdır. Bu sebeple tetkikati -

• dostuna derdini anlatmıştır. Bu a- nın fenni esaslara müstenit o1duğU-
ı idam da domuzcuya demiştir ki: nu iddia etmektedir. 1 

- Sana büyü yapmışlardır. Bunu Bu adamın iddiasına göre dört ne-
kimin yaptığını anlamak istersen e- sil sonra insanlar dişsiz olacaktır .. 
vinin avlusunun ortasında canlı bir Barker haftalarca vaktini mektepler· 
domuz yavrusunu kızartır, kebap ya- de geçirmiş ve çocukların di~lcrini 
parsın. Hemen büyücü meydana çı- !muayene ettikten sonra istatistikler 
kacaktır. vücudc getirmiştir. Bu istatistiklere 

Safdil köylü buna inanmış, hemen nazaran bugünkü çocukların r< 75 i
bir domuz yavrusu alarak 7.avallı nin dişleri bozuktur. Binac>naleyh 
hayvanı canlı canlı kızartmıya baş- bir kaç bin sene sonra insanda diş 
laınıştır. Hayvan can acısilc kor - kalmıyacaktır. 
kunç cesler çıkmıya başladığın - Bittabi dişçi de bulunmıyacak -
dan zavallı arabacı da, başında do- tır. Mevcut dişçiler de ym·as vavaş 
laşan feUıketten bihaber bir halde, ha~a otobüslerine şoför olacaklar -
ne olduğunu anlamak için komşusu- dır. 
na gitmiştir. Ad'amcağız içcri:,e gi

1 
Barkcr diyor ki: 

rer girmez, komşusu üzerine hücum 
•etmiş ve kendısini sövüp s:ıvmıya 

ı başlamıştır. 

Arabacı bundan sonra köyde bü
, yücü olarak tanınmıştır. Köyde bir 
tavuğu ölen, bunun mes'uliyetini 
arabacıya yüklemiştir. 

Bunun üzerine köylüler, zavallı 
adamı aforoz etmişler, kimse selam 
vermemiye ba~lamıştır. Hic kimse 

- Dün ·ada ne diş ve ne dt' dişçi 
bulunacaktır. Çünkü biz gıdalarımt
zı kimyevi şckıldc alacağız. 

I Devamı 6 rnct sa!Jfamızda) 
I!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'~~~~~~~--~ 

evini de kiralamak istemediğinden 
arabacı müşkül vaziyette kalmış ve 
köyde'l çıkıp kırda bir kulübe yap. 
tırarak herkesten uzak bir halde ya4 
ş~mıya mecbur olmustur. 
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Yazan: • Süle yman Ç apan 
._I _H_IK_A_v_E_ı 
Babasın ı 
Gösteremiyeceğim 

Tercüme wcı lktlbu hakkı oı"hfuııdur 

Tefrika No.: 60 Yazan: CelilCen~~.~ ················································ ................................ 

Çok sür'atli bir hareketle bıÇağı 
alnına yer eştirdi 

(4 üucü sag/ad'J.n devam) 
bendenı yahut bizlerden daha fazla 
bir sadakat, bağlılık, Cl§k t:e sami -
miyet bekliyorsun .. bıı muhakkak .. 
senin evlendiğin gün., ben de en bii
yiik saadeti bulmuş olacağım .. çiin· 
kü, kızımın saadeti, benim saadetinı 
demektir. Ne ya;;ık ki, ona, hiç bir 
vaJ..."it : .Senin annen benim• diyc
miycceğirn ... Zira, bana bir giin: cba
bam nerede?. diye bir sual sorarsa. 
ona cevap veremiyeceğim... Babası 

diye, hiç lJir erkeği göstermiye hak
kım yok. .. • 

Murat Reis güvertede dolaşırken, denizin üstün& 
birdenbire bir gürültü koptu: -işte bir gülle., 
- Merak etme, reis! Ben uyumu

! yorum .. Böyle bir şey yaparsa, tel 
kamçı) ı ensesinde şaklatınm. , ile asılma, 

se i sepe 1 Murat Reis forsaların arasında çok 
durmadı .. etrafına şöyle bir göz gez
i dirdikten sonra çıkıp gitti. Polısler i ın böyle devam etmiye-

1 
na halde canı sıkılıyor, süvariye doğ

ccğıni anladılar, Mustafanın sırtını ru alılıl or, neferi tuttuğu gibi attan 
da~ andıgı dm arın arka tarafına geç- ah~ or, omuzundan aşırarak, karşı 
tı!er, bır kısım polısler ön taraftan tar fa atıverıyor. 

e a Feyzi ················ ....................................... . 
Evini, toprağını ve 
Kansını müdafaa 
Etmek için •. 

Muradın bu gelişinden en çok şüp
heye düşen Venedikli esirler olmuş
tu. 

Venedikli esirlerin şüpheye düş
melerinde hakları vardı. Çünkü ~u
radın gemileri, Papanın donanması
nı nramıya çıkmıştı . 

at ş ederlerken, bir kısmı da ark • Suvari neferi, hemen scğiıdiyor, 

dan duvarı yıkıruya başladılar. Suphıye ynklaşarak, kolundan tut-
Vurdul r kazmayı!.. tugu gıbi, on on beş adım öteye fır-
V rettiler küreği!.. latıyoı. 

Murat Reis elbette her şeyden ön
ce Venediklileri inzibat altına ala
cak, belki de onların çok şüphelile
rini -bacaklarına demir bağlayıp

denize atacaktı. Bunlar denizcilik 
tarihinde görülmemiş, işitilmemiş 

hadiseler değildi. 

N hay et duvar ; ıkıldı, Mus afanın Suphi, askeri çok kuvvetli olduğu 
u tun coktü Onu yaralı bır halde içın karşılaşmak, bol{uşmak istemi
t l rı!I tu l ların, toprağın altın- yordu. Ustaca hareketlerle, daima 

( 4 üncıi sayfadan devam) 

da dığerleri gibi asıl ve esası yok· 

k dıl r ha taneye götürdü- müdafaa vnziyetinde kalıyordu. Fa
Bir defa daha tekrar ediyorum: 

Çın başına gelecekleri bıliyor ve 
kendisinden beklenen fedakarlıkla

rın ne olduğunu da bilıyor. Fakat o 
hazırlanmıştır. Galip gelmesi lazım
dır. Çünkü haksız olan Japonyadır. 
Eğer adalet siyasi örflerden kalkar 
ve bir muahedeyi imzalıyanlar ken
dilerini taahhüt altında addetmez -
ler, o medeni denilen milletler ma
sum bir milletin, daha kuvvetli ve 
haris diğer bir millet tarafından zu
lüm görmesini kabul edecek olur -
larsa bir gün gelecek onlar da ceza 
!arını bulacaklardır. 

le r. 
Şıhlı Mu tafa orada bldiı. 
Deli Sahh te gözü peklerdendi. 

Ondan, Istanbulun bütün pısınk, 
palavracı kabadayıları çekinirlerdi. 
Salıh raconsuz iş yapmaz, büyükle
re hurmet gösterir, küçüklere mü -
l.Jycmetle muamele ederdı. Yalnız 

kabadayı geçinenlere çok sinirle -
nirdı. YenikbylU Suphi gibi ["'] böy
lelerının rığzını burnunu biribırine 
katnrdı. Esasen sinek ve somuk peh
lıvanlarıle, kabrıdayı taslaklarının, 

b bayiğıt, temiz ,.e büyük kabada -
yılar arasında ahlftk, dürüstlük, ce· 
saret, insanlık, zahiren, ruhan, ter
biye ve haysiyet noktainazarından 
dagıar kadar iark vard'ı. 
Vuruşmak icap ettiği zaman, yol

da giderken arkadan habersizce bı
çak falan saplamazlar, vuruşmadan, 
ile dört gün evvel, düşman sandık
ları adamlara, kavgaya, dövüse ve 
vuruşmıya hazırlanmaları için ha -
beı gönderirlerdi. 

Bu ayardaki kabadayıların, dene
bılır 'd. hayatlarında, hiç falsoları 

olmamıştır. M.esela Yeniköylü Sup
hı bunlardan biridir. O evvelce de 

i~arct ettiğim halde, hiç bir zaman 
m cbur olmadan siHih çekmemiş, 
h t ıi ndam öldürmemiş, cesur, atıl
gan, kuvvetli gördüğü kimseleri öl
durmekten dalına kaçınmıştır. 

Bır misal vermek için şu vak'ayı 
h vdediyorum : 

Suphi, o dedderdc, herkesin ko
lay kolay giremiyeceği bir e,·e gir
mek üzere. kapısını çalıyor. O sıra
da. bır at üstünde bir süvari askeri 
de, e\ ın bıraz ilerisinden atla geçer
ken - her halde orasının dürüst bir 
ev olmadığını ve herkesin kolay ko
Iav ıçeri gircmi)eceğini bilenlerden 
olacak ki - Suphınin kapı calışını 
hn\ retl karşılayarak bir laf atıyor: 

- Hele şuna bak, nereye girmek 
i, ıvor Ayol, seni oraya kim kabul 
f'der. N.:ıfıle asılma kapıyı açmazlar, 

""rler' 
Y nıl~oylu Suphinin bu sözlere fe-

[•] Stıphi ıin oylu Bay Ccıfc:1·. lıa

ba3 n 1 ·ç bir zanıan cDe1" Su.~1ıı 
d ye ıa1 ınmadığını, ona daimrı c Ye
' koylu. Suphi. dediklerini ve bu 
suretle şbhr<'t kazandığını SÖ?·lüuor. 
Tefrıkamda daima 1ıa1cikati sbyle -
meyı ı·e yazmayı §iar edınd:§•m.. i
cm bu noktayı mcmntmiyetk 1:ayıt 
tıe ta it ·1ı edıyorum. 

No: 
10 

f • 

kat asker, yumruk, tekme gibi şey
lerle kolay kolay Suphiyi altedemi
yeceğini anladığı için, hemen kılıcı
nı çekerek, Suphiye hücum ettı. 

Suphi, \•aziyetin tehlikeye düştüğü
nü anladığı için, o güne kadar yap
tığı bütün kavgalarda, - hele bir a
damla karşı karşıya yaptığı clövüş· 
!erde • silah kullanmak adeti olma
dığı halde bıçağını çekmiye mecbur 
oldu. 

Asker, kılıcını sallarken, çok sür
atlı bir hareketle, bıçağı alnına yer
leştirdi, fakat öldüresiye vurmadı, 
göz dağı vermek için şöyle hafiften 
çıziktirdi. 

Salihe gelince .. Onun dünya umu-
runda değildi. Yanındakine sordu: 

- Iskaraya başlıyalım mı? 
- Korkarım .. 
- Neden korkuyorsun be? Bak-

san a alnından ecel terleri dökülü
yor .. 

- Tel kamçı yemiye niyetim yok. 
- Böyle inliyerek gebermiye mi 

karar verdin? 
- Başka bir şey gelmez elimden. 

Taliime küsüp çalışacağım. 

Uzaktan görüne n düşman yelkenıısınaen atııan ?'rt 
gülle Muradın gemisin in baş küpeştesı açığına do~ 

diyordu. 
Murat Reis: 
- Aman çocuklar! diyordu- Bu a

vı kaçırmıyalım. Her zaman kar:.şı -
mıza böyle tek gemi çıkmaz. Bu, yo
lunu şaşırıp as1an ym·asına düşen 

bir tilkiye benziyor. Hemen onu yn
kalıyalım. 

Muradın hakkı vardı . Bu engiq su-

. ııe 
larda böyle tek başımı bir gernı 
karşılaşıp da onu kaçırmak budıı 
hı.lıktan başka bir şey olamazdı. 

l\furat Reis sancak direğinden 
teki. gemilere şu emri verdi: . . 

1 cÖııümüzden giden yelkcnlıyı e 
· • · .,ar· geçirmek üzere son gayrettnızı ., 

fedinizh 
(Devamı var) 
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Mütekabil bir yardım misakile 
bağlanmış milletlerin, bir gün o mi
sakı imza etmiş olan devletlerden 

Süvari askeri böyle ufak yaralar- birinin yardımına koşmak mecburi
la yıkılır takımından değildi. Sen - yetinde bulunmaları pek tabiidir. 
delemedi bile ... Bir taraftan alnın- Fakat 0 devletler taahhütlerinden 
ôan akan kanlar gözünü kapatmasın kaçmayı tercih edecek olurlarsa bun
diyc elile silerken, bir taraftan da dan böyle en küçük bir munhedeyi 
Suphiyi kovalamaya başladı. bile imza etmemek daha hayırlıdır. 

Suphi bir hamle daha yapıp, as- !Çünkü bu takdirde hayal sukutları
keri öldürebilirdi. Belki de vurulur- nın önüne geçilmiş olur. 

- Budala .. Ben de seni akıllı bir 
adam sanırdım. Öteki arkadaşların 
hepsi ıskaı-acıdı.r. Fakat, sen huda -
laların şahısın! 

UZAKTAN GÖRÜNEN· BİR 
YELKENLİ.. 

1 
- 1 Sultanahmct 3 üncü Sulh Hukll~ 

R A D y Q Mahkemesinden: 1 1 Davacı: İstanbul Maliye Muhak~ 
----------·------ mat Müdüriyeti avukatı Yusuf N'O 
Akşam neşriyatı: ri tarafından hazinenin 2049 yaka 5'l 

Korsanlardan biri yüksek sesle Saat 16,45 Taksim stadından nak- yılı eski polis memuru Rumelihisarı 
bağırdı: len şehrimize gelen İngiliz filosu ta- Molla Fenari mahallesinde atik 4 ıı~ 

_ Uzaktan bir yelkenli geçiyor .. • kımilc muhtelit takımımızın maçı - maralı hanede mukim Mebrnc 

du. Fakat ölmekten ziyade, gürbüz, ı Sonra bir muahede mevcut olma -
çok kU\"\0etli bir askeri harcamak - yınca, kimse o muahedeyi tecaviiz 
tan çekindi. Yine mUdafaa vaziyeti 1 edemiyecektir ki, bu da bir şeydir. 
aldı, askeri oyaladı, ve nihayet bir Cin harbin fenalıklllrmı biliyor. 
çalımına getirerek savuştu, bir eı.·e Çi~ hadiselerin kendisinden bek -
ğirdi, işin asasını soğutmak için bekle lediği fedakarlıkları da miid'riktir. 
miye başladı. 1 Çin, esir bir millet olmaktansa, son 

İki saat sonra evden çıkan Suphi, erkeğine kadar ölmeyi tercih ediyor. 
askerin, başı bağlı, atın üstünde, o Çin korkmuyor. Zira cvHitları, cet
semtte bir sokaktan ötekine, öte - lerinin topraklarını sonuna kadar 
kinden çıkmaz bir sokağa girerek, müdafaa edeceklerinden ,.e mi.istev-

gördünüz mü? 18,30 plakla dans musikisi - 19,30 Haydardan 934/934 numaralı dbSY9 

Gemiciler gülüştüler: konferans: Dr. Ali Şükrü (Vitamin- ile açılan 22 lira şapka avansınd811 

_ o. yelkenli değil be! Koskoca fer) - 20,00 Faruk ve arkaôaşl:ırı ta- olan alacak davasının yapılmakt9 

bulutu gemi mi sandın sen?! rafından Türk mnsikisi ''e halk şar- olan muhakemesinde müddcialeY ' 
Murat Reis de ufuklara göz attı.. kıları - 20 ,30 Ömer Rıza tarafmdan hin ibmetgahının meçhul olmasın3 

Bulutlardan başka bir şey gi) - arapça ~öylev - 20,45 Semahat ve ar- binaen ilanen davetiye ve muamele· 
remedi. kadaşları tarafmdan Türk musikisi li gıyap kararı tebliğ edildiği halde 

Fakat, uzaktan bir yelkenlinin ve halk şarkıları, (Saat ayarı) · 21,t5 itiraz edilmediği gibi ma,hkemef' 
gddığıni haber veren Ttirk denizcisi orkestra - 22,15 Ajans ve Borsaa ha- gelinmemiş ve vekil dahi gönderıl ' 
yanlış görmemişti. Biraz büyük bir berleri ve ertesi günün programı - memiş olduğundan son celsei muhil' 
yelkenlinin sahillere doğru dümen 2'.:!,30 plfı.kla sololar, opera ve ope - keme 3/2/937 tarihind-e meb18'1 
kırarak ilerlediğini gördüler. ret parçaları - 23,00 son. müddeabih 22 liranın maafaiz ve fil~ 

bir şeyler aradığını gördü: liyi kovmıya muvaffak olacakların· Bu gemi, tek başına Cezayir sa - sarifi muhakeme ve yüzde on ücreti 
hillerinde ne arıyordu? f~ÖBE ÇI vekalet ile birlikte müddeialeyhteıt Asker J...-imi arıyordu?.. dan emindir. 

Her kafadan biı· ses çıkmıya baş- ECZA ELER tahsiline gıyaben karar verilmiş 01~ Kımi olacak?.. MADAM ÇANG-KAY-ŞEK 
Suphiyi !.. 
Yeniköylu Suphinin oğlu Bay Ca

fer diyor ki: 
- Babam, bütün macerararını, 

yaptıklaıını bana ve kardeşime an
latırdı. Bız onunla baba oğul değil, 
bir kardeş gibi idik. Fakat ayni za
manda çok sayar, hürmet ederdik. 
Diyebilirim ki, bizim kadar babasını 
seven \·e sayan çok azdır. Rahmetli 
bu vak'adan bahsederken derdi ki: 
cBırçok adamlarla kavga ettim, bo
ğuştum, fakat bu asker gibi kun·et
lı bırıne rastlnmadım. Bu sebeple de 

1 ona kıymamak için, işi alttan aldım. 

Ve ömrümde ılk defa kavga yerin
den fırsatını bularak uzaklaştım., 

Salih yorgancı ustası idi. Hayatını 
çalı3makla kazanırdı. Faknt, o, yor
gancıhktnn ziyade kahvccilikle ge
çim •ordu. Ycniköylü Suphinin ver
diğt bir arsa köşesinde barakadan 

(Devamı var) 

ladı: . .. .. . duğundan tarihi ilandan itibaren 

D• • •• •• Eınınonundt· (Mehr:ı.e. t .. Kazım), gün zarfında temyizi dava edilmed• 
işsiz Ve gozsuz «- Papanın donanmasına mensup . k d 

~ Beyazıtta (Havdnr). Kuç11 pa~ar a takdirde hükmün kesbi kat'i'vet ecJe-
- olsa gerek .. • l · l d (ff k .J 

kalacag'"' iZ c-0, bir gözcüdür. Bizi ara~tırdı· (Hikmet Cemi), Eyüp~u.tan a 1 
- ceği ilanen tebliğ olunur. 934/934. 

met Atlamaz). Şehremınınde (Ham- S lt h t 3 ·· ·· S lh H ıkt.11> 
ğına süllhe \'Ok .. :. , . K .. .. k \ .f) Ak u ana me uncu u t 

( 5 ine! say f adun rl~vam) c-· Bir İspanyol gemisine de ben- aı)' aragunwu te \ rı ' saray- Mahkemesinden: 
k d . 1 d .. 1 1 da (Ziya Nuri). Şehzadebaşında (A- Davacı·. ı"stanbul Malı"vc 11ırtıhn1<C-Bar ·er, ış er en sonra goz er e ziyor.• .J m 

d 1 1 5000 · d d ~ ·· l d" saf), Alemdarda (Eşref Neş'et), Fe- mat Mu""du""rı'uetı· a\•ukatı YusLıf ""Tu· e mcşgu o muş ''e senesın e c- En ogrusunu sen soy e ın, .J l " 
- nerdı> (Hüsameddin), Samatyada 'f 

insanların köstebeklerden daha fazl:ı Çolak! :. (Teofilos), Bakırköyde (İstepan). ri tarafından Küçük Ayasofyada 0 

görcmiyeceği neticesine varmıştır. Gerçek. en doğrusunu, yelkenci Beyoğlu cihetindekiler: rak sokağında 6 numaralı hanede 
Büyük şehirlerin dar ve mahdut Çolak söylemişti. İstiklal caddt'sinde tDella Suda}, mukim eski Adliye mübaşiri Mustıı; 

olan manzaraları, rüyet sahasını a- Cezayir kıvılarına doğru ilcrli - fa aleyhine 936/457 numaralı dos.,. 
1 k kü k h fl k ık r i 1 rfe Tepebaşında (Kinyoli)' Galotada ı"le açılan 40 ıı·ra 24 kuruş alacnk da· zatına ta ve "çü ar er normal yen bu büyü· ye en ı. spnnvo o • (Hüseyin Hi.isnü). Taksimde istik-

bir göze zarar vermektedir. misine benziyordu. vasının yapılmakta olan muhakc ' 
lal caddesinde (Limonciyan), Pan-

Demek ki, ne diş ve ne de göz... Murat Reis de onun gittiği sahile 1 mcsindc müddeialeyhin ikametgltlll' 
galtı Haliıskargazi cnddesindc (Nar- ıı 

Yalnız bize kaybolan diğer hislerin dümen kırdı. nın meçhul olması hasebile Hane 
1 k b" b gileciyan). Kasımpaşada (Vasıf)' da\•etı"ve ve muameleli gıvap kararı yerine kaim onca· ır urun, ve Şimdi dört korsan gemisi, büyük Hasköyde (Barbut), Besiktaşt:ı (Sü- .J " 

lahna yaprağı kadar inkişaf etmiş ve bir yelkenlinin peşine taktlrnış gi- leyman Recep), Sarıverde (Osman). tdeı.bgwı~iğgıbeı~ım"ldaihğki ehmaledyee igteirlaı"ız1ıneedni1lnı·ş1c,; 
müteharrik kulaklar Iazım olacak - _ _._;."""""'!!~-~~~"'!"'""~~=~=~~ 
tır. nihayet bir gün ahfadımız. eski aile 1 Üsküdarda (Selimıye)' Kadıkö - vekil dahi gönderilmemiş olduğuıt• 

İnsanların bacaklarr da kaybola • resimlerine bakarken: cBizim eski yünde Modada (NeJ:ıd Sezer), Altı- dan son celsei muhakeme 3/3/937 tıı' 
caktır. Çünkü makine. insanda yaya bi.iyük l.ıabalarımız, ne garip hay - yol ağzında (Merkez), Büyükadnd~ rihinde mebliığı mı.iddeabih 40 }ir~ 

kl d . 1 (Şinasi Rıza), Heybelide (Halk). f . ·r· .... tı· 
Yürümek ifrı.radını kaldıracaktır ve \•anlrırmış ... • diyece er ır. 24 kuruşun maa aız ve mnsnrı t •·· 

rıl ıııutıınıttııu111111 111unı1111111111uıuıı"n"ınnıunınM111ıntttlM9' •Jet 

Hafif bir tereddüt geçirdi. Devnm 
etti: 

- Yarın Senter, bu işaretlerin a
nahtarını sana veririm. 

Ve geldiğindenberi ilk defa ola -
rak gülümseyerek ilave etti : 

- Zira, bu akşam, seni ve biraz 
sonra geleceğini söylediğin Pcrlon'
nun yanında emniyette olduğumu 

biliyorum, korkacak bir şey yok. 
Enkarnasyan : 

1 1'""'akat sözünü bitiremec:. Dışarı
' d'an tekrar bir düduk sı.:<;i d..ıyulınuş
tu. 

Gerniko donmuş gib: duruyordu. 
Nihaye: sordu: 

- Ch· ... rda otel \•ar m•'? 
- Tan~ xıırsıcia! 

- T~ıraf şey. Kapıcı müt~·madi -
yen otı,;nıobil mi çağırıyor. Bir baka
yıın. 

1 •• •• 1 hakeme ve yüzde on ücreti \•eka 
Sultanahmct 3 uncu Sulh Huku.< .1 b" l"k ""dd . 1 ht t hsitl' • ı e ır ı tc mu eıa ev en ıı 

11\fahk.:-mesindm: ıt• 
ne gıyaben karar verilmiş olduğu 

Davacı: İstanbul Maliye Muhakc- 'tflııt 
dan tarihi iliından itibaren sekiz ı;-

mat müdüriyeti a\•ukatı Yusuf Nu- d ~ı 
· zarfında temyizi dava edilme 1 

ri t~raf ındnn Istanhulda Aksaray t c· 
Horhor civarında Baba Hüseyirı ma- takdirde hükmün kesbi kat'iye 51 

deceği ilanen tebliğ olunur. 936~ 
hallesiııdc cami sokağında 8 numa - ZAYİ------
rada Ferdane ve Hobyar mahalle - ~ 
sinde SPyhülharem sokağında 36 mı· Tatbik mührümü zayi ettim .• e· 

"$'~ • • • 1 d · - d kisıll111 
maralı hanede Necmive alevhine 934/ nısını rnz uacagım an es . ,, 

v v h""k .. kt F t Zek1" 357 numaral ı dosya ile açılan 300 li- u mu vo ur. a ma ~ 
ı-a alacak davasının yapılmakta olan İstanbul Üçüncü İcra Mcınurlll ' 

- Burada kalırsın, dedi, Perlon lşekild"' bir dövme vardı: 
da gelecek, iıçümüz de burada kalı- 1112 - 4 /\ O + lll _..: ~ 
rız Sana kendi yatağımı vereceğim. Enkarnasyon ;rdu:. • ... 

- Madre, diye haykırdı, böyle 
söyleme canım, uğursuz.luk getirir. 

Senter, genç kadına baktı. Gözgö
ze geldiler. Delikanlı kızarmaktan 

kendini alnmndı. Zira, Gerniko'nun 
göğsündeki dövmelerin yanında, her 
halde daha eski bir başka dövme 
vardı ki, Enkarnı:ısyon'un onu gör
memesi daha iyi olacaktı. 

Kalktı, pencereye gitti, açtı. Oda
ya serin ve taze bir hava rlcldu. Sen
ter de kalktı ve yaklaşt•. baktı. Tam 
bu esnada, karşıki otelin odaların 
birinde bir aydınl ık oldu. aydınlıgın 
bulun1uğu odanın penceresmin ö -
nünde lıir gölge belirdi Bu bil' insan 
gölgesi idi. Kıpırdanmadan duru -
yordu. Senteı· dikkati arttırdı. P.u a

damın sakallı \•e gözlüklü olduğunu 
farkedeı gibi 0idu. Şimdi adam, ya
vaş yavaş sağ elini kaldırıyordu. 

Senter birdenbire bir koı·kuy.1 dü
şerek haykırdı : 

ı muhakemesinde müddeialeyhin ika- ğundan: 

.netgahının meçhul olmasına bina- Mahcuz ,.e paraya çevrılrnesiJle 
en ilanen davetiye ve muameleli gı- karar verilen sandalya, karyola, ci;; 
yap kararı tebliğ edildiği halde itiraz lkiş makinesi ve saire eşya 7/9/9

16 
edilmediği gibi mahkemeye gelin - tarihine müsadif salı günü saat • 
memiş ve vekil dahi gönderilmemiş da Feriköyünde Celfılbey ve Sabıl;. 
olduğundan son celsei muhakeme cu sokakta 41 No. lu apartımanın 

1 
• 

18/11/936 tarihinde meblfiğı müd - pısı önünde açık arttırma ile satı 8, 

dcabih 300 liranın maafaiz ve masa- caktır. Verilen kıymeti muhnrr\., 
rifi muhakeme ''e yüzde on ücreti menenin c:;, 75 ini bulmadıgı takdır· 
vekalet ile birlikte müddeinleyhten de ikinci açık arttırması 9/9/937 pc , 
tahsiline gıyaben karar verilmiş ol- şembe günü ayni saat ve ayni rrı3 

duğundan tarihi ilandan itibaren se- halde yapılacaktır. tt 

Pek yorgun görünüyorsun. İstira • 

h:ıtc ihtiyacın var. Biz kanepE.>lere 
fılun uzanır, yatarız. Yarın da dü -
şünürüz. Hem o zamana kadar, bcl
kı ötekilerden de bir haber almış o
luruz. 

Durdu. Gerniko'ya baktı. G<:rniko 
yelcğıni çözmüş. gömleğini açmıştı. 

çıplak göğsiınü işaret ederek : 
- Scnter, dedi, bak! 

Senler yaklaştı. Hiç bir kelime 
söylemeden duran Enkarnasyon da 
s kuldu. Gcrniko'nun göğsünde, şu 

- Bu ne? Bunlar ... 

Gerniko sözünü kesti : 

- Bu işaretler, servetimi sakladı

ğım yeri bulmak için şifrcdh·. Gel
diğimiz 'apurda, gayet iyi dövme 

Genç kadın, elini Gerniko'nun koyapan bir gemici vardı. Esrarengiz 
d .. . . k k luna koydu ve : 
uşmanı saşırtmak ıçın ço tan arar 5 .. 1 .:ı-d· b " ··ad t b . ~ ~ . - ızın e, m: ı, ır mu e aş -

vcrmış oldugumdan, esk ı korsanların başa kalacağımı ümit etmiştim. Fa-
kullandığı bu usulle, kendime dü - kat bunu yarına bırakmamızın daha 
şen hisseyi saklayacağım yerin şif- münasip olacağını görüyor um. 
resini böyleoc, gemide, göğsüme Senter ayağa kalktı : 
yazdırdım. Yarın... - Sizi, dedi, yalnız bırakabilirim .. 

- Gcrniko, geri 
kınn .. 

ı -Neden? .. ne .... 

çekil.. Allah aş-

(Devamı var) 

kiz gün zarfında temyizi dava edil· İsteklilerin mezkt.ir gün \'<-' s~<ı 
mediği takdirde hükmün kesbi kat- mahallinde hazır bulunacak ınernı.ı r 
iy~t edeceği ılanen tebliğ olunur. runa müracaat e tmeleri ilfın oıunll · 

Q34/~57 (34882). 



., - SONTELGRAF 4 EylOI 1937 

. Balkan Deniz -Harbini . 
1 Ertuğru l Sadi Tek 
\~u gece (B<ı) lerbe) ı}, pazartesi (Bc-

1 1.-:ıı-m~ııı-ı·ıı""'ııı-·ıııı"""ı-ııı-ı:ı-ıil_.. b€k), ah (Su diye plaJ), çarı-amba 
(Büyükad'a) Tıyatrolarında 

ANADOLUHiSARI iDMAN YURDUNDAN: 
~,.- Niçin ve Nasıi Kaybe~ik? 

Yurdumuzan 1937 senesi mutad kongresi 12-Eylıl!-1937 Pazar günü 
saat d okuz. buçukta Anadolubisarmda Yurd merkez:inde toplanacak· 
tar. Sayın !zanın Slf'Jmelerini dileriz. • 

Sutamıhmct 1 inci Sulh Hukuk 
- 29 - Mahkcmcsındcn: 1 HARICi ASKERiKİTAA Ti iLANLARI 1 

R a Uf kaptan to rp ı•td o f ·ı ı ot·ı ı ı a· . n\·~~~!n~~~::.'.~:~~ !:~~~:~eda~·eİ~il: ek~:~~~y:i~o~:~1~ueş~u~a~:~:f~~ 
• ıtanbul Gumruklcrı motorunde ma- dilen bedel 53360 liradır. İlk temi -

sına nasıl kumandan oldu? ,~~~~i~a~u~~?e~~:~,!O~~:~:"v!~:'. ~;:p:~.~~~·~~~üE~:!~t7;::;;;:~~ 
• • lctle bırl.ktc tahsılı talebıle açılan canda Tüm karargahında Satı'lalma 

11 JT ı alacr.k da\"asmdan dolayı müddei 
1 
komisyonunda yapılacaktır. İstekli-

l VI es' udiye süvarı·s;, ikazlarıma ragv men Ha- aleyhın ıkametg:ıhının meçhuliyeti ler ihale günü tecim \'C Endüstri O-
dasında kayıtlı bulundukların3 daır 

m •d • hascbıle ıı: nf'n yapılan tebligata 
l ıgeyı· t •l'I tt. R f, y n . mem u . vesika ibraz edeceklerdir. Şartname-orpı ıe ıren au un e l rı- n:gmen mahkemeye gelmedıg·inden sini görmek iste:; c>nler bir ad~dinı 

g eti h • b • f b •• d t d• gı,nbcn ıcra kılınan duruşması ne- 270 kuruş mukabilinde Erzıncanda 
azın ır e essum uyan ırmış ı.. ıgor ticesinde: 30 liranın dava tarihi olan Tümen karargahındaki Satınalma 

İzmır Mı.istahkem Mn ki Merke3 

kıtaatı hayvanatı ıçın 295200 kılo c:a
I mnn kap~lı zarfla cksiltmcy~ konul

muştur. lhalcsi 20/9/937 pmmrtc.sı 

1gunu saat 17 de Kışladn Sntınal, a 

Komisyonunda yapılacaktır. Sart -

nnmesı her gun komisyonda ~oru f'· 

bılır. Muhnmmen tutan 5904 J.ra c

lup ılk teminatı 452 lıra 80 kuruştur. 

İstcklılt.rin Tıcaret Odasında kayıtlı 
olması şarttır. 7490 sayılı kanunun 2 

!
ve 3 üncü maddel rinde yazılı bd

g€lerle ilk i{'minat makbuz ve) n Naradan Akde n ı· ze i 1 k açı l ı ş. . b::ı·r~l~ı~k,
9

t,~ 1m~u.;d~hdz~enı·~=.;ı:~h~taeernt;~t,ea .... h~as· 
5

ı~leı.~n:e~ t~(::,~r~~~l~~:ıkn ~~~:k~l~;~!~r~k~:~:~~ 
.... .. "'J a uygun o ara ıste ilerin verecek- banka mektuplarını ve teklifnamek-

b 
[~ün bıraktığımız 1loktadan 24/5/937 tarihinde tahsiline karar leri teldif mektupları 20 Eylül 937 rini ıhale saatinden en az bir sar.t 

tıgun de M ' d' verilmiş olduğundan tarihi ilandan günü saat 16 ya kadar Erzincan Tü-
şıık .. es ıı ıyc siivariri evYel İzmirde Komisyona \'ermiş bu 

r 
rıı. Pala'nın izahat ııe beya- itibaren 8 gün zarfında temyizi dava men karargahındaki Satmalma Ko-

ma d misyon Bac:kanlıgwına vı>rilmis bu- lunmaları .• 369• ·5877 . 
cvam ediyoruz .. ] ~ • 9 edilmediği takdirde hükmün kesbi "' -... • 

Rnuf Ka t . ~ ~ lunacaklardır .• 371. c5875>. 
rnngru P anın ıkaz.ıma rağmen -~ ~ kat'iy~t edeceği hüküm hulasası tcb- * Sultanahmet 3 ı.incü Sulh Hukuk 
lllid· rane kendini beğenişile Ha- 14 y ıt-~ • liği makamına kaim olmak üzere ilan 62000 kilo sığır eti kapalı zarfla .Mahkem<?sinden: 

ijzc:r~C:~n tor~illettirmesi hadisesinin :J(p ....... Ç-:J olunur. 93611201· eksiltmeye konmuştur. Tahmin <dl- Davacı: İstanbul Maliıe Muh.k• 
nannı çok geçmeden bir gün do- ..,, ~ Bevoğlu Bırınci Sulh Hukuk Ha- Jıen bedel 17360 liradır. İlk teminatı mat Müdüriyeti A\·ukatı Yu uf ::\u-

- :tü:t!~i~~ir ~eldi'. C# ~ f .. kimliğinden: 1302 liradır. Eksiltme 20/9/937 pa - ri tarafından istanbulda Mahmut • 
ın"ndanı ~ orpıdo filotillası ku- :t Ç S . . E k zartcsi günü saat 16,30 da Erzincan-.. ıg H -1 ..... • oA"' ~"'.. otırı, va \"e s.ıirenin müştere en pasa Cam·· e ·r · · d l'> 
\lf k"nt ına mnidiye süvarisi Ra- • _o ~·· nn•'~" da Tümen karargiihındaki Satınal - :ı: ıış rı ıçın c M numar, ı 

"P an t i - mutasarrıf oldukları hepsi (2150) li- h d k" A 1 hi 36 8 bu ern· • ay n edilmiştir. ":.f ma Komisyonunda yapılacaktır. is- rıne e mu ım zız a ey "ne 9 41 '° ır h ra muhammen kıymetli Hasköyde 
:rjycde h . epi~zde ve bütün bah- Kiremitçi Ahmet Çelebi mahalle • tekliler ihale günü tecim ve en - numaralı dosya ile açılan 74 lira 73 
llliye kaf~:ı~1:t~ebBessüm belirt • sinde eski: Kalaycı bahçe yeni Ka- düstri Odasında kayıtlı bulundukd- kuruş alacak davasının yap lmakt 
arasındaki .ış ı. u, bahriyeliler laycı bahçesi ve Kırkmerdh·en soka- lan ihale kanununun 32, 33, 34 ma - olan muhakemesinde müddei aley -
delUlerind partızanlığın en kuvvetli fi\ '3:ı ğında eski beş d fa 22 mükerrer ve dekrindeki csasata uygun olarak hin ikametgahının mcçhuliyctı .r. .. -

kikatti. Rn:~ ~ri idi ve .. bu bir ha- ~ 24 \'e yeni 26, 28, 30, 32, 34 N. lu maa- isteklilerin verecekleri teklif mek • sebile ılanen davetiye \'e muamcklı 
Paşaları aptan Em·eı· ve Talat l"tth.lo~ diıkkan üç; bap hane ve elyevm bir tupları 20 cyllıl 937 glinü saat 15,30 a 
Yap-,.,~ a beraber taklibi hükumet f t . kadar Erzincan Tümen karar~fıhm- gıyap kararı tebliğ edildiğı halde ı-

···~·ın ve sad . • ırın arsasımn amamı ı?tıyuunun ı- d S 1 
l'nJtkiye k aretı ittihat ve Te- zaksi için açık arttırmaya konuldu- aki tınalmıı Başkanlığına veril- tiraz edilmediği gibi mahkeme\ c p:-
tı olarak ;z:ındırmanın bir mükfıfa- ğundan 6/10/37 çarşamba günü saat miş bulunacaklnrdır. Şartnamesini linmemiş ve vekil dahi gönderılrn€-
kil torp·d 

0~udan doğruya ·Müsta- 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh görmek istiyenler her gün Erzincan 
lığına t ı ? fılotilliısı. kumandan • Mahkemesi baş k:ıtipliğince satıl - ITümen karargahındaki Satmalma 

'L> "radaayın edilmiş bulunuyordu. Komisyon Bac:kanlı~ndan parasız •l.., maktadır. Arttırma bedeli muham- $ 6 • 

disiplin ve denizde ordunun en coJ· men kıvmetinin ,. " 75 ini bulursa o alıp görebilirler. c 37o> c5876•· 
b e ınuhta ldu • • J * 0Ylc hotb h ç 0 ğu bir sırada gün ihale edilecektir. Bulmadığı tak-
enıı·rı""le tc .0 t ve tepeden 1-nmc - - d 'k' . t b . . Her bir metresine tahmin edilen '-• dır e J ıncı ar tırması on eşıncı 
ki, Çehreler8J"ınle.r yapılması elbette Bol kon deniz herbinde ilk karşılaşmayı v e rn u h a · gl'ınüne gelen 21/10/937 perşembe fiyatı GOO kuruş olan 5ooo metre kur-
ltbcssürnü ,e 0 ışaret ettiğim hazin re beyi gösteren kroki saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak lşuni renkte kaputluk kumaş kapalı 

l aratmnk için birebirdi. /ıarellu : / A Hakkı Beyin /ilolillôst, B Osmanlı donan. ve en çok arttırana ihale edilecektir. ,. zarfla alınacaktır. Şartnamesini 125 

}Iarbl·n . _A"V'nENı"zE ÇIKIŞ C A . 8 .. _ D T 1 J:.' R / k t . k 11 . f hk kuruşa almak ve örncglini gormek _ ·~u masr, miral gemiıı ar-ras, urgu , au ap o- Gayrı men u crın evsa ı ma eme 
llın Akd 

8
. Yrı belki de donanma • nın müılakil Jilolillôsı, F Yunan donanması, G Avero/J baş katibi nezdindeki 936/30 N. Ju isteyenlerin her gün_ komisyona 

<lonan-ats~lıze açılrnasını ve Y'unaıı dos'"•ada '"'azılı oldugwundan anlamak ge1meleri. İlk teminat miktarı 1875 
··• ı e d"" t · · · d h k t bac: •teknedir ve .. o teknenin mutlaka J J l" d ı·h ı · 23/9/937 be ZClruret h 

1
. ovüşrnesini mutlak bir yapar ve 0 esır ıçın e arc e ". isteyenler orada okuyabilirler. ıra ır. a csı per:;em 

,,. a ınd ı H lb k. dcn·z Jıaı·plcrı"nde bile kurtulması, sizin de kurtulmanız için M ·· t 11 d d' M'" k · 
"'akat, eldnk' e b. ulunduru'"·ordu. ar. a u ı, 1 

' ' 2 - İhaleye kadar birikmiş Mali - gunu saa e ır. una ·asaya gı-
r " ı " bile iki donanmanın harp için kar - lfızımdır. Bu anlarında bir bahriyeli rr.cnkler·n 2490 a 1 ka 2 
urcu b Vesaıt böyle bir za- ve, Belediye, Vakıf icaresi \:e della- I '" '" ı s yı 1 nunun ve 

...... arrnıy k sılas. mnsında \'azivct muharipler irin ölümle başbaşa olduğunu' hisseder J 3 u··ncu'" maddclcr"nde a 1 "k 
•1.1utaı<.'ası.nı .a afi rniydi?. Onun ~ • J , liye ile 20 senelik evkaf taviz bedeli 1 Y zı 1 ,·esı ·a • 
takar,,ı- Akdtmıhin hu"'ku'·mıerı"ne hı- tamamilc dcmdcğişiktir. Bunu ne ve .. mutlaka kurtulmak, mücadele • 1 ıarı ilk teminatlarıle birlıkte teklif """ ,..,. k f . d k 1 k . . b . müşteriye aittir. 
lllUha cnize 1 söz, ne de kal..,m hakkını vererek nin hayat e esın e a ma ıçın lı- me>ktuplarını ihale saatlerinden en 
k. r(;beyı açı ışımızın ve tün iradesini seferber eder. 3 - Arttırmaya girmek isteyen-

miş olduğundan son ccluci muh<:kc

me 25/11/936 tnrıhindc meblağı m d, 

deabih 74 lira 73 kurusun ma..;fab: \T 

masarifi muhakeme ve yüzde on uc

reti vekalet ile birlikte miiddci r le) h· 

ten tahsiline gıyaben karar verihr.ış 

olduğundan tarihi ilandan it bartn 

sekiz gün zarfında tem.) ızi dava e

l dilmediği takdirde hükmün kc;-bi 

lkat\rct edeceği ilanen teblığ olu -

nur. 936/418. 

Sultanahmct 3 üncü Su1h Hukuk 

1

1\1 nhkcmcsind_n: 

Dn\·acı: İstanbul Maliye Muh kc

, mat Müdüriyeti avukatı Yusuf .. 1 • cıye ine geç~as1• ıl ~·aptığımızın hi _ ifade edemez. İnsan sürc>kli bir he- ler muhammen kı.)•metin c: 75 i nis- az bir saat evvel Ankıırrıda M. M. 
»uru rn. yecanın perde perde ac.ılan ve hü ~ İLK ATEŞ b · d · t k · 1 ı V cknlcti Satınalma KomiS)~una se ç; emri ve ·ıa f 00 etın " temına a -çesı veya u usa ri tnrnfından Bü) ükada ~ızam c,.d-
Yre ba"'a~ır. rı igi \'e donanma tün damarları, sinirleri kaplayan ilı- Aı adaki mesa e 75 metreye in- bir h.mkanın teminat mckh.ıbunu 1 vermeleri. .372. c5874t . ı 

'1sk iı.i uı6ı vak· b dig"ri bir andaydı ki, amiral: * desinde 22 numaralı evde Bınbacı 
,,. erlerde Zıt he ıt zabiflerrle ve tizazı içine dlişer ve .. bu heyecan ir getirmeleri şaı ttır. 
" 1.Yeti hisscd"}" Yecanların mevcu- ağ gibi yavaş yavaş hissi, asabı, §U· - Ateş' . 4 - Arttırma ~deli ihaleden iti· Konyadaki kıtaatın ihtiyncı olnn 1 HakJ..."l aleyhine 936/l032 numa a 1 

- -u 11YOrdu. . . · d d 1 Emrini verdi ve Barbarosun bay- b 5 .. · · d hk k 400,000 kilo yulafı kapalı zarf usu- dosya ile açılan 25 lira 20 kurus alc-
h 

.ı;ıer .ne ...... ı..ıı ur ve muhakemeyı ıçın e er er, aren gun ıçın c ma eme asa· 
1 1 

k Ş 1 · 
arp?. l"'lJıcısına olursa olsun kalb daı nbam nrtnr ve sanki bu ağ rağını çeken Barbarosun 24 liikle • sın:ı yatırılacaktır. Aksi takdirde iy c c ·siltmcye ırnnulmuştur. art- cak davasının yapılmakta olan mu• 
biy"nl tanı .lerlendıkten sonra jnsan bütün rinden ilk mermiler fırladı. ihale bozularak farkı fiyat ve zara- namesi Kon\ ada Levazım amirliği hakcmesinde müddei ale' hin ıka • 

da ~ er v~ b' "' İstanbul Ankarada Levazım amir - J 
n dı~arıya f ır an evvel boğaz • bünyesi \"C mdekah ile demdeğişik Artık harp başlamıştı. Bütün ge- rı ziyan ve foiz bil5 hüküm kendi- mctgahının meçhul olmasına bin .. -

clu ırlarnak · · d 1 k likleri Satmalmn Komisyonlarında-
gu kadar.· ıstiyenler ol- çelikten bir vnpı gibi olur ve .. göz- mı"lerin tarctlerinden gök güıültü - sın en a ınaca tır. d İ . . . en ilanen davetive ve mtıamelel1 rr . 

J ır. stcklıler sartnamC"'t komısyon- ı J t - Öl <l b · · · d t k b' h d f 5 - 2004 N. lu icra ve iflas 188 ci J ürnc "d· Jer e, e ·nın ıçın e c ır c e sünü andıran bir \•elvele içinde mü- larda okuuabilirler. İsbu 400,000 kilo yap kararı tebliğ edildiği halde ıt • 
İ)jy gı 1Yoruz b 1· · 13 he ı f· madd<'sinc tevfikan gayri menkul ü- J • 

· n bcdbi ... c ırır. u c c · temadiyen mermi fışkırıyor, ö- yulafın muhammen tutarı 17800 li- raz edilmcdıği gibi mahkemeye ge-
)'lcı.ne bu garı"p n\:'eler d .. e vardı. Belki de _ Bchcmc>hal cli.ismanı ın:ıiflüp et- d . . k' 1 .. . d zerindeki ipotek sahibi alacaklılarla 

il o lüm Ak cnızın ra ıt su arı uzerın e radır. Şartnamesindeki C'. 25 miktar linmemic: ve \"ekil dahi göndt>rilm"· e ol rnutezat h. l · diğer al3kadarlar gayri menkul üze- -s .. 
1- acak kı· B · ıs erın sev mck.. bir kartal gibi dolaşıyor, konacak fazlası da dahil oldugu halde ilk te- ,mı·ş oldug·undan son ce]_~eı· muhake-llrb • arbaro H rideki haklarını ve hususile faiz ve , 
.a esinden al ' s ayrettin'in Hedefidir. Çünkü deniz üstünde gemi ve .. baş arıyordu! minatı 16G8 lirn 75 kurustur. Eksilt-
cımi 1 ınan tarih. b k d masrafa dair olan iddialarını ispat ~ l0/3;g37 t 'h" d bl • - d 
kl·ı ~a gernisı· 01 ... n ·B bı ay,ra a b~utuM n sıg·rınaiımız, yalnız altınızdaki (Devamı var) • · d me 21 Eyllıl 937 tarihine tesadüf eden rne arı ın e me agı mu -

nı .. a b için iJdn gi.ınün en itibaren 20 gün 
ış \·c .. bu : r aros a çe - ========================= salı günü saat 15 tc komisyonda Le- deabih 25 lira 20 kuruşun maafaız \ .. l3arboro , ucletn eşsiz Vr> dcihi ___ :::;; içindt' <'vrnkı miisbitclerile birlikte 

d sun ruh 1 - 1 t b 1 Do·· rdu··ncu·· icra sa tış memuruna müı"acaat etmelidir. va?.ım <lmirliği Satınalma Komisyo- masarifi muhakeme ve yüzde on üc-
ıran bi unc an istimdadl an- S an U t sa r manevi ·· . .ı .. 1 ... d Aksi takdırde halleri tapu kiiti.iğil~ nunda yapılacaktır. stekliler 21/9/ rcti vekaletle birlikte müddcialC'yh-
Yılrnıc:tı. muessır hükmünde Memur ugun an : b l 1 937 salı nföıii saat 14 de kadar t"'k-. 
h :ı sa it o mıvan ar satış parasının pay- b '" h .1 

t ~oğazd:.ın dış Kabalaş la, Ômer Avni mahallesinde Kara Abalı sokak 18 numarala laşmnsından harıç kalırlar. lif mektupların ı Konyada Levazım ten ta sı ine gıyaben karar \'{'nl -
os ~Yred· arıya en önce Barba- Hanede mukim iken halen nerede olduğu bilinmeyen Cela le. 6 - . Şnrtname mnhkeme divanha- amirliği Sotınalma Komisyon baş- miş olduğundan tarihi il. ndan ıti • 

Udi"... 11 ıyor ve .. onu Turgut "'Kes- · ı oı 9 k 1 • k h " d rn· J-..;;, qsarı T f'k , ın 1 _ Vakıf Paralar Müdürlüğünden 23704 ikraz numarası c ıo nesinde herkesin gorebileceği •ere an ıgına verece \'E"ya ut gon ere- bnren ~kiz gün zarfındn tc>r.,·ıı 
ıdiyc l\t . :v ı zırhlıları ile Ha- faiı ve 18-6-933 tarihine kadar % 6 ve mezkur tnrihten sonra da asılmı tır. F, zln malumat almak ceklcrdir. Bu saatten sonra \"erilen dava edilmediği takdirde hü~mun 
diyor]~d l'Cıdıye kruvazöıleri takip 0 ,

0 3 komisyonla ve bir sene müddetle 8-9.-930 tar~_hinde. b. o_rç aldı· veyahut gönderilen mektuplar nlın-n ı. 1, k _ d x. K b istiycnlcr 936/30 sayısile baş kiıtipli- 1 kesbi kat'iyet cdccegi ılanen t blı<' 
aur Rn ğınız 480 liraya mukabil birinci d erecede ıpote goster • ıs ınız a ~- ğinc miiracaatlnrı ilan olunur. mıyacaktır. Saat ayarı kolordu daire b 

1llüstaku t Pta~ın kumanda ettıği t. şta, Ömer Avni mahallesinin kara abalı sokak ~8 numaralı hanenın - -----·-------- saatile yapılacaktır. 2490 sayılı ka- olunur. (936/1032). 
llanrnay Ol'pıdo filotilliısı da do - borcunuıu müd detinde ödememiş olmanız dola,yı~ı le &:lac.akb Vakıf Sultı:nahmet 3 üncli Sulh Hukuk nunun hükümlerine ve bilhassa 32 
Yar ve .. ~i:.~rız; bir seyirle yürü - paralar müdürlüğti tarafından paraya çevrilmesı ı stenmış~ır. Mahkemesinden: maddesine uygun olmayan mektup-
tındaki 'şı Iakkının kumanda- 2 - Borcunu zun 10-3-937 tarihinde baliğ olduğu ıoo5 1.ıra 7 kuru~- Davacı: İstanbul Maliye Muhake- ların sahipleri eksiltmeye iştirak ct-
liyord ana filotilliı da en ger"d g dan 438 Jira ')9 kuruş teslimahnıı çıktıktan Ronra 565 lıra 58 kuruş t M .. d'" l f ·ı . kt' 350 5838 u. ı e e- { • k . 1 ma u ur üğiine izafeten avukat ırı mıyece ır. c > • >. 

l)üŞ"' olup mezkur tarihdcn sonra her gün için aı 7., omısyon ve muame e Yusuf Nuri tarafından İstanbulda * 
Çık--=- •nANLA KARŞILAŞMA ver isi karşılığa olarak borc~nuıa 18 kur.~ş ı~ mmedilccek v~ ayrıca Ko ad k- k t t "hf 1 

ış tanı bilumium 
1
·cra masrarlarile tak dır olunacak ucret ı vekalet de tarafınıza Süle) maniyedc Şeyhilislam cndd'e- ?~Y· a 

1 1 aa m 1 ıyacı 0 an 
lllan g ........ 

1 
~mlandıktan sonra dü!ı- 500000 kilo yulaf kapalı zaı f usu • 

.... ıı erı d ~ ait olacakdar. sinde 26 numaralı evi adres göstere-

1356 Hicri 1 1353 Ru=-11 
Cemaziyelahır Ağustos 

1 28 22 
Yıl 1937, Ay 9, Gün ?.47, Hızır 12

1 4 EylQI: Cumartesi -1llüthiş b" e göründü. Herkeste 
3 _ Bu ılfınm neşri tarihinden itibaren 20 gün zarfında borcun liylc eksiltmeye konulmuştur. Şnrt-

ltcs "n""ı. ır he. Y<'can varciı ve .. her- b' · · rck Maliye Vekaleti Muhasebei Ma- namesi Konvada Levazım amirlig·i Sivas kongrasının akti 1919 i "' .. Jık b tamamına veya bir kısmına veya yapılan bu takibe karşı ır ılırazını~ r 
ni ba 1 ır silkinişle kendi tali- varsa d airemizin 937•1659 numarala dosyaıına yazı ile veyahut şifahen ıyc Mtidürlügünde hesap memurlu· İstanbul, Ankarada Levazım amir • ----------~---.ıı 
ba11lıt:o lYacak olan harbin taliine f d b ·· d · ğuna tn" in edilerek almı-: oldugiu a- likleri Satınalma Komisvo:ılarında-
t C> ,, r ve en .. k bildirmeniz \ 'C yahut 30 gün zar ın a orcu tamamen o emenız J '11 İ J 

<'t hıssıl yu sek vazife ve gny- lazımdır. _ M _ ile harcırahından hazineye 37 lira 12 dır. stekliler şartnameyi komisyon- , 
~Unan cf"~nrekete geciyordu. Aksi takdirde birinci fıkrada adresi yazalı gayrımenk.ulunuz~~ kuruş borçlandığından bahsile Rüs- !arda okuyabilirler. İşbu 500,0GO kilo 

rısinden d 1 ~osu, Eşek adalarının ge- d airemiz marifetile sablacağı, öde_!lle ~mri ve .senet sureli teblığı yulafın muhammen tutarı 22250 li-
.._. Ggru ı· · k k i 1 k " ere ·.ıo gun muddetle ılan olunur (5898) tem Necip aleyhine ikame olunan d ş d 
~•11 ~a ge~ordu. ~k~ g~ 1~m~a~a~m~ı~na~~·~m~o~m~a~~u~ı~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ ra ı~ artname~n eki~ 25 m~ -~ııu liıd~,A8verof en başta fd. i \'e.. 1 dava üzerine müddeialeyhin ikamet- tar fazlası da dahil olduğu halde ilk 

~o laıd Pecya, İpsara takıp edi- ı lstanbul Komutanhğı ilanları gahının meçhul olmasına binaen temir.atı 2085 lira 94 kuru~tur_ Ek • 
1'.:n hı. ilanen dnveti) e \ e muameleli gıyap siltmc 21/9/937 tarihine tesadüf ede'l 

dik eyccanıı dakikalar i"ı"ndey _ ---------------------------- kararı tcblig· e<lildig·i halde itiraz e· sah giinü saat 15 30 da Konyada Le-
. Amiral: ıı ı _ ls tanbul Komutanlığına bağlı k ıtaat ve müesses&lt için satın 

- ı_.,"'rb h k 1 · ı h t l 1 ' Jk t . ti dilm<'dil.i gibı" mahkeme\!e brrelı"nme- vazım amirli&<i. Satınalma Komisyo-cı,. alınacakların c in1' ve mı ·tar arı ı e mu ammen u ar arı ı emına ara v J 

~ e azır ol.. 1 ti . ~ k k"ll . ırr d miş \ c vekil dahi go"nderı"lmcmı·s ol- nunda yapılacaktır. İstekliler 21/9/ ""'Unı d ve ihale g ünleriy le iha e saa erı ve muna asa şe ı erı , aşa6 ı a • 9 a 'it an a ını ve . h duğundnn on celsci muhakeme 37 salı günü saat 14,30 a kadar tek-
<'r ha b rmış, er zabit \"C yaıılmıştır. n kt 1 K d 

l'l'll_ıı. y: e hazır vaziyetine gir - Cinsi Mıktan Muhammen ilk Tc. ihale ihale Münakasa 30/6/937 tarıhinde mebliıgı müdde-
1 

me • up arını onya a Levazım 
kerte sa nan donnnmasının sekiz tutarı minah günü saati Şekli abih 37 lirn 12. kuruşun maafaiz Ye amirlıği Salınalma Komis)O~ 1 Bas-
lüYordu nncağn dürnen kırdıgii nöri.i _ - - masarifi m h k .. ..f' d kanhğına verecek w•yahut gondcrc-

e. Gaz yaıc.1 7000 Ko-. 1400 105 20-9-937 16 Açık Eks. . u a ·eme ve ,,~ız e on üc- ceklerdir. Bu saatten sonra \"erilen 
tQ i k · onanrnam d · " 0 t k"1 t ., b 

eleye d · ız a sekız ker- Türk An- 1500 Ton 36750 2756 24-9-937 15 kapalı z. re 1 ve u e ue irliktc müddei aleyh ve,·~hut göndeı il n m<>ktup!ar alın· 
11~1llası da b~~e~ kırdı. İki taraf do- t rasidi ten t_.ahsiline gı~ abcn karar verilmiş mıy~caktır. Saat nyarı Kolordu Da-
::~t tk<ıkip cdi;~;ır~ne muvazi birse- 2 - Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. oldugundrn tarıhi n:mdan itibaren irc a:ı.tilı> ~m:>ılac ktır. 24QO sayılı 

1 ç~ a 1 \ e aradaki mesafe isteklilerinin ilk teminatları ile 2490 sayı lı kanunun 2 ve 3 ncü mad- sekiz giın zarfında kmyizi dava edil- k runun huki.iml ınP ,. bilh. c:sa 3~ 
:E; za ıyordu ·ı b b -h 1 rnrıvak·ı · delcrinde yazılı vesikaları ı e era er ı a c saatinden en az bir saat mHliği takdırde hükmün kesbi kat- m .. ddes·ı:ı 1 .rnun olmıyan m ·tup-

~anlar üı"ı ~ \•e fıni hadiseler in _ evveline kadar teklıf mektuplarıru Fındıklıda Komutanlık satmalma iyet cdecq;i ıl:men teblığ olunur. Iaı ın sahipleri eksiltmeye işlirnk et-
rındc birdenbire tesirini komisyonuna vermeleri. "5891" ,- 936/2127 tirilmiy(;cektir .• 353, c5839 •• 

• • • • • •• • • • klUbü 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. d. sa. d. 

Güne1 5 30 10 51 

Ôğle 12 12 5 3~ 
ikindi 15 52 9 14 

Akşam 18 38 12 O:> 

Yatsı • 20 15 1 35 
imsak 3 45 9 06 

---------------"' kuponu: 33 

t araftar1yım. 

ADRES: 

I~ : : . 
1 • 1 • • 
• • • • • 
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Pirinç - Yulaf ~ Mercimek-' 
Buğday - İrmik - Patates -
Mısır - Arpa - Bezelye -
Çavdar - Türlü Badem 

ADEMi iKTiDAR 
! ve BEL GEVŞEKLiCiNE KARŞI 

ORMOBi 

Bu adamı canından 
bezdiren şey : 

GRIPIN 
i tecrübe edinciye 
kadar çekmete mah
kum olduğu aın ve 

&zılardır. 

•• o 
Yavrular seve eeve ylyorlar. Ye bu 
leziz gıdalara baydıyorlar. Tabiatın 

sat hububatının özlerinden latlhaal 
edlldlil için çocuklar çabuk ne,vU· 
nema buluyorlar. Çabuk bUyUyorlar. 
Hastallkaız ve çok uzun ömUrlU olu
yorlar. 

GRiPiN ı~-......._ 
En tlddetii baı ve F 

Mutlalra H A S A N ismine ve 
Markasına dikkat ediniz. 

di' a§rdar1nı keser. 

iN • 
1 

n : 
Romatizır.'1, sınır, aaaıe, bel atrıları

na karşı bilhas!a müessirdir. 

1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarıoa gündüz ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe mürac11at edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat 

('tmelidirler. 

GRiPiN 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıkların· 
dan müte\ ellid bütun ağrı, sızı ve 

sancı! rı geçirir. 

4 - Eski talebe Eylulün onuncu gününe kad.ır gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kay
dını yeniletmelidir. Eski talebenin Eylülün onundan sonra müracaatları kabul edilmiyeceklir. 

5 - Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eylülün birinde, diğer sınıfla
rın Eylülün yedisinde l;laşlıyacaktır. 

6 - isteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarjfname parasız rönderilir. 
Adres : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefen 22534 

Dr. HORHORNl·1 
minönü Eczanesi yanında has· 
arını kabul eder. Tel: 24131 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE - .. 

Erkekler kısmı: :'oun"~ti~:::- Kızlar kısmı He ilk kısmı: ~:n~.::~: 
DANS PROFESÖRÜ KEMAL 

SA .. 1İ BAYER 

.......................... 
1 Dr. Rusçuklu Hakkt f 
J iç h~stalıklar1 f 
ı mütehassısı ı 
ı Be} oj'lu istiklal caddesi Tiyatro ı 
ı sokağı Azeryan apartmanı 4 No. j .......................... 

Sultanahmet 3·üncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

D 'acı: İ tanbul Gümrükleri Baş 
Miıduriveti e ı1.afcten İstanbul Ma

liye Muhak mat Mudürıvcti Avu -

katı Yusuf Nuri tarafından İstanbul 

Gümriigünde muayene memuru 

Mehmet Zı\ nettin ve Kasım paşada 

Ayna ıce mede Süruri caddesinde 65 

num raJı hanede mukim gumıük mn 

harıp rinden muteveffa İsmail Hak

kı v 1 ınd oglu Necmi ale\ hle

rıne 9 4 l 79 numaralı dpsya ile açı

lan 65 lıra alac ~ davasınm vapıl -

m uh k mesinde mi.ıddei

k m tgahl rının mec
h ebıle ilanen da,. tıve 

\ mu mel lı gıyap kararı teblF• 

edıldı!!i halde itır.lZ edilmediği .gibi 

mahkemeye gel ı memis ve vekil da· 

hi gondcrilm m olduğundan son 

celseı .\fohakem 19/5/937 tarıhinde 

meb:la ı ıI). deabıh 65 lıranın maa

faız 'e f ı muh;ı.keme v0 • üz

de on ucreti vekalet ile birHkte müd

dcialcyhten tııhsıline gıvaben karar 

'"crilmi o du undan tarıhi ilandan 

itibaren s kiz gün zarfında t m\ izi 

dav.a edilmedi i t kdirde hükmün 

kesbi kat'ıvet ed ce"i ilanen teblıg 
olunur. (934/179). 

KIZ H YRIYF L YATILI 
ERKEK " YA TiSiZ 

Ana • ilk • orta • lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. ilk sınıflardan itibaren 
ecnebi lisanı mecburidır. Münirpaşa kona~ı erkekler kısmına Münirpaşa kona~ı karşısında leytr 
bir liseye lazım olan bütün müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk 
kısıma tahsis edılmiştir. Kızlar kısmında. tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari ta'ebeden arzu edenler 
mektebin hususi otobüsile naklolunurlar. Kayıd muamele~ine başlanmıştır. Her gün sabah, saat 
10 dıın akşarn 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: ?.0530 .. 

f,/ inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Nümune ve şartnamesine tcvfıkan 81JOO kilo baş ipi pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 20.IX-1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesi.ıdeki alı::ı komisyonun
da yapılacaktır. 

m - Şartnameler parasız olarak her ııün sözü ııeçcn şubeden alı·· 
na bilir. 

iV - isteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 1,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleıi illn 
olunur. (5789) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Scnelık muhammen 

kira bedeli 
Lira 

Küçükpazard ı Alipaşa Hanı içinde 36 sayılı oda· 36 
Yukarıda yazılı mal 10-9-937 Cuma günü ~aat 14 de açık arttırma 

ile kiraya verilecektir. Kira bedeli Dort müsavi taksitte ve taksitler 
peşin veri'ecektir. Taliplerın y~zde 7,5 pey akçalanoı muayyerı 

vakitten evvel yatmuak me~kür günde Defterdarlık Milli E.mlik Mü. 
dürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları F (5856) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Sattnalma Kcmisyonundan: 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan (41700) kilo 

ekmek açık ek!iiltmeye konulmuştur. ilk teminatı (344,05) lira ve mu• 

ham men bedeli ( 11) kuruştur. Eksiltma'li 15-9-1937 Çarşamba günü 

saat (14) de yapı!ac"ktır. 

Şartnarnt>Sini görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin 

belli gün ve saııtte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki komis

yona müracaatları ılan olunur. (5581) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Yediku!ede imrahor il} asbey Mahalle ve caddesinde Lr, 

yeni ve eski 17 sayılı ve 57 metre --50 santimetre mu· 
rabbaı arsanın tamamı. 92 

Yedikulede imrahor llyasbey Mahalle ve caddesinde 
eski 11 sayılı ve 45 metre 92 santimetre murabbaı 
ar~anın tamamı. 80 
Ortaköyde Divaııyolu caddesinde kain eski ve yeni 67 

ve 67-1 sayılı ev ve mağazanın 720 de 119 payı. 544 

Kr. 

36 

Deni ~yolları 
İŞLETMESt 

Karadeniz hattı 
postaları 

1 eylıildcn itibaren Karadeniz 
hattı postaları İstanbuldan pazar 
ve salı günleri saat 12 de ve per
şembe günleri saat 16 da kalka -
caklardır. Pazar postasından baş
ka Sah Postası da Hopaya kadar 
gidecektir. 

Mersin hattı 
postaları 

İstanbuldan Salı günleri kalk
makta ve dört aydanberi on bes 
gunde bir yapılmakta olan Mersi~ 
bırinci postaları 1 cylUldcn itiba -
ren her hafta yapılacaktır. 

Mudanya hattı 
postaları 

l eylülden ıtibaren 'Mudanya 
hattı yaz ikinci devre programla
rının tatbikine başlanılacağından 

yaz birinci devre tarifesi r.-ıuci -
bıncc İstanbul ve Mudanyadnn 
cumartesi günleri 14 te kalkan pos
talarla Pazar günleri İstanbuldan 

18 de ve Mudanyadan 18,30 da kal
kan postalar yapılmıyacaktır. Ye
ni tarifeye güre her gün İst:ınbul
dan 8,30 da ve Mudanyadan 11 de 
vapur vardır. c5734.. .......................... 

Suıı nahmet 3 uncu Sulh Hukuk 
Mahkcmesınden: 

.~ Eminönündc Şeyh Mehmet Geylini Mahallesinin Seb· 
%cciler sokatmda kain eski l 1 yeni-1 l,• l sayı1ı üstünde 

ı DOKTOR ı 
ı Ali Rıza Sağlar ı i lÇ ~-ASTALIKLARI i 
ı MUTEHASSISI ı 
ı Her gün BeşiktaJta tramvay i 
ıJ caddesindeki 'ı'nuayenehanesinde 
ı saat on beşten sonra hastaf a. ı 
ı rını kabul ediyor. ı · odalan bulunan dükkanın 8960 da ~622 payı. 1719 

Küçükpazarda Kantarcılar ve Deveoğlu )Okuşu sokağın. 
da kain eski ve yeni 15 sayılı dükkanın 40 da 5 payı. 50 
Mercanda Yavaşça Şahin Mahallesinde Uı.unçarşı soka· 

ğında klin eski 163 yeni 240 sayılı dükkanın 84de 30 paJı. 133 
Tophpıda Beyazıtağa l)lahallesinin Kalaycı sokağında 

50 .................... ~ .. • 
.. 000000000000000 
ı Cild ve zührevi hastalıklar § mütehassısı 

Tabletleri. Her tczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Hormo bin ) Galata, fstanbul. 

Çocukların bilhassa kemiklerinin te
şekkülatını kolaylaştırıp kuvvetlen

mesini temin eder. 

ONU, 
PERTEV ŞURUBU 
ile büyümüt yüz binlerce çocu· 
ğun ebeveyninden sorunuz. 

Elbise meraklıları Bay -Bayanlara 

En mUtkUlpesent mu,terllerl memnun eden m 
teveffa Hasan ~ehmlnln o§lu Fikri OatUndal 
bu defa Londra ve Paris terzi mektep
lerinden b~rincilikle diploma al'trak pe
derinin halefi olarak firmayı yeniden kullan• 

baş!amıstır. Bu firmayı unutmayınız· 

erzi H san Feh i 
alef i Fikri O tündaJ) 

Terzihanemlz Bay ve Bayanlar için son mo• 
da zarif ve gayet ••k elbiseler imal eder•" 
mu,terilerine her koJayltl• gösterecektir· 
Muame!emlz pefin ve takaltledlr. Stizlerlmlıl 
sıhhatini isbat için muhterem Bayan ve B•Y" 
ların bir defa tecrübe etmeleri klfldir. 

Bahçekapı fürinci Vakıf han birinci kat 15 numara. Telefon: 23389 

Satılmak üzere Mezat işleri Müdürlüğü Eşya .Şubeainde "ReJal l 
rafında bırakılan karton ye, yazıhane, kanape ve Tev!ik tarafırıd .. 
bırakılan üç adet Kelamıkadim ilan tarihinden itibaren on t>e~ $ 
içinde sahipleri gelip eşyabrını götürmedikleri takdirde satılallk 

"B. •S891 

Davacı· İstanbul Mall\e Muhake

mat Mtidı.iriyeti avukatı Yu uf Nu

ri tarafından Kücük Ayasof.) ada Top

rak sokağında 6 numaralı h:ıne'de 

mukim esk~ A,Pliye 11Jüba.c;ir.i Musta
fa alc) hine 936/457 numaralı dosya 

ıle açılan 40 lira 24 kurus alaçak da-

lrain 17 sayılı ve 31 meJrc 55 santimeke tnurabbaı 
arsanın tamamı. 30 

Dr. Feyzi Ahmet 

ihtisas No. : 53 

Telefon No. : 2389) 

: ...... ,Kimyager""": 

i Hüsameddin i 
Sahip ve Baş Muharriri: 

' a!':ının yapılmakta olan muhakc -
mesinde müddeialeyhin l'.ırnmetgahı

nın meçhul olma hascöılc ilanen 

davetiye ve muameleli gıyap ka•arı 
teblığ <;dildıği halde itiraz edilme -

Ortaköyde Oivanyolu uddesinde e,ski ve yeni 69 ve 71 
sa~ ılı fırın ve dükkanın 1.3 payı. 1450 

Yukarıda y1tzılı mallar lQ.9.937 C:..ıma günü saat 14 de satılacaktır. 

Satış bedelino istikraZI dahili ve %. Ş f;ıiıli hazine tahvilleri kabul 
olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini muanen va kitten evvel yatı
rarak mezkur günde Defterdarlık Fmlak MüdürlüA-ünde müteşekkil 
satış komisyonuna müracaıtfın. (F.) (5599) 

Etem 1zzet BENlCE 

: ı Neşriyat ve Yazı işleri .Müdıi 
lstanbul Ankara cad· Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı 

desi No. 43 ı Bilumum tahlilat. Eminönü EmlAk 1. S. ADAM 
Pazardan maada her gün sabah· ıı ve Eytam Bankası karşısında ıı -----------

ı tan akşama kadar ı izzet Bey Hanı. Basıldığı yer: Ebüzziya Matb 
.. MOCOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOO : .......................... : 


