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Akd Konferansına Rusya da Girm.iyor 
. General F ranko, muhariblik hakkı ianını_ncaya kadar 

düşmanına gidecek her· gemiyi torpilliyecek_t 

Tank 

.. 

Bir lnglllz harp gemisi. hareket nalinde .. 

Akdeniz kont er ansı 
Hiç bir iş görmemeye 

şimdiden mahkOm 

IFakat lngiltere behem~hal . ~at'i 
bir karar almak azmındedır 

teklifleri 

. , 
Senghayda 'ı.ı~n ın v e bir soka~ın tayya re den görünüşü 
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... öük""dö'"Vi~~i;~; .......... ~ .. ffi ............. iN··~MOH.iM"""MöiAiiT" .............. __ 
Hitler mülakatı 

M. Hitler ve Musolini 
lngilterenin diiştüğü 
müşkilit karşısında .. 

! 

Her hususta mutabık 
her zamankinden 

'Jlı fazla bir kuvvetle ileri 
sürecekler 

İzmir. Sergisini gezmek üzere Ha· 
1 

taydan Izmire giden heyet, şehrimi· 
ze gelmiştir. Bu heyet azasından o· 

1 

lup Kahire 'Üniversitesinden mezun\ 
ol ~ Mustafa Mürsel, Hataydaki va- · 
ziyct hakkında demiştir ki: 

1 - Hatnyda vnziyetc Türkler ha -
kimdir. Halk Partisine bağlananlar 

, günden güne çoğalmaktadır. Muha
iiffor de ayrı iki parti halinde olup 
bunlar da, Cenevre anlaşmasına ay. 
kırı hareket etmek ve tedhiş siyasc· 
ti takip eylemek gayesile çalışmak • 

1 
h!dirlar. Bunlar arasında kötü gö .. 
I xüşlü hocalar da vardır ki, müte • 1 

madiyen din propagandası yapmak· 
tadırlar. 

!\.1.aamafih bir zaman gelecek ki, 

/

. bngün muhalif görünenler, haki· 
kat karşısında boyun eğmiye mec -
bur kalacaklardır. 

/ 

olduklarını 

/ Hava 
M. Musollnl ve Hltler 

tehJikesİ Ber1in, 5 (Hususi) - Önümüzdeki imiştir. Bu kongreed İtalya Başvc • 
- ·- _ fı rka kongresine Sovyet Rusyadan kilinin hazır bulunuşu, iki devle -

EylQlda hemen h başka hemen her devletin büyük el- tin her meselede müttefik oldukla-
er çisi ve maslahatgüzarı davet edil - (Devamı Z tnci sahifede) 

kes ders görecek ~~~~~~~~~~..:::::.<;;~~..:::::.<;;~~ 
4 e 

·ı lspanyol hükümetinde diktatörlük 
f General Frankonun 
j, muharip~ik hakkı 
ı lngiltere, devletlerin de bitaraflığını 
\ temin için buna razı olacak 

Yeni ta yya re lerimiz 
Yeşi l k ö yde 

(Yazrıı 2 icni •ogfamıztla) 

Paris, 5 (Hususi) - İtalya hükü -
mcti, m~vcut gayri tabii vaziyete ni
hayet verilmesi ve Akdenizde huku
ku düvel ahkamına uygun tabii bir 
vaziyetin teessüs etmesi için Gene • 
ral Franko hükumetinin, muharip bir 
devlet olarak tanınmasında ısrar et· 

============= mektedir. 
Doğduktan sonra Son vaziyete göre İngiltete, dev· 

• • !etlerin de bitaraflıklarını ilan ey-
An karada ölen ve d1rden Iemeleri şartile bu teklifi rnevcut 

kadın karışık vaziyetin halli için yegane 
Ankarada bir odacının hamile ka- çare olarak kabul ctmiye meylet -

rısı bir iki saat kıvrandıktan sonra miştir. · . 
çocuğun~ doğurmuş, fakat kendisi Bu takdirde ademi müdahale ve 
de hareketsiz kalmıştır. Bunun üze· kontrol gibi tedbirlerin hiç birine 
rine kadın hastaneye kaldırılmış, lüzum kalmıyacak ve hukuku dil -
nabzı duma ve kalbi işlemiyen kadı· ı vele uygun olarak iki muharJp ta -
na 'Crada iğneler yapıldıktan sonra raf da biribirlerinc karşı abluka va
kadın dirilmiştir. Şimdi basübadel· ı zedebileceklcrdir . 
mevte kavuşan kadın da, çocuğu da Bu teklif, evvelden de mevzubahs 
hay~tta ve sıhhattedirlcr. . (Devamı 2ı •nci sahifede) Diktatör General Mijaıa 
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6 iiniin aliılert Vekiller Heyeti 1 

Başvekil ve Vekiller 
Sah veya Çarşamba 
Ankarada olacakJar 

Türkiye -Yunanistan 
Atafürkle Hariciye Vekili Vatikan • Berlid 

dargınhğı •• Ş~lıir Tiyatrosunda bir fırtına 
kopmuşa benziyor 

G azeteıerin vcrdıkleri ha•rndis- Tatsız kdvun 
lcrd n, İstanbul Şehir tıyat - naatl belli olur? 
ro unda fırtınalar koptuğu nn- Son Tclgraftn okudunuz mu?? Şi· 

laşılıyıor. Fakat, haberlerin çoğu bi mal memleketlerınden h·veç ve 1or4 
ribirini tutmnmakla beraber, anla veçliler tüccarlarımıza müracaat e 
şılnn şu ki, rejisör Ertuğrul Muhsin derek, bizden tatsız kavun satm a14 
. · · k b 1 1 F · \mı ya tnlıp olmuşlardır. Yalnız ren -1stüa etmış a u o unmamış. crı . . k _ 

. ' . . gının ve -okusunun guzel olmasını 
ha Tc\'fık çckilmış kabul edılmış, şart koşuyorlarmış. iyi.. fakat, !atsız 
operet kısmı kaldırılmı , onun yeri- ka' un oldugunu nasıl tayin etmeli'! 
ne hafif komed11 o~ nanaca'k;nış.. Esnaf : 

İyi.. fakat, anlayamadıwmız b.r t - - İcıne gırmedim ki, bıleyim, 
rafı var.. tiyatronun baletler~nden d r .. 
bazılorı, staj görmek \'C dano;l:mnı Buyurun bnkalım, ~imdı bir de 

tatsız k. vun kes! tmek, bilmPk hti
ilerletmek için Rus~ aya gôndaıl • nerı çıkacak .. ma1Um ya, karpuzun. 
miş .. peki amma, madem kı, O[lerd ka\·unun ıyisini ta~ in etmek, bir ih
kısmı kaldırılıyor, baletler ne ha- t1sastır. Dcgme sergiciler, bunu pek 
cet \"aı ":.. beceremezler. Demek ki, bu.:ldan 

Yoksa, tiyatroda kopan bır i.rtınn lsonra iyı rgıci olmı anlar da, ıhra-
cat ic:lerinde mütehassıs olarak kul-

0 kızcağızları da ta Rusy ya m1 knl- lanıl cakJar. 

İzmire giden İsmet İnönü, salı ve
ya çarşambaya Ankaraya dönecek 
ve orada Vekiller Heyetinin yapa
cağı mühim bir toplantıya riyaset e
dec~ktir. Bu toplantıda harici mese
lelerin ve bilhassa Akdeniz mesele
sinin mevzubahs olacağı ve Mareşal 

Çakmağın da içtimaa iştirak edece
ği anlaşılmaktadır. 

Halka nizam öğreten 
hoparlörler konacak 
Beledıye meydanlara, diğer kala

balık yerlere ve caddelere birer ho
parlör koyup, halka sağdan yürü, 
çivili yerden karşıya geç, yerlere tü
kürme, tramvaylardan atlnma gibi 
halkın şehre ait vazifelerini hatırlat
hllya karar vermiştir. 

arasında telgraflar • 
mız 

iki hükumet Bütün meselelerde 
arasında mutabakat 

tekrar edildi 
olduğu 

Bay Musolini'nin ay niha·. e' 
doğru Almanyaya gideceği rh·ıı~ 
Jeri artık teeyyüt ediyor. Buguıı 
ziyaretten degil, fakat bu sej'll 
haberinin arkasından çıkan pek~ 
hım diğer bir şayiaya nazarı dı 
cclbetmek istiyoruz. 

Kotolik kilisesi ile Almaııy3 tt 
rar anlaşmak istiyorlarmıil.· ırı 
hükumeti, isleri eline aldıktan 

Ank. ra, 5 (A.A.) - Har iciye Ve· 
kili Dr. Tevfik Rüştü Arasın A tina
da bulunması münascbetile Yuna -

'

tün meseleler hnkkmda me:\:cut bu- şöyle böyle beş senedir, Berliı> 
lumın tam görüş mütabakatini bir Vntikanın münasebatı bozuk du 
kere daha gösteren mükiılemclerde dir. Mukaveleler, konkordatoJar 

nistnn Başvekili General Metaksas. 

Atatürk ve İsmet İnönü hakkında lbulundugu, dostu Türkiye Hariciye zalandı, fakat buna rağemn iki 
Vekilinin A tinadan geçmesinden do- da her gün yeni bir ihtilaf çııı:t11 
layı da General Metaksas bana mcm- tan geri kalmadığı malumdr. Ih 

beslediği yüksek ve samimi h !c;leri la· fın en şı·dcle'lı" safhası gec.en 1 

l ııııı.iyeti.n i ifade etmiştir. Derin ta- ~ 
tebarüz etlrien bir mesajın irsal ini :;:imlcrimle arzedeı im. bc1harda kendini göstermişti. Aif11 
Dr. Arastan rica etmiştir. Ha:·iciye DR. TEVFİK RÜŞTÜ ARAS yada bilhassa katoliklik aleyh·n~ 
Vekilimizin bu hususta Atatürk'e te- resmi ve nım r<'smi teşebbüsat . .rı 
lefonla vaki olan maruzatını ve A- Dr. Tevfik Riişt 1 Aras; lcr Almanyasının devlet ad:ıırı1~11 tntürk'ün cevaplarını aynen neşre- Türkiye Hariciye Vekili tarafından söylenen şiddetli nutll" 

Avrupaya gönderilecek diyoruz: Athıa Jar her halde bozulan münacel' , 

geneler Ekselans Kamcil Atatıtrk Dost v mütt fik milletin başve - düz ltecek gibi değildi. liattn ı~if..ill 
Maliyecilik ve mühcncUslik t;ıhsili Türkiye Cumhuriyeıi Başkt.ı.•ıı inli ek elans general metaksasa, be- ralık Vnttkanın Berlindeki el~..,. 

için bu yıl hükumetçe Avrupaya 27 r.im hakkımda ve ismet İnönü hak - geriye çağıracağı söylendi.Lal<ill 
Yunanistan Başvekili Genernl Me- k d v "k b d ı · ı ı * talebe gönderileceğini yazmıştık. Bu- .. . . . kında size vaki ohm beyanatından a ar. . atı an, u argın ıg 

Di!leri bozulan insanlar bunun için açılacak müsabaka im- taksas ~ost ve mu_ttcfık mılletm, hak- dolayı pek mütehassis olduğumu bil- götürmeyi, eskidenberi takip etl 

dırıp nttı?.. Baksanız a, Ertuğrul 

.. Iuhsıni de Parise kadar götürmüş. 

* Tahtelbahir ,ayla· 
lar1 kart~•ında 

Bır İngıliz alimi tetkikat "-~ nmı<: tih ı· 1 · 936 937 mezunla kındakı hyaranlıgı hudutsuz olan, dirmcnizi rica ederim. an'anesinc uygun bulmamıştı. _.ı 
J • -. • anına ıse crm - - . • .. k ev 

beş bin senesinde, dünya yüzü!ldeki d b k 935 n 36 934 • 935 kındakı hayranlıgı hudutsuz olan on- 3u beyanat, telsizle İzmire mü- Elcisini geri çekmedi, b~ · 
rın an aş a ""f1 ve d . h.. ·mı . . . 

1 
t.. 

1 
. N d .

1 
t ı· at bütün insanlar dişsiz kalacaklar - 1 d k b 1 d'l ektır· erme urmet \'e tazı crınm arzını te\ eccihen vapurda bulunan Isınct ıatt-.ı e çıye gon erı en a ıı.·. _,, • mezun arı a a u c ı ec . . . . e--· 

mıcı. Çünkü, insanların dişleri git • benden rıca etmıştır. General l\tetak- inönüne bildirilecektir. Bitler hükumeti tarafından gor 
' Şu son günl rde, tramvaylarda, tikçe cürüyormu:;. birtakım gıda Dört kadınhk bir hileklr ~as ayni suretle aziz dostu Başvekil Türkiye Hariciye Vek5.lcti de bu ği müşkülrıta karşı göğüs gerJ'l'lf 

1 
I t İ ·· ·· saını'ı11· do ll k ı b t h b d sonuı1a kndar snbretme"İ tarıııı vapurlarda konuşulan yegane mevzu lmndd lcrj dislerimizi bozuyor.muş.. tebakeaa · ı :mc non~ne e_n. . _ı s u .se- ~ostane eyanat nn ayrıca a cı· ar . ., 

m çhul tahtelbahirdir. O kad·ır d·ı Bu filim, mektep çocukları ü 1 r.r!.n· Milli emlake ait bazı apartman ve lamkrının ırsalını dıledı. Yunanıs - edilmiştir. tebligat ynpıldığını o znman ~lı.ı' 
Çok şa-•-'ialar çıkıvor ki .. her konucn~ de t tkık.at ya.p m_ ı.-.çocu_ kların yuz· evleri Üzerlerine gel"irerek başkala- tanla Türkiyeyi alakadar eden bü - K. ATATÜRK muşluk. 

J .1 -ı1- d t b ,,, ı b 1 ~ HIUlllUUUtllUtUUllllllllllllUllllllllllUllll l ll lltU111ımuı ı ı uı ı ı ı ı ı ıı ıııuuuue IU:ltlUUIUUJIUUIUUUttflltltfflUtUttlUOlllUUtıttlUltlU Sırası gelmisken bu sütunla l ~ k ı k • · k' t h•~ıb - e )<: mış c ının uış erı ozu :muş. a sata dört kad'ından mürekkep 1 · 
. . .. . . JJ\.'me · u-..ı c gore, eş oın se- b" b k k 1 st .. na u a \:Crsenız, san ı a ~ a n~ k k' t..-} .. b • rın n M H•tı M ı• • biz Vatikanın siyasetine dair ol< 

)llflll k ptan koskündc OİUTU)Of - · d · - d a· :t· a • d' ır ŞC e ·e ya a anmııı: ır. l er ve uso ını '"·u~ı.;larımıza malUma.t vernı1e.l\I . . • . . . nesın e yer yuzun " ış11 a am, ış ki 1 e J f 
muşsunuz gıbı, bu korS<ın gemı mın geçirebilecek adam kalmıyacak.. Hava fen il er gerı kalmıyoruz. Bu sıyaset pe " 

rotasını takip edcbılirs.iniz. >.!eğer Oh, n" rahat!.. Zavallı fakir fıkara Türkkuşu tayyareleri Bursadan İz- d k• mu*• laA kat bir rol oynamakta olduğu için ı1 
n kadar da d<:niz mütehac:sısı \'ar- da biraz g nis nefes alacak d~mek- mire varmışlardır. Bugün Halkapı - ara sın a ) yanın büyük meselelerinde k:ıtO 
mı .. tir. nar mevkiindc ha\•a şenlikleri ya - kilisesinin vaziyetini takip edert 

pılmaktadır. öğrenmek, o mselelerjn birçok gı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Birin~ ıahijedendevan~ buatı ba~an başa bu z~arcl ta&~ ~ 
, - - Ankarada Flyatlar rift taraflarını çözmiye yardım Frankonun mu• rının ilanına vesile teşkil edecektir. Jatile doludur. Her ne kadar iki ta-Japonların 

Teklifleri 
Nankin, 4 (Hususi) - Japon hü -

kumeti, Çın kendisile her hususta 
mutabık kaldıbrı takdirde muhase -
mntı derhal terke \'e a~kerini geri 
çekmiye hazır olduğunu bildirmişti . 

Bu cher hu usta mutabık• tabirin
den maksat, Çinin her türlü istiklfil
lıne taalluk ettiği anlaşılmış \'C tek
lif cevapsız bırakılmıştır. 
Es~scn harp, olanca şıddetıle dc

\ aın ediyor. Japonya, mutemadi~en 

yeni ku\rvetler sevkine mecbur. kn
lıyor. D"ger taraftım Japonyanm nn
sıl mali müşkül· t içinde bulundu -
gur.u bılen Çin hükümeti, Japonla
nn son ~f ri topraklarından çıka -
rılıncıya kadar hnrbc devam kru a
rını vermiştir. 

Hava tehlikesi 
Muhtemel ha\a tehlikesine karşı 

halka icnbeden korunma çarelerini 
oğrctmck lizcre teı tıp edilen kuıslar, 
15 tc rinıev\cl cuma günü akşamı 
schrın h ... r tarafında avni saatte acı· 
lacaktır. Bu kurslar, ilk m ktep bi
nalarında ve haUte\ lerinde acılncak
tır. Kursların eonyıları, mualimleri, 
p o ı. mlnrı tnm mile hazırlanmı~-
1ır. 

dm, dı , rı t'rkck olmak üzere ıkicer 
k ı ~ zıl c kl rdır. Kurslara yazıl
mak ve dc\•am etmek mccbuıidir. 
Kursların sonunda ynpıl<ıcak imti -
handa kauınamıy nlar ikinci d v -
reye tekrar devam etmiye m cbuı· 

tutulacaklardır. 

Mc.h le müme·sill ri mıntakaları 
içinde oturan ve kurclrn iştirak eyle
mclı.:rı icabed n kadın ,. erk kkrin 

bıre: listesini tanzim etmis, Yihi -
yete vcrmi tir. 

Bu li t lerde ndı olnnlar, fevkala
de bir m zer t olmadıkça kur 1 rrı 
d v m C'\:liy c kl rdır. 

elblae mecbur\ 

Ankara Belediyesi, toptan ve pe- İtalya ve Almanyanın parlak nü- r f matbuatı bu mülakatlardan, dün- ınektt?dir. ...c) 

h kk rnkende sebze fiatları arasında bü- 1 Roma - Bcrlin milwerinin r-h ar.bJ• k a l mayişlcrde bulunmalarına vaziyet yayı hayrette bırakacak netice er sağlam oldur.undan Sinyor M'.lc:o 1 1 }Ük nisbetsizlikler olduğunu göre.- de müsaittir. İngiltere bir taraftan çıkmıyncağını yazmakta iseler de 6 • rı> 
tanınacak mi ? ıck sebze fiatlarını kendisi tesbıt Akdcnizde büyük kuvveti r bulun- haddi zat inde bu görüşme son ay- ni ile Her Bitlerin önümüzdekı ~ 

ı · r lakatında bu mihverin bir kat dıı ey cmış ır. durmıya mecbur iken, diğer taraf • ların en mühim siyasi hadisesidir. ·:ı1-· 
A 1 1 . . 

1 
sağlamlaşacağından bnhsedildıs1 ' (B04tarafı Nrinci sahifede) lmanyadak para ar1mız tan da Uzak Şarktaki Jnpon hare • 1932 yıhndnnberı Italya?~n. dış~. - günlerde Vatikan ile Berlin arac:ıtı 

olmu<;, foknt Sovyct Rusyanın şid - Almanyadaki bloke paralnr hak- katı kar ısında vaziyetinin çok teh- rıya çıkmamış olan Musolınının Fuh- h5.Hi dargınlığın devam etmesi t1l 
detlc muhalefeti üzerine akim kal - kında Berlinde imza edilen anlaş • likelere maruz kaldığını görü,;or. reri.n d_avctine _bey~elmile~ si~asi vafık görülmemektedir. 
rnıştı. Franko hükumeti, denizde ha- ma hakkında Ofis mcrkczlerilc şu- Müstemleke siyaseti son derece sar- vazıyctın en nazık bır devrınde ıca- 1 Alman hükumetinin katolik Jrrl 
kim vaziyette olduLru cihetle muhn- bclerine malumat verilmiştir. sılmıştır. Bu vaziyet karşısında Hit- bet eylemesi, bu mülakata ayrıca fcv. aleyhindeki \•aziyeti değişmiş cJt 
rjp tonındıktan sonra Valansi)a hü- Maliye Vekili kr ve :iVIusolininin yüksek iddialı lk~lfıde bir che~m.i):et ".ermektedir. ğildir. Fakat su son zamanlarda dı~ 
kümctme karsı t tbik edeceği nb- karı;ılıklı nutukları beklenebilir. lBılhassa .bu. mulakatlaı dan s?n~a kat edilirse görülüyor ki 

0 
bi k 

luka sa'. esinde İspnn"-'anın baride Maliye Vekili Fuat Ai,rralı, bu ak- MERAKLA BEKLENEN Al ı Jt.ı ı d h b 
" '>; şamki ekspresle Ankarnya gidecek· manyn 1 e a yamn 3 a cczrı ~ ev\ clki tnhrikfıt durmuştur /• 'JW 

her türlü muvasalasını tamamen kc· lir. MÜLAKAT surette h~rckel~ kanır ~·e::~cklc>n vadaki yirmi milyondan L ~ 
sebilece1< ve hasmını açlık ve mühım- Paris Z. (Hususi) -Bütün Avrupa , c bolşevızme karşı el bırlıgılc ha- katolikleri hüklımcte bazlama!: Ç 

mnt ızlık yüzünden az zamanda a- ·Orta mektep mua llimllAi siyasi mehafili Ilitler - Muso1ini mü- re ket ~çin daha müessir ve daha kafi bu tahrikat durdurmak ve ır8ıı\\~ 
mnnJ gc:lirebilecckfü. Ortamektep muallimi olmak için laka tını merakla \'e ehemmiyetle knrnrlar nlınarnk bunlar üzerinde ile anlaşma~ yoluna gitmek AlrrıS. 

S Bu defo Akdeniz konferansına n~ı.;rın. it~tihanlnrın neticesi tcsbit ?.~.ı~.ı.~!!!~.~.t.:~!::. :?.:~:ı.i.ı; .. ':'.<: .~.~~~.ı:ı:'.~~~ ... ?:~=-~~~~;.~.i .. ~~~~.~!~~.1.~~~.~~!~:.. .. ... .. .... yanın siyasetine daha mu\'afık g 
ovyd Rusyanm j tirak etmemiye coı mış ır. mistir. 

karar \•erme i Romanın ve Frankocu- Yurt bilgisi, tarih ve coğrafyadan 1 K Ü Ç LJ K H A B E R L E R ı Esasen Hariciye Nazırı Fon ~11 t' 
ların yuzünü güldürmüştür. Çünkü girenlerin hiç biri imtihanı kazana- , • . . . rat, Vatikanın nü:fuz ve ehemIJlı) 
konieranSJn İngilterenin de müzn - mamıştır. Fransızcaya 24 kişi gir _ lcerde 1 * Sana. okullarının ıkmal ımlı - tini çok iyi bilen bir diplomat 0ıd 
heretile fspanyada çarpısan her iki miş, 18 kişi knzanmış ve İngilizceye * Seyyar esnafın kullanacağı ay- hanlarına b:ı · unmıştır. gu ıçın başlangıçtanberi ihli'l'l 
tarafı d:t muharip tanımıya karar 23 kjşi girmiş, 16 kişi muvaffak ol • ni tip el arabası icin Belediye pro- * Noterlerin yıllık gelir ve mas· bir vaziyet almı":ı:, bozulan müJl~ 
verm si ock muhtemeldir. fi _ı. ı 

• t Al d d "k" ki · k J·eıcrini !hımrlamı~tır. ra arım gij<-tercn birer cetvel vapı· batı bir kat daha karıştırmaıni:U' v·kıa Fransa, bu hususta henüz. muş ur. manca an a 1 ·ı şı ·a-
l zannı ctır * Üzüm, kiraz gibi araba ile sa- lıp her yıl sonun~a Adliye Vektıle- çin calışır görünmüştür. ,ı.-luı.t'i olarak hattı hareketini tcsbit ey- ı v · }ar 
~~-------------... t 1 ·· k'' ı b tine göndl' ilmesi kararlr.ştırılmış - Simdi Musolini - HHJer mu · • lcmemi~ ise de Akdcnizdc bugün mev r "'\ 1 ımısı mum un ° mıyan az.ı yaş · ;3cf 

B• • • d d sebzeler ir;ın Bel< diye yeni bir şekil tır. tının arifesinde Vatikan - . , . CUt Cffinl\.'CtSiz!igin izalesi maksa • ırımızı'n er ,. · b d'" J •• •·l\ 
aranrnktadır. * ZincMıkuyuda gazinocu Cema- lin ınünasc atının uze ecegı ' dılc İngiıtereyC' karsı g<'lmiyeccgi 1 · B l" Jlol11 

* McYcııt !JOO taksiden üçte biri, lin bahçesinde ku,> u kazarken top - yetJer; görülüyor kı er ın -
1 muhakk ık gödilmrktc dır. Hepı'mı·zı·n derd·ı kl .. k .. ı d ,".. ını·h .. ,,.rinin bal \'e istikbali ile n 

Diktato•• r l u"'•k • taksilerini ~·eni tenziHita göre a>'ar- ı-a ar \O n.uş \C amc C en J.\'tUSt3• ''" 
r .. o··ın1t··ı .. ··,. kadar olmaktnn uzak dcg-ild.ir. 

Paris, 5 (Hususi)- İspanyol fıüku· 
meli, vaziyeti önlemek üıere Madrit 
müdafii General Miajayı diktatör 
ilan etmcğe koraı ve rmiştir. Bu 
General meşru lsp.anyol bükü· 
metinin her işini teh i r edecektir. 

ikinci kaf ile geldi 
Bu yıl H rbı) eden metun ol on 

gençlerden ikinci beş yuz kişilik bı:
kafile daha bu sabah Ankaradan ~eh
rimıze gelmi lcrdır. Bunlnr dn muh
telif m<'sleki tatbikat mektepl'.?rinc 
dağ1tılacaklardır. 

Maarif Veklli 
lioarif Vckıli Saffet Arıknn, dört 

ı,;ün kalmak üzere Izmire varmıştır. 
Vckıl, İz.mirin mnarif ~leıini biz

?. t teftiş etmektedir. 

lstanbulun mülha· lamışlardır. Tcşrinievvelde müddet u ~ Lll • Ü es 
ğ . · · B ı ...ı: t b ·ıı * Mnni,;. ve Diyanbekir de de Bcrlın hül.umeti, katolik ki 5 

katla l•rtı• batı bitecc ı ıçııı. e e"'yc, o omo ı c - ne karsı hep o vazı" vettedı"r. i~' bırcr Kız enstitiisü açılmaktadır. J 
rıni derhal •ıynr yaptırmaları için Dışarda d l atJ1 

Alakadar bir ~at bize şunları C . .. . ne olursa olsun argın ığm uz ol 
Şoförler fmi\etınc muracat etmış- Almanyamn menafiine uygun 

anlattı: tir. -k İtalyan Sefiri dün İngiliz - İt:ıl- di 
Ş h · 1 · · "d l 1 madıgının Hitlcr hükumeti neı _

1
• • e nn sur uırıcıne gı en yo - * H 1 K k \"an münaıcbatı hakkıntia İııgiiiz ..-

Zannın gl!çtiği meşhur kapılar var- am:ı1mcı ar. ya ır1 -çeşdmel ~u- de de düşünüldügünü gösteren 
d Ed . 1 T k . yunun açı ınası, veya ten ı erme lfaricıyc Nazıril~ görüşmüştür. metler vardır. 
ır. ırne ropı, op ·apı, Yedı - , . . . . * o·· b.. ·· k h · ı 

kule Silivrikapı gibi Bu k - parasız Tcrkos suyu verılmesı ıçın un) arm en uyu arp gemı- Vntiknna gelince, o da eski ,ıı 
lar ç'ok i l kt' r·· l':· k'l apı Belediyeyi protesto 'etmişlerdir. si İngiliz H od znhlısı, Yugoslnv 1.- ~etindedir. Fak~t eski an'anesi ııı ı 

Ş e • ır. ur u na ı vası- mani nnı ziyaret etmektedir. ddC 
taları, yaya yolcular hep bu. ka- * Hcy?elide de arteziyen ve su cibince ihtilnfı arttırarak ~i . , 1 Jı l k * Bulgaristanın en mühim gaze- .l- d ı ~ pılardan geçer .. Hele vaz giinleri, çıkm ma tecı übcleri yapı aca tır. 

1 
tıir hale getirmek niyetin~ e · ((')' 

da1ıa çok kalabalık olur. Dikkat * Yeni iş teşkilftt kadrosu tasdi~ tesi o!an Zora, Fransızca ncşıi ya - j Musolini - HHler mülakatı 0\
1

, . 

ederseniz, bıt kapılarda vesaiti edildiğinden bu hafta tcşkliatın ge- lsak l!dilcn bir yazıyı bastığı için ka- dan evvel ve olduktan sonra her ~ 
nakliye kazalarına, mü.sademcle- nişletilm~sine başlanılacaktır. iP t ı lmıştır. de Vatikan - Berlin münaseb' t;e, 
f'e, diğer yerlerden daha Sik tesa• t1UlltMltf-HtotU ... UNllUUlllHhlllUHUUfUUIJlotUllUNl lll UlllAUBltlUUWNUtU ... ltHlülU HI UUtt ... ll llt•lllllU UHll lllHHmt11llHHI mevzubalıs olacağına şüphe edl 
düf edilir. Sebebi basittir. Çün - ~- - mez. Sinyor Musolini arada iki ttl 

1 1.."Ü, bu kapılar dardır. barıstırmak rolünü oynamayı e\f\ 
Müstakbel şehir planında, istan- cc de istememiş mi idi?.. I 

bulun hariçle irtibatı nasıl temin Ahmed ~ 
edilecek, bilmiyonız. Fakat, bu -
günkü halıle bu kapılar dardır. 

lzm ir Fuarını gezen fer Acaba, Gii.l1ıane parkı kapısında Sanayi erbabı ı 

lımir Fuarının nçıldığı 14 gu"l için- olduğu gibi, surlar yarılarak geniş 
de fuarı 233,951 kişi ziyaret etmis \ 'C kemerler viicudc getirmek miim-

Hiı im \'e mudd iumumileri"' za- şimdıye kadar Fuar )cin hariçten İz- kün değil midir? .. Belki b Mü-
bıt k·tiplerinin bchem hal duıu - mir~ 5i.831 ki i gıtmiştir. zeln İdaresi. Asarı Atika Encü-

Muhtelif mıntakalardaki saııl,,.t 
erbabı bir teşkilat altına aıınacsJc s , 
h<'r mıntakada bir sanaji fedetB 
yonu kurulacaktır. .,,ı· 

rnnlnrdn re mi elbise gıj mcelri ,.c meııi razı olmaz. Fakat, surları 
buna riayet etmiyenler hakkında Gene doktorlar fazla miktarda tahrip etmeden 
m a k mc c~za ı tatbik olun ca ı Bu ) ıl Tıb Fakültesinden m11zun höyle lıir kaç kemer pe1dılc1 açı-
her tarafa yc~ıru .n _ve sonuncu ola- olan ve Adana Sıtma teşkilütında la bilir. Yakın senelerde, lstcınbııl 
rak tnmım edılmıştır. ı staj gören seksen gt:nc n Sıhhat Ve- harıei daha kalabalık ve işle1~ say-

Bir kadın parçalandı lkalcti tarafından daha zi,ade Şark fiyc yerleri haline gelecektir . .Me
sela Florya miihim bir su ve de-

Şofcir H nnın idare ind ki 1492 Vil")etleıinc tayin edıbnesi karar- niz !:ehri olacaktır. O zaman, 1s-
num, ıolı otomobil, Aksaraydan Da- lnştmlmı tır. tanbuldan o tarafa al~ın artacak-

vutp ya giderken gazoöz yiıklü • -- - • I ıır. Me 1ıur tarihi kapılar dalıa 1 
kam,ona çarpmamak için manevra Tar1h serglsı dm· gelecektir. Bılmiyoruz, bu 
yaparken Güllu adlı bir kadına çarp- Dolmabahçc sarayında tertip edil- 1ıususıa müstakbel planla uijı·aşan-
mış ve kadın d~rhal ölmüştür. Şoför mekte olan Tarih Sergisi, Kurultny- / lm·. ne clıişıiniiyorlar?. 
yakaaJnmıştır. dan sonra umuma da açılacakıır. -------------

ihtıyar - S enin inek günde nek a r süt v e r iyor? 
Sütçü - Aiti ki lo ... 
İ htiy~r - Ne kad a r satebillyorsun ? 
Sutcu - O n kilo 

llu suretle federe edilen teseıc:ıı) 
IE'r de merkezi Ankarada buluJl~ , 
olan sanayi konfederasyonuna 

!anacaktır. . . 13ü ' 
Bı; husustaki kanun proJe51 .tJoe 

yük Millet Meclisinin bu de\'l°e 
müzakPre edilecektir. 

KU •tah bir taıeb• sıı -
Kum.kapı ortamektebinde :r ;çil' 

sızca imtihanını kazanamadıgı 
11 

tıı' 
muallimi Nazmiye iki tokat atn·e \C" 

ı be dün ynkalanmış ve Adliye) 
rilmişt ir. 



1 rr---lznı-i~n sonra şehrimizde de 
Bir paraşüt kulesi 

yapllacak 
Bu hususta alakadar mütehas
sıslar bazı tetkiklere başladılar 
G cnçlerimlz rasında (Par~ ütlc lata) yangın kulelerinden is~ifadc 

nUamn sp ) 
için şeh . oru nu uyandırma'-: imk nları d gfü:önünde tutulacak· 
Yapıım rımizd bir (Paraşüt R..ılesi) 

ası arzu edilmekted· Bu k 1 ır. 
olar k u e, memleketimizde ilk defa 

· ra.u~ kgeç~ ay İzmirde yapılan pa
ikincı ;~sın~cn sonl'a Türkiyenh 

Q-ı..-~ • rnşut kulesi) olııcnktır. 
. ~·u·ımızdc " l k 

Şı.it kul ., apı nca olan para-
i.izere y:~ ctrnfı?dn meşgul olmak 
işe bacı ında hır mütehassıs neyct 

-s ayııcaktır. 

~hu ust (B !. cyazıt) \eya (Ga· 

tır. 

Yeni para~üt kulesinin altına (ta
lnşlı kum) döşenileceği için bu su
retle p ra~Utlc nUnyanl rın en kü
çük bir tehlikeye maruı kalmadan 
yere inmeleri temin edilecektlr. 

Parn Ut kulesinin iki taraf ın.ı yer
den itibnrcn tü kulenin tepesine ka

dar iki çelik tel gerilecek ve hu su
retle iki paraşütle bir anda kuleden 
asnğl atlamak ınumkün olaenktır. 

1 
Süt anne 
Bulmak 

İstediğim gibi 
Servet sahibi 

Bir $C11eyc yakındtr u~rayam<tdı
§ım bh: lokantoya gi~miştim .. Sahi
bini tanınm. Mite eseslndc cfegı w 

şikliklcr yapmış, evvelce mutfak o
lan bu yeri salon 1ıaline getirmi~, te
mi.:lemi~, 9ü-e-Ueş.tirmi§. Bancı, be

ğenip beğenmediğimi sordu. Güzel 
btılduğıonıı eöyledinı. Yalnız, duvar
ları çok tıiiksck ve lıombo§ olduğu 
için çirJdn bir mcın:am arzcdiyordtı. 
Ona: 

ı - Btırolara. dedim. birkaç uıa
tür nıorh t<ıblo J~oydur. 

Bana baktı, sustu. Sonra kara" ve-
1 rerek dedi 1..--i : 

1 
- Doğru, doğru amma bizim mü

essesede içki filan yok, vakışık al-
1naz ! 
1 Hayretimden, ağzım açık, ka§tk 
elimde kaldı. Neden sonra kendime 
geldim. Zavallı ile mü.nakas.anm 
lüzumsuzluğuna kanaat getirerek : 

- Hakkın var, dedim, buraya ya
kışık almaz. 

Beyoglunda büyük bir lokantası, 
hatta işittiğime nazaran apart•manı 
olan bu serııet sahibi biçare cnatiir 
mortt ım yemiş vesaireden ycıpılm~ 
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OTOBOSLER 
d iyo r ki: [

H alk Fllozofu-ı 

Şehirde arfan OfObÜS Ser· Evkafın ge•ir in i 

V·ısler ·ıne rag"' bef ÇOk Arttıran tedbi r ler •. Dünkü (Son Telgraf) gtizel tır 
haber verdi: Evkafın gelırını arttır
mak için bazı ınşa t \'Ücude ;.etiri -

I stanbul sokaklarının hususiye- ıcc;~;kiye Cumhuriyeti Hukumctı 
il.ne go··re Jar otobu··sler lazım çok kısa bir uunnnda memlekette, uj her snhnd:ı mühim varlıklar goswr-

ş ebir dahilinde otobü hatları git tikçe çoğalın.akladır. ı açk - ~la- di, makineyi, motöni yurdun her 
zıt, Emlrgan - Eminönü gibi gE çen ay açılan hatlardan sonrn Yıl- köşesine soktu. Motbrden, mnkine -

du - Karaköy, Taksim Beşiktaş arasında da otobus işletılmesi ıçin mu- den anlı,>·an bir nesil ~etiştirdi. 
racaatler yapılın ktadır. Bu meyand,, \"akıf işlerine de ol-

Halkımıı otobüs seferlerine karşı büyük l" · gostermiş \e en>elkt dukçn ehemmiyet verdi F kat, bu· 
gün. bilhassa Maçka - Beyazıt sefer le?'i çok knlab lık o duğu ıçm Ya· gün, bu işe daha ehemmiyet verme
lova - Bursa yolu otobüslerinden ikisi de bu hatta iltihak etmi ler:iır. ğe başlamasını, evkaf umum mu -

Diğer taraftan şehir sokakları, mevcut otobuslcrc çok dar g lmektc dürlüğünün teşcbbüsunu h k:k ten 
ve karoseriler çok buyük olduğundan dönemeçlerde muşkülıit çekılmek- şükranla k rsılam k r zımdır. 
tedir. Bu cihet gözönüne alınarak A vrupadnn yeni mazotlu otobusler ge. 1stibdad yıllarının siy ah gun erin-
tirtilmesl dtlşünulmcktcdir. de c'•nr'datı evkafı tczyid• t r ne • 

Mazotlu otobüsler, diğer otobüslere ıınznran hususiyetı haiz olduğun- ni, c\liyayı umurun ağız! rında bır 
dan, bunları kullanoc k şoförler de yıetiştirHecektır. İstnnbul sokakla- sakız gibi g velenir, durur, :f kat b'J 
rına göre ısmarl nacak olan r..lazotl u otobüslerin Almanyav sıp:ıriş e- gani ta.tbik s.ı h sına çıkmazdı 
dilmesi muhtemeldir. Yaşadığımız bugiınlcrd , böyle 

Hastahanelere l 65 Yaşından 
çıkmazlara sapmanın ımk · m alm • 
dığı içindır kı, vakıfl r mudur !U -

nun kar n bizi çok sevindirdi. 
Fena gıda 
Maddesi 
Satanlar 
:ı~\,1~~n teft19lerde bu 
trnın" .. cezalandırehyor 

Ç k 
•• k .. 1 tablolarJ eski tabirile c tabiati saki-

0 muş u ne. olduğunu bilmiyor, barlarda. 
ba1ozlarda duvarlara yapılan baldır, 

Yeni aletler 
Alınıyor 

Bu arada b i r çok da 

Yukarı 
Hamallar 
iskeleler de çah,anların 

vaziye t i nedir?, 

Evkaf, h kıkatcn işlenmemiş bir 
cevherdır. Yıllardanberı kötü bı~ 
zihnil etle idare edilen bu mü ssese
nin, şofta kafasile idar~ cdılcmiye
ceğini anlıyan merhum Şe ·hiilis -
lii.m Hayri efendi, modern hır sis -
temle çalısmıya başlamış. yaptığı 

büyük büyük hıınlarla, cvaridatı ev
kafı:t nrttırmak için ilk ndımı a~mış
h. 

onu nunt k neıeaı . n asında, r.:ıbıtaı 
Yenın ya t ğ 

sinde 5 h P 1 1 kontrol netice-
tına . an sahibi Belediye niıamla-

rıayet t 
larını . c mediklerinden, han • 
~ Pıs luttuğ d 
ln Rib· un nn ceza yazıldı-
:rnıc ta~t;ğlar~ndan nümunc nlına-
5 YaA ı netıcesindc bozuk çıkan 

e;cıya ce k 
dan ha k za esilmiştir. Bunlar-
nın ko~~ lOG adet palamut h1lığı
S<ıdel'{! Ve ~~lduğu görülerek mu-

lialk a edilml,Ştir. 
dnr oı:~ S~hat ve gıdası ile tılaka-
'>1k "erler \'e .. 

l bir k' muesseseıerin 
ed·ı ~e ıldo k 1 ll'lekted·. antroluna devam 
btr k 11

• Beled· 
l \o tnıntak 

1 
ıye memurları, 

er a arda . 
Yn!>ınnktad ansızın teftış~ 

Çocuk esirgeme kurumu bacak dekorasyontt, yüksek zek6yı 
bi r bUro açıyor temsil etmek iddiasında olan miza1ı 

Süt cocuğuna malik birçok anne- lmecmttalarımızın kapak rcs;mleri 
Jerin ve ailelerin tnm istenilen şera- zannediyordu. Bu biçare, 1ıdld. çalgı 
itte (Süt anne) bulmaları için c;ck- çalan ve musiki ile meşgul olanı 
tikleri müşkülht gözönüne olınarak kerizci, çngcnc; sahneye çıkant da 
Çocuk Esirgeme Kurumu bir (Silt ahlaksız; roman veya. şiir yazan bir 
anne bulma bürosu) açacaktır. kadını cHafız 1ıammt veya cKur -

Süt anneye ihtıyacı olanlarla süt şımcu Jlabibe• zannettiği gibi, bir 
ninelik yapmak isteyenler buraya natür mort'u, umumhane veya yarı 
müracaat edebileceklerdir. 

umumhanelerin duvarlarına nsılan 

bir şehvet paratoneri sanıyordu. 
DeOirmencl ler kon• Ve btt adam, ey bayanlar ve bay

gresi toplanıyor lar, bu zilıniyetitıe rağmen bu mem· 
12 birinciteşrinde Pariste (Bej'nel- lekette serııet sahibi olabiliyor. 

rnile) deAirmenciler kongresi topla- Fikret Adll 
--==-================== 

eczalar var 
Sıhhat Vek"leti tarafından İstan

'buldaki Şişli Çocuk hastanesine 152 
kalem eczayı tıbbiye ve rnalzcmei 
sıhhiye ile bin kilo idrofil pamuk a
lınacaktır. 
Haydarpaşa emrazı sariye hasta· 

nesine de 98 kalem ecznyı tıbbiye ve 
Bakırköy hastanesi için de 201 ka -
lem eczayı tıbbiye ile sıhhi malze· 
me sabn alınmasına karar \'erllmiş
tir. 

15 Ağustos çarşamba günü sıhhi 

müesseseler satın alma komisyonun
da eksiltmeleri yapılacaktır. Diğer 
hastanelerin de bu arada noksanları 

ikmal edilecektir. 

Nüfusu 

• ILL 

Bir Hamsı 

Ondan sonra cumhurıyet idaresı 

de boş durmadı. 
Eslafm değerli yadigiril" h:ıkkıle 

uğraşma~ tasfıyc etmek. tezebıüb 

şeklinden kurtarmak, pürüzlerini 
ayıklamak, hundan sonra \' ridatmı 
arttırmak çarelerini aramak, pek ye
rinde bir teş bbüstür. 
Vakıflar umum müdürlüğünün bu 

teşebbüsü başlarken, bir takım kötü 
bid'atlere b ğlı olan cşartı vakı '• 1 r 
cRıklei zemmiye~ ler ki, hazlarla ev
kafın terakkisine m ni olan engel • 
1~:-i de bertaraf etmesi lazım gelır 
kanaatindeyiz. lllnddelcrı d trlar. Birçok gıda 

sinde tetktk e J:l<:lcdiye tahlilhane· 
ettırılmekted' 

ır. 

nacaktır. Bu kongreye Türk dcı?ir
mencllerinin de iştirak etmeleri is
t<.>nmiş \ 'C memleketimizde mevcut 
değirnıenlerle buna mümasil !abri
kalım:ı. adetleri hakkında baıı ma-
JUmat sorulmuştur. 

Tapuda 
. Değişiklik 
Yapıldı 

A z olan Öğrendiğimize göre iskelelerde 
Halk filozofu 

'"111M41thtUllUHMDiMMUIHHIHIBIUlftalH1MIUHNKUMU41""'"11U 

Yeni tayin edilen memur 
ve slcil muhafızlar1 

V •• I çalışan ve 65 yaşından yukarı olan 
ft. O gıer.. hamalların ı birinciteşrinden itıba- Demiryolları Umumi 

Müdürü geldi ~~oo çavuş köy 
Ogretmenl• oluyor İstanbul tapu sicil grupundn t pu 

sicil muhafızları arasında b zı te -
beddü1at yapılmıştll'. IJ u / ---- Bu tebeddülata göre yeni teşkil 

Bunlaran lderesl nası1dar •• ıcn vazifelerine nihavet verıfocc • 
Nufusu 150 den az olan köylerde ğinden kendilerine başka hır ; b 1-

seçim \C dığer devlet ve köy işleri· 1 t bl"ğ d 
1 

. . .ş u 
· h k" h 1 · .. k ma arı e ı e ı mıstır 

nı mu tar ve ·oy eyet erı gorme • • · 
tedir. Halbuki bir çok yerlerde muh- 63 yaşından a.ağı ol nl ı, sıh -
tarların adedi ile muhtarlıklara bağ- hi muayeneye td.bi tutul cakl l" ve 
1ı mahalle \'e benzerleri meskun bunlardan sıhhatleri bozuk olanla -

De\'let Demiryolları Umum Nt:ü
dürü Ali Rıza Erim, istanbuh gel-

miştir. Şehrimizde Devlet Demıryol
larına ait müess satta teftişlere de

\'cm etmektedir. Bu meyanda 9 un

cu i~letme mi.ıdürlügü Yedıkule 

atelye f brikasını ziy ret erlcrek 
teftişte bulunmuştur. 

Yl da li •t A f k • -1 .olunan Trabzon tapu sicil grupu ve-
Q l Vl age mer ezınueıkateu ne tapu sicil muhafızlı~mn ta-

yerler miktarının tamnmile m91Um 
olmadı ı anlaşılmıştır. Dahiliye Ve

lk ·letı bu hususta Vilayete bir ta -
1 
mim gönderer k muhtarlıkların e
saslı surette tesbit ile bir cetvel ha-

I rın bu Eylul nıhayetinde i:)erine 
nihayet verilecektir. E EJ<j§,,hird~avuş kursları açıldı 

dl netıce eld açıla~ ve Köy Eğitmeni yetiştiren Çavuşlar Kursundan iyi 
tne e edildi~· · · E sıı Ve h:nıitt ~ı ıçın geçenl erde de Ankara, Kars. Erzincan, • 
ndıın çıkan e de ayni şekilde bi:er kurs açılmıştı. İlk Eskişehir kur

oı llu Yıl alt çav~şlar, Ankara vilayetinin 79 köyüne dağıtılmışlardır. 
tnaktadır B ı Vilayet merkezindeki kurslardan da altı yüz çavuş mf'zun 

l' 
1 

İlk t~ u~nlar da diğer vilayet lcrdcki köylere dağıtılacaktır. 
Vt ~Utslard !erden bu suretle çok iyJ neticeler olınması Uzcrlne bu 

k1:11 tt an 1200 çavuşun köu en,ı tmcnl olıırak yetişmesi için Maarif 
Yenı tc t'b J < 

r 1 at nlmıya başlamıştır. 

8utg · " arıstan 
ua11l " }'; Pıng mi 
.., <ı.pacak 
Q~de 

• atohu:. ucuza t utun 
'tutu 1YOrlarnu, .• 

Meccani 
A/1.nacak 
Talebe 
Mür acaat edenler pek 

fazlad1r g" n I>lya 0rt\ ,.. 1 asında şayi oldu~unn Bu yıl liselere alınacak meccani 
ilı. .ou gar· t ı:> 

r catıtıd ıs an hükumeti, tUtün leyli talebe için imtihanlnrıı ba~lan-
<:tın· n bir n · 1Ye bacı evı damping tntbik mıştır. Kabul edilecek talebe kad -
~u ~ nrnıştır. 

trı habere .. 1 rosu az olınnsına mukabil imtıhan-
'l.:~ t dövizı::: Bulgnr tacirleri, !ara yalnız şehrimlz<.le bırkaç ytiı: 

tllanlnrd enınck şartilc soıı kişi girmiştir. 
l>arı)'a}a 8 bazı İnglllz tütün kum- 1zmirdcki müracaatcilcrin adedi 
tıı b rına, be 1 . 11 lle . Ync mılel piyns:ılarn de 150 dir. 
lar ~ llzdc ot · • ı l'4bnı uz tenzılath satıs- İmtihan evrakı, Kültür Bakan ı· 

11 ... ı lardır • rr 1 414ttnı • ğına gönderilecek ve muva aıc o an 
'" k~um· · · ı b d l kt" l'lıne 

13 
ızın tutünlcrinin ne- ta e c orada tesbit e i ece ır. 

Cde ulgar t ·· t ·· tlleın k u unleri rekabet 
~· l' le be \,._ 

<lda al· ravt.'r bu halror pi-
aka il k e nrşılanmıştır. 

~ - ·-
•fia Vekilinin 

Şclıriını tetkikleri 
l\iı Zdc bU} 
9 ~tink unan Nafıa Bakam 

lt aya dü ., 
cı·· 11cu A.\'ru 11 oğleden sonra 
urıueun Pa hattı işletme mü 

di11 1 e gider k . • 
l~ gör . e rnüdür Salahad-

~ ızahııt U§lm.u§ \'e direktörden ba-
olJevı a dıktan 
Q et llcın. sonra yanında 
.lnrı Oldur. ıryoUı:ırı erkunındarı ba~ 

R•der L 5U halde s· 
,.._. Cıı; gar ırkccı l'arın:ı 
"'•ışı ın \a • 1:1 

ll1 l'r Ve bir zıyetfni tetkit: d-
e dı tnUddet 9 

tıı 11 rcktörıu... uncu f~let • 
sorır gunde 

a ayr ı meşgul olduk-
1 rnıştır. 

Türk hava kurumu 
menfaatine 

BUyUk mUsamere ve 
fevkelAde tenlikler 

5 Eyh11 pazar günü akşamı saat 
21 den sabaha kadar Sarayburnu 
Paı·k gazinosun ıılafranga kısmında 
Şehir bandosu, cazband, milli oyun

lar, Esntilla revü heyeti, Bayan L ey .. 
ıa ,.e arkadaşları tarafından Azeri 
şnrkıları ve milli oyunları, klilAhlı 

ve balonlu dans müsabakları, var • 
yete numaraları ve daha birço~ eğ

lenceler .. Elbise serbesttir. F!atlar, 
bir kişi için konsomasyon ile beraber 
bir liradır. Her tarafa otobüs temin 
edilmiştir. Biletleri gişeden alo.bilir
siniz. Sayın İstanbullular bu fırsatı 
kaçırmayınız. 

linde Vekülete gönderilmesini bil -
dirmi~tir. 

Vılayet. istenilen malumatı hir an 
evvel toplay rak Vekalete göndere
cektir. 

- ·-

Verilen malümnta gore, ,·a:r."fC'le - ·-
rine nihayet verile~k olan hamal- Şe~rlmizde su tesisatı 
lar bir istidn ile Viliıyete müracaat Belediyeler Bankası yıllık umumi 

ederek uzun zamand nberi hamallı!: toplantısı dün Ank rada ynpılmış, 
yaparak ihtiyarladıklarmı \'C bun _ bankanın şehiılerdeki ımar faalıye
dan sonra başka bir i yapan:ıva _ tine iştirak vaziyeti ıvı karsılnnmış-

. tır. 

yin edilen Beyoğlu tapu sicil m:.ıha· 
fızı Necmettinin yerme Eminönü 
tapu sicil muhafızı Tala~. Eminbni.i. 
tapu ~icil muhafızlığına Fatih tapu 
sicil muhafızı Abdullah, Fatıh tapu 
sicil muhafızlığına Bursa. tapu si eli 
muhafızı Hüsameddin, Bursa t.1pu si
cil muhafızlığına da Ankara merkez 
tapu sicil muhnfızı Rüştü, Eyüp tapu 
sicll muhafızı Muhiddın Ankaı-.a 

merkez tapu sicil muhnfızlığma ta
yin edilmişlerdir. 

__.. .•. .,_ 

caklarından y.ışları ile mütenasip J Tlirkiyenin seksen şehrinde 1940 

ba.şka bir işte kullanılmalarına isle- ylhnn ko.dar su tesisatı yapılmı~ o-
Polon yalılar bizdon mışıeı·dır. ıacaktır. 

mal alaca ki ar ~~~~~~~~§~~~===:E:::==~~;;;:; 
. Belediyelerin beş 

yılhk faaliyeti 
Varşova Türkofis şubesinden, şeh· r 

rimız Türkofıs Müdül'lüğüne dürı 

Dahiliye Vckôietı, Beledıyelerin 

beşer scnelık faaliyetine ııit yeni 
malumat istemiştir. Gonderılecek 
olan cevaplar hakiki raknmlat·a ve 
fotoğraflara dayanacaktır. 

Bunda, şehırdc yeniden yapıllın 
ucuz evler, mezbahnlnr, k nnlizas
yon ve lıiğam in~aatı, yeni nçılan 
sokaklıır, eğlence yerleri, spor saha
ları vesaire hakkında mufassnl ma-
llımat \'el'ilccektır. 

gelen malumat göıc Polonyalı it

halfıt('ı tüccarların Türk mah~ulle
rıne karşı buyuk bir alaka ~l,ster-

dıkleri \'e memleketimizden miihim 

miktarda mal almak istcdıkle:-i bil
dınlmiştir. 

1 Yalnız Polonyanın, ihraç eı'l'\tıa -

mızın yüzde yirmi beşine miı5teri 

1 
ol~cn ~ • kuv\•etle tahmin edilmek . 
tcaır 
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BU KIŞ MEVSİMİNDE 

Şehrin operet ihti
yacı ne olacak? 

Halk Opereti kadrosıınu geniş
leterek geni bir bina tutacak 
Ş ehir tiyatrosunun operet kısmı- dönecE.k \"C teşrinie\•\•elde tem Hle

nın rnğvından sonra bu kış me\•- rine başlayacaktır. Operetin yeni 
siminde İstanbul halkının operçıt ih- sene kadrosu d zenginleştirilmiş _ 
tiyacmı (Halk opereti) temin ede - tir .. zozo Dalmastan başka, eski gü
cektir. zellık kraliçelerinden Bayan Hicrau 

Geçen yıl Maksim barda ç.,.hşan ':e Raşit Rıza trupundan Bayan Me
ve büyük rağbet topla1•an (Hı:ı:k o- lahat ve Lebıbe ile l\feliha, Necile, 
pereti) bu yıl, kendilerine operetin Sü\·eyda \'e İsmet gibi maruf ar _ 
lağvından boş kalan (Fransız •r:yat- tistler de bu yıl için kadroya alın _ 
rosu) nun kiralanmnsınn müs.:ıadc mışlardır. 

edilmesini Belediyeden rica etmiştir İlk temsil olarak Sezai Asaf ile Bn-

. Hfıl~n İzmirde .~ulunan operet ar- f yıın Guzının yenı bır CS{'fl oyn, - 1 
tıstlerı on beş gun sonra şehrimize nncııktır. j 

• 

lstanbul Belediyesinden: 
1 - Daimi Encümenin 10-8w937 

karariyle İstanbul Belediye sınırı içinde 
sırtta, omuzda ve başta her nevi eşya ye 
gıda maddeleri taşınması ve satılmasının 
yasak edildiği evvelce gazetelerle ilan 
edilmişti. 

2-Bu yasak Eıninönü, Fatih, Beyoğlu ve 
Beşiktaş Belediye Şubeleri mıntakala rında 
1 Birinci teşrin ve diğer Belediye Şub~
leri mıntakalarında 1 İkinci teşrin tarih
lerinden itibaren tatbik edilecek t ir. 

3 - Bu tarihlerden sonra taşıma işleri 
ve seyyar satıcılık mazbut 
el arab~lariyle veya motörJü vasıtalarla 
veyahut elde taşınabilecek küçük kaplarla 
yapıla~aktır. 

4 - Elde taşımak suretile sat.lan 
nevi eşya ve gıda maddelerinin bunların 
nevi ve mahiyetlerine uygun kaplar içinde 
bulundurulması lazımdır. 

5 Yukardaki hükümlerin tatbikine pekaz 
zaman kaldığından alakadarlarca bilinmek 
ve icabeden vasıtalar şimdiden hazırlanmak 
Üzere keyfiyet tekrar ilan olunur. «8.»"5857., .. 

·~ 



l Italya A kdenf: _ 
zin emniyetini -a I K _A".E 

Hitler Musolini ile 
neler konuşacak? 

müzakere ede- / - • . 
cek olan bir ~~~~=~~~~~=~~~~~~ 
kon/eransa iş· 
tirô.k etmige .. 

iKi SEVGiLiNiN BiR MEKTUBU 
Yazan : And Der111•" Çindeki ltalyan mütehassısları ve 

müşavirlerinin vazifeleri nelerdir? çek.. F a k a t, o sabah erken kalkmıştı. Hava 
çok güzeldi. Karısı Ayten ile bir 

Berlin - Roma araba gezintisi yapmak istedi. Bu 
gezinti hastalıktan daha yeni kalk -

mihveri başka mış olan genç kadına ne kadar yarı
yacaktı. 

tedbir mi Ayten arabanın içinde kocasının 

1 
omuzuna yaslanmış, Boğazın güzel 

alacak ?. ~kıvrıntılatJnı seyrediyordu. Dört 

------------·- senedir evli idiler. Aralarında hiç 

B ir rararta n J aponlar Şanghaya boyuna 
asker ihraç ediyo rlar 

Roma 3 (Hususi) - Salahiyettar ratorluğunun artık ortadan kalkmış 
şahsiyetlerin nim resmi olan beya- olduğunu resmen tescil edecektir. 
na tına inanmak lazım gelirse Muso- · Bu suretle İtalyan murahhasları 
}ininin Hitleri ziyareti hakkında he- tekrar Milletler Cemiyetine gelmi~ 
nüz hiç bir tarih tesbit edilmemiş - ve bu hareket yapılacak bir çok an -
tir. Denildiğine göre İtalyada büyük lasma hareketlerini kolaylaştırmış 
bir polis üstadı addolunan ve el - olacaktır. 
) evm Bcrlinde bulunmakta olan a- Fakat bundan başka miihim blr 
yandan Bochini, İtalyan başvekili - mesele daha \'ardır: Musolini Hitle
nin seyahati hakkında hazırlıklar ri görmeden ev\'el bunun aydınlan
yapmak için Berline gitmiştir. Fil • masını istiyor: O da Çin - Japon 
hakika Bochini, Musolininin gide - harbinin doğurduğu meseledir. 
c ği her şehre, daima ondan evvel Harbin başlangıcındanberi 1ta1 -
gitrneği hiç bir zaman ilhmal etme- yan matbuatı bu mesele hakkında 

miştir. Fakat bugün Romada temin gayet bitaraf davranmıştır. 
edildiğine göre faşist zabıta amiri, Resmi mahafılde beyan edildiğine 
Almanya emniyeti umumiye te ki· göre, İtalya, dostluk münasebatı te
Jatınm bazı aksamını tetkik için Ber- sis etmiş oldugu iki memleket ara -
1ıne gitmı tir. sında çıkan bır ıhtılüfta, kat'i bir 'a-

Bununla berab r ısrarla deveran ziyet almağı istememektedir. 

sa Çin tayyarelerini yctiştiı meğc 

memur edilmiş olan bir çok İtalyan 
zal:litleri bulunmaktadır. Hatta son 
zamanlarda vukubulmuş olan hava 
muharebelerine bu İtalyan muallim 

zabitlerinin de iştirak edip etmedik
lerini de Allah bilir? 

Bu sebeple İtalyanın, Japonyaya 

karşı Çine müzaheret göstermekte 
bir menfaati vardır. Çünkü Japonya 
İtalyanın uzak Şarktaki ticareti i -

çin günden güne müstvli bir şekil 
alan bir rakiptir. 

Fakat Japon - Çin harbinde bita· 
raf kalmak mecburiyetindedir. 

Çünkü, 21 Ağustosta imza edilmij 

olan Sovyet - Çin ademi tecavüL 
misakının sür'atle a:sked bir intak 

haline · girmesinden korkmaktadır. 

Sovyetlel"in Siberyadaki müthis ha-

eden şayialara gore Musolini ile Bit
ler 25 ve 26 Ey!Ulde Bcrlin veya 
Bcrchtesgaaende görüşeceklerdir. 

Bittabi Çine kar~ı bir muhabbet .... 
eseri gösterilecegi şüphesizdir. Cün
kü feşistlcr, genç Çin mill:yet -
perverliğinin inkişafını büyuk bir 
alaka ile takip etmektedirler. 

Bir cok İtalyan müşavirler, uzun 
müddettenberi Nankinde bulunmak

tadırlar. Hatta meşhur İtalyan Eko-

Bu haber do ru olmasa bile haki
kate pek yakındır. Fılhakika ıki hü
kfunet tıdamının 10 eylülda gon.iş -
meler.i ihtimali pek azdır. Mi!Jetle.r 
Cemiyetinin çok mühim olan top -
lantısının açılacağı bir zamanda bu 
mülakat Roma _ Berlin mıhvcrinin nomi mütehassısı, Stefani Çindc bir 
teyidi mahiyetinde olacaktır. Hal _ peygamber gibi karşılanmıştır. Ste
buki Musolini bu zamanda Cemiye- fani, Çinde, İtalyada yaptığı gibi, 
ti Akvamın rnhatını bozmak niye _ memlekctın bütün menafiinin se • 
tinde değildir. Çünkü Musolini bili- fcrbcr bir hale getirilmesi için bir 
vor ki, Mılletler Cemi) eti, Habe is- plan hazıı lıy, cak \'e maliyeyi tan -
tauın zaptını mutlak surette tanıma- zim edecekti. Bugün Nankinde bir 
sa bile hic olmazsa, Negüs'ün impa- çok İlalyan a.!>keri heyetleri, bilhas-
.,, ........... ınıuıınuı111111•~1•11•1111ııuıuıu111ıııu••n•••u11ın11111 .. uıı1111111•uu11uuıııuu1111111111111111n•1111111111111•••u•u•uuuuıı•u• 

Bir artistin rezaleti 

Aynı erkeği seven 
iki güzel kadın 

Sokak ortasında rakibesine 
ateş etti, 

f ransanın Lil şehrinde garip bir 
hadise olmuştur. Germain Fev

Tier adında genç ve güzel bir sine
ma artisti sokakta giderken gözlcri
lc halk içinde aradığı bir kadını gö
rünce birdenbire haykırmış: 

- Ah sefil.. fışıkımı elimden al -
dın... Jeanne Talime adında olan 
bu kadın başını çevirip artiste bir 
bakmış artist de tekrar söze başlı -
yarak: 

- Ben söylediğimi biliyorum. 
Demiştir. 

Bunun üzerin-0 iki kadın bir genç 
erkek için kavgaya tutulmuşlar ve 
her biri gencin kendi dostu olduğu
nu iddia etmişlerdir. Sokaktan ge -
çenler toplanmışlar ve bu tuhaf kav
gayı seyre dalmışlnrd1r. 

Artist, rakibine bir tokat aşket .. 
tikten sonra çantasından bir taban
ca çıkarmış ve: 

fakat ... 

Musollnlnin bir resmi 

zırlıkları da 1talyaya hak vermekte
dir. 

Fnkat bugün Roma - Berlin mih
veri vardır. İtalyan gazeteleri Çine 
karşı bir vaziyet almaktan çekin -
mekle beraber Almanyanın Uzak 
Şark hakkındaki fikrini işac etme -
ği asla ihmal etmemişlerdir. 

Bu sebeple Roma matbuatı Sov -
yet-Çin paktı hakkında beyanı mü
talca etmemekte ve bu misakn şid
detle hücum eden Berlin telgrafla
rını neşretmektedir. Roma - Berlin 
mihveri Çin - Japon ihtilafile mes -
gul değildir. ~ 

Romada deniliyor ki: cAlmanva -
nın sıkı, çalışma birliği misakile~ Ja
ponyaya bağlandığı bir sırada bizim 
hiç bir taahhüt altına girmemiz mü
him bir şeydir.• 

İşte bu sebeple Musolini, Bitleri 
ziyaret etmeden evvel Milletler Ce
miyetinin Çin - Japon ihtilafı hak -
kında fikrini söylemesini ve yahut 
hadiselerin daha vazih bir şekil al
masını bekliyecektir. . ...................................................... . 
Yazı hürriyeti 

Buna muar1z bir kiti 
taraftar bulamadı 

Helsingfors'da geçen hafta İskan
dinavya hukukçuları bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda Eston

ya, Letonya, Litvanya, Danimarka, 
İsveç, Norveç memleketlerjnden - Ölmeğe hazırlan. Diye bağır -

mıştır. 

Germain Fevrier tabancasına he
men ateş atmıştır. Rakibi olan ka • 
dm sendelemiş bununla beraber bü

tün kuvvetini muhafaza ederek a -
yak üzerinde dipdiri durmuştur. 

Rakibine tabanca 
çeken artist gelmiş olan 900 hukukçu bulunmuş

vc çok duman çıkaran alelade kap- tur. Şimal memleketleri ahalisinin 
sollu bir tabanca idi. Bu sırada bir hukuki meseleleri görüşülürken Da
polis de vak'a yerine yetişmiştir. nimarkalı bir hakim söz alarak dc

Artistin, bu tabancayı hakıki taban- miştir ki: 
c- Gazetecilerin aile hukukuna te

ca zannederek aldığını ve karşısın-Nihayet kavgayı seyretmekte o • 
lnnlardan biri artistin elinden taban
cayı almıştır. 

Meğerse bu nleade kapsolJu bir 
tabanca imiş. Bu, çok gürültü yapan 

mas eden haberleri yazması halk ü-
dakini öldı.irmck kasdile ateş etti -• . . . zerinde ve h5.kim üstünde fena tesir 
gını nazarı dıkkate alar k artisti yapıyor. Ya hakim tesir altında ka-
katle tasdı etmek d ı :. ... ~··· u ıı o ayı 

1 

lı.yo.r vey.ahut münasebet almayan 
tevkif etmiştir, ı gız ı hakıkatler teşhir ediliyor. Bun-

bir kara bulut esmemişti. Onları her 
gören daha yeni sevişmeğe haşla -
mış birer çift zannederlerdi. Boşuna 
J)?ra sarfetmezler; hep istikballeri
ni düşünürl(!rdı. Nuri bu güzel ilk 
bahar sabahında karısına yine tatlı 
tatlı anlatıyo:rdu: 

- 1 O bin liramız to,Planınca l)ahçcli 
bir ev alırız, bahçemizi muhafaza i
çin iri bir çoban köpeği besleriz. 
Ayten hemen: 

- Kanaryayı unutmıyalım. Dedi. 

Nuri: 

Kaybettiğim eve doQru .. 

ların arkasında kaybolmuş; yağmur 

yağmıya başlamıştı. Koşarak eve 
yaklaştılar. Kapıyı ihtiyar bir kadın 
açtı. Nuri içeri girmek için tereddüt 

- Bu evi tutalım. Tam iste 
miz gibi değil mi? .. Diyordu. 

Nuri: 

- Evet güzelim! İyi ki aklıma ge- ediyordu. Genç kadın ise hemen o
tirdin. Yaldızlı bir kafesle beraber daları dolaşmıya başlamıştı. Yukarı

- Tutalım se\•gilim!. Fakat'"' 
mal rüzgarlarına karşı. KorJcarıJll 
yine hastalanırsın!. Diye cevaP 
rerek karısını caydırmak isti~ 
Fakat kadın yine ısrar etti. :Nih 
her karı koca inadında olduğıl 
Nuri mağlup oldu; karısının .. 

güzel hir kanarya da alacağız. Diye 
cevap verdi. 
~Çok güzel olurdu.> Diye gülüm

seyen Aytenin göz1eri; karşıdaki ye
şil dağın yamacına yaslanmış, pen
cereleri kapah bir köşke takılmıştı. 
Kocasını dürterek: 

- Bak! .. ne güzel.. onu yakından 
görmek istiyorum. Dedi. 

dan Nuriyi çağırıyordu. Nihayçt ko-
cası da yukarı çıktı. Karısını pen -
cereleri Boğaza bakan salonda bul
du. Maziyi daha kuvvetle hatırladı. 
İşte beş sene evvel onunla bu salon
da ka\·ga etmişler ve bir daha bu -
luşmamak üzere ayrılmışlardı. Ha
tıralar Nurinin gözlerinin öni.inde!lı 

bir sinema şeridi gibi geçiyordu: 
Nuri, Ayteni tanımadan evvel bir 

dinledi. 
Ayten kö kü kendi zevkine 

tanzim etti; süsledi. Nuri işe 11 
ce hazan dikiş dikiyor; bazan d• 
yanoda Şopcnden parçalar çalı' 
du. 

Nuri sararmıştı: akşam; İstanbulun kadın eşyası sa -1 Bir gün yine piyano çalarkefl 
- Sevgilim yo çok yokuş .. Ara - lan büyük mağazalarından birinin vanın köşesinde sanki musiki d 

ba çıkamaz .. Yaya gidcr:.ek yorulur- vitrinini seyrederken; içeride sarı yormuş gibi hareketsiz duran b 
sun. Dedi. saçlı, yuvarlak başlı güzel bir yüz ri.ımcek gördü. Örümceklerdeıl 

Fakat kadın ısrar ndiyordu r.:i.irmü~ti.i. Bu cilveli kız Nuriv. i he -
... • b - na halde ürken genç kadın e 

Yokuşu tırmanıı ken güneş bulut men teshir etmis.,· bundan sonrn her ' · gün bir sıvacı çagırdı. Sıvacınıtı 
1111111111111111111111ııııııuııııumıııııııııııııııuıımıı1111m1111111ııııııı ~ k<:::an1 paydos saatlerinde mağaza -

B 
• t • f lnın kapısında nöbet beklemiye baş- lışmasını takip eden Ayten du\' 

ır ar ıs 1 t A 
dan büyük bir sıva parçasının d 

amıs ı. • y,e• ismindeki bu c-atıcı 

B 
• •ı d. l klz uzun müddet Nuriye ytlz \'erme- düğünü; arkasından büyük bir lr mı yar er e mişti. Fakat her hoppa, civeı :.>k ve gözuktüğünü ve bu delikten ar 

mış bir zarfın havada dönerek '1 

E l d 
• tecrübesiz kız gibi o da nıhayet 11 ,,,. en ı düstüi'!ünii havretle gördü. IJ v . Nurinin elini tutmasına razı olmuş- • ., .; 

-·- - tu. Haj·atlarını birleştirmek :.t'"ZU _ yerden alarak merakla tozlarını 
DUğUn Kanda yapıldı , bir sunu uuydul r. Mevsim yazdı. Bir idi. ~7:~ri~de şu kelimeler y:z:ltJl 

yok kibar ze vat vardı kır lıavatı yasamak ne güzel olacak- I cÖlumumden sonra Nuryıe.' 

I
ngiliz artistlerinden June ve Şi- 1 lı. Yeşil oancurlu bu köşkü tuttular. Genç kadın titredi. Bu meFt 
kago milyarderlerinden Edvard Günleri çiçekler, kuşlar arasında gc- kocasına acaba kim yazmıştı"· 

Hillman Junier evlenmişlerdir. Ev- çiyordu. Sonbahar yaklaştı; nihayet mektubu kocasına vermeli mi i 
lenme merasimi Kanda yapılmıştır. ~ış geldi. Kış!n. s~~u~~· ka.rı O!"lların Dayan&madı. Zarfı açtı. Korka 1' 
Davetliler arasında Hindistanın .. evda <ıleşlerını sonduremıyor<lu. ka şu satırları okudu: 
Rajpipla mihracesi ve bu mevsimde Fakat bir gün; bu salonda ohırur- cSevgili Nuri: 
Kanda bulunan bir çok kibar zevat larken ehemmiyetsiz bir . vd n 

k · ı k 11 Hastayım. Çok kederliyim· 
bulunuyordu. avga etmış er; a ı arından g dr-

d kl · · d'll · k yuvamıza her akşam geliyorurfl· 
rasim esnasında milyarder ma- m 1 crını; ı erı ızgınlıkla söy- lt 

Yeni evıııer 

vi caket, beyaz pantalon giymiş ve 
canlı renklerden yapılmış bir kra -
vat takmıştı. Artist June de açık ma· 

vi bir elbise giymişti. Evlilerin kı -
yafetlerini biribirlerine uydurmala

rı bilhassa davetlilerin nazarı dik • 
katini celbetmişti. 
c - - a::::::s 
dan başka bir çok gazeteler de fazla 
ha\·adis vermek gayretilc bir çok 

adliye havadislerini uyduruyorlar. 

Bunlara meydan vermemek için ga

zetelerde çıkacak havadislerin iyice 
kontrolü lazımdır.> 

Maamafih hiç bir hukukçu bu za
tın sözlerine iştirak etmemiştir. 

lemi. ti. tıra1arımı düşünüyorum. Çiç 

Sarı saçlı güzel Ayşe: . Ben :rnça- solmuş, kuşlar artık ötmüyor. 
rım.• Dedi Nuri de: cBen sc>ni zor- şey ölmüş. Ben de ölmek isti~ oflJ 
la tutmuyorum ya!. gidebilirsin• Bu mektubun eline geçtiği şu 
Diye cevap verdı. Ertesi akşam Nu· le be1ki de ben; bahtım gibi l< 
ri işinden eve dönduğü zaman Avşe- 1 toprağın kucağına terk edilrni 
yi her zamanki gibi kapıda !!öre _ lunacağ1m. Beni öldüren, beni 1t 
medi. Ayşe kaçmıfştı. Nuri ağladı.. dıran yalancı! hani ya .. hep beni 
sızladı. .. Çünkii Klcrivi çok sevmiş- \·ecektin!. Ne çabuk ta unuttufl· 
ti. Nihayet her sevgide okluğu gibi kat ben seni unutmadım. unı.ı 
unuttu. Ve bir sene sonra Avteni dığımı göstern ek için bu me ·t 
gördü, sevdi. Evlendiler. Artık ·~yşc yazdım. Yazıhanene gönderec l< 
tamamen unutulmuştu. &. 

Rahatsız etmekten çekindim. " 
Eve bekçilik eden ihtiyar ;ı;adm mızın mezarı olan salonun duc,8 

anlatıyordu: 
seni terk ettiğim gün bıraktıJ1l· 

- Ev beş senedir boştur. Hiç kim sıl olsa bir gün eline geçecek 
se tutmak için gelmedi. Yalnn ge -

l düşündüm. Belki sevgimi biı· ı:ıtı 
çen sene er bir kadın her akşam ge-
lir, evin etrafında dolaşır; fakat hiç sun hatırlıyacak 
bir şey söylemeden çekilir giderdi!. Allaha ısmarlndık 
Artık ·) da görünmez oldu. ilk sevgilim. 

Nuri gittikce sararıyordu. Mazi 
sanki onun bütün kanını emmis· 

~· yüzüne sarı bir balmumu yapıştır -
mıştı. 

Kadın istediği gibi bir eve !:avus
muş olmanın verdiği sevinçle koc;
sına: 

Ş A K A 

Genç kadın mektubu güçliii<Jıı 
tirebildi. Bayılmıştı. Kendine ge 
ği zaman batan güneşin kız.ıJh1'1 
nın odaya dolmuş olduğunu 
Hizmetci kadın salondan kadıJ11 

( Devamı 6 rncı sag faffl11 

- Ostad. eser inizin otuz c ildini ae okudum. t1" 
- Aman nas ıl o lur, henüz o n beş cildini neşretti 
- Ah. .. p a rdon. h e r ci ld J iki deta te kra r e t t im· 



.Müstakbel Mısır-== 
kraliçesi Safinazın 

===== ======tm•m· Hayatı 
Şimdi Feride ismini alan Safinaz, çok 
mütevazı. sporf men ve zeki bir kızdır. 
~-~=~---=. 

Müstakbel kraliçenin foto-
ğrafının alınması menedildi 

fotoğrafcı ordusu genç kızın evini 
muhasara altına almıştır. 

Bu muhabirler orada uzun müd • 
det bekliyorlar. Bunlar nihayet a • 
rasıra nöbetçi neferinin müsama • 
hakir nazarları önünde Bayan Sa • 
finaz Zülfikarın küçük köpeğinin 

:resmini yahut saray ile genç kızın 
ikametgahı arasında hususi bir tel • 
graf hattı çekmeğe memur edilmiş 
olan elektrikçilerin resimlerini çe· 
kiyorlar. Bundan başka, her sabah 
muhafız alayına mensup bir nefe • 
rin büyük merasimle bir büket çi • 
çek getirmesine ve zaman zaman 11 
şubatta Mısıra kraliçe olacak olan 
genç kıza hediyeler getirmekte olan 
kimselerin vuruduna şahit oluyor-

Mis um. 
Kızlar 
Bu rolü yapmak 

Artistler için çok 
Kolay değil s incma perdesinde sinema yıldız· 

larını muhtelif rollerde gö!·ürüz. 
Bazan bir çapkın kadın bütün ihti • 

ras ve şehvetile gözümüzün önünde· 
dir. Bazan, saf, masum bir haldedir· 

ler. Yıldızlar için masum ve saf kız 
:rolü, ~n müşkül olanıdır. Ekseriya, 
bir çok tanınmış yıldızlar bu rolde 
muvafCak olamazlar. Muvaffak o .. . 
}anlarını rejisörler el üstünde tu • 

tarlar. Acaba bu neden öyledir. İç-li, 

cefalı, eski devirlerin şiiri içinde 
büyümüş kızlar şimdi yok :mu?. 

Var .. fakat, yıldızların hususi hayat· 

ları böyle mid'ir?. Ekserisi bin bir 
maceradan sonra, bir çok maddi ha· 
yat encişesi içinde yetişiyorlar. Böy .. 

le ömür süren insanlar masum kız 

rolünü yapabilir mi?. 

Resmini gördüğünüz bu yıldız, bu 

rolde en muvaffak olanlardan biri

dir. 

8 ·- 80 N TELGRA F 
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Nişanlısı Safinaz 

lar. u b • b • Kraı Faruk Yükse.k makamdan verilen emir ne reCakat ettiği halde hiç kimsenin g 
l<ahire (H . mucibince Bayan Safinaz'ın hiç bir nazarı dikkatini celbetmemişti. ursuz ır para, ır 

l.ta~ste F uğsusı) - Mısır Kralı resmi çekilmiyecektir. Ailesi kralın kendisine kraliçe o-

rin v aru un protokol kaidele • Bayan Safinaz o kadar genç ve Jarak seçtiği genç k12 hakkında hiç ç k • l b e ragme ··1 . 
hakirni n u kesınde bulunan bir mütevazıdır ki geçen ilkbaharda bir malumat vermemekte ve kabi· o ın n rın aşına 
Çıkın vn kızına Mısır t~btına kral ailesinin İsviçre, İngiltere, Pa- nenin neşrettiği resmi tebliği gaze- sa a 
SO d 

agı kabul edip etmiyeccğini riş ve Vic:iye ve nihayet Mısıra tecilere vermekle iktifa etmek~edir. 
r ugu . ' ~ . . 6 

.... ....,..,,.,, iUndenberj, bir gazeteci ve vaki olan seyahatlerinde kendılerı- (Deva'"' ıncı ıagfada) 

sınemasız, radyosuz, bulunan·~-~ meş~~=t~:!.':'w:~~!li~=!ıt, ateşde yakıldı 
S&kı·n bı·r şehı·r de var ~:::s~a;:~~!u::ı;~i;~~r~u;:i~~~ 

.._ para ailesine verilmiş ve bunu da 
biçare aile o gün hastalanan çocuğa /J ilaç almak üzere eczacıya vermiştir. 

lirada herkes asude hayat sürüyor. Halk memnun Eczacı parayı almış ve kağıt oldu-
ğu için cebine koymuştur. Garip bir 

Radyodan 'k · h · d d 'd" ·· "? B tesadüf bu parayı cebine koyan ec • rna'-·ı Şı ayet edenler .. sine- teknik alatı sayılan radyo, sinema, şe rı uyar a gı ıp gormez mı. u 
:rültüsü~d sevıniyenler .. telefon gii- telefon, otomobil girmemiştir. gazeteci Collins şehri hakkında ay- zacı bir kimyon tahlili yaparken 
ın b en rnüştek· 1 1 Amerikaaa büyük şehirlerin gü • nen şunları yazıyor: yanlış ilaç koymuş ve infilak vaki 

o ilden b k ı o an ar .. oto - - olmuştur. 
Niha 1 anlara müjde.. rültü doguran yeni icatlarından ka- - Tencs viJayetinde Collins şehri 

Yet dun k h Ik · d b şeh d d · k t r t Bu infilak neticesinde biçarenin :tıerna, tel f Ya ) üzündc radyo, si- çan bir ço a sayesın c u - nere t! ıye sorar en ren memu ı 
e on f ·k· ı ı 2000 "ken bir bir eli parça par,.a olmuş ve dokto-rnuaız!l,_ b" ve otomobil girmiyen rin nü usu ı ı yı evve ı • yüzüme baktı ve güldü. Sonra: Bra- ') 

"
1 ır şeh· b b" 8 b' km şt r ra parayı vennişitr. Bu '.ieh" ır ulundu. den ıre ıne çı ı ı · vo .. bay .. dedi. Şehirlerdeki gürültü-

~etındea ır Arnerikada Tenes vila _ Burada oturan halk hayatlarından !erden kaç-mıya siz de mm·affak ol- Bu parayı alan doktorun ertesi 
Bu ır. Ad. ı da Collins'tir. 0 kadar memnun imişler.ki.:. . UQursuz paraya kurban gün çocuğu birdenbire ölmüştür . 

.. ......, Şehre §ımdiye kadar modern Bir Amerikalı gazetecı boyle bır dunu~ ha .. ne mutlu size .. Keşke Al· gidenlerden bit kadın Nihayet doktor parayı papasa ver • 

,--.::"""'"'"""""""'"""""'""'"""""'"""'""""'""'""""""""'""'"'"'""""'""'"""""""""""""""'""~ l~h bızc de para verse de biz de gi- ç k 1 k miş papas da birdenbire sancılanmış 
1 dıp otursak... e os ova yada bir kağıt para -

IU' 

•

'I\ ( Dıomı 6 mcı ıag/atlt1. ) nın garip bir hikayesi anlatıl • ve hastahaneye kaldırılmıştır. 
Y' maktadır. Hastahanede ölen papasın metrı1-

İki sene evvel Prağda müthiş bir katı tesbit edilirken cebinden bir 
otomobil kazası olmuş ve biçare şo- banknot çıkmış_ ve hastahane katibi 

""" för ile iki müşteri yaralanmış ve not ederken paranın o1en bir şofô • 
çok geçmeden hastahanede şoför öl- rün cebindeki para olduğunu anla -

UQursuz para kuroanıa
rından bir erkek 

öğrenmiş ve felaket getiren parayı 

ZlN~EllDiNtzt SON TELGRAF iDARESİNDE ADEM BABAYA YA· 
ı\P 1; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIY A ÇALIŞACAKTIR: HUSUSi CE
'FF:TİYENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 

TMELiniRLER.] 

müştür. 

Şoförün çantasındaki para hasta-

yırtarak yakmıştır. 

~ıştır. Bunu merak eden hastahane Bu suretle felaket getiren para d:ı 
katibi paranın geçirdiği macerayı ortadan kalkmıştır. 

Gönül heyecanını tanıyan genç 
~ Üç ay evvel beni bir adamla 

• ~ nişanladılar. Bu zat epeyce zen-
; ~ gindir. Yaşı da 40 .. fakat, ben, 

~ ~ \ henüz 20 yaşındayım ııe bi.r 
. 4 genç sporcu ile sevişiyoruz. Nı

şanlandıktan sonra, sporcu ile O· 

li 
23 ya~ındayım .. çirkin :1eği - lan münasebetim devanı ediyor. 
m.. ftmdiye kadar kimsey~ Bunu ailem tabii bilmiyor. Ni-

•evm ... .J· • z 
""'4lnt. Kımse de heni sev - şanlandığım adamdan hoş anmı-

'1ıedi. Sevgi ve aşk nedir merak yorum. Bf?ni, da1ıa doğrusu, zen-
ediyo?'U F gin diye bu adama veriyorlar. 
hiç bir ~~d a~at, §imdiye kadar Sevdiğim genç ise parasızdır. 
tnQnıda b ın. a tanışmamış ol • Ne yapayım. 

enım de kaba1ıatim Gül Kurusu 
t>a,.. Çek · · 
k ıngenım, bayanlara Kararı verecek sizsiniz.. yaşınız, 
~;ı .•oğuk davranıyorum. Fa- böyle bir mevzuu mütalea edece.'c 
ia .' bır gönül macerası yaşamak. bir vaziyettedir. ~oslan.dığ~n;z bır 

h!/01-um. Sevmek "ht" insanla evlenmek şuphesız sızı halı-
da t ıyacın e Se d• V• O 

Yntı Acab tiyar etmiyecektir. v ıgınız genç-
a ne yapayım. le evlenmek kararında iseniz, hu me-

l'!u zarn d A. Oğuz. seleyi ailenize bir kere açıntz. Ve 
~nçsın an a, hayret edilecek bir hakikati itiraf ediniz. Boşu boşuna 
bir saaC::~· . Sevrnek ve sevilmek ne nişanlı olduğunu~. adamı da a!dat -
llliye tır, ne de bir büyük mahru-mış olmak mevkıınde kalmayınız. 

t .. Fakat · 
ley b ' sıze tavsiye edilecek d~ 

' ayanlar .. ffl [§ olsun n" a guler yüzünüzü biraz 0 . ı:::: 
. ıı:ı.Osterrnekti ç . ~ 1 -
n~n r. ekingen hali • 1 <i,;; " • .) 

ın . kurtulmak . . • -..._~ . -? ·~~,I 
eclialetine lÇın de, Kadın "'\ ,r; ( ~ f 
~.. SOkulunuz. Göreceksiniz 

- Y•vaı açılacaksınız. ADEMBABA 

•1111111111nıtt11111111• ................... HlllMMlllHIHtlllttllllHlllHllltlHllUlllllllHlllllNlllHIHlllM ............................... HUllllllllltHlllllllHlllllHn1111111•111ı•tHNttlttfflHHIMlllHlllllHMIMllllnMM 

Himalagagı 
Tayyare ile 
Aştılar! 
Buradan hiç durmadan 

•anghaya geldl 

Tanınmış Alman tayyarecilerin • 
den Gablerz 26 Ağustosta Hi -

malayanın en yüksek tepelerini a-

şarak Tibet de Anzifana vasıl ol .. 
muştur. 

Tayyareci burada çok durmadan 

Şanghay üzerine uçmuştur. Tayya -

recinin yanında bir telsiz telgraf 

verme makinesi ile bir de pilot var
dır. 

Tayyareci Şanghayd'a iki gün kal

mış bundan sonra bir uçuşda Kabi

le gelmiştir. 

Bundan sonra Tahran, Belgrad ve 

Şam üzerinden Avrupaya dönecek
tir. 

Yeni seyyahlar geldi 
Dı.in limanımıza gelen ( TE>ofil 

Gotye vapuru ile şehrimize 197 sey
yah gelmiştir Bunların 25 i İngiliz, 

Bu şehir nall<ı bu yıldızlan 180 i Suriye ve Lübnanlıdır. Seyvah-
tanımıyorlar lar buradan Pireye gidecekledir. 

YENi FiLMLER l Bir yalancının romanı 
B ir operet olan bu filmi Fransız-

' 

lar hazırlamaktadırlar. Fransız 
Hari Garey, Gari Gope: tarafın - film kumpanyası bu filmde yepyeni 

dan hazırlanmış olan bu fılm yakın- iki yıldızı tanıtacağını bildirmekte-
da tamamlanacaktır. dir. ' 

Bir deniz faciası 

• 
Vahıl kız 

J ngilizcedir ve İngilizler tarafın
dan hazırlanmıştır. Baş rolde 

Lucie vardır. 

• 
tarı Buva yenln yeni ftlml 

Jan Artür ve Şarl Buvayenin çe
virdikleri yeni filmin adı (Ayak· 

kapsız tango oynanılmaz) d'ır. 

- Aman kar1cılım. dikkat et 1 
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Yazan : M. S üleyman Ç apan 
1 HiKAYE 

iki sevgilinin 
Bir mektubu 

1 

( 4 üncü sayfadan devam 1 
dırmış yatağına yatırmıştı. Mektup 
elinde sıkılmış olarak duruyordu. T f •k N 
Ayten gözleri yaşlanarak: cDemek ••• ! ... !~ .... ! ....... ~~~ 

- -~--

61 
Te.-cü.ce •• iktibas hakla -..Jıf\ırdı.ır ki Nuri ynlancı imiş.:t diye inledi. 

E k
• d J • 

1
. • • Akşam eve gelen Nuri: karısmt 

5 ) hovar 8 ar,gız ) fuhuş evlefJDJD ıyatakta görünce şaşırdı. Ayten bir 
şey belli etmemek için gülümsedi. 

Topa tutulan yelkenli bir lspangol gemisi 
Ateş .. diye bağırıyordu. CamlarJDJ neden hamurla kırarlardı? ·Ve cbugün çok yoruldumıı dedi. 

idi. Murat reis: -

. "Bu adamı al gotür, emrini yazsınlar, 
hemen Seliniğe sürsünler!" 

• Cknç kadın bir kaç gün sonra öksür- Rüstem bu emri alınca foı·salD ~ 
me~e başlauı. Gittikçe z_a}"l~ty~r~u. I nn enselerini okşamıya başlamıştı • 
Çagrılan doktor artık bıtmış gıbı • / Merkezden giden Rüstem, simdi 
lerden başını sallayınca Nuri az da- bütün gemileri geçerek ileriye utıl
ha deli olacaktı. Karısına ne o\mu~- mış bulunuyordu. 

r -- . .-. 

bir kahve yapIDlştı. Köyün ileri ge
lenleri, gençleri onun kahvesine de
vam ediyorlardı. Salih, ekser günler 
Suphinin evinde yer içerdi. Onunla, 
Yeniköylü Suphi arasında uiak bir 
sızıltı bile geçmemiş, biribirlerine 
ağır bir söz bile söylememişlerdir. 

Beliıh zamparalar da yılarlar, hat
ta bulunduğu eve girmeden oradan 
kaçıp giderlerdi. 

tu da bu kadar çabuk sararıp sol • Rüst~m. Murat Rei.sın gemı.smi çok 
muşlu7 . ._sana ne oldu sevgilim Di· gcrid"' bmıkmıştt. 

Bunun için, bazı kurnaz ev sahip
leri, içui almak istemedikleri adam· 
!ara: · 

ha geçen hGtta ne kadar şendin! l\Iuradm gemisi bunların en çnk 
Diye sorduğu suallere Ayten sad~- yollusu ve mükemmeli olduğu h ldc 
ce gözlerini Nuriye dlkiyor; hiç c~ - neden gerıden geliyordu? 

Salih, hayatında kimseden, hiç 
bir yerden haraç almamıştır. gözü 
peklerin sayılılarından olduğu halde 
onründe kumarhanecilik yapma -
mış, barbut kahvesi falan işletme

miştir. Esasen kumara aklı ermez, 
nasıl .:>ynandığını, ne suretle (ma-

.no) alındığını bilmezdi. 
Onun· yegane bildiği şey, müslü

man zamparalığı idi. Bu hususta çok 
usta idi. Mahalle aralarında giz.li ev 
işleten eski fahişeler onun öniindt? 
perende atamazlardı. Nereye kaçsa
lar, hangi semte gitseler, Salih. pey
nir kokusu alan fareler gibi, onların 
gittiği yeri ke~fcder, bulur, içeri gi
rer, bedava değil, parasile eğlenirdi. 

Salihe kapı açmak istemiyen ev 
sahipleri vardı. Fakat o, buna l!hem
miyet vermezdi. Mahalleye duyur
madan, hatta evdekilerin haberi ol
mndan içeri girerdi. 

Nasıl mı? .. 

- İçPrde Deli Salih var! 
Diye korkuturlardı. 
O devirde, İstanbul çapkınlarını, 

kabadayıları ve edepsizleri korku -
tan karakol, znptiye hapis değildi 

Onları yıldıran yegane ummacı şn 
idi: 

Sürgün! 
Zaptiye nazırı, üç beş kere hapis 

yatıp çıktıktan sonra uslanmıyan, 

yine h~~rılık, sarkıntılık. edepsiz -
lik yapanları, bir mahkeme kararı 
li.ıhak olmadan, idareten İstanbul -
dan uzaklaştırır, üç ay, beş ay de -
vam eden bir ikamete memurlukla 
Anadolunun uzak köşelerine sürer
di. 

Sürgünler, bu uzak köşelere. bu 
uznk ınemleketlere, mutlaka yaya 
gilmeğe mecbur edilirdi. Bir şehir
den başka bir şehire gidilince, ora
nın zapt*·esi teslim alır, bu böyle-

' ce gidilecek yere kadar de\'am eder
di. 

\!ap vermiyordu. Rüstemin gemicilerınden biri: 
Nuri bir akşam eve. dondügü ıa - - Murat Reıs canının kıymetini 

man istcmiyerek beklediği akıbclle bilivor .. Belki bir top ateşine tutu -
kar~ıla~tı. Genç kadın ölmüştü. O- lur korkusile gerıde kaldı. 

'da hiz.metcisi Nuriye bir zarf uzattı. Diye sövlenirken, E.i.ıstem bu soz-
Nuri sararmış 2arfı açtı. Ayşenin leri i iterek canı sık lmıştı. 
mektubunu okudu. Altma Ayten de Rüstemin de kafasına bövle bir 
şunları yazmıştı: !şüphe girmıştı: Acaba Mur~t Reıs 
cAyşeyi kıskandım .. ben da iilü .. sahiden çekinıyor mu? 

yorum .. Allaha ısmarladık. AYTE1'!, Bereket versin ki, bu şüphe çok 

Müstakbel Mısır krali· 
çesi Safi nazın hayati 

(5 inci sayf adan deoc:m) 
Bu tebliğde deniliyor ki: 

Majeste kral, yüksek \·c serefli 
an'anclere malik bir ailenin evladı 
olan Yusuf Zülfikar pa§anın kızı 

Bayan Feride Zulfikarla nişanlan -
mıştır. 

Fazla olarak genç kızın badema 
• Feride:> ismile anılacağı tebliğ e -
dilmektedir. 

sürmedi. 
Murat Reisin gemisind' yeniden 

bir hareket görüldu. 
Muradın neden gende kaldığ1 cid'

den merak edilecek bir mesele idi. 
Bunu uzaktan görenler halled~mi· 
yor ve manasını anlamakta gül$1Ük 
çekivordu. Fakat, Murat Reis gemi· 
nin birdenbire gerilcme_;init1 sebe • 
bini nnlamışh.. Deniz rüzgarsız ol
duğundan yelkenler mii.temadtyen 
dalgalanıyordu. Ispanyol gemisi kü· 
rekçilcrinin k1.ı\·vet!le kuş gibi aşıp 
gitmişti. 

Kapıları kırarak, camları, çerçe
veleri indirerek mi? .• 

Yol bazan bir ay, hazan elli gün Fakat Mısırın müstakbel kralın -
devam ederdi. Yolu uzatmak, mola dan bahsedebilecek birisini bulmak 

Murnt Rei:; dı::rhaI forsaların ara
sına indi., baş forsayı buldu. 

Böyle yapsa gürültü olur, camla
rın şangı-w şungur kırılışından ma -
halleli olanı biteni anlar, neticede 
e\• basılır. rezalet baş gösteril'di. 

O halde ne yapardı Salih? .• 
Nasıl girerdi eve? .. 
Pencereden ! .. 
Hem de camları kırarak!.. 
Hayret mi ediyorsunuz?~ Bir a -

dam camları kırar da, mahalleli gü
rültüyü duymaz, şangırtıyı işitmez 
olur mu demeyiniz. aldanırsınız.. 

Çünkü gürültü çıkarmadan, şangır
tıyı duyurmadan cam kırmanın da 
bir usulü vardır. Ve bu usul eski de
virlerde zamparaların cam kırmak 
için baş vurdukları yegane bir sis -
tcmdir. 
Anlatayım: 

Eski zamparalar, gizli evlere da
ima ihtiyatlı giderlerdi. Şayet, ken
dilerine kapı açılmazsa, mahalley~ 
duyurmadan, camları kırarak içeri 
girmek için, yanlarında daima ha
mur bulundururlardı. 

Hamuru, büyük patiskalara sı -
varlar, yayarlar, evin alt kat cam
larına yapıştırırlar, sonra kuvvetli 
bir kaç yumruk indirirlerdi. Bu su
retle cam kırılır. hamura yapıştığı 
içın yere düşmez, düşmediği için de 
ses çıkarmaz. şangırtı, şungurtu ol~ 
mazdı. Ve, açılan delikten zampa
ralar içeri girer, ev sahibini de, scr
mayelerı de korku içinde bırakırlar
dı. 

Bu şekilde cam kırmak hususun
da, Salıh çok U!>ta olduğu için, bu 
gız.li ev sahipleri ondan çok korkar
lardı. 

Yalnız C\T sahipleri mi? 

No: 
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Bır tabanca sesi, cümlesini tamam
lamasına mani oldu, Gerniko SE'nde· 
ledi, kolile perdelere tutunmak is • 
tedi, sonra, boylu boyunca yere yu
varlandı. 

KAYBOLAN Ö1..Ü 

Senler dizüstü kendini yere ata· 
rak: 

- Gnmiko, ne oldun? .. 

Dıye haykırdı. Enkarnasyon sap
s:ırı kesilmiş. düşmemek için bir 

koltuğun arkasın;ı tutunmuştu. D u
dakları titriyordu. 

Sentcr büyük bir itina ile Gerni
koyu kaldırmış. başını dizin..:! dava-

mt~tı. Müthiş bir asabiyet .i~ind~ i-

vermeden yürütmek. cHikmeti hü
ki'ımeh icabatındandl. 

Menfasından kaçıp, İstanbula ge
lenler çoktu. Fakat, bu mbi -
ler ancak bir kaç hafta bann&bilir, 
sokakta, kahvede, meyhanede, şu -
rada burada görüldü mü, tutulur, 
yaka paça zaptiye nazırının karşısı· 
na çıkarılırdı. 

Nazır. bir kaç ağırca laf ve bir 
sürü de nasihatten sonra, teJ...Tar 
menfasına iade eder, yahut bu sefer 
daha uzak bir yere sürerdi. 

Deli Salih de bir kaç kere zaptiye 
nazırının karşısına çıktı. Zaptiyu 
nazırının tekdirine uğradı. Fakat 
yaptığı işler haysiyetşiken, ahlak -
sızca şeyler olmadığı için sürülmek
ten kurtuldu. 

Yeniköylü Suphi gibi Salih de, si· 
lilhsız kaYga eder, karşısına yirmi, 
otuz kişi çıksa ehemmiyet ,·ermez, 
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onlarla boğuşmaktan, dövüşmekten 
kaçınmazdı, silahsız kavga ederdi. 

Zaptiye nazırı onun bu halini bil· 
diği için, her karşısına çıkışında, 

yalnız nasihat \'ermekle iktüa eder, 
tecavüze maruz kalmadıkca hare -
kete geı;:miy<:ccğini bildiği için, sür4 

güne yollam::ı.zdı. 
Bir gün bir meseleden dolayı, Sa

lih zaptiye nazırının karşısına çıka
rıldı. Nazır, her defasında yaptığı 

gibi, bu sefer, nasihat falan etmedi. 
Sert bir sesle: 

- Artık çok oldun! ne 15.ftan an
lıyor, ne de nasihat dinliyorsun ..• 
Madem ki sözJc aklını başına top • 
lamadın, seni İstanbuldan uzaklas • 
tırnyım da, aklın başına gelsin! -

(Devamı var) 

di. Arkadaşının şakaklarını uğuştu
ruyor, mırıldanıyordu : 

- Affet canım ... Beni affet! Sana 

inanmak ist<?medim. Meğer salıi i -
miş. 

Gerniko gözlerini araladı. · Yüzi.i 
gerilmişti. Büyük bir ıstırap çekti-

ği belli idi. Bir şeyler söylemek hti
yor,muvaffak olamıyordu. Nihayet 
kekeledi: 

- İşim... tamam... herif... heş~bı
mı ... gördü. 

Bu gayret onu bitirdi. Göz!crıni 

tekrar kapadı. Bununla beraber, mı
rıldandı: 

- Beni... yatağa ... götür. 
1 

için Notr dam dö Sion sörlerinin 
kapısını çalmak lazımdır. Bayan Sa
finaz düne kadar burada talebe idi. 

Bu manastırın kabul salonunda 
Sörleni ve Mart'dan öğrendi~ime 
göre Bayan Zülfikar mektebe 1930 
senesinde yedi yaşında iken girmLş
tir. Ve 5 teşrinievvelde 16 yaşma gi
recektir. 

Bayan Safinaz sekiz sene zarfında 
sörlerin en iyi talebesi idi ve teşri· 
nievvelde bakalorea için ismini kay
dettirecekti. Sörlcöni. Mısırın müs -
takbel kraliçesini mümeyizlerin hu
zuruna çıkaramıyacağından dolayı 

çok teessüf ediyor \·e dıyor ki: 
- Ne talisizlik!. Safinaz. kral aile

slle birlikte Avrupaya gitmek için 
buradan ayrıldı. Geç geldiği için 
temmuzda imtihanlara giremedi. 
Eylulde imtihana girmek için tatil 
zamanında hararetle çahşı\'ordu. 

Artık diploma alması mevzuubahs 
değildir. Ne talisizlıkt Çok !Yi bir 
talebeyi kaybettik.• 

Baynn Safimız agustosun dördün
cü güni.inü rnuallimlerile beraber 
geçirmişti. Ve derslere 25 ağLLstosta 
b01'5ltınmasına kanıı· verilmişti. Fa -
kat ayın 21 inci ctın1artesi günii Mı· 
sırın müstakbel kraliçesi olmu~tu. 

Sörler, Majeste Faruğun in:Jho. • 
bından çok memnun olmuşlar ve 
mana.,;tırın fakirlerine yemek dağıt
mak için Bayan Safimızla bu- kac 
arkadaşını memur etmiş oldukların~ 
söylemişlerdir. 

Sörlconi talebesinin iyi bir spnrcu 
olduğunu hatırlıyarak dıyor ki· 

- Tcnisdc. patinajda hiç kimse
den korkmazdı. Basketbold,ı ş~ııup

, yondu! 

Küreklerine sarılmış olan büti.iıı 

forsalar: 
- Hoy .. Hoy .. Hoyyy ... 
Ahengile gidip geliyorlardı. 
Forsalardan ıskaracılık v:ıpan hiç 

kimseye raslanmı) ordu. 
Oysa ki, gemi eskı yolunu kay -

betmi~h. 
Yüz yirmi klirekçinııı sürükledi

ği bu gemi bövle kaplumbaja sür'a
tilc mi gidecekti? 

Murat reis gtivertede dolaşan genç 
denizcileri gözcüli.ıkle for,,nlarm a
rasına serpijtirdikten ve ıeaheden 
talimatı verdikten ~onr\l, tekrar ge
minirı arka· ka;;arssına geçti.. · 

Etrafı kolaçan etmiye ba§ladı. 
Bu sırada denizin üstünde bir gü-• ~ 

rültü koptu .. sudan ,,ütunlar yük -
seleli \'e geminin güvertesinde bağ
rışmalar ışitildı: 

1 
- Düşman gemisi top atıyor. Ge-

minin b:ışını kırıp yol alalım. 
Murat Reis denize baktı: 
- Bir gülle düştü. Demek dtişman 

gemisi bizden hem kaçıyor. hem top 
atıyor. 

Diyerek. önde glden Rusteme şu 
emri verdi: 

cKendLııi korrı ve top ateşine uaş
fo!> 

Tehlike ~ üz gö termı~ti. 
'İlk güllenin atılışı ıle harp ba~la-

mış oluvordu 
Murat Reis de topçulara: 
- Ateş!.. 

Dive bnğırmıştı. 
Muradın altındaki tek~nın bAşm

da, 1.ıçında ve i.ı ·t giıvertelerd~ bıı· 
çok toplar vnrdı. 

t Murat Reis bu gemiyi Ven'111ikli
lerden nldıktan sonra teknenin i -

ı çindc bir çok deği:ıikliklcr yapmıştı. 

---- - ------ :9 

. Sentcr ?n.u kuc;ığına aldı. Bir ço- J Senterın boğnz.ınd·ı bir düğüm 
c~kmuş gıb.ı kaldırdı. Bu aralık. gö- /peyda olm. ştu. Komı~mak isliyor, 
zud, ~akrşıkı otelden ate~ edilen tcessüri.ind n muvaffak •olamıvor -
ay ın ı pencereye ilişti. Şimdi, o- du. 

ası kapkaranlıktı ve her şey sakin _ Bırak d d' b k t b k 
~öriintiyordu. Demek kimse taban- . e ı, ıra a a ayım. 
ca sesirıin farkına varmamıştı. Kim- ~c clı .ile, .arkadaşının, yoranın ü-
se ne olduğunu duymamıştı. zerındckı elını çekmek istedi. Ger· 

S niko yine itiraz ettı : 
enler, kucağında arkadaşı oldu-

ğu halde Enkarnasyona döndü: - Hayır. Allah aşkına bır,ık.. en 

-Çabuk, dedi, polise telef~n edi- iyisi karşıya koş .. herifi. .• 
niz. Kaybedecek \·aktimiz yok. Takati kalmamıştı. Sustu. Sen-

Ve yürüdü, Yatak odasına gelin- ter di~lerini gıcırdattı: 
ce bir tekme ile kapıyı açtı, Gerni· - Merak etme .. yemin ederim ki 
koyu yatağın üzerine usuletle yatır- intikamını alacağım Amma daha ev
i:lı. Şimdi ne yapacaktı?. Karşıki o- vel yapılacak şey ... 
tele koşup kırmızı sakallı ve gözlük- - O ciheti bana bu·akınız. Ben ba-
lü herifi mi aramalı idi? Bir doktor karım. 
mu çağırmalı idi?. Yoksa bizzat dos- Enkarnasyon telefon etmış. dön-
tuna ilk müdavatta mı bulunmalı mtiştü. 
.d . ., 
ı ı ... s· . 

Senter en müstacel iş olarak bu so· b ~ ız, dedı, koşunuz, bır doktor 
nuncu tedbiri tatbik etmiyc karar u unuz. Siz gelene kadar ben ona 

''erdi. Bir havlu aldı. gidip ıslattı, bakarım 
döndü. Lakin Gerniko, elini kanlı - Hakkınız var. Gıdıyorum ... Ce-
gömle~ine bastırarak: sar~t. Gernıko, korkma, bunıı da at-

- Boşuna zahmet etme, dedi, ha- Iııtır:)ın .. 
pı y~ttuın. .. (Deııamı var) 

Mur~t reıs, Hatkulva~d kalesi e:.ohlllne yaptıgı 
baskını hatırlamıştı. 

Baş taraftaki dört toptan gülle sa
vurmağa başhyan Türk topçuları 

tanınmış \'C tecrübeli denizcilerdi. 
Murat Reis, atılan güllelerin he ~ 

defe ısnbct etmediğini görüyordu. 

r 
Topçu Hüseyin. Zaloğlu Mehmet.. 

bunlar o güne kadar boş yere gülle 
atmış değillerdi. 

Bu isabetsizliğe onlar da şaşıvor-
lardı. · · 

Murat Reis arka kasaranın 'i~ğ ve 
sol köşelerindeki topların da lıare -
kete geçmesini emretmişti . 

Gemi sağa sola mane\'Ta yanarak 
mütemadiyen düşman gemisi iizeri .. 
ne gülle savuruyordu. 
Muradın dümencisinin de maha -

retine hiç diyecek yoktu. Sağa sola 

lmütemadiyen dümen kırmak, nişan .. 
cıları §aşırtmadan çalıştırmağa şevk 
etmek bilhassa deniz üstünde kolay 
bir iş değildi. 

Bu sırada düşman gemisinden bfr 
gülle daha di.iştü .. Bu gülle Muradın 
gemisinin iskele boşluğuna dii5crek 
üst kısmını parçalamıştı. 

Murat bunu görünce şaşırdı; 
- Bizim toplanmız daha uzun 

menzile ula~tı~ı hald'e neden i->abet 
vaki olmuyor da. düşmanııı attığL 
gülleler bize mütemadiyen zar.1.r ve
riyor? 

Diye bağırarak topçuların ~:anına 
koştu. 

Zaloğlu Mehmet acı acı güliıyor
du: 

- Bu toplnrı Fellıeroen ayrılma ~ 
dan Kara Mustafa ayarlamşıtı. O • 
nun bir ovun yapmış olması ihtıma
liııden korkuyorum. 

Deyince, Murat Reis derhal top -
!arın barut yataklarını açtırdı. 

Gerc;"k bu yataklar yerinde;; oy
namıştı. 

- İyi ki bunu düşi.indün, Zal0ğlu! 
Dlyerek, tc:criibeli topçunun al • 

nından öptü .. ve derhal topların bıı· 
rut yivleri demir parçalarile dol(iıı· 
rulup ayarland1ktan sonm, t~kral" 
ateşe başlandı. 

O dakikaya kadar atılan gülleler 
dü§man gemisinin berisine di.i~üyorı 
hiç isabet vaki olmuyordu. 

Murat Reis ateş emrini verdi. 
Zaloğlu Mehmet güllenin hiri.Oİ 

savurdu. 
Mehmet o kadar iyi nişan almışU 

ki... 
Biraz sonra korsanlar arasındl 

neş'eli bir çığlık koptu: 
- Yaşa be Zaloğlu ... Nihayet di.i7 

manın sancak direğini iki bül.c!Urtl 
yaptın! 

Murat: 
- Ha gayret ha .. göreyim si.d ço• 

cuktar! ;u gemiyi yaralayıp ele geçi· 
relim ... 

Diye bağırdı. 
Muradın gemi.,;indeki ijen1zci1e1' 

1 heyecan içinde bağrışıyorlardı. 
Murat deniz üstünde gemileri ikİ 

cepheye ayırmıştı. 
Rüstemc: 
c- Sen sağ cephede kal ve t•ava~ 

}avaş ilerle!• . 

Diye emir verdi.. 
Kendisi de diğer gemi ile sol cep· 

hede vaziyet aldı .. 
Düşman gemisi iki ates ar~sıııda 

gittikçe sıkıştırılıyordu. ~ 
Bu yelkenlinin bir İspanyol gerrıi· 

si olduğu anlaşılmıştı. 
Murat Reis İspanyollardan OC 

almak için aylardanberi fırsnt kol • 
luyordu. 

O. bir yıl önce Halkulvaad kak•Si 
önünde az mı telefat \•ermişti? 

Bununla berabet· İspan~>ollaı· de "' 
niıdc Murnt Reisle karşılasınamak i· 
çin daima uzak kaçarlar ~·e reJtice 
sahillerine uğramaıdardı. 

(Deva.mı par) - ~ 

Dünya yüzünde s~n~- l ı R A 0 y 0 masız radyosuz, sakınl ~ ~---,-~ 
b
• , Akşam ne§1'iyat1: 

fr şehır de var Saat 16,30 Taksim stadından nııl<· 
. . ilen. Pire muhtelitllc muhtelit fat<ı• 

( 5 1ncı sagf ad un devam) m~mız maçı • 18.30 plakla dans nıtı· 
Collin!i şehrine Yarır varmaz ne sikisi - 19,30 konferans; Selim sırrı 

göreyim?. Arabnlc:.r .. bisikletler .. Fa.,Tnrcnn Ordu Saylavı (Finlfındiya· 
kat otomobil yok .. Maaın.:ıfih ekseri . da bir gezinti - 20.00 Müzeyyen ,,c 
hulk yürliyor. arkadaşları t~u·ufından Türk musi· 
Yav:ış yavaş kalabalık arasına ka- kisi ve halk şoı·kı!ım - 20,30 öıl1er 

rı.şlım ve bir kahve~'e oturdum. Şc- Rıza tnrnfından <ırapça söylev _ 20,.f5 
imde genç, ihti:ı·ar hepsi neş'eli.. Muz~.ffer tarafından TÜL'k ml slkiSl 
Rasgeldiğim bir ihtiyar kadınla ko- ve halk şarkılıırı, (Saat avEırı) • 
mtşmı ·a başlndım. 21,15 orl:cstrn - 22,15 Ajans \:C Bor· 

- Oh, ne güzel şehir .. dedim .. O- sa haberleri \'!' ertesi glinün p~·.Jgrıı· 
mın çenesi birdenbire açıldı. mı - ~2 ,30 Dl "ıldn sololar, oper.ı 'le 

- Elbette .. dedi. Başımız dinç .. Ben opcıret pnrçc:ılm·ı - 23,00 son. 

bu kadar ihti~ ar olmazdım, fnkat şe- j •• -·-
hil'C.le t,;Lirültli. p:.ltırtı beni rn.ahvcıtti. ı NOBETÇI 
~onra bir genç kıza rasladım, o J E~~~NELER , 

da . Enıınonuııde (A, Mlnnsran), IJe 
- Bırakın canım .. radyoyu .. Gra- yazıtta (Asudor). Küçük~nıard3 

mofon çok bile .. Başım dinç olsun da (Necati A~ınct), Eyüpsultfll1~: 
dedı.. (Mw:ıtafa Arıf}, Şehremininde (f:'I 

Hı:ıyret etmedim.. Filhakika iki 7.ım Sadık), Karngümrüktc (Km11:ıll• 
gün Collins'te kaldıktşn sonra alo • Aksarayda (Şeref), Selu:adeb.ıısırıdıl 
mobllsiz hayala ue kadar çabuk nlıs- (Üniversite. Alomdnrda (Ali Jtıı:ı)• 
tım, radyosuz başımız ne kadar dinç FC'n<.:rd() (Vitali), Samatvada (::tıd • 
oldu. \'an). Bakırkiiydc (Hilal). _ 

Maamafih, bir şeye dikkat ettim. İstiklal caddesinde (Kanzukl. TJIJ. 
Bu şehirde oturnnlı.mn f'kseı'İSİ te- ire tramvay durağmda (Güncşl G:ı. 
kaütler ... yahut ihtiyarlamıs olan • lntaoa Topculnr caddesinde (goo 

dis) Tnk.simcfo (Ni:rnm.ettin). 'far1'~ 
lar .. Şehirde görülenler genç kız ve başında (Nihat), Şh;li HalAskli•'gaz 
erkekler d~ bunların henüz havatıı -
ntılmıyan ym mi arı. .. Sı:ohir çok. ho. cııdtfoşiııdc (Halk), 1" • 

Üııküdard:ı hkeledc lMcrkezl • . '. 
~uma gitti. Size de ba~ınızı dinlen - dd ,.,rı dıköyündc Sii~ti tlüçcşmc ca e .ıs 
dirmek için bu şehri tavsiye ede - de (ArmJn Ihıl(ısi), Bi.iyükadıw 
rlm.~ (Halk ). Hey~l ide ('I1ıınaş). 
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Fatih'te 
Temizliğe 
Riayet yok mu? 

- 30 - BUGÜN 

Rauf kaptan verilen hücum 
emrini ifa etmemiştir 

Fatilıte oturan Adalet imzalı okıı
yucımıuz yaZtyor: • 

cGeçer.lerde yazmıştım. Bizim so
kağın Fevzipaşa caddesine mün -
tehi olduğu yerde, sağ ve sol köşe -
lerde birer süprüntü deposu halinde 
olan arsalar hfıla o p isliktedir. Bura
da bir bakkal var. Fırından ekmek 
getiren adam, o kadar pis bir kapta 
ekmek taşıyor ki, mahalleli o bak
kaldan ekmek almıyor. Ekmekleri 
taşıyan adamın üstü başı ise leş gi
bi k okar. E k mekleri kucai;11na dol

Pire muhteliti G.Saray
Beşiktaş muhteliti 

ile karşılaşıyor 
Mesudiye süvarisi Rauf kaptana Ami· 
ralin İşaret verdiğini tegid ediyor 

Averof ateş tazyikı içine nasıl 
dOşmüştü ve kendisini nasıl 

kurtarabildi?. 
d urur, dükkana öyle taşır. 

Bizim sokağın diğer bir ucu da 
müstakbel Fatihin b üyük caddesine 
müntehidir. Bu sokağın iki tarafın
dak i ara sokaklar pislik içindedir. Bi
zim civara doi,rrusu iyi bakılmıyor. 
E kmekler hamur, noksan, pis .. ve 
mısırla karışık.. Sokaklarda kaldırım 
yok .. fener yok .. temizlik yok .. Bura-

{Üç . 
gundcnbcri devam eden 

Mes'udiyc ·· · · suvarı.mıhı beyanat 
tc rah t "' a ı en hararetli safhası
na · · 
l 

9 rmış bııluntıyor. Şükrü Pa-
tı bu -gun harbin nasıl cereyan 
ettıgın · 1 ı an atıyor ~c iıhamlannı 
Yap.yor.] 

M . . 
}{ uharcbe kızmıştı. 

arşılıklı t .. 
uz rınde s o~çu ducllosu denizin 
g<:nı . u sutunları yiıkselterck 

1 guvertel 'd ' ~hen • . ernı e :ıteş fışkırtarak 
nemı bır .. • 

tdıyordu. sur at içinde devam 

Gcn1ılcr ·· 
·ınde) dılcr.mutemadi manevra ha • 

l3ır rın " ld. 
rıı k d'b: ı, .Averof, sür'at itiba· 

t.:n ısınd -
l;-rını b k en aşagı olan arkadaş-
rnetre ı~nk arak donanmamızın 3500 

)a ınına k d ('!') at(lti n ar sokulmuştu. 
ın, k 

1 
U açarak bir anda bizi bud;ı-

1 nzime lor \'e endahtını buna göre 
M . ugraşıyordu. 

<ıs udıye ·· 
! , bord on tarctleri ile A\·ero-
de dig /

1
d ~opları ve arka faretlerle 

ını tı Fakuşrn n gemilerine ates aç-. at .. , . • 
hındurduğ ' su~ atı.ne ve içinde bu-
ll<ıncın A u A.rnıralın kabiliyetine i-

\' rof b' · 
• lacağı Yerd ırı (T) ateşi altın.:ı. 
Anafnrta ö 

1 
e,. farkında olmaksizın 

hıı b n erıne kadar d" ·· atarsa! uşmuş, sa-
ıçıne gırrn ~rımızın da ateş sahası :o ıştı. 

onanrna1111 . 
nıu kuldıı.t.. k zın kesif ateşi altında 

Kı ahır g · . 
"n A"crof eçırmıye başla -
t ş ni u t' 0 kadar şasırmıstı ki, 

tn ) Um .. d • • 1 C'tı ı· uz en asırıyor mer-
.ı. Cerid :. ' a buıunı. e, Bozcaada civarın· 

));ı .ı.. "n ana f'l ·ı . ' \IU~Yordu ı otı lanın yanları~ 
lfcl>ırn· . M ız · vk1· 
anC\·ı~ nt ı \'e gayretli idık. 

t<ılıh! ?sına~~; YÜksclmişti. ı:a:p 
:ne guJul or donanmasının yuzu
<lern tip.nd'e 

0

0 
Vaktin en yeni ve mo

hır fcl'k . lan Avcrof muhakkak l u ctın . . ' 
unuy0rd ıçıne sürüklenmis bu· v u. '> 

n2ıfckrin· 
~bit \ k ı canla basla ifa eden 
l b a erle · · • ı ı' etı'n rırnız hevecan ve g"'-

,J \'(Td' • ,J c;, 

ı\ rof'u . ıgı haz '\'e neş'e icinde 
ı· n 1nıha d' · 1 Orlard u e ılecek anını bek-
A ı. ~-xatt ~ 

" rof h' a, şaşkın ve mağlup 
d ' ır ara} k ar 'akı ı 2000 metreye ka· 

ını~ T" 1 <ıh tli ., urk topçusunun en 
'h c.ıt<'s hcd"f' . . 
s-ı ,, • " 1 ıçıne girmisti. 

,J n \'<? l'lı k -
ttıft, n .. ~ı crn içinde bir ta -

oxı vo at . . 
v ofu c h e§ımızle denizi ve A· 
)l~ndıı.n ; ennemc çevirirken, bir 

a bu er •• 
r.tlıırp.... bernının mukadder 

b ... ız akıL-ı· . b n Par! k . ~ ını ekliyorduk ki 
t n hır f nlıhırn za er yardımcısı daha 
.Mukcmı~e 

1 
g~lrnuş bulunuyordu. 

1.n t f"tl e. hır isabetle Averof'un 
• " ( l 
liezınc isab susmuş, elektrık mer -
~ ccrn . et eden diger bir mermi 

C';. ı~ı h k 
in crof b ure etten alıkoyn·hıştu. 

'rurk c' 
0 

u vaziyette Bozcaada -
luy0 t' h nanrnası aı asına sıkışmış o· 
1 • nttı ri · t' · Y<'n M c. a ı ıstikametindc bek-
turnıı d~sta~ıl fılotilla) nın bir hü
bııtnıak t e~ır ~lmak ve yahut ta 
Yordu hlıkcsınc maruz bulunu-

l . 
b te bu nnd ·a· . 
~ tb<tı a 1 ı kı, muharebeyi 
hl re c~sun kumanda köprüsünde 
1an1n k en A.miral Ramiz, Rauf kap
t, kıl fılutrna~dasında bulunan müs -

o ı,Jayn. 
;- A\erofo htlcum cd' . 
.c.rnrıni v . ınız .. 

tr l'\di el erdı. Bu emir Barbnrosun 
t gı ıle ;~:g~n: çekilen i aret bay
~ tdu. tıllaya verilmış bulunu-

. _:.. ==-:t .. , c 
.k. ~ . E 

'ı m .. uz 

Al> 
T~nodas 

dan geçen leblebiciler, hala pis hey- ı:3eşlkte ş, G. Saray nıuhteliti 
beleri içinde leblebi satıyorlar. Ço - Geçen hafta festival münasebetilc 
cuklar bunları alıp yi)Or:t iki maç yapan Pire muhtelliti bugün 

LİSAN KURSLARI G. Saray - Beşiktaş muhtelitile re -
Beyoğlu Jlalkevinden: vanş maçı yapacaktır. 

Bizim muhtelit ilk maçında pro • 
1 - Evimizin kurslar Ialaiyeti baş- , 

vasız ve idmansız bir takımla saha-
lamıştır. 1 2 - Açılan kursların isimleri şun- ,Y? çıkarak Yunanlı futbolculara yc-
lardır: ınılnıişti. Aradan geçen bir hafta 

Türkçe, Fransızca, Almanca, 1ngi- bz~rfında (rnağl(ıbiyet f!cısı tadan) 
Jizce, İtalyanca, Fransızca terci.ime ' ır takımın her halde çalısmış o1 -
usulü, Ameli Eelktrik, istcnografi, ması lazımdır. 

ması galibiyet kazanmamıza var .. 
dım edecektir. • 

YENİ BİR REKOR 
Moskova 4 (A.A.) - Tas Aj:ın"J 

bildiriyor: 
İki motörlü Ant 40 tayyaresile ve 

bin kilogram yükle 12,000 mntr y\. 
mütecaviz bir yükseklige çıkmak su
retile Sovyet tayyarecisi Kokkina . , 
nın dünya rekorunu kırmıştır. · 

o <.;cyıKla Biçki, Şapkacılık, Çiçckciliktir. Beşiktaş - Galntasaray muhteliti -
3 _Kayıt muamelesi 10191937 cu- nin de bu gün Pire muhtcliti karşı _ 

ma gününden başlar, 25191937 cu _ sına çalışmış bir halde cıkacağı mu-

1940 OLİMPİYADI VE Çi:-1 - ı 
JAPON HARBİ 

Tokyo 4 (A.A.) - Dömei 1janst 
bildiriyor: Olimpiyad tertib komite· 

Birinci Balkan deniz harbinde zojeri bile bile mafı'übiycte , eoiren 
anda Af'lerof un ka,ıs ü tikamctini ıösttr~n kroki 

martesi günü akşamı biter. hakkak olduğuna göre geçen hafta-
4 _ kayıt günleri: ki köüi mağlubiyettlc karşılaşmıya

1
si umumi sekreteri ve Japonyanın 

Bcrlin büyük elçisi B. Datuszo Na
gai, Japonyanın 1940 olimpiyad o -
yunlarını hazırlamaktan vazgaçt gi 
hakkında yabancı ülkelerde ':Ikan 
şayialnrı kat'i surette yalanlamış w• 
bu şayianın Japonyanın bugünlni 
vaziyetinin yanlış anlaşılmasmd<m 

ilri gelmiş olacağını bildirmiştir. 

(A Anafilotilll:3, B Osmanlı donanması. C A vero f, 
D Rauf k aptan filotıııası. E düşman donanması) 

cağını düşünebiliriz. 
Paznrlesi, salı, perşembe, cumar· Pire muhteliti de bir hafta istira-

tesi günleri saat 15 ten 17 ye kadar-
nizin sathında atıl bir tekne halin -
de kalan Averof son toplarile ateş 
eder ve .. etrafında göğe doğru yük -
selen yüzlerce su sütununun arasın
da bocalarken neden bu hücum ya
pılmıyor, filotilla olduğu yeri ha • 
reketsiz muhafaza ediyordu?. 

Bu hareketsizliğe biz.im kadar a -
miral dn şaşmış olmalı idi ki galibıı, 
bayrak yerine telsiz.le yeni em·r 
verdi ve: 

- Hücum ediniz .. 
Dedi. Ona rağmen yine toroido -

Jardtı hareket yoktu. 
AVEROF KENDİSİNİ TOPARLI

YOR. .. 
Amiralın hücum emrinin mukJ -

bclcsiz kalması ve kaybedilen vakit 
Averof'a tekrar kendisini toparJa -
mak fırsatını nrmiş bulunuyordu. 
Dağl(ıp zırhlı Alabanda iskele ya -
parak yavaş ynva~ çekilmiye b:ı:;la
dı. Bu esnada A verof'un yardımrna 
da diğer üç zırhlı ile Yunan torpi -
doları yetişmiş bulunuyoı· ve tek -
rar J...'"tlvvctli ve kesif bir ateşe baş
lamış oluyorlardı. 

Bu vaziyet filotillfıyı bir tiırlü 

harekete getirememek karşısında a
miral Ramiz de Alabanda sancak e-
derek Boğaz istikamc1ine doğru u
zaklaşmıya başlamıştı. 

m sine rağmen Rauf kaptanı hare~c- hat ve cgzercsiz yapmış vaziyette -
te getirememiş olan ve Yunan do - dır. dir. Her iki tarafın hazırlanmış ola-

5 - Yazılmak arzu edenlerin. mu-
nsnmasının büyi.ik kısmının Avc • rak sahaya çıkışı az çok zevkli ve 

ayyen gün ve saatte nüfus cüzdanla-
rofa yanaitığını gören Osmanlı a ciddi bir futbol maçı seyretmemize 

- rı ve dörder ndet vesikalık !otoğraf-
rnirruı bu ric'ati ile hiç şi.iphe yok ki vesile olacaktır. G. Saray - Beiiktac: 

Jnriyle evimize müracant etmeleri. ~ 
bir yandan Yunan amiralını gemisi- muhtelitindc geçen defa muvaffak 
le birlikte yakalayıp batıramadığı .. Sultanahmct Üçüncü Sulh Hukuk olamıyan futbolcular bir iki cgzcr -
nın t€essürünü çekiyor, bir yandan Mahkemesinden: sizden sonra belki iyi oynıyabile -
dn donanmanın istihkak ettıği zafe- Davacı Fatihte Fevzipaşa c:ıclcTc - c klerdir. Muhtclitin en kuvvetli 
ri bir emrin vaktinde yapılamamış sinde Mutemet sokağında 14 No. ev- şekli şöyle olacaktır: 
olm, sına feda etmiş bulunuyordu. de oturmakta olan Hatice ve Emine Kalede iki namzetten M. Ali daha 

BOGAZA GİRERKEN taraflarından ikametgahı meçhui tecrübdi ve iyi oyuncudur. 

Büyük elçi, Japonyanın tcsbit e
dilen tarihten üç sene önce oöyle 
bir karar vermesi için hiç sebep mc? 
cut olmadığını söyledikten sonra: 

Hazırlıkların ehemmiyetle ile:r -
lemiş olduğunu kaydcylcmi~tir. 

• Donanma Boğazdan girerken, Yu- Kiryako aleyhine 937 /1147 dosya i- Sacit blokelerde muvaffak ola .. 
1 l ] f 

TUrk bahriyelileri 3 
nan donanmasının firar ettiği haber e açı an ıaczin ekki hakkındaki ınıyor. Bunun sebebini de a~le ve 

d ı kt 1 h k lngiliz b ahrlvelileri 1 
vcrıldi. avanın yapı ma · a o an mu a e - fazla heyecana clüşmcsinde bu1uyo· " 

Donanma tekrar geriye döndü mesinde M. aleyh Kiryakonun ika- ruz. Tecrübesizliğini de ilave eder - D ün 'l'nksim Stadında Ti.irk ' " 
ve .. Akdenizc açıldı. Fakat, ne fay- metgühının meçhu l olması hascbilc sek M. Alinin kaleci oynamasını ka- İngiliz bahriye takımlan karşıl ~tı
da ki hurdehaş hale gclmi~ bulunan 20 giin müddetle ilanen yapılan teb- bul ederiz. lar. Birinci devreyi 3-1 bitiren 'l'ürk 
Yunnn donanması çoktan lıfukt:ı liğala rağmen tayin olunan 9-7-937 Müdafaada Hüsnü, Faruk hattı takımı ikinci devrede de iki sayı ya
kaybolmuştu. tarihinde mahkemeye gelmemiş en kuvvetli şekildir. parak geçen sene kendi toprakların-

-
oldugundan muameleli gıyap lrnrarı- Muavin hattının Fuat (Beşiktaş) da küçük bir farkla kazandıkları bıı 

Tabii, bütün donanma mensupla · t'k 

-
nın tebliğine ve muhakemenin Etyen (G.S.), Ec:fak (G.S.) seklinde ın ı am maçını burada 5-1 gibi ol • 

rında geniş ölçüde bir teessür ha 2 ~ • 4-9-937 tarihine müsadif cuma gü- kurulması Hiı.ımdır. dukça ağır bir sayı farkile kaybet • 
kımdi. Nasıl müteessir olmamak ka .. d l k · l d' - nu saat 14 c tn i ine karar '-' ril - En fazla clikkat edilmesi lazım gc- mış er ır. 
b ild'i ki, kazanılmış bir zaferı hile miş olduğundan tarihi iliindan iti - ilen forvet hattının Rıdvan, Hakkı, İngiliz takımına karşı Türk bahri
bıle kaybC>tmiş bulunuyorduk! baren 5 gün zarfında itiraz edilme - Haşim, Bülend, Eşref şeklinde ku _ yelileri cid YJ rok güzel bir oyun 

füıuf kaptanı bu birinci muhare- diği ve mezkur günde bizzat '\'e ya rulması doğru olur. Takımın bu • çıkarmışlardır. 
bede Barbarosun grandi direğine çe· bilvekale gelinmediği takdirde gı - günkü maça M. Ali - Hüsnü, Faruk, Barbarosun çocukları bu suretle 
kH n: yabcn hüküm \'e karar verileceği i- Eşf, k, Etycn, Fuat - Rıdvan, Hakk', spor tarihlerine şanlı bir yaprak da· 

-- Hücum ediniz.. Hinen tebliğ olunur. Haşim, Bülcnd, Eşref şeklinde çık - ha ilfıvc etmişlerdir. 
Emrini: , ....... """""'"""""'''"''''''"' '''mmnıııını ı ını ı nıııııınııııııııınııııııııı••ıııııııuııııııınııııııııııııı••ııı•m•ııwııuıııııı•m••ııııı•ııııı• 

- Gcirmcdim.. (Devamı t·ar) ı Beyo~ıunda : E!!ki inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
=========== HAYDENmağazalar1nda imtihanla Muhakemat amir ve 

Tekrar tekrar telsiz.le emir '\'Cr -

Karaağaç müessesu.tma lüzumu olan 27 kalem elektrik malzemesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1337 lira 30 kuruş bedel 
tahmin edilmiştir. Listesile şartna mesi levazım müdürlükünde görüle
bilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika \ 'C 100 lira 30 
kuruşluk ilk teminat makbuza veya mektubile beraber 6-9·937 Pa· 
z nrtesi g ünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdı rlar. 

Betonarme Köprii inşaatı 

Nafia Bakanlığından : 
].- is tekli ç-ıkmadığır.dan dolayı ihalcsr yapılamamış olan Erzincan 

Vilayetinde ve Erzinc~n-J5i~ı yolıı üzerin~e bct~narmc olarak inşa 
edilecek Bey Çayın koprusu bu defa yenıden munnkasaya konulmuş• 
tur. Keşif bedeli (55,500) linıdır. 

2. - Eksiltme 14-9· 1937 t arihine musadif Salı g ünü ~aat 16 da 
Nafia Vek!letinde Şose ve Köpr üler ~cisHği eksilt me komisyonu Oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3. - Ek~ilt:nc şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (278) 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reis liğinden nlın abilir. 

Nefis ve müntehap BAKER memuru ahnacaktır : 
ı mobiJyaJan teşhir edilmektedir • 

A - Taşra teşkilatımızda açık \'e açılacak olan muhakemat şube· 
!eri amir ve memurluklara için imtihanla memur alınacağından a~ağı• 
daki cvsar ve ~craiti haiz olanl arın evrakı müsbilelerile ve çü adet 
fotograflarile birlikte 16-9-1937 tarihine kadar idaremiz Memurin Ş\Jot 

besine mürncnat etmeleri : 

1 

. ı 

1 

1 

YATAK ve Y EMEK odalan 

ile SALON tnkımJannın en 

zengin çeşitlerini her yerde n 

ucuz fi atlarla bulacaksınız. -----·· 1356 Hicrl ~ll353 -Rurıtil 
Cemaziyelahır A~ustos 1ı 29 23 

...... -------~---------- ' Yıl 1937, Ay 9, Gün ?.48, Hızır 123 

5 EylOI: Pazar 
-------------~----
Salihli, Nazilli Alaşcbirin kurtuluşu ., 

~----------~----~-----
Vakitler 

Cüneı 

Vaaati 

aa. <1. 
ı---r 

Ezani 1 

sa. d. 

l - Lfınkal orta mektep tahsilini bili rmiş olmak. 
2 - Yirmi beş yaşından aşağı olmamak. 
"3 - Askerliğini (Fili veya kısa tıizmclli) bilirmiş olmak veya mÜ• 

eccel bul unmak. 
4 - Siy asr haklara sahip ve hüsnü ahlak eshabındarı olmak, bay• 

sıyeti muhil bir cür üm ve a lelitlik ağır hapis veya o d erecede cezaf 
müstelzim b ir fi ille mahküm bulunmamak. 

5 - Sihhatli olmak, sari hastalıklara ve bedent ve akli arızalara 

müptela olmamak. 
6 - Hukuk mezunu olup hakimlik stajı ve bilfiil hflkimlik yapını· 

y::mlada atlliyc meslek mek teplerinden mezun o lanlar ve icra me mur• 
luğu, müstantiklik veya ubıt katipliği gibi vazife lerle tatbikat gör
müş bulunanlar. 

4. - Eksiltmeye girmek isteyenlerin (4025) liralık muvakkat temi- ! Ôğle 
E nat vermeleri ye bu gibi işleri ynpabileceklerinc d air vekfılc timizde11 ikindi 

But mir t•ar. lıücum yok! 'k un ·· 1 alınmış müteahhitlik ehliyeti fennit·c vesı ası ile Ticaret Odasına Akc:am 

5 31 
12 13 
ıs S4 

18 36 

10 54 
5 36 

9H 
12 OJ 

7 - Adliye meslek mektebi mezunu olmadığı halde birinçi mad
dede gösterilen tahsili yapmış olma kla adliyenin muhtelif hizmetlerin• 
de, müddeiumumilik kalemlerinde, zabıt k atipliğinde ve icra işlerinde 
tatbika t görenler. 

B - Hukuk Fakültesinden mezun olup da bilfiil hakimlik yapmış 
olanlar imtihana tab i tutulmıyarak bu gibilerin müracaatları ayrıca 
tetkik edilecektir. 

1lll:ya 0
: <'r ve dürbünler fiJo - kayıtlı bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri fAzımdır. .., 

l ~evrılnü t · Yatsı · O 
ot ll:ının h · ş ı. Sabırsızlıkla fi- isteklilerin teklif mektuplannı ikinci madded e yaz ıh saatten bir saat ;;, 

13 1 35 1 

llu, n k uc~rn~ .bekleniyordu. evve line kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilind e vermelrri ı İmsak 3 ~6 9 o_9 it 
hı t'ı b' ) ıf '\1erıcı ve zaferi tamam~ muktaıidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2997) (5686) - 1 
llt ır tıkın } k r "' 

<: i ıle tc b' o aca , donanmanın !------------------------------ 1 

!~~it ın torpn\~~di~enhA,·erof, torpi- lstanbul Defterdarhğından: 1 M üsabaka ku p onu: 3 4 
1 

Uuun dı . ı c emen deiine-
aJtıb n.r A. bıne in cek ve onu Keşif bedeli 888 lira 78 kuruştan ibaret bulunan Darphane ve ••• • • • •• • • klübU 

ll'l l \frofsuz k l y Damga Matbaası Müdürlüğü binasını ihata eden muhafaza duvarlarının· 
tın~ , 

1 
a an unan ge- taraftarıyım. 

tıın ,, Pı acnk faarruzl b"' yükseltilmesi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait genel, özel 
~unan d aya u-

tıannıa ına ?nanrnas.ı Osmanlı do- ve fenni şartnamelerle keşif hül5sasını görmek isteyenlerin 67 liralık A o RE S: 
"~rllflur:ı k esır olacak vahut da A- mvakkal teminat akçalannı ve bu jşe benzer en aı 500 liralık iş yap • 
'k.ünı <!dn <l\•uşacağı <ık;bet mah _ tıklarım gösterir Nafia Müdürlüğünden alacaktan vcalka ile müteahhit lik 
~ll'1dı l'fllır C~ktı. Anıına, bilmem ni _ ve ticaret odaSI vesikalarım hamilen 20-9-937 Pazartesj g ünü saa t 00 ı 

nr, hülfı hücum yok! De- dörtte Milll Emlak Müdürlüğünde toplanan komiıı;yona 2elmeleri. (5888) ;.-.·--·--·--·-·--·--·--· -"-..: 

• • • • • • • • • 

C - imtihan 17- 9-1937 Cuma günü saa t 13 d e Sirkecide 1nhisar .. 
lar Memuri n kursu binasında yapılacıık lır. 

D - imtihanda kazananlar e hliyet ve muvaffakiyet derecelerine 
g öre sırasiyle muh akernat amir ve memurluk larına tayin edilerek key. 
fiye l adreslerine tebliğ olunacaktır. 

E - fmtihan mevzuu şunlardır : 
l - Kara \'e Deniz ticareti kanunlarının 

sarat ve ticaret taahhütleri. 

nakliyat, avarya ve ha .. 

2 - Borçlar kanununun umumi bükümleri (icar teminat va biımet 
akitleri. ) 

3 - Ceza kanununun esaslan : De\'let aleyhine işlenen suçlar. 
4 - Mem,ırin Muhakemfıt ve lahsıli emval ve icra ve iflas kanun. 

\ arı, (5823) 
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-~HASAN 
Yağsız kar ve acıbadem ve yarım yağlı 

gündüz ve gece ve deniz kremlerile 

K - .,,. 
Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder: 

Dünyanın en son icadı kremdir, ihtiyarları 
gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

HASAN ismine ve markasına dikb.t. 

. . , ? f HARICi ASKERi KIT AA Ti ILANLARI] 
Nıçrn her yemekten~ sonra f R A o y o L.I N . 30000 kilo sade yağın ihale günü o- nü saa775 de Konyada Kolordu sa-

'\ÇUnkU mUtemadlyan ve muntazaman temizlen• 
mi ren dlfl•r çUrUm•I• · m•hkOmdur. 

Dişler mikropların ve hastalıkla-

rın vücude ilk hücum hattıdır. Biz-
zat ağzın ifrazatı ve' yemek artıkları 

.. da dişleri aşındırır, çürütür. 

Çürük dişlerin, diş etlerindeki il-
tihapların çıkardığı irinlerle ve mü-

• teaffin havaların ise, mide kanseri -

· nin de dahil olduğu birçok hastalık
lara yol açtığı sabit olmuştur • . 

Bu sebeplerle medeni cemiyet i

çinde yaşıyan herkes çocukluğundan 

. itibaren dişlerine azami itina gös -

termeğe ve hergün en az 3 defa diş 
macunile fırçalamağa ·mecburdur. 

Sıhhatinizi garanti eden en mUosslr, en aal 
ve en ucuz dl' macunudur. 

lan 25/8/937 saat 11 de yapılan ka- tınalma komisyonu başkanlığına ~ 
palı eksiltmesinde verilen fiyat pa- recek veyahut gönderec~klerdir· 
halı görüldüğünden yeniden kapalı • v - c36h ,57481 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Ka - * · 

•' palı zarfla eksiltmesi 16 Eylfıl 1937 Manisa merkezinde bulunan kıta 
perşembe günü saat 10 da Sarıka • ve müessesat hayvanlarının ihtiyat' 
mışta Askeri Satınalma Komisyo • olan 541800 kilo arpa veyahut yulaf 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli kapalı zarfla ve ayrı ayrı şartnnıne • 
yirmi beş bin beş yüz lira ve ilk te- sart

lerle münakasaya konulmuştur .... oı 
mi~atı da bin dokuz yü~ on i~i lira nameleri arpanın 149 ve yulafın 1ll<' 
ellı kuruştur. Sartnamesı komısyon- k k b'l· d M . d Tu"ınell 

~ .. . . uruş mu a ı ın e anısa a . 
dan parasız alınır ve g1Jru lebılır. Ev- S t 1 K . d ı 0abı· .. . a ına ma omısyonun an a ı 
saf ve ilartlarını gormek ıstcyenler l' M '' k 1 24 E 1r-.1 937 cuır.• 
h _ 'h 1 . . k d ki ır. una asa arı y u 

.erdgu~ vleı· ı da'leyeihıştlıra e. edce eb~ günü saat 10 da arpanın ve saat 17 dl! 
rın en 1.·E' ı e ı en a e saatın en ır 1 f M . d Tü' S t alın' . . . yu a ın anısa a men a ın 

l
saat evvel bu ışc yeter temınatlarıle . Tii • 
b irlikte teklif mektuplarını ve tica- Komısyonunda yapılartık ve . e
l ret vesikalarını vermiş bulunacak - mence arpa veyahut yulafa te'klı_f t 
1 !arı ve hariçten i·tirak edeceklerin dilecek fiyatlar üzerinden tetkıkll 
de belli edilir ihat! saatinden bir sa- yapılarak birisinin ihalesi yapılac~· 
at evvel yetiştirilmek şartile 2490 tır. Muhammen bedelleri arpantn 1cı· 
sayılı l<:anunda yazılı vesaiki postaya losu 5,5 ve yulafın 6 kuruştur. Mu· 
vermiş ve göndermiş bulunacakları vakkat temina~ları arpanın 2235 Jir• 

c359· c5746• yulafın 2439 liradır. istekliler tica 
Jf ret Odasında mukayyet oldukJıtrı!l• 

Bir m.:!tresine tahmin edilen fiyatı " 
dair vesika gösterecekler ve mll\18,.. 

315 kuruş olan 180000 metre kaput - k 
Iuk kumaş ile bir metresine tahmin vat teminatlarile birlikte teklif ın<' • 
edilen fiyatı 290 kuruş olan 230000 tuplarını münakasanın yapılaca&' 
metre kışlık elbiselik kumaş kapalı belli saatten en az bir saat ewei }<O' 

zarCla ayrı ayrı alınacaktır. Kaput - misyona vermiş olacaklardır. <3~' 
- -- • luk kumaşın şartnamesini 2835 ku- c5749 •. 

r-Or. H o R H o R N ı- 'Dr A K KUTIEL r~ş.a \'C _elbiselik kumaşın ~artnam~- * t • • • smı 333::ı kuruşa almak ve orneklerı- Sarıkamış garnizonu ihtiyacı iritl 
Eminönü Eczanesi yanında has- lK k"" T 1 d 37 ni görmek istiyenlerin her gi.in Ko- aşağıda cinsleri ve miktarlarile talı· 
tafannı kabul eder. Tel: 24131 ara oy opçu arca -

------------ • misyona gelmeleri. Kaputluk kuma- min bedelleri ilk teminatları ye ih•· 
1•n ilk temınatı 26430 ve elbiseliğinki le tarihleri gün saatleri ve ihale şc-
'.10430 liradır. Kaputluk kumaşın iha- ı 

killeri yazılı üç kalem erzak kapa 
1 

lesi 17/9/937 cuma günü saat 11 de 
,, ________ G E C E L • G Ü N S E L -------•11111 DANS PROFESÖRÜ KEMAL 

SAMİ BAYER 

Orta:.Lise Türkuvaz dahs dcrs,ıınesini kapa ~ ve elbisclık kumaşın iha esi 18/9 937 LE 1 / eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltrnele' 

mıştır. Yeni dersanemiz: cumartesi günü saat 11 dedir. Miina- ri Sarıkamışta askeri Satınahna kO • 

1 k 1 · ki · 2490 l k misyon binasında '-'apılacaktır. f)• ( E S K : 1 N K 1 L A B ) İstiklal caddesinde İzzet Kanzler asa ara gırece erın sayı ı a- J 

Kuranı' DJ.rekto""ru"' : NEB10GLU HAMDI ÜLKÜMEN . nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı siltmelerin evsaf ve şartlarını got• 

A Kız-ErkekY 

foto Evı yanında 69 numarada her 'k 1 · ık t · tl ·ı b' likt ·~· ı.resı a arı ı emına arı e ır e mek istiyenler her gün ve ihaleye ı, 
Resmi Okullara muadeleti t::ı;dik1idir. Kayıd için hergün tnüracaat olunabilir. isteyen fere mufassal gün sabah dokuzdan akşam ona ka- , te klif mektuplarını ıhale saatinden tirak edeceklerin de belli edilen ıi• 

tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi, Telefon : 20019 dar dersanemiz lalcbelerimıze açık· en az bir saat evvel Ankarada M. M. man ve saatte komisyona müracaıı' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı u~ Vek5lcti Satın~makomisyonunave~ edeceklerdi~ Şar~am~eri para~ı 

-~ -- meleri c 360 ı c5747>. olarak komisyondan verilir. İsbu 1<8' 

- * palı eksiltmelere Sarıkamışt;n işti' 

p ___ 
frdf /JıftıJından 

ddhd ucuıunu 

lıulamdjS'ınıj 
~~ 

GRiP ·NEZLE - NEVRAL.JI - BAŞ ve 
Diş AGRILAR1 - ARTRtTIZM 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - Paşabahçe Fabrikasında şartname ve planına tevfikan yapı· 

lacak kömür yığm'l yeri i~aatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
il - Muhammen bedeli 585 t.32 lira muvakkat teminat 438.85 liradır 
111 - Eksiltme 16-IX. 937 tarihine rastlayan Perşembe günu saat 

14 de Kabntaşh Levazım \'e Mübayaat şubesindeki alım komisyo• 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 30 kuruş mukabilinde her lnlılsarlar inşaat Şl:• 
besinden alıoabilır. 

V - I· teklilerin paıarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme par alnriylc birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ila!l olu. 
nur. "5704., • !it • 

1 - Bit l i~\c inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf usuliyle eksitme· 
ye konulmuştur. 

il - Ekı;iltmc, 21- JX.J937 tarihine nıstlayan Sal} giınü saat 15 de Ka· 
bataşda lnbısıırlar \e rr.i\bal aal Şubesindt'ki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

111 - Ke.şif bedeli 39025, 02 lira, Mu\·akkat teminat 2926. 88 liradır. 
JV ..._ Keşifname, şartname, proje vcsair eksiltmç t:vrakı 196 ku. 

ruş muk'abilini:fe inhisarlar inşaflt şubesinden Ankara ve Bitlis lnhi· 
sarlar Başinüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltreeye iştii-ak. edect'klerin Nafıa Vekaletinden \'erilmiş 
n,üteahhillik ruhsatnamesini haiz bulunmalan, bizzat Mühendis \'e mi· 

mar olmadık lan takdirde bunlardan bidsi}•le müşterek olmaları. vr.ya işin 
sonuna kadar meı,;'u11}ttini deruhte edecek bir mühendis veya mimar 
ı!lihdam . etmeleri . ve veslkalarını inşaat Su besine ibru ederek bu işe 
girebilmek için oradan · ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif ·mektubu, kanuni vesaik ve eksillmeyc iştirak 
vesikasiyle mu~<ikkat temirıat' akçesini ihtiva edecek olan kapalı 7.arf. 
lar eksiltme :günü en geç saat 14 de kadar yukarda a_dı geçen komiı:· 
yon Başkanlıgına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıtlır." B." "5870" 

Zt}Yİ 1 ZAYİ 
Üsküdar :~mvatindcn almakta ol· ·İstanbul Kız lisesi yedinci sını • 

duğum asRc:ri .tekaüt maaşımın tat- fından aldığım belgemi kaybettim. 
bik mührünü zayi" edip ·başkası kaz- Yenisini alacağımdan eskisinin hük
dırıldığmdan digerinin hükmü yok- mü yoktur. 
tur. Laleli Şair Fitnat Sokak No. 23 

· · Kolağası Mahmud Samure 

Elb
• ki 1 B 8 1 Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan rak edecekler teklif mektupları d;J 

ıse mera 1 arı ay. ayan ara 1 ~~y~i~ok~~~~~:;~~:
1

:t::::s~~~~~ ~!r~~t~:e~~~t=:~:~~:~;1ı::~~:~;:
1

~ 
· _ yada Kolordu, İstanbul, Ankarada rmı veya banka mektuplarını bell1 - • 

1 
Levazım iımırlikleri Satınalma ko - edilen ihale saatinden bir saat e\•\'el 

En mUşkUlpesent mu,teriler1 memnun eden mu. 
teveffa Hasan Fehmlnin oğlu Fikri OstUndal 
bu defa Londra ve Paris terzi mektep
lerinden birincilikle diploma alarak pe
derinin halefi olarak firmayı yeniden kullan· 
ma~a başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız: 

~ .. car rzi a anFe m· 
Halefi f'kr" · sr daO 

Terzıhanemiz Bay ve Sayanlar için son mo
da zarif ve gayet ••k elbiseler imal ederek 
mu,terilerine her ko1ayhğı gösterecektir. 
Muamelem1z pe,in ve taksitledlr. Sözlerlmln 
sıhhatini isbat için muhterem Bayan ve Bay-
lar1n bir defa tecrübe etmeleri kafidir. 

Bahçekap1 Bırioci Vakıf han birınci k:ıt 15 numara. Telefon: 2338') 
. . ' . - - • ~ . .. •. . ; : - • ~~· \' ~ ·• : ·• . ~- ' -~-Yr 

YAPI İŞLERi ILANI 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konul,111 iş: Ankara Siyasal Bilgiler okulunda 

yeniden yapılacak jimnastikhane, Yemekhane \'e müteferrik tadilat 
işleri inşaatıdır. 

Keşif bedel,i: 110,000 liradır. 

2 - Eksiltme 23-9·1937 Perşembe günü saat 15 de Nafi:ı Vekaleti 
Ypı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yap.lacaktır. 

3 --- Eksiltme şartnamesi \'C buna mütefcrri evrak 550 kuruş bedel 
mukaqilinde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltemeye girebilmek için isteklilerin 6750 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Nafi<' Vekaletinden alınmış yapı müteahbitli~i 
vesaikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük iŞin 70 bin liradan aşağı 
olmaması lazımdır. . . 

5- isteklilerin tektif mektuplarani ikinci maddede yazıla saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde ver. 
meleri muktazidir. Postada olacak gecikmelt:r kabul edilmez. 

(3154) (5843) 

lstanbul Gümrüğü 
· Baş Müdürlüğünden: 

1 

2 Sayılı Satış anbarında bulunan ·:S H K .:J markalı numarsiz 21 
sandıkta 1531 kilo kanuni saf ağırlıkta eritilmiş silde yağ 7.9.')37 
günü saat 14 d~ ·535 lira 85 kuruş dtğer üierintlen . aktarma ve 1653 
lira 48 kuruş üzerinden de yurda ithal suretile Sirk&tde: Re'şadiye 
caddesindeki gümrük satış salonunda satılacaktır. luek'liler'den Ofo7,5 
teminat akçesile Maliye unvan tezkeresi aranır. (5913) 

misyonlarındadır İstekliler şartna - komisyona vermiş bulunacaklardır· 
meyi komisyonlarda okuyabilirler. Hariçten iştirak edecek istekliler 
tşbu 400 bin kilo arpanın muham - belli edilen gün saaten bir saat eV'\-el 
men tutarı 16800 liradır. Şartname- yetiştirilmek sartile 2490 sayılı lca • 
_sindeki yüzde yirmi beş miktar faz- nun mucibine~ istenilen \•esaiki bir' 

lası da dahil olduğu halde ilk temi- likte teklif mektuplarını posta)'9 

natı 1575 liradır. Eksiltme 21 Eylül vermiş \'C göndermiş olacakları .cs&f• 
1937 tarihine tesadüf eden satı gü- ,5751' 

Cinsi Mikdart Tahmin bedeli Jık teminata ihale tarihi Saati 

Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş ____.,,, 
Un 650000 84500 5475 17.9-19:!7 9 

Sığır eti 150000 25500 
Arpa 600000 15000 

1912 50 17.9.1937 ıı 

1121 17·9-1937 ıs 

• •• 
Kırklareli Tümen birlikleri ihti

yacı için kapalı zarfla satın alına -
cağı ılan edilen 1327 ton ekmeklik 
una talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla satın alınacaktır. Mu
hammen fıatı 14 kuruş olup tutarı 
185780 liradır. İlk teminatı 10339 li
radır. Şartnamcsı hergün Tümen 
satınalma komisyonunda görülebi
lir. İstiyenlere şartnamesi 950 ku -
ruş mukabilinde verilir. İhalesi 20 
Eylul 937 pazaıiesi günü saat 16 da
dır. Taliplerin kanunun 2-3 cü mad
delerindeki vesaik \'e teminat mek
tuplarını belli gün ve saatten en az 
bir saat evveline kadar Tümen sa -

! ıınalma komisyonuna vermeleri. 
(374 - 5907) 

* 3 kor birlikleri ihtiyacı için 12-56 
M. M. kutrunda bakır tel ile 200 a
det izvaletör satın alınacaktır. Mu-

1 ,·akkat teminnt mikdıırı 75 lira olup 

1 
ihalesi 9-9-937 perşembe günü saat 
16 da Çorluda Kor karargahınd[\ ya-

l pılacaktır. Şartnamesini gör~e~ !~~ tiyenler İstanbul levazım amırhgı 
l satınalına komisyonunda ve Çorlu-

da Kor satınalma komisyonunda g(y 
rebilirler. Talipler kanunun ildnc' 
ve üçüncü maddelerindeki belge • 
!eriyle birlikte mezkur gün ve s8 • 
atte Çorluda Kor satınalma komiS • 
yonuna müracaatları. (375 - 5908) 

Jf 
Niğde garnizonunun ihtiyacı ol~ 

300 ton ekmeklik un 500 ton arP'' 
500 ton yulaf kapalı zarf usulile e~· 
siltmiyc konmuştur. Unun tawni'1 
edilen bedeli 39000 lira, arpan111 

ııı 
18750 ve yulafın 20,000 lira olup ıı~ 

ı
ilk teminatı 2925, arpanın 1 
ve yulafın 1500 liradır. Eksilt ' 

meleri 20-9-937 pazartesi günü saııt 
14 de unun, arpanın 15 de, yuın<1~ 
saat 16 da ihalesi Niğdede Tümen ", 
rargahında satınalma komisyorıuodıı 
yapılacaktır. Şartnamesi her~. 
komisyonumuzdan parasız aıınsb,! . .,, 
lir. Kanunun 32, 33, 34 maddeler:, 
deki esaslara ııygun olarak iste1'l1 

!erin vereceği teklif mektupları il1~; 
le saatinden bir saat evveline kad9. ,•c 
komisyon başkanlığına verilmı~ ") 
ya gönderilmiş olacaktır. ~ 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı lstanbul satınalma 

Komisyonunda"=, .. 
1 - Alman yapısı motörlerc aid yedek parçaların 23-9-937 Pt 

şembc günü sz.at o:ı beş de kapala zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı "587,, lira "80,, kuruştur. 

• 3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilii. · , 
4 - isteklilerin tik teminat olarak 441 liralık vezne makbuzu ~e)',.. 

banka me.ktuplnn ve kanunt ves'ikalarile birlikte o gün eksilt.me '~a,t 
tinden bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Galatada eskı lth~,, 

Gümrü~ü binasındaki komutanlık satınalma komisyonuna vcrm"eleri~ 

ı .... ~ Kimyager ...... ı 

i Hüsameddin f 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı 

ıı Bilumum tahlilat. Eminönü Emlıik i 
ı ve · Eytam Bankası karşısında ı 

ı izzet Bey Hanı. ı .......................... 

Sahip ve Baş. Mu1ıcırriri: 

Etem lzzet BENiCE 

Neşriyat ve Yazı lşlcri Miidiiriİ· 

. 1.s.~ 

Biısıldığı yer: Ebüzzi~ 


