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Seyı t:44-130 En son tclgraua~ı "".'"' · -·radlslerl verir gazete 

·harbine 

MUsabak a kuponu -
ı Kesilip saklanacak 

olan kuponu 
Bundan •onra C5 ncı H yfaya 
koyıcatız. 1·2 net kupon da o 

aayfadadır • 

a-rrıak için 
b U U. il n g u·. • n·I er ı· n . en J•pongomn hii.kiim<l ,..,k .. ı Tokgo il• Japon o•korl.,ı tara/ın•an mahaw• edilen L 

Çinin 50 aıırlıA: ıelırl P•kindın mo.nzoralar T-ı...--

m · · h im midir! Seferberlik ilan ~ 
ingilterenin teklif ettiği plan ispanya harbini edenJaponya inEi 

mevzileştirmek maksadına matufdur. 

Fakat Almanya. bu plcindan memnun d:~'.'. ::pan· asker y o 11 u y o r • 
yada har p 
hattını gös
ter en harf' · 

• • 
Büyük devletler 
Acaba müdahale 

' İçin ittifak 
Edebilecekler mi 

• • 
Londra, 16 (Husu si 

Muhabirimizden ) - On 
ikinci f1rkadan maada 
on dokuzuncu Japon ko• 
lordusu da Çine hareket 
etmek Uzere emir almu;· 
t1r. 

Kısmi seferberlik 
rea men... nan edllmtş ve 
her sınıftan asker ve 
zabit mürettep mahal· 
terindeki kıtalara iltiha· 
ka başlamıtlardar. Tayin 
edl:en müddetten evvel 
seferberliğin tamamla· . 
nacağı anıa,ı1maktad1r. 

Bu narılocfa Jsp:ıngumn 1Jmu'11 i rıil/uıuna gör• bugün G•ntral Frankortun elin• geçttı n üfus mi.ttarile 
hük.ümetçilerin ~ inde kalan nüfus ve harı et!''- ~örülm!ktedir. 

Ldndra, 16 (A.A.) - İngiltere ile 
Amerikanın, sulhun idamesi ve 

Çin - Japon ihtilafının dostane bir 
şekilde h~lledilmcsi için Tokyo nez
dinde ayrı ayrı teşebbüslerde bulun
dukları öğrenilmiştir. 
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Bir taraf tan 
/tal yadan 

ispanyaya yeni 
Yeni kuvvetler 
gönderiliyor ! 
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Londra, 16 (Hususi Muhabiri -
ttıizden) - Ademi Müdahale Ko -
tnisyonu bugün toplanacaktır. Bu 
toplantı Avrupa sulhunun mukad-

, deratını tayin bakımından üzerin
dP. en çok alaka uyandıran bir top
lantı olmaktadır. İngiliz Hükume
tinin teklif-ettiği plfın dün bir hayli 
llıünakaşadan ve çetin ınüzake -
telerden sonra parlamento ta -
tafından kabul edilmiş ve hükı1 -
Jnetin hattı hareketi tasvip edil -
llıiştir. Avam kamarasında muhale
fet eden İşçi Partisi Reisine ve di
ğer liderlere cevap veren Dış Ba
knnı Eden: 

- Teklif ettiğimiz plan İspanya 
harbini mevziileştirecektir. Bunun 
dışındaki her hangi bir hareketi is
Panya harbinin Avrupaya taşması 
feklinde tasavvur e tmeliyiz. Vazi
Yet ciddi, nazik ve tehlikelidir. Av
t upada harbin 

1
\ihtilat vesilesi ol -

llıasına m ani oTmak mecburiyetin
deyiz. 

Demiştir. Almanyada İng.iliz pla
nı ~: . tasvip ile karşılanmamış
tır. Roma henüz sükütunu muhafa-
2a etmektedir. l 

.\d~nıi Müdahale Komisvon ıı mın 1 

buıon. yap.catı toplantı n:Jt• .. ~ · 
) 

' ~' ~ ·, . ' 

ı n~tltere Dı ş bakanı B. Edem 

hava uyandırmaktadır. Yeni teklif
lerin Avrupa sulhunu desteklıyc -
cek kararlara vasıl olacak bir mü
zakere :zemini içinde inki.şaf etmesi 
bekl~mektedir. Ancak, Frankonun 
mütemadiyen yardım görmesi ve 
muharebelerin şiddetli bir şekilde 
devamı asilerin bir an evvel kat!i 
neticeyi istihsal azminde oldukla -
rını göstermektedir. 
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Diğer taraftan 1 

Fransız 'komü
·nistleri ispan
yaya yardıma 
hazırlanıyor ! 
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dört vapurla iki yeni piyade ve bir 
topçu fırkası sevkcdilmck üzere -
diı. 

Burada şayi olan haberlere göre ı 
İspanyaya İtalyan lımanlarından 

Paris, 16 (Hususi Muhabirimiz - ' 
derı) - Fransa - İspanya hududun
da kontrolün kaldırılması burada
ki komünistleri yeniden fa<ıliyetc 

se\·kelmiştir. Madrit Hükumetine 
Fransız komünistlerinin yardımile 
ehemmiyetli şekilde gönüllü, cep
hane ve silah gönderilmiye başlan
nmtır. (Devamı 2 inci sahifede) 
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__,.....__.,· Aile resimleri 
Müsabakası 

Resimlerinizi gön
deriniz, hepsi der
cedilecek ve talii· 

nızı denemi, 
olacaksınız 1 

j Son Telgraf, bütün karilerini ve 
ıl herkesi alakadn edecek bir sütun 
. açıyor. Bu sütunda l • . e aileleri ara. 

•ında, kırda. kayıktı, gezintide 
(Devamı ikinci sa.yfada) . ' 

• 

İngıltcre ile Fransa Çin'!n taiebi • 
üzerine, Fransa, İngiltere ve Ame- J apon ı:.'r.tô.nıharp rtiıi huCJa hrırtkatrn ı tdkilc. t d;go r 

rika tarafından müşterek bir tcşeb- temek 3rzusunda bulunmuşlardır. temiyen Amerika arzuya ş:ıyan gör-
büste bulunulması için Amerika - J Fakat, bu teklifi her hangi bir dip- memiştir. 
ııın kendilerine iltihak etmesini is- . lomasi cephesine iştirak etmek is- . (Dcı.·amı 2 inci so.hifede) 
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Yeni it~aıat rejimi \Gözönünde 
Manifaturacılar canlılığın 

tesir ettiğini söylüyorlar 
az Tutulan iki nokta· .. 

iki günlük tecrübe -İle h~r sahada ticari 
inkişaf ve canhhk görüldü 

Yeni kararnamenin tatbiki ile ti
caretimizdeki inkişaf gün geçtikçe 
lıissedılecek derecede ı.ırtmakta -
dır. Dün de yazdığımız gibi karar
namenin tatbikind<.>n evvel getiril
miş olan ve gümrük depo ve an -
trepolarında bulunan ··ııdlat eşya

sırıın muarn<?lcleri sür'a:lc ikmal e
dilerek piyasaya ihracına başlan
mıştır. 

İthalat tacirleri yeni kararname
den son derece memnundurlar. Yal
nız manifatura ticaretile meşgul o
lan toptancılar piyasadaki mahsüs 
canlılığın kendi branşlarına pek az 
tesir ettiğini, manifatura eşyasının 
mühim bir kısmını İtalyan firma
ları temin ettiğinden İtalya ile ya
pılan son ticaret anlaşmasındaki 
döviz payının azlığı manıfatura it-

halatının çoğalmasına tamamen mü
sait olmadığı kanaatindedirler. Ma
ruf manifatura tüccarlarınm:dan 
Remzi Avunduk kendis!le görüşen 

bir muharririmize bu noktay ı izah 
ettikten sonra sfüo:üne devamla: 

- Yeni ithalat sistemi ticaret ha
yatımız için feyizli neticeler hasıl 
('decck mahiyettedir. Yalnız bu -
gün için manifatura piyasamızda 

"pek bariz bir hareket göstermiyor
sa da ileride mühim tesirler hasıl 
edeceğini ihsas etmektedir.> 
Demiştir. 

· Şehrimiz piyasasında maruf ma
nifatura tüccarlarından ve manifa

·tura eşyası fabrikası sahibi cHalil
. Ali> firması direktörü Bay Rifata 
göre de bu kanaat şu merkezdedir: 

c- Yeni kararnameye merbut 
gümrük resimleri cetvellerinde ma
nifatura eşyası fiatları hemen he -
men aynen ipka edilmiş gibidir. 
Serbest ithal sistemi üzerine bu eş
yanın piyasamıza akını beklenebi -

lir. 
Bu akının karşısında yeni karar

namenın bu işe ait iptidai madde

lerde yaptığı tenzilat bu mallarla 
milli mamulatımız arasında bir !i
at farkı meydana getire~ilirse re-

( J)~vamı Z inci "lhijede) 

Şehrin temizl iği, 
halkın sıhhatı · 

Vali ve Belediye Reis 
vekili yeni emirler verdi 

Voli '" Bıld!g• Relı uekilt ıehri 
guigor 

Yeni &tediye Reis Vekili mesa

isini bilhassa iki nokta üzerinde tek

sif etmektedir. Biıi şehri temizle -
(Devem 2 mci sM.ifedC) 
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6 ~nün okiıleri ihtikiirla mücadele 
. . . Yiyecekler • ~ . . .. . . 1! .. . . :. . 

Be n be 1 e d 1 ye re 1 s 1 Artık beş misli 
olsaydım ne Fazlasına 

1Yapard1m, bilirmisiniz? Satılamıyacak 
Yiyecek, içecek maddelerinin is

Akıl öğretmek gibi olmasın! Fa- ı mecbur ederdik. Sai~yj de kapalı tihsal masraflarını beş misli gcçe-
kat, hani şu bir nevi (ruiail:._r ka- v.: temiz len~kelere, '1"'ydana bir rek satıldığı yapılan tahkikattan 
rışır) mar•asına gçlen: çop atanm S!hhati ~iyeye kas- anlaşılmıştır. Bunun sebebi bu 

- Bütçe roi!selesi! dettiğini ilan ederdi1'. Bütün çöp - madd~lcrin bazan yedi, sekiz elden 
Ve bir nevi: lU ve arsalık yerleri l.e temizletir, geçmesidir. Her el bu fiatı arttırdı-
- Estepeta ! de?enfektt? ederdik. . ğı için bilfarz on kuruşa mal olan 
Manasına gelen: Oldu mu İstanbql çöpsüz Istan- bir mal müşteriye 50 kuruşa, batta 
- Para yok! bul! Bu, elde bir... daha fazlasına satılmaktadır. 
Sözlerine dayanıp ta ortada ya- Lağam karışan luyuları, çeşme- Hükumet buna mani olacak ted-

pılabikcek iş bırakmıyan nazari- leri, bostan kuyularını kamilen birleri almıya lüzum görmüş ve Da-
yeciliğe düşmanlığımız vardır. İş- kapattınrclık, yerl~rine sadece bir- biliye Vekaleti bütün belediyelere 
Jeri daima bütçelerdeki bir fasla kaç kuruşluk T@rkos borusu döşe- derhal mıntakaları dahilinde yeti -
uydurmak lazımgelirsc bütı.in büt- yerek.. İcap eden birkaç bostanı şen mahsullerin nelerden ibaret ol-
~elerde tahsisatı m.:-.• tureden bir da istimlak e<lerdik. duğunu, mal oldukları fiatları, na-
fasıl \'ardır ki bunu lrnilanan a"'.t!rr: Esna( remiye~ierine bir banka sıl satıldıklarını bildirmelerini em-
Himnıet faslı! ile anla~ıp kredi ~çar:ık muhtac retmiştir. 

Şu tifo rnesdt!sıade mulıtercm 
doktorlar, nıııh•ercm sıhhiyPr·ı1er, 
muhterem şehirciler, yani muhte
r-:~ın nazariyeciler: 

olanlara yardU'T1la yiyecekleri is- Bütün bunlardan maksat halkın 
tisııasız kapalı yerlerde satm~k sıhhatile aliıkadar m<?vaddı mal ol-
rnec.buriyeti koyuvcrirdik. Hcrtiir- duğu fiattan pek fazlaya sattırma-
m sineklerin de · hertürlü yerde maktır. Büyük şehirlerin istihlak 

- Bu iş r.ıilyonlara dayanır! 
Deyip dayandılar. Olur a, bu da 

bir ictihattır. Amma ki yanılmıyar
sak arzrottiktmiz himmet bütçesin
de de çok ç!efa kullanabilen icin 

bildi~imiz en ucuz dezenfcksiyon- maddelerini mümkün olduğu kadar 
la kökünü kurutmak i~ midir? ucuza mal edecek tedbirler alına-

Üsteiik te her gün şehri bol su- caktır. Bu m::ıddelerin başında et, 
larla suladın mı, gels:n bakalım ekmek ve sebze gelmektedir. 
tifo! 

milyonlar \'ardır! J Tifo mıkrubu kendi zekasile 
Bize: değil a, teveccüh mektubu alsa yer-

. - Senin şu himmet blitçcnle şu leşecek delik bulamaz! .. 
Jsıanbulun temizlik işini başar ba- ••• 
kalım! Serden geçf!rek böylece atıp tut-

DC'yiverln. tuktan sonra serimiz Belediye ri-
Evet, biz Bel<'diyc Reisi o:say- , yasetinden tekrar eski makamına 

dık, şdıri yalııız himmet bütçesi- gelip te şöyle bir düşünürüz: 
le gül g~bi tertemiz yapardık. Na- - İstanbula tifo aşısı değil, him-
sıl m1? E\·\1ela şehri çöpten kurla· met aşısı vurmak gerek!! 

rırdık. Şöyle ki: ~ ' 
f Bütün apartımanları kapalı ve "' ~~~ 
m::ıdcni kaplara çöplerini koymıya ,,--
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Aile resimleri 
(Birinci sahifeden devem) 

çekilmiş grup veya tek amatör 
resimleri nlJmarabrla ve bize bıldiri· 

len müstea!' isim veya aclreslcrlc 
dercolun:tcaktır. 

/\ın:ılör resimler·n 6, 9 eb'adın· 
1an biiJ 'ik olmaması ve siyah ol• 
maı;ı lazımdır. 

1 fer on beş günde bir bu der· 
ccdılen resimlerden giiı.ide bir fo
loğruf heyetinin seçti~i ikisine kol 

saati veya cüzdan hedi} e edile. 
cektir. 

Bu müsabakaya işti
r4k etmek iç.in kupon 
kesmek saklamak1 gön .. 
dermek gibi külfetlere 
lüz:um yoktur. 

Sadece resimlerinizi 
gönderiniz 
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Seferberlik 1 Gözönünde 
• 1 ilan, eden Tutulan 
Japonya Bir iki nokta .. 

Yeni ithalat 
•• • 

re1ımı 
(Birinci saJıif eden devam) 

kabetin lehimize tecelli edeceği 

muhakkaktır. Kararnamenin tatbi· 
ki sonunda diyebilirim ki: 

İptidai maddeler üzerindeki rü
sumun tenzilatı umumi olarak mil
li sanayümizi fazlasile himaye e -
decek kabiliyet ve mahiyettedir. 
Manifatura piyasamıza yalnız İtal
yan mamulatının hakim olmasının 
sebebi ise diğer memleketler ma
nifatura firmalarının klering se -
bebile mamulatlarını piyasamıza 

dökmemeleridir. Eğer manifatura 
işleri için ele bir takas usulü ihdas 
edilirse o zaman dünya firmaları -
nm malları da piyasamıza gelebi
lir.> 

Yeni siı;temin daha ilk iki gtinlük 
tatbikatı piyasada mahsüs bir bol
luk tezahürü yapmıştır. 

Demir ve çivi 
Yutan bir genç 
Erzurumda 
Yapılan garip 
Bir ameliyat .. 

Erzurumda garip bir ameliyat 
yapılmıştır. Ameliyatı yapan Erzu
rumun genç operatörü Recaidir. 
Midesinde ameliyat yapılan da ba
zı anlar kendisini kaybederek elin
de ne bulursa ağzına atan ve yu -
talı bir gençtir. 

Bu genç taş, tahta ve saire değil. 
demir ve çivi yutmuş, ameliyat so
nunda bir yığın demir ve çivi par
çaları gencin midesinden çıkarıl -
mıştır. Bu parçalar bir hatıra ola -
rak ameliyat edildiği hastahanede 
saklanmıştır. Şimdi genç sıhhatte
dir. Fakat yeniden eline geçeni yut-

! ı m•ya~a~~~~u~~;~;~ER 1 
içer de 

lktısat Vekili 
• 
incir ve üzüm 
Kooperatifleri 
Umumi heyeti 
lçtimaında 

İktısat Vekili Celal Bayar, ya -
nmda Ziraat ve İş Bankaları Umum 
müdürleri olduğu halde dün incir 
ve üzüm kooperalifleı·i Umumi he
yetinin içtiınaında bulunmuştur. 

İçtimaın sonunda Celfıl Bayar ko
operatifçiliğin ehemmiyeti hak -
kında bir nutuk vermiş ve hüku -
metin koopcro.tiiçiliği bir umde 
olarak ele aldığını. satışfarda bey
nelmilel piyasaya uymak zarureti 
olduğunu, İngiltcredcn demir ge
tirecek vapurların, buradan yaş 

meyva alarak gideceklerini söyle
mi§ ve mallarımızın kalitelerini 
yükseltmek mecburiyetinde oldu
ğumuzu ilave ey l<>m iştir. 

Araı>ta memnun deği 
Yahudi de.. . 

Filisfüün müstakbel idaresi 
1
. 

hazırlan&n planın esasl:ırı gitg 
anla~ılıyor. Geçen sene oralara 
deı;. İngiliz heyetinin iki &.ylık 
kikattan soma v3rdığı neticeY~ 
re l'i1istini üçe ayırmak ıazırn 1 

. t:ı 
Dnğlık tarafı Arnplo.ra, dcrıız -
fı Yahudilere verildikten ~on 

· bulu 
makamatı mukaddesenın İ 
duğu yer de doğrudan doğruya 

• giliz idaresinde kalacakmış. . d 
İngilterede Filistinin idaresın 

b. )<iSi 
sıyrılıp çıkmak isteyen ır 
meb'uslar bir kısım matbuat va 
dır. Bunl~r şimdi)e kadar ikideb 
hep tekrar ederler: Milletler. C~ 
miyetiniıı Filistin mandasını JJlgl 

terenin deruhde etmesi pek pah 
b·r a lıya mal olmuştur. Bundan 1 

evvel kuı::tulınalı.. .. k. 
Fakat Ingilterı>nin Musteın~_c I< 

Nazırı bu fikirde clcğildir. çun 
Arapların da, Yahudilerin de ı:rıc 

1 d 1 l .. .. .. de bultll nun o ma ı c arı goz rınun ·f 
makla J eraber coğrafi rrıevkii l 

1 

barilc Filistin, İngiliz İınpar.'.lto·~· 
luğu için kolay kolay va~g;:;~l 
b. <l • 'ld' O . . ıngııte ır yer egı ır. nun ıçın 
redeki bazı amele meb'uslnr1J L0

'.. 

gazetecilerin sözleri sade gazete su 
• dur tunlarında kalmıya mahknın • 

Fakat bu s<?ferki koınis,·onun rnP0 

runda teklif edilen şu ·taksim. ~et. 
fiyetinin şimdi İngilterede işin ıç~ 
den sıyrılmak için çok müsait go
rüldü!'._rü artık saklanmıyor. BU • . cc· 
nunla beraber mesele lVIilletlcr 
miyctine gidecektir. Mcmlekctinifl 
ekseriyetini teşkil eden Arapların 
ise Filistini üçe ayırrruya razı oırrıa; 
dıklarını söylcmiye zaten hace 
yok ... 

J\ hmed R•"' 
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Tevkif hanede 
Ziyaret ve bat 
Tedbirler .. 



Prujtsör S ni Yatıu 

!emiştir. Kusurlu ağızlar, gözler, bu
runlar hulasa bütün fizyonomi, ope
rasyon vasıtasile güzelleştiriliyor. 

Yani, demek isterim ki, yüzde ve vü
cudde olan ahenksizlikleri makyajla 
gızlemenin zamanı geçmiştir. 

I• statıstıklere meraklı bır Ameri - Doktorlar bu kısma cerrahlığın ta-
kalı, kadınların yuzlerinc duş - mir edici, bedii kısmı diyorlar. 

künlüğunü şu sureti" ıspal edıyor: Avrupada ve Amerikada bu kı • 
•Bir kadının 24 saatle beş saati ayna- sım üzerinde yüzlerce mütehassıs, 

y;ı bakmakla geçer• doktor, milyonlar kazanmaktadırlar. 
Bir gün kıymdlı profesör Sani Ya- Bu, başlıbaşına cerrahinin müsta-

verle vapurda gıdıyorduk. Karşımı- kıl bir şubesidir. 
>a bir kaç ba '"n oturdu. Bayanlar Ona göre usuller ve aletler ıcat o
tvvela elknndeki çantalarına sarıl- lunmaktadır. Bu yüzden kadınlık a· 
dılar. Aynalarına baktıktan sonra, leminde çirkın kelimesinin yeri yok
Yii>l<'rıııdc bir tabaka teşkil eden tur. Nasıl bir elbise her sene moda
f>udrnlarma, rujlaıına yeniden ilave- y:ı tJbıdir, bir gün fizyonomi de mo-
1, t vHptılar ,.c yaptıklarının güzel - daya tabi olacakttr. Büyük burunlar, 
liklcrinc :;eni güzellikler iliıve etti- ciüşük memeler, biçimsiz baldırı.ar 
i;inc ayn~da dikkatli dıkkatlt baka- ve büyük kulaklar, hatta yüzdeki kı-
rak inarıdıkr. rışıklıklar bile bu operasyon neti -

ll<'n, gayri ih1ivari: ccsi izale edilerek ihtiyarhğı ve çir-
- ZDvallı kadınlar! .. Güzel görün- kinliği ortadan kaldırıyoruz. 

ı-,.,k için bu sıcak la ne nıü~küllere - DPmin dediniz ki, yüzdeki bu-
btlanmıyorlar, dedim. ruşuklukları ortadan kaldır ı rız. 0 -

Profesör S:ıni Ya\·er d<'dı ki: pcras ·onun izi yüzde kalmaz mı? 
- Bu da bir •ey mi? Dört gun son- - Eğer, operasvonun yüzde yeri 

ra hastahan<" ·e gdin de bir ameli - kalacak olursa, ameliyata lüzum yok. 
Yat göstcrecrgim. giırt•rsüniiz. Biz, baldırdan et, deri alır, buraya 

••• ekleriz. Yürdeki kırıştklıkları şakak-
Amcliyathanedryim. Gelecek has- tan sinirleri kısaltarak tamamen iza-

tayı dört gözle ockliyorum. le ediyoruz. Bunun neticesi kaşlar 
Beyaz perdenP hüvük bir şöhret ka- Japonez oluyor. 

Zanan Daniel Deri<'ux'e benzediğini Üstad ayağa kalktı. Duvardaki re-
saııan bir genç kız. Yalnız burnu ben- rimleri göstererek: 
Z<nıiyormıış. - Şu gördüğünüz resimde bu ka-

Sani Yaver· dı'1ın bir otomobil kazasında burnu 
Giilm ıı 7 Bnyanın burnu da tamamen parçalanmış değil mi? Ni

rc imde götdlığürıii" Daniel Darieux şanlı olan bu kız, böyle biçimsiz bir 
in hurnuna l>f'nzıyecek! dedi. burunla yaşamaktansa ölümü ter • 

Genç kızı masaya yatırdılar. His- cilı ediyordu. Kızın ayağından ke
sini iptal ettiler ve burun delikle - ınik aldık, kızın burnunu düzelt • 
rini geııı~lPterek i~e başlad:lar. Bu tik. 

opernsyon yinni dakika sürdü. 
Sani Yaver ameliyatı bitirince: 
- Gördi:ğüntiz bu biçimsiz bu -

tun, bir hafta sonra tıpkı istediği bu
t un gibi ol~caktır, dedi. 

••• 
Ameliyat bitmişti. Kliniğe indik. 
S:ıni Yaverle brşılıklı oturduk. 
O tatlı tatlı anlatmıya başladı: 

- Kadın demek = moda demek -
tir. Modanın mutlak ve aristokrat 
hükimiyeti altında kadın daima er
keğin gözünü çeler. 

Bugün operasyon son derece Her-

Avrupa güzeli 

Mı. Belçik~, Matma:r.el /oı• D•co
uer, 6ir •lm•r ıflHlitffr. Qe~n 

lıofta Brı'lkıelr/e Acrupe ıll:ı•li 
Olııralc ıeçllmiıtlr, 

Ve üstad şöyle devam etti: 
- Size çok enteresan bir hikaye: 

Bir gün muayenehaneme biri geldi. 
Genç delikanlının gözlerinde ümitsiz 
bir ışık vardı. O söylemeden ben 
hastalığının ne olduğunu anladım . 
Koskoca bir burun ... 

- Doktor bey ... Ben zenginim. Bir 
l:ız seviyorum. Kız, benimle evlen
miyor, sebebi burnum ... 

Genci ikna ettim. Ameliyat mü -
kernnıel oldu ve genç, sevdiği kızla 
evlendi. 

Niyazı Acun 

Bulgar Veliahtı 
B ulgar Kralının yeni doğan oğ

lu, geçen pazar günü Sofyada 

Saray kilisesinde vaftiz edilmiş ve 

merasimle adı Simon konmuştur. 

Vaftiz babası Bulgar ordusunun 

tanınmış simalarından mütekait 
Ceneral Nikolayef'tir. 

Merasimde Kral, kraliçe ile hü

ki.ımet erkanı hazır bulunmuştur. 

Harbiye Nazırı Ceneral Lokon 

hüküınet namına Veliahde çiçek 

fekl.inde pırlantalarla işlenm.iş al
tın bil' h aç hediye etmiştir. 

• 12 milyonluk miras 
MıGırm tanın~ p•.,,uk sanayii 

fabrikatörlerindrr Con ı<:oreır. -öl -
müştür. 

Yegane mirasçısı olan kızına da 

12 milyon İngiliz lirası servet hı • 
ralmuştır. 
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Dongel Varg6 

, M aruf Fransız sinema yıldızı Dan- ı ve şen bir hayat sürüyorum. 
yel Daryö ile yeni şeyler öğren- Bir kaç gün evvel bitirdığim ikın-

mek rnaksadile görüşen bir Fransız lci film de .Emniyeti suustimaİ> dir. 
gazetecisi şunları anlatıyor: Müheyyiç ve acıklı bir dıarndır . Bu 

Stalin 'in resmi etro/ıntla Rııs kıııları 

H aricıye ve Dahiliye Vekillerimiz Dniepropietrovsk barajından rna 
komşu ve dost Sovyet Rusyada ada, (558,000 kilovat) Sovyet Rus

misafir bulunuyorlar. Gerçi Sovyet· yada ayrıca altı milyon kilovata ya
ler memleketini Türk münevverleri kın su istasyonları vücude getiril -
aşağı yukarı tanırlar. Bilhassa son miştir. 

seneler içinde Sovyet Rusyaya gidip Ormanlar bir milyar hektarı ge -
gelenlerimiz çok olmuştur. çer. Halbuki bütün dünyadaki or • 

Bununla beraber, komşu büyük 
memleket hakkında rakamlara daya
nan bazı malumat vermeyi faydasız 
bulmuyoruz. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
İttihadı bugün 21,353,000 kilometre 
murabbaı sathi bir mesaha kapla • 
maktadır. Bu geniş sahayı zihnen 
ölçmek için arzımızın altıda birini 
göz önüne getirmek kafidir. Sovyet 
Rusyanın 65 bin kilometre uzunlu • 
ğunda hudutları vardır ki, bunun üç
te ikisi denizdir. 
Komşu memlekette nehirler ve 

göller çoktur. En büyük nehirlerin
den kırkının mecmu uzunluğu 76.706 
kilometre tutar. Bu şerait altında 

Sovyet Rusyanın nehirlerinden isti
fade etmemesi imkansızdı. Halbuki 
Çar Rusyası bu tabii servetlerden 
hiç istifade etmemişti. 

manların sathi rnesahası ancak üç 
milyara varır. Dernek ki bu mikta • 
rın üçte biri Rusyadadır. 

Kömürü ise 1,200 milyar ton t ah
min ediliyor. Mahrukat bakımından 
Amerikadan sonra en zengin mem
leket Rusyadır. Bütün dünya petrol 
ihtiyatının yüzde otuzu Rusyadadır. 

1933 senesi sonlarında yapılan u
mumi nüfus tahririnde, Sovyet Rus

yada muhtelif 102 milliyete ait ol
mak üzere 168 milyon nüfus bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Sovyet Rusyada yevmi istihsalat 
şunlardır: 350.000 ton kömür, 89,000 
ton petrol, 55,000 lon kok, 83,000 ton 
kömür cevheri, 39,500 ton font, 
48,000 ton çelik. 

Sovyetlerde deniz yollarının tulü 
80,099 kilometredir. 

c Yerdeki yastığa gömülmüş, bir film gençliği çetin l:ir imti.handan 
ayağının üzerine öteki ayağını at - 1 ızeçirmektedir. Bir gün ben, çocuk -
rnış olan Danyel Daryö soracağım su- luğuında işlediğim ayni suçu işle -
alleri bekliyordu. Ben de şeffaf göz- miş bir küçük kız çocuğun müd~faa
lerine, makyajsız yüzüne bakıyor, sını üzerime aldım. Fakat size bütün 
bir kaç hafta sonra stüdyoda film hikayeyi nnlatacak değilim. Doğrusu 
çevirmek için Gari Kuperden, Ro- bu sefer de ben .Emniyeti suiistimal> 
ber Taylordan, Fredrik Marştan bi- etmiş olurum. Sonra stüdyoda pat
rinin kollarına atılacak olan bu mü- ronlarım k;;;arlar. Halta bu k•darını 
cessem güzelliği seyrediyordum. İlk bile söylediğim fozb .. Yaz tatilin· 

sualime cevap olarak dedi ki: cicn sonra bu filmi göreceksiniz. 
- Doğrudur, Holivutta çevirece - Kocası ilave etti: 
ğim ilk film için bana bu üç eşi gös- - Bu filmde Dan yel Daryöyii en 
terdiler. Şimdi bunlardan hangisini iyi rollerinden birinde göreceksiniz. 
intihap edeceğimi öğrenmek ister - Bu filmde h-et Löbon'u da alkıslı • 
siniz. Orasını ben de bilmiyorum, yacağınıza şüphe etmiyorum. 
çünkü üçü de sevdiğim artistlerdir. Moris Şövalyeden, Şarl Buayeden, 
Danyel'in kocası Hanri Döhuan da Simon Simondan, Fernan Gravey -

yanımızda idi. Kocası dedi ki: den sonra şimdi Danyel Daryö de 
- Eylul iptidalarıtıda hareket e- Holivutta taliini deneıniye gidiyor. 

decektik. 2b Temmuzda karımla Genç artist, mukavele~i mucibince, 
cFrenç Kankan. filmini çevirecek - senenin yedi ayını Fransada geçire
tik. (Unutmıyalım ki, Danyelin ko- bilecektir. 
cası ayni zamanda onun rejisörü -
dür.) bu yıl içinde çevireceği en son 
Fransız filmi bu olacaktı. Fakat bir 
çok sebepler çıktı. Bu film gelecek 
seneye kaldı. 

Danyel tekrar anlattı: 
- Amerikada daha neler yapaca

ğımı bilmiyorum. Üniversal stüdyo
sunda bana münasip olarak hazır -
lanmış üç senaryo var. Fakat ister -

seniz, size burada, çevirdiğim ve 
henüz halka gösterilmemiş olan iki 
filmimden bahsedeyim. Bunlardan 
biri cciei annem• dir ve hafif bir ko
medidir. Bu filmde dans ediyorum 

Karı koca 25 Ağustosta Amerikaya 
hareket edeceklerdir. Danyel, yeni 
filmini 15 birinciteşrinde çevirmiye 
başlıyacaktır. 

MARİ PİKFORD YİNE EVLENİ
YOR! 

Holivut (Hususi) - Duglas Fayr
bankstan ayrılmış olan meşhur sine

na yıldızı Mari Pikford Şal Buddi 
Roggers ile nişanlanmıştır. 

Bu hadise Holivulta pek büyük 
bir dedikodu mevzuu olmuştur. 

Çünkü 43 yaşında olan Mari Pik
ford, yeni nişanlısından tamam 9 yaş 
büyüktür. 
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50 asırlık Pekin tehditaltında:/Viy~~a~?~H~~~) uc~~!~~~ı 
Harp bu Şehlıı• ı•stı•hdaf edı•yor y H~lkiyatMüzcsindedünfevka· 

lade bır merasını yapılmış ve Şark 
• • milletleri kısmına Çin uçurtması 

Hala esrarını mu haf aza eden Pekin yerine 
başkaları geç1i, hepsi Avrupai bir hal adlı ... 

B ir zamanlar Çin İmparatorlu
ğunun merkezi olan Pekin bu

gün de dünya devletleri, J aponya 
ile Çin arasında tam bir merkezi 
siklet halindedir. Bugün Pekinde 
toplar gürlüyor. 50 asırlık bir ma· 
zisi olan Pekin artık bir harp mey· 
danı manzarası arzediyor. Şimdiye 
kadar yalnız Çinin idaresi altında 
bulunan bu şehir senelerdenberi 
Avrupalıların ve Japonların isti • 
lasına uğradığı halde en ufak bir 
hususiyetini bile kaybetrnemiştiı-. 

Fakat Şanghay böyle değildir. 
Şanghay tam manasile Amerika· 

lılaşmış bir şehir halindedir. Av
rupalılar gibi Çinliler de bu şehir
den korkarlar ve kaçarlar. Nite · 
k im yeni Çin cumhuriyeti hüku -
met merkezini Pekinden kaldır -
dığı zaman en büyük şehir olan 
Şanghaya değil, N ankinge naklet
miştir. 

Maarnafih burası da yavaş yava§ 
A vrupalılaşrnıştır. 

Uzak Şarkın kınriilerine mahsuı güze/ilkleri o/an kadınları etılırin rle 

Diğer Çin şehirlerinde de bu ka· 

bil Avrupai faaliyet başlamışsa da 

Pekinde her nedense şimdiye ka

dar Avrupai bir zihniyetle bir çivi 
ü stüne çivi çakılmamıştır. 

Çinliler 50 asırdanberi bütün er 

rarile ve bütün hususjyetlerile Yl· 

şıyan Pekinin kolay kolay Japon -

ların eline geçmiyeceğini söyle -
mektedirler 

konulmuştur. 

Bu münasebetle üniversite pro -
fesörlerinden müze müdürü Dr. Rök 
Çinlilerin havacılıktaki rolü mev -
zulu bir konferans vermiş, Çin İm

paratorlarının havacılığa verdiği 

ehemmiyeti birer birer saymıştır. 
Bundan sorıra müze gezilmiş bil -
hassa İran halıları dairesinde bir 
profesör şunları söylemiştir: 

- Burada gördüklerinizin h<>psi 
maalesef yurdundan alınıp buraya 
getirilmiş değildir. Mesela şu gör -
düğünüz en san'atkarane yapılmış 
halı Arnerikadan gelmiştir. 

Çin - Japon muharebesi başla • 
dığı günlere tesadüf eden Çin u -
çurtması hadisesi Viyanada fevk:ı
lii.de alaka uyandırmış, binler e · 
halk üni.-er.ite salonunu dolduı -

•ıştu. 
4 

bUyUk tayyare limaı,ı 

A '1erika hükumeti V aşingtona 
kın bir yerde dünyanın en · 

büyük tayyare limanını yapmrya 
karar vermiştir. 

Bu limanın p!anı için mimarlar 
.rıda büyük bir müsabaka açıl-
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Tefrika No: 16 Yazan~ M. SUleyman Ç11pan DÜNYA İZCiLERi 
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ESRARENGİZ Büyük bir kampta 
İSTANBUL 't~pl:ınacaklar k~r~eşlik Pazara, hodiri meydan 

~ .. ., hıssı kuvvetlendırılecek iki güreşçi büyük bir iddia ile tekrar 
~======:=;;;;;~----......;;;..-.;;;;;;;;;;=;;;;;;;; güreşmeye karar verdileru 

Terdlme ve iktibaa hakkı r.ıııhfu'l:dıu 

Verilmiş sadakaları varmış! .. A mstcrdam (Hususi) - Bütün 
diinyadaki ızcıleı bırııği ci.ınya 

izcilerıni bir kamp alt1::da toplaya-

Bunlarla birlikte 50 bın seyıc..:ı de 
Hnlandaya gelecektir. 
Şimdiye kadar gelen haberlere 

göre Amerikadan 1,050, Belçika -
dan 860, Çeko~lovakyadan :~oo, Da
nimarkadan 500, Mısırdan 60, Es
tonyadan 15, Buyuk Brıtanvaclan 

8,000, Jı'ransadan 2,400 Fııılandıya

dan75, Yunaniştandan 75, Macaris
tandan 500. İrandan 36, Izlandacian 
25, Japonyadan 36, Letonyadan 50, 
Lihnenştaynden 12, . Lıtvanyadan 
25, Lüksemburgdan 370. Meksık<ı 

18, Norveç 500, AvusturyalOO, Po
lonyadan 600, Portekız 25, Roman
yadan 200, Rusyadnn 16. Isveç 400, 
Yugoslavya 50 ve Çindcn de 50 ızcı 
gelecektir. 

Ccnuoi Amcrıka şarnpı) onu Pol 
Kı.mara h3kım güreşerek kemeri 
hakettığinı ıddıa eden Mülayim 
pehlıvan, aldığı kemeri iade etmiş· 
tır. Önümuzdt.>ki pazar, her iki ra· 
kip, büyuk bır ıddıa 1le tekrar gü· 
reşcecklerdır. 

Besık1.,., kliiplen l;.r>ndi tlralannd 
• • ·da hır anlaşma yaparak bt: işleri l • 

re etmek üzere de bır komit<? kut 
mu'}lardı. Bır sen denberi f • 1ı 
vette bulunan komite, nnlaşrnı 

HBalozlar, liternah yerler dururken, to
noz meyhanelerinde rakı içmekte 

ne mana var sanki ? ... ,, 
- Suna beş olur güzelim! 
- Dörde olmaz? 
- Dört ver! Sonra ödeşiriz! 
- Eksik tart:myacaksın amma .. 
- Beni inanmıyorsun?. Ben ko-

yayım, sen tart! İşte terazi, işte 
dirhem!.. 

Bu aralık ikinci kattaki dudu, 
pencereden bağınr: 

- Balıkçı! 

Aldırmaz .. 
- Bnlıkçı!. .. 
El terazide, gözler yukarıda... 
- Zo, gormoorsun ... Elimde işim 

"'ardır!.. 

- Kaçadır? 

Balığı hizmetçinin elindeki de -
likliye bo altır.. teraziyi bırakır .. 
elini karışlar gibi bütün parmakları 
açık göstererek: 

- Nah!.. 
- Tart, bir okka! .. Geliyorum! 
Tartar .. dudu gelip te mecidiyeyi 

uzatınca alır, evirir, çev;rir: 
- Şimdi sana on dört kuruş ne

ıeden bulmalı? .. 
- Ne on dördü? On bf'Ş verecek

. ? 
sın ... 

- Kim demiş? 
- Sen elinle böyle etmedin mi? 
- Ettimse iyi ya! Altı kllruş ... 
- Bir elde kaç parmak bulunur 

ki? .. 

Bir dnha karışlar gibi açarak: 
- Bak bakalım, kaç parmak? .. 
Şaşalar, geri geri çekilerek: 
- Mega!! Sen altı parmaksın?> 
Memo ile Wüseyin, meyhaneye 

geldikleri zaman, d<:!mirbaş müş

terilerden Altıparmak Karabctle 
Mıgır daha gelmemişlerdi 

İki arkadaş yavaş ya\·aş rakıla
rını içiyorlar, Galata alemlerinden, 
baloz eğlencelerinden bahsediyor
lardı. Arada söz, gece baskınına 
da intikal ediyordu. O zaman Me
mo, büyük bir tehlike atlatmış bır 
insan korku ve heyecan'le: 

- Eğer, diyordu, asker yetişme
seydi, halimiz dumandı. Halk biıi 
tükrükle boğacaktı. Yirmi otuz kişi 
ile yüzlerce adamın hakkından na
sıl gelebilirdik? 

Kürt Hüseyin cevap vcrdı: 
- Verilmiş sadakamız varmış! .. 

Ne kadar çok seven varmış bu a -
damları .. Evinden fıriayan aşırı so
kaklardan kopan, genç, ihtiyar hep 
onların tarafına geçtiler. Görmedin 
mi? bizimkilerin çoi;uı~un kafaları, 
gözleri patladı. Dediğin gibi asker .. 
ler matbaadan çıkıp, araya girme· 
selerdi; ne savaşımız tamamlana
cak, ne de küçük efendi memnun 
olacaktı. 

- Daha .. daha ! .. 
- Daha, daha !.. BugUn de cc bi-

'lllizde on lira bulunmıyac:ık, Top
kapı meyhanesinde kafayı tutamı
yacaktık! 

- Öyle ise birer kadeh daha par
latalım! 

- Haydi!.. 
- 1'"'akat rakı kalmamış .. Garson, 

iki karafa duziko! .. 
Memo, ısmarladığı rakıdan: 

- Şerefe! 
Diye içtikten, garsona: 

-Ateş! 
Kumandasını vererek sigarasını 

yaktıktan sonra dedi ki: 
- Şaştım vallahi!.. 

- Neye? 
- Galatanın çalgılı gazinoları, 

eğlenceli meyhaneleri, balozları 
Kemeraltının laternalı kerhaneleri 

dururken, buralara kadar gelip ra
kı içmene!. Ben de, ne diye sana 
uydum da buralara kadar geldim, 

bilmem ... 
1.. - Pişman mı oldun? .. 

............. " ......................... - ..................... 111--

Müsabaka kuponu : 1·2 

• • • • • • • • ••• klUbU 
taraftar1yım. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 

- Yooo! Fakat tilki Rozanın evi
ne kapansak, şöyle gacoları etra
fımıza dizip çalgılı, şarkılı bır a . 
lem yapıp eğlenseydık daha iyi ol
maz mıydı? .. Bundan başka, vucu
dümüzün dinlcnmıye ihtiyacı ol -
duğunu kabul etmıyor musun? .. 
Yumruk. sopa, muşta, tekme ziya
fetinden sonra rahat bir yatakta, 
şöyle kucak dolduracak, yumusak 
bir şeye sarılıp yatsa) dık her halde 
daha iyi olurdu. 

- Bak haklı söze akan sular du
rur. Eğer böyle bır şey, bir hındım 
yapmak istiyorsan, üzülme gülüm, 
her şeyin kolayı var. O istedıkl<·rım 
buralarda da bulabılıriz. 

- Buralardn mı? .. 
- Evet, buralarda ... 
- Çalgıya aklım erer, ncrckyse 

çingeneler sökıin eder. F::ıkat lıuı a
da rahat bir yatak, pamuk gıbı bır 
gaco bulmak çok güçtür. Bir kf.rc 
karşı tarafın rahatlığını düştin, kc>r
ku yok, rahat rahat şarkı soyle, 
hora tep, iç, eğ en, karılara gobek 
attır! .. Burada bunlar kabil mı? .. 

(Devamı var) 

TEŞEKKÜR 
Bir doğum miinascbetıle ebe ma· 

harctinin durduğu ve ıstırapların 
son dereceye geldiği bır anda eşını 
Vasfiye ile Doğan Çetin Şenman'ı 
maharet ve ihtımamlarile muhak
kak bir ölümden kurtaran Haseki 
Hastahanesi doktorlarından Sedat 
Belger ve .Ali Sa ip Dolbakıı al<•nen 
teşekkürü yazife bılirim. 

Küçükpazar bina tahakkuk 
memuru Abdullah c~vdet 

Şenman 

SAN'AT MEKTEBİ MEZUNLA
RINI DAVET 

TiirJ.iyc san'at mektepleri mc -
zunları cemiyeti başkanlığından: 

İstanbul san'at okulundan bu sene 
mezun olan genç s::m'atkarların şc
refo. ine cemiyetimiz tarafındJn 

temmuzun 17 nci cumartesi günü 
saat 17 de ayni mektepte çam al
tında bir çay ziyufeti verilecektir. 
Türkiyede mevcut butün kız \'e 
erkek saıı'at okullarından mezun 
olanlarla sanayi muallimlerinin de 
tf' r·rı ri i tırham olunur. 

l tanbul 6 ncı İcra Memurluğun
dan: 

Dairemizin 937/1358 sayılı dosya
sile bir borçtan dolayı mahcuz ve 
bu kere paraya çevrilmesine karar 
verilen muhtelif cins ev cşyasile 
Singer markalı ayaklı dıkiş maki· 
nesi 19/7/37 tarihine müsadıf pa
zartesi günü saat 9 da Harbiyede 
Cedidiye caddesinde 214 No. lu 
hanenin önünde birinci açık arttır
ma ile satılacağından talip olanla
rın y<'ri mczkurda satış mahalli bu
lunan Harbiyede Cedidiye cadde
sinde 214 ,.o. lu hanenin önünde ha
zır bulunacak memurumuza müra
caatları ilan olunur. (33990). 

Teır·ka No.: 11 ································ 
Nöbetçilerden biri cevap v rdı: 

- Hayır.. akşamdnnberi km·gn 
edercesine konuşuyorlar. 

- Neler konuştuğunu anlayama
dın mı? 

- Ben onların dilinden anlamı
yorum nmma .. arkadaşım biraz bi
liyor. Galıba kaçmayı düşünüyor
larmış .. 

Murat Reis karanlıkta dolaşan 
ikinci nöbetçinin yanına sokuldu: 

- Sen İtalyanca biliyor musun? 
- Biraz .. 
- Ne konuşuyorlar bu herHler 

ambarda? .. 
Nöbetçi duyduklarını anlatmıya 

başladı: 

- Sinyor Ciyovani (ölüm tehli· 
kesi yoktur!) diyor. Ötekiler, Ciyo
vaniyi tahkir ediyorlar ve hepsi de 

Oldürüleceklerine kanidirler. 

- Demek Ciyovani ölüm tehlike

si görmüyor, öyle mi? 

- cÖlmeye sebep yoktur. Eğer 
Türkler bizi öldürmek isteselerdi, 

rak, bunl&r arasında kardeşlik his· 
!erinin coğalmasına karar veı mış
lerdir. 

Bu karar iızerıne bütün di.ınya 

nıilletlerıne teblığat yapılmı~ ve 
Holandadn Şımal denizinde bıiyük 

arazı üstundc izcılerın kamp yapa
coğı bıldırılmış. Bu ayın 29 uncu 

gununde Holandada bulunmaları 

ı ıca edılmıştir. Bunun üzerıne Ho-

! u rıda gençlığı de buyuk bır vazı

fo almış olduğundan hazırlıklar 

b· şlamış ve bilmıştır. 

Ayın ;n ıncı günü bıivi.ik mcra
sımle açılacak olan kampa butün 

dunya rnılletlerınden 35,000 ızci 

ıştır&k edeccğı anlaşılmaktadır. 

Izcilerin arasında dostluk. kar -
deşlik hısleri telkine ve bırıbirle -
rine yardıma alıştırılacaktır. 

lstanbul 
SATIŞ. ILANI 

Dördüncü icra Memurluğundan: 
?3'l81 ikraı numarasile Mehmed Hulüsi tar"hndan borç alınan para 

muk;ıbilindc Vakır Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup 
paraya çevrilmesıne karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf 
tarafından 831 lira kıymet takdir edilmiş olan Cibalide Sivrikoz ma· 
hallesinin Fener caddesinde (Cibali V11pur iskelesi sokakJnda köşe 
başında) eski 142 yeni 112 numaralı sağ ve arkası Kroncu ~hnol ile 
Ko~ti dükkanları ve iki tarafı tarikiam ile mahdud bir ahşap dükki.. 
nırı ev-ıafı aşağıda yazılıdır. 

Dukkan alışab ve bır katlı olup zemini çimento döşe:i, iki yam 
c,erçeveli_tavanı ahşap ·ıe boyalı · ır. Haricen de boyalı ise de bozul
muştur. Uslu yerli kerell'.ıtle örtuludür. içinde elektrik tesisatı vardır. 
{içeride ahçap tölmt: ve bir yan lambri kaplama kiracıya aittir) 

SAHASI: 18.60 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudud, evııaf ve mesahası yazılı dükkanın tamamı açık 

arttırma)a konmuş olı p şarı~amcsinin 1.9-7·937 tarihinden itibaren 
dairemizde herkes tarafından görüıel>ileceği gıbi 26-8-937 tarihine mü
sadif Perşembe günü saat 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar 
dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüıde }elmiş beşini bulmadığı takdırde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 10·9°937 tarihine musadir Cuma günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairemızde yııpılacak olan ikincı arttırma
.•anda gayrımenkul gene muhammen kıymetinin %75 ini buldgu tak
dirde en son arttırana ihale edilecek ve buln adığı takdirde 2280 
numarnlı kanun hükümlerine tevfikan satışı geri bır.ık!l caktır. Talip
lerin muhammen kıy melinin yüzde ) cdi buçuğu nisbetinde pey akçe
sini veya milli bir Bankanın temınat mektubunu hamil bu . urıın.1!nrı 

lazımdır. Müterakim vergiler ile vakır icaresi, ve Belediyeye ait t~n
virat ve ta,zifat rüsumu satış bedelinden tenzil o'unac.:ıktır. Taviz 
bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas ka,ununun (126) 
ancı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrmenkııl üzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer alakaciaranın ve irtifak hakkı sah.pleri-
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddınlarını, 
ilan tarihinden itibaren (70) yirmi gün içinde evrakı musbitelerile 
bildirmeleri, aksi halde hakları tapu cıicillerile sabit olmadıkça salış 
bedelinin payiaşnıa~andar.. hariç kalacakları cihelle alakadar.ının işbu 
maddenin ıneıkür fıkrasına göre harC'ket etmeleri ve dnlıa fazla m:ı· 
llımat almak istiyenin 935/449 dosya numaraııile müracaatları ilan 
ol•ınur. (4249) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye k onulan iş: Erzincan o\·nsının şimal kı~mında mev

cut Norgalı, Bulanıkgöze, Çermık ve tevabii bataklıklarının kurutma 

ameliyatı. 

Keşif bedeli 155,680 liradır. 

2 - Eksiltme: 28-7.937 tarihinde Çar~amba günii saat "15,, de 

Nah;ı Vekalc.indc Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf uslile } apı lacaktır. 

3 - lsteklılcr; eksiltme şartnamesi, :nukaveie projesi, Bayındırlık 

işleri 2enel şartname!li, renni şartname ve projeyi "7 .. lira "79,, ku•uş 

bedel mukabilinde Sular Umum Mudürlüğünden alnb' lirlcr. 

4 - Eksiltmeye g rebilmek i~in isteklilerin "9,0340 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve 50,000 liralık Naha Su işlerini tıtııhhüt edip mu

vaff akiyetle bitirdiğine ve bu kabil s•.! işkrini başarmakla rennl kabi

liyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış muteahhitlik vec;ikası 

ibraz etmesi. 

isteklilerin teklii mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

sııal evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne ınakbuz mukabilinde 

vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edılmez. 
"1974" 4036 . 

Halbukı eğlence mahulleri gece 
snnt on bırdc kapatıldığından 

vaktın azlığı nazarııtibara alına -
rak maçlaı ıı gııııduz baslanılması 

kararlaştırı ı mıştı r. 
Pa1ar gunu saat li de basla\ a -

ı-ak güreşte, her iki taraf, hır neti
ce <'ide edemezse, gece ele saat 11 e 
kad.ır giır<>~c devam cd<'cck lcı dır. 

1 Iakemler: Eski güreş antrenörü 
Rau l Peter, eski güres şampiyonu 
Kl'ma l. geçen sefer orta hakemi o
lan Cemaldir. Musabcrkanın mür.a-
7arrl ı olma rnası için gazetecilerin 
w• federasyon eski umumi katibi 
Sc:vh Cenabııı iştirakile bir Jüri 
hevdı de lıu • ıcaktır. 

Milll te• m Fencrb3h-:e 
Yugosla v • rn lll maçına hazır

lık olmoak iızerc Modada kurulan 
k;ımpla bulunan Iutbolcül rim izin 
antrc·nınanlarma Fenerbahe'e an -
trenoru lll'7.aret edecektir. 

• !\ 
muhalif hareketler kar?JSında. ı 
fisah etmiş gibidir. 

Son iştim .. da Güneş murahhas 
hadis lcrd n sonı a böyle bir anl.:ış· 
m<!nın manası kalmadıbını 'e nra 
laıındaki muka\•denın feshini ılc 
ri surmü I'c-ncrb:.hçe murahh 1 

da bu teklife iştırak etmı->tı . 
Galntasara) lılar, son hadıse'erc 

ra .. men muarı7. kalmıslardır. Fa • 
k ~ Gun<'S ve Fenerbahceliler. 
al tık b:r masa e rafında toplnn~nıı 
yu~aklarını bildirerek avrılnusiar
dır. Demek oluyor kı B. İ. T. O J(. 

infisah ctmi tir. 

Hldis~nin tah~ikl 
Son Galatasaray • Güneş had!· 

S('sınd<>n sonra 1 t:mbula tahkika· 

ta g" en gen ! merkez ıkinci b:ı.Ş
knn • Aydın lvicb'usu Ba\ Adnan ve 

umumi kf.tıp Nizamettin Kırsan: 
a15.l:.ndarları dinlemıstir. V ziyetı 
y. kından gör<'n ıkinci ba kan rapo· 

ı unu hazırlamaktadır. 

B. 1. T. O. K. fiilen Raporda bıı iki klübün a •rı a'> rı 
lnfJ•ah eUi. calışmaları Türk sponı icin daha 

Ff.:ncrbahçe, Gun<.•ş, Gulatasaray, faydalı olacagı zıkredilmektt'dır. 
lflUJfUIHllUUll••hntıttU•HllUUltlHtlllttUtll,.tllHllHIOUUllUlllUllUUlf fHlllJfMUIUUIU•MUlrttıtUttttıuıuı.tllNIUltJtlHIHUnl&JI" 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördiincü icra Memurlu~undan: . 

24195 ikr:n. num \rıl<ııle Nuri l:?rafın-t~ıı l<ırc :tlımın para rruktıbı· 
linde Vakıf Pır. lar lda~esirıe r.ısfı birirci derecede ipolcldı o\ıp P~ 
raya ~evriln e-:i e karar \'erilen ve t nıamıııa len inlı u~ ehlı. 'ukuf 
tar3fında1 (2'\05) lira kıvıııct lakdır cdı ımı~ o' m Bcşıklaşda Sı ıaııp 1• 
şayi atik mahal e<;indc Hnsfı r:-: Cııddesinde cskı 39, 39 ıııi ~ crrer, 41 
yeni 39, 39/J, 41 kapı s1ıılı sağ laraiı Salıh'ııı kasab dük.l.an:, so! 
l.ırafı Mehmed Al.nın periıkar diıl:kanı, rırk acıı R :r.a n t-nzılı oançesı 
ve tarnfı r.ıbıi tarikiam ı !e mahdud taı.u k;I\ dına f!Öl'C maa od'.l üç 

dükkan ve ehlı vukuf raporurıa göre m3a oda b.ı duı..kan \e bodru· 
mıın evsafı a.::1~1 J:ı y ızı ı lır. 

39 No. LU'Dü!-.:t.:AN: Atında bodrumn olan ve zenıiııi ~iınento 
ınıi el eı; çc kıl de lir dul.. kan •lır. . . 

41 No. Ll GAYRI .\1ENKUL : ~em·n katı halen bh,·e < 1 ıp zenıını 
çini ciöşeli ve polrcl \'Olto'u oc.ı.ğı mi::>lcmil \'e ar~a~.ı. bır ıı.i .... dar 
bahçesı ve İKİ me}'VLt ağ cı vardır. Ymc b:ı kah\ enın ıç nde 'e arka 
t'\ra(da bir oda oll'p ocağı vard•r \ek hv ele b r 1'bdesthnne me\'• 
cud ise de halen kull.rnılmanı~kladır. Bu k inenin ~rka tıırafııd3~ 
çıkılır ufak bir k~ridor ve yanında bir kömiırluk o.up Luradan birıncı 
k ta çıkılır. 

Bl~INCl KAT : Biri sokak üzerinde ikisi içiçe olmak üzere üç od,ı, 
Lir hel dır. Bıı odıılar 41 n uma ·alı k:ıh,·eh:ıne ile 39 nu'Tlar ılı dü kftn 
üzerine inş:ı edılıniş ir. Ccblıe od.\sı t.ı\ a;ı : ağlı t.ıoy ılıuır. Binnda 
elektrık tesis tı varriır. Esas b"na kağır, dö.eme 'e ıııcrd ve:ılcri ılh· 
şaudır. 
~AHASI : fh:ıl,r 85 m.trc murabbaı ve bahçe 30 metre n urnbbaı 

k i cenıan 115 me~re m ır:ıb aıdır. . 
Yuknrrla hııdud, C\S f \C rı:l.'sılıası )nıılı r,:ıyri menkulırn nısıf hisses•. 
Açık artı rm ı) a koıımu'l olup ~artn nıesırun 'l.6· 7-~ 7 tarı hinden 

itibaren dairrınizde herke-; t r fındıııı görülebi ece~i gı:->ı 23 8-9J7 ta• 
rihıne rüs.ulı( Paz rt rsi ) ü ü &ııat 14 (on dö t)den 16 (on altı)y.1 
kadar dairemizde açık artlırm l ıle ~ lılacaklır. Arttırma bcde:i mu· 
lı:>mmrn kıyn et n: ı yüıril! }Cin.iş beşini bulmad ğı t Kdirdc en son 
• rtt•ra '1 ı taalıhudu baki kalm1k üzere 7-9-937 tarılıi ıc mü~dif Salı 
günü saat 14 <len i6 \ a kadar dı İren ızde ) a ... ıla~ıı.k oia·ı iki~1c.i art· 
tırmrsında &ayrı en kul )' c·ı~ ıııuııan men kı~ melının ° 11 75 ını bul• 
du~u takdırde en son arltırnn., ihale edılccek \ e lııılmad.ğı t ıkdirdc 
228) numaralı ka rn l inıki :n'.c ine tevfikan s.ıtışı gerı bırakı!acıktır. 
Tnliplerın ınuh'.\nın •·n kıl metinin } ÜZlle } edı bu(u~u oisoetınde pey 
nk<:esıııi 'e\ a nıi li bir Barıknrıın teminat meklııbunu lıamil bulun· 
malan lazımdır. Mıitcrakım vergiler ile vakıf İC3rcsi, \"C Belediyeye 
ait tenvırat \C tanzırat rüsumu satış bedelinden tenzil o'uoac l.tır. 
Ta\•iz. bede i mü-şterıyc aittır. 2004 numaralı fcrn ve lr af k&nu'lunun 

(126) ancı ıı adoes.nin dörduncü fıkrasına tc'llfikan bu ga) rı-
menkul üzeri lde ipotekli alacaklıl·r ile diğ'er alakad nnın \ e irt'fnk 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu usile fcıiı ve masarife dair o'.!'n 
iddialarını. ı an t.Arih nden itib:ırcn (20) } ırıni gün içinde e\'rakı mus-
bitelerile bildirme! ri, aksi halde hak arı tapu sic !erile sab't oma
dıkça satış bedelini l p:ıyl tşmasındaıı hariç kalacakları cihet c a a .. a· 
daranın ışbu maudenın nlezkür kısmın'l pöre hareket etmeleri ve d • 
ha Caz.a maı (ıın:ıt almak istivc.-nlcri ı <1J4 '1915 dos}a numarasi?e mü• 
racaatları la ı oluııur. (4247) 

Yazan: Ceı- Cengi% 
ADALARINDA 

ı · ............ · ···· ...................... 1 ••••••••• ·····"' 

1 
l\1uı at Reis yclk<'ncilcre haykır • 

Sabaha kadar martı .gibi dalgaları 
ilerledik. Fakat, sabahleyin 

aşarak 

gemi su almağa başladı .• az kaldı batıyorduk !. 
gözleri gr ıüyor muydu?> diyor. 

- Ch .ıni çok akıllı bir adam. 
Demek o ekiler Türkler aleyhinde 1 
atıp tutuyorlar?! .. 

- Atıp tutmak ta laf mı Reis ! 

Bize hiç itimatları yok. Fakat, Ci

yovani çok tyi adam .. Hep sizi met
hediyor! 

GEMi SU ALIYOR!.. 

Sabaha karşı ... 

Murat Reis gü\•ertede dolaşıyor-

Forsalar kürekleri kaldırmışlar • ı 
dı. 

Gemiler yelkenle hafif şimal rüz
garına kapılarak ilerliyordu. 

.Murat Reis sabaha karşı Arşipel 

adalarına varacaktı. Muradın han

gi adaya yanaşacağını hiç kimse bil
miyordu. 
Ortalık ağarmıya, deniz üstiinde 

martılar uçuşmıya başlamıştı. 

Gemiciler: 

Diyerek seviniyorlardı. 
Murat Reıs o gece sabaha katlar 

uyumamış ve vardiyadan ayrılma
mıştı. 

Bir aralık kulağına korkunç, bo

ğuk bir ses aksetti: 

r 

- Gemi su alıyor ... 

Murat Reis birdenbire şaşırdı .. 

Gemiyi Cezayirden ayrılırken 

kalafatlamışlaı, knburgala -

dı: 

\ - Ko unuz ambara.. gemı su alı· 
yormuş .. 

Gemicılerin bir kısmı ambara 
kcstu, bir kısmı da baş umurgaları 
araştırmıya, gözden geçirmiyc baş· 

lod ılar. 
Ambar agzında dolaşan nöbetçi· 

lcrden biri acı acı bağırdı: 
- Başka yeri aramayın! Kıç am-

bardan kol gibi su fışkırıyor. 
Ve Murat reisin yanına koşarak: 
- Ben size gece yarısı bu herif· 

lcrin neler konuştuklarını söyle -
miştim, dedi, o zaman sözlerime e-

hemmiyet verseydini?.., şimdi b()yle 
bir tehlike ile karşılaşmazdık. 

Murat Reis şövalyelerin gemiye 
suikast yapacaklarımı inanmamıştı. 
Hepsinin kollan ve bacakları bag
lıvriı .. Hürriyeti alınmış c idcrden 
bövle bir fen:ılık beklenebilir ıniY· 



llkttsat Veklleti iç T•caret 
l Umum MüdUrlUgUnden: 
BEYANNAME 

SUDeymaınon Sarayında 

KUDl\dJS KO~LARI_ 
Tefrika No: 112 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Bir nilüferle Şaonu öliimden kurtarmak isti yen 
Sahra, Şaonun başından ayrılmıyordu. 

Sihirbazlar bunu görünce Süleymana koştular •• 
- Şaon dirilecek olursa, hepini

zin boynunu vurdururum! dedı. O 
artık yaşaınıyacak.. anladın mı? 

Sihirbaz Silayı krrmak istemedi: 
- Peki, dedi, fakat hükümdar 

kat'i ve şiddetli emh'ler verdi .. ben 
gayr t göstermesem bile diğer si -
hirbazlar ve tabipler Şaonu can -
landırmak ve ayağa kaldırmak için 
ne mümkünse yapıyorlar. Bunun 
önüne nasıl geçebilirim? 

Sila yumruklarını sıkarak hay
kırdı: 

- Şaonu oldureccksin .. onu ze
hırli ılfıçlarla geber cccksin.. f şte 
o kadar! 

Sılfı od ında yüksek sesle sihir
bazı tehdit ederk n, kapının önün
tle do aşan g nç bir Arap kızı bu 
sözleri dı :ırıdnn dinliyordu. 

Silfı: c Yerin kulağı 'ardır!> sö
zünü hiç te hntır1amamıştı.. o, 
hala odasında hızlı hızlı anlatıyor 
du. 

- Eğer Şaonu öbi.ir dünyaya 
göndermiye muvaffak o ursan. seni 
hükümdarın ba:.:sih:rba.zı yaptıra

ca nm ... Sana dünyanın en değerli 
hediyelerini verece im. llnydi, söz 
ver bana: Şaonu geberteceksin, de
ğıl mi? .. 

Sihirbaz başını önüne eğerek, 
korkak bir se.,lc cevap verdi: 

- PE ki .. istediğinizi yapacağım! 
••• 

Sılanın kap ı önünde dol:ı.şan \'e 
sih · ı bazla geçen konuşmaları t\l -
ınam'le dınlcycn Zamo, hükümda
rııı son günlerde gözdeleri sırasına 
giren genç ve güzel bir çöl kızı idi. 

Zamo, Süle) manın sarayında Si-
ı:.nın ı kibesi olarak tanınmıştı . 

Zamonun o güne kadar sesi çık· 
cıyı ının sebebi hastahgı idi. 

Zamo gozlerinden muztarıptı .• 
S kiz aydanbcri odasında yutı -

Yo du. 
Z· monun gozl ri bir tesaduflc 

birk ç gün içınde iyile mişti. 
Zamo aya a kalkınca - cskısi gı

bı - yıne r kıbcsı Sılünm enlrıka
larıl.e knrsıln!;tı. 

Znmoya Suleymanın sarayında 

(Çöl çiçcgi) derlerdi. 
Zamo da, Sahra gibi, küçük bir 

kabıleyc mensuptu .. 
Zamonun kabılesi muharip h1 -

sanlardı .. 
Çölde daima hasımlarile dövü -

~üıler, ölümden, ateşten yılmaz -
lardı. 

Zamo, Silfının odasında konuşu
lan sözleri duyunca dayanomadı.. 
Sahraya koştu: 

- Sila sihirbazlardan biirne Şıı
onun öldürülmesi için şiddetli e
lnirler verdi.. Onu tehdit etti. Ara
larında geçen sözleri kulağımla duy
dum .. 

Dedı.Sahra bunları dinlerken 
h<>ynindcn yıldırımla vurulmus gi
bi, sarsılmış 'e titremiyc b~ la -
lllı~tı. 

Zamd: da şöyle bir hikaye dınlemışti: 

- Söz verdi.. (GEberteceğim!) 

dedi. Kapıdan bütün konuşmaları
nı dinledim. 

Diye cevap verdi. 

S:ıhra şaşırdı.. 

Her şeyden evvel sihirban bu -

luo tehlikeyi önlemek lazımdı. 

•- Btt çiçek f ölüm) ün en 
büyük düşmanıdır. Eğer bir 
insan onun yapraklarını ezip 
bir bardak su içinde bir saat 
bı,.aktıktan sonra bu sııyu i
çerse, ölümün pençesine düş
müş bile olsa- derhal kurtu
lur. Hamo J:abilesi'ııin ilk re-

Srıhra bu sırada büyük havuzun 

suyu üstünde açılan nilüferleri gi.ir. 
müştü. 

isi bir vakitler zehirlenmişti. 
Onu ela böyle uir nılüf er yap· 
rağımn stt1/tı ile l~urtardılar.11 

Sahra bir gtin IIamolular arasın- ( Det·amı var) 
----· --·- -- -- -------:.:--

Nafıa Vekfiletinden: 
l - Eksıltmeyc konulan iş : E•likete tevsian yapılacak su tesisatı 

keşif bedeli "l 9920,. lira "17,, kuruştur. 

2 - Eksiltme 3-8-937 larihlntle Salı günü saat 15 de Nafıa Veka. 

!etinde Sular Umum Mı!dürl.ü~ü Su Eksi!lme Komisyonu Odasında 

kapalı zarf usuli!e yapılacaktır. 

3 - istekliler: Eksiltme ş~rtnaıncsi, mukavele pro1esi, Bayındırlık 
işleri genci şartnamesi, fenni şartname ve projeyi "l,. lira mukabilin. 

de Sular Umum Miıdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ek~iltmey<." r,ircbilmek için İ!ıteklilerin "1494., lira "4,, kuru~· 
luk muvakkat teminat vermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı bulundu. 

ğuna dair vesika ile asgari "15,. bin ı;ralık Nafıa Sn işlerini taahhüt 

edip bitirdiğine ve l:ıu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti 

oldu~una dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz 

etmesi. 

fsteklilt-rin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

tvvcline kadf\r Suhn Umum Müdürli:ğünc makbuz mukabilinde ver· 

meleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "1975" "4 l 16,. 

iktisat Vekaleti iç Ticaret 
Umun• Müdürlüğünden: 

Esas mukavclennmesi mahalli kanunlara göre tanzim edilerek usulcn 

tescil t:dilen ve 30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun tıükümlerinc göre 

tcsci!i istenilen ve merkezi Frankfurl şehrinde bulunan Alman labii· 
yetli ve 12.900.000 mark sermayeli (Filip Holzman Aksiyeıı Ge7.elş.ıft• 

Philipp Holzmnnn Aktiengczellschaft) ~irketinin vekalete verilen evrakı 

tetkik edilerek muvafık görülmüştür. Bu evrnk arasındaki vekaletna• 

meye göre Şirketin Türkiye umumi H'killiğine şirket namına yapa• 

cagı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, 

edilen ve üçiirıcü ~ahıs sıratlarilc hazır bulunmağa sclalıiyettar olmak 
iiıere lstnnbulda Galata'di) Bahtiyar haıı, 50,S4 ve 55 numarada mu• 

kim Ju'ius Emil lınlıorf'u \Ckil tnyin etnıi~Lir. Keyfiyet tetkık edilerek 
kanuni hfki ınlere uygun görülmiiş olmakla Win olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
Eşyanın Cinsi: Miktarı Tasınlanan ilk Tc- EK S 1LTMEN1 N 

tutarı minat tarihi günü saati 

Ekmek Torbası 1639 Tane 22!'2 L. 66 K. 166 J_ 1.'2-7-37 Perşenbe 14 

Mahmuz maa 

Kayış 1256 Çıft 816 L. 40 K. 62L 22.7.37 

Yün Fanila 198 Taoe 594 L. 00 

T evhil Semeri 30 ,, 750 L. 00 

45 ı_ 

57 L. 
" 
n 

,, 14 

,, ,, 
,, n 

ı - Gümrük Muhafaza Komutanlığı için 
ayrı pazarlıklara yapılacaktır. 

yukarıda yazılı eşyanın ayrı 

2 - Şartname \'C evsafları Komis •ondadır. 

3 - istekliler ilk teminat olan \'eznc makbuzlariyle veya banka 

ınektuplariyle birlikte o gün Galatada c"ki ithalat Gümrul< binasında 

Komutanlık Satınalma komisyonuna gelın<·!cri. "3936., 

:t.ıµtroıyordu. Acaba bô.)lc duıup 
duruık n ne oldu? 

Darbi dedi kı: 
Ben bugun Kle\'land'a gıtl m. 

"111rıuu111nıın111111ıuıuntııuıınunuınınn111111ınıı11111111111111111111111uıı11uıı1111111111111•11111ıııııııu1111ııııuıııı•ııııu 1111'111n 

Fcvk:llude şeyler ogr ndim. Bıle 
anlallıgın maceı anın, ba!;ınd n ge
çen hadıselerın ne kadar dog1 u ol
dugunu şıındı el.ıha iyi oğrcnmıs bu
~unu) onım. Yazan: 

Al Jenings 

Bazan sarı bir çehre parmaklığa 
8\ anır, hadekalarmın içine doğru 
okmü gözlerinde ışıklar parlıya
<ık, İra'n ve kuşlarını se.)fetmiye 

~lirdi. 

- İıa, bana da bir kuş gelir, bı
ak şöyle biraz avucumda dursun! 

Dir b ka mahku n da !ra'ya yal
nrır: 

- Git şu biıim Mclba'ya söyle 
'• Torcador'dan bir şeyler söyle· 
n. 
Melba dedi i de idam mahkumu 
r tenor! 

Bu :rnabkiımlarm hepsinin gün
ti sayılıydı. Fakat İra ile kuşları 

Çeviren· 
Muammer Alatur 

bir hayat, bir limit kaynağı olmuı:;
lardı. 

Bir gün diıektör rlizgar gıbi ya
zıhanesinden içeriye girdi. Btitün 
gününü Klevland'da geçirmi. ti. Pek 
müteheyyiç görünüyordu. 

Bana dedi ki: 

- Çok mühim şeyler keşfettim. 
İra 'yı hemen bana çağırt! 

Doğrusu biraz şaşırdım. İra'yı 

çağırttık, geldi. 

- Otur şuraya İra! Sana mühim 

şeyler söyliy<.>ceğim. Fakat son de
rece sükunetini muhafaza etmeni 

senden rica ederim. 
İra da şaşırmıştı. Heyecanını güç 

ira ene işeli endı eli bakındı: 
- Evet, dedi, size ne anlattımsa 

hepri de doğrudur. Her halde sıze 
bir rüya anlatmadım. 

- Pekala İra, şımdi beni dıkkat
le dinle! Bir karım vardı diyor -
dun, adı da Dora idi, öyle de 'il mi? 
Bugün ögrcndım, basın sağ clsun, 
kaı m C\ den çıkarıldıktan çok az 
sonra ölınuş. Hastahanede ölmüş. 

Gebe imi-,:. Fakat çocuğunu kurtar
mışlar. Çocuk in.dı ha) nttadır, bü
yüdü, kenwsiııı gö clum. Bır kız ço
cuğun vc:.r lra: I lem çok güzel bir 
kızcağız! Zengin bir ail<.> çocu~u al
mış, büyütmüş, ·<'tistırıni ·.Bu zen-

gin aile Hıikum t reı ir m ahbapla
ı·ındandır. Kızı k<.'ndı vlfıtlık 

alan kadınla da konu 

Merkezi Alınanyanın l<l'ankfurt 
§Chdnde olmak üzere teşekkül e
dip esas mukavclenamesi mahalli 
kanunlarına göre tanzim ve tescil 
edilmiş olan ve bugün ise işlerine 
dcYam etmekte olduğu gösterilen 
faaliyet şahadetnamesindcn anlaşı
lan Alman tabiiyetli ve 12.900.000 
mark sermayeli (Filip Holzmann 
Aksiyen Gezelşaft - Philipp Holz -
mann Aktien Gesellschaft) şirxeti 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun 
hükümlerine tedikan istida ile 
müracaat ederek lazımgelen vesi
kaları vermek suretile bütün ka -
nuni hükümleri yerine getirmiştir. 

Buna binaen Türkiye Cumhuri· 
yetinin bugünkü ve ileride çıka -
cak kanun ve nizamlara riayet et
mek ve esas mukavelenamesinde 
usulü dair-esinde tasdik olunmuş 
bazı tadıller yapıldığı \'eya Türki
vedeki vekilini değiştirmek istediği 
•ı:ıJ.:it bu suretle tadil olunan esas 
mukavelenamenin musaddak su • 
retını \'e yenıden vekaletname vcr
rııck ve ızinli olduğu yerlerde işle
r mi tatil ''ttıği veya başka bir şir
k ll' birleştıği zaman keyfiyeti bil
dırmek \C bi.ıtün kanuni hükümleri 
t n.mak ve Türkiyede mezkur şir
kPtın nam ve hesabına her türli.i a
mclıyat \C inşaatı yapmak ve her 
ti.ırlü inşaata mahsus malzemeyi a
lıp satmak ve yukarıdaki hususata 
mütedaır bılcümle ticari muamele
leri ifa etmek, alınan ve satılan em
tiayı ahzü kabul ve teslim ve para 
alıp vermek 'c muka\ eleler tan · 
zim, imza ve icra ve bunlaı ın baş· 
katarı tarafından icrasını talep et
mek ve poliçeler ve scnedatı tıca
rıye ita ve ciro \'eya bunları tediye 
ve alesscviye yukarıdaki işlere mah
sus her türlü ticari muamelatı yap
mak \'e işbu şirketi Türki) e Cum
huriyeti hukuk, ticaret mahkeme -
!erile sair mahkemelerinde müddei 
ve müddeialeyh sıfatiylc temsli il~ 
ait olduğu her hangı mahkeme \'e 
makam ya daire huzurunda her tür
Ju dava ve mutalebatta bulunmak 
\'e protesto keşide \C emvali men
kule \ e ga) ri menkule üzerine ha· 
cız vuz \C mahakımdc isbatı \'Ücut 
ile mudafaa VC' ıtirazatta bulun -
mak ve her turlu bı y:ınat 'c de!5.il 
\C \'ı saıti subutiye irae <•tmck \'e 
yemm teklıf \ ' C hakem V<' m 'j -
mey) ız ve ehlı vukuf tayin ve tah
kım ve füımatı i~tihsal ılc bunları 

her turlli turuku kanuıııye ıl<' m<'v· 

kii icra) a vaz etmek ve şırkctın 

menafiine muhalif olarak verılen 

ilamlar ale) hındc ıtiraz ,. istınaf 

ve tem\ iz etme>k ve şiı ketın lchın
dc sudur eden ılömlara karşı baş
kaları tarafından vukubulan ilıra

zatı \ e istinufen ve) a tcmyizen ya
pılan ıddiaları rcd \ e cerh etmek ,.e 
iflas \'Ukuunda buna mutcnllık bıl
cüınle umuru muamdiıtı ıfa etmek 
'<' müzakcratta hazır bulunmak ve 
nıukavelcler akit ,.e ımza velhasıl 
'ukarıda zıkrcdıl n hususattan do
lav ı şirketin hukuk ve menfaatle -
rini vıkayc için umumiyetle lüzum 
ve favdnlı görült>n herşeyi yapmak 
ve kaff ei evrak ve vcı;aiki tenıim, 
imza ve ita etmek ve kendi yerine 
başkac::ını ikame ve vekalet uhdesin. 
de kalmak şarlıle yukarıda }azılı 
selahiyetle.rin tamamı veya bir aısmı 
ile başka \'ekiller de tayin ile bunla. 
ra da \'ekaleti muhafaza kay<lile a· 
herleri tayin meıuniyctiniita ve bun. 
farı nzi! ile yerlerine başkalarını ta. 
yin ve ikametgah ittihaz ve irae şir· 
ketin menaiine mhvahk her husu~u 
ifaya lsıanbulda galatada Bahtiyaa 
hanının 50,54 ve 55 numarada mu. 
kinı Julıus Emıl lmboff'un salahiyet
tar olduğunu ~österir bu beyan. 

1 name verildi (1617) 
~--Z 

O bı ıleri)e dorrru eğildi: 
İm, dcdı, ş1mdi ambara gıt! 

K dıne guzel bir kostüm ve bir 
çıf de ıskarpın be~en! Sana bir 
muJde H'rc) im mi~ Seni bugün 
tahlı~ c edıyor ar ira! Şu dakıkadan 
ıtıbaren serbestsin. Hükumet rei -
sı e biıtun meseleleri hallettık. Ka
nuni muamele yapıldı. i tersen, ya
rın g dersin. 

Ira Maral t donup kalmıştı. Fa
kat hemen kendisini topladı. Direk
törün elini sıktı. Sonra yavaşca 
sordu: 

- Kızım biliyor mu? 
- Hayır! bilmiyor. Ona hiç bir 

şey SÖ) lemediler. 
İra Maralat ertesi sabah veda et

mek üze.ı.---c direktörün ve bizim el
Jerımizi sıkmıya gelmisti. Sırtmda 
Jacivert bir kosf'm vardı. O kadar 

dnr idi ki, iri gövdesine hapishane 
ambarında bundan daha münasip 

kostüm bulunamamıştı. Sarı iskar
pinleri hcı· adımında gıcırdıyordu. 
Başında da bir hasır şapka .. Am -
barda anc '\. bunlar bulunabilmiş 
di. (Devamı ı·ar) 

J.{(12 TOl2l.!c:J iZA~ATI GiŞ~LE~iMiZOf.N Al.iNi 

Orman Alım Satım 
Komisyonu Başka~lığından~ 

Cinsi Mık tarı Muh mmen fiatı 

Benzın 10,000 Lit. 16,5 Kuruştur. 
Muvakkat teminatı 124 liradır. 
ihale : 28-7-1937 Saat 10 da 

l - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Ormrın Fakültesi için yukarıd 

mikdar ve muhammen fıyatı yazılı benzin bir şartname ile ek. 
sillmcye konulmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul Orman Direktörlüğü Dairesinde yapılacaktır~ 

3 - Eksiltmeye girebilmek için yukarıda yazı'ı muvakkat t 

minatın Maliye veznesine yatırıldığına dair makb:.:z gösterme ' 

ve 2490 sayılı kanunda yazılı evHfları haiz olmak lazımdır. 

4 Şartnam~yi görmek isteyenler hergün Büyükdere Bahçcköydeki 
Orman Fakültesine müracaatları ilin oiuour. (4051) 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksıltmeye konulan iş: Sungurluda yeniden yapılacak 1907Q 

lira 35 kuruş keşif hdelli beş dersh.ıneli ilk okul binası. 

işinin 11017 lira 29 kuruşluk kısmıdır. 

Bu işe aid şartname \'e evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Muka\'ele Projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

D - Fenni ve hususi şartname. 

E - Keşif sils'lei fiat ve metraj cetvelleri, 

F - Proje. 
2 - isteyenler bu cvı akı Nafıa Vekaleti Y. işleri Fen hey' etinde ve 

Çorum Daimi Encümeni i e Nafıa Müdurlüğ"ünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1937 Temmuzun 19 uncu Pazartesi günü saat 15 de 

Çorum Vilayet Makamında toplanacnk Komisyonu tarafından 

ya.,ılacaktır. 

·4 - Eksiltme kapılı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksilmeye girebilmek için isteklinin 1051.30 lira muvakkat 

teminat vermesi ve a~ağ"ıdaki \·esikaları göstermeleri lazımdır. 

Ticaret odasında l:ayıth oldufuna dair ve bu işleri yapabileceğine 

dair Nafıa Vekaletinin Ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektupları Üçüncü maddede yazılı ~aatten bir saat 

evveline kadar yukarıda sözü geçen Komisyon Reisli~ine makbuz 

mukab1linde verilecek tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 

saat 16 ya kadar gelmiş olması ve dış zarfın Mühür mumu ile iyice 

kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. "4135., 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncii İcra Memurluğundan: 

21499 ikraz numarasile Emin ve Fatma tarııflanndan borç alınan 
para mukabilinde Vakıf Paral:ır id:\resine birinci derecede ipotekli 
olup parayn çevrilmesine karar veril'!n ve heyeti umumiyesine yeminli 
üç ehli vukuf tarafından (706) lira kıymet takdir edilmiş olan Boğaz 
içinde Boyacıköyünde Yeni Mektep Sokağında eski 1 mükerrer, 1 
mürrer yeni 84, 84/l numaralı ve kaydına nazarım sağ tarafı lzı:et 
hane bahçesi, sol tarafı Hasan \ e Sabri bahçesi, arka tarafı Mustafa 
vereseleri hane bahçesi \ e bazan lhs:ın hane bahçesi, cephesi mektep 
sokağı ile mahdut bir çalı altında iki evin evsafı aşağıda yazılıdır. 

84 NO. LU HANE: ZEMiN KAT: Çimento taşlık üzerine bir oda, 
zemini ç'mento mutbak, b·r b~l.1, bir C:olab, bir merdiven altı. Yu .. 
karda lir sofa iiç oda, bir hcıadır. 

84/l NUMARAU HANE: İki oda bir heladan idareUir. 
Bahçede bir erik, muşmula, bir incir ağacı ve bir ahşap ahır var• 

dır. Evin ittisalinde salnş aralık, zemin kat kargirdir. 
MESAHASI: Umumu 178 metre murabbaıdır. Bundan 57 metre mu· 

rabbaı bina, 27,5 mclre murabbaı ahır olup geri kalam bahçedir. 
Yulıarda hudud, evsaf ve mesuhası yazıh gayri menkulün tamamı 

açık arttırmaya konmuş <>lop şartnamesınin 26-7·937 tarihinden itiba. 
ren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 23-S.937 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 (on dört) den 16 (on alb) ya kadar 
dairemizde aç.ık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en soo artbranın 

taahhüdü baki kalmak ü::ere 7.9.937 tarihine müsadif Sah günü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında 
gayrimenkul en çok arttırma ihale edilecektir. 'fo.liplcrin muhammen 
kıymetinin yüzde yedi buçuğ"u nisbet.inde pey akçesini veya miUJ bir 
Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan IAzımdır. Müterakim 
vergiler ile vakıf icaresi, del aliye ve Belcdiyeyo ait tenvirat ve lan• 
zifat rüsumu Satış bedel nden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli nıüş .. 
teriye aittir. 2004 numarah icra ve ifl!s kanu unun (126) ıncı maddesi• 
nin dördüncü f;krasına tev!ika.n bu gayri menkul üzerinde ipotekli 
atacakhlar ile diğer alfı.kadaramn ve irtifnk hnkkı sahiplerinin bq 
hakl:ırmı ve husuı;ile faiz ve m sarife dair olan iddialarını, ·ıan tari• 
hinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı rnüshitelerilf"' bildirmeleri; 
aksi halde haklırı tıpa sicillerile 11bjt olml\dlkça !rabş Lcdelinin pıt.J• 
lapnasından hariç kalacakları dhetJe al!kadarnıun ışuu maddenin 
mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak 
iateJeıılcrİD 934/3~ c1os,. D......_ ldracaatlan illn cıilmur. (4245) 
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Optamini tercih ediniz
1

'~ R K E T I H A Y R i Y E O E N: 
r ÇOnkD . Boğaziçi tenezzühü bu Cumartesi 

• ·çkl Yazda en sıhhi en leziz 've en nefıs ı 
lnglllz ıerbet ıersan tertibi tekerli ve meyvalı 

' 

Kısa zamanda saçlarınızın dökül- mehtaba rastgeliyor 

ı 1 
Bu cumartesi köprüden 14, 15 de kallc.:ıcak 71 nı.ımualt tonez· 

mesini ön er ve genç iğini iade eder ıüh p:>stamızda yine op:ırlör tertibatı. mükemmel orkestra 
takımı ve meşhur lonkantacı Pandelli'nin büfesi vardır. 

Opta • Vapur, Üsküdar, Br~bek, Anadoluhiısarı, Emirga'l, Beyokoz, 

mın 1 Büyükdere, ve Sarıyer iskelelerine uğrayarak Canlıbalık lokan. 

tası önünde 1 ·saat durduktan sonra Altınkum3 gidecektir. Ba'l• 

Saç Eksir i 
Saç .guddeleri9<1e başhyan aka· 

meli tedavi ye dökülmeyi t~vkif 

eder'!k saçların kısa ·zamanda 

kuvvetlenip uzamasını temin eder. 

Her gün Optaminle yıkanan ve 

taranan aa ;lar kudretini, tara· 

velini • e güzelliğini muhafa· 
ıaya namıeddir. 

p AN o R A M A' Bahçesindeki 

SONNET oOGONO 
- Ha\·anın serin olması hasebile 22 Temmuz ·Perşembe gününe 

• tehir edilmiştir. • 

M 1 DEN iz E~ 
dikkat ve iYi HAZIM ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden ye• 
mek yiyenler, fazla bRharatlı 
"e biberli yiyenler, bilhassa 
içki içenler midelerini tahrh 
ederler. Ve EKŞiLiK. HAZIM· 
SiZLiK, nğırlık ve baş dön· 
melcri hissederler. 

vtAZON ~IE YV A TUZU 
HAZIMSIZLIGI. MiDE EKŞiLiK 
ve YANMALARINI ·GiDERiR. 

1 
lNKIBAZI defeder. Bugünden 
bir şişe MAZON alınız. Hiçbir 

mümasil müstahzarla kıyas ka· 
bul etmeı. 

M A Z O N is"m, H O R O S markasına dikkat. - - -

inhisarlar Umum 

. Müdürlüğünden: 
1- Malatyada tesis edilecek Tütün 

Atölyesi binası ve müştemilatı ka· 
pah zarf usuJile eksiltmeye konul· 
muştur. 

11- Keşif bedeli 360231,67 lira, 
muvakkat teminat 18160 liradır. 

111- Eksiltme 3-Vlll-937 tarihine 
rasthyan Salt günü saat 15 de Kaba
taşta inhisarlar Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Ahm Komisyo· 
nunda yapllacaktır. 

iV - Şartname, keşifname, proje, vesair 
münakasa evrakı 18,02 lira mukabilinde her 
gün lnh!sarlur inşaat Şubesinden ve 
Ankara ve Malatya Başmüdürlüklerinden 
alana bilir. 

V - l'.llüteahhitlerin Nafıa V eka· 
!etinin 937 senesi müteahhitlik 
vesikasın ı ve ıaakal 200000 lira
lık bir binayı taahhüt etmiş bu
lunduklarına ve bizzat Mimar ve-
ya Mühendis veya yukarıdaki şe
raiti t:1aiz bir Mimar v eya M ühehl
disle şerik olduklarına dair n oter
ce m u saddak v esaiki eksiltme 
gününden e n az 3 g ün ev veline 
kadar inhisarla r i nşaat Şubesine 
ibraz etmeleri ve eksiltm ey e iştirak 
edebileceklerine dair vesika aıma
tan lazımdır. , 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni ve
saik, şartnameJceşifname vesair lüzumlu ev
rak ile eksiltmeye iştirak vesikasi ve nıu.1 
vakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen Ahm Ko
~isyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 

yo almak i~tiyenlere bumda müsait bir vakit bırakıl 'lcaktır. 

Boğazın Fener a<ıklarına kadar mehtabın enı~alsiz letafetin· 

den muhterem yolcularımmn doya doya istifadeleri için deniz 

gezintisi bu sefer bir saat daha uzatılmı~tır. 

._ __ , _ __ KöprÜ}e avdet saat 22,15 dir. ---••-•• 

•• •• 
san azoz z 

Midevidir. Toz halinde ve meyvalhrdan yapılmıştır. Çok kö~~r~r. 

Alelade TUVALET veya TALK pud· 
rası değildir. O bilhassa çocuklar için 
hazırlanmış ve çocuk hıfzıssıhhasına 

Sabahleyin çnydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak su ıçın t 
içilirse müleyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampanya gibi leııe • 
l:dir. Şekersizi meyva tozu gibidir. Şişe.si 25, dört misli 50 kuruştur. 
Hasan ismine ve markasına dikkat. 

H a~an deposu : ı~tanbul, Ankara. Beyoğlu, 

tatbikan yapılmıştır. 

PERTEV ÇOCUK 
P U DRASI 

kullanan analar onu reklam etmc:ği mem• 
tekel borcu bilmekte ve bize hergün bin· 
!erce teşekkür mektubu gö~derrne~tdil'. 

Mevlevihane kapısı haricindeki Merl<:ezef endi m~zarlığının tanzirni 

dolayısile yola tesadüf eden mezarların alAkadarlnrı tarafından on beş 
gün zarfında kaldırılmadı~ı takdirde belediyece nakledile<.eği ti.in 
olunur. "B.n "4156,, 
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ı Ali Rıza Sağlar i Z •• --.ıa y 
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f iÇ HA5TAl.IKLARl ı 
ıı MÜ T EH AS S 1S1 ı 
ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 

ı caddesindeki muayenehanesinde ı 
ı saat on beşten sonra hastala. ı 
ı rını kabul ediyor. f ." .. """ .............. . 
Dr. Hafız Cemal 

(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassuu 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
1ıtanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
larmı kabul eder. Salı, cumar tesi 
günleri sabah c9.5 - 12. saatleri ha· 

k ilci fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve e v tel~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

ı~ 
Cild ve zührevi hastalıklar 

mütehas~ı~ı 

Dr. Feyzi Ahmet 
ihtisas No. : 53 

Telefon No. : 23899 

lstanbul Ankara cad· 
desi No. 43 

Pazardan maada her gün sabah· 
ı tan akşama kadar ı 
.. oo~" 

İstanbul 3 üncü İcra mcmurlu· 
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi -
ne karar verilen kolonyalaı, kadın 
çorapları, tabaklar ve elektrik am
pulleri, ve maamotör ve ka) ış elek· 
trikli kahve değirmenı 17 /7 /937 cu
martesi saat 15 den itibaren Buyük
ad.ada vapur iskelesi civarıııda Ba· 

' lıkçılar caddesınde 1 No. lu tuha
fiye diıkkinmda açik arttırma su
retile satılacağını ve arttırma be • 
dellerini mezk\ır emvale takdiI e
dilmiş ol.ın kıymetlerinin 7ı 75 ini 
bulmadığı suı ette s~tı~ ikinci art -
tırmuya talik ve 24/7 /937 tarihinde 
cumartesi günü ayni saatte mez -
kiır mahalde açık arttırmaları ya
pılacağından isteklilerin mezkur 
gün ve saatlerde mahallinde bulu
na~) olao..:.._J!lem~n" mı.iracaat -
lcri ilan olulWf. ~983) 

···"""""" .. """"• 
ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Omer ı 

Asırlardanberi tecrübe edilmiş Radyo aktiviteli 
ve müsekkin hassalı meşhur suları -müzmin roma
tizma; siyatik; ağrılı barsak iltihapları; Antre
kolit; müzmin ishal ve dizanteri; ağrılı basur 
memeleri ve sancılı kadın hastalıkları; nikris ve 
her türlü Nevoulijler gibi hastalıkları sür'atle te
davi eder. 

Bu sene kaplıcaların ~erek tıbbi ve gerekse 
otel; lokantalarında büyük tekemmül/er ga· 
pılmıştır: 

" 
ır 

b·ıh s .. i i 1 

> 
Çınar oteli: Bir günlük pansiyon komple bir 

kişi için otel ve yemek 325 kuruştur. İki kişi 
için otel ve yenıek 550 kuruştur .. 

Büyük otel : Bir günlük pansiyon komple bir k işi için otel 
ve yemek 350 kuruştan başllyarak kat ve odalanna göre 1 
liraya kadardır. iki kişi için 6 liradan 9 lirava kadardır. 

• 

Aileler · için aync zi "t y ır. 
Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan 

yemeklerin tabldotu: 
Büyük lokantada 100 ve Park lokantasında 70 

kuruştur. Ali k art yemek fiatlar•nda da 
tenzila t yapllmıştır. 

Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok 
ucuzlatılmıştır. '' 3979 ,, 

ı 
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